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editorial
TINO LAGO / Director de A Nova Peneira

O neoplatonismo e a estupidez

N

on, manter posicións intelectuais
próximas ao platonismo non ten
nada que ver coa estupidez, desde logo
que non. Pero citar a Platón sen telo
lido nunca e sen comprender o que
estás citando, só porque pretendes
aparentar un rigor e unha solvencia
argumental, que non tes, si é unha actitude manifestamente censurable, can-

do non simplemente estúpida.
Eu non son neoplatónico, pero si
lin a Platón, e lino tratando de comprendelo. Ao respecto dos seus textos
a miña posición intelectual ,acertada
ou errada, é como todas a posteriori,
pois procuro fuxir de interpretacións
emocionais e escapar dos “ asesores”
que preparan textos con citas buscadas
coa intención de xustificar apriorismos
, con independencia de se o apriorismo
é unha xenialidade, unha imbecilidade
ou unha inmoralidade .Este tipo de
“asesores” non fan outra cousa que
exercer a deshonestidade intelectual e
, xa que logo, denigrar calquera proxecto
ao que asesoren por moi nobre que
pareza o seu contido conceptual
Non pretendo entrar nun debate en
profundidade sobre filosofía, entre outras cousas porque non creo ter a capacidade necesaria para iso, pero si
quixera dicir que, se cadra, a razón
fundamental pola que lle teño certa
manía ao platonismo é porque a súa
concepción mental dual entre o metafísico , mundo das ideas, e o físico,
mundo das cosas, é, ao meu xuízo, en
parte responsable do triunfo do monoteísmo cristián .Así o manifestaba
por exemplo San Agustín que cría que
mediante Platón era posible artellar
teoloxicamente a fe cristiá. E que lle
queren, amigos e amigas, un pensa
nas cruzadas, na inquisición, no fran-

BAR PAZO DE MOS
Coñécenos¡¡¡

quismo....e moita simpatía non é que
me provoque o cristianismo.
Eu non son neoplatónico creo que
o espírito é unha consecuencia da materia ,finito como ela, e non dúas realidades paralelas. A primeira perfecta,
como diría Platón e os neoplatónicos
galegos, e a segunda unha copia imperfecta, como dirían Platón e os neoplatónicos galegos. Pero si son permeable a ser convencido argumentalmente se calquera dos neoplatónicos
da nosa comarca tivera a ben ilustrarme
acerca da “perfección do mundo das
ideas”.
Eu non son neoplatónico, vou confesar o que son; un humilde cartesiano.

Refírome a un seguidor de parte do
pensamento de René Descartes ,non a
nada que teña que ver coa compañía
de correos e telégrafos( por aclarar aos
neoplatónicos que puideran confundir
ser cartesiano coa afección a escribir
cartas).E manifesto a miña admiración
polo pensamento do francés concretamente no referente aquilo que dicía
de “ dubido de todo, pero non podo
dubidar de que dubido e se dubido e
que penso e se penso é que existo”.
Eu, como Descartes, tamén dubido,
non de todo, pero si de case todo. A
miña vida é o camiño por unha autoestrada de dúbidas e por unha corredoira de certezas entre as que hai
algunhas como por exemplo as seguintes:
-A política é unha actividade representativa, os cargos institucionais
só son representantes da vontade colectiva das persoas que os escolleron
-Ninguén é obrigado a participar
en política, quen o fai faino de maneira
voluntaria
-Cando se produce unha discordancia irreversible, entre o sentir individual e o colectivo, non hai máis
que unha posición ética : dimitir, pois
no caso contrario estariamos traizoando
a confianza colectiva de quen confiou
en nós
-Quen traizoa a confianza, non merece confianza.
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BALDOMERO IGLESIAS / Mero

A

Costa abaixo e sen freo

degradación, nesta película que nos
poñen diante dos ollos, é total e sálvanse os tolos tarabelos. A política está
en cotas de números moi negativos, de
erros continuos e o peor do conto, de
moita xente prexudicada. Temos a impresión de xa ter visto algunhas das escenas e, desde o sosego da cadeira, contemplar os medios de comunicación ao
servizo da algarabía e botellón, dos que
negan a mesma negación para afirmarse.
Meténdonos no tema un pouco, notámonos entregados en mans de fantasmas, de actores de excesivas imposturas
e que arremeten imposicións de límites,
de prezos á vida -eles din ao consumo,
con postureos e acenos sobre dimensionados que deixan ver, sen pudor, o desastre, o camiño dun futuro aínda máis
problemático do que hoxe temos. Camiño,
claro, que está lonxe dos valores e condutas sociais que viñan sendo habituais e
de carácter común. Así son as cousas
estas de xogar e improvisar, de amagar
eleccións en estado de graza, de dicir a
verdade a pesar do silencios e medias
mentiras. Resulta que non, que pesa máis
a actitude dos guións do espectáculo leis obsoletas- dunha democracia mal
entendida onde once parvos mandan máis

cá dez sabios, que serían o argumento
veraz para fundamentalas.
Neste punto da película estamos. Só
hai que lles mirar á cara, pararse a ver
como interpretan, como desenvolven o
guión pérfido de aconteceres, cálculos
que sempre nos feren como o prezo da
luz, dos servizos nos que tamén xogamos
a nosa saúde e a educación, a economía
de toda a cidadanía. Mirarlles é ver o finximento, a devolución do xogo en fames
e miserias, en quente, nas actitudes non
só torpes senón vingativas que serán produto de multiplicacións do privado e da
privación do que é de todos, na exclusión
do público, no mal encamiñado progreso.
Serán trampas, siloxismos vencidos por
hipotecas ruinosas, dogmas de análises
mal facturados, historias contadas desde
arriba, polos poderosos, que se cren os
que nos salvan, polos que sempre vencen
a golpe de talonario, os que destrúen
probas e bailan a danza das portas xiratorias, das mentiras arrogantes, dos “hilillos de plastilina”, das tramas de corrupción, de damas e cabaleiros de alto
copete, e evaden obrigas e gardan en paraísos fiscais. Iso si, con moita cautela e
finximento. Ver figura emérita, que tamén
xoga pola banda e case nos dá pena.

BAR
BUGA

PIZZAS,
BOCATAS E
MENÚ DO DÍA

EN PUXEIROS

Visítanos tamén en Sanguiñeda, Mos

Agora queda perfectamente demostrado que o político, non importa o signo,
debe facturar votos e fotos, vender fumes
e nubes, prometer cervexas nas noites
mesetarias e a fachenda altiva de soberbias
que se nacionalizan no embigo. Si, debe
buscar o voto coa foto, seducir arrogancias
sen retroceso, bébedos de feliz avoengo,
ousadas formas de comportamento que
aventuren vaidades e másteres inventados,
carreiras nunca feitas. Miren senón, aos
que representan o poder e as derivas extremas e totalitarias, esas da frase lapidaria, da urxente resposta demagóxica e
intolerante, esas verbas que non perdoan
pero enfrontan, exclúen, arredan, envelenan, sinalan e marcan, poñen límite e
couto á liberdade. Iso si, fuxindo do público para que as amizades teñan oficio
e beneficio no privado. Anque tanto proclaman a liberdade, enchendo a boca de
mentiras. Liberdade de escoller entre o
que “nos dan”.
Esa é a película que estamos a ver.
Convén mirar no arredor. Mirar con sosego, anque semelle incríbel. Caeron na
trampa moitos e moi expertos. Ninguén
deses administradores está libre. É unha
importante lección captar adeptos. Sorrir,
que nos vexan vencedores na derrota. A

realidade é que hai que captar adeptos
por fóra, non nas propias filas. Engano
tantas veces asumido. Coidamos ser moitos, convocamos aos nosos, e veñen. Non
facemos o máis difícil, convencer fóra. O
discurso cambia, as palabras deben ser
outras e con feitos. As promesas poucas,
pero veraces e cribles. Calquera cousa, se
se fai con mal humor ou impaciencia,
con obriga e arduo compromiso só verbal,
nunca será aceptada. Pensándoo ben, de
consellos está o mundo cheo. En fin, foi
unha cavilación sen máis eco que o coidado
por min, de cara a dentro. Anque tamén
consta nas memorias da Nosa Historia.
Será a mesma pedra de sempre.
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Independentismo e cuestión (con)federal

independentismo e o federalismo
teñen sido dúas opcións estratéxicas de diferente importancia tanto
na historia do nacionalismo coma do
republicanismo galegos. O federalismo
galego tivo moita forza na segunda
metade do XIX da man de Aureliano
Pereira (e incluso chegou a promover
un “Proxecto de Constitución para o

futuro Estado galego” en 1887), recuperou a súa vitalidade nos anos da
II República e acabou sendo asimilado
por toda a esquerda na malchamada
“Transición”.
Pola súa parte o independentismo
é residual no XIX, minoritario ou exótico no primeiro terzo do XX, e asumido como opción estratéxica fundamental polo comunismo galego nonsucursalista a partir dos anos 70/80
co PGP, Galicia Ceibe e PCLN. Dende
este momento, e como temos glosado
noutros artigos, foron habituais as
alianzas tácticas –máis ou menos exitosas– entre o federalismo e o independentismo galego –sempre de esquerdas e republicanos– para acadar
obxectivos comúns.
No marco destas alianzas, e tamén
no interior de frontes, teñen xurdido
debates sobre se é mellor para Galiza
seguir sendo unha autonomía, a parte
integrante dun estado federal (ou con-

federal) ou un estado completamente
independente. Nestes debates sóese cometer o erro de pensar que unha estrutura (con)federalista se constrúe de
arriba cara abaixo, como unha concesión
do total ás súas partes, algo que contradí
a esencia mesma do feito federal e confederal ao longo da historia.
Imos ver. Para a construción dunha
Federación ou dunha Confederación,
chámese Federación X (coma a Rusia
actual), Confederación X (coma Suíza)
ou Unión de Repúblicas X (coma a URSS),
cómpre que as partes integrantes gocen
dun momento inicial de independencia,
de total soberanía para decidir libremente que tipo de relacións desexan
establecer cos pobos ou nacións veciñas
e a que partes desa soberanía van a renunciar para que se xestionen en común
na (con)federación.
Porén, se un estado xa pre-constituído, por moi descentralizado que sexa,
decide establecerse como “estado fe-

deral” ou “estado conferederal” simplemente cedendo dende arriba maiores
competencias ás súas autonomías, tal
estado nunca será nin un auténtica federacíón nin tampouco unha xenuina
confederación, tan só sera, en tal caso
un estado autonómico cuxas partes gozan dun alto nivel de descentralización,
pero sen capacidade iniciática real de
ter decido soberana e libremente.
En resumidas contas, a autodeterminación exércese dende abaixo, non
se concede dende arriba. O dereito a
decidir esixe as máis grande cotas de
liberdade colectiva nacional para ser
exercido, non pode vir da man de pactos
entre forzas centralistas e forzas nacionalistas, por moi “soberanistas” que
digan ser. Tan só unha república independente pode decir libremente o que
quere ser e con quen quere selo. Dito
doutro xeito, un auténtico federalista
debe ser primeiro un activo independentista.

Agosto 2021 [5]

XABIER PÉREZ IGREXAS / Concelleiro do BNG de Vigo

A

O mito da Galiza subvencionada

forzosa dependencia colonial que
padece o noso País aséntase tamén
na teimuda e amplificada inoculación
dun discurso falsario que procura instalar a idea da incapacidade do pobo
galego de nos valer por nós propias.
Nese relato, subscrito nos feitos por
aqueles que declarándose soberanistas
renunciaron (por oportunismo electoral) ao principio de autoorganización, un mito ocupa o altar maior: o
da Galiza subvencionada.
A afirmación, reiterada até a extenuación como mantra, de que Galiza
non dispón de condicións para se soster
económicamente por si propia e que
subsiste por obra e graza da xenerosa
caridade española é rotundamente falsa.
Moi ao contrario, tal e como sinalan
desde hai moitos anos os rigorosos traballos do economista Xosé Díaz, Galiza
achega ben máis á facenda española do

que recibe desta. No concreto, nos últimos datos dispoñíbeis, en 2019, o noso
País transferiu ás arcas do Estado por
volta de 13.212 millóns de euros, mais
apenas recibiu en investimentos e transferencias estatais 8.650 millóns. Isto é:
Madrid ficou con 4.562 millóns de euros
de diñeiro galego.
Non é un feito conxuntural. É o
resultado neto dun modelo de financiamento deseñado en función dos
intereses centralistas do Estado e,
como se verifica, netamente lesivo
para os intereses de Galiza. Un modelo
de financiamento, acordado en 2009
e caduco desde 2014, que non responde
á realidade socioeconómica, territorial
nin poboacional do noso País. Ao que
podemos engadir o continuado espolio
e drenaxe dos vizosos recursos da Galiza en favor dos intereses da metrópole madrileña e da súa oligarquía.

Cómpre, xa non só desmontar o
mito falso co que se pretende xustificar
a nosa dependencia nacional, senón
despregarmos desde o concreto medidas que permitan avanzar na súa
superación. Nesa dirección vai a proposta da denominada “Iniciativa Bóveda”, que ven de anunciar o BNG,
para esixirmos un novo modelo de financiamento que pivote sobre un concerto económico e un cupo co Estado,
como o que xa existe noutros territorios, e que permitiría orientar os recursos económicos de Galiza para a
satisfacción das necesidades do noso
pobo e o desenvolvemento do propio
País. Para dispor dos recursos necesarios para a mellora e alargamento
dos servizos público, para a potenciación das nosas capacidades produtivas ou para a vertebración do propio territorio.

É claro que mentras a chave dos
cartos galegos estea en Madrid, os
nosos problemas e necesidades nunca
serán prioridade. Para mostra os vixentes orzamentos xerais do Estado,
aprobados por PSOE e Unidas Podemos, que reducen nun 11,4% os investimentos en Galiza sobre os xa miserentos presupostos elaborados polo
PP en 2018.
Fronte a falacia da Galiza pobre
que subsiste chuchando do teto español, a mellor réplica é a de apostar
sen complexos por erguer dese presunto pesebre para desmostrar de maneira incuestionábel que Galiza só
precisa que lle tiren o xugo para se
valer de por si. Trátase, en síntese,
de confiar en nós mesmas para construír desde nós un futuro máis próspero. Tal e como fixo Alexandre Bóveda
até o seu derradeiro alento.
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Facturas

sistimos desde hai semanas a un duro debate sobre a suba do prezo da electricidade.
Día tras día bátese o récord do prezo do megawatt hora. Está en xogo o benestar e a saúde de
moitos consumidores xunto á viabilidade de
moitas empresas e dos propios plans de recuperación económica do goberno. Pero, ao meu
entender, o barullo político que a alza continua
dos prezos da enerxía levanta, atinxe, ademais
de a problemas económicos inmediatos, a outro
tema de máis calado, como é o do cambio climático, ou, máis exactamente, o de como someter as esixencias económicas ás esixencias
da transición ecolóxica.
A esixencia é dobre. Procede dun modo inmediato da Lei Europea do clima de abril deste
ano. Pero, detrás desa lei está o empeño por
reducir a degradación do planeta provocada
pola emisión de gases de efecto invernadoiro.
Des que a revolución industrial comezou a
queimar carbón para mover as máquinas de
vapor, a liberación á atmosfera deses gases
aumenta sen cesar, de forma que a actividade
humana está a provocar cambios irreversibles
e tal vez incompatibles coa propia vida humana
na Biosfera.
Non é discutible que a actividade humana
moldea a paisaxe, extingue especies e altera o
sistema climático, cunha paixón que semella
imparable. Os xeólogos, desde comezo de século,
a consideran a principal forza xeolóxica actuando
sobre o planeta. Pois ben, do que se trata é de
serenar esa forza. Iso implica “cambios estruturais”, isto é, substituír de forma inmediata
os combustibles fósiles por enerxías limpas. As

máis desenvolvidas son a eólica, a solar, a das
mareas e outras.
En efecto, as turbinas eólicas e os paneis
solares non emiten gases e son cada vez máis
baratos, pero, lamentablemente, a súa produción
non é constante e non evitan a dependencia do
sistema de produción de electricidade das centrais hidroeléctricas e das que empregan gas,
as chamadas de ciclo combinado e, mesmo,
das nucleares. Daquela, a produción de electricidade custa menos, pero o seu prezo final, o
que paga o consumidor, sobre todo o consumidor
doméstico, aumenta debido a que se paga toda
a electricidade co prezo que ten acceder á electricidade máis cara.
E págase dese modo, o chamado “deseño
marxinalista do mercado”, debido á necesidade de garantir as inversións nas empresas
eléctricas. Trátase de que o negocio da enerxía
sexa rendible. Se producir enerxía fose moi
barato, deixaría de ser negocio. E se deixara
de selo, os efectos económicos serían imprevisibles. Tal vez habería máis autoprodución,
tal vez se produciría de xeito cooperativo ou
mesmo pasaría a mans do Estado. En todo
caso, os efectos sobre as catro grandes empresas, -hai máis dun cento- que venden o
90 % da electricidade no Reino serían desastrosos. E, en consecuencia, precisamente para
evitar ese risco, así se aseguran a posición de
dominio do oligopolio eléctrico. Velaí a incapacidade de principio do realismo capitalista
para se serenar e se confrontar ao inédito
reto de evitarmos que o planeta nos pase
factura.

Aprobada a moción dos socialistas
de Mos sobre o centro de saúde

MOS

O grupo municipal socialista
decidiu presentar unha moción
na que se debatese a situación
que está a padecer o centro de
saúde de Mos, tanto no relativo
as instalacións coma a falta de
persoal. Facéndose eco de queixas da veciñanza e do propio
persoal sanitario, consideraron
pertinente propoñer a debate
esta moción de calado social no
pleno de xullo.
Os socialistas expuñan entre os motivos que propiciaron
esta situación, a desmantela-

ción provocada polo Partido
Popular no relativo a sanidade.
Situación que xa se viña arrastrando dende anos anteriores
derivada da redución do investimento que a Xunta fai
nesta area, e que trala pandemia
quedou moito máis evidenciada. Argumentos que dende
a bancada do Partido Popular
pediron que se retirasen alegando que non era certo, os
socialistas negáronse por considerar unha falta de respecto
a toda a veciñanza ocultar un
feito fidedigno.

Axuda á economía local e convenios
coas comunidades de montes

PORRIÑO

O alcalde accidental, Pedro
Pereira presidiu a reunión da
xunta de voceiros municipais
que abordou dous asuntos: novas
propostas de axudas á economía
local e a negociación de convenios coas comunidades de montes. O concelleiro de Promoción
Económica, David Alonso solicitou aos restantes grupos da
corporación que fixeran as súas
propostas sobre qué destino
darlle aos cartos sobrantes do
fondo de axudas Covid que ao

longo deste ano repartiu o Concello. A partida era de 140.000
€ dos que se entregaron achegas
por importe de 112.280 € polo
que a cantidade nos disposta é
de preto de 28.000 €.
Acordouse que o concelleiro
daralle forma a unha proposta
para habilitar unha convocatoria
de axudas á que poderán presentarse establecementos, autónomos e micro empresas que
non tiveran recibido anteriormente achegas desta liña de axudas ”Porriño Impulsa”.

Agosto 2021 [7]

PATRICIA SÍO / Concelleira de EU SON do Porriño
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De negacionismo e covardía

egar a evidencia, a realidade, feitos
relevantes e datos obxectivos, alegando a existencia dunha conspiración
ou trama oculta. Iso é o negacionismo. As
e os negacionistas rexeitan todo o que
non convén ao seu marco de pensamento,
o que contradí o seu relato sobre o que
aconteceu ou o está a acontecer. Algo na
mesma liña do tan coñecido conto do
traxe do emperador.
A continuación van unha serie de datos
obxectivos. Non están todos os que deberían pero son todos os que están, por razóns obvias de espazo e non cansar a
quen le. Falan sobre a xestión da cousa
pública e o transcorrer da política municipal no Porriño dende o 2015 ata hoxe.
O Consello de Contas di no seu informe
sobre os exercicios 2017 e 2018 que no
Concello do Porriño se utiliza como habitual a práctica de contratar directa e verbalmente sen procedemento algún, sen
crédito e sen fiscalización. Tamén di que
dita situación segue a manterse no 2019,
ano de finalización da elaboración do informe, sen que obedeza a necesidades
excepcionais. O informe está ao dispor de
calquera que queira botarlle unha ollada
na páxina web do Consello de Contas de
Galicia.
O maxistrado do Xulgado do Contencioso – Administrativo nº 1 de Pontevedra
en varias sentenzas deste mesmo ano

conclúe que a contratación do Concello
do Porriño é irregular, masiva, descontrolada e xeralizada nos últimos anos.
Cualifica o acontecido como moi grave e
intolerable para unha Administración pública. Fala dunha actuación “consciente y
groseramente ilegal” e que provoca un
prexuízo notorio ao interese público.
A alcaldesa está investigada, xunto
con outro concelleiro, un exconcelleiro e
varios empresarios, no “Caso Desbroces”
no Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº 2 do Porriño por presunta falsificación, tráfico de influencias e prevaricación. A Fiscalía pide tamén agora que
sexa investigada por malversación a raíz
dos testemuños do maxistrado do Contencioso Administrativo nº 1 de Pontevedra
con relación á contratación.
En canto á situación económico financeira sabemos en EU Son, como grupo
da Corporación Municipal, que as contas
municipais suman un importe de
4.626.494,96 de euros en concepto de
“acredores por operacións pendentes de
aplicar ao orzamento”, ou o que podemos
chamar para entendernos mellor, facturas
contabilizadas e impagadas “no caixón”
porque non se aplicaron a ninguha partida
orzamentaria. Veñen acumulándose dende
o 2016 ata o 2020 por servizos e subministracións encargados verbalmente na
súa maioría.

Dentro deste importe figura unha
débeda por subministración eléctrica de
716.000 euros. En febreiro de 2020 cortouse a luz en varios edificios municipais
por falta de pagamento. Usouse o diñeiro
en pagar outros gastos correntes. O
mesmo xeito de proceder deuse coa
xestión da piscina municipal e coa telefonía.
Á marxe deste cantidade millonaria
temos unha débeda co Concello de Vigo
pola auga que vén da presa de Eiras de
máis de 1 millón de euros, xa reclamados
por vía de constrinximento e que corresponden aos cinco últimos anos.
Son varias as subvencións perdidas
para plans de emprego, infraestruturas,
seguridade viaria e mellora de camiños, a
última de case 30.000 euros. Houbo que
devolver o importe por non presentar a
documentación xustificativa en prazo, así
o esixiu a Axencia de Desenvolvemento
Rural.
Todo o anteriormente exposto é patente, claro, evidente, non admite discusión, non hai volta de folla, non hai controversia posible. É tan innegable como
que a terra é redonda, que xira arredor do
sol e que a auga molla.
Tamén é incuestionable a parálise e
desgoberno. A falta de proxecto no Concello do Porriño é tamén consecuencia
de levar sen orzamento tres anos. O

descontrol na xestión económica e na
contratación dende o ano 2015 é un
feito. Esta situación mantense ao longo
dos seis anos de alcaldía de Eva García
de la Torre. E isto non o di EU Son, dio
tanto o Consello de Contas nas súas
conclusións, un maxistrado do Contencioso Administrativo en varias sentenzas
e calquera membro da Corporación pode
comprobalo coa información á que ten
acceso para poder cumprir co seu labor,
no noso caso de fiscalización e control
do goberno.
Do mesmo xeito calquera veciño ou
veciña ve e padece o descoido e abandono
de rúas, estradas, parques infantís, dotacións e infraestruturas en xeral, que rascan
como as silvas que enchen moitas beirarrúas. Isto é o tema de conversa a diario
en rúas e redes sociais.
Outro asunto para a reflexión son o
despotismo e as constantes faltas de respecto aos grupos da oposición por parte
de quen deberá representar con dignidade
e exemplaridade ao Porriño. As sesións
plenarias están gravadas, que cadaquén
tire as súas conclusións.
Chegando a este punto, analicemos
quen anda neste negacionismo porriñés e
por que.
Hai negacionistas por teren información terxiversada que alguén espalla intencionadamente pero tamén os hai por
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interese propio ou do grupo do que forman
parte. Este segundo tipo de negacionistas
non dubida en usar a mentira ou, de ser o
caso, tratar de descualificar os argumentos
de peso e datos obxectivos como os aquí
expostos. Tentan facer a menos de quen
lle retruca, por motivos partidistas ou
simplemente pragmáticos e sen pudor de
ningún tipo.
E quen e cales son os seus motivos?
En primeiro lugar, a propia alcaldesa, por
pura supervivencia. A seguir o seu grupo
municipal, por idénticas razóns e por enfrontamentos internos. A agrupación do
PSdG do Porriño tamén, xuíza e parte
nestas tirapuxas e por intereses individuais
cara as vindeiras eleccións municipais.
Prefiren manter todo como está, aínda
que sexa con respiración asistida. Non
vaia ser que outra persoa do seu grupo,
ou doutro, asuma a alcaldía e obteña réditos electorais cara ao 2023. “Las cosas
de Porriño se arreglan en Porriño” pero o
único que pensan en arranxar as súas,
dalgo hai que vivir.
E por suposto, nun lugar moi destacado, destacadísimo, os señores Regades
e Caballero, responsables provincial e autonómico, que coñecendo perfectamente
o panorama que temos, sobre todo o primeiro, miran para outro lado. Non saben
onde colocar a alcaldesa agora quen antes
soubo que posto dar a outra persoa para
ter unha alcaldía máis no seu marcador.

Dato tamén comprobable.
É mellor para todas e todos os implicados usar o vitimismo como forma de
manipulación, tentar desacreditar outras
posturas e crear unha atmosfera de conspiranoia constante. Mesmo parece que o
que está a pasar esta alcaldesa é un auténtico “vía crucis”, “antes todo se facía
peor”, “no último ano están a sacarse a
concurso case todos os contratos”, “todo
se xudicializa” (as empresas queren cobrar). Ata as sesións plenarias semellan
ás veces que sesións psicoterapéuticas e
non de rendición de contas e achega de
propostas.
A fantasía refórzase con títulos como
os da “cidade amiga da infancia” e aspirantes a “cidade amigable coas persoas
maiores”, un chiste ben triste, cando a
única beneficiada foi a empresa que fixo
os traballos de preparación da documentación. Que falen as criaturas, as familias
e maiores, a ver que opinan.
Acadar este clima de delirio precisa
tamén da colaboración necesaria de palmeiros e palmeiras, que sempre axudan á
festa. Outro xeito de negacionismo. Aquí
atopamos dúas castes: a de despacho, que
se move por intereses económicos, e a de
terraza e/ou redes sociais. Neste segundo
equipo están as e os fans que consideran
as siglas do PSdG e tamén do BNG un
salvoconduto, un escudo ante calquera
crítica ao goberno municipal. Fuxen da

racionalidade e abrazan a fe nalgúns casos
ata extremos propios do hooliganismo.
Hai que dicir no seu favor que o fan case
sempre sen ánimo de lucro, só agardan
unha man polo lombo e un sorriso. Non
dan un só argumento porque non lles interesa, porque non queren facerse as preguntas que saben van ter unha resposta
incómoda. Dan como moito en tentar
facer algunha graza, algún comentario
“pavero” e algún insulto.
Calquera denuncia desta situación cualifícase como “facer o caldo gordo ao PP”.
Todas e todos os citados negan o que
pasou e o que segue a pasar. Agóchanse
detrás da marca dun partido, mentres a
maioría de veciñas e veciños o que queren
é un goberno responsable e respectuoso
cos cartos públicos que solucione os problemas do pobo e non os agrave. O seu
negacionismo ponnos en perigo a todas e
todos.
Serán tamén quen de negar que Eva
García de la Torre levaba razón cando na
campaña do 2015 dixo aquilo de: “Mano
en la caja se puede meter de muchas maneras …no hace falta ir a la caja y llevarte
el dinero metido en bolsas, no hace falta…cuando tú te saltas la ley, contratas a
dedo, sin control…” ?
Unha vez máis apelamos a un mínimo
de preocupación polas súas veciñas e veciños, que agardemos quede algunha, para
que pola banda que di ser “de esquerda”

e que está no goberno, se dea o paso para
que outra persoa asuma a alcaldía.
Pode facerse algo digno nos dous anos
que quedan desta lexislatura e sentar as
bases dun Porriño para a maioría, para a
xente traballadora (que somos o 99%).
Covardía non é non entrar nun goberno
liderado con maneiras xa moi cuestionables
cando lle demos a investidura a Eva García.
Sinalar as tremendas irregularidades e
podremia descuberta logo non é ser as
tontas útiles de ninguén. Chámase responsabilidade e é actuar conforme a principios, que mantemos firmes, para arremangarnos as primeiras e gobernar con
quen respecte a transparencia, a participación e loite polo ben común. Nós non
nos movemos por intereses e igual iso
aínda a alguén non lle quedou claro, será
que falamos idiomas diferentes. Con nós
que non conten porque iso non é facer
política senón vivir dela.
Covardía e negacionismo é ser de “estómago agradecido” e manter isto. Como
dicía D. Julio Anguita, exemplo indiscutible
de integridade e coherencia, “programa,
programa y programa”. O que toca é traballar para cambiar as condicións de vida
da xente dende as institucións e sempre,
sen escusa, dende a rúa. O resto é antipolítica e dá de comer ao monstro tamén
dende o municipal, non o esquezamos.
Posdata: Despois non vaian dicir que
a xente non sabe votar.
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reportaxe de G. Figueiredo

O Festival de Cans faise maior de idade
O pasado 18 de agosto tanto a organización do festival co seu director Alfonso Pato, como as diferentes autoridades políticas que o apoian fixeron a súa
XVIII presentación no xa ben coñecido torreiro de Cans.

A SÚA XVIII EDICIÓN CELEBRARASE DO 1 AO 4 DE SETEMBRO

Cans recupera o pulso no medio da pandemia con
case 40 actividades e 25 curtametraxes a concurso
E
sta xa é a segunda edición que ten
que mudar de data por mor desta
pandemia mundial que nos asola e non
nos quere deixar atrás. Desta volta celebrarase o festival no mes de setembro
coma a anterior edición, do 1 ao 4, e
coas restricións sanitarias que nos acompañan desde ano e medio xa. Cineastas
de Israel, Brasil, Portugal ou Colombia
pasarán pola nova edición do certame.
“Responsabilidade, resistencia e rebeldía”, Velaí os tres factores que están detrás da proposta e programación do Festival este ano. Así o dixo o seu director,
Alfonso Pato.
A alcaldesa Eva García eloxiou ao
Festival de Cans como "distintivo da
identidade do Porriño, é de todos nós" e
como sinal desa condición referiu o recente acordo unánime da corporación

municipal que decidiu dobrar a achega
que o Concello outorga para a organización deste evento. Concretamente de
20.000 a 40.000 euros que recibe neste
ano.
A rexedora lembrou primeiramente
na súa intervención que hai un ano
"afrontamos unha situación inédita coa
pandemia" e significou que o Festival
de Cans "foi quen de ter a valentía de
facer unha proposta moi responsable e
levar a cabo a edición de 2020, co apoio
de institucións e patrocinadores que estivemos ao voso lado".
Pola súa banda, Cami Moreira, concelleira de Cultura agradeceu a colaboración entre o Concello e a asociación
"Arela", organizadora do certame audiovisual, "polo seu bo dispor". A concelleira reivindicou ao Festival de Cans

"coma a canle que nos transmite coñecementos e ideas, tradicións e costumes
que nos identifican como 'jalpón', como
parroquia, que nos identifican como
pobo, como país e como planeta".

Ao acto de presentación do XVIII
Festival de Cans tamén asistiron Roman
Rodríguez, conselleiro de Cultura da
Xunta de Galicia que lembrou a importancia deste certame “para o desenvol-
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vemento do audiovisual na nosa comunidade” e Vitoria Alonso, deputada delegada que reivindicou o apoio da Deputación de Pontevedra que “inclúe ao
festival de Cans no abeiro do programa
Rías Baixas Film Fest que patrocina o
organismo provincial.
Durante 4 días, celebraranse preto de
40 actividades, dende proxeccións a roteiros, concertos, exposicións ou coloquios. O Festival recupera ademais este
ano algúns dos seus espazos máis emblemáticos. Son os casos do Baixo do
Moncho, a Casa do Carreira ou o Invernadoiro de Mucha e Juan do Peso ata
sumar 11 espazos. As normas de seguridade seguen a estar no centro da organización. Pero os avances na loita contra a
pandemia tamén permiten recuperar eses
espazos ou volver celebrar actividades
no Torreiro.
Un total de 15 curtametraxes formarán parte este ano da sección oficial da
competición de ficción e animación no
Festival. Ata 8 estrearanse en Cans. Entre
elas están “What a Circus”, dirixida pola
coruñesa Anita Pico, que supón a estrea
en España desta obra seleccionada por
un programa de Xoves talentos da BBC;
“Retorno a Eleusis”, animación de Borja
Santomé, gañador de Cans en 2018, ou
“Deux Options”, obra do vigués Gon
Caride, seleccionada xa en numerosos
festivais internacionais.
Xunto a estas 15 curtametraxes participan noutras seccións competitivas do
certame as 10 da categoría de Furacáns

e as 8 da sección Novas Camadas. Son,
en total, 34 as obras en competición.
Ademáis, 20 videoclips competirán polo
premio do xurado na Noite Lasal dos videoclips, un vibrante escaparate da música do momento en Galicia. Fóra de
competición, Cans acollerá a estrea de
catro longametraxes.
A promoción do diálogo cos cineastas, e entre cineastas, está entre os eixos
de traballo do certame. De aí outra das
novidades da programación deste ano.
Inaugúrase a sección ’Correspondencias’. Nela, realizadoras e realizadores
de Galicia intercambian ’cartas’ audiovisuais sobre a vida, a cinematografía, o
mundo… Inaugurará esta sección a pre-

sentación dalgunhas das partes da ’correspondencia’ audiovisual que mantiveron dende o confinamento o director
colombiano Samuel Moreno e máis o
galego Eloy Rodríguez Serén.
No ámbito internacional, cómpre salientar tamén a presenza do portugués
Nuno Beato, que presentará avance do
seu filme. Tamén participa no Festival a
realizadora israelí Imbar Horesh.
Os profesionais do audiovisual e da
cultura volverán percorrer en chimpín
unha aldea de cinema que este ano homenaxea no seu Festival ao realizador
galego Jorge Coira, ao actor Tamar Novás, e á veciña Marisol González, unha
das moitas que levan anos apoiando con
compromiso e desinterese o desenvolvemento do Festival. Tamén será homenaxeado o inesquecible Silvino González, o colocador das estrelas, veciño da
aldea e tristemente falecido hai pouco
tempo.
Nos paseos en chimpín tamén será
obrigatorio o tapabocas. O mesmo que
en todas as actividades do evento. Entre
as medidas de seguridade tamén está a
redución do aforo nun 50%. Mesmo nos
chimpíns, nos que non poderán subir
máis de 4 persoas a un tempo.
A aldea deberá ser desaloxada cada
día antes da 1AM polo público, que só
poderá chegar ao Festival en bus se conta
con entradas ou inscricións para as súas
actividades. Non haberá aparcadoiros
para o público en Cans.
As actividades con preinscripción

previa porán facerse no seguinte enlace:
https://tenda.festivaldecans.com/inscricions.html
As actividades con entrada de pago
anticipada en: https://tenda.festivaldecans .com/entradas-festival-de-cans.html
O Festival de Cans volve propoñer,
tamén, actividades didácticas para nenas
e nenos relacionadas coa cultura e o cinema. Eis os roteiros literarios ou musicais, con clásicos do certame coma o escritor Carlos Meixide e o polifacético
creador Xurxo Souto. A XVIII edición
do Festival de Cans ten entre os seus
principais patrocinadores a Estrella Galicia, Galicia Calidade, Gadis, Xunta de
Galicia, Concello de O Porriño, Deputación de Pontevedra e o Ministerio de
Cultura do Goberno de España, a través
do ICAA.
Todas estas catividades concentraranse entre a contorna do Concello de
Porriño e a parroquia de Cans nos catro
días de festival, podedes ver a programación completa na web do festival.
Desexamos que esta pandemia pase
de largo das nosas vidas e poidamos voltar aos bicos, abrazos e agarimos sen ter
que lavar o cubrebocas para poder volver
vernos as caras e que este aniversario
sexa, dentro desta situación, outro gran
éxito. Parabéns a esta organización por
non amedrentarse e tirar cara a adiante
para non deixarnos sen este gran festival
cineasta que nada ten que ver co outro
francés co que comparten nada máis que
o nome.
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entrevista de Tino Lago
Cando estudei a carreira en Compostela de cando en vez compartía cañas cun rapaz de Cans ao que lle encantaba o cinema. E xa daquela comentaba aos seus
amigos e amigas que lle gustaría moito poder organizar un festival de cinema na aldea que lle viu nacer. O meu compañeiro de conversas e ilusións
adolescentes era Alfonso, o actual director do festival de Cans, ao que habería que recoñecerlle como se merece o inmenso mérito da “tolemia” que supón
converter os soños en realidades. Velaí vai a conversa que me encantou ter e agardo que sexa o petisco da caña que pronto poida volver a compartir con el.

ALFONSO “PATO”, DIRECTOR DO FESTIVAL DE CANS

“A miña ilusión é que cando Alfonso Pato non
estea o Festival de Cans siga estando”
Unha nova edición e xa van XVIII.
Si, cumprimos a maioría de idade e , se
cadra, é un compoñente de ilusión engadido aínda que nun contexto, igual có
ano pasado, enormemente complexo.
Lembras como comezou todo?
Comezou, como moitas outras cousas,
case como unha broma de bar nunha
tarde de sábado dun mes de maio. E recordo o día exacto pois coincidiu coa
voda do actual xefe do estado nun día

de moita chuvia en Madrid e claro, azul
e luminoso en Cans. Esa primeira edición
xa foi un grande éxito pois arredor de
500 persoas pasaron pola aldea a facernos
compañía.
Pero eu creo, Alfonso, que todo isto
debeu de comezar na túa cabeza moito
tempo antes que os 18 anos de vida que
ten o festival. Ti e eu estudamos a mesma
carreira e temos compartido algunha
que outra caña naquelas luminosas

noites da Compostela dos anos 90 do
pasado século, e lembro a un rapaz que
sentía paixón polo cinema e que xa daquela, na segunda década da súa vida,
comentáballe aos seus amigos que lle
faría unha ilusión enorme organizar un
festival na aldea na que naceu?
Vaia memoria que tes. Efectivamente
foi así. Eu xa desde moi rapaz tiña na
cabeza organizar algún tipo de encontro
cultural arredor do cine .E chegou un

momento en que as lapas se espallan, as
cousas encaixan e eu dei coa asociación
cultural Arela que xa organizara algunhas
cousas e comezamos a probar todo. A
verdade é que o resultado final foi moi
bo, mellor do esperado.
A primeira vez, Alfonso, cando comentaches cos teus amigos e amigas a intención de organizar un festival de cinema
que levara o nome da túa parroquia,
supoño que aproveitando a analoxía fo-
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nética co famoso festival francés, non alucinaron?
Ben, a verdade é que inicialmente á veciñanza
parecíalle todo un pouco “ marciano” porque
claro sen visualizalo antes ninguén pode
saber o que tes intención de facer. Pero como
as catro casas que comezaron o festival eran
de familia e amigos deixáronnos facer iso si,
coa condición de non romper nada.
Ha ha ha ha ha. E supoño que quedarían
abraiados co resultado?
Si, igual ca min. Como che dixen antes o resultado foi mellor do esperado. Ao principio
non agardabamos a dimensión que colleu
nin de lonxe. Foi a partir da 4º ou 5º edición
cando comezamos a decatármonos das enormes potencialidades que tiña o festival. Alí
xa demos o cambio ao semi profesionalismo
e a construírmos unha estrutura xurídica e
administrativa que lle dera seguridade ao
festival.
Este ano , igual có anterior , celebrádelo en
setembro pero o habitual é maio non?

Si, agardemos que este pesadelo pandémico
remate canto antes e xa na edición vindeira
podermos recuperar as nosas datas naturais.
O ano pasado a celebración do festival
correu perigo?
Si, correu moito perigo.
Neste contexto pandémico a captación de
patrocinadores resulta moito máis difícil do
normal?
A maioría de patrocinadores mantivéronse ,
agás pequenos negocios locais, que son aos
que máis lles afecta esta situación. Nós o
ano pasado mantivémolo pois levan tempo
con nós e queriamos que seguiran. O peor,
porén, resulta da extrema dificultade de xerar
recursos propios pois a restrición de espectadores implica moitas menos entradas e dificulta a venda de camisolas, bebidas.....Afortunadamente as institucións portáronse moi
ben.
O festival está xa inserido na psique colectiva
de maneira que estea a salvo de calquera
conxuntura política?
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Eu creo que si. Non creo que haxa problema
por aí. Se cadra o problema poida estar no
relevo xeracional.
Cando Alfonso “pato” non estea o festival
de Cans vai estar?
Eu agardo que si. É a miña ilusión. Hai
xente por detrás que ten moita experiencia,
sabe facer as cousas, e máis pronto que tarde
terá que haber relevo xeracional. Eu quero
estar apoiando ao festival toda a miña vida,
pero non estar ao fronte toda a vida.
Ti segues tan ilusionado como ao principio?
Rotundamente si. É unha honra para min
facer un festival de cine na aldea na que
nacín e na que algún día repousarán os meus
restos.
Rematamos Alfonso. Algunha característica
especial desta edición que queiras destacar?
Manteremos a estrutura do ano pasado con
aforos reducidos e con poucas entradas. Para
acceder a Cans hai que ter algunha pre ins-

crición feita. Agás un par de roteiros non
haberán actividades de pé. E ben, creo que o
festival vai ter cousas moi interesantes como
o encontro con Kleber Mendoça Filho, gran
director brasileiro cuxas películas recibiron
máis de 120 premios, teremos tamén un coloquio co historiador Ian Gibson no torreiro
de Cans.
Vaia luxo, supoño que xa teredes as prazas
cubertas para escoitalo?
Si para escoitar a Ian, só se poden inscribir
100 persoas e xa está as prazas cubertas. Ian
Gibson ten 85 anos e é case unha lenda. Teremos tamén as actuacións de Ses, a entrega
do premio a Jorge Coira, o encontro con
Celso Bugallo... e moitas cousas máis.
E a competición de curtas claro?
Desde logo. Iso é a xoia da coroa do festival.
O día 29 imos pechar a venda de entradas,
estea que estea vendido, pois os protocolos
sanitarios esixen que todo o mundo ten que
estar rexistrado.

Convenio para desenvolver o Programa
de Formación Aberta
SALCEDA

Desde o 2014 o concello de Salceda de Caselas formaba parte da
rede de Aulas Auxiliares, pasando
agora a ser titular da Aula Mentor,
formando parte así da estrutura orgánica básica do Ministerio de Educación e Formación Profesional.
Dende o departamento de emprego do concello trabállase na liña
de fomentar a igualdade de oportunidades no aceso á educación, polo
que “consideramos importantísimo
formar parte destes programas avanzados de educación a distancia, tanto
de ensinanza regrada como non regrada”. A Aula Mentor é un recurso
que pretende impulsar e mellorar as

competencias persoais e profesionais
das persoas adultas, promovendo a
cultura e a participación da cidadanía
no uso sostible das Tecnoloxías da
información e as comunicacións.
Hai que destacar que é unha formación aberta onde non existen requisitos de acceso e proporciona unha
oferta formativa de carácter non formal moi ampla que se adapta as necesidades de conciliación laboral e
familiar da poboación adulta.
A Aula Mentor do concello ten
as instalación físicas e o equipamento
tecnolóxico no Centro de Desenvolvemento Local de O Torrón, co
fin de dar soporte a esta formación
a distancia.
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O Concello de Salceda aumenta o seu apoio ao tecido asociativo
O Concello de Salceda de
Caselas ven de asinar coas asociacións os convenios de colaboración para o ano 2021, que
lles permitirá percibir en total
126.751,40€. Estas axudas, as
máis altas da historia veñen recollidas no orzamento 2021
como subvencións nominativas
e destínanse a colaborar na sufragación dos gastos de funcionamento e de actividades
das entidades. No acto de sinatura, a alcaldesa Verónica Tourón
estivo acompañada pola tenente
de alcaldesa Loli Castiñeira e
polo concelleiro de cultura e
asociacionismo Álex Rodríguez.
Tamén asistiu Rubén González
responsable de deportes e medioambiente e Gela Ledo, de
ensino e servizos sociais.
Nos máis de 126.000 euros

que se destinan, asináronse convenios cos centros culturais (900
€), os coros (700 €), as asociacións de veciños (400 €), os entroidos de Castro Barreiro e A
Feira (1.600 €), a Asociación de
Amigos e Amigas da Música
de Salceda (22.000 €), o CEP
Altamira (1.200 €), o IES Pedras
Rubias (2.400 €) e a Asociación
de Xubilados e Xubiladas e Pensionistas (3.000 €). No eido deportivo, 22.551,40 € son para
as Escolas Deportivas, 18.000
€ para o Caselas C. F., 4.550 €
para os Clubes de Balonmán e
Baloncesto e 400 € para o Club
Ciclista Aragonta.
Este ano cabe destacar a creación de sete novas subvencións
nominativas destinadas a diferentes colectivos. A Escola de
Fútbol Denis Suárez e a Asociación de Familiares de Enfer-
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mos de Alzheimer e outras demencias (AFAGA) percibirán
axudas de 15.000,00€ cada
unha. A Agrupación de Voluntarios/as de Protección Civil
1.500,00€; o CRA Raíña Aragonta 1.000,00€; a Asociación
de Comerciantes e Industriais
(ACISA) e a Asociación Cultural,
Deportiva e Ecoloxísta Treze
Catorze 900,00€ e a Asociación
de Mulleres Rurais Caselas
400,00€.
As subvencións de maior
importe son as que reciben a
Asociación de Amigos e Amigas
da Música, que engloba a Escola
de Música de Salceda así como
a Banda de Música, movendo
en total máis de 400 persoas de
tódalas idades, e as Escolas Deportivas, con cerca de 500 participantes.
Os convenios supoñen un
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importante esforzo financeiro,
mais o Concello considera estratéxico continuar apostando
polo tecido asociativo, que tanto
dinamismo ofrece durante todo
o ano, tanto na vila como nas
parroquias. Nun ano, no que a
pandemia provocada pola COVID19 está limitando moito as
actividades que as asociacións
poden desenvolver, o equipo de
goberno quere mostrar deste
xeito o seu apoio a estas entidades, xa que moitas delas terían
dificultades para continuar activas
sen estas axudas.
O concello colabora ademáis
durante todo o ano coas diferentes
asociacións con préstamo de
material, cartelería, donacións
para os centros culturais, asesoramento e información nos trámites con outras administracións,
etc.

HORIZONTAIS:
A LOCALIDADE DA COMARCA DE REDONDELA.
B OUTRA LOCALIDADE DA MESMA COMARCA-CADA UN DOS DENTES
COS QUE SE TRITURA A COMIDA.
C VOGAL-TANTO-CONSOANTE-TÍTULO SIMBÓLICO QUE OSTENTAN
OS CABALEIROS BRITÁNICOS.
D ESTABAMOS-RELATIVO AO ÉTER.
E PAU QUE SE ATA EN SENTIDO HORIZONTAL AO PESCOZO DE
CERTOS ANIMAIS PARA OBSTACULIZAR O SEU PASO POR
LUGARES ESTREITOS-PELÍCULA TURCA DE 1.981.
F 1.005-SIGLAS DUNHA IMPORTANTE COMPAÑIA FABRICANTE DE
CALZADO DEPORTIVO-OS....LOCALIDADE NATAL DO PRESIDENTE
FEIJÓO-CONSOANTE.
G ESTIMA EXCESIVA QUE ALGUÉN TEN DE SI MESMO-VOGAL-DEUS
EXIPCIO-TRINITROTOLUENO-VOGAL.
H LETRA DE PLURAL-ANIMAL ANFIBIO-VARIOS HOMES CON
RESPECTO Á SÚA NAI-SÍMBOLO QUÍMICO DA PRATA.
I AFECTO, CARIÑO-ANTE MERIDIEM-ATERRO NA LUA .
K RELATIVA AOS LEUCOCITOS,
L EL EN OURENSE-INDIFERENTE-PRONOME DE SEGUNDA PERSOA.
M CONSOANTE-DEIXA PARA MÁIS ADIANTE-VOGAL-TER EXISTENCIA.
N O PROTAGONISTA DE ARREDOR DE SI
VERTICAIS:
1 O PARTIDO DE FELIPE GONZÁLEZ-ESPOSA DO EMPERADOR
CLAUDIO.
2 CONTRACCIÓN DE PREPOSICIÓN MÁIS ARTIGO-RADIO TELEVISIÓN

Álex Rodríguez, Concelleiro de Cultura e Asociacionismo: “Somos conscientes da
importancia do tecido asociativo na vida cultural e social
de Salceda, e continuaremos
apoiando a cultura, o deporte
e o asociacionismo en xeral,
sobre todo nunha época na
que as restricións pola COVID
fan que moitas delas non poidan programar as súas actividades con normalidade”.
Verónica Tourón, Alcaldesa:
“a Salceda que hoxe coñecemos
non sería posible sen o tecido
asociativo co que contamos, a
promoción de actividades en todos os eidos aumenta a convivencia entre a veciñanza e fai
que teñamos unha vila activa,
polo que seguiremos axudando,
máis se cabe no contexto que
estamos a vivir.

GALEGA-ALIMENTO PRODUCIDO POLAS ABELLAS-500.
3 CHUPAR-REZOU-EXPRESIÓN EMPREGADA NAS MARCHAS
MILITARES.
4 HOME NATURAL DE TURQUÍA-........ESPADA,EXCRETOR DE BILE
NOS SUMIDOIROS DA PRENSA NACIONALISTA ESPAÑOLA.
5 TIRA DE CARNE MOI SABOROSA ENTRE O LOMBO E AS COSTELAS
DO ANIMAL-TEN ODIO.
6 NAS REDES SOCIAIS MENSAXE DIRECTA-SÍMBOLO QUÍMICO DO
ANTIMONIO-REALIZABAN.
7 EXCLAMACIÓN EMPREGADA PARA ANIMAR-FACÍA PRESIÓN SOBRE
ALGUÉN-CONSOANTE.
8 REPETIDO-PERSOA QUE NON ENGANA NIN TRAIZOA-DOMINIO
XEOGRÁFICO PARA AS TERRAS AUSTRAIS FRANCESAS-VOGAL.
9 EMPATE SEN GOLES-PRONOME DE TERCEIRA PERSOA FEMININO50-AO REVÉS O QUE FAGO EU COS ARTIGOS DE MONTSE
FAJARDO.
10 DÍGRAFO PARA REPRESENTAR O FINEMA R-TORCIDO-O MESMO
DÍGRAFO CA NA PREGUNTA ANTERIOR-VOGAL.
11 CONSOANTE-SÍMBOLO DE SUESTE-ACCIÓN DE ENSAIAR-5.
12 GOBERNANTE NOS PAISES ISLÁMICOS-EN ECONOMÍA
ABREVIATURA DA FRASE “SUXEITO A”-NOTA MUSICALAFIRMACIÓN.
13 HISTÓRICA COMPAÑIA ARMADORA DE MARÍN-SÍMBOLO QUÍMICO
DO OURO-UN DOS DOUS CONCELLOS DOS QUE FOI ALCALDE
MARTIÑO NORIEGA.
14 VOGAL-HERBA OLOROSA MOI USADA COMO CONDIMENTOMARCHAR

SOLUCIÓNS HORIZONTAIS A-PAZOS DE BORBÉN.B-SOUTOMAIOR-MOA.C-O-GOL-S-SIR.D-ERAMOS-ETEREO.E-TRAMBOLLO-SU.FMV-NB-PEARES-R.G-EGO-O-RA-TNT-E.H-S-RA-FILLOS-AG.I-AMOR-AM-ALUO.K-LEUCOCITARIA.L-IL-ADIAFORO-TI.M-N-ADIA-ESER.N-ADRIAN SOLOVIO VERTICAIS: 1-PSOE-MESALINA. 2-AO-RTVG-MEL-D. 3-ZUGAR-OROU-AR. 4-OTOMAN-ARCADI.
5-SOLOMBO-ODIA. 6-DM-SB-FACIAN. 7-EA-OPRIMIA-S. 8-BIS-LEAL-TF-O. 9-OO-ELA-L-AOEL. 10-RR-TORTO-RR-O. 11-B-SE-ENSAIO-V. 12-EMIR-ST-LA-SI. 13-NORES-AU-TEO. 14-A-OUREGO-IR

SALCEDA
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COMERCIAL

BUGARÍN

Pontellas Abelenda, Nº 25 - O PORRIÑO - 986 335 169

Generoso Domínguez, Nº 174 - CELA - MOS - 986 687 708
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MANUEL ALFONSO ESTÉVEZ
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Súa alteza real, “O Príncipe Albariño”

oi polos anos 1.950 cando os dous
tertulianos, José María Castroviejo e
Álvaro Cunqueiro, foran invitados polo
dono do restaurante “Casa Pepe” de
Vigo, o eido de Cambra, en Fornelos da
Ribeira, en tempos de trasegar, e tras
unhas cuncas e xantados, recibían a inspiración, dedicados o oficio de escribir, o
que logo facían cada un polo seu lado,
aínda que algunha vez firmaran os dous.

Levo investigando anos e anos, sobre
os viñedos centenarios da nosa terra, e
sen querer, un día, atopeime no pazo de
San Martiño de Moreira, coidado con
todo agarimo, o ouro líquido do albariño,
das mans de Augusto Viso Troncoso
(e.p.d.).
Era eu un mozo, e polo 25 de Xullo
xa comía aquelas pequenas uvas de cor
douro e que un tal Pedro Díaz, “escanciador”, legounos a Súa Alteza Real “O
Príncipe Albariño”. Pero seguindo coa
historia, lémbrome eu, de aquel ano,
sendo reporteiro local do xornal El Pueblo
Gallego, estando de director José María
Castroviejo e Álvaro Cunqueiro no Faro
de Vigo, que algún, polo baixo dicía, que
eran dous paxaros de conta (con perdón),
completada coa súa intermitente amizade.
Indubidablemente, un e outro eran
as mellores voces do albariño, que tivo
moito que ver coas Rías Baixas, Denominación de Orixe.
Lémbrome tamén aquí, do grande
amigo José Posada, con quen coincidín
tantas e tantas veces no Ourense, regalándome o libro, Os viños de Galicia.
Pero indo a uva do albariño, no eido

de Cambra, no rueiro do Casco, en Fornelos da Ribeira, na que había bastantes
cepas que sufriran no século XIX, o
bidium e logo o mildiu, que provocaran
un desastre, recuperándose pouco a pouco
nalgúns eidos paceiros, e daqueles paisanos celosos da súa herdanza, ignorantes
de que o albariño, era unha uva das mais
grandes variedades brancas do mundo,
sobre todo pola agulla, que nada ten que
ver co gas carbónico que incorpora o
viño de forma natural pola fermentación
maloláctica.
¡Quen non se vai lembrar de Vicente
Risco, bebendo unhas cuncas de viño no
seu museo! Ou na feira, e non sei si no
pazo da dona Urraca con Tucho, o mellor
taberneiro de Ourense. ¡Vai ti a saber!
Porque este viño vai moi ben coa lamprea,
co marisco, co peixe da Ría de Vigo, e o
polbo co tinto, para rematalo coa a Santa
Queimada, da que algún día falaremos.
Agora ben, nos meus tempos, so se
bebía o albariño, en determinados pazos,
e nalgunhas casas labregas do Condado
do Tea.
Tanto Álvaro Cunqueiro, como Xosé
María Castroviejo e Xosé Posada, falaban
coa querenza e mellor ánimo de probar

cantas cuncas mellor, para tertuliar, e
mais tarde escribir; José María Castroviejo
en El Pueblo Gallego, e Álvaro Cunqueiro,
sendo mindoniense, pero con raíces en
Cambados, de onde era o seu pai.
José Posada, cos seus Viños de Galicia,
pai vigués e nai do Ribeiro, facendo o
que lle deixaban facer, mandando viños
os nosos paisanos para lles matar o meigallo.
O que hoxe se fai coa Festa do Viño
do Condado do Tea, se facía antes algo
parecido nalgún que outro pazo ou casa
solar, a que acudía a xente.
O viño empezara a ser coñecido de
forma constante coa Denominación de
Orixe Rías Baixas, admitindo para a súa
elaboración os brancos autóctonos co albariño nun 70%.
Debo sinalar a Alexandro Barreras na
Finca Fillaboa, que no pasado fora propiedade de Manuel Bárcenas, quen contaba xa con unha historia vinícola exportando os viños.
A Fornelos da Ribeira fun por viño
emborracheime na adega,
non quero mais viño dese
que aínda me doi a cabeza.
Manuel Alfonso Estévez.

Salceda loita contra o feísmo para potenciar o turismo
SALCEDA

O Concello de Salceda de Caselas
está a realizar un traballo de revisión das
fachadas dos edificios do casco urbano
que non se manteñan limpas e en bo estado. A ordenanza de limpeza viaria e

ornato público do Concello de Salceda
de Caselas establece a obrigatoriedade
de manter limpas e en bo estado todas as
partes dos inmobles que sexan visibles
dende a vía pública, e especialmente nos
baixos, nos que as persoas propietarias

deben “pechalos debidamente, con ladrillo
ou bloque, levando a cabo o seu recebado,
salpicado e, en todo caso, pintado”. O
non cumprimento desta obriga considérase
como infracción grave, o que carrexa
multas que poden ir ata os 1.500 €.
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Ponteareas convertérase
a ritmo de gaita na
capital da música
tradicional do país

PONTEAREAS

O Concello de Ponteareas
acaba de convocar para o vindeiro sábado 18 de setembro
a LIV (54) Edición do Concurso de Gaitas do País. O
municipio vivirá ese día a festa
musical desta especialidade
máis antiga de Galicia, e que
coloca a vila como referente
no panorama da música tradicional galega.
Os grupos participantes tocarán en directo no exterior da
Casa do Concello de Ponteareas,
e ademais, cos seus traxes tradicionais completos, recorrerán
as rúas da contorna coas súas
melodías. Durante estes pases

o xurado decidirá os gañadores
dos catro premios que reparte
o concurso, os primeiros recibirán 1.800 euros, os segundos
1.200, os terceiros 900, e os
cuartos 600. Ademais, cada grupo participante, agás os gañadores, recibirá unha gratificación
de 300 euros.
O Concello organiza este
premio para promover e difundir
a música tradicional galega. O
concelleiro de Cultura, Fernando
Groba, expón que “para nós é
un orgullo e unha grande oportunidade ofrecer un lugar para
que os grupos mostren as melodías que dignifican o folclore
galego”. Este ano, ademais,

AVELAÍÑA GAÑADORES CONCURSO DE GAITAS 2020.

para pechar a festa musical a
administración local organiza
na noite do sábado 18 de setembro no parque da Feira Vella
o concerto de Milladoiro, e o
compoñente do grupo Xosé Ferreiros formará tamén parte do
xurado do concurso.

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

686 107 539

Para participar no concurso
os grupos que o desexen deben
realizar a inscrición no Rexistro
de Entrada do Concello de Ponteareas a través da sede electrónica ou a través de calquera
das formas previstas no art.
16.4 da Lei 39/2015, de 1 de

outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (LPACAP),
de balde.
O prazo de admisión de solicitudes remata o día 10 de setembro de 2021. Máis información na web do Concello.
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A Consellería de Medio Ambiente Nova executiva socialista en Salvaterra
pon a exposición pública o parque
cipal: María Pérez
listas de Salvaterra como é MaO PSdeG- PSOE de SalvaSecretario de Acción electoral: ximino Ledo.
empresarial da Lagoa, en Mondariz terra ten nova executiva dende Alberto Rodríguez
Segundo palabras do xa SeSALVATERRA

MONDARIZ

A Modificación puntual num.
2 do Plan sectorial de ordenación
de áreas empresariais de Galicia
xa está en marcha. Esta iniciativa
da Xunta e do Concello de Mondariz descarta o parque empresarial que o goberno galego programou no seu día na ChandeCairón (Gargamala). No seu lugar preténdese crear un novo
parque empresarial no ParqueForestal da Lagoa, na parroquia
de Mondariz, un espazo de elevado valor ambiental, forestal e
deportivo que acolle dous campos de fútbol e unha escola de
hípica. O período de información
públicada Avaliación Ambiental
Estratéxica por parte da veciñanza remata o 25.08.2021e pódese facer na páxina web daConsellería de MedioAmbiente.

En 2019 a Comunidade deMontes e o Concello de Mondariz
decidiron crear no monte da
Lagoa un Parque Forestal de
58 hectáreas que,segundo a Deputación de Pontevedra,tiña
como obxectivo “desenvolver
o potencial do monte para levar
a cabo actividades de sendeirismo e paseos en bicicleta e a
cabalo, xa que existen elementos
suficientes de atracción para
crear un lugar de lecer. Así mesmo, apostarase por darlles aos
terreos un uso multifuncional
con aproveitamento económico
baseado na produción de madeira, de leña,cogomelos e froitos”.
Na realización destes traballos investíronse 59.625€,d osque
47.700€ foron achegados pola
Deputación de Pontevedra.

principios de agosto co obxectivo
de apuntalar o traballo do grupo
municipal.
A executiva, que foi apoiada
polo 100% dos e das militantes
presentes na Asemblea, queda
distribuída da seguinte maneira:
Presidente: Maximino Ledo
Secretario Xeral: Félix González
Secretaria de Organización:
Rocío Bernárdez
Secretaria de Política Muni-

Secretaria de Igualdade: Alicia
Domínguez
Con estes nomeamentos conséguese o equilibrio entre veteranía, xuventude e renovación,
xa que, parte dos seus membros
nunca ocuparan cargos de responsabilidade na agrupación local. Entre os postos da executiva
cabe destacar a creación, por
vez primeira na agrupación, do
cargo de Presidente, posto que
ocupará un veterano dos socia-

cretario Xeral:
“É unha executiva pensada
para para impulsar o traballo do
grupo municipal formado por
catro concelleiros, en coordinación coa agrupación local co fin
de chegar a mais xente”
“ E necesario abrir o partido
ao resto da cidadanía, e ir sumando ao proxecto dos socialistas de Salvaterra mais xente
comprometida do noso Concello”

Instálase un segundo paso de peóns intelixente
SALVATERRA

Despois da instalación do
primeiro paso de peóns intelixente no barrio da As Santas en
Oleiros, o Concello de Salvaterra
de Miño instala o segundo paso
na Vila, neste caso na entrada

do pobo, en Rúa Miño, co fin
de mellorar a visibilidade e a
seguridade do peón.
Este paso é moi utilizado
polos nenos e nenas en época
lectiva, e ao encontrarse nunha
recta moitas veces pasa desa-

percibido, a pesares da sinalización. Con medidas como esta,
coa instalación dun paso de
peóns luminoso e coa redución
de velocidade en todo o centro
urbano búscase garantir a seguridade dos nosos peatóns.

Restaurante O´RIANXO
Algo diferente no Condado
Terraza de verán interior

Ctra. N-120 - Vilasobroso - Mondariz
Telf.: 986 654 434

Casa Rivero. En Bugarín, Ponteareas

CANTINA ACRD

San Martín
de Moreira

Ponteareas

ABRIMOS ÁS 19,00 TODOS OS DÍAS AGÁS OS MARTES
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reportaxe de G. Figueiredo

LXII Festa do Viño do Condado do Tea en Salvaterra de Miño
Por fin despois dun ano de sequía no que se refire a festas gastronómicas, volve
a Festa do Viño de Salvaterra e os veciños e visitantes da vila poderán gozar dos
magníficos viños que se cultivan nas terras do Condado.
G.FIGUEIREDO

Está é a segunda festa gastronómica máis antiga de Galicia,
remontándose as súas orixes ao
ano 1959.
Desde entón vén celebrándose
anualmente e de forma ininterrompida cada última fin de semana do mes de agosto, agás o
ano pasado que por mor da crise
sanitaria do Covid19 tivo que se
suspender como a maioría dos
eventos no noso país . As diferentes
actividades da festa teñen lugar
no interior da rexia fortaleza de
pedra, un marco incomparable no
que gozar dos seus afamados caldos.

Durante os tres días de celebración da festa, é posible degustar
este exquisito produto acompañándoo da rica gastronomía local.
Paralelamente, durante os días de
festa, sucédense exposicións, actuacións e concertos que amenizan
estas xornadas enogastronómicas.
Ademais, os asistentes terán a
oportunidade de degustar o viño
branco “Condado do Tea”, un
viño propio da subzona e amparado polos controis de calidade
da Denominación de Orixe Rías
Baixas. Un viño único, froito da
combinación perfecta entre diferentes variedades autóctonas de
uva e encomiado por mestres da

gastronomía galega como o grande
escritor galego Álvaro Cunqueiro
no seu libro “A cociña galega”.
Así mesmo, en cada edición
desde o ano 2000, un grupo de
expertos elixen os “Viños deliciosos do Ano”, un recoñecemento
aos mellores viños da comarca
do Condado do Tea e ao bo facer
dos viticultores.
No ano 2016, a Festa do Viño
do Condado do Tea foi declarada
“Festa de Interese Turístico de
Galicia”. É organizada polo Concello de Salvaterra e a súa celebración é nun lugar tan emblemático como é o recinto amurallado da vila.

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

RÚA ROSALÍA DE CASTRO, 107 - BAIXO
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Sobre a festa deste ano contarvos
que a pesares da situación sanitaria
que restrinxe de forma considerable
a celebración de moitos actos gastronómicos e multitudinarios dos que
nos podemos deleitar ao longo do
ano por toda Galicia, o Concello de
Salvaterra de Miño non quixo deixar
pasar a ocasión outro ano máis e decidiu celebrar a súa festa por excelencia, a Festa do Viño do Condado
do Tea, declarada Festa de Interese

turístico de Galicia e totalmente adaptada a normativa COVID.
Deste modo a conmemoración da
festa este ano xirará en base a cinco
grandes piares, a “Cata á procura dos
viños deliciosos do ano”, “o Túnel
do Viño”, “Catas Comentadas” , “Visita ás adegas” e “Concertos”.
As actividades desenvolveranse
os días 27, 28 e 29 de agosto. Así o
túnel do viño arrancará o venres pola
mañá ata o domingo, nas instalacións

do Museo da Ciencia do Viño, durante
ese fin de semana os participantes
poderán degustar os viños das 27
adegas que participan da subzona do
Condado do Tea e dos espumosos da
Do Rías Baixas. Durante o venres
27, sábado 28 e domingo 29 celebrarase no Museo dá Ciencia do Viño
do Condado o antes mencionado
Túnel do Viño cuxos horarios serán:
Venres 27 e sábado 28; de 11.00 a
12.30 horas, de 12.45 a 14.15 horas,
de 18.00 a 19.30 horas e de 19.45 a
21.15 horas.
Xa o domingo 29; de 11.00 a
12.30 horas e de 12.45 a 14.15 horas.
O prezo por visita ascenderá a 15
euros. Durante os mesmos días todos
aqueles que queiran poderán desfrutar
das catas comentadas que ofrecerán
14 das adegas participantes na Casa
do Viño.
Tamén nesa fin de semana seis
adegas que participan na Festa ofrecen
a posibilidade de visitas as súas ins-
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talacións con degustación de viño incluída.
Todas as persoas que queiran participar
nalgunha das actividades que se realizan
en torno a Festa do Viño do Condado
do Tea terán que inscribirse.
E o sábado 28 levarase a cabo a
cata á procura dos viños deliciosos
do ano.
Este ano tampouco faltará a música
arredor das celebracións, así o venres
teremos o concerto da “Banda Crebinsky”, o sábado estará con nós
“Susana Seivane” e o domingo pecharase con “A Roda”, os concertos
celebraranse na praza do Concello.
Todos serán ás 22:30 horas e de
balde por orde de chegada ata completar aforo.
Unha programación ampla e variada, de acordo coas restricións sanitarias vixentes.

As adegas participantes festa do viño
do condado do tea deste 2021 son:
Adegas Viña Nora; Jose Araujo
Peña; Adega Fillaboa, S.A.; Señorio
Del Sobral, S.L.; Pazo San Mauro,
S.A.; Pazos De Lusco S.L. ; Bodegas
As Laxas, S.A.; Bodegas Marques
De Vizhoja, S.A.; Adega Maria Bargiela; Adegas Laval; Señorio De Rubios; Pazo Pondal; Eido Sela; Abadía
De Tortoreos; Vinicola Del Miño;
Adega Veira Aral; Adega Adral; Adegas Galegas; Finca Garabelos; Pazo
As Barreiras; Valtea; Genaros; Pazo
Pegullal; Eido Da Fonte; Adegas Gandara; Terras Do Sur, Trico
Podedes ver o cartel da festa por
se queredes ter toda a información
completa e dicirvos que o pasedes en
grande, desfrutedes e o fagades con
sentidiño e sempre seguindo as recomendacións sanitarias.
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reportaxe
ANTÓN LORENZO “XAQUE” / Presidente da Comunidade de Montes.

X

O 18 de xullo do 2021 en Salvaterra de Miño

a nunca será a data conmemorativa
de tan infausto día no 1936, fai 85
anos atrás. Dagora en diante na nosa
vila será a data na honra dás vítimas,
de tódalas vítimas, que provocou o golpe
de estado.
Unha fonte conmemorativa de tan
infausto día no 1936, fai agora 67 anos.
Vestixio fascista co xugo e as flechas,
ficou para sempre transformado nun
monumento na honra ás vítimas, non
ós verdugos.
Moitas foron as vítimas nestas terras,
ainda en investigación, pero hoxe quero
salientar sen menoscabo dóutras, a figura do Tte. de Alcalde José Domínguez
González natural da parroquia de Corzáns. Non vou falar da súa biografía,
iso fica para outro artigo, pero sí salientar que cando o mataron fusilado
canda nove máis, unha de duas, ou sabían a quen mataban ou acertaron sen
querelo. Sí, José Domínguez destacaba
por diversas razóns, hoxe voume centrar
na súa faceta periodística.
Na súa estadía en Bos Aires ocupou
posto de responsabilidade no xornal A
Fouce, onde escribiu numerosos artigos,
amén noutros xornais arxentinos. Daquela escribía en galego, sen unha normativa como a actual. Os varios artigos
coñecidos, en liña coa tendencia arredista do xornal, poden procurarse a través da plataforma Galiciana Dixital.
Unha vez chegado a Galiza, comezou
a escribir básicamente para o xornal
quincenario Renovación, do Partido So-
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cialista de Ponteareas, poden consultarse
os exemplares na Biblioteca Municipal
desa vila. Por esixencia de falta de espazo,
véxome obrigado a restrinxir moito esta
crónica, polo que tan só aportarei breves
referenzas ós mesmos, agás o derradeiro
que vai íntegro, traducido por primeira
vez o galego. No inverno e primavera de
1936, escribiu que se saiba catro artigos,
un datado en Corzáns en decembro de
1935, titulado ¡¡ANI NOVO, VIDA NOVA!!,
publicado en primeira páxina o 1º de xaneiro seguinte. Vislumbraba a necesidade
imperiosa da unión das forzas de esquerdas face as vindeiras eleccións do 16
de febreiro, remataba con estas bervas,
“Quero terminar con un saludo cordial
para todos os camaradas presos, e un
saludo de lembranza como homenaxe
póstumo ás vítimas inmoladas en aras

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)

dunha causa noble e xusta como é a redención do proletariado universal”. En
clara alusión a revolución de Asturias.
O segundo artigo, datado en Corzáns
en xaneiro, titulado “O DEBER DA
HORA”, publicado na páxina catro o 1º
de febreiro. Destaco ese artigo como
“unha arenga a votar polo bloque esquerdista, facendo unha chamada especial o voto femenino, a movilizar os
apáticos e un feroz ataque ós monárquicos en especial a Gil Robles e a
CEDA”.
O terceiro artigo, datado en Corzáns
en febreiro, publicado na páxina tres o
14 de febreiro, xusto dous días antes
das eleccións, titulado “¡¡CAMPESIÑOS!!,
NON VOS DEIXEDES ENGANAR”. Nese
artigo carga de novo contra Gil Robles
e os séus aliados de dereitas, como favorecen os de sempre e lembrando os
case dous millóns de parados forzosos,
remataba así; “¡Campesiños!. Non vos
enganedes a vos mesmos, acordade e
aprestarvos a defender os vosos dereitos,
defendede o pan dos vosos fillos e a liberdade que hoxe peligra máis ca nunca,
¡oideo ben!, máis ca nunca, porque está
manexada pola máis grande das reacións
que asolaron o noso país. ¡Obreiros campesiños! ¡Traballadores de toda España!
Si queredes aplastar para sempre ós inquisidores: Votade o Bloque Popular de
Esquerdas.”
Por fín o día 16 o Bloque Popular de
Esquerdas logrou a vitoria e semanas
máis tarde José Dominguez escribiu o

que sería mui probablemente o séu derradeiro artigo periodístico, vai….
HAI QUE SEMENTAR PARA RECOLLER
Este tema que vou expoñer ante a
opinión dos meus queridos lectores,
está xa bastante gastado si se quere,
pero elo non é óbice para que se siga
tratando cada día con maior intensidade,
con toda intensidade, e con toda serie
de consideracións porque ofrece un importante campo de acción a desenrolar,
e sobre todo en distritos como o de Salvaterra, que precisan dunha acción constante, serea e meditada, para que sexa
eficaz o efecto que se procura.
Por conseguinte, debemos aproveitar
este magnífico momento que atravesamos para lanzar o campo a nosa semente
e procurar que a súa xerminación non
se vexa interrumpida por obstáculos
ocultos, por elementos inconscientes
que viven exclusivamente para practicar
obra de destrución porque non poden
acadar o que significa a nobleza de unidade superior…
Neste interesante período histórico,
no que todo está revolucionado, hai que
aproveitar este matiz tan importante
para revolucionar tamén a conciencia
dos nosos campesiños que aferrados o
perxuizo e a inorancia de creer que a
terra é da súa propiedade exclusiva. Viven a vida o marxe de todo movimento,
de toda reivindicación social.
Chegou a hora na que todos os soldados que loitamos por esta noble causa,
pola xustiza e polo benestar destes
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parias que sufren unha vida miserenta
e chea de privacións, achegémonos a
eles coa verdade e a razón, invitándoos
a que nos presten o seu concurso, asociándose en grupos colectivos, en todas
aquelas aldeas que ainda non exista
sociedade algunha.
Esta e a obra á que debemos prestar
a maior atención, porque sen dúbida
algunha, é a máis importante para a
liberación dos traballadores da terra,
vítimas como sabemos, da súa propia
inercia.
A Federación de Salvaterra de Miño,
unida a U. G. T. e o Partido Socialista
de reciente fundación, invítavos a que
ingresedes no seu seo, para que a vosa
emancipación colectiva sexa un feito
inexcusable a curto prazo, é preciso
terminar coa vida misérrima, que tantos séculos vimos sufrindo por falla
de valentía e de organizacións capaces
de defender os nosos dereitos.
Nos, estamos empeñados en darlle
vida a aquelas organizacións afíns, e
crear alí onde non as houbere para unilas
no común esforzo, loitando con denuedo
contra todo o que intente interrumpir o
avance do progreso e a elevación o rango
que merece a clase campesiña.
Camaradas, Campesiños, vosa é a
palabra…
José DOMÍNGUEZ.
Corzáns, maio de 1936.
(Xornal Renovación, páxina vintecatro, primeiro de maio de 1936)

Marcelino Couto, alcalde accidental das
Neves

AS NEVES

O primeiro tenente de alcalde, Marcelino Couto, xa exerce coma alcalde
accidental das Neves, logo de que Xosé
Manuel Rodríguez empezara as súas
vacacións. Durante os vindeiros días,
Couto compatibilizará a supervisión
da xestión diaria do Concello cos traballos da Concellería de Vías e Obras,

Lembrando para que
son os puntos verdes

AS NEVES

O Concello lembra que os puntos
verdes son lugares para o intercambio
de restos vexetais leñosos (restos de
poda de árbores, arbustos,
froiteiras), non para videiras, xestas
do monte nin herba de desbrozar. Así
mesmo, tamén son para poder coller
estruturante que está nun saco para
usar na compostaxe.
Todo é herba e carozos de verzas,
que non serven de estruturante para a
compostaxe e ocupan o punto verde.
O que debe facerse con isto é acumulado na finca e xa podrece. Os puntos
verde están delimitados, polo que, se
están cheos non se debe botar todo
por fóra incluso ocupando a estrada.

que dirixe, e que está a levar a cabo
distintos traballos en varias parroquias
da vila.
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Entrevista de Tino Lago

RAFAEL PÉREZ CASTRO, DELEGADO DA CIG EN BARRERAS DESPEDIDO POLO ESTALEIRO DESPOIS DE 23 ANOS DE SERVIZOS

“Estou seguro de que a propiedade do estaleiro non ten ningún
interese en proseguir coa actividade, e o meu despedimento é
un chanzo máis na súa intención de desfacerse de Barreras”
A situación do sector naval na ría de Vigo é enormemente preocupante. A nosa comarca non se pode entender sen o naval, non
sería o que é sen un sector tan importante na historia da bisbarra viguesa. Os dous estaleiros privados máis importantes de todo o
estado son vigueses, o segundo, Vulcano, está case morto. E o primeiro, Barreras, atravesa unha situación enormemente delicada
e non é en absoluto descartable, de feito é probable, que siga o mesmo camiño que a factoría de Teis. Barreras é agora mesmo
propiedade do grupo Ritz-Carlton e a súa actitude na xestión parece apuntar que non teñen ningún interese na continuidade da
actividade empresarial na centenaria empresa viguesa. Semella que o están deixando morrer por inanición sen facer nada para
evitar a súa morte, máis ben dando pequenos pasos para aos poucos conducir á empresa ao concurso de acredores.
Rafa é delegado da CIG no estaleiro. El leva 23 anos traballando en Barreras, máis da metade da súa vida, ten 45 anos, sen unha
soa mancha na súa folla de servizos, sen unha soa sanción previa, sen unha soa amoestación anterior en 23 anos. Porén o pasado
2 de xullo foi sometido a despedimento disciplinario de maneira fulminante de xeito inexplicable. Nós falamos con el. Velaí vai o
que deu de si a nosa conversa.
Cantos anos levas traballando en Barreras?
23 anos e medio.
Fagamos un pouco de memoria. Como
chegaches a entrar a traballar no estaleiro?
Entrei en 1998. Daquela Barreras era
aínda unha empresa pública. E naquel
momento fixeron unha convocatoria que
tiña por obxecto rexuvenecer o persoal.

Arredor de 70 persoas marchaban por
xubilación e despois de superar unha
especie de oposición entramos máis ou
menos o mesmo número. Presentámonos
moitos aspirantes, se non lembro mal
sobre 1.200.
Debeu ser aos poucos de entrares cando
se privatizou o estaleiro verdade?
Si, eu creo que foi ese mesmo ano,
despois da vitoria electoral de Jose María

Aznar. De feito non fomos os únicos
que privatizou.
Unha vez privatizada a factoría Pucho
Viñas foi o seu director durante moitos
anos. Que recordas ti da época de Viñas
como máximo responsable da empresa?
Foron tempos bastante bos, primeiro
porque cando nos privatizaron déronnos
carga de traballo para varios anos e, por
outra parte porque Pucho Viñas, tería
moitos defectos pero era un magnífico
comercial .A captación de clientes dábaselle moi ben.
Cando e por que se produciu a saída de
Pucho Viñas?
Non recordo exactamente o ano, creo
que foi no 2010, pero foi motivada pola
crise do tax lease que como sabes levounos ao concurso de acredores. Naquel
momento ante a imposibilidade de contratar, Barreras queda nunha situación
moi delicada, porque Pucho, como che
dixen antes, era moi bo comercial pero

semella que xestionar non se lle daba
tan ben. Tamén teño que dicir que era
un home moi traballador. Eu teño chegado
ás 7 da mañá á empresa e xa estar el alí
traballando.
Ben, sae Pucho e entran Pemex e García
Costas?
Si. García Costas xa era un accionista
moi importante do estaleiro pero no momento en que na famosa operación de
Feijóo con Pemex os mexicanos fanse
co 51% das accións, non sei como,
chegan á conclusión de nomear a García
Costas máximo responsable da empresa.
Como valoras a xestión de García Costas?
El tiña un paquete de accións pero non
era o dono de Barreras. El era o propietario
de varias empresas auxiliares que traballaban para Barreras. E, ao meu xuízo, a

Agosto 2021 [25]

súa política estivo orientada a que as
súas empresas gañasen cartos non a procurar a solvencia económica do estaleiro.
Moitas das compras, que podería ter
feito directamente Barreras, facíanse a
través de empresas do grupo Costas.
Entón parece, insisto parece, que se
pode dicir que a xestión de García
Costas ao fronte do estaleiro foi como
pouco neglixente?
Para min si.
Agora mesmo Barreras está nunha situación de enorme dificultade. A súa
nova propiedade é a dun grupo empresarial que son os armadores do barco
que estades rematando en Santander.
Eu lembro ter falado contigo o ano pasado e non tiñas claro se accedían á
propiedade coa intención de apostar en
serio pola construción naval ou se o
facían porque non lles quedaba máis
remedio para poder rematar o seu barco
e logo irse coa música a outra parte.
Agora mesmo cal é a túa opinión ao
respecto?
Por desgraza creo que se confirman os
peores temores. Penso que o que queren
é rematar o seu barco e marchar. Na negociación do ERTE actual vimos as
contas do 2.020 e resulta que a compra
da empresa é unha compra “virtual”, fixéronse coa factoría sen pagar un €.E
agora mesmo din que fan falta 50 millóns
de € para rematar o barco. A verdade eu
teño serías dúbidas de que se remate.
A nova dirección que trae a actual propiedade ten idea do que é a construción
naval?
Agás dous ingleses que si teñen algo de
idea, un xa non está, o resto non tiñan ni
idea do sector.
Hai algún indicio sólido que vos leve a
considerar que a intención da propiedade
non é apostar pola construción naval?
Hai moitos, pero cando o presidente
que nomea a nova propiedade , Douglas
Prothero,( xa destituído pola consultoría
á que á propiedade lle deu poderes de
xestión) sae publicamente a dicir que
non é capaz de rematar o barco aquí,
penso que é máis ca un indicio.
Ben, semella que a situación xeral do
estaleiro é moi complicada. Falemos do
teu caso persoal. Levas 23 anos na empresa e es delegado sindical da CIG

verdade?
Si, son membro do comité.
Que distribución aritmética ten o comité?
6 UXT, 2 CCOO e eu son único da
CIG.
Cantos anos levas afiliado á CIG?
Sobre 20 anos.
Nestes 23 anos como traballador tiveches
algún tipo de sanción ou advertencia
da empresa por facer mal o teu traballo
ou por manter algún tipo de conducta
neglixente?
Non, nunca xamais.
Nalgunha ocasión a túa actividade sindical, nestes 20 anos, orixinou algún
tipo de problema ou queixa por parte
da empresa?
Non, nunca xamais.
Entón que é o que supostamente fixeches
para que sexas sometido a un despedimento disciplinario de hoxe para mañá?
A verdade quedei abraiado. Foi unha
sorpresa brutal. Como che dixen antes
nós estamos seguros de que a propiedade
de Barreras non quere saber nada da
construción naval e o meu despedimento
é un chanzo máis na súa intención de
desfacerse da empresa. Fíxate a persoa
que o asina, Aguilera, xa non está na
empresa. El asina o meu despido e marcha. Que lle importa se xa non está?
Como foron os feitos?
O día 27 de maio a CIG fai unha ocupación simbólica dentro de Barreras. Entra
na explanada coloca unhas faixas e fai
unha pequena concentración. Eu estou
traballando e sobre as 12,15 da mañá un
compañeiro dime “ hai xente da CIG na
entrada”.
Ti eras coñecedor de que se ía producir
esa acción sindical en Barreras?
Non, eu non sabía nada. Cando fun avisado de que estaban na factoría fun un
momento ata alí a ver que pasaba
Moito tempo?
Entre 1 e 2 minutos. Vin que estaba o
SC da CIG e el mesmo dime que me
vaia pois o que estaban facendo eles
non tiña nada que ver comigo. Volvo ao
meu posto de traballo de contado. Ás
13,00 tiña unha reunión. Ás 12,55 diríxome á xuntanza que tiña cun dos responsables de persoal e ao pasar por
onde estaban as persoas da CIG pre-

gúntanme con quen poden falar para
trasladarlle a opinión da CIG sobre que
facer con Barreras e para coñecer as intencións de Barreras, e eu dígolles que a
máxima autoridade que se encontra nese
momento na empresa é o señor Aguilera.
Iso foi todo, respondín ao que me preguntaron e fun á xuntanza que tiña co
responsable de persoal.
Iso foi todo?
Si.
E como se desenvolveron os acontecementos posteriores?
Un mes máis tarde chámanme para unha
xuntanza e danme un aviso dunha sanción
no que formulan dúas supostas faltas
moi graves: o abandono do meu posto
de traballo( falso radicalmente falso) e
que colei a 4 persoas da CIG no edificio
principal de Barreras( igualmente falso,
absolutamente falso).Eu aleguei contra
ambas falsidades e inicio as miñas vacacións. O día 2 de xullo convócanme a
unha reunión, era un venres eu estaba
de vacación e fóra de Vigo, e respondo
que a partir do luns o que queiran cando
queiran. Pero non tiven que agardar ao
luns, ese mesmo venres xa me envían
un correo electrónico comunicándome
o meu despedimento.
Despídenche estando de vacacións?
Si, de feito eu estou aínda de vacacións
ata o 23 de agosto. Eu estou cotizando.
Estarei en situación do desemprego o
24 de agosto.
E non intentaches falar con algún responsable?
Si claro, tanto eu como o meu sindicato.
Pero non fomos atendidos.
Pero ata que non se resolva o xuízo , e
que a sentenza sexa firme, ti seguirás
sendo membro do comité de empresa,
aínda que esteas en desemprego por
despedimento desde o 24 de agosto?
Si, ata que non haxa sentenza firme eu
sigo sendo membro do comité mentres
dure o noso mandato.
Que reacción encontraches nos teus
compañeiros de Barreras?
En xeral boa, expresáronme apoio e solidariedade.
E en particular?
A xente que ten que ver coa CIG e
COOO moi ben. As que teñen que ver
con UGT todo o contrario.

Non me digas.
Tal cal cho digo. A parte maioritaria do
comité, UGT, é máis empresa que a
propia empresa, especialmente o señor
Gálvez, presidente do comité. Non podo
dicir que UXT tivera algo que ver no
meu despedimento porque non o sei,
pero que non fixeron nada, pero nada en
absoluto por evitalo, seguro.
Algún compañeiro de UXT expresouche
o seu apoio?
Só 1.
Ti cres que na negociación do ERTE
actual, se UXT esixira a túa readmisión
como condición para asinalo, ti estarías
dentro?
Estou seguro.
A vosa posición é contraria ao ERTE
por que?
Nós non compartimos un ERTE a tan
longo prazo sen un plan de viabilidade
que asegure o futuro da empresa. Por
outra parte entendemos que o barco que
temos debemos rematalo nós e non hai
motivo para levalo a outro sitio. Nós
propuxemos que o ERTE fose de 3
meses e que ao final estiveramos todos
traballando no barco.
As vosas expectativas futuras?
Non son nada boas. Nós cremos que
por desgraza antes que acabe este ERTE(
é dun ano), entramos en lei concursal.
Os 23 millóns que anunciou o presidente
Feijóo non cambian algo a cousa?
Eses cartos, aínda que os anunciara
Feijóo, veñen de Madrid, e non, non
cambian nada. É un diñeiro finalista
para pagar débedas que ten Barreras
coas auxiliares. Está moi ben para quen
o cobre claro, pero son cartos que parchean problemas pasados pero que non
serven en absoluto para o futuro.
O SMAC telo o 18.Ti cres que a empresa
vaise presentar?
Non o sei, pero penso que non.
E se, como parece, vas a xuízo que che
din os avogados da CIG?
Dinme que o despedimento non vai a
ningún sitio. Pero que cando entras nun
proceso xudicial nunca sabes como vai
rematar.
Rematamos Rafa, que tal eses ánimos e
os da túa familia?
Hai días mellores e días peores. Non é
nada fácil.
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editorial

TINO LAGO / Director de A Nova Peneira
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Para que serven as medallas olímpicas?

o momento de escribir este artigo
estanse a disputar os xogos olímpicos de Tokio nos que Xapón, o país
organizador, investiu a inmensa cantidade
de 30.000 millóns de dólares. Esta competición deportiva celebrada cada catro
anos debera terse producido o ano pasado
pero as circunstancias sanitarias, que
afectan a toda a humanidade, obrigaron
a que sexan no presente 2.021, malia
que se disputan en condicións excepcionais pois as competicións ou ben non
teñen público ou ben un aforo moi reducido. Cada vez que o COI ten que
decidir a cidade na que se celebrará unha
edición dos xogos asistimos a cruentas
pugnas entre as distintas vilas candidatas,
que gastan grandes cantidades de cartos
e pelexan con intensidade superlativa
para seren as elixidas .Lembremos o número de veces que a capital do estado
español intentou, sen éxito, ser a cidade
organizadora e non podo deixar de recordar aquela ridiculez dialéctica da ex
alcaldesa de Madrid, que no seu afán de
convencer aos que a estaban a escoitar
defendía as bondades da capital do estado,
animando a tomarse unha “relaxing cup
of café con leche”.
A narrativa oficial explica que uns
xogos olímpicos supoñen enormes beneficios tanto para a cidade na que se
desenvolven como para o país que os
organiza pois, supostamente, un río de
cartos asolagará os petos dos seus cidadáns e cidadás, e asemade poderán desfrutar de modernas instalacións depor-

tivas que no futuro serán para o uso colectivo da poboación local que practique
deporte. Por outra parte arredor de todo
o universo que rodea a uns xogos olímpicos constrúese unha mística sobre a
súa relación co pacifismo e os valores
humanos universais
As distintas competicións deportivas
premian aos tres primeiros de cada unha
con medallas, así pois o 3º leva a de
bronce o 2º a de prata e o gañador ou
gañadora a medalla de ouro. O éxito deportivo de cada estado participante mídese en función das medallas acadadas
e canto maior sexa o seu número máis
se xerará, desde a maioría de medios de
comunicación , unha sensación de triunfo
colectivo na procura dunha especie de
estadio de felicidade universal. Os diferentes estados participantes dedican
enormes cantidades de cartos á procura
do triunfo deportivo. E o estado español
é un especialista nese campo, así por
exemplo cada medalla de ouro é premiada
con 94.000€ fronte por exemplo aos
50.000 que pagan os franceses , os 22.000
que abonan os EEUU, os 20.000 os alemáns ou aos 0€ que pagan os suecos
aos seus deportistas que gañan o metal
dourado. Tamén é certo que en España
non se chega á delirante cantidade dos
640.000€ con que o estado de Acerbaixán
premia as súas medallas de ouro
Pero a realidade e a narrativa coinciden?, en verdade uns xogos olímpicos
son rendibles para os habitantes do país
organizador?, ou se cadra só unhas elites

se benefician do resultado dese evento
deportivo?
Segundo apunta o economista deportivo Andrew Zimbalist no seu estudo
“Circus Maximus” a resposta ás dúas
primeiras preguntas é un Non rotundo,
e por desgraza á terceira habería que
contestala cun Si, sen matices. Neste interesantísimo traballo o seu autor sinala
que tanto as organizacións duns xogos
olímpicos como a dos mundiais de fútbol
as ofertas para seren as cidades elixidas
son “cada vez máis disparatadas e as
oportunidades de corrupción están onmipresentes”. Os xogos di Zimbalist”
convertéronse nun imposto sobre os estados nacionais e as súas ganancias reverten en exclusiva nos contratistas (encargados de construír as infraestruturas
necesarias) e no propio COI.....Na década
dos 60 o COI só levaba o 5% dos ingresos
xerados polo evento mentres que hoxe
xa supera o 50%”
En relación ao suposto beneficio económico para o país organizador sinala
Zimbalist :” Uns xogos olímpicos deixan
ás nacións organizadoras paralizadas
pola débeda, o seu multiplicador económico é falso, o PIB non aumenta e o turismo non sobe”.
Sobre o suposto beneficio que para a
práctica deportiva colectiva supoñen as
instalacións que se constrúen, para a
celebración de cada edición, o sociólogo
David Goldbatt no seu artigo “por que
debemos acabar coa farsa dos xogos
olímpicos” indica que tampouco é ver-

dade pois despois dos xogos de Londres
2.012 as taxas de actividade deportiva
caeron xa que os distintos programas de
austeridade produciron peches masivos
de recintos deportivos.
A romántica idea referente a que os
xogos constitúen unha plataforma para
a defensa dos dereitos humanos é tamén
moi cuestionable, así por exemplo, segundo indica o mesmo sociólogo, en
1968 na véspera dos xogos de México o
seu goberno asasinou a 300 estudantes
e cando se lle pediu a opinión ao presidente do COI comentou “estaba no ballet”. E máis recentemente nos xogos de
Pekín 2008 a minoría uigur foi duramente
reprimida ,ou nos xogos de Río 2.016
nos que arredor de 60.000 persoas foron
expulsadas das súas casas, moitas sen
recibir indemnizacións, para construíren
as instalacións deportivas.
O goberno de Finlandia decidiu abandonar o patrocinio estatal na procura de
medallas olímpicas, de feito hoxe os e
as deportistas dese país apenas as gañan:
4 nos xogos do 2.008, 3 nos do 2.012 e 1
nos do 2016 fronte ás 19, 18 e 17 que
acadou España nas 3 últimas edicións
dos xogos. Os fineses invisten os cartos,
que antes gastaban na procura de medallas, en transporte activo( desprazamentos a pé e en bicicletas) e accesibilidade de espazos. E non gañan medallas
pero teñen a poboación maior máis activa
e máis sa de todo o mundo, porque en
realidade ; para que serven as medallas
olímpicas?
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O Concello rexistrou preto de 1.000
alegacións ó Parque Eólico da Rula
PONTE CALDELAS

Ponte Caldelas avanza no desbroce da
área Arqueolóxica de Tourón
PONTE CALDELAS

O Concello de Ponte Caldelas está a
ultimar o desbroce da área Arqueolóxica
de Tourón, despois de que en 2020 non
se puidese executar debido ás novas
esixencias impostas por Patrimonio da
Xunta de Galicia e que non se lle esixiran
con anterioridade. O luns 9 de agosto
iniciáronse os traballos de roza supervisados en todo momento por unha arqueóloga e que contemplan o uso de
medios manuais nas zonas próximas ás
estacións de petróglifos e mecánicos no
resto da zona de traballo dentro dos
15.000 metros cadrados que ocupa a
área Arqueolóxica de Tourón.
Dende o ano 2015, coa chegada de
Andrés Díaz á Alcaldía de Ponte Caldelas,
este espectacular espazo patrimonial é
sometido todos os anos ás labores de
roza e conservación. De feito, ese mesmo
ano o estado de abandono era tal e os
toxos superaban a altura dos tractores
que desbrozaban a zona. O ano pasado,

2020, a Xunta impediu a realización
destes traballos de mantemento do
espazo, ó solicitar ó Concello de Ponte
Caldelas a realización dun proxecto que,
unha vez enviado por parte do Concello,
tardaron máis de nove meses en dar
resposta. Ademais, esixiron a supervisión
continua dun arqueólogo durante a realización dos traballos, cuestións ámbalas
dúas que nunca antes se lle requeriran a
esta administración local.
Está previsto que os traballos de
desbroce rematen nos vindeiros días e a
continuación realizaranse o resto de traballos de reparacións, que non podían
levarse a cabo antes da roza do terreo.
Díaz insta á Xunta de Galicia a que
deixe de poñer atrancos para o coidado
e conservación da área Arqueolóxica,
“tendo en conta que non axudan nada
na súa conservación nin no seu mantemento. O único que poñen é trabas para
poder manter en bo estado este importante
legado dos nosos antepasados”.

O Rexistro do Concello de Ponte Caldelas deu entrada a preto de 1.000 alegacións
contra o Parque Eólico da Rula, situado en
Cerdedo- Cotobade e que afecta ó termo
municipal de Ponte Caldelas cunha liña de
evacuación que remata no monte de Tourón.
Trátase das alegacións presentadas pola
veciñanza do Concello no rexistro desta
administración e que representan unha parte
do rexeitamento social, pois houbo tamén
entregas masivas de alegacións nos rexistros
da Xunta de Galicia e da Subdelegación
do Goberno en Pontevedra. Ao rexeitamento
social, iniciado a raíz das sesións informativas
organizadas polo Concello de Ponte Caldelas,
súmanse ós dous informes desfavorables
emitidos polo arquitecto municipal
e a técnica de Medio Ambiente
do Concello de Ponte Caldelas e que xa foron remitidos á área de Industria e Enerxía da
Subdelegación do
Goberno en Pontevedra. Ademais, o
Concello de Ponte
Caldelas solicitou
un informe ó Consello da Cultura Galega sobre a afectación
deste proxecto eólico
sobre o patrimonio do
municipio e colocou no balcón da Casa Consistorial unha
pancarta co lema ‘En Ponte Cal-

delas, nin eólicos nin liñas de alta tensión’.
O último paso, no caso de que o proxecto
saia adiante, “será ir a un proceso xudicial
contra a administración que permita a instalación da infraestrutura, sexa o Goberno
de España ou a Xunta de Galicia”, indica o
alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz.
Díaz, lembra que estamos ante “megaproxectos industriais encubertos que están a
dividir para evitar unha correcta tramitación
medioambiental, que se implantan moi
preto das casas e que poden afectar gravemente á saúde e á calidade de vida dos veciños de Ponte Caldelas”.

En Ponte Caldelas
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XIV FESTIVAL MILLO VERDE DE REDONDELA

LUCÍA BARREIRO, DA ORGANIZACIÓN DE MILLO VERDE

“Convido aos lectores e lectoras a que se acheguen a
gozar con nós do Millo, que se vai celebrar en condicións
de absoluta seguridade”
Os próximos días 17, 18 e 19 de setembro, na praia de Cesantes, volve un ano
máis, e xa son XiV , o festival millo Verde de Redondela, unha das citas
imprescindibles nos veráns da nosa vila antes de que a pandemia vírica viñera
ás nosas vidas a facer normal a anormalidade. Agardemos que esteamos, paso
a paso e pinga a pinga, dando os pasos necesarios, e no camiño correcto, para
podermos esquecer pronto estas horribles circunstancias. Nós falamos con
Lucía, unha das responsables da organización do festival.
Por que edición imos xa Lucía?
Pois xa van 14.
Contamos a do ano pasado non?
Si claro foi diferente, foi o “millo confinado”, pero foi .E foi posible grazas á
colaboración de artistas locais e tivo
moita aceptación por parte do público
polas redes.
E este ano temos de novo o millo sen
confinar?
Pois si. Agardo que a situación epidémica
evolucione ben e non haxa nada que o
poida impedir. Nós estámonos preparando
moi ben para cumprirmos de maneira

estrita todos os protocolos sanitarios
para que se poida facer o festival de maneira absolutamente segura.
Cóntanos as medidas máis significativas?
A diferencia doutros anos non nos vai
quedar outra que cobrar entrada para
controlarmos que a asistencia se adecúe
ao que o protocolo sanitario permita.
Debemos ter persoal de seguridade para
que controle as distancias de seguridade
e haberá puntos para dispensar xel...
E non pensastes en non pór carpas e facelo ao aire libre?

Si, pero nós temos meigallo con relación
ao tempo e non sei que pasa pero sempre
que facemos o festival chove.
Como podemos facer para mercar as
entradas?
A venda on line comezará nos vindeiros
días por unha páxina de venda de entradas
que pronto facilitaremos, e logo teremos
puntos físicos nos que se poderán adquirir.
Dentro do propio festival?
Non, é preciso facelo de maneira anticipada. Quero deixar claro que o feito de

cobrar entrada é inevitable. No caso
contrario o festival non se podería facer
pois desta volta as limitacións existentes
fan que a afluencia de público e as
barras sexan moito menos que habitualmente e , sen entrada, non sería posible.
Supoño que na disco tasca poderemos
mercalas?
Ha ha ha ha..Eu tamén o supoño.
Ben, falemos dos grupos comezando
por exemplo con “Pillabáns”?
Pois si, de Redondela temos aos “Pillabáns” e quixera destacar que o 80% das

NOVO TESOURO DE RANDE

ESTRADA DE RANDE, 16 - REDONDELA
886 31 44 42 - 629 40 48 37
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actuacións van ser galegas.
E o outro 20%?
Son de España e de Arxentina. Os grupos
que temos de fóra son xa os que tiñamos
pechados para a edición do ano pasado ,
que por circunstancias obvias non puideron vir.
Os grupos na liña do Millo verdade?
Absolutamente. Música orixinal , de calidade, pouco coñecida e tamén para
bailar desde logo.
E o gañador das maquetas?
Como cada ano abrirá o festival.
Que horarios imos ter?
Dependerán das normas que estean vixentes nese momento en relación coa
situación sanitaria. A verdade a un mes
do comezo do festival aínda hai moitas
cousas que temos no aire porque todo
dependerá de como vaia evolucionando
a pandemia. Pero o que damos por
seguro é que o festival vaise facer. E
quero aproveitar a oportunidade para
convidar a todas e todos os lectores a
que nos acompañen. Teño a certeza de
que o van pasar xenial e de maneira segura.

A Concellaría de Medio Ambiente conclúe unha vintena
de melloras na contorna das praias
REDONDELA

A Concellaría de Medio Ambiente
de Redondela, dirixida por Roberto Villar,
vén de rematar unha vintena de pequenas
actuacións para mellorar a contorna das
praias do municipio, dando resposta con
moitas delas a diferentes reclamacións
veciñais. Todas estas obras leváronse a

cabo grazas ao aforro acadado co plan
de recollida de algas manual que supuxo
dispor dun orzamento de entre 15.000 e
20.000 euros para desenvolver estas melloras que xa poden gozar os redondeláns
e os visitantes ás praias deste municipio.
Entre as actuacións acometidas, destacan as do paseo da praia de Cesantes

onde se instalaron toldos en varios bancos
e nas entradas aos baños, pintaranse os
125 farois do mesmo e substituiranse
todas as papeleiras. Tamén en Cesantes
elimináronse os carteis informativos de
marisqueo que estaban soterrados no espazo de mar e colocáronse outros en
terra.

A MIÑOTEIRA
SAN MARTIÑO DE
VENTOSELA
REDONDELA

XÄ
V{ÉvÉ
wx
bÜÉ
En Chapela, na praia de Arealonga
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LUÍS CRESPO, DIRECTOR DO” FESTIVAL DE TÍTERES” DE REDONDELA

“O festival está feito con amor para que sexa unha festa
interxeracional arredor do mundo do monicreque”
entre os próximos 1 e 5 de setembro a nosa vila vivirá a XXii edición do
seu festival de monicreques. e un ano máis A Nova Peneira non podía
faltar á súa cita con eles. Conversamos con Luís, o seu director, para que
nos conte como vai este segundo , e agardemos que derradeiro, festival
pandémico.
Como se presenta este ano o festival
Luis?
Ben, a verdade é que un reto un ano
máis no medio das circunstancias de
pandemia que vive a humanidade. Pero
para nós facer de Redondela o epicentro
do universo do monicreque é novamente
non só apaixonante senón case unha
obriga emocional. Para nós os espectadores son case como a nosa familia, e se
cadra isto é a cerna do noso festival.
Xa son 22 anos ininterrompidos, non
paramos nin na pandemia?
Efectivamente aínda que non che vou
negar que o ano pasado asumimos moitos
riscos. En Galiza hai 313 concellos e
son menos de 10 os que organizan festivais de artes escénicas. Creo que fala
ben claro de que a dificultade deste tipo
de eventos é evidente.
Que diferencias hai entre a edición do
ano pasado e a deste?
O ano pasado foi moito máis restritivo.

Este ano queremos recuperar o que significan as rúas para o noso mundo pero
con todas as garantías sanitarias desde
logo. Haberá moitos pases, pero só de
media hora. Sempre itinerantes e cada
un cun percorrido diferente.
Esa formulación vai ser moi cómoda
para o espectador ?
Esa é a nosa idea; Axudar e animar a
que a xente veña tranquilamente a Redondela pois vaille ser moi doado gozar
dalgunha das nosas sesións.
Seguimos co espírito internacional que
caracteriza ao festival?
Si claro, malia que as restricións sanitarias
non o poñen nada fácil pero procuramos
mantelo. De feito temos unha compañía
de Rusia, dúas de Francia......
Caramba e como imos entender aos rusos?
Eles traen un espectáculo de marionetas
de fío e un espectáculo musical. O seu
espectáculo presenta un percorrido polo

mundo e cada canción reflicte algunha
realidade característica do país ao que
se refire. Non falan, pero é algo tan trepidante que impresiona de verdade.
Unha das referencias imprescindibles
do festival son as camisolas. Este ano
Pastor, o autor, creo que fixo un traballo
especialmente brillante?
Desde logo que si. E teño que dicir que
o festival nunca poderá pagarlle a Pastor
a súa xenerosa e brillante labor
Cando poderemos comezar a mercar
as camisolas ?
A partir do día 18 teremos tres despachos
de billetes no multiusos para podermos

adquirir tanto as camisolas como as entradas.
Que tal co novo goberno municipal?
Ben, creo que o festival ten uns sinais
de identidade moi claros e que están a
salvo de calquera conxuntura política.
Sexa cal sexa a cor política que goberne
en cada momento nós sentímonos avalados polo concello.
Nos 22 anos da súa vida o festival correu
perigo de desaparición nalgún momento?
Imos ver, como antes che dixen facer
un festival de artes escénicas é moi
difícil e esixe traballar na súa organización
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desde moito tempo antes, como mínimo
6 meses antes, de feito nós xa temos pechada unha compañía de Canadá para o
festival 2.022.E esa forma de traballar
que temos nós, pois estás permanentemente metido no festival, case blinda a
edición posterior. O que salva ao festival
é a previsión.
Cantas propostas recibides de compañías
que se ofrecen a viren ao festival?
De todo o mundo na época pre pandemia
máis de 500 propostas cada ano. Agora
coa covid un pouco menos.
No voso mundo queda espazo para a
innovación?
Abofé que si. Sobre todo que se refire
ao uso das novas tecnoloxías.
O ano pasado, alén do festival fixestes
unha exposición de artistas locais. Este
ano ídela ter?
Non, este ano temos outra cousa. Temos
unha instalación inspirada nas antigas
máquinas de marcianiños dos bares ,
que estará na porta do Concello. Esas
máquinas están transformadas en teatros

tradicionais que representarán unha especie de xogo entre dous monecos.
Remato aproveitando a oportunidade
das vosas páxinas para convidar a todas
a todos os vosos lectores que nos fagan
compañía, pois descubrirán unha forma
apaixonante de gozar do seu lecer.O
festival está feito con todo o amor posible para que sexa unha festa inter xeracional arredor do mundo do monicreque.

[ VI] Agosto 2021

Entrevista de Marcos Santos

A Nova Peneira conversa con Xulia m. Barros, unha muller de Cesantes namorada da historia da súa vila, escritora, poeta,
psicóloga que ven de escribir o libro a “árbore dos vagalumes” sobre o que nos fala nesta charla tan agradable.

XULIA MARÍA BARROS

“Fálolle aos nenos e as nenas do que significou
para os homes estar presos na Illa de San Simón,
dun xeito máxico e doado para que poidan
entender que foi o que pasou e como se sentiron”
Naciches en cesantes non?
Si, de todas as ventás da miña casa mirábase a Illa de San Simón.
Tamén tes algo coa Illa, a túa avoa
igual que a miña foron madriñas
de San Simón?

Si,a miña avoa tivo un irmán preso na
Illa e outro que non sei se chegou a
estar preso pero tivo que marchar cara
a Arxentina.
Estiveches na Illa nun acto oficial,
que sentes ao pisar a Illa?

CAFÉ BAR

A FRAGUA

AVENIDA MENDIÑO, 42 - REDONDELA

Moita emoción, é algo moi simbólico,
todo o meu imaxinario literario ten que
ver coa Illa. Para min a imaxe da illa
coa praia de Cesantes son un lugar
idílico e máxico.
Que nos conta o teu último libro?

A árbores é ese simbolismo que fala
da memoria da familia e de Redondela
tamén, dos seus costumes dunha maneira
que non lles sexa complexa. O avó,
que é o protagonista xunto co neno,
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converten o cotián en algo máxico e
marabilloso. Os avós e as avoas son o
fío condutor e os que nos poden guiar
e tamén vai desta máxica relación.
Aos rapaces nunca se lles conta a
historia máis negra da Illa como
campo de concentración Que as
institucións traten de embranquecer
ese pasado que che parece?
A min paréceme terrible, de feito,
nunha parte do libro fálolle aos nenos
e as nenas do que significou para os
homes estar presos alí, dun xeito máxico
e doado para que poidan entender que
foi o que pasou e como se sentiron. A
Illa ten unha historia e é fundamental
que toda se coñeza. É fundamental
coñecer a súa historia máis recente
para que non se volva a repetir.
Es cantante, escritora de prosa, de
poesía, terapeuta de intelixencia
emocional. Isto non sei o que é,
podes explicalo?
Eu estudei psicoloxía e está moi ben o
que estudamos nas escolas pero, ademais, hai que atender a parte humana
e cada rapaz e rapaza son diferentes

entón hai que traballar sobre a potencialidade de cada un e non que iso
sexa unha cousa grupal.
Agora tes que mollarte, poesía ou
prosa?
A min o que me move é a poesía, esta
é a semente de todo o demais. A miña
avoa tiña moi boa memoria e incorporou
moito da literatura oral, recitaba de
memoria as poesías e os relatos e as
noites coa miña avoa recitándome poemas é o miña primeira semente, logo
cando entro na escola e descubro o
mundo marabillosos dos libros xa me
namorei deles.
Es máis de libro ou de ebook, agora
levase moito?
O meu fetiche e o libro pero tamén incorporei o ebook e todo o que ten que
ver con internet. Internet para min e a
biblioteca da sabedoría que che da
moita liberdade á hora de buscar algo.
Levaches un espectáculo poético-musical máis aló do charco, fálanos disto,
Arxentina, Cuba...
Cando saíu o meu libro “Carne y Ceniza” que é poesía social, xunto co

libro ía un espectáculo poético-musical.
Fixen a presentación no festival de
poesía da Habana, logo convidáronme
o festival que está dentro do festival
de Cosquín de poesía Arxentina, este
é un evento de poesía moi importante
e marabilloso, isto foi o que estiven
facendo por alá.
A túa parella foi uns dos mellores
compositores arxentinos?
El foi cantautor. El e Rafael Amor tiveron moito que ver que eu me metera
neste circulo de mesas redondas da
poesía na Arxentina. Rafael Amor foi
o que nos convidou ao festival de Cosquín e foi co que comezamos. Rafa
foi unhas das miñas guías ao principio
porque aquí érame moi difícil atopar
un círculo de poesía fóra dos libros.
Creo que o que estar en Galiza agora é
marabilloso, considéroo como o século
de ouro da poesía na Galiza. En Santiago hai poetas, homes e mulleres,
marabillosos, isto hai anos non existía.
Nas novas xeración hai mulleres marabillosas das que estou aprendendo
un montón.

Brasería Jose

Proba as nosas espectaculares carnes e
gózaas nunha contorna privilexiada

En Redondela, na estrada de Pazos (Antigo bar Puskas).
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ANXO LUSQUIÑOS, PRESIDENTE DA ANPA DO IES MENDIÑO DE REDONDELA

“Que en Mos haxa bacharelato de artes e en Redondela non, parece
indicar que a alcaldesa de Mos ten máis capacidade para influír na
Xunta da que deben de ter os deputados Javier Bas e Alberto Pazos”
en Redondela existe unha histórica
demanda social sobre a necesidade
de que se lle conceda á Vila o Bacharelato de artes, pois non se imparte
en ningún dos seus catro institutos e
os alumnos e alumnas que o desexen
cursar non teñen máis remedio que
desprazarse a outras localidades .Un
dos colectivos que pelexa con intensidade por corrixir esa situación inxusta é a ANPA do ies mendiño. Nós
falamos con Anxo, o seu presidente.

De onde es ti Anxo?
Eu son da parroquia do Viso.
Canto tempo levas como presidente
da Anpa?
Cando a miña filla entrou no instituto,
no ano 2.018 non había Anpa pois
por distintas circunstancias a anterior
desfixérase. A mediados do curso
houbo unha problemática importante
co transporte xa que quixeron impedir
aos rapaces e rapazas de bacharelato
o uso dos autobuses.
O alumnado do IES Mendiño é maioritariamente de onde?
Maioritaramente das parroquias de
Redondela. Agás Chapela, Reboreda
e Ventosela todas as demais parroquias
van ao Mendiño. O IES consta de

arredor de 420 alumn@s. Pois ben a
raíz daquela problemática en concreto
decidimos formar a Anpa. Eu entrei
como presidente e de momento sigo.
Ese conflito está resolto?
Si, despois de moitas protestas conseguimos que a Consellería volvese
admitir ao alumnado de bacharelato
no transporte público.
Costou moito resolvelo?
Si, a verdade é que si.
Naquel momento, no ano 2018, O
PP gobernaba o concello de Redondela, que posición tomou o goberno
municipal ao respecto deste conflito
do transporte?
Non tivemos ningún apoio do goberno
de Javier Bas.

Pero falastes con eles?
Si claro. Pedímoslles que nos conseguiran unha entrevista coa inspección
en Pontevedra e non fixeron ningunha
xestión. Tivemos que ser nós, as propias familias, as que fomos a Pontevedra a procurar a entrevista.
Como foi esa xuntanza en inspección?
Bastante tensa, non nos querían deixar
entrar. Incluso ameazaron con mandarnos á seguridade, pero finalmente
ante a nosa insistencia atendéronos.
Antes de entrar no tema principal
quero preguntarche se hai algún
outro problema salientable co que a
Anpa que presides tivera que lidar
nestes anos?
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Si, e xa foi con este goberno. En
concreto durante o confinamento
nós detectamos que bastantes alumnos non dispuñan de impresoras nas
súas casas, o que lles impedía desenvolver os traballos que lles demandaban os seus profesores e profesoras. Nós pedímoslle a concelleira
de ensino que imprimise eses traballos e non o fixo, o que foi moi
unha decepción para nós. Tivemos
que imprimir eses traballos nós,
membros da anpa, cos nosos propios
medios.
Ben, despois desta introdución “histórica” sobre o voso traballo, imos
entrar na cerna da entrevista; que
pasa co bacharelato de artes?
En Redondela hai unha demanda histórica para que se imparta ese bacharelato que non existe en ningún dos
catro institutos da nosa localidade.
Somos o 4º Concello da provincia e
considero que esa deficiencia é unha
clara discriminación cara a veciñanza
de Redondela.
Como fan os rapaces e rapazas de
Redondela que o quere cursar?

Teñen que desprazarse a Vigo, ou a
Pontevedra ou ben a Mos.
A Mos¡¡, pero se Mos ten arredor da
metade de habitantes que Redondela¡¡.Quero dicir, paréceme xenial que
o haxa en Mos, pero moi estraño que
alí si e en Redondela non..
Xa, a min tamén. Será que a súa alcaldesa ten máis capacidade para influír na Xunta da que a teñen o deputado Javier Bas ou o deputado Alberto Pazos.
Supoño que para algúns alumnos e
alumnas non debe de ser nada fácil?
E tanto que é difícil. Hai algúns que
teñen que erguerse ás 6 da mañá pois
precisan coller ata tres autobuses diferentes para chegar ao seu instituto.
Por que canles tedes transmitido esta
demanda?
Hai un acordo unánime do consello
escolar municipal formado por representantes de todos os grupos políticos e de todo o que é o mundo
educativo de Redondela. Fixemos
mobilizacións e púxose en contacto
con nós o deputado do BNG Manu
Lourenzo.

El foi profesor no IES Mendinho
non?
Si, e coñece de primeira man esta
demanda cuxa resolución positiva
que sería beneficiosa para toda a comarca. Este deputado levou o tema
ao parlamento en concreto o 7 de
maio. Pero por desgraza na comisión
que se tratou non saíu.
O PP votou en contra?
Si.
Vaia. Non sería Alberto Pazos quen
defendeu o voto en contra?
Non, foi unha deputada de Mos. Ela
, que no seu concello si ten ese bacharelato, chegou a dicir que en Redondela non existía demanda, algo
indefendible.
Honestamente; Existe demanda suficiente para que a Redondela lle
dean ese bacharelato?
Si, radicalmente si. No curso 2.019/20
houbo arredor de 30 alumnos e alumnas de Redondela facendo ese bacharelato fóra do noso concello. E
isto é como todo ; ao non telo ofertado
algúns rapaces e rapazas que o queren
cursar non o fan, prefiren matricularse

PIZZERIA BUENOS AIRES
VISÍTANOS
VISÍTANOS
XERAL RUBÍN 18. REDONDELA.

Na Pantalla Cesantes

682 152 025 - 886 310 577
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noutro que desprazarse de concello.
Que fixestes despois de que a comisión
parlamentar non aceptase conceder a
Redondela o bacharelato de artes?
Decidimos presentar unha moción que
foi avalada por todas as anpas de Redondela, as 14 que hai sen ningunha
excepción. A moción foi defendida
por unha moza que, se non cambia
nada, vai ter que ir fóra de Redondela
a facer ese bacharelato.
Que votou o PP de Redondela no pleno?
Votou a favor ao igual que todos os
demais. Incluso no seu discurso manifestou compartir a necesidade de
que a Redondela se lle concedese o
bacharelato de artes. Despois desa moción o deputado que antes che comentei
volveu a pórse en contacto con nós
para presentar de novo a proposta.
Nós non entenderiamos que o PP vote
unha cousa en Redondela e a que puidera votar a contraria en Santiago.
Sería inexplicable. E estamos moi confiados en obter unha resposta positiva.

O BNG de Pazos de Borbén
denuncia a falta de médico no
centro de saúde
PAZOS DE BORBÉN

A Festa de San Lourenzo
volve a Fornelos de Montes

FORNELOS DE MONTES

O pasado día 10 de agosto,
dunha forma moi reducida e
con estrita observancia dos
protocolos sanitarios, celebrouse San Lorenzo na praza
de Fornelos. A xornada contou
coas actuacións musicais da
banda de música de Vilatuxe
e da orquestra Os Satélites e o
seu éxito foi incontestable
amosando que a veciñanza de
Fornelos, igual que en calquera
outra parte, ten necesidade de

socializar e de gozar do seu
lecer pois a parte lúdica é inherente á especie humana.
Agardemos que esteamos no
camiño definitivo para superarmos este horrible pesadelo
pandémico, que cambiou as
nosas vidas, e que no ano
2.022 poidamos vivir unhas
festas de San Lourenzo en
plenitude, sen ningún tipo de
restricións e cuxo único límite
sexan as nosas gañas de gozar.

ACUÑA
Arcade

O pasado martes 3 de
Agosto o centro de saúde de
Pazos estivo sen atención médica, por falta de substitución
por parte do SERGAS. Esta
non é unha situación atípica,
xa que se vén repetindo frecuentemente nas últimas semanas que o único médico
co que conta o centro de saúde
non sexa reposto en período
de vacacións, coincidindo cando máis poboación hai no
concello. A solución para os
pacientes que acudan urxentes
o centro foi o traslado a Fornelos de Montes ou en caso
de emerxencia ao 061.
O BNG leva denunciando
nos últimos meses a falta de
persoal que, sumado ás vaca-

cións dos profesionais que
non son cubertas pola Consellería de Sanidade, deixa un
centro de saúde baleiro e sen
ningunha atención, nin na consulta ordinaria nin de urxencia.
Recorda o responsábel local,
Xurxo P. Besadío que “hai
escasos dous anos da reforma
integral do centro de saúde,
pero tal e como nos temiamos
isto foi só unha reforma decorativa xa que o servizo de
atención sanitaria é precario
por falta de persoal e medios”.
Recordan que moitos dos veciños e veciñas de Pazos de
Borbén vense na obriga de
trasladar o seu médico aos
concellos de Redondela ou
Ponteareas polo deficiente servizo en Pazos.

Pan, pasteles y
muchas cosas
más...

Rosalía de Castro,
16 - Arcade

Estética Depilaciones
Lifting de pestañas
Tratamientos personalizados OLAPLEX
Especialista en color, corte
y esmaltado semipermanente

Manuel Loureiro, 2 - Igrexa
Fornelos de Montes
689 108 004 - 669 097 856
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A Panadería Luisa abre o seu 3º local na nosa comarca
LUISA PEREIRA

“Fago as empanadas de millo segundo
me ensinou a miña avoa”
Luisa é unha muller de Redondela que hai pouco máis de tres anos iniciou
unha experiencia empresarial abrindo unha panadería na parroquia de
Berducido, do veciño concello de A Lama. Hoxe o éxito da panadería é
incuestionable pois xa posúen 3 locais; o orixinal de Berducido, un despacho
en Redondela que abriron no 2019 e outro en Fornelos de montes que veñen
de inaugurar hai un par de meses. Nós alá fomos a coñecelos mellor e
falamos con Luisa, a súa propietaria. Por certo, se poden proben as súas
empanadas de millo, unha exquisitez inigualable.
Como comezou esta aventura Luisa?
Pois por amor. O meu fillo namorouse
dunha rapaza de Berducido, nós tivemos
novas de que había a posibilidade de
coller unha panadería na zona e un día
fomos ata alí e ata hoxe.
Cando foi?
O 1 de abril do 2018 logo abrimos o
despacho de Redondela que fixo dous
anos o 28 de febreiro, e finalmente este
de Fornelos hai dous meses e medio.
Tiñades experiencia previa neste mundo?
Eu tiña experiencia en pastelería e o
meu home en Panadería.
Estás contenta da experiencia?
Si, a verdade é que está indo todo
moi ben.

O TEU
XORNAL EN
GALEGO

Se tiveras que recomendarnos algunha
das túas especialidades?
Nós tratamos de facer todo con amor
e de que o cliente saia satisfeito. Se
cadra un produto que ten moito éxito
son as empanadas de millo. Fágoas
seguindo unha receita que me ensinou
a miña avoa e creo que quedan moi
ricas, polo menos teñen moita demanda.
En Fornelos levas moi pouco tempo,
estás tan contenta do resultado do
despacho como o estás do que tes en
Redondela?
Si estou moi satisfeita coa aceptación
dos clientes pero hai unha circunstancia que me desgusta e quero dicila.

EspEcialidadEs:
pan artesano
Roscas
Empanadas de maíz y trigo
Empanadillas
y todo tipo de pastelería

De que se trata?
Ben a nós obrígannos a deixar 1,5
metros de distancia entre as mesas da
terraza e a fin da beirarrúa para que
puidera pasar unha persoa que precise
usar cadeira de rodas, pero non todo
o mundo cumpre esa norma. E a min
paréceme moi ben cumprir as normas
pero só pido que as teñamos que cumprir todos por igual.
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FERNANDO MIRANDA / Libreiro de Bueu

O

Banqueta

29 de xullo deste ano un veciño do centro
de Bueu decidiu sentarse nunha banqueta
enriba da tapa dun rexistro que está no paso
de pións que atravesa Pazos Fontenla á altura
de Eduardo Vincenti. Este feito ocorreu arredor
das 10:45 dun xoves, coincidindo co mercado
habitual no noso pobo. Desde que estamos
coas medidas anti-covid o Concello corta a

rúa Montero Ríos os luns e os xoves (días de
mercado) para ampliar a distancia “de seguridade” entre postos e tamén entre a clientela.
Este feito converte a rúa paralela, Pazos Fontenla, no indiscutible canle principal do tráfico
de Bueu.
A acción deste veciño provocou, por todo
isto, un considerable atasco e o conseguinte

enfado das persoas que quedaron retidas. Eu,
temín porque a cousa rematase mal máis a
veloz (mais tardía) intervención da Garda
Civil acompañada pola Policía Local, evitou
un desenlace con peores consecuencias. Un
axente falou amablemente co veciño que, sen
opoñer ningunha resistencia, desistiu da súa
protesta. Este home levaba meses padecendo
un continuo “clonc, clonc” debido ao paso
dos vehículos por riba dese rexistro. Ruído
que tamén padece unha persoa maior coa
que convive e o resto da veciñanza do lugar,
entre a que me inclúo. Ese mesmo día, preto
das once da noite, os operarios da compañía
telefónica responsables da tapa, remendaron
o problema. Pasaron vinte días e a tapa volve
a emitir un ruído, máis leve e metálico desta
vez. Non é este o único lugar no que sucede
isto mais, se no centro do pobo nos ignoran
así, que estará a pasar nas aldeas?
O certo é que a responsabilidade do mantemento desta estrada é da Xunta de Galicia
mais o Concello ten que esixir que sexa eficiente. A Garda Civil e a Policía Local deberían
anticiparse á queixa do veciño, pois están
parados moitas veces nese punto da vía. A

A PONDEROSA
Tapas,bocatas, pratos combinados, menú e
Coñécenos e
carta. Dispomos dunha ampla terraza.
estaremos
Experiencia e ilusión non nos faltan.

Camiño da Torre, 3. Seixo.
986704129

encantado de que a
nosa casa sexa
tamén a túa..

Policía Local dirixe o tráfico nese cruce, aínda
que é certo que mentres isto sucede non se
escoita o ruído da tapa porque queda silenciado
polo uso abusivo que fan eles do chifre.
Penso que somos nós @s culpables. A
veciñanza está completamente adormecida.
Despois deste acto as redes sociais e as terraza
dos bares enchíanse de aplausos pola iniciativa
dese home, mais seguro que queda só se lle
chega unha multa por ter cortado o tráfico. É
o que pasa agora: temos wifi e/ou nos deixan
tomar unha caña e cremos que somos libres.
Morre o asociacionismo, a loita polo ben
común, o apoio @ veciñ@, @ compañeir@,
a que a quen o precise Mentres nós durmimos
as administracións dedícanse a gastar os
nosos cartos en vender fume. Hai quen coloca
monólitos nas entradas de portos que nada
teñen que ver co Xacobeo, (pero quedan bonitos e entran na subvención) Hai quen lle
lava a cara a un Centro Social que se cae a cachos por dentro, hai quen coloca nomes a lavadoiros que semellan selvas...
Perdoade, quizais a miña tolemia mais é
que me está a afectar o “clinc, clinc” que
entra pola fiestra.
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PEDRO M. CORTEGOSO GAGO / Traballador do Sergas

A

SOS Atención Primaria

situación da Atención Primaria da
sanidade galega é de colapso e desesperación. Calquera pode ver longas
colas diante dos centros de saúde, calquera
pode pasar horas tentando estabelecer
conexión telefónica para pedir unha cita.
Os médicos e médicas atenden moitas
máis citas das que deberían para prestar
un servizo digno e de calidade. Desde o
inicio da pandemia fan funcións de telefonistas para atender as persoas doentes.
Alén diso na práctica son os grandes rastrexadores da Covid, pois e onde acoden
positivos e contactos desesperados ante
a non comparecencia dos rastrexadores
oficiais pagados pola Xunta.
O persoal de enfermaría anda a cen
por hora para poder atender o seu traballo
habitual e a vacinación da Covid.
O Persoal de Servizos Xerais (PSX), o
persoal administrativo que atende nos
mostradores dos centros de saúde, está

desbordado desde o principio da pandemia. Antes pola falta de información clara
e o medo ao contaxio, e agora pola demanda masiva de citas e solicitude de
certificados Covid e altas na Chave365.
Aluvións de xente cada vez que o Presidente da Xunta ou o Conselleiro de Sanidade fan declaracións nos medios anunciando calquera nova ocorrencia: certificados para ir aos bares, vacinación a
demanda, etc.
Os e as PSX teñen que facer funcións
de asesores informáticos e instaladores
de aplicacións nos teléfonos móbiles para
que se poidan instalar os certificados
Covid nos teléfonos. Non pensaron que
as habilidades tecnolóxicas da xente maior
son limitadas?
Todo isto, sumado ao funcionamento
habitual e ás demandas sanitarias e administrativas habituais, fai que sexa imposíbel unha actividade normal dos cen-

tros de saúde. O resultado son grandes
colas e imposibilidade de atender as chamadas telefónicas para concertar citas.
E diante desa situación que fai o Sergas? Reforzar os servizos e o persoal?
Non, mantense na súa política de non
substitución do persoal. Seica non hai
médicos, pediatras, Ats ou administrativos. Non haberá por que non queren que
os haxa, fixeron todo o posíbel por que
se foran a outros países con mellores
condicións laborais e salariais.
Como se explica senón que no centro
de saúde de Marín haxa persoal médico
de baixa durante un ano e non se chame
un substituto para cubrir esa praza? Por
que en Marín na quenda de tarde só hai
un PSX para atender todo o centro cando
en Moaña, con menor poboación, hai
tres?
Porén, isto non pasa por casualidade
é intencionado. Estamos ante unha es-

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

tratexia ben definida que pretende o desprestixio da sanidade pública galega e a
derivación dos galegos e galegas á sanidade privada.
Se un servizo público funciona mal e
ten mala prensa, é mais fácil xustificar a
súa privatización. Esta é a política do
Partido Popular, esta é a política do Sr.
Feixoo, o “gran xestor”, desde que chegou
á presidencia da Xunta.
PD: Da a impresión de que os partidos
que gobernan en Madrid e Santiago xa
teñen amortizada a pandemia, que xa
non importan as persoas: positivas, en
corentena, ingresadas ou falecidas. Botaron contas e xa chegaron ao tope do
custe político que tiñan que descontar e
agora poden “sacrificar” a unha parte
da poboación para salvar a economía. O
importante para eles sempre é a conta
de resultados, os electorais e os económicos.

Avenida de Ourense, 50 - Marín
Telf. tienda: 986 88 39 31 - Fax: 986 88 00 95
Telf nave: 986 70 32 14 - Móvil 666 45 00 95
gonbelventas@gonbelmar.es
www.gonbelmar.com
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entrevista de Tino Lago
No ano 2019 o BNG de Bueu, encabezado por Félix Juncal acadaba a súa cuarta vitoria consecutiva nas eleccións
municipais. Porén, desta volta sufriu un importante descenso tanto en votos como en concelleir@s, pois pasou de
12 a 8 perdendo a maioría absoluta. Naquel momento había unha pulsión, de certa importancia, polas rúas de Bueu
que falaba dunha certa relaxación do goberno local. Félix manifestounos ser coñecedor desa corrente de opinión,
comprendela e respectala pero consideraba que non se correspondía coa realidade. Hoxe, no ecuador do mandato,
volvemos falar con el e encontrámolo con moita enerxía, ilusionado e con forza para seguir pelexando. Velaí vai o
que deu de si a nosa conversa.

FÉLIX JUNCAL, ALCALDE DE BUEU

“Teño toneladas de ilusión e gañas por
seguir facendo cousas para mellorar a
vida da veciñanza de Bueu”

A última vez que conversamos, pouco
despois de gañares as municipais do
2019 , comenteiche que nas rúas de
Bueu había segmentos de poboación
que consideraban a existencia dunha
certa relaxación do teu goberno. Ti
manifestaches e defendiches o teu de-

sacordo pero dixeches que eras consciente da existencia desa pulsión. Hoxe,
no ecuador do mandato, estás relaxado
Félix?
Ben, lembro todo o que dis e a miña
resposta é a mesma que hai dous
anos; non, non estou relaxado en ab-

soluto. Asemade, desta volta creo que
nin sequera as persoas máis escépticas
poden considerar que este mandato,
pandémico, estea a ser relaxado para
nós. Todo o contrario, está a ser un
mandato dunha extraordinaria tensión
no que como consecuencia da situa-

ción sanitaria xorden realidades que
son imposibles de resolver para un
goberno municipal. A pesar da enorme
dificultade do contexto COVID e das
dificultades administrativas ,cada vez

bueu

AVDA. DE CANGAS, 12 - BUEU - 986 390 025
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maiores, para tramitar todo tipo de
proxectos, penso que estamos avanzando bastante ben nos obxectivos
que nos marcaramos ao inicio do
mandato.
A día de hoxe, 11 de agosto, como
está a situación sanitaria en Bueu?
Hai uns días estabamos moi preocupados pois pasamos de 73 a 90 casos
activos. Agora mesmo estamos en
81 casos. Levamos dous días consecutivos á baixa. Agardo que se confirme a tendencia descendente.
Outros alcaldes e alcaldesas dinme
que a pandemia provocou un aumento significativo de familias que
precisan da axuda dos servizos sociais do concello, incluso para atender as necesidades máis básicas. En
Bueu notastes esta situación?
Si. O ano pasado o persoal de servizos
sociais tivo que se multiplicar para
atender a moitas máis persoas e familias. Realizaron un moi bo traballo
e continúan e continuarán facéndoo
na medida que as necesidades poidan
persistir sen baixar a garda en absoluto.
Falemos da RPT que acabades de
aprobar. O PP manifestou a súa
oposición afirmando que a aprobastes con informes contrarios dos
técnicos municipais. Que ten que
dicir o alcalde?
Si, iso era algo que nós xa sabiamos
e xa apuntabamos que ía ser así. Entendemos que a decisión do goberno

é a correcta e está apoiada por un informe xurídico.
De quen é o informe?
É externo. Un informe especializado
e rigoroso da empresa Galivalia.
Esa empresa é á que denominou o
PP de Bueu como “antigos asesores
de Anxo Quintana”?
Eu non coñezo aos seus clientes,
pero si podo dicir con certeza que
colaboran con moitos concellos na
tramitación de RPTs e asesoran moitas
administracións en cuestións diversas.
O seu rigor e a súa solvencia están
de sobra acreditados. O que non é de
recibo é o que fai o PP; criticar ao
goberno por non aprobar unha RPT
e logo criticalo tamén por aprobala.
En calquera caso chamoume a atención a dura oposición do PP e logo
que se abstiveran e non votaran en
contra?
Si, a min tamén. Non quixeron dar a
cara diante das traballadoras e traballadores co NON, que é o que realmente quererían votar,
A RPT vai vir acompañada dunha
suba de impostos municipais?
En principio non está na axenda do
goberno. Aínda que non está de máis
recordar que este goberno leva desde
o 2.005 sen actualizar as taxas e impostos municipais, e nestes últimos
anos a suba do IPC acumulado é
tranquilamente dun 10%, o tipo do
IVE sobe tamén do 16 ao 21.É dicir
nestes anos o noso gasto sobe un

mínimo de 15 puntos. E non actualizamos os impostos.
Que tal as relacións co teu socio de
goberno de ACB SON?
O entendemento e a comodidade son impecables.
E a oposición do PP
como a valoras?
O PP de Bueu
non ten un proxecto para Bueu
pensado desde
Bueu. Son só
unha sucursal do
PP de Santiago.
Non teñen perfil
propio. Eu sempre
lle estarei agradecido
ao BNG pola confianza
e pola autonomía para podemos facer o noso proxecto
para Bueu, desde Bueu. Pensando
só no ben común de Bueu.
Como está na actualidade a situación
da veciñanza de Ons?
Está tranquila. Demostrouse que as
e os veciños tiñan razón. Os controis
que pretendían establecer a través
de carnés non tiñan razón de ser.
Neste momento tanto eles como o
seu entorno poden iren con liberdade
ás súas vivendas.
Temos que darche os parabéns pola
inauguración da piscina, sen dúbida
un logro moi importante para Bueu.
Pero da súa xestión estás satisfeito?

En Vilaboa

RAMÓN
CABANILLAS,
105
MOAÑA
986 31 56 25

restaurante - arrocería

El Puerto
Palmás, 57 - Puerto de Domaio - Moaña
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A súa xestión, de momento é parcial e
transitoria. Nós agardamos que de cara
a outono poidamos ter un contrato
para a prestación do servizo. Ese contrato levará implícito que a empresa a
que se lle adxudique ten que incorporar
o equipamento necesario para as salas
das distintas actividades físicas.
Que volume de usuarios e usuarias
aproximado ten de momento?
A pesar do escepticismo de moitos e
de que aínda faltan as salas para actividade física temos arredor de 1.200
persoas inscritas que a utilizan con
regularidade. Hai que aclarar que de
momento é gratuíta, pero que cando
comecemos a cobrar os prezos van
ser razoables.
Que coste anual vai ter o mantemento
da piscina?
Arredor de 400.000€.
Cando se comece a cobrar que porcentaxe prevés que sufrague o concello?
Todo depende dos ingresos que consigamos, pero o que sexa necesario
,claro.

É verdade que a piscina fíxose con
fondos do Concello e da DEP, pois a
Xunta puxo 0€?
Si, é verdade.
Pero pedísteslle colaboración económica?
Reiteradas veces.
E que vos contestaron?
Non nos contestaron.
Tedes mal rollo co museo Masso?
Non, mal rollo, non. Si houbo un
motivo de certo distanciamento derivado do proxecto de rehabilitación
da carpintería de Ribeira .Nós tomamos unha decisión que tiña que ver
cun criterio esencial : A seguridade.
Parte da estrutura estaba en moi mal
estado e non quedou máis remedio
que modificar. Alí xurdiron as diferencias. Eu quédome coa satisfacción
de non termos nin un só reproche da
dirección xeral de patrimonio e quero
dar as grazas a todas as persoas que
co seu compromiso social son as responsables de que esa carpintería se
conservase.
Na zona de Cividade hai un camiño

no que un poste de Naturgy impediría
o paso a unha ambulancia se tivera
que desprazarse ata algunha desas
casas. Es coñecedor desta circunstancia?
Si, claro. É nun camiño que vai de
Norte a Cividade. Pero é un poste de
media tensión e iso non é nada fácil.
Xa hai anos intentamos resolvelo e
con motivo dunha actuación que tivemos recentemente volvéronme a
preguntar por iso. Novamente intentaremos estudar todas as posibles solucións a ese problema.
Imos facer algo na Banda do Río?
Agora mesmo estamos traballando a
nivel técnico no deseño do futuro do
Barrio. Haberá un tratamento integral.
Este é o teu último mandato Félix?
Non podo responder a iso de momento.
Escoitei algunhas voces que me manifestaron que estás canso.
Pois non. Todo o contrario. Estou
ilusionado, moi estimulado e con
moitas gañas de seguir facendo cousas.

Que este sexa o meu último mandato
ou non, non se poderá saber ata dentro
de dous anos e dependerá de tres variables: a miña decisión persoal, a
decisión colectiva dos compañeiros
e compañeiras do BNG e, de ser o
caso que me volva presentar a vontade
maioritaria da veciñanza de Bueu.
Rematamos alcalde. Nestes dous
anos que quedan de mandato temos
previsto algunha actuación relevante?
Hai moitas pero por destacar algunha
falar dun proxecto que consiste en
que a partir da Biblioteca municipal
crear un novo espazo fermoso con
moitos e máis variados servizos que
ata o momento non estabamos en
condicións de prestar. Tamén imos
completar a actuación na carpintería
de Ribeira, por outra parte estamos a
poucos días de que comece a segunda
fase da rexeneración do entorno da
igrexa de Hermelo...En definitiva;
teño ilusión e gañas a toneladas por
seguir facendo cousas que melloren
a vida da veciñanza.

CASA
CASA DOS
DOS DRUIDAS
DRUIDAS
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O Ficbueu ofrece 9
seccións
cinematográficas e
múltiples actividades

BUEU

Festival Internacional de Curtametraxes
de Bueu, que se celebra do 10 ao 19 de setembro, retoma a estrutura e os contidos
previos á pandemia con nove seccións cinematográficas e múltiples actividades paralelas,
que van desde conferencias e coloquios ata
concertos e radio en directo. No entanto, o
evento manterá nesta 14ª edición todas as
medidas de seguridade fronte a Covid-19
contempladas na normativa vixente.
As proxeccións da Sección Internacional,
que constitúen o tronco central do programa,
desenvolveranse do luns 13 ao venres 17
con dous pases, ás 20 e ás 22 horas, conformados por títulos diferentes e cun faladoiro
entre ambos os dous dinamizado por persoas
expertas. No entanto, o FICBUEU 2021
dará comezo o venres 10 de setembro ás
19.15 horas coa actuación en exteriores do
dúo de versións ‘Two in the mirror’.. Pases
para alumnado de centros educativos, obradoiros de guión e rodaxe con colectivos
profesionais, o mercado da curtametraxe ou
a ruta de tapas son outras das actividades
que se desenvolverán no marco do 14º
Festival Internacional de Curtametraxes de
Bueu, sobre o cal se pode atopar toda a información na web www.ficbueu.com e nas
redes socias.

Ponse en marcha un servizo de atención psicolóxica
especializado en vítimas de violencia de xénero

TOMIÑO

A Oficina Municipal de Igualdade
do Concello de Tomiño vén de por en
marcha un Servizo de atención psicolóxica especializado a mulleres vítimas
de violencia de xénero ou noutras situacións de vulnerabilidade.
Trátase dunha experiencia piloto –
explica Cristina Martínez, concelleira
de Igualdade- a través da cal o Concello
quere facilitar ás mulleres que o precisen
un apoio que sirva de complemento á
atención xurídica que xa se presta, e
evitar así que teñan que desprazarse a
outros municipios, prestando así un servizo integral especializado.
A situación que se está a vivir
como consecuencia da pandemia provocada pola Covid-19, vén a empeorar

as condicións, xa de por si difíciles
de moitas mulleres, e imposibilita ou
dificulta seriamente a súa autonomía,
“Isto nos casos de violencia de xénero
supón moitas veces a tendencia a
continuar coa convivencia co agresor,
coas graves implicacións que elo supón, tanto no plano xurídico e económico como no psicolóxico”, comenta a concelleira.
Así, dende a Oficina Municipal de
Igualdade informan que o servizo de
asesoramento xurídico supera xa as 100
consultas no que vai de ano, sobre violencia de xénero e outras situacións de
vulnerabilidade, especialmente no ámbito
de Dereito de Familia, ademais dos trámites relacionados coas mesmas que
son precisos para a correcta atención

das mulleres segundo as súas necesidades.
Asemade, rexistráronse 20 novas
usuarias nos últimos meses , que se suman ás de anos anteriores e que precisan
unha continuidade na súa atención,
tendo en conta que, se ben hai casos
moi puntuais de consultas que poden
resolverse nunha soa visita (e, no seu
caso, coas derivacións necesarias) o
habitual é a necesidade de dar resposta
ás distintas vicisitudes con transcendencia
xurídica, nas que a muller se atopa ao
longo dunha situación de violencia de
xénero ou de separación ou divorcio,
que se agrava cando existen fillo/as a
cargo ou, como sucede habitualmente,
en situacións de precariedade económica
e laboral.
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O tramo municipal da
estrada de San Salvador
de Tebra será renovado

TOMIÑO

O Concello de Tomiño vén de adxudicar
as obras de “MELLORA do VIAL SAN SALVADOR DE TEBRA” que consistirán na renovación completa do vial SST-001, de titularidade municipal, no tramo 0-0,2km.
O Concello pretende acometer a renovación
da urbanización do tramo inicial do vial ata o
cruzamento onde está situado o centro social
e a igrexa parroquial. Debido ao mal estado
de conservación da estrada, sobre todo, no espazo destinado a beirarrúas de uso peonil, se
aproveitará para renovar tamén a estética do
vial, creando unha nova senda para peóns. As
obras, que terán un custe de 107.366,02 euros,
incluirán a construción dunha plataforma única
para peóns e tráfico rodado, distinguindo con
pavimentos diferentes os itinerarios peonís e
de vehículos.

F

Por que pasa o que pasa en Afganistán?

agamos un pouco de historia. Desde
que no ano 1919 Afganistán se independiza a casta dos mullah ten o dominio da superficie agrícola do país.
Durante décadas a cidadanía do común
afgana padece un atraso económico e
cultural profundo ata que no ano 78 o
Partido Democrático Popular afgano,
de corte marxista e axudado polo exército
toma o poder.
Neste mesmo intre dá inicio a primavera afgana, cunha profunda modernización do país nos diferentes eidos:
A) Eido económico: os campesiños
pasan a tomar o control das terras, establécese un salario mínimo…
B) Eido democrático e das liberdades:
aprobación da Constitución, separación
igrexa - estado, legalización dos sindicatos…

C) Eido educativo: creación dunha
rede de escolas primarias, secundarias
e universidades.
D) Eido da igualdade: a muller accede
a todos os niveis educativos, prohibición
do burka, supresión da dote…
Dada toda esta política comeza a
REACCIÓN. As organizacións ultrarrelixiosas xunto cos grandes poderes económicos e cos EEUU financiando a contrarrevolución, comezan a atentar contra
membros do goberno e persoas significadas co proceso revolucionario e coa
primavera afgana.
É neste contexto no que a URSS e
só tras ser solicitado o auxilio por parte
do goberno afgano, envía tropas a
combater a contrarrevolución que formaban os fundamentalistas relixiosos,
ocasión que o imperio americano non
deixa escapar para financiar a cara

descuberta a estes grupos. Evidentemente a URSS, ao entrar na súa crise
interna, tivo que abandonar Afganistán
ata que en 1992 e cos EEUU de financiador e promotor, o presidente Najibullah é asasinado e o islamismo accede
ao poder para trazar sobre o ceo afgano
unha longa noite na que volveu o burka,
o lapidamento e o encerro das mulleres
nas súas casas.
Automáticamente Al Qaeda (que era
o grupo da REACCIÓN financiado polos
EEUU) súmase ao mundo talibán e participa en conflitos occidentais como por
exemplo as guerras de Yugoslavia.
E de súpeto a EEUU vaiselle o seu
puto xoguete das mans. Concretamente
desde o ano 1993.
O resto da historia xa a sabedes ( 11S, os tenores das Azores, a invasión de
Irak, o 11 M, o 7 X…)
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O

Afganistán, desastre de proporcións épicas

domingo 15 de agosto consumouse o
colapso do goberno afgán coa fuxida
do presidente Ashraf Ghani cara Taxiquistán e a toma de Kabul por parte dos
talibán, 2 semanas antes da data final fixada polo presidente estadounidense Joe
Biden para a retirada das tropas estranxeiras de Afganistán, e que representa un
dos maiores fracasos da historia dos
EEUU-OTAN.
Desde o pasado mes de maio, coincidindo co inicio da retirada de Afganistán,
os talibán impulsaron a ofensiva que iniciaran meses atrás e o seu avance imparábel sobre as zonas rurais do país puxo
de manifesto que as forzas de seguridade
afgás, superadas completamente sobre o
terreo, ían ter moitos problemas para
conter o seu empuxe.
Durante os meses de maio, xuño e
xullo os talibán foron incrementando o
seu control sobre o país, incorporando
máis e máis distritos e numerosos postos
fronteirizos con Pakistán, Irán e Turkmenistán. Mais desde que o 6 de agosto
cae a primeira capital provincial, Zaranj,
as cidades van caendo como pezas de
dominó, e os talibán van facéndose con
Kunduz, Herat, Kandahar, Mazar-i-Sharif,
Jalalabad... até que, tan só 9 días despois,
cae Kabul.
É un desastre de proporcións épicas.
Nin os propios talibán soñaban con tomar
o control do país tan axiña. Sorprende

sobremaneira a extrema fraxilidade dun
goberno que durante 20 anos gozou do
apoio de Occidente. Parece evidente que a
retirada sen condicións de Afganistán envalentonou aos talibán, mais non é menos
certo que o desenlace é a constatación do
absoluto fracaso de nada máis e nada
menos que 20 anos de actuación errática
por parte dos EEUU-OTAN no país centroasiático, durante os cales despregáronse
centos de milleiros de soldados e gastáronse inxentes cantidades de diñeiro.
Ante a evidencia de que a situación
deteriórase moito máis rápido do que calquera podía imaxinar, a finais de xullo e
comezos de agosto os países da rexión
comezan a manifestar as súas inquedanzas.
Irán e Pakistán acollen o 90% dos 4,6
millóns de refuxiados afgáns, polo que
estes países están especialmente preocupados polo volume de refuxiados que
poden cruzar as fronteiras. Rusia advirte
de que non tolerará ningunha inxerencia
nas repúblicas da súa área de influencia
en Asia Central e China quere garantías
de que o solo afgano non será utilizado
para axudar o movemento islamista de
Xinjiang.
Pola súa banda, os EEUU e outras potencias occidentais comezan a evacuar a
cidadáns afgáns que colaboraron coas
tropas estranxeiras, e nos días previos á
toma de Kabul comeza a evacuación do
persoal estranxeiro e varios países pechan

as embaixadas. A entrega de Kabul evitou
o que podía ter sido unha terríbel catástrofe
humanitaria, mais cómpre lembrar que
no que vai de ano as persoas desprazadas
superan as 400.000, 250.000 desde maio,
e nestes meses produciuse un número
elevadísimo de víctimas civís nos combates.
A toma de Afganistán por parte dos talibán
leva ao país centroasiático ao pasado, e o
temor instálase entre as mulleres, defensores dos dereitos humanos, a incipiente sociedade civil e minorías como a
hazara, minoría xiíta obxecto de numerosos ataques durante as últimas décadas
por parte dos talibán, Al Qaida e o Estado
Islámico.
Os talibán veñen afirmando que aprenderon dos erros cometidos durante o período 1996-2001 no que gobernaron o
país con man de ferro, e que non son os

mesmos. Daquela só Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Pakistán recoñeceron
o goberno talibán, coas conseguintes dificultades para edificar un estado funcional.
O certo é que precisan acadar lexitimidade
doméstica e internacional, polo que agora
deben pasar das palabras aos feitos.
Segundo as primeiras informacións
que chegan de Kabul, os talibán están
traballando na configuración dun goberno
islámico aberto e inclusivo, rexido pola
lei islámica, mais onde os dereitos das
mulleres serán respectados (acceso á educación e ao traballo), a xente poderá
criticar o que considere nun país con liberdade de prensa e os tribunais serán
quen decida os castigos (entre eles as
execucións). Nos vindeiros días veremos
se Afganistán volta á Idade Media ou “tan
só” retrocede 200 anos.
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IKF A Guarda. Solidariedade de clase na loita polo ben común
“A igual traballo igual salario” é un axioma histórico nas loitas sindicais de todos os tempos. Porén seica estamos en tempos nos que cómpre dar a batalla
para reivindicar o obvio. e que dúas persoas que fan o mesmo non cobren o mesmo é unha inxustiza flagrante. e ante as situacións inxustas só caben dúas
actitudes posibles que son mirar cara a outro lado ou facer o que fan os traballadores e traballadoras desta empresa de A Guarda: a posición máis digna
posible consistente en sacrificar espazos do benestar individual en prol de acadar o ben común. iKF é a empresa máis grande do concello de A Guarda e probablemente tamén das máis antigas pois non moitas empresas poden presumir de ter máis dun século historia. Na actualidade é propiedade dunha
compañía francesa e os seus traballadores están en folga indefinida desde o 14 de xullo, agora desconvocada no mes de vacacións, pois a dupla escala
salarial que a empresa negociara co anterior comité supón que as novas incorporacións cobren arredor de 5.000€ ao ano menos que as persoas que xa
traballan alí. de momento esta situación só afecta a tres persoas pero nun dignísimo exercicio de solidariedade colectiva o 100% do persoal de produción
secunda a folga. A primeira xuntanza entre a empresa e os representantes sindicais, celebrada o pasado 30 de xullo, rematou sen acordo. estaremos
pendentes dos acontecementos. Nós achegámonos ata A Guarda e falamos cos representantes do comité de empresa e co secretario da unión local da CiG
desa localidade. Velaí vai o que deron de si ambas conversas.

COMITÉ DE EMPRESA: ISIDRO, TONIO, JULIO, LUIS E IVÁN. LUIS É O PRESIDENTE DO COMITÉ E DOS CINCO MEMBROS, CATRO PERTENCEN Á CIG E UN A CCOO
Contádenos, cales son os motivos da
folga?
Porque estamos negociando a renovación
do pacto. Este é un pacto que temos interno. Temos unha liñas vermellas que
non podemos pasar e a empresa quere
alargar no tempo unha dobre escala salarial. Na negociación pídennos que retrocedamos neste e noutra serie de
dereitos que temos adquiridos.
En concreto, en que consiste este retroceso?
No ano 2018 firmouse un dobre escala
salarial suxeita a uns obxectivos de produción que nunca se compren, co cal, a
xente que entrou despois dese ano nunca
terá un salario equiparado ao noso. Neste
novo pacto que rematou o ano pasado
queremos eliminar esta dobre escala sa-

larial coa que non estamos de acordo.
Un traballador que desenrola o mesmo
traballo cun compañeiro que leva máis
tempo na empresa non pode ingresar de
media uns 5.000€ menos ao ano.
Ese é o montante da diferencia salarial,
5.000€?
A empresa fíxonos unha proposta negociable a 8 anos en base a un 75% fixo e
a un 25% dependendo de que o marxe
de beneficio da empresa sexa superior a
1.000.000 de euros. A empresa nunca
está conseguindo este obxectivo co cal
este 25% alargaríase moitos anos no
tempo, nunca recuperarían esta parte do
salario. Por outra banda, aquí levamos
durante 100 anos collendo todo o mes
de agosto de vacación e agora a empresa
quere darnos só 15 días en agosto e os

outros 15 desfrutalos cando a empresa
queira de maio a outubro. Outro tema
clave tamén, é que no último pacto firmouse a posibilidade de flexibilizar e

traballar os sábados a mañá pagando a
20€ á hora máis un día de vacacións a
desfrutar en 6 meses e agora queren
obrigarnos a facer isto extensible aos

Agosto 2021 [XXI]

SERAFÍN FERNÁNDEZ, SECRETARIO DA UNIÓN LOCAL CIG

sábados pola tarde tamén, co cal o tema
da conciliación familiar non sei por onde
queda.
Cando comezou a folga?
O mércores 14 de xullo e é folga indefinida.
E que porcentaxe de paro tedes na empresa?
Agora mesmo estamos parados en produción ao 100%.
Que expectativas tedes con esta folga, a
empresa está negociando?
A empresa di que mentres esteamos en
folga indefinida non negocia.
Canto traballadores e traballadores
sodes na empresa?
Sobre 62 persoas.
E de produción cantas?
Sobre 40 persoas.
A matriz da empresa de onde é?
A empresa é francesa.
En Galicia só ten esta fabrica na Guarda?
Si.
Cantos anos de historia ten a empresa?
Esta empresa nace como unha compañía
familiar que se montou hai 108 anos e
hai arredor de 15 a multinacional a que
pertencemos agora mercouna.

Desde que mercou a empresa a actual
propiedade notastes que melloraron ou
empeoraron as vosas condicións laborais?
Esta empresa agora e dun fondo de inversión. Eu levo uns 30 anos traballando
aquí e nunca se investiu en nada, inclusive
seguimos traballado coas mesmas máquinas. Non creo que sexa un tema
social, senón de inversión. A día de
hoxe, se non hai investimento, a fábrica
non vai ser rendible.
E para rematar, notades o apoio da sociedade guardesa ?
Notamos totalmente o seu apoio. Tivemos
unha reunión co alcalde hai uns días e
díxonos que, despois do concello está é
a empresa máis grande da localidade.Se
esta empresa pechara sería unha enorme
traxedia para a vila.
O alcalde implícase o suficiente co tema?
Creemos que podería facer máis.
Por que?
A empresa mandoulle unha carta explicándolle a súa versión antes de que nós
foramos falar con el e cando tivemos a
reunión entendemos que non está moito
pola labor de axudarnos. Non se quere
mollar.

AVDA.
DA
CONCORDIA,
67.
TUI

Cóntanos a visión que ten a CIG sobre
este conflito?
Basicamente estamos herdando unha situación do anterior comité onde pactáronse
uns determinados puntos dos que hoxe
en día a empresa non quere desprenderse.
Que distribución aritmética tiña o comité
anterior?
Eran 3 membros de CCOO e 2 de UXT.
A CIG non estaba?
Non, non estabamos. Entramos nestas
últimas eleccións con 4 compañeiros da
CIG e un de CCOO.
Aquí ocorre que a empresa conseguiu,
no seu momento, unha dobre escala salarial. Isto quere dicir que a xente que
pase a formar parte da empresa desde o
último pacto do ano 2018 cara a diante,
non vai a cobrar o complemento do
pacto, unicamente cobran o salario de
convenio de vidrio-cerámica. Isto sería
así de por vida. É un plan de futuro da
empresa.
Contáronme os compañeiros do comité
que podería haber unha diferencia salarial anual duns 5.000€?
Si, é así. Xa te imaxinarás a situación
dun compañeiro con outro, traballando
o mesmo, que un leve uns 300 ou 400€
menos ao mes para casa. É unha discriminación tremenda. Este é o tema principal do conflito.
Temos que darlle o noso agradecemento
aos traballadores por secundar a folga,
neste momento soamente hai tres persoas
as que lles afecta esta dobre escala salarial
e, sen embargo, xa ves que está toda a
produción parada ao 100%.

A verdade e que este exercicio de solidariedade é absolutamente emocionante!
Si,abofé que é así.Eu como responsable
da unión local da CIG só podo dar as
grazas emocionado aos compañeiros
polo seu compromiso colectivo. Asemade
expresarlle o apoio sen fisuras da central
sindical. De feito hoxe mesmo, casualmente, está con eles Alberto Gonçalvez
SC da CIG en Vigo para apoialos nas
súas demandas. Tamén hai varios puntos
máis. Está o temas das vacacións, e de
poder obrigar a traballar os sábados a
tarde. O que temos claro é que queremos
levar este tema por unha cuestión de
equidade: “Igual traballo, igual salario”
e de aquí non nos movemos.
Cal é a túa visión ao respecto da posición
da empresa?
A nosa visión é que nós temos que facer
o noso traballo, evidentemente eles están
exercendo medidas de presión. De feito,
dous días antes de comezara folga veu
de visita un responsable de Barcelona e
tratou un pouco de atemorizar a xente.
O resultado foi que toda a xente estaba a
piñón e, polo tanto, levou unha consigna
moi clara.
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Retirados dous grandes eucaliptos da
beira do Louro polo risco de caída

TUI

veñen de ser retirados dous eucaliptos
que presentaban perigo de caída na beira
do río Louro, na zona de Ricamonde,
por debaixo da ponte situada na estrada
N550. A actuación foi realizada pola
Confederación Hidrográfica do Miño Sil

a través da empresa Tragsa. A concellería
de Medio Ambiente do Concello de Tui
dirixirase ao organismo de conca, que é
quen ten as competencias nos leitos e
zona de servidume dos ríos, solicitando
a retira destas árboles de gran porte polo
risco que supoñan.

O tramo municipal da estrada de San
Salvador de Tebra será máis accesible
TUI

Veñen de arrancar as obras de reforma
e acondicionamento da vía de acceso a
San Salvador de Tebra, que conecta a
estrada PO-344 coa praza principal da
parroquia.
A intervención, orientada á renovación
completa do tramo de propiedade municipal, procura darlle coherencia coa ur-

banización da praza situada nas inmediacións da igrexa e do centro cultural, e
empregando materiais similares aos utilizados neste espazo.
A actuación, con deseño do arquitecto
Xavier Pousa, facíase necesaria para
acondicionar un espazo que levaba acumulando un notable deterioro, especialmente no pavimento das zonas peonís.

O Servizo de Orientación para o Emprego
xestionou preto de 200 ofertas de emprego
TUI

O Servizo de Orientación e Intermediación Laboral do Concello de Tui xestionou no primeiro semestre deste ano
200 ofertas de emprego. Na Bolsa de
Emprego Municipal posta en marcha
neste 2021 inscribíronse 91 persoas das
que 27 se incorporaron ao mercado laboral
a través da xestión das ofertas realizadas
dende este departamento municipal, que
ten a súa sede no Centro Municipal de
Formación, en Guillarei.
Unha das accións levadas a cabo é o
deseño de itinerarios personalizados cunha
metodoloxía centrada no autocoñecemento, nas necesidades e intereses persoais
así como no grao de compromiso coa
búsqueda de emprego. Aqueles que acoden a este servizo tamén atopan recursos
para mellorar a empregabilidade, ao
tempo que se acompaña ás persoas de-

sempregadas na busca de ofertas axeitadas
as súas necesidades. Amais dende este
Servizo lévase a cabo un traballo proactivo
de prospección e intermediación en colaboración co tecido empresarial que canaliza as necesidades de persoal con respostas axeitadas de persoas en procura
de emprego do Concello de Tui.
De xeito complementario, o Servizo
de Orientación municipal desenvolve
mensualmente obradoiros de emprego
como método de reciclaxe e actualización
ante as novas necesidades do mercado
laboral. Amais realiza, quincenalmente,
en colaboración coa Radio Municipal de
Tui, o “Club de emprego”, un espazo radiofónico no que se achega información
sobre o mercado laboral, oportunidades
de emprego, profesións emerxentes e
noticias de interese para as persoas que
están buscando emprego.
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A Liga de Amigos. 103 anos de historia viva no Rosal
Ao longo do percorrido polos camiños da vida non hai nada que me produza maior satisfacción persoal que a posibilidade do coñecemento e da comprensión. e cando un ten a
posibilidade de mergullarse ata o máis profundo na sociedade rosaleira é imposible non sentir curiosidade por un fermoso ediﬁcio de estética decimonónica que se haxa na praza
principal do pobo, a praza do Calvario. É a sede da Liga de Amigos, unha sociedade recreativa e cultural nacida en 1.918.Con motivo do seu centenario o investigador Xoán martínez
Tamuxe publicou o libro: “ A sociedade Liga de Amigos. Cen anos de Historia (1.918-2.018)Nos máis de 100 anos de historia da liga, as inmortais pedras do seu precioso local do
Calvario contemplaron o paso de 31 presidentes e alá polo ano 1.925 chegou a contar cun equipo de fútbol. Na actualidade máis de 300 persoas son socias da institución á que
contribúen pagando unha cota de 40€ ao ano. Nós quixemos coñecelos un pouco mellor e achegámonos ata alí a conversar con César , presidente da sociedade desde o ano
2.014.Antes de ver o que deu de si a nosa conversa só dicir que malia ter 103 anos de vida , as socias só están permitidas desde o ano 1.996 pois nos seus primeiros 78 anos de historia
só os homes podían ser socios da Liga. César é un veciño do Rosal natural do lugar de Caselas de profesión administrativo

CÉSAR CONDE MARTÍNEZ, PRESIDENTE DA LIGA DE AMIGOS

“A liga está tan vinculada ao noso pobo que xa é
imposible de separar da sociedade Rosaleira”
Cando naceu a liga César?
No ano 1918.
Quen a creou?
Un grupo de agricultores que querían
obter mellores prezos para os produtos
do campo.
Ese foi o obxecto que inspirou o seu nacemento?
Non só, tamén a celebración de eventos
culturais e recreativos que, se cadra é a
nosa principal actividade nos máis de
100 anos da nosa historia.
Cales son as principais actividades que
organizades?
Ben durante moito tempo fíxose un precioso baile de fin de ano e tamén un
baile de piñata, celebrado ao sábado
despois do Entroido. Agora só queda o
da piñata. Tamén temos cinema os venres,
que soe ser dedicado á proxección de

películas que teñan que ver coa historia
do Rosal, e un xogo que nos axuda a recadar cartos no que entregamos premios
aos participantes. Falo de antes da pandemia claro, agora non podemos facer
nada.
Ti cando asumes a presidencia?
No ano 2014. Xa formara parte de directivas anteriores, desde o ano 1996 en
cargos varios.
Cal é a función da directiva?
Pois xestionar o día a día, responsabilizarse da saúde económica da institución
e da organización de actividades
Descríbenos o local tan bonito que tendes?
Ben, pois ten cafetería na parte de arriba
e atrás sala de billar, salón de actos e almacén.
A sede sempre estivo alí?

Non. Esta foi a nosa sede inicial. Na
súas orixes o edificio foi cedido á sociedade polo médico rosaleiro Jesús Noya,
pero poucos anos despois mudaron de
local ata un , tamén na praza do Calvario,
que corresponde coa actual farmacia.
Alí estiveron arredor de 20 anos ata que
en 1942 compraron o local actual, que é
propiedade da sociedade, e que como
antes che indiquei foi a nosa primeira
sede.
Que hai que facer para ser socio?
Antes era preciso o aval de dous dos socios ou ben ser fillo de socio, agora
cunha presentación de solicitude xa
abonda para entrar. A cota son 40€
anuais.
É preciso ser do Rosal?
Non, pode ser socio quen queira. De
feito témolos de moitos sitios distintos,
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non só da comarca do Baixo Miño,
tamén de doutras zonas como Vigo ou
incluso Madrid.
Teremos socios e socias supoño?
Si, pero non creas que sempre foi así.
Malia termos 103 anos de historia as
mulleres só poden ser socias da liga
desde 1996.
Cantas persoas son socias?
Arredor de 325.
Cando cumpristes os 100 anos fariades
algo especial supoño?
Si, desde logo. Nós non temos a primeira
acta, a da constitución da sociedade,
pero temos un certificado que remite á
mesma e quixemos facer unha celebración
que recordase á que se fixo cando naceu
liga. Fixemos unha comida na praza do
Calvario, cunha carpa. E foi amenizada

por un grupo de gaitas, pola banda de
música do Rosal, por un monologuista
e por un dúo de violinista e saxofonista
verdadeiramente espectacular. A verdade
é que foi un acto precioso. Tamén inauguramos unha pedra cunha inscrición
conmemorativa do noso centenario.
Ah estaría a actual alcaldesa na banda,
supoño?
Si, si que estivo.
E que tal se porta o concello con vós?
Naquel momento do centenario portouse
moi ben.
Xa, entendo que nun momento como
ese sexa así, pero en xeral que tal se
portan?
Ben , eu creo que se poderían portar un
pouco mellor.
Rematamos César, como é a relación
da Liga coa sociedade do Rosal?
Eu diría que moi boa. Somos un punto
de encontro que todo o mundo coñece e
ao que todo o mundo ten cariño. A Liga
está tan vinculada ao pobo que xa resulta
imposible separala da sociedade rosaleira.
Xa formamos parte da psique colectiva
do Rosal.

O Rosal licita a rehabilitación da
escola unitaria de Pías

O ROSAL

O Rosal aposta pola educación de
proximidade coa rehabilitación progresiva
das súas escolas unitarias. O Concello
investirá 200.000 euros en accións de
mellora da eficiencia enerxética e do
confort para contribuír na conservación
destes espazos, e na protección do
medio ambiente O proxecto arrancará
coa transformación da escola unitaria
de Pías, que foi licitada esta semana en
Xunta de Goberno.
A reforma do CRA de Pías transformará o centro en termos de eficiencia
enerxética, implementando medidas que

axudan a reducir ao mínimo o consumo
e mellorando en gran medida o confort
interior. A alcaldesa, Ánxela Fernández,
explica que para o Concello “as seis escolas unitarias do Rosal son unha prioridade”, que permiten “fomentar unha
educación de proximidade e responsabilidade coa nosa contorna entre os
nenos e nenas”. Por todo isto, “queremos
que sexan espazos modernos e sostibles”,
conclúe.
As aulas das escolas en Couso, Fornelos, Marzán, Novas, Paradelas e Pías
contan nestes intres con 8 unidades de
educación infantil e 3 de primaria.

O Concello de Gondomar e Espina & Delfín
fomentan o consumo responsable de auga
GONDOMAR

O Concello de Gondomar e Espina
& Delfín, empresa concesionaria do servizo de auga, fomentan o consumo responsable de auga coa campaña “Está na
túa man, pecha a billa cando toca”. O
obxectivo desta iniciativa é concienciar
aos veciños da importancia de realizar
un uso axeitado dos recursos e anticiparse
ás situacións de seca da época estival.
Esta mensaxe de sensibilización difundirase a través de carteis informativos
que se colocarán nos edificios municipais,
asociacións culturais e vecinais, nas instalacións do servizo municipal de auga e
nas redes socias de ambas entidades.

A escaseza de precipitacións e as elevadas temperaturas que se esperan para
os meses de xullo e agosto teñen un impacto nos caudais ecolóxicos dos ríos.
Para poder manter as reservas hídricas
durante o período vacacional é imprescindible realizar un consumo eficiente
da auga potable. Actualmente, a capacidade dos embalses da comunidade aínda
presenta boas porcentaxes, pero o descenso
é continuo. Na Confederación Hidrográfica Miño-Sil a reserva hídrica atópase
nun 62,8 % en Galicia-Costa nun 76 %.
Esta campaña incide en consellos sinxelos
e prácticos para aforrar auga como pechar
a billa mentres cepillamos os dentes, etc.
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A Casa de Cultura de Gondomar estrea ascensor e
dáse un paso máis na eliminación de barreiras
GONDOMAR

O proxecto, redactado polo
arquitecto Pedro González, contou cun orzamento do algo máis
de 50.728 euros, con cargo ao
Plan Concellos da Deputación
Provincial de Pontevedra. A instalación do ascensor afectou o
acceso e ao interior, respectando
en todo momento o exterior do
edificio.
Ademais do ascensor actuouse na entrada da Casa da Cultura
adaptando o pavimiento á cota
da vía establecendo así unha
plataforma única no acceso do
edificio e a súa planta baixa garantindo desta maneira unha total
accesibilidade a ela.
O rexedor, Paco Ferreira,
felicitouse por esta obra porque
“supoñerá acabar cunha importante barreira arquitectónica,

algo que perseguiamos desde
hai tempo para facilitar as condicións de accesibilidade de
todo o mundo que se achegase
ata leste edifico, que ten máis
de tres décadas de vida e que
necesitaba non só esta reforma
se non outros cambios que acometeremos”.
Lembrou que o plan de accesibilidade era un proxecto que
no seu día quixo poñer en marcha
pero que se topou con dificultades
por parte doutras administracións,
como ocorreu, por exemplo, coa
instalación dunha rampla no acceso ao consistorio. Por iso “optamos por seguir buscando solucións e aproveitando os edificios dos que dispoñemos ou fomos recuperando”.
Así lembrou que o retorno
do Centro de Saúde Antigo

permitiu trasladar á súa planta
baixa, con acceso accesible, o
Rexistro Municipal, así como
outros departamentos como o
de Benestar Social, Igualdade
ou Medio Ambiento. Cambios
aos que se sumará a reforma
que pretende acometer na Casa
dá Cultura en cuxa planta baixa
continúa a oficina de mocidade,
e estúdase a posibilidade de
convertela nun centro social
para a terceira idade. “É unha
das ideas que temos sobre a
mesa, sen descartar acometer
reformas que permitan a localización da biblioteca – actualmente en proceso de catalogación- no resto do edificio, sempre buscando poñer ao dispor
dos veciños os edificios municipais para o seu mellor uso e
goce”, conclúe Paco Ferreira.

A intelixencia emocional a xogo

GONDOMAR

Un total de 30 nenos e nenas,
de entre oito e 12 anos, do municipio participan nesta actividade, que se dividiu en dous
grupos, finalizando o primeiro
este venres cun acto de despedida
ao que asistiu a edil de Xuventude, Nuria Lameiro e a técnica
de xuventude, Alicia Sestelo,
puideron ver os diferentes traballos desenvolvidos durante
sete días, e que obxectivos agochaban cada un deles, explicados
pola propia rapazada.
O obradoiro, dirixido pola
psicóloga Paula Fernández Rodríguez, propón diversas actividades a través das que os participantes coñecen os sentimentos
e emocións que unha persoa
pode xerar. Recoñecelos e saber
xestionalos adecuadamente en
cada situación permitiralles converterse en persoas empáticas,

resilientes e asertivas; comprender e xestionar non só as súas
emocións se non as daqueles
cos que se atopen ao longo da
súa vida.
Desde o departamento de
Xuventude incídese na importancia de apostar pola intelixencia
emocional e traballar sobre ela,
incluíla no desenvolvemento das
novas xeracións, razón pola que
se organizou o obradoiro, que a
semana que vén recibirá ao segundo grupo de participantes.
Dentro desta política que
se promove desde a concellería
naceu a iniciativa Falamos,
charlas-taller dirixidas ao alumnado dos institutos e familias,
nos que se abordan non só as
emocións se non outras cuestións que adoitan converterse
en punto de conflito ou distanciamento entre proxenitores e
adolescentes.

Rúa Eduardo Iglesias, nº 30,
36380 Gondomar

Teléfono: 986 07 19 61

NOVA XERENCIA
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PROBA A NOSA
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COMIDA CASEIRA
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Aberto, ata o 9 de setembro, o prazo de
presentación de axudas para as Asociacións
NIGRÁN

O Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra publica
onte o anuncio coa apertura do
prazo para a concesión de subvencións do Concello de Nigrán
para as diferentes entidades do
municipio (culturais, veciñais,
festeiras ou deportivas). O prazo
de solicitude é dun mes, finalizando o 9 de setembro (inclusive). A partida orzamentaria
destinada desde o Concello
mantense en 80.000 € e, como
o ano pasado, as asociacións
poden incluír nos seus gastos

subvencionables os derivados
da aplicación do protocolo covid-19. Coma sempre, as beneficiarias deben estar inscritos
no Rexistro Municipal de Asociacións do Concello de Nigrán.
“O noso compromiso é de
máxima colaboración con tódolos colectivos do municipio,
que son os grandes promotores
das actividades lúdicas, culturais,
deportivas ou festeiras, por iso
ímos continuar con esta liña de
axudas”, explica o alcalde, Juan
González, quen encomia o seu

"traballo desinteresado na promoción de todos estes aspectos
que fan comunidade e que xeneran un Nigrán máis amable
para as persoas".
Coma nas bases aprobadas
en sesión plenaria no 2018, mantense a contía máxima da subvención, sendo a liña de actividades culturais 24.500 euros en
total (2.000 € tope por entidade),
de 25.000 € a de fomento do
asociacionismo e de 30.000 € a
de fomento da práctica deportiva
establecéndose un mínimo de
1.000 euros por entidad solici-

tante para participar en competicións oficiais e por outra banda
un máximo de 1.500 euros para
a realización de actividades deportivas nas que se valorará a

duración, antigüidade da mesma,
número de persoas beneficiarias
e, novamente, que sexa un deporte tradicional galego, coma
é o caso dos bolos celta.

A Mancomunidade do Val Miñor inaugura o obradoiro
“Pedras de Miñor” dirixido a menores de 30 anos
GONDOMAR

O presidente da Mancomunidade do Val Miñor, o alcalde de
Gondomar, Paco Ferreira, acompañado polos rexedores dos outros
Concellos que integran esta entidade, Carlos Gómez, rexedor
de Baiona, e Juan González, al-

calde de Nigrán, xunto a xefa territorial de Emprego e Igualdade
da Xunta en Vigo, Marta Mariño,
inauguraron o obradoiro “Pedras
do Miñor”, enmarcado no Plan
de Garantía Xuvenil, cofinanciado
por l Fondo Social Europeo e a
Iniciativa de Emprego xuvenil,

cunha dotación de preto de
369.493 euros. Todas eles deron
a benvida aos 16 alumnos, de
idades comprendidas entre os 16
e 29 anos seleccionados para o
taller, que se desenvolverá en
dúas modalidades: albañilería e
cantería.
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A xestión dos residuos en Nigrán

o ano 2015, tras a constitución
da nova Deputación de Pontevedra após o escuro período Louzán,
o vicepresidente Mosquera puxo en
marcha o Plan Revitaliza para axudar
aos concellos a xestionar os seus
biorresiduos mediante o fomento da
compostaxe local.
Este plan perseguía colaborar
coas entidades locais para tratar de
acadar o difícil obxectivo, imposto
pola normativa comunitaria, de conseguir que no ano 2020 se reutilizasen o 50% dos residuos municipais.
Superada a data, dentro da provincia
de Pontevedra só algúns concellos
adheridos ao plan achegáronse ás
esixencias da Unión Europea.
Numerosos gobernos locais como
os de Baiona e Gondomar sumáronse
a esta iniciativa, á que posteriormente fóronse incorporando outros
ata chegar na actualidade a estar
adheridos ao Plan Revitaliza 47 dos

62 municipios da provincia. Nigrán
é un dos 15 e o único do Val Miñor
que non o está. Ao igual que Vigo,
por suposto, do que tantas veces fai
seguidismo.
Os sistemas de xestión do lixo
municipal ten que basearse na separación en orixe e na recollida selectiva de todas as fraccións do lixo,
incluída a orgánica, e deben acompañarse de medidas fiscais que contemplen o volume de residuos xerado
como unha variable a considerar.
Así, a taxa de actividades económicas
debera configurarse non só atendendo ao criterio de capacidade económica senón tamén á cantidade de
residuos que envorque ao sistema
de recollida municipal.
Por outra banda, para que os sistemas de recollida selectiva sexan
un éxito, hai que facilitarlle á veciñanza a súa aplicación, de aí a importancia dun plan como o Revitaliza

Cafetería da cultural de

Xogos de mesa, billar e dardos...

que fornece o equipamento necesario
para levar a cabo a separación da
fracción orgánica, así como a instalación suficiente de colectores de
outros residuos especialmente nocivos como os aceites.
Porén, o goberno municipal de
Nigrán non ten avantado practicamente nada neste ámbito. Para tapar
o seu erro de non terse sumado á
iniciativa provincial e a súa teimosía
en non adherirse posteriormente,
xustifícano con cativos convenios
con algunha institución como
Ecoembes que proveu duns cantos
composteiros individuais que en nada
ten que ver cun sistema completo
como o revitaliza con composteiros
individuais e colectivos e persoal
capacitado para a súa xestión.
Neste sentido podemos citar a
modo de exemplo como o veciño
concello de Gondomar conta con dous
Centros de Compostaxe Comunitario

e repartiu a través da súa concesionaria de limpeza 183 composteiros
individuais e outros 88 a través da
Deputación de Pontevedra, para un
total de 271 composteiros individuais
instalados entre a súa poboación. Resaltar ademais que parte dos restos
das podas, un residuo notábel na
nosa comarca pola gran cantidade
de vivenda residencial existente, empréganse como estruturante nos centros de compostaxe comunitario.
En definitiva, xa instalados no
2021, estamos moi lonxe de cumprir
coa normativa europea e, como ocorreu coa depuración de augas residuais, temo que só empezaremos a
actuar dilixentemente cando empecen a vir sancións. A única maneira
de acadar os obxectivos que marca
a lexislación, non xa europea, senón
tamén a estatal e galega é separar
todas as fraccións dos residuos en
orixe. Non hai outra.
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