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editorial
TINO LAGO / Director de A Nova Peneira
Cando quero vivir
digo Moraima.
Digo Moraima
cando semento a esperanza.
Digo Moraima
E ponse azul a alba
..............
Prezada Moraima

V

asme permitir que comece polo principio, que en calquera conversa entre
dúas persoas educadas que non se coñecen debe de ser a presentación; Eu
chámome Tino, son de Vigo e non te coñezo de nada, nin a ti nin á túa nai Alexandra, nin ao teu pai Jorge. Pero aínda
que non nos coñezamos eu , a diferencia
de Siri, si son capaz de entenderche. E
sabes o motivo de que poida facelo Moraima?, pois porque ti e eu nacemos no
mesmo país e falamos o mesmo idioma,
ti eu falamos en galego. O idioma que
compartimos serve para moitas cousas
por exemplo para comprender o signi-

Carta para Moraima
ficado deste fermoso poema que se chama
igual ca ti, chámase Moraima. Escribiuno
un gran poeta que se chamaba Celso
Emilio Ferreiro para á súa muller á que
quería moito e tamén se chamaba coma
ti. Como che contei antes non coñezo a
Alexandra, a túa nai, nin a Jorge, o teu
pai, pero creo que me atrevería a supoñer
que a lectura deste fermoso poema influíu
á hora de decidiren o nome que che puxeron. Se me equivoco pídoche desculpas
claro, pero teño a intuición de que é así.
Como moitas outras persoas, Moraima,
eu vin o teu famosísimo vídeo e, aínda
que estou seguro de que estarás un pouco
cansa de que tantas e tantas persoas que
non coñeces falen contigo dese momento,
agardo que me permitas por favor abusar
un pouco máis da túa paciencia e contarche que conseguiches chegar ás miñas
emocións máis profundas e ás de moita
xente tamén. E non creas
que iso é fácil Moraima,
todo o contrario, é moi
pero moi moi difícil. Non
sei cantos anos tes calculo
que tres ou catro. Xa es
unha nena maior, pero
cando sexas aínda máis
maior poderás comprender
mellor a importancia do
que fixeches. Cando che
vin Moraima , fixéchesme
sentir unha enorme tenrura
cara á túa persoa, unha in-
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mensa alegría por poder coñecer, aínda
que só fose de maneira virtual, a unha
nena tan pándega coma ti e certa tristura
tamén. Si, Moraima, confeso que despois
de ver o teu vídeo sentinme triste porque
é moi inxusto que ti, no sitio no que naciches, teñas que cambiar de idioma para
que che entendan. Se viviramos nun
mundo xusto debería de ser Siri a que
aprenda galego para poder falar contigo,
e non ti a que teñas que cambiar ao castelán para poder falar con ela.
Algo debemos de facer moi mal as
persoas maiores para que esteamos no
mundo ao revés e non vos teñamos facilitado ás nenas e nenos a posibilidade
de poderdes falar sempre que queirades,
en calquera sitio e con calquera persoa
ou máquina, no idioma que falaron os
nosos pais e as nosas nais , os nosos,
avós e as nosa avoas, porque sabes unha
cousa Moraima?, antes ca Jorge e Alexandra antes que Claudio, o meu pai, e

Carme, a miña nai, houbo milleiros e
milleiros de persoas que viviron en Galicia
e amaron en galego, riron en galego,
choraron en galego, xogaron en galego
enfadáronse en galego, bicaron en galego,
apertaron en galego, sufriron en galego,
aloumiñaron en galego.....
Eu tamén teño unha filla, ela chámase
Mariña, é maior ca ti, ten 15 anos. Cando
tiña máis ou menos a túa idade procuraba
falar en galego comigo pero cando entrou
no colexio non lle quedou outra que
cambiar ao castelán pois a maioría das
materias dábanllas nese idioma e case
todas as súas amigas e amigos é o idioma
no que falan. Se cadra esa é a razón que
explica que o teu vídeo me puxera un
pouco triste, pois lembrei o que lle pasara
a Mariña ao entrar no cole que foi o
mesmo que lle aconteceu a tantas nenas
e a tantos nenos ao longo da historia de
Galicia.
Pero non te preocupes por favor, a
tristura foi moi pequena e a emoción e
tenrura que me provocaches foron inmensas, como o máis inmenso dos océanos, e xa que logo quixera rematar dándoche as grazas por emocionarme e expresándoche os meus mellores desexos
de que poidas ter unha vida moi longa e
chegues a ser unha muller libre e feliz. E
se cando sexas maior decides ter algún
fillo ou filla ,el ou ela poida falar todas
as veces que queira, e con todas as
persoas que queira, en idioma galego.
Foi un pracer coñecerte Moraima
Unha aperta fraternal
Tino.

BAR
BUGA

PIZZAS,
BOCATAS E
MENÚ DO DÍA

EN PUXEIROS
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opinión

BALDOMERO IGLESIAS / Mero

X Festa de Afirmación e Dignidade
N

un lugar mítico da nosa xeografía
como é O Pedregal de Irima, onde a
primeira fonte do Pai Miño amosa as augas por baixo duns grandes penedos, e
sentimos o bulir ilusionado dun correr
feito músicas e amores, onde Prisciliano
garda a súa ara de prédica, tivo lugar a
décima Festa de Afirmación e Dignidade.
Festa de conciliación e de vontade, para
o respecto pola terra e a cultura que nos
veu dada, sabéndonos donos para así celebrar a memoria agradecida da orixe,
do que somos, e que resume moito do
que fomos e debemos chegar a ser, coa
pelexa eficaz para chegar a un mundo
mellor e máis de todas as persoas, animais
e cousas. Celebración que concilia a Irmandade Manuel María da Terra Cha e a
Asociación Xermolos nunha data próxima
ao solsticio de inverno, este ano o foi o
sábado 25 de novembro e chegamos sen
darnos conta que é o camiño quen nos
leva e trae, ano tras ano a este lugar virxinal e de paz e sosego, de encontro e de
mirarnos aos ollos para entendernos.
Aquí, con auga fresca en manancial, onde
animais e plantas teñen acubillo e protección, onde compartimos xuntos espazo
sen límite de verdor e na distancia. Lugar
abeirado en pedras grandes, redondas e
pulidas polo sol, pola auga da choiva,
polo vento, polas erosións do tempo que
as envolven en misteriosas lendas que
son pouso de fértil verdade.
Desde esta perspectiva, lese o Manifesto entre unha boa morea de xente.
Pousada lectura de cada intérprete do
texto que vai matizando os aconteceres

e na vergoña de que prive sempre o beneficio por riba doutras calidades máis
humanas, un canto á Natureza. Este
ano, para esta reflexión que sempre facemos, non foi menos. Chegamos á conclusión de que debemos ser o país do
mundo que máis negacionistas ten. Somos capaces mesmo de negarnos a nós
mesmos! Levamos facéndoo séculos da
nosa incontada Historia. A mesma lenda
deste Pedregal de Irima que nos di que
non ten dereito a vivir quen disimule
ou esqueza a orixe, invita a volver pola
honra da procedencia. Iso tamén provoca
unha nova presenza de aldraxadores,
de terraplanistas que nos infectan e
destrúen detrás dun rexistro de perfil
contable e de beneficios enganosos.
Por iso afirmámonos, en contra dos
que se negan. Deberemos recuperar o
camiño e a dignidade, mais tamén de
digna cota. Loitar ata conseguir facer da
Nosa Casa o país que conteña unha Constitución Lexislativa que nos inclúa a todas
e todos, con dous fundamentais artigos
vertebradores de toda lei que nos conduza.
Cun primeiro apartado no que todas as
cidadás e cidadáns teñamos dereito irrenunciable e deber de non acatar ningunha
lei que resulte inxusta e non contemple
a proporción e as circunstancias debidas
á totalidade. E unha segunda premisa,
xusto na que toda a xente teña dereito e
deber de loitar contra esas leis inxustas,
en tempo e forma, en aplicación e amparo
de trampulleiros, esclarecendo as razóns
da súa inxustiza, sen que por iso poidan
ser perseguidos ou reprimidas.

Sabemos empezaremos de novo a
senda, tantas veces como faga falta,
coa empatía necesaria para cargar forzas
e loitar por ese mundo necesario que
sabemos certo e posible, que de momento soñamos. Sabendo ademais que
de nada vale lamentarse e doerse, non:
“...de chorar tanto, só quedan mocos”,
dicía aquel dito da rapazada no patio
do colexio. E é certo! Cómpre revolverse
tamén contra aquilo que anquilosado
non funciona, que segue marcando as
normas sen máis beneficio que alimentar
compracencias. Cómpre facelo sen présas, pero ben. Sabendo o que queremos
e poñendo os medios para facelas. Hai
que construír un porvir de amenceres e
liberdades, de esforzo e irmandade, de
acollemento e loita por seguir sendo
donos de nós, do Noso.
Aprendida a lección do continuo abuso de recursos, da irracional globalización de perdas, deberemos aprender a
re-localizarnos e ser capaces de valorar
as pequenas cousas, de decrecer en am-

bicións e aprender a resolvernos sen
depender da elites económicas que nos
abandonan cando enchen. E nesa loita
pola Dignidade queremos vivir a Nosa
Historia sen dependencias, na soberana
condición do que é noso, honrando á
Mai, desde este lugar mesmo que agora
mesmo nos habita, berce dos soños e
dos anceios, afirmándonos en propiedade
do noso eido fundamental da existencia,
única Patria. Non entendemos outra
orixe nin procedencia diferente, de lonxincuas voces e tan diversas.
Sabemos que hai alternativas na
ciencia e na memoria, na ecoloxía, no
acomodo e no respecto, na moderación,
nese vivir que sabemos deixa vivir. Ese
modo que tanto nos negan e no que nos
fixeron fracasar tantas veces diante da
ameaza e o medo.
Nós celebrámonos en afirmación e
dignidade compartindo palabras, músicas e soños, deixando falar aos sen
voz e tamén andan na mesma angueira.
Saúde e cante o merlo!

BAR PAZO DE MOS
Coñécenos¡¡¡
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“MILANA BONITA”

MONTSE FAJARDO / Xornalista

Un par de transicións para a Next Generation
O

goberno español acaba de presentar
uns orzamentos expansivos para a
mobilización dos fondos Next Generation
que procedentes da Unión Europea buscan unha saída á crise baseada no que a
priori son, sen dúbida, dúas boas liñas
de actuación: a dixitalización e a loita
polo cambio climático. Mais tendo en
conta a historia recente sería bo prestar
atención para evitar que ao final estes
recursos que teremos que devolver apertándonos o cinto vía impostos, non acaben, de novo, enchendo os petos dos de
sempre. Que xa están aí os sinais de
alarma.
Resulta que agora o capitalismo di
que é verde. Pero só hai que mirar como

se está a levar a cabo a expansión eólica
e as similitudes cos encoros de Franco.
Que xa o dicía, no instituto, a miña profesora de Historia: non hai materia máis
útil para o futuro que a que explica o
pasado. Os grandes encoros do Miño e
do Sil provocaron, na última década,
beneficios de máis de 4.000 millóns de
euros e porén as áreas que os acolleron
están agora desertizadas. Os cartos foron
para as empresas e as poboacións que
soportaron os prexuízos ficaron condenadas á pobreza. Non hai nelas tecido
empresarial. Só persoas xubiladas e a
resistencia, afouta, de pequenas empresas
de produción ecolóxica, leite ou froita e
algún polígono industrial espallado cal
oasis. Do mesmo xeito, di o Observatorio
Eólico de Galiza que a Terra Chá vai en
declive, que a zona que acolle case o 20
por cento da potencia instalada no país
non se está vendo beneficiada dunha
actividade, baseada nun modelo colonial,
que só enche os petos do capital sen
respecto polas zonas que muxe ata a
pinga derradeira. Polo contrario, o desenvolvemento de enerxía é proporcional
á perda de poboación chairega. Iso debía
facer reflexionar aos gobernos. É imprescindíbel que a transición ecolóxica

Visítanos tamén en Sanguiñeda, Mos

sexa inclusiva, que se basee nun modelo
que reporte beneficios ao territorio e a
súa xente.
Os parques eólicos teñen que ser
compatíbeis co medio que os acolle e
desenvolver riqueza na poboación local.
E parece lóxico que a explotación dos
recursos naturais teña, como mínimo,
participación pública, e redunde en beneficio do país. Sería desexábel, en fin,
que os gobernos avogasen por unha explotación enerxética que ademais de ser
respectuosa co medio –para iso é ecolóxica-, servise para reducir a factura da
luz da poboación, máis aínda da que soporta as consecuencias da xeración dos
megavatios, e non só para incrementar
os beneficios das empresas eléctricas.
Sería desexábel que, desta volta, a
saída da crise beneficiase as persoas e
non o capital. E, nese senso, tampouco a
transición dixital pode deixar atrás a
poboación máis vulnerábel. Os beneficios
que aporta a aplicación da dixitalización
no traballo, na medicina... non poden
verse só como unha oportunidade de
negocio, teñen que servir para mellorar
a vida das persoas. O obxectivo non é
que as máquinas incrementen os beneficios empresarias senón que faciliten

as tarefas máis mecánicas e poidamos
orientar as capacidades humanas a tarefas imposibles de substituír por intelixencia artificial como os coidados á
terceira idade, á infancia, á dependencia,
á saúde mental, o fomento da cultura,
do ensino, da investigación... En definitiva, que as máquinas traballen máis e
as persoas nos coidemos mellor agora
que a crise sanitaria evidenciou que o
capitalismo é un sistema único na xeración, non só de desigualdade, senón tamén de soidade.
Mais, como pasa cos eólicos, os primeiros indicadores da transición dixital
din que os ventos non sopran ao noso
favor: As clases virtuais marxinaron o
alumnado con menos medios, a telemedicin puxo trabas ao acceso da poboación á sanidade, e o peche de sucursais
bancarias ante os avances da banca electrónica, prexudicaron o rural e a poboación de máis idade. Mentres, a pandemia
pechouse co aumento no número de
persoas multimillonarias.
É por todo iso que neste inicio da
travesía temos que coller o temón con
rumbo claro ou de novo estaremos ante
transicións que arrasen coa esperanza
dun mañá mellor. Vaino levar o vento.
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entrevista de Tino Lago
Non é posible vivir en comunidade sen cultura. A transmisión cultural entre as distintas xeracións é imprescindible para a conservación da nosa especie e debera estar garantida por
calquera administración responsable de maneira que todas e todos os que fan da arte, en calquera das súas vertentes, a súa forma de vida puidesen vivir con dignidade do seu
traballo. A vida do sector cultural sempre foi moi difícil pero a raíz da pandemia converteuse en misión imposible para moitos e moitas. Hai uns meses preguntáballe a un músico
brillante, que vive dos concertos, como fixo nesta época terrible e contábame que de non ser pola axuda da súa familia tería acabado buscando comida nos contenedores. E algo
falla, sen dúbida, na nosa sociedade cando se mobilizan inxentes recursos para operacións puramente especulativas ou negocios agochados baixo o disfrace de competicións
deportivas con suposto retorno económico , e pola contra deixamos morrer de fame a un sector indispensable para a organización de calquera sociedade civilizada. É o voluntarismo
e a abnegación de persoas como Cao o que impide que concellos como Mos sexan un páramo cultural e así llo recoñecemos ao noso interlocutor de hoxe coa certeza absoluta de que
algún día así o recoñecerá tamén a maioría da sociedade mosense enviando a este nefasto goberno á súa casa, porque #como dicía aquel pensamento atribuído a Mark Twain “ A
historia non se repite, pero rima” ou como sentiría calquera marxista consciente “ A historia non é unha liña recta senón unha espiral” #Nota do entrevistador: Cando utilizo algunha
cita nos meus textos é porque lin de verdade o pensamento da persoa citada, non porque me preparou ninguén algo do que non teño nin idea.

CAO DE MOS, RESPONSABLE DA XESTIÓN CULTURAL DO CC DAS PEDRIÑAS

“A alcaldesa de Mos é unha política irresponsable”
Facemos esta entrevista nas Pedriñas,
que é Tameiga ou Mos, Cao?
Isto é Tameiga e, por moito que lles
foda ás e aos caciques do noso pobo e
aos que lle lamben os zapatos ás e aos
caciques, tamén é Mos.
Cóntanos cal é a túa relación exacta
coas Pedriñas?
Son o vicepresidente da Comunidade
de Montes e o responsable da xestión
cultural. O meu traballo fundamental

reside na organización de eventos culturais.
Gústache?
Moito. Gozo enormemente tratando de
universalizar as distintas expresións artísticas e culturais ás que somos capaces
de chegar.
Supoño que a xestión cultural nestes
dous anos foi terriblemente difícil?
Supós ben. Foi angustioso pois tiñamos
que estar programando e contra progra-

mando continuamente en función das
circunstancias epidemiolóxicas e o esforzo
foi elevadísimo. Pero estou moi orgulloso
de todo o meu equipo pois fomos case a
única sala de Galicia que nunca deixou
de ofrecer cultura.

Pero nestes dous anos tamén?
Si tamén fixémolo de maneira ininterrompida. De feito nós case todo o que
nalgún momento tivemos que suspender
acabámolo facendo.
Pois ter que facer o mesmo varias veces

O Angar
Estamos en Peinador e queremos que a
nosa casa sexa tamén a túa. Visítanos!!
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resultaría un inmenso volume de traballo?
Foi unha pasada supuxo traballar o dobre
ou ás veces ata tres veces máis para un
aforo permitido dun terzo ou menos da
capacidade que temos.
Que capacidade ten a sala?
300 persoas e houbo momentos na pandemia nos que só podiamos meter o
10%.Despois nós preparamos un protocolo que levamos á Xunta e autorizáronnos a meter ata 70 persoas.
A xestión económica dunha situación
tan complexa debeu de ser case cousa
de maxia?
Si a verdade é que houbo que facer auténtica enxeñería económica E se non
fose pola solidariedade de todos os
actores implicados; grupos musicais,
técnicos de son, operarios....non podería
ser posible.
Vexo, non só polo que ti me dis senón
por outras conversas, que a cultura é
un eixo esencial para amplos segmentos
da sociedade que están dispostos a implicarse para que se poida seguir a producir?
Estou completamente de acordo, e se te
das de conta cando fomos confinados o
que fixo todo o mundo foi consumir
cultura. Sen o intercambio social da
creación cultural non sería posible ningún
tipo de organización racional da especie
humana. A cultura é un ben básico para
podermos vivir.
E nesas circunstancias tan difíciles o
público demandaba cultura tamén?
Absolutamente. Sempre esgotamos as
entradas.

Que aforo vos permiten na actualidade?
Agardo que abran pronto a man porque
de momento estamos igual, xa que só
podemos meter entre 70 e 80 persoas.
Vaia pero no fútbol xa andan polo 100%
ou case, non?
Xa, pero seica o fútbol debe de ser máis
importante cá cultura.
Como se comportou a administración
municipal con vós nestas circunstancias
tan complexas?
A administración municipal ignóranos ,
non existimos para eles. Así a modo de
exemplo podo dicirche que somos o
Centro Cultural que máis programa de
todo o concello e nunca nos anuncian as
nosas actividades na súa web cando nas
súas redes fan publicidade de practicamente toda a actividade cultural do resto
do concello.
Iso de que sodes o centro cultural que
máis programa é un dato obxectivo?
Total e absolutamente.
Ti cres que non reflectir as vosas actividades culturais é un acto voluntario
por parte do concello?, ou pode res-

ponder a simple descoñecemento?
É un acto voluntario con certeza absoluta.
A alcaldesa dixo de maneira explícita
que a nosa Comunidade de Montes
somos “ non gratos”.
Pero iso é alucinante. Imos ver, a confusión entre os planos político e moral é
propia de adolescentes emocionais. Bipolarizar a unha sociedade en bos e malos, en función de se son dos nosos ou
non, é impropio de calquera político responsable pois fai moi difícil a convivencia pacífica. A alcaldesa de Mos é unha
política irresponsable?
Si, absolutamente si. A alcaldesa por
desgraza entende calquera posición política diferente á súa como se fose unha
agresión persoal algo manifestamente
absurdo. Eu coñezo moita xente do seu
partido, e non é ningún segredo se digo
que están moi lonxe da miña forma de
entender a realidade , que son sensatas e
cordiais. Por desgraza a actitude política
da nosa alcaldesa está nas antípodas da
sensatez e da cordialidade .E quero
deixar claro que é unha crítica política
pois eu distingo perfectamente o político

do persoal.
O concello fai algún acto nas vosas instalacións?
Non, ningún.
Por que?
Terás que preguntarllo a eles.
E se vos solicitan as instalacións para
facer algún tipo de acto teriades algún
problema?
Non, ningún. Todo o contrario.
Ben falemos de cousas máis agradables.
Como temos a programación cultural?
Temos todas as fins de semana reservadas
ata marzo do ano próximo. Estou moi
ilusionado coa grande variedade e calidade
das actuacións programadas. Teremos
folk, rock, blues , teatro, heavy metal.....
Canto costan as entradas dos concertos?
Pois depende do concerto claro pero
pode estar nunha media aproximada
duns 8€.
Pero Cao iso non dá. Cun aforo de 70/
80 persoas a 8 € a entrada é imposible
que cubrades gastos. Tedes que dar perdas forzosamente?
Nós non pagamos os cachés dos artistas,
eles veñen a entrada senón sería imposible.
En calquera caso nós non organizamos
cultura para gañar cartos, facémolo
porque como che comentei antes temos
a convicción de que ou cultura ou
barbarie, non queda outra. Mentres
queden folgos imos seguir organizando
eventos porque o facemos por convicción
e por amor, e fariámolo en calquera circunstancia pero moito máis nun contexto
no que a programación cultural do noso
concello é paupérrima.
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mos

Victoria Alonso afirma que “o
PP de Mos minte e engana para
defender o Celta”
MOS

A corporación municipal debateu unha moción na que se
reclamaba implicación por parte
do concello para a recuperación
e posta en valor do patrimonio
do Castro de Torroso. Aspecto
que levase reclamando dende
fai tempo pero que dende o goberno dos populares non mostran
interese.
Na súa intervención a voceira
socialista, Victoria Alonso, expresou o malestar polo trato do
goberno local co patrimonio do
concello. Poñendo exemplos
coma que na escavación levada
a cabo recentemente pola parroquia de Pereiras, está financiada polo Comunidade de Montes xa que a administración local
a pesares de ser coñecedor da
intención da veciñanza por recuperar ese castro non colaborou.
Outro exemplo foi o dos restos
atopados durante as obras dos
campos do Celta. E neste caso a
socialista comentou que os restos
atopados foron enviados para o
Museo Provincial sen darlle
maior difusión nin mostrar in-

terese por parte do concello. Foi
as referencias ó proxecto do
Celta o que desestabilizou a bancada dos Populares que durante
a intervención do concelleiro
delegado de patrimonio, Leo
Costas, dixo que a Comunidade
de Montes de Pereiras foi quen
comprou os terreos cos cartos
do Celta para facer esa escavación. Polo que dende a bancada
socialista esperan que dito concelleiro se retracte de tales declaracións e pida desculpas ante
a veciñanza. Ditos terreos foron
comprados alo menos un ano
antes de pechar dito acordo e
estando a anterior directiva o
cargo da Comunidade. En dita
compra colaborou a Comunidade
de Montes, a Asociación de Veciños e comisións de festas.
Victoria Alonso di que estas
declaracións son froito da tensión
que ten o Partido Popular por
defender a Mouriño e que parece
mentira que un concelleiro de
dita parroquia diga tal afirmación.
Engade que tales declaracións
foron feitas co beneplácito da
alcaldía que asentía coa cabeza.

A Xustiza respalda de novo á
Comunidade de Montes de
Tameiga
MOS

A Comunidade de Montes
de Tameiga denuncia a campaña de acoso e persecución
de Nidia Arévalo, alcaldesa de
Mos contra todo veciño ou colectivo que exprese o seu rexeitamento contra a expropiación e recalificación do monte
comunal de Tameiga para a
construción dun Macro Centro
Comercial. Pelotazo urbanístico
do que a rexidora do Partido
Popular é a principal promotora.
Indican que non é o primeiro intento de Nidia Arévalo
de calar á veciñanza mediante
denuncias ou sancións municipais facendo abuso do poder
que lle confire o seu cargo. A
Comunidade lembra que todos
os veciños e veciñas que foron
acusados por elas foron absoltos
pola xustiza que desetimou todas e cada unha das acusacións
da alcadesa. Anteriormente foi
a Xunta Electoral de Tui quen
desestimou as denuncias do
Partido Popular pretendendo
que se obrigar a retirar as pan-

Bar Maceira

cartas reivindicativas das casas
particulares da veciñanza comuneira. Sinalan que o despotismo da alcaldesa de Mos topou de novo coa reprobación
da Xustiza, quen anulou o procedemento de sanción aberto
polo Concello de Mos contra
a Comunidade de Montes pola
colocación dunha pancarta reivindicativa dentro das propias
instalacións da comunidade.
Na sentenza, o xulgado nº2,
recalca que a actuación municipal promovida por Nidia Arévalo está vulnerando o dereito
de liberdade de expresión, intentando acalar os actos de
protesta da veciñanza, facendo
un uso arbitrario da súa autoridade como alcaldesa.
“A xustiza está da nosa parte. Non van conseguir amedrentarnos, a veciñanza comuneira seguirá defendendo o
monte comunal a pesar da campaña de acoso que sufrimos
por parte da alcaldesa de Mos”
asegura o novo presidente da
Comunidade de Montes de Tameiga, César Lago.

COÑECE AS NOSAS NOVAS INSTALACIÓNS E SERVIZOS

986 33 04 73 - 669 778 419
AVDA. SANGUIÑEDA, 101 MOS

Denuncian que o
Concello rexeita
unha subvención
de apoio ao
comercio local
MOS

Recentemente, dende a Deputación de Pontevedra fixéronse reunións cos representantes de cada concello para
comunicarlle unha nova vía de
subvención. “Da túa man”é un
proxecto que apoiará aos veciños comerciantes para manter
vivas as vilas e xerar un impacto
positivo a nival social, económico e ambiental. Dito proxecto engloba unha serie de
actuación que van dende a
transformación dixital, a sensibilización e formación, transformación do punto de venta,
sostenibilidade ata a mellora
da señaletica. Estas melloras
serían financiadas nun 70%
con fondos europeos, nun 15%
pola Deputación e o 15% restante, asumido polo concello.
Os socialistas din que podería
ser unha maneira de contrarrestar as consecuencias da
pandemia, onde o comercio de
proximidade estivo sufrindo
grandes perdidas.
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ÁNGEL PÉREZ / Profesor de filosofía

Das débedas
S

obre a cuestión da débeda, recordaba
un antropólogo anarquista, nun recoñecido libro editado a pouco da crise
do 2008, que, contra o que parece un
mandato moral unánime, non se trata
por igual a todo o mundo. Podemos ler
nese libro que nas cárceres inglesas do
século XVIII o trato aos debedores presos
respectaba as diferenzas sociais.
Estaban divididas en dúas zonas. A
dos ricos e a “zona de comúns”. Na
primeira eran habituais os criados ben
vestidos, circulaban os bos viños e as
prostitutas eran algo habitual. Na banda
dos pobres, os presos amoreábanse en
pequenas celas e, debido a que daquela
os propios presos pagaban os gastos da
súa estancia en prisión, moitos morrían
“sen que ninguén se apiadase, de fame
e tifo”, conforme recolle nunha cita
dun informe do goberno inglés da época.
Hoxe en día, non suceden estas cousas, ninguén morre de fame nun cárcere
inglés, por exemplo, pero, a diferenza
do século XVIII, poboacións enteiras
son sometidas, sen a menor conmiseración, a unha radical privación debido

a que, mentres tanto, o que era un
deber moral tense convertido nunha
obriga absoluta garantida polo poder
coactivo do Estado.
É dicir, estamos nun tempo no que
as débedas son imperdoables. Deixaron
de pertencer ao ámbito da moral. Nos
libros de historia antiga, en cambio,
consta o común que era que as insurreccións populares comezasen coa destrución dos rexistros de débedas e que
con frecuencia rematasen coa cancelación das débedas dos pobres e o reparto
das terras. A memoria destes feitos fai
comprensible que durante moitos séculos, en Europa, a moral prohibise a
usura e a acumulación de débedas. Consideraba ilícito aproveitarse da necesidade dos demais para recibir máis cartos
dos prestados. No mesmo século XVIII,
o papa Benedicto XIV condenou a súa
práctica nunha encíclica.
Esta negativa, da Igrexa católica, a
aceptar que do diñeiro resulte máis
diñeiro deu lugar a presentala como
un axente contrario ao desenvolvemento do capitalismo. Pero, o certo é

que dentro da teoloxía católica, mesmo
antes que a dos reformadores protestantes, temos a que será a distinción
clave para converter unha materia moral nun asunto de economía política. A
distinción foi que era lícito o interese
se proviña dunha “xustificación extrínseca”, algo exterior á obriga contraída entre dúas persoas, que como
tal non tiña que ser pagada con diñeiro,
nin sequera ter un carácter cuantitativo.
Podía ser pagada sen un prazo determinado e entregando algo que non
tiñan que ser necesariamente cartos.
Agora ben, precisamente o carácter
“extrínseco” permitiu cuantificar o
risco que o prestamista asumía e polo
que podía pedir compensación. Daquela,
unha obriga persoal, que un contraía
con quen lle axudara, transformouse
nunha obriga cuantificable, deixou de
ser un asunto persoal e, polo tanto, en
algo de natureza “económica”. Dese
xeito, os problemas morais convertéronse en problemas aritméticos e, con
eles, toda relación persoal adquiriu a
forma dunha relación extrínseca.

O BNG denuncia o
incumprimento dos horarios do
transporte escolar no IES de Mos
MOS

Coa volta ás aulas, as familias de Mos
comprobaron que a Xunta non foi capaz de
dar resposta á maior parte dos problemas
que os centros educativos veñen arrastrando
dende hai anos. O deputado do BNG no
Parlamento Galego Manuel Lourenzo e o
portavoz nacionalista no Concello, Gustavo
Barcia, mantiveron unha reunión con representantes das ANPA dos colexios públicos e
o IES de Mos. As nais e os pais volveron
denunciar o incumprimento dos horarios do
transporte escolar no instituto das Pozas,
onde a empresa Monbus chega a acumular
máis de media hora de atraso na recollida
das rapazas e os rapaces. Tal como explicou
Gustavo Barcia, “a Consellería de Educación
é coñecedora desta situación, que non é
nova, pero fai oídos xordos ano tras ano”.
Esta non é a única reivindicación das familias. As ANPA reclaman tamén, por exemplo,
que a limpeza arredor das escolas sexa máis
habitual para evitar que os animais que se
agochan entre a maleza aparezan nos patios
onde xogan as crianzas.
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entrevista
O BNG de O Porriño ven de escoller á unha nova responsable local. Ela é Miriam unha moza de Budiño, nova de idade pero, xa
veterana na militancia política pois leva arredor de 15 anos no Bloque. Despois de máis de 20 anos analizando polo miúdo as
tripas da política galega non resulta difícil decatarse cando de cando en vez, moi de cando en vez, quen se senta a falar contigo é
un cadro político de primeiro nivel. E coas dúas persoas que coñezo do BNG do Porriño, Pedro e Miriam, tiven esa sensación.
Ambos farían sentir orgulloso a calquera simpatizante nacionalista de calquera parte de Galicia pola súa profunda solidez e rigor
intelectual. Na conversa que mantiven con Miriam lembrei aquilo que dicía Carmen Martín Gaite de que “ non hai pracer máis
grande que a conversa cando quen fala ten gañas de falar e quen escoita ten gañas de escoitar” pois Miriam posúe a virtude do
acougo, sabe transmitir calma a quen escoita, e a min gústame moito escoitar. Velaí vai o resultado da nosa conversa.

MIRIAM MARTÍNEZ, RESPONSABLE LOCAL DO BNG DE O PORRIÑO

“A actitude de bloqueo político que amosa
EU SON o único que fai é favorecer á dereita”
Cando fostes escollida Miriam?
Non recordo a data exacta foi a principios
de setembro.
Mudastes todo o consello local?
No foron só foron uns poucos cambios.
Foron motivados por algún tipo de razón
política?
Non, en absoluto. Os cambios só obedecen a razóns de tipo persoal, de feito

Ana Bastos a anterior responsable, segue
colaborando no consello local.
Queremos coñecerte un pouco máis Miriam, de onde es ti e cal foi a túa traxectoria pòlítica?
Ben, eu son de Budiño e...
Desculpa un inciso Miriam; eu creo que
Galicia é un país artellado arredor dun
profundo sentimento de identidade pa-

rroquial e quero probar se ti confirmas
o meu parecer; unha persoa de Budiño
coma ti séntese de Budiño ou do Porriño?
Ai de Budiño sen dúbida¡. Eu son de
Budiño e non creo que atopes moitas
persoas nativas da miña parroquia que
se sintan do Porriño.
Sigamos entón coa túa historia persoal

coa política por favor.
O meu primeiro contacto coa política
foi na universidade.
Que estudaches?
Traballo social en Compostela.
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Eu tamén estudei en Compostela e
estaba perdidamente namorado desa
cidade, a ti gustouche vivir alí?
Gustoume moitísimo, aínda hai pouco
que tiven que pasar un día alí e non
deixei de lembrar con certa nostalxia
aqueles marabillosos anos da universidade. Logo de rematar a carreira afilieime
ao BNG , tiña sobre 22 ou 23 anos e
desde aquel momento aquí sigo.
Lembras a razón que che motivou a
militar de maneira activa?
En Porriño gobernaba Barros.
Unha razón de peso sen dúbida.
Pois si. Unha persoa que tivera un
mínimo de conciencia crítica, que tivera
ollos para ver e que non estivera anestesiada por ningún tipo de interese persoal,
tiña o deber moral, creo eu, de tratar de
contribuír a botar aquel goberno que
sumiu ao noso pobo na escuridade. Eu
son unha muller con vínculos emocionais
intensos coa terra na que nacín e cunha
profunda conciencia social, xa que logo
o do BNG veu só.
Despois de Barros veu á alcaldía de
Raúl Francés, O Porriño tivo un alcalde
do BNG , por que non soubemos ou
puidemos aproveitar esa oportunidade
Miriam?
Esa é unha pregunta complexa e que
non creo que teña unha única resposta,
penso que, a modo de síntese, poderíase
resumir en dous factores : esóxenos e
endóxenos. No que se refire ás cuestións
externas ao Porriño dicirche que como
sabes naquel momento o nacionalismo
vivía unha época moi complicada de
división interna. E en canto ás cuestións
internas eu creo que non nos deu tempo.
Cando chegamos á alcaldía tiñamos 3
concelleir@s, penso que o noso traballo
foi moi apreciado pois no segundo mandato subimos a 5, pero chegou a moción
de censura e acabouse.
No segundo mandato gobernastes sos,
por que non chegastes a un acordo co
PSOE?
Ben, eu creo que o PSOE naquel momento non soubo entender o papel que

lle outorgaron as urnas.
Chega o goberno da dereita con Nelson
de alcalde e con grandes conflitos entre
eles ata que Eva acada alcaldía. Na primeira lista de Eva o número 2 foi Raúl
Francés .A ti, que fuches concelleira
con el de alcalde, decepcionouche aquel
movemento de Raúl?
Si, si que me sentín decepcionada. E estouche falando da miña visión persoal,
o BNG como non podía ser doutro
modo mantivo unha actitude de máximo
respecto.
Por que non entrastes no primeiro goberno de Eva con Manuel Carrera e
Marcelino Coto?
Nós somos forza de goberno e cando
podemos gobernar gobernamos pero tamén temos liñas vermellas
E Manolo e Marcelino son unha liña
vermella?
Eles persoalmente non, pero o que representan si. Por moito que se agocharan
é evidente que eles son a dereita reaccionaria, un proxecto antagónico ao que
significa o BNG. Nós entendemos que
naquel momento era o socio preferente
para Eva e non consideramos oportuno
entrar naquel goberno. Entendemos que
a nosa posición debía de estar na oposición apoiando aquelas iniciativas que
nos pareceran interesantes para O Porriño.
Porén, no segundo mandato de Eva si
que decidistes entrar no goberno, agora
pasado o ecuador do mandato estás satisfeita de ter tomado a decisión que tomastes?
Si, estou satisfeita. As nosas áreas están
a funcionar, aínda que sempre se pode
mellorar e o traballo en coalición esixe
un esforzo adicional e a capacidade de
superar diferenzas a favor do ben común.
Nos cumprimos e esiximos ao Psoe
estar a altura nas áreas da súa responsabilidade.
A sensación que temos é que as persoas
de esquerdas queren que nos poñamos
de acordo para sacar adiante políticas
en beneficio das maiorías sociais. O

Bng entende que a actitude de bloqueo
que está a manter.
EU-SON non é ben percibida pola cidadanía do Porriño e que incluso xera
rexeitamento entre as súas propias bases.
Entón consideras que EU SON está a
manter unha actitude premeditada de
bloqueo?
Si. Supoño que será unha estratexia premeditada para tirar rédito electoral, non
sei se acertada ou non, pero en calquera
caso o que creo é que reforzan á dereita.
Alejandro Lorenzo é “un cabrón”?
Non, claro que non. O Bng non participa
das descualificacións persoais a ningún
membro da corporación municipal e,
con tristura presenciamos que este tipo
de comportamentos están sendo cada
vez máis habituais. Alejandro Lorenzo
non é ningún recén chegado a política
como agora pretende facernos crer. Asinou a moción de censura contra o Bng e
participou da xestión clientelar do goberno
de Nelson Santos ao cargo dunha área
tan sensible como é emprego. Tamén é
curioso que lle preocupe tanto a aprobación dos orzamentos cando o PP con
maioría absoluta aprobou só dous en
cinco anos.
Manuel Carrera é un concelleiro prescindible?
Ningún concelleiro é prescindible, Manuel
Carrera merece o noso respecto desde o
momento en que representa á cidadanía
que o votou. Non descubrimos nada se
dicimos que os proxectos do bloque e o
de Carrera non teñen nada que ver.
Se eu fose un simpatizante do BNG do
Porriño debería estar satisfeito do sentido
do meu voto?, por que?
Eu con toda a humildade do mundo
creo que deberías estar satisfeito porque
todo o BNG do Porriño con acertos e
erros traballa sen descanso, e comprométome que vai seguir sendo así ,na
procura do ben común do conxunto do
noso pobo. Nas áreas de goberno nas
que temos responsabilidade tratamos de
levar a cabo o noso programa que basi-

camente céntrase en procurar a mobilidade sostible ,das humanizacións, de
mellorar a contorna do Louro para que
sexa un espazo de uso público e o
pulmón do futuro Porriño. Eu sería feliz
se puidese dar un paseo pola contorna
do Louro en condicións óptimas.
E velo factible?
Eu son unha muller moi positiva. Por
outra parte penso que fixemos un traballo
moi importante no que se refire á conservación do noso patrimonio e a espallar
a actividade cultural polas distintas zonas
do Porriño.
Pois xestionar a cultura nesta época de
Pandemia non debeu de ser nada doado?
Abofé que non o foi. E considero que o
contexto tan difícil foi un mérito a
engadir no haber do traballo de Cami
Moreira. Estamos moi satisfeitos do
apoio que lle demos ao festival de Cans
multiplicando por dous a achega do
Concello, ou das axudas ás traídas de
augas.
Nesta mesma Peneira o SO do BNG dinos que estades a vivir unha etapa de
crecemento importante que se nota nun
significativo incremento da afiliación(
1.200 altas no último ano).Esa situación
notádela tamén no Porriño?
Si a atmosfera positiva e a tendencia ao
alza notase tamén no Porriño, de feito
os resultados que obtivemos nas eleccións
galegas foron boísimos. E no incremento
de persoas que se achegan a nós tamén
se nota.
E xente moza incorpórase?
Si, é algo que nos ilusiona moito.
Rematamos Miriam, cales son as túas
expectativas persoais no cargo que
acabas de estrear?
Asúmoo con moita ilusión e responsabilidade e procurarei reponde á confianza
mellorando a comunicación interna, o
traballo en rede e tratando de chegar á
maioría da sociedade do Porriño para
que poidan ver no BNG un axente adecuado para resolver os problemas do
día a día.
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santiago
SANTIAGO

Dúas representantes da Rede Galega
Stop Eólicos (RGSE), Margarida Prieto
Ledo (SLG) e Bruno Centelles García
(SOS Groba e Instituto de Estudos Miñoráns (IEM), denunciaron esta mañá
en rolda de prensa celebrada en Santiago
de Compostela a situación de emerxencia
social na que se atopa o noso país diante
da invasión eólica da que está a ser
obxecto o medio rural galego.
Segundo datos do Observatorio Eólico
de Galicia (OEGA) no 2019 tiñamos
instalados na Galiza 4.026 aeroxeneradores
e unha potencia de 3.900MW. Na actualidade hai arredor de 275 solicitudes de
novos parques da Xunta e do Estado, e
segundo a patronal eólica proxéctanse
máis de 7.500MW, case o dobre dos intalados na actualidade.
O obxectivo da Rede Galega Stop
Eólicos é prestar apoio á veciñanza que
se enfronta de repente cun macroproxecto
deste tipo. Colabora achegando información do que significan estes proxectos,
convocando reunións informativas, participando nas que organiza a veciñanza
ou elaborando recursos xurídicos e alegacións a todos os proxectos que vai
sendo publicados.
Ante o anuncio -en exclusiva a través
de "La Voz de Galicia"- dunha moratoria
para a admisión de novos proxectos de
parques eólicos dende xaneiro do ano
2022 até xullo do 2023, a RGSE tildou
de “insulto á cidadanía” o feito de que a
Xunta de Galicia pretenda presentar esta

A Rede Galega Stop Eólicos alerta de
que a Xunta de Galicia pretende
disimular a súa responsabilidade na
"Invasión Eólica"
acción como un xeito de frear a “loucura
administrativa” da “explosión de proxectos”, cando precisamente a Administración galega distínguese a nivel de todo
o Estado por ter elaborado un corpus lexislativo especificamente permisivo para
que estas empresas poidan contar con
prazos de exposición máis limitados,
"acelerando" así a tramitación para, deste
xeito, tentar pasar por riba da oposición
da cidadanía.
A Xunta de Galicia favorece multiplicación dos clúster empresariais que
se alían e crean acordos para sacar
adiante un plan industrial eólico encuberto que sae a exposición pública en
proxectos fragmentados, pretendidamente independentes, co triplo obxectivo
de aforrar custos, conseguir unha tramitación administrativa simplificada e
diluír os impactos ambientais do conxunto do Plan, que por outra banda, ao
tratarse precisamente debería ser sometido, no seu conxunto, a avaliación
ambiental estratéxica.
Hai múltiples exemplos de fragmentación fraudulenta de grandes Polígonos

BAR QUETA, PORRIÑO

Industriais Eólicos artificiosamente divididos en pequenas pezas coa evidente
intención de saltarse o marco legal. E
non se trata de "casos illados" ou "puntuais". É unha práctica habitual e frecuente
alentada, coñecida e consentida pola
Xunta de Galicia.
Atopamos un deses claros exemplos
de "Fragmentación fraudulenta" no Conxunto "A Serra da Groba" (parques eólicos
Albariño I + Torroña I + Torroña III)
que, contra a normativa vixente e promovidos polo grupo industrial Acciona

superpoñen poligonais, solapan posicións
dalgúns aeroxeradores e comparten liñas
de evacuación, subestación transformadora
e liña de alta tensión (LAT) para conectar
o "megaparque" á Rede Eléctrica Española
(REE).
Diante da evidencia de burla, engano,
falla de transparencia, ocultación de información, obstrución administrativa a
nivel municipal, autonómico e estatal...
Logo do desprezo absoluto polo rural,
pola propiedade do solo, polo Patrimonio
Común...
Ás vista da cantidade de irregularidades
administrativas que se están a cometer a
cada paso e a constatación do "pelotazo
eólico" e de ilegalidade continuada...
"A única saída sería unha paralización
definitiva de toda a maquinaria administrativa previa á anulación íntegra do
actual PSEG. Non é unha cuestión de
moratoria. É unha cuestión de inviabilidade
do conxunto. De principio a fin” afirma
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opinión

“Os novos espazos. O Porriño”
A

s sociedades humanas adáptanse
ao territorio a través da periderme
da cultura. Así, os concellos son construcións atávicas que acubilllan dentro
de si o patrimonio material e o inmaterial
fraguados ao longo de séculos, que singularizan o carácter de seu.
No devir do tempo, as poboacións
vense afectadas por factores endóxenos
e exóxenos que poden amplificar este
patrimonio enriquecedor ou, pola contra,
crear lagoas inertes ou pasivas, tempos
estancados, detidos que fan difícil ou
empobrecen o tránsito vital neles.
Así, ocorre que no goberno dos concellos dinámicas tales coma a pouca
aptitude e actitude do liderado dun grupo, ter ou non ter un PXOM, a incapacidade de chegar acordos ou o déficit de
accións políticas que primen á colecti-

vidade, afectan a medio e longo prazo a
vida das persoas.
E o progreso é un factor externo,
global, convertido en imperativo e sobado e desgastado até a saciedade para
maior lucro de proxectos económicos
insustentábeis.
Mais realmente, o progreso é unha
idea, un propósito formidábel pois supón
que a sociedade non está estática e se
move na dirección correcta. Tal coma
acontece aos seres vivos, movémonos e
procuramos que a nosa dirección sexa a
idónea.
Con certa reflexión, observamos que
desde que se forxaron as sociedades o
mundo é movido pola economía por riba
dos factores ambientais, culturais e sociais.
E tamén sabemos a onde nos levou esta
inercia, qué tipo de mundo construímos.

Tomarmos o rego da valorización
da cultura, da atención ao medio, soporte
de todos os seres vivos, ou empaparmos
por fin a sociedade con valores de solidariedade, xustiza ou igualdade sen perdermos de vista a economía, é un reto;
quizais reduza algúns impactos e alivie
un pouco as nosas doenzas.
As vilas son lugares nos que as persoas capaces e xenerosas poden facer
moito ben. No Porriño, a peonalización
derrubou a idea de vila industrial, ruidosa. Xerou ánimos compartidos pola
poboación e un pouco máis de afecto
polo propio. Hoxe, é fascinante a recuperación das conversas na rúa e o paseo
e o vagar das persoas. Este modelo feito
con cariño, favorece ao comercio da rúa.
E non foi difícil levalo a cabo; bastou
con crer nas súas posibilidades, ter ás
persoas acaídas e o proxecto alternativo.
Mais isto hai que mantelo no tempo e
amplialo.
Incidirmos no modelo de vila que a
medida que medra incentiva os barrios
con dinámicas propias e comunica os
espazos é unha opción nada desdeñábel.
Descentralizarmos os espazos culturais
e incrementalos nas parroquias é un
acerto. O Porriño crece e a experiencia
que o BNG impulsa cando ostenta as
competencias de goberno acho que é a
correcta. Mais todos os proxectos pre-

cisan tempo para ser realizados e para
que a cidadanía os desfrute e os faga
seus.
A novas peonalizacións, a do barrio
dos Aloques e a que agora comeza no
barrio de San Benito, achegan estes espazos históricos e culturais á poboación.
A consecución do gran parque do
Louro no Porriño en terreos públicos
nas súas beiras procurará, en breve, o
achegamento da vila ao río, ao que lle
demos as costas durante moitos anos. é
unha forma ben interesante de ir ao
encontro do Louro, un río que presenta
no seu devir até a desembocadura no
Miño, sobre o peculiar substrato arxiloso
da Gran Depresión Meridiana Galega,
ecosistemas asolagados de ribeira escasos en Galiza.
Con certeza, o paso soterrado das
vías do ferrocarril acabará cunha das
barreiras da vila e facilitará a conexión
do casco co río. Creará unha realidade
nova, sustentábel, mais dada a súa permanencia no tempo debemos esixir que
o soterramento das vías presente a maior
lonxitude posíbel. E ante
estas novas realidades, unhas realizadas, outras inminentes, Frigolouro se
presenta coma un anacronismo que debe
ser superado e así mudar definitivamente
a súa localización.

Outubro 2021 [13]

salceda de caselas

Nova reivindicación pola segunda
Galiña Azul en Salceda
SALCEDA

A asociación SAPIX (Salceda pola
Infancia e a Xuventude), informou que
levaron a cabo unha acción reivindicativa
co obxectivo de solicitar á Xunta de Galicia e ó Consorcio de Igualdade e Benestar, a posta en marcha do proxecto da
nova Galiña Azul, que leva parado dende
fai 3 anos.
Salceda é unha das poucas vilas con
saldo vexetativo positivo, sendo unha das
máis xoven da nosa área, cunha idade
media inferior a 40 anos. Levan cun proxecto para a construcción da segunda
Galiña Azul parado polo Consorcio. En
outubro do ano pasado os tres partidos
políticos con representación plenaria
(Movemento Salceda, PSOE e PP) aprobaron unha moción aunando forzas para
instar á Xunta de Galicia a que aprobe o
proxecto realizado en 2018.
En Salceda, actualmente, hai cerca de
300 nenos e nenas, cunha idade com-

prendida entre os 0 e os 3 anos. Na actual
Galiña Azul da nosa vila hai un total de
60 prazas. A poboación na nosa vila medrou moito nos últimos 15 anos, pero os
servizos non medran á mesma velocidade.
O abandono do rural fai que vivir
no mesmo sexa cada vez máis complicado. As familias teñen que desprazarse a outros concellos veciños
ou renunciar a poder conciliar a vida
laboral coa persoal, por non ter os
servizos suficientes.
No mes de xuño levaron a cabo unha
concentración na praza do concello reivindicando a construcción da segunda
galiña azul. Tamén colocouse carteis reivindicativos e globos nas zonas infantís
da nosa vila porque a pasividade da
Xunta supón unha falta de respeto para
todas as familias salcedenses que merecen ter as mesmas oportunidades que
noutros concellos.
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As socialistas analizan os 100 días de alcaldía
PONTEAREAS

O pasado 15 de xuño, Verónica
Tourón accedía á alcaldía de Salceda
de Caselas, converténdose na primeira alcaldesa socialista da nosa localidade, despois do acordo alcanzado nas pasadas eleccións
municipais. A executiva socialista fai
un repaso deste feito pasados os 100
primeiros días.
A chegada á alcaldía de Verónica
Tourón, foi froito do traballo realizado nos últimos anos, por Grupo
Municipal Socialista na defensa da
veciñanza e nesa liña continuaremos
gobernando”.
A infancia e a mocidade é fundamental na liña de traballo, por ese
motivo existe por primeira vez una
concellería de infancia e céntrase o
traballo na busca de máis facilidades
para as e os estudantes, así como na

promoción de actividades de lecer e
apoio ás familias. O crecemento da
poboación infantil e moza fixeron
que as instalacións non sexan suficientes tampouco no eido deportivo,
para paliar esta deficiencia, ademáis
de inversión búscanse convenios con
outras entidades e concellos.
O rural e o medio ambiente e outro dos eixos de actuación para mellorar a calidade de vida da veciñanza. A recollida selectiva de
residuos e mantemento das zonas rurais foi un dos primeiros focos de
atención, así como a mellora do rural
e o saneamento, na medida das posibilidades orzamentarias.
No que se refire o emprego, a
nosa alcaldesa aposta pola formación
como mellor xeito de mellora da empregabilidade e aumentar asi as oportunidades das persoas desempregadas, o Obradoiro de Emprego
Sustentable ou o próximo Plan de
Formación Municipal así como a mellora das instalacións do CDL son
exemplos claros que definen as prioridades. A aposta polo comercio e
hostelería é outra das vías elixidas
pola alcaldesa para a dinamización
da vila e a creación de emprego. Nos
últimos días presentouse a marca comercial e as axudas directas ás pemes, comercio e hostelería.
A voz da veciñanza, conseguir
que o goberno municipal sexa a caixa
de resonancia das necesidades forma

parte tamén da planificación da nova
alcaldía e a primeira xuntanza de organización do Consello Veciñal xa
tivo lugar fai uns días.
En infraestruturas as liñas están
claras: continuamos centrándonos no
aproveitamento dos recursos existentes a través do Plan de posta en valor
das edificacións municipais como os
proxectos de rehabilitación do Centro
Social A Devesa, piscinas municipais
e recuperación de aulas ou casas do
mestre nas parroquias, podendo poner
así en marcha novos servizos. Así
como a mellora de estradas e camiños
municipais no rural e neste sentido xa

mantivo xuntanzas tamén con otras
administracións para a procura de financiación e de mellora doutros viais.
Un dos puntos máis importantes
é o Plan Xeral, para mellorar a calidade de vida (infraestructuras, servizos públicos, etc.). As socialistas
son conscientes da imposibilidade de
aprobar un PXOM nunha soa lexislatura pero están a centrarse na planificación dos traballos de actualización da planimetría e cartografía
e ir avanzando na súa posta en marcha. Esta será a oportunidade para
ter una vil amáis moderna, sostible
e amable coas persoas.
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Martín Acuña e Juan José “Charango”, técnicos deportivos das escolas municipais do Concello de
Salceda de Caselas, e Manuel Ramiro, colaborador das escolas deportivas
Salceda é unha vila que posúe unha peculiaridade significativa pois é unha das poboacións do país galego nas que existe un índice de natalidade máis elevado. Resulta enormemente agradable gozar do
solpor outonal, na fermosa praza principal da vila de Salceda, e cruzarse con moreas de nenos e de nenas que xogan e desfrutan dos azuis e luminosos días da súa infancia. En calquera localidade na que
haxa un importante volume de mozas e de mozos a administración debe procurar a existencia dunhas instalacións deportivas suficientes e de calidade, para poderen gozar do seu tempo de lecer
practicando deporte. En Salceda existen unhas escolas deportivas con máis de 20 anos de antigüidade e nós alá fomos a coñecer aos dous técnicos que nela traballan, Martín e Charango, asemade
tamén tivemos o pracer de conversar con Manuel. El é un vello amigo da nosa casa e é desas persoas que paga a pena cruzarse no camiño pois dedica boa parte do seu tempo `persoal a axudar aos
demais .Manuel organiza torneos deportivos solidarios sempre en beneficio das necesidades de outros. Os tres interlocutores son salcedeses de pura cepa . Velaí vai o resultado da nosa conversa.

Cando naceron as escolas deportivas
de Salceda?
Naceu no ano 1999, o pobo xa levaba
tempo demandándoas e foi neste ano
cando as demos de alta por iniciativa
do Concello.
E xa comezastes de aquela nas escolas?
Martín: Todos non, comecei eu con
outro compañeiro chamado Jabucho,
despois Alberto e logo viu Juan
(Charango), que leva 15 anos con
nós.
Nos inicios das escolas deportivas que
disciplinas abranguen?
Comezamos con fútbol sala, balonmán,
atletismo e fútbol.

Que receptividade atopastes na mocidade
de Salceda?
Ao principio moita porque xa había
moita cultura do deporte escolar.
E a práctica deportiva é máis atractiva
para os nenos, para as nenas, ou igual
para os dous xéneros?
Nós aquí, por sorte, temos unha porcentaxe moi parella entre nenos e nenas
e agora chegamos aos 550 alumnos e
alumnas.
Martín, ti que formación tes?
A parte do bacharelato, diferentes cursos
de técnico deportivo.
E ti Charango?
Eu o mesmo, pasei por diferentes carreiras

[ 16] Outubro 2021
entrevista

na universidade pero rematei facendo
os cursos de técnico deportivo tamén.
E desde que comezou a escola, despois
desa boa receptividade, seguistes crecendo
en alumnado?
Si, aumentamos a oferta e aumentan os
nenos e nenas todos os anos. Agora
temos oito disciplinas distintas.
Cales son?
Tenis, bádminton, patinaxe, baloncesto,
balonmán, judo, fútbol sala e capoeira.
Aquí, a parte de volos dous, hai máis
técnicos que veñen traballar non?
Si, en cada área hai un coordinador e
varios adestradores, senón sería imposible.
Eses 550 nenos e nenas, que abano de
idades abrangue?
De tres a dezaoito anos.
Entón unha persoa maior coma nós
non podería practicar deporte aquí?
Si, podería alugalo pavillón ou vir a
través dos clubs. Actividades para maiores
temos tenis e bádminton.
Que tipo de relacións tedes coa escola
Denis Suárez?
Temos boas relacións, eles só teñen
fútbol e nós o resto dos deportes. Antes

si que tiñamos fútbol pero a través dun
acordo pasáronllo para eles.
E iso que vos pareceu?
Home en principio moi ben non sentou
pois nós non fomos consultados previamente. En calquera caso as relacións
profesionais con eles son boas, temos
que coordinarnos nos horarios da instalación do campo de fútbol de Penedo
Redondo As cuestións que decidan os
políticos non son cousa nosa, nós ocupámonos do deporte e xa che digo que
con eles moi ben.
En que goberno quitáronvos o fútbol?
No mandato pasado.
Tedes algunha colaboración privada?
Cando hai algún torneo si, para mercar
os trofeos e demais. A nivel de escola, o
patrocinio que temos é para mercar equipaxes, material ou roupa deportiva.
As instalación que tedes no pavillón son
as axeitadas e suficientes para todo o
volume de disciplinas deportivas que
tedes, ou insuficientes en algún aspecto?
Axeitadas son, o pavillón está moi ben,
pero son insuficientes.
E que necesita?

Máis espazo. Hai equipos que por falta
de espazo non poden coller máis rapaces
e rapazas.
E que solución tería isto, unha ampliación,
un pavillón novo?
Un pavillón novo estaría moi ben. Os
técnicos tamén están vendo si se podería
cerrar e anexar onde están as pistas polideportivas que temos detrás do pavillón,
pero estas tamén pertencen a educación
e creo que non se vai poder facer.
E falastes coa administración para poder
facer un pavillón novo?
As administracións saben a falta de
espazo que temos no pavillón. Nós
vimos advertíndoo desde que se disparou
a natalidade
Entón nin Chicho, nin Marcos, nin Loli
atenderon a esta petición?
Este pavillón inaugurouse en 1.995 pero
quedouse pequeno. Logo físoxe convenio
co IES Pedras Rubias para o uso do pavillón do instituto e ultimamente estase
a empregar o pavillón de Entenza. Aínda
así hai necesidade de máis espazo .Esta
é unha reclamación que fan os clubs
todos os anos aos distintos equipos de
goberno.

E as escolas deportivas como se financian?
Fundamentalmente pola subvención do
Concello, os usuarios das escolas deportivas pagan unha cota mensual ou
anual, e con diferentes subvención de
outros organismos como a Xunta de Galicia ou a Deputación de Pontevedra.
E con estas vías de financiamento chegan
para soster economicamente a escola
deportiva?
Aquí máis ou menos estamos cubertos.
As cotas que pagan as familias poden
ser flexibles, unha familia que o estea
pasando mal ten algún tipo de axuda
por parte das escolas deportivas?
Si, claro. Hai familias que poden fraccionar as cotas durante todo o ano
Tamén hai algúns nenos e nenas que
non pagan nada por baixos ingresos
familiares e veñen a través dos servicios sociais. Non hai ningún neno nin
nena que se quede sen facer deporte
porque as familias non poidan asumir
o gasto.
Agora imos a falar dos torneos, que nos
tedes que dicir sobre eles? En que consistían?

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

Comidas para levar e por
encargo. Tapas caseiras.
Rúa Lugo N°3.Salceda
986 340 545. Visítanos!!

María J. Saavedra
Delegada
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Fixemos cinco edicións de torneos de
fútbol sala e sempre para recadar diñeiro
para unha acción solidaria.
As tres últimas edicións foron para
recadar cartos para o equipo feminino
de fútbol sala de Salceda que estaba en
liga galega e o diñeiro que lles aportaba
o Concello era insuficiente para soportar
esta competición.
As dúas primeiras foron para recadar
fondos para a investigación dunha enfermidade neurolóxica dexenerativa chamada Rett. É unha enfermidade que non
ten cura, leva a investigación o Hospital
Sant Joan de Déu Barcelona. Teñen a
única liña de investigación aberta a nivel
nacional e os fondos eran para aí.
E a aceptación que tiveron estes torneos
na sociedade foi a esperada?
Si, son torneos moi divertidos e tivemos
uns 50 equipos competindo. Cada día
había 24 partidos e os torneos duraban
unha semana. As inscricións eran para
maiores de 16 anos e os gañadores levaban como premio unha pata de xamón,
un trofeo e unha cena. Logo tamén

había premio para o equipo máis divertido e viñan xogadores disfrazados,
risas… para min as mellores eran as
mozas que tiñan máis imaxinación para
os disfraces.
Como anécdota, o primeiro ano tivemos
problemas cos árbitros porque ao ver a
xente disfrazada non lles querían deixar
xogar.
E conseguistes recadar moitos fondos
para doar?
A base de traballar moito, os torneos
saen caros
E porque non se seguiu despois da
quinta edición?
Desde que nos viu esta pandemia do
Covid-19 temos todo parado. Esperamos
poder seguir, se as circunstancias o permiten, para o ano que ven. Sempre se
celebra por xullo na semana das Festas
do Cristo, veñen equipos de nivel desde
Tui ata Pontevedra, hai piques entre eles
e facemos unha boa festa, despois do
torneo convidamos a pinchos a todos os
participantes e son uns torneos moi divertidos.

Ponteareas impulsa unha fronte social e
política para lograr as melloras na N-120 e a
PONTEAREAS

A alcaldesa de Ponteareas, Cristina
Fernández Davila, e o primeiro e a segunda tenente de alcaldesa, Roberto
Mera e Chus Garrote, mantiveron un
encontro con numerosos colectivos das
parroquias de Ponteareas afectadas
pola rede viaria do Estado na localidade, así coma cos grupos municipais.
Con esta primeira reunión o Goberno municipal pretende impulsar a
máxima unidade política e social arredor das principais reivindicacións que
atinxen á rede viaria do Estado: as melloras na seguridade da N-120 e a variante que debe conectar esta vía coa
A-52. A alcaldesa apelou a esa unidade
e adiantou que nos vindeiros días o
Goberno local manterá encontros co
resto do tecido asociativo da localidade
coma o sector empresarial e comercial
ou a comunidade educativa. “A nosa

intención é construír unha fonte social
e política liderada polo Concello e que
aglutine ao conxunto da veciñanza de
Ponteareas para reivindicar con toda a
forza dun pobo unha solución definitiva e inmediata á seguridade na N120 e á construción da variante”, explicou.
Na reunión marcáronse tamén as
liñas mestras da estratexia a seguir.
Por unha banda, esixiranse ao Goberno
do Estado “compromisos claros, por
escrito e verificábeis”. A rexedora sinalou que “logo de décadas de anuncios e promesas incumpridas é o intre
dos compromisos concretos e detallados. Queremos un cronograma que recolla os pasos que o Ministerio vai dar,
os prazos de cada unha desas fases e a
concreción económica das actuacións
a executar, tanto no relativo á seguridade na N-120 como na variante”.

Golotas Candy Shop
Giovanna Besada
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O Concello pontareán destina case 50.000
euros para as actividades das casas culturais
PONTEAREAS

Ponteareas non esquece as súas casas
culturais. Nun concello con 24 parroquias
estas entidades son vertebradoras da cultura e da actividade social moi importantes. No Concello son ben conscientes e
acaban de conceder case 50.000 euros en
subvencións para axudar aos centros a
manter e a reactivar a súa actividade. Ata
19 entidades, todas as que quixeron asinar
o convenio, recibirán 2.500 euros durante

este ano como axuda para financiar os
seus gastos e os investimentos que fixeron
no 2021. O concelleiro de Cultura, Fernando Groba, afirma que estas axudas
xorden polo “claro compromiso que temos coas casas culturas, uns dos axentes
sociais máis relevantes de Ponteareas”.
O edil explica que este ano, debido a pandemia, non se puideron realizar case actividades culturais e, por iso, apostouse
por esta nova tipoloxía de axudas.

CANTINA ACRD

San Martín
de Moreira
Ponteareas

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

686 107 539

O Ximnasio Loren de Ponteareas no podium
dos mellores de Galicia
PONTEAREAS

A mediados deste mes de outubro
o ximnasio Loren competiu no OPEN
INTERNACIONAL DE RIBEIRA.
Novamente o éxito deportivo acadado
foi incuestionable pois trouxeron para
as terras do Condado 3 medallas de
ouro 2 de prata e 2 de bronce. E na categoría MASTER dúas de ouro e 1 de
prata. O resultado final foi que o
equipo de maiores da escola acadou o

3 posto na xeral nunha competición
de arredor de 60 equipos de todo o
país galego , Portugal , e doutras zonas
do estado español. Parabéns a todo o
equipo polos grandes resultados que
só poden ser froito dun magnífico traballo previo. Lamentablemente, malia
que un club de Ponteareas como eles
non para de acadar éxitos deportivos
para Ponteareas, a alcaldesa da vila segue sen dignarse a recibilos.
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ANTÓN LORENZO “XAQUE” / Presidente da comunidade de montes

Cousas de Salvaterra de Miño. Augas Termáis, Pedra Furada
“

A Toponimia é a división da onomástica que estuda os topónimos, nomes
propios de lugares, a súa orixe e evolución;
é considerada unha parte da lingüística,
con fortes ligazóns coa historia, a arqueoloxía e a xeografía. Tamén se usa o
vocábulo toponimia para referírmonos ao
conxunto dos nomes dos lugares dun territorio concreto. A toponimia está constituída polos nomes de carácter xeográfico
ou topográfico.” Fonte, Wikipedia.
Ven isto o caso xa que danlle en
chamar ás coñecidas termas, na actual
parroquia de Oleiros, Salvaterra de Miño,
“Teáns”. Tal vez sexa así, pero eu todo o
que atopei até o momento indícame que
deberíanse chamar PEDRA FURADA, como
a ferigresía de tal topónimo que no século
XVIII¿?, ficou integrada na actual Oleiros.
Vexamos:
Na Gaceta de Madrid, xoves 14 de maio
de 1885, número 134, publicábase nas páxinas 435 e 436 o seguinte:
Ministerio de Facenda, Real Orde;

POSTO DE CARABINEIROS DE PEDRA FURADA.
XENTILEZA DE D. MIGUEL MON. ARQUIVO CASA
DE TEÁNS.

Ilmo. Sr.: Vista unha instancia de D.
Alejandro Mon y Landa solicitando que
se habilite a barca chamada “PEDRA FURADA” para o tráfico da Alfándega de
Salvaterra, provincia de Pontevedra, e que
se considere como punto avanzado de
dita oficina por concorrer nela iguais condicións para o servizo e vixilancia que a
barca de Salvaterra, que é a que se utiliza
actualmente na Alfándega.
Vistos os informes favorables emitidos
polo Delegado de Facenda da provincia,
Administrador da Alfándega de Vigo, Xefe
da Comandancia de Carabineiros e Xunta
de Agricultura, Industria e Comercio:

ABRIMOS ÁS 19,00 TODOS OS DÍAS AGÁS OS MARTES

Casa Rivero. En Bugarín, Ponteareas

Considerando que a índole da concesión
non permite que redunde en prexuízo dós
intereses da Facenda e que non esixe aumento no persoal administrativo, nin no
da forza do resgardo;
S. M. o Rei (q. D. g.), conformándose có
proposto por V. I., resolveu que se habilite
a barca denominada “PEDRA FURADA”
para o tráfico da Alfándega de Salvaterra,
e que se considere punto avanzado de
dita oficina; debendo ficar dita barca en
iguais condicións e coas mesmas facultades
que a chamada de Salvaterra, que é a que
hasta agora se utiliza exclusivamente para
o servizo da Alfándega.
De real orde dígoo a V. I. para os efectos
correspondentes. Deus garde a V. I. moitos
anos. Madrid 23 de Abril de 1885. *
COS-GAYÓN
Sr. Director Xeral de Alfándegas.
*Sendo Presidente do Consello de Ministros Don Antonio Cánovas del Castillo,
quen visitou Salvaterra e Monção o 18 de
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cousas de salvaterra, augas termais, pedra furada
agosto de 1884, sen dúbida influenciado
pola súa amizade con D. Alejandro Mon y
Landa. Do libro, Memorias de Monção,
Ernesto Portugués, Cámara Municipal de
Monção, 2010.
Outra o sur do río grande:
“Na manhá do día 23 de dezembro de
1909 houve uma cheia tam grande que
entrou pelas portas das Caldas cobrindo a
casa em que vivía o Joaquím Mendonça e
chegou as casas de João Barros Gomes ao
ir para as Caldas cobrindo-lhe toda a propriedade e a cazeta dos guardas de PEDRA
FURADA quase lhe cobriu o cume do telhado, todos os campos das Caldas estevem
cobertos com grande altura de agoa, a
cazeta dos guardas de Salvaterra, que era
de pasta, foi completamente destruida
pela cheia que outra igual não acorda aos
nascidos fazendo uma razia nas vinhas e
árvores da margen do río.”
Cadernos de contas dun barbeiro, Memorias de Monção, Ernesto Portugués,
C.M.M., 2010

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

Como había que repoñer o posto dós
Carabineiros, aparece no Diario Oficial do
Ministerio da Guerra nº 206, data 21 de
setembro de 1910, o que sigue:
Excmo. Sr.: O Rei (q. D. g.) tivo a ben
aprobar o proxecto de construción dun
garitón * de madeira para a forza de Carabineiros do posto de PEDRA FURADA
(Salvaterra), que V. E. remitiu a este Ministerio co seu escrito de 31 de maio
último, e dispor que as 1650 pesetas a
que ascende o orzamento, satisfáganse
cós fondos de que dispón o Ministerio de
Facenda para estas atencións.
De real orde dígoo a V. E. para o seu
coñecemento e demais efectos. Deus garde
a V. E. moitos anos. Madrid 19 de setembro
de 1910.
AZNAR
Sr. Capitán xeral da oitava rexión e Sr.
Director xeral de Carabineiros.
(Por certo que o mesto exactamente
acontecera có posto de Carabineiros de

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)

Caldelas, mesmo orzamento e mesma
data).
*(Acompáñase fotografía de dito garitón
a este traballo, xentileza do seu depositario
D. Miguel Mon. Arquivo da casa de Teáns,
Oleiros, Salvaterra de Miño).
Pero por si isto fora pouco, transcribo
esta acta interesantísima do Goberno Municipal de Salvaterra de Miño da época:
“Augas termáis: A proposta do Concelleiro Sr. Antonio Varela, proponse que
pola Alcaldía se denuncien os xacementos
dás augas termais que xorden en “PEDRA
FURADA” de Oleiros e que se veñen explotando sen autorización polos veciños
de dita parroquia de Oleiros, Bonifacio
Rivas e Rosa Abril e que polo Sr. Inspector
e Farmacéutico se remita informe en
unión do de Sanidade, sobre as condicións
de ditas augas hixiénicas e medicinais.”
Sesión Plenaria do 09 de outubro de
1932.
Sinando o Alcalde, Manuel Mariño
Méndez e os Concelleiros, Manuel Ro-

dríguez Alonso, Antonio Varela, Avelino
Vidal, Antonio Díaz Groba, Angel López
Aldir, Jesús Pino, Abundio Ledo, Higinio
Presa, Antonio Araujo e Segundo Bouza.Secretario, Angel Hermida.”
Bastante coñecida é a fotografía da
barca do Acuña e outra máis o sur do río
grande, onde poden verse tres gardiñas,
unha señora, e máis atrás outro barco
con xente, esta foto está coroada pola
lenda “PEDRA FURADA”. Practicamente
descoñecida é outra foto moi similar no
mesmo lugar, onde poden verse varios
infantes ben fateados. Existen asemade
algún gravado e varias fotos máis de
barcos pasando xente por ese lugar.
Coa información precedente espero
contribuír a clarexar, ou non, cal debe ser
o nome do lugar onde se sitúan as termas
en cuestión, que non pode ser outro que
PEDRA FURADA. En calquera caso, fica
aberta a posibilidade que un estudo en
fondura do asunto aporte no futuro máis
precisión micro toponímica.
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salvaterra

Recoñecemento a
Replantación de especies autóctonas na Illa
Fillaboa a través do proxecto “Visit Río Minho” Aurora Ramilo polo seu
ben facer na biblioteca
do CEIP Leirado

SALVATERRA

O Concello de Salvaterra de Miño
a través da AECT Río Miño e en colaboración coa Deputación de Pontevedra
é beneficiario do proxecto “Visit Río
Minho”, un proxecto ecoturístico, financiado un 75% por fondos europeos
e que conta cun orzamento total de 2
millóns de euros que están sendo investidos na preservación e valorización
do territorio Río Miño transfronteirizo,
o cal abarca 26 municipios galegos e
portugueses.
O obxectivo de " Visit Rio Minho" é
a capitalización do río e do territorio adxacente a través de actividades transfronteirizas preservación, cualificación
e valorización ambiental dos recursos
endóxenos asociados á promoción e comunicación do río como destino turístico,
e dentro das diferentes accións a realizar
está a replantación de especies autóctonas
na Illa Fillaboa, co fin de potenciar o
aproveitamento das condicións naturais
da Illa Fillaboa.
A través desta acción preténdese mellorar a vexetación do propio entorno e
convertela nun referente de aprendizaxe
do medio ambiente, pasando a ser unha
visita obrigada en Salvaterra para todos
os que desexen gozar da natureza do río
Miño e a súa contorna. Replantación

SALVATERRA

que complementa o resto de acción que
se levarán a cabo dentro do Proxecto
Europeo Río Miño destino navegable,
que busca por en valor o entorno do
Miño dunha forma sustentabel.
A Illa Fillaboa, de titularidade municipal, encóntrase na desembocadura
do río Tea, dentro do LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) do Baixo Miño
ES114007, incluída en Rede Natura
2000, e conta cunha superficie en torno
aos 100.000m2. Nesta acción plantaranse
árbores das especies: quercus suber,
quercus Robur, Alnus Glutinosa, Laurus
Nobilis, Fraxinus Angustifolia e Acer
Pseudoplatanus.

Tivo lugar no CEIP de Leirado un acto
de recoñecemento ao traballo da Aurora
Ramilo que durante 15 anos liderou o
equipo de biblioteca do centro, biblioteca
incluída no Plan LIA-2. Ao acto asistiron
D. César Pérez Ares, Xefe Territorial de
educación da provincia de Pontevedra;
Dna. Marta Valcárcel, Alcaldesa do Concello
de Salvaterra; D. Manuel Torres, Inspector
Xefe; D. Carlos Antuña, Inspector do
centro; D. Francisco Díaz, Asesor de Bibliotecas Escolares de Galicia; e Dna. Carmen Vaz, asesora do CFR de Vigo acompañando ao alumnado, profesorado e equipo
directivo do centro.

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

RÚA ROSALÍA DE CASTRO, 107 - BAIXO
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opinión
MANUEL ALFONSO ESTÉVEZ

Manuel e José Manuel González; Forxadores da historia viva de Fornelos da Ribeira

D

entro precisamente da historia viva
de Fornelos da Ribeira, atopamos a
estes dous irmáns, emigrantes en Bos Aires.
Pero antes de falar do seu taller de ferramentas e mester aclarar que contando con
ambas orixes, a historia encargouse de
unir seu desenrolo e a súa evolución.
Fora no “taller de ferramentas” na
rúa, El Buen Orden, en Bos Aires, onde os
irmáns González, se prepararon orixinariamente para o procesamento da madeira,
terminando sendo logo os responsables
da utilización de materiais ferrosos, tornos
mecánicos con copiadores, etc... que lles
permitiron copiar deseños e pezas iguais,
e un número importante de “ferramentas
da época”. E fago unha referencia a 1.898
cando o pai da industrialización moderna
incorpora “Aceros Mushet” para traballar
en forma rápida que os irmáns Gonzalez,
incorporando ao seu taller, que logo serviría
para lograr novos postos de traballo de
importancia para a vida, e para mais dalgún
veciño de Fornelos, camiño da Arxentina.
E foron os irmáns González, de Fornelos

da Ribeira, en Bos Aires, os transformadores
do seu taller de ferramentas, na verdadeira
vedette, sendo os principais auxiliares no
momento de traballar, primeiro manualmente, e logo despois, mecanicamente coa
chegada da maquinaria posterior.
E debo sinalar que as liñas xerais e os
conceptos do século XX, se mantiveran
vixentes, tendo en conta a apreciable sensibilidade destes irmáns, e das xentes de
Fornelos, asi como das aventuras emigratorias, participando activamente na rexeneración da vida pública da parroquia fornelense, atendendo aos veciños para arranxar a igrexa, camiños, pontes, escolas e
cemiterio, contando con eles, pola súa boa
posición económica e prestixio profesional,
unidos os irmáns Sestelo e Rogelio Estévez
Cambra, notario en Bahia Blanca, con 37
fornelenses no 1.904, para a creación de,
La Concordia, e logo despois, a Sociedade
Juventud Progresista, Hijos de Fornelos y
anexos no 1.920, como sucesora de La
Concordia, que para a nosa aldea foi de
vital importancia, formando parte da nosa

historia viva, segundo escribe Xosé M. Núñez Seixas, nas Patrias lejos de casa. El
asociacionismo emigrante, etc... na que a
Asociación Lazoiro, baixo o nome de A
Nosa Memoria nos deu a coñecer a todos
nós.
Os irmáns González, son a historia viva
da nosa terra de Fornelos da Ribeira, que
miraron pola cultura e a educación dos
que aquí estaban, carrexando toxo da mañá
a noite, non ganando para vivir, e grazas a
este dous bos irmáns, moitos emigraron
para Arxentina, e usaron o “taller de ferramentas” como porta de entrada.
A primeira sociedade coñecida en Bos
Aires, foi no abril do 1.904 chamada La
Concordia, asociación parroquial dos naturais da freguesía de Fornelos do Concello
de Salvaterra. Segundo Xosé M. Núñez Seixas, La Concordia, amosaba ben as claras
a combinación da sociedade. A directiva
desta historia era elocuente: Presidente,
Manuel González, Tesoureiro, José Manuel
González, Vice secretario, Ricardo Sestelo
co seu irmá, e Rogelio Estévez Cambra,
pero a mención era dos irmáns González.
Os cinco recadaron o 74,4% dos fondos
para o cemiterio. Pero La Concordia, colabora e sostén as súas escolas, e no Memorando da Sociedade Juventud Progresista,
Hijos de Fornelos e anexos, de Bos Aires,
fundada no 1.920 como sucesora de La
Concordia, se incorpora a municipal de
Salvaterra do Miño. (Bos Aires, 1.935. Arquivo da Federación de Sociedades Galegas
de Bos Aires. Tamén R. Sestelo e Novas
Iniciativas, asi como “Los naturales de
Fornelos de la Ribera”, etc...).

Dentro deste mundo vivo, entre Fornelos e Salvaterra do Miño, nace a Unión
Progresista de Salvaterra, con 589 socios
no 1.923, e nace o Libro Rexistro de Socios
do Centro de Renovación de Ponteareas,
traballando acotío, sendo froito das persoas
de éxito. Aquelas sociedades, as podentes,
dispuñan de biblioteca, chegando a de Salvaterra a ter 288 exemplares.
Todo isto é a historia viva de un conxunto de iniciativas fundamentalmente de
carácter anticaciquil, particularmente no
Movemento Agrarista, con mártires por
medio.
Eu non podo menos que admirar e
agradecer e recoñecer os esforzos dos nosos
irmáns na Arxentina, que todos xa descansan en paz,dos seus envíos económicos,
e da falta de memoria da aldea que os vira
nacer, que sen memoria, carece de historia,
para recoñecer o recoñecemento destes
servidores da terra meiga.
Estou de acordo co amigo Jesús Presa,
no seu Largando Lastre e Letras, cando di
que estes González foron a porta de entrada
laboral de moitos fillos de Fornelos, e que
nós temos a obriga de recoñecer o seu
mérito, pola súa loita por remediar a miseria.
Eu espero que a nova xuventude de
Fornelos, e conxuntamente coa do concello
de Salvaterra do Miño, colaboren polo engrandecemento das terras do Condado, a
que pertencemos. E, agradecer a dirección
de A Nova Peneira ¡A Nosa Peneira!, pola
súa colaboración, para dar a recoñecer a
historia viva de Fornelos da Ribeira, un
pouco desmemoriada.
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as neves

Seis territorios de Galicia,
xuntos nas Neves, contra o
abandono dos montes
AS NEVES

Ante o abandono do monte, a inacción do home
e o deterioro do chan xorde o proxecto “Son de
Monte” impulsado por seis Grupos de Desenvolvemento Local (GDR) de Galicia, que se unen nesta
iniciativa ao entenderen que o aproveitamento dos
recursos naturais é o mellor xeito de coidar os montes
e o rural galego. “Somos unha afirmación de optimismo
que quere ser bandeira dunha vida digna no rural”.
Este proxecto de cooperación financiado polo
Programa Leader Galicia 2014-2020 bota andar
cunha serie de xornadas, unha delas a celebrada
hoxe nas Neves, que se prolongarán durante este ano
e o vindeiro para poñer en marcha diferentes experiencias nas que cada GDR traballará nunha temática
concreta de xestión do monte.
Así, mentres o Condado Paradanta se centra nas
estratexias de recuperación dos montes queimados,
tanto dende a vertente de danos materiais como na
repercusión social e emocional, o Eurural traballará
coas comunidades educativas en crear unha guía didáctica de concienciación cos montes.

Xubilación dun matrimonio
pedagóxico no Condado

Hai uns anos, este mesmo xornal, facíase eco do casamento
de Luz e Paco, mestres daquela no CP de Alxén (Salvaterra de
Miño) e CP Altamira (Salceda de Caselas).
Hoxe non queremos deixar pasar a ocasión de reseñar o
“feliz evento” da xubilación destes dous profesionais do ensino
que adicaron unha boa parte da súa vida ao ensino nestes centros.
PARABÉNS E MOITA SORTE NESTA NOVA E MERECIDA ETAPA QUE COMEZADES

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

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

Cociña caseira, no momento e ao teu gusto.Visítanos¡¡
Fabricación e instalación de
carpintería a medida) muebles
de cocina. baño, armarios,
escaleras...)
Venta de tarimas, frisos y
molduras.
Fábrica y Exposición; Pol. Ind. Arbo. Barcela - ARBO
986 665 270 / 677 300 284 / 615 194 809
arbocarpinteria@gmail.com
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o concurso do encrucillado

Praza da Feria - AS NEVES

NOVA PENEIRA CONVÍDATE A CEAR
- Resolve correctamente o noso encrucillado e envía unha foto a redaccion@anovapeneira.gal
- No asunto da mensaxe pon ENCRUCILLADO RESOLTO
-Fai constar no envío o teu nome e o teu número de teléfono, e o primeiro que chegue será
convidado polo periódico a unha fabulosa cea para dúas persoas na tapería A CAMBOA situada no
porto de OIA, a primeira fin de semana do mes de decembro.

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

2

3

4

5

6

7

8

de Khan Deán

9 10 11 12 13 14 15

HORIZONTAIS:
A FILME GALEGO DIRIXIDO POR CHANO PIÑEIRO-SEGUIDOR,
AFECCIOADO.
B COMARCA Á QUE PERTENCE O CONCELLO DE AS PONTESQUE SE QUEIXA CON FRECUENCIA.
C 1.101-VOGAL-SITIO-.......PRESAS, DEPUTADA GALEGA.
D EXCLAMACIÓN EMPREGADA PARA ANIMAR-BENITO SOTO...
GALEGA-TRIBUNAL DE ARBITRAXE DO DEPORTE.
E DOMINIO XEOGRÁFICO PARA NAURU-MONARCA-AO REVÉS A
PARTE INFERIOR DO ZAPATO-ALTAR.
F SUBSTANCIA EXTRAIDA DO ACEITE DO TOMIÑO EMPREGADA
COMO DESINFECTANTE- ADMINISTRACIÓN DE RISCOS
LABORAIS-NEGACIÓN.
G O PROTAGONISTA DAS NOVELAS DE JOHN LE CARRÉ-AO
REVÉS UTILIZADO-EMPRESA DE TRABALLO TEMPORAL.
H AO REVÉS PRONOME PERSOAL DE SEGUNDA PERSOACONSOANTE-NOME DE HOME-ENFADO MAIÚSCULO.
I CHAMARLLE A ATENCIÓN A ALGUÉN-VENTO MOI FRÍO E
SECO.
K RÍO DE SUÍZA-DESERTO- INSTRUMENTO UTLIZADO NO SEU
MOMENTO POLA OLIGARQUÍA ECONÓMICA BAIXO A
FORMA DE PARTIDO POLÍTICO-SÍMBOLO QUÍMICO DO
OURO.
L Á-AO REVÉS AVE MARÍÑA QUE SE ALIMENTA DAS PRESAS
QUE CAPTURA MERGULLÁNDOSE NA AUGA-SOCIEDADE
LIMITADA UNIPERSOAL.
M LEVANTAR O RABO UN ANIMAL-3,14-TRIBUNAL ESPAÑOL
SUCESOR DO TOP FRANQUISTA.

VERTICAIS:
1 ÉPOCA DO ANO EN QUE SE SEMENTA-TERMINACIÓN DE
INFINITIVO.
2 MISA-VOGAL.
3 2001-DOMINIO XEOGRÁFICO PARA AS ILLAS MARIANAS DO
NORTE-PEZA SUPERIOR DE CERTO TRAXE DE CERIMONIA
MASCULINO.
4 PARTE DO CORPO COA QUE NOS APOIAMOS NO CHANPEIXE DA FAMILIA DOS SALMÓNIDOS MOI APRECIADO
POLA SÚA CARNE-6º NOTA MUSICAL.
5 CONSOANTE-DESEXO MOI FORTE-AO REVÉS DESPRENDERSE
DOLUGAR NO QUE ESTABA ADHERIDO.
6 PRONOME PERSOAL DE PRIMEIRA PERSOA-EXCLAMACIÓN
DE ADMIRACIÓN OU SORPRESA-CONSOANTE-CONSOANTE.
7 10-REPRESENTACIÓN GRÁFICA DO FONEMA PALATAL
LATERAL SONORO-CONTRACCIÓN DE PREPOSICIÓN MÁIS
ARTIGO PLURAL MASCULINO-DENTE CO QUE SE TRITURA A
COMIDA.
8 FILME GALEGO DIRIXIDO POR ÓLIVER LAXE-ANTIGO EQUIPO
DE BALONCESTO DE FERROL
9 LACAZÁNS-CONSOANTE.
10 DOCE FEITO CON AUGA , CREMA , ZUME MESTURADOS E
CONXELADOS-ACASO, DISQUE.
11 CLÉRIGO E TROBADOR COMPOSTELÁN DO SÉCULO XIIISÍMBOLO QUÍMICO DO FÓSFORO.
12 10-VOGAL-UN-VOGAL.
13 MULLERES QUE REVISAN E REPARAN OS SISTEMAS DE
CONDUCCIÓN DE AUGA.
14 LIMPAR O NARIZ-DIVERSIÓN BULLICIOSA.
15 LUADA-SÍMBOLO QUÍMICO DO TANTALIO-ANTES QUE DOUS.
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A ARTE DA TATUAXE TEN NOME DE MULLER
A Nova Peneira achégase ata a parroquia viguesa de Zamáns para falar con Clara Fontao, unha pioneira no mundo da tatuaxe en Vigo, pois nos seus comezos, hai case 25 anos, foi a primeira
muller tatuadora que houbo nesta cidade. Clara é considerada como unha das mellores profesionais do sector, e nós fomos coñecela.

“A partir dos 50 anos as mulleres son moito máis
atrevidas cós homes á hora de tatuarse”
Clara, cóntanos un pouco da túa historia,
cando e porque comezas no mundo
das tatuaxes?
Sempre me gustou debuxar e sobre o
ano 1997 comecei a interesarme por
este mundo. Eu movíame nun mundo
alternativo e as tatuaxes ían bastante ligadas a este mundo da música e das
artes en xeral. Tiven sorte, puiden aprender
cun tatuador e xa me quedei tatuando
ata agora.
Tes algún estilo definido?
Teño un estilo moi cambiante, adáptome
aos distintos estilos sen encadrarme, non
é o normal, pero fago de todo.
Cando alguén ven facer unha tatuaxe
precisa algún tipo de asesoramento ou
xa veñen coas ideas moi claras?
A xente agora xa ven coas cousas moi
claras, en internet hai moitísima información e pouco lles teño que asesorar.
E que é o que motiva as persoas a
facerse unha tatuaxe?
As veces e sinxelamente decorativa,
outras por marcar algún acontecemento
importante da súa vida, ou sobre os

gustos, unha forma de vida, pode ser
por moitos motivos diferentes.
Son máis os homes ou as mulleres os
que se tatúan?
Agora mesmo hai de todo. Si que é
certo que a partir dos 50 ou 60 anos son
as mulleres as máis atrevidas e as que
máis se tatúan.
A min dáme a impresión de que nos últimos tempos as tatuaxes están en auxe
, tanto xente nova como máis maior, é
así?
Si, a tatuaxe evolucionou moitísimo

MOTOS NOVOA

Tortoreos As Neves

986 667 470

neste últimos 20 anos. Antes tatuábanse
cousiñas pequenas e sobre todo nas
costas. Moito tribal, letra china…Isto
evolucionou moitísimo e fanse cousas
máis persoais, máis grandes, máis visibles,
con infinidade de estilos e de zonas
onde tatuarse por todo o corpo. Tamén
en calquera tipo de clase social, calquera
profesión. Antes as tatuaxes eran un
estilo máis alternativo e agora xa fai
anos que podes ver un médico, ou unha
avogada con tatuaxes, eu mesma tatuei
a un dermatólogo.

[ 26] Outubro 2021
entrevista
A profesión é un mundo maioritario de
homes?
Cando eu comecei en Vigo era a única
muller, agora xa non, xa hai moitísimas
mulleres con moita calidade. Hai moito
nivel en xeral, este mundo evolucionou
moito na calidade dos artistas.
Afectou a pandemia a túa profesión?
Non, unha tatuaxe e algo que che gusta,
que che da alegría e non notei que afectara.
Onde desenrolas a túa profesión, tes estudio propio ou es itinerante?
Antes tiña un estudio en Vigo, na rúa
Aragón coa miña parella, el levaba a
parte das camisetas e eu facía tatuaxes,
agora ese estudio está pechado i eu fago,
de momento, as tatuaxes a domicilio.
Nun futuro non moi afastado teño previsto
montar o estudio aquí en Zamáns.
A min contáronme que es a mellor tatuadora coñecida con diferencia, pero
non só tatúas, senón tamén te dedicas á
pintura. Cando comezaches a pintar?
Cando era pequena. Comecei a pintar
cun retratista vigués moi coñecido chamado San Luís. El foi que me ensinou a
técnica de pintar acuarela, perspectiva,

óleo... Grazas a el hoxe en día podo dedicarme a isto. Foi alguén importante
na miña vida, era unha persoa que sempre
te animaba a pintar, que ninguén che
cortara a imaxinación, el ensinoume de
pequena a seguir debuxando sempre.
E segues pintando?
Agora moito menos do que me gustaría,
teño familia, fillos e traballo. Para min
pinto menos pero estou intentado buscar
un pouco máis de tempo para facelo.
Fálanos un pouco da túa obra, Clara.
Teño moito debuxo de mitoloxía Celta
e as súas deusas. Gústanme todas as
culturas antigas e os muralistas mexicanos
tamén. Hai moitos anos, antes de comezar
a tatuar fixen un mural para a plataforma
da insubmisión na praza dos cabalos de
Vigo. Tamén teño feito murais en
locais privados como cafeterías e locais
de ocio.
Quen é o teu pintor ou pintora referente?
Un pintor que era de Niza que se chamaba
Gustav Adolf Mossa sempre me gustou
moitísimo. Agora comezo a coñecer
mais pintoras, é unha mágoa pero delas
sempre houbo moi pouca información.

Tamén me gusta Dalí, Klimt…
E o tatuador ou tatuadora que máis che
gusta?
A verdade e que hai unha lista interminables de xente moi boa, o mundo das
tatuaxes evolucionou moitísimo e agora
mesmo hai moitísimo nivel. O que si
che podo dicir que o que me chamou a
atención hai moitos anos foi Rober Her-

nández, tatuador pouco realista pero con
un estilo escuro con cousas moi interesantes.
Mencionabas antes que tes fillos e parella,
como fas para compaxinar a túa arte
coa vida familiar?
Teño sorte que a miña parella tamén traballa pola súa conta e podemos compaxinarnos as axendas para estar un dos
dous a cargo dos nenos, procuro facer
unha soa tatuaxe ao día para poder estar
e desfrutar dos pequechos.
Algún proxecto en mente para o futuro?
Seguir tatuando e, o que si quero, e
poder sacar tempo para pintar e debuxar
máis. Estou facendo un curso online
para soltar un pouco a técnica e facer
outro tipo de cousas, quero seguir explorando e sempre axuda ter outro tipo
de formación.
E se algún lector ou lectora deste xornal
quere poñerse en contacto con Clara
Fontao para facer unha tatuaxe como
pode localizarte?
A través da miña conta de Instagram
Espira 13 ou no Facebook Clara Fontao.

O TEU
XO R N A L E N
GALEGO
Chocolatería

COCOA

Martínez
Garrido 14.
Vigo
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ponte caldelas

Traballos de mellora da Estrada de Gradín
PONTE CALDELAS

Iniciouse os traballos de asfaltado
da Estrada de Gradín, un vial que da
acceso a este lugar de Ponte Caldelas e
que mellorará notablemente as comunicacións para a veciñanza do lugar. A
obra está a ser realizada pola empresa
Asfalgal, que ten desplegada a maquinaria na estrada municipal para realizar

unha pavimentación integral. Nos últimos
días realizouse a limpeza das marxes
do vial e o correspondente fresado e
agora aplicarase unha capa de aglomerado de 5cm de grosor, que garantice a
durabilidade da capa de rodadura. Os
traballos completaranse co pintado do
vial con pintura reflexiva con microespefas de vidro.

Completada a terceira fase da mellora da
estrada de Anceu a Barbudo
PONTE CALDELAS

Máis de 100 veciños de Ponte Caldelas continuaron a Andaina a Santiago de
Compostela que completarán en catro etapas. Nun dos tramos foron dende
Caldas de Reis ata A Escravitude completando 23,7 quilómetros. O vindeiro
sábado farán etapa final ata checas a Santiago de Compostela.

O Concello de Ponte Caldelas ven de
completar os traballos da terceira fase da
mellora da estrada de Anceu a Barbudo,
que realizou a empresa Covsa por 42.030,55
euros.
O proxecto de ‘Mellora da Estrada de
Anceu a Barbudo’ é unha obra importante
para a veciñanza das dúas parroquias, posto
que mellorará notablemente as comunicacións entre ambos lugares do concello de

Ponte Caldelas.
“Agora as obras fanse a conciencia,
para que duren máis anos, e por iso aplicamos unha capa de rodadura de 5cm de espesor”, explicou o alcalde de Ponte Caldelas,
Andrés Díaz. “Dende que cheguei á Alcaldía
asfaltamos tamén as vías que comunican
Barbudo con Chaín e co embalse de Eiras,
conseguindo que o lugar máis envellecido
do concello atraia novos veciños”, asegrou
Díaz.
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O escritor Juan Galán presenta a súa novela en Redondela
O pasado sábado 25 de setembro o mestre e escritor coruñés, Juan Galán, estivo en Redondela presentando a súa novela :” Romanza de los naranjos en flor”. Juan é
natural de Coruña e agora mesmo vive en Ferrol, aínda que é novo, ten 60 anos, despois de toda unha vida dedicado ao ensino decidiu xubilarse e aproveitar o tempo
para mergullarse na súa faceta como escritor. A súa primeira novela é un traballo moi interesante que se contextualiza na guerra civil e se sitúa no espazo do campo de
concentración do mosteiro de Oia. Juan amosa unha gran sensibilidade cara a todas as persoas que padeceron a represión do fascismo e ese sentimento tinxe de
tenrura as páxinas dunha moi boa novela que recomendamos vivamente a súa lectura a todas as nosas lectoras e lectores.

“Creo no valor pedagóxico da memoria
histórica democrática”
Ti comezaches a escribir tarde na túa
xubilación, por que?
Ben, eu por un problema de saúde estiven
un par de anos de baixa antes de xubilarme e como tiña tempo libre decidín
escribir unha novela.
A túa vida de docente foi moi interesante,
chegaches a dar clases en Zimbawe?
Ensinei Inglés e Historia e foi das experiencias mais importantes e positivas da
miña vida.
Ata que punto?
Ata o punto de que non sinto que fose
como ensinante, senón que era eu o que
aprendín moitísimo desa cultura. Eu traballaba nunha escola no rural e a experiencia marcoume absolutamente como
ser humano.
Explícamo?
Decateime de que o material non é o
máis importante, e que se pode vivir
moi ben con moi poucas cousas se tes o
aspecto espiritual ou emocional en boa
saúde, asemade o contacto coas persoas
africanas axudoume a sentir empatía

con todo tipo de persoas e culturas.
Ben, é entón na túa baixa cando escribes
“Romanza de Los Naranjos en Flor”?
Si, eu xa fixera traballos de investigación
sobre fascistas e nazis na Coruña. Intereseime polo tema dos republicanos,
tiven a oportunidade de visitar o Mosteiro
de Oia, como sabes foi un campo de
concentración franquista, vin os debuxos
que fixeron os prisioneiros e de alí saín
coa necesidade de escribir algo ao respecto. Nun primeiro momento tiven a
intención de escribir a biografía dun
preso pero finalmente decidín facer unha
novela que se centra, en boa medida,
nese campo de concentración.
Entón mesturas a ficción coa realidade?
A trama principal é unha ficción, os
personaxes principais, Alfonso o falanxista
e Miguel da CNT, tamén son inventados
e a maior parte dos personaxes tamén
son de ficción pero si , algún personaxe
real si que hai. En calquera caso o contexto histórico é plenamente real e a do-

cumentación que leva o libro creo que
tamén é bastante sólida.
O título do libro ten relación cos patios
do Mosteiro de Oia?
Si, absolutamente. O patio das laranxeiras
é o patio principal do mosteiro e era
onde se realizaba a vida do campo de
concentración.
Consideras que nos distintos campos
de concentración franquistas había parámetros de comportamento e organización semellantes e preconcibidos?
Supoño que si, de feito todos estes
campos pertencían a un instituto que se
chamaba Instituto de Campos de Concentración. E polo que lin en todos había
unha organización moi similar; formación
, traballos forzados e misas. Nalgúns
casos como por exemplo o de Camposancos a brutalidade seica foi maior,
pero iso xa depende moito da natureza
dos gardas e responsables do campo.
Ti falas con moita claridade de “campos
de concentración”, non tes medo a molestar?

É que é a realidade, e o correcto é contar
as cousas tal como foron, non edulcoradas. Eu creo no valor pedagóxico da
memoria histórica e nos meus anos

CAFÉ BAR
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AVENIDA MENDIÑO, 42 - REDONDELA

PIZZERIA BOS AIRES

Na Pantalla Cesantes
682 152 025 - 886 310 577

VISÍTANOS
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como docente deime de conta de que
os rapaces non coñecen esa realidade.
É unha obriga moral que temos cara a
todas as persoas que foron represaliadas.
Podes adiantarnos algo do que estás
traballando na actualidade?
Estou a piques de rematar a miña segunda novela, que tamén é unha novela
histórica e trata sobre mulleres escritoras.
Cando poderemos lela?
Agardo que estea no primeiro trimestre
do ano próximo. Por outra parte estou
traballando no caso de refuxiados republicanos en Francia que foron utilizados como man de obra escrava polos
nazis. En concreto estou a investigar
sobre un comunista da Pobra do Caramiñal que acabou traballando na construción do muro atlántico.
Romanza está nas librarías?
Non, para conseguilo pódese facer de
dúas maneiras; pedíndomo a min en:
juanpipo61@gmail.com ou pedilo directamente á editorial que é LETRAME.

O BNG cuestiona o novo edificio a construír en Arealonga
REDONDELA

“Contará con trinta e seis vivendas,
unha fachada de ata cincuenta e dous
metros, co que se vai deteriorar aínda
máis o entorno da praia de Chapela”,
afirma Xoán Carlos González
A proposta de construción a escasos
vinte metros da Praia de Arealonga, dun
único edificio conformado por baixo,
dous andares, e baixo cuberta, non conta
co beneplácito da organización nacionalista. Segundo expresou o seu voceiro
municipal, Xoán Carlos González, “péchase definitivamente o bordo litoral de
Chapela cunha nova edificación”. Os terreos a ocupar atópanse practicamente
no propio areal en Chapela, un dos
espazos de lecer da veciñanza.
Recorda o edil nacionalista, que o
proxecto que vai desenvolver a promotora,
contou co rexeitamento de numerosos
veciños e veciñas, que presentaron alegacións. Dende o BNG, consideran que
existen evidencias fundadas, para non
apoiar esta proposta que finalmente saíu

adiante. “Toda a fronte da praia vaise
converter nunha fachada de edificacións”,
engade.
O que se aprobou no Pleno é un
estudo de detalle para reordenar os espazos
para este edificio, que propón unha
fachada de ata vinte cinco metros na súa
fronte marítima. Parcialmente agochada,
por construcións xa existentes, chegaría
ata os cincuenta e dous metros de ancho
por nove de altura. Constará de baixo,
dúas plantas e baixocuberta con vinte
seis pisos e apartamentos, e ata corenta e
seis prazas de aparcamento. “O que se
pretende é sacar o máximo rendemento
lucrativo desta obra, mesmo reconvertendo
o baixo, tradicionalmente destinado á
actividade comercial, en oito vivendas”
sinala o voceiro do BNG.
Por outra banda considera, que as
corenta e seis novas prazas de garaxe suporán un incremento do número de automóbiles que continuamente se moverán
nesta zoa de lecer de Chapela, principalmente en época estival. “O entorno

do espazo de Arealonga, vaise ver gravemente alterado” sinala. “O caso máis
extremo producirase nos accesos aos garaxes polo Camiño da Grila, onde nin
sequera pode acceder unha ambulancia.
Xoán Carlos González, considera que
esta construción, vai supor un novo problema de encarecemento da vivenda no
entorno de Arealonga.

EspEcialidadEs:
pan artesano
Roscas
Empanadas de maíz y trigo
Empanadillas
y todo tipo de pastelería
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Damián é natural de Redondela e monitor de deportes de aventura . Procede do mundo do balonmán e fíxose especialista en deportes de aventura, como en moitas
ocasións nos sucede na vida, despois de terse cruzado no seu camiño e ir descubrindo aos poucos a súa vocación e o seu atractivo. Un mundo tan intenso como o da
escalada , o barranquismo, as rutas de alta montaña ,ou os deportes de río, forzosamente ten que ter un elevado interese para as persoas que lles gusten as emocións
intensas, e nós conversamos con Damián para coñecelo un pouco máis a fondo. Velaí vai a nosa conversa

DAMIAN RODRÍGUEZ, MONITOR DE DEPORTES DE AVENTURA

“A práctica totalidade de
persoas que practican os
deportes de natureza son
respectuosas co entorno”
Canto tempo levas como monitor Damián?
Comecei como monitor de turismo activo en Ourense, no Sil, no ano 2004.
Supoño que terás coñecementos de
primeiros auxilios?
Si claro é das primeiras cousas que che
ensinan cando tes estás a formar.
Que formación tes ti?
Fixen o ciclo de deportes de actividades
e guía de deportes na natureza, logo
fixen un curso de monitor de tempo
libre para ampliar o meu abano de traballo aos campamentos que tamén imparten este tipo de actividades. E final-

mente fixen distintos cursos de especialización en montaña , escalada, espeleoloxía en empresas privadas que
en verdade tiñan uns formadores excelentes dos que aprendín moito.
E na nosa comarca hai algunha zona
para practicar a espeleoloxía?
En Coruxo hai unhas covas moi interesantes para facer nun percorrido de
aproximadamente hora e media, son
as covas de Folón.
Non é un pouco claustrofóbico?
Se padeces claustrofobia non a debes
facer claro.
Supoño que para o deporte de aven-

tura Galicia é potencialmente moi interesante?
Absolutamente. E ata hai pouco tempo
a maioría non se daba de conta pois

ían a Asturias ou a Cantabria cando en
Galicia temos escenarios marabillosos.
Temos canóns incribles, barrancos espectaculares, zonas preciosas para a
práctica da escalada.
Algunha zona recomendable para a
práctica da escalada?
No río Verdugo hai 12 vías realmente
bonitas para a práctica da escalada
.Hainas de máis e de menos dificultade
pero son todas preciosas. E como non
o Barranco do Ézaro o único de Europa
que desemboca no mar aínda que agora,
por seguridade, xa non se pode descender.
Cando algún cliente quere contratarvos
unha escalada como sabedes cal é o
nivel de dificultade adecuado da zona
a escalar para cada persoa?
Ben, teñen que cubrir un cuestionario
e falamos con eles para coñecer as
súas aptitudes previas. E en función
das súas repostas ofrecemos distintos
paquetes que teñen niveles de dificultade diferentes e tamén deseñamos
os percorridos acaídos aos coñecementos e nivel da persoa interesada.
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De que altura é o pico máis elevado
que que escalaches ti?
4.800 mts, o Mont Blanc.
E algunha zona recomendable para
a práctica do barranquismo?
En Melón, onde están as Pozas hai
dúas zonas con moito potencial. Nós
tamén imos moito ao Courel xa que alí
podes atopar lugares estupendos para
a práctica desta disciplina.
Cales son as épocas nas que se practica
o barranquismo?
Entre a primavera e o outono.
Nas túas rutas pola montaña algunha
vez topaches con algún animal que
puidera representar un perigo como
lobos por exemplo?
Non, eu persoalmente non. O que si
teño encontrado algunha vez é algunha
serpe no medio do camiño.
En liñas xerais dirías que a maioría
das persoas téñenlle respecto aos animais silvestres?
Eu diría que en liñas xerais si, de feito
nós é algo no que procuramos incidir
nas nosas rutas. Pode ser que algún
neno amose algún comportamento inadecuado nalgún momento pero é por
falta de conciencia e non por ningún

tipo de mala fe. En xeral a práctica totalidade dos adultos son moi respectuosos non só cos animais senón tamén
coa paisaxe.
Pode ser perigoso a práctica dese tipo
de deportes?
Sempre que os monitores sexan auténticos profesionais e organicen a actividade con escrupuloso respecto aos parámetros de eficacia e seguridade, a
práctica deportiva na natureza o único
que proporciona é diversión e satisfacción.
É cara?
Eu creo que non, penso que é asequible.
Porén hai que ter en conta que nós
temos gastos que non nos queda máis
remedio que asumir; materiais que debemos renovar cada certo tempo, permisos e seguros, pero considerando
esa circunstancia entendo que os noso
prezos son asumibles.
Rematamos Damián, como podemos
facer para contratar os vosos servizos?
Podedes ir á web de TURAC aventura
e logo con NAI GAIA LECER para
sendeirismo, piragüismo, arco ou calquera actividade máis tranquila.

A MIÑOTEIRA
SAN MARTIÑO DE
VENTOSELA
REDONDELA
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En Chapela, na praia de Arealonga

O Grupo Casa Paco 81 campión do
torneo do C.D. Arcade
REDONDELA

O grupo Casa Paco 81 logra acadar unha importante vitoria, no seu 40 aniversario, tras gañar o Trofeo de Campión pre benxamín no torneo organizado
polo C.D. Arcade con equipos de todo o país Galego. Asemade o xogador
Martín Parga foi galardoado como o mellor do torneo.
Por último o Grupo entregou unha bandeirola conmemorar do 40º aniversario
ao F.S. Redondela nun partido conmemorativo na “Bombonera”.
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XOÁN ALONSO / Corresponsal en Euskadi de A Nova Peneira

E.T.A
V

éñense de cumplir dez anos dende
que E.T.A deixara definitivamente e
de xeito unilateral a loita armada logo de
máis de catro décadas de chumbo e sangue,
afogada, tanto polas forzas policiais do
Estado Español coma pola falla de respaldo
social e político dentro da sociedade vasca.
Non sei ben onde andaba ou o que estaba
a facer cando todas as radios e televisións
fixeron un parón nas súas programacións
para dar a boa nova que hai anos estabase

agardando en todo o país pero aínda podo
sentir nos osos un arrepío de ledicia, pois
moitos amigos e amigas entendiamos que
xa non había outro camiño para ollar cara
o futuro con esperanza e sen medo.
Do que si estou certo é que no ano
2011 xa levaba nove anos vivindo por estes
lares, Donostia e Errenteria, e a miña nai
aínda tiña metido na cabeza a idea de que
voltara para casa, pero, a pesar dos intres
de debilidade anímica e un feixe de dúbidas,

eu xa comezara a construir a miña vida
lonxe. Nas primeiras semanas logo do comunicado de E.T.A o meu amigo Joxean
seguía indo acompañado da súa escolta, o
anxo da garda coma escribira Raul Guerra
Garrido, ós partidos de futebol sete dos
domingos, ó cine e xamais sentaba de
costas á porta nas ceas na sociedade gastronómica. Había sangue abondo no chan
para que fora así pero o seu ollar era diferente, máis relaxado.
O Joxean era o gardamallas do equipo,
malo coma matar un can, pero bo compañeiro e cos collóns ben postos.
No choio non se falaba de outra cousa.
Antes de comezar a nosa quenda arremuiñabámonos na máquina de café a partillar sobor do novo escenario que se presentaba diante dos nosos ollos coma o
primeiro raio de sol despois de anos de
penumbra.
Naquelas conversas falábase sen medo
do pasado, do presente e do futuro. Dos
mortos, dos torturados, dos ameazados,
da dispersión dos presos, das armas, da

palabra, das ideas, das patrias, das bandeiras, dos países, da independencia; falabamos de todo o que había que falar
antes de soar a sirena e poñérmonos os
pés no chan. O choio era o choio.
Hai dez anos E.T.A anunciaba o cese
defenintivo da súa actividade pero, para
moitos, aquel comunicado chegaba tarde
de máis porque había cousas que xa non
tiñan reparación algunha.
Hoxe a palabra é a única arma enriba
da mesa, cargada de futuro, o emplasto
para tentar sanar as feridas e as ausencias
que cada un sanará ó seu xeito, nin mellor
nin peor.
Coido que o pasado é a única ferramenta
que temos para non voltar a cometer os
mesmos erros. As veces, o pasado é coma
un lugar onde un non debería voltar.
Hai dez anos E.T.A deixaba as armas e
a miña nai perdía a esperanza de que eu
voltara para Redondela logo de que a nosa
primeria filla, Alba, cumplira seis anos e o
noso fillo, Xoel, ainda non cumplira os
dous.
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O pasado domingo 26 de setembro o
Colectivo Artelixo participou por terceira
vez nunha limpeza simultánea promovida
por Adega , un acto sen dúbida colectivo
e popular como condición sine qua non.
A primeira fora na praia de Cesantes,
nesa ocasión o propio certame do ARTELIXO 2019 , xirou en torno ó mar e
o descubrimento das bágoas de serea ,
eses micro plásticos que os peixes confunden con alimento e que seguindo a
cadea alimenticia acaban no noso organismo
A segunda ocasión foi no paseo do
río Mazeiras, e tamén aproveitamos daquela para que a expo de Artelixo21
xirara o redor dos ríos, aínda hoxe , podedes ver a obra que indultada, ( tódolos
anos seleccionamos unha obra que non
recollemos ata que aguante en condicións
) alí mesmo, o comezo do paseo do Mazeiras , escultura do colectivo Koebra , (
Sonia Miguez e Kiko Amoedo), feita
cos refugallos atopados na propia recollida
e que emula, como se pode apreciar,
unha troita xigante e a carga de merda
que deben sortear e soportar estes peixes.

O colectivo Arte Lixo volve limpar os ríos
da contorna, desta volta o Pexegueiro
Nesta ocasión, a que nos ocupa , a
acción medio ambiental foi no Rio Pexegueiro, no tramo dende o instituto Illa
San Simón, ata ben pasado o campo do
Choco. Retiráronse, neste proxecto ,
MOLLATE POLOS RIOS , mais de
1000 quilos de refugallos , entre os que
destacaron: cascallos, plásticos e ferralla.
Mais todo isto non servirá para nada
senón conseguimos, o verdadeiro obxectivo do colectivo, concienciar as veciñas e sobre todo as institucións, para
que sexan estes últimos os que se ocupen
de maneira sostible de preservar os espazos públicos e os bens naturais. E o
fagan, dende logo coa formación e información precisa , sen pretender nada
máis e nada menos que o mantemento
destas marabillas , verdadeiras herdanzas
que temos a obriga moral de deixar os
que nos precedan.
Temos que dicir, por que é xusto ,
que a disposición do Concello de Re-

dondela a colaborar con estas iniciativas
foi a acaída, tanto na limpeza do rio
Mazeiras como nesta, ofrecendo a nosa
disposición as ferramentas de patrimonio
público que precisamos , colaboraron
na recollida e ocupáronse da retirada o
día seguinte con maquinaria municipal.
Isto que pode parecer tan obvio e
natural, non sempre se deu, xa que recordamos con tristura que na limpeza
da praia de Cesantes, naquel 2019, no

que gobernaban outros, tivemos que
meter varias reclamacións por rexistro
para que se dignaran, mais de un mes
despois, a retirar un saco de escombro
depositado no camiño do Esteleiro. Os
papeis deixan constancia, e a verdade
só ten un camiño, isto non é un conto
de Carballos que teñen fillos despois
de mortos, nin de inauguracións e accións que non recordan nin os que estaban presentes, isto é tan real como a
merda que quitamos dos Rios.
Agradecer a todas as persoas que se
achegaron a compartir con nos esa maña
de Domingo.
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Pasado o ecuador do mandato achegámonos ata Pazos para conversar con Luciano o líder da oposición ao goberno do popular Andrés Iglesias. Velaí vai o que deu de
si a nosa conversa.

LUCIANO OTERO, PORTAVOZ DE ALTERNATIVA VECIÑAL DE PAZOS DE BORBÉN

“En máis de 20 anos de alcalde non é
posible mencionar unha soa actuación de
Andrés Iglesias que mellorase Pazos de
maneira sustancial”
No 2019 o PP de Pazos conservaba a
maioría absoluta de maneira case agónica
por moi poucos votos. Pódese dicir que
foi unha maioría polos pelos ? ou se
cadra foi motivada por outro tipo de
razóns?
Vamos ver, eu creo que foi motivada
por dúas razóns que sumadas a propiciaron. En primeira lugar habería que
falar da fragmentación do voto da oposición en catro listas: a nosa a de Ciudadanos a do PSOE e a do BNG.
Ben, eu creo que chamarlle “lista de
ciudadanos” á candidatura de Conde
é moito dicir?
Foi unha bandeira de comenencia claro.
Seguindo coa pregunta anterior fíxate
se non foi prexudicial esa división ; o
PP tivo 850 votos e a suma das outras
catro listas pasou dos 1.100.Só con 25
votos menos non terían a maioría absoluta pois perderían unha acta en
favor nosa e a cousa tería sido moi distinta.
Nós consideramos que hai máis de 25
votos dubidosos resultantes de empadroamentos que non nos parecen reais
senón fraudulentos. E velaí está a segunda razón que, ao noso xuízo, permitiu
que o PP conservase a maioría absoluta
; un suposto, insisto suposto, empadroamento de varias persoas que non
residen no concello que se tería feito
nos momentos previos ás eleccións.
E eses supostos empadroamentos fraudulentos onde se terían feito?
En distintos lugares. Se cadra un dos
máis rechamantes é o da residencia da
terceira idade de Amoedo .Tamén nos

chama a atención que no domicilio de
algún destacado político do PP local
había 11 persoas empadroadas. E por
último creo importante salientar que
no 2.018 a media de altas no padrón
municipal era de 10/12 ao mes e en 3
días de decembro dese ano déronse de
alta 59 persoas.
Andrés Iglesias está amortizado como
alcalde?
Total e absolutamente, sábeo todo o
mundo incluso o PP que está en plena
operación relevo. Andrés leva máis de
20 anos como alcalde e non é posible
mencionar unha soa actuación súa que
mellorase Pazos en algo.
Por que dis que “ o PP está en plena
operación relevo”?
Dígoo por Eloisa Nogueira que é unha
muller con vínculos con Pazos pero
que realmente é de fóra que foi conce-

lleira do PP en outra localidade e que
ao meu xuízo foi traída conscientemente
polo PP para relevar a Andrés.
Eloisa é a que asume o rol protagonista
que tiña antes Severino?
Eloisa empeora o papel que tiña Severino, aínda que pareza incrible esa é a
realidade. Pero si, é ela a que asume o
papel principal do goberno.
Por que dis que empeora a Severino?
Unha persoa nova como ela debera ter
unha mentalidade aberta e unha posición
respectuosa coa democracia e coas institucións. Pero por desgraza é todo o
contrario.
Algún exemplo?
A nosa moción sobre os vertidos das
depuradoras. O goberno vota en contra
dicindo que as instalacións están en
perfecto estado e que o único que se
queixaba era eu. Dicían iso no pleno
mentres tiñan unha proposta de sanción
de augas de Galicia por un vertido.
De todo o que me dis o que me parece
máis grave é o asunto dos presuntos
empadroamentos dubidosos. Non pensastes en levalo ao xulgado?
Esa vía non está desbotada. De feito é
probable que remate aí. Nós presentamos
unha primeira denuncia á fiscalía que
constatou a existencia de irregularidades
pero acabou arquivando porque entendía
que non existía ninguén que se fose
beneficiar das mesmas.
Nós discrepamos desa conclusión
pero entendemos que a fiscalía deixounos unha porta aberta e non desboto en absoluto que acabemos na
vía xudicial.

GASTRO PUB

TRISQUEL
RÚA DA PRATA, 8
REDONDELA
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Que nos dis do polígono industrial de
Amoedo?
Estaba nunha situación de enorme inseguridade xurídica, bloqueado e nun
estado no que non propiciaba que chegaran novas empresas. No momento
que no mandato anterior o PP queda
en minoría, cando tivo o problema con
Lorena, o conxunto da oposición chegamos a un acordo coa comunidade
de Montes que se aproba en pleno co
voto en contra do PP porque dicía que
era ilegal.
E vós que fixestes?
Metemos unha cláusula na que se determinaba que o acordo non entraría
en vigor ata que a xustiza determinase
que era legal, o que finalmente si se
produciu anque mentres houbo unha
intensa campaña de intoxicación ao
respecto do que eles consideraban como
un acordo ilegal.
O concello perdeu unha importante
subvención para renovar o alumeado
público?
Si, de 600.000€ unha cantidade moi
importante para o noso concello que
se perde pola neglixencia do goberno
que non contrata as obras a tempo.En
Pazos hai unha absoluta falta de xestión
e non é algo que digamos nós, que
tamén o dicimos, pois o mesmo secretario municipal con ocasión da presentación da liquidación do orzamento o
secretario municipal fixo un informe
demoledor sobre o nefasto funcionamento do Concello.
As portas do Concello están abertas
para toda a veciñanza?
Non, só para as persoas que son da
corda do PP.

Ben xa falamos do goberno e agora
tócavos a vós. Como está a saúde de
Alternativa veciñal?
Non podemos obviar que o resultado
electoral foi duro para moitos veciños
e veciñas e para nós tamén foi moi
decepcionante e tamén perigoso pois
pode propiciar que se instale na psique
colectiva unha sensación de “non hai
nada que facer”. Se nin sequera cun
goberno nefasto como o que ten
pazos, o peor de toda a contorna sen
dúbida, as urnas non posibilitan o
cambio.....
Pero ben o paso do tempo cura moitas
cousas, tamén as decepcións profundas, creo que estamos a facer un bo
traballo na oposición e no noso ánimo
está demandar con toda humildade a
confianza maioritaria da veciñanza
porque o noso pobo non merece un
goberno tan malo como o que padece.
O PP de Pazos é o partido do NON,
sistematicamente vota NON a calquera
proposta que presentemos nós.
Ben supoño que algunha vez votaríanvos a favor dalgunha?
Non, nunca. Incluso chegaron ao absurdo de votar en contra da proposta
que presentamos no primeiro pleno
que houbo despois do confinamento,
unha moción na que non pediamos
nada, absolutamente nada, só nos
ofreciamos a traballar man con man
co goberno para axudar a superar os
problemas que puidesen existir derivados de estarmos dous meses confinados. No noso concello o que debería ser normal, unha comunicación
fluída entre o goberno e a oposición
, non existe en absoluto.

E as relacións co resto da oposición
como están?
Ben cordiais, tanto cos que están no
concello como cos que non están.
Conde vai aos plenos?
Si.
E fai traballo político?
Se o fai eu non o vexo. Mocións non
presenta ningunha, fan algunha pregunta de cando en vez pero nada
máis.
Se non fose dramático polo que significou, á hora de dificultar as alternativas ao PP, o de C,S ata resultaría
gracioso. Eses eran os que viñan a rexenerar a política¡¡
Si, así é. C,S carece de implantación
na sociedade, non existe na vida real
galega .E o que fixeron para poder
presentar candidaturas é” pescar” vellas glorias , aquí pescaron a Conde
en Redondela a Paqui Canal.....
Ti apostaches polo espazo das mareas.
Ese mundo esvaeceuse todo. O careceres de referente fóra de Pazos non
che pode dificultar a presentación
dunha candidatura?
Nós nunca estivemos integrados nas

mareas. Tivemos diálogo con eles
por algún asunto en concreto pero
nunca nos integramos. Levamos xa
dous procesos electorais facendo política nós sos no noso concello e así
temos pensado seguir porque somos
unha forza de Pazos, centrada en Pazos.
Ti provés do BNG Luciano. Hai posibilidades de reunificar o nacionalismo
en Pazos?
Eu véxoo como algo moi remoto.
Para min é unha etapa política que
xa rematou.

NOVO TESOURO DE RANDE
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entrevista de Tino Lago
En breve o BNG afrontará a súa asemblea nacional na que as e os seus militantes decidirán o rumbo político que queren que siga a súa organización. Semella que o BNG está nun momento
doce que, con todas as reservas, se pode analizar como algo máis que un fenómeno conxuntural, pois parece que unha parte significativa da sociedade galega está a ver aos nacionalistas
como a forza que defende de maneira inequívoca o interese colectivo de Galicia sen ningún outro tipo de hipoteca máis que o ben común do pobo galego e así se está a inserir aos poucos na
psique colectiva de moitos galegos e galegas. Neste momento contextual, que pode ser histórico para o nacionalismo, e ante a inminencia da asemblea do Bloque, Ana Pontón anunciou
que abría un proceso de reflexión persoal sobre cal sería o seu papel adecuado na organización na procura do interese colectivo. Nós conversamos con Bieito o secretario de organización do
bloque para que nos explicara a motivación real dese proceso de reflexión. Non vou dicir que Bieito é un vello militante do BNG porque só ten un ano máis ca min, pero mal que nos pese ás
persoas da miña xeración si que xa temos que cualificarnos como veteranos, polo tanto velaí vai o que deu de si a conversa con Bieito, SO do Bloque, veterano militante nacionalista e un
excelente conversador co que sempre é un pracer compartir unha caña cando os camiños da vida fan que coincidamos pola marabillosa e combativa parroquia de Seixo onde el é natural.

BIEITO LOBEIRA, SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DO BNG

“É perfectamente verosímil que esteamos ás portas de
que o nacionalismo galego goberne este país, e cunha
muller de presidenta da Xunta”
Que significa en realidade o proceso
de reflexión que anunciou Ana Pontón?
Significa que non se entenda que todo
está feito por estarmos nun bo momento
político e termos unha atmosfera social

favorable. Quere analizar a realidade,
reflexionar e definir unha estratexia
sen caer na auto compracencia. Nós
temos moitas cousas que mellorar a
nivel interno, de intervención social e
política, … É neste marco onde se pro-

duce un toque de atención da portavoz
nacional que pretende que enfrontemos
esta asemblea nacional cunha análise
colectiva para seguir tomando as grandes
decisións do bloque neste organismo
de asemblea coa militancia como se
fixo sempre. Este é o noso gran valor.
A nosa compañeira Lucía Santos entrevistaba a Luís Bará o mes pasado,
e el consideraba que estamos nun momento histórico pois por primeira vez
o soño de tantas persoas que nos sentimos nacionalistas , que algún día o
nacionalismo galego poida gobernar
o noso país, albíscase como verosímil.
Ti compartes esa mesma visión de
Luís?
Absolutamente. En todos os termómetros que temos para medir a situación
na que estamos as perspectivas do BNG

son moi positivas. Tanto a nivel electoral,
na atmosfera que sentimos, como no
plan de organización interno. Como
dato, no último ano 1200 militantes
novos sumáronse ás ringleiras do Bloque. Estamos mellorando moito a implantación territorial, aínda que recoñezo
que de forma desigual en distintas áreas
de Galiza. Vai depender do que nós
fagamos e como enfrontemos esta situación pero é perfectamente verosímil,
e imos traballar para que ocorra, que
por vez primeira teñamos unha presidenta da Xunta e sexa dar un paso
adiante para avanzar cara a soberanía.
Para que iso sexa posible é preciso
ensanchar a base das persoas que
confían no nacionalismo galego. E
velaí está, ao meu xuízo, o gran problema do nacionalismo na súa historia:

TENDA ONLINE
WWW.VIVEALNATURAL.ES

Outubro 2021 [XI]

entrevista

como facer para chegar a esa parte
da sociedade á que nunca chegamos
sen perder os nosos principios?
Esta parte da sociedade é moi plural e
moi diversa, e cada quen pode ter elementos de atracción completamente
diferentes. Eu creo que hai segmentos
da sociedade que nun país como o
noso, que está desvertebrado, negado
e anulado, poden ver no Bloque a forza
que vai defender de maneira inequívoca
os seus intereses. Por outra parte na

mocidade e nos novos votantes o BNG
é a forza máis votada e nós debemos
responder a esa situación co noso traballo político de cada día, de todos e
cada un dos días, non só para conservar
ese inmenso caudal de confianza senón
para multiplicalo. Temos que intentar
chegar a todas as persoas que aspiren a
que unha forza política actúe co impulso
dunha soa forza motriz : a defensa dos
intereses do pobo galego en xeral e das
capas máis necesitadas do noso pobo
en particular.
Hai algún problema político interno
no BNG que sexa o causante deste
proceso de reflexión?
Non, na dirección ninguén cuestiona o
papel de Ana Pontón como portavoz
nacional e que ten que ser ela a referencia
pública e candidata do BNG.
As análises que saíron, en diferentes
medios manifestando que había diferenzas entre Ana Pontón e a UPG teñen algo que ver coa realidade?
Nada, absolutamente nada. Son disparates ou especulacións interesadas que
só buscan facer dano ao nacionalismo
Como sabes Bieito nós facemos xor-

nalismo a pé de rúa, e chamoume a
atención o que dixeches antes referente
a un proceso de implantación desigual.
Na nosa área de influencia a situación
do BNG é moi boa na maioría das localidades pero tedes dous problemas
serios: Salceda de Caselas e Pazos de
Borbén. Que ides facer para solucionalos?
Son consciente si. Para min a chave
está en analizarmos o resultado das
eleccións galegas. En ambos casos este
proceso electoral amosou que, nin en
Pazos nin en Salceda, a xente lle ten
medo a votar ao Bloque. Debemos de

tratar de trasladar esa confianza tamén
a nivel local, e para iso cómpre axudar
aos compañeiros e compañeiras das
dúas localidades que dan o mellor de
si mesmos en circunstancias moi difíciles
e tratar de solucionar problemas do pasado que teño a certeza de que nunca
se van volver repetir.
Agora fálanos do teu futuro, despois
desta Asemblea Nacional vas seguir
en primeira liña da política?
Eu son militante do BNG e vouno a
seguir sendo sempre, non sei exactamente en que función pero vou a seguir
sempre aquí.

Estética Depilaciones
Lifting de pestañas
Tratamientos personalizados OLAPLEX
Especialista en color, corte
y esmaltado semipermanente
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Días para visibilizar distintas reivindicaións ou necesidades
O

19 de outubro celébrase o Día
Internacional da Loita contra o
Cancro de Mama. Moita xente pretende ningunear estes “días de...”
argumentando que calquera causa
tense que reivindicar tódolos días do
ano. E non lles falta razón nesa afirmación máis estes Días non conlevan
exclusividade, simplemente están
pensados para visibilizar distintas
reivindicacións ou necesidades.
No caso que me leva a escribir estas liñas podo contarvos que coñezo
a Asociación de Diagnosticad@s de
Cancro de Mama (ADICAM) desde
hai xa uns anos, e sei que traballan
os 365 días axudando a levar mellor
esta enfermidade ás persoas que a
padecen. Mais é neste mes cando son
máis visibles grazas ás xornadas que
organizan con conferencias e mesas
redondas de especialistas en distintas
áreas relacionadas con esta enfermidade.

Neste 2021 o Arousa SC tamén colaborou con este colectivo utilizando,
a primeira plantilla o domingo 17,
unhas camisetas rosas feitas aposta
para recadar fondos, afianzando así
o carácter provincial de ADICAM.
O propio 19 centran as actividades
na súa sede de Cangas cunhas xornadas de portas abertas, pasarrúas,
concertos e lectura dun manifesto. E
o sábado 23 trasladan as actividades
(pasarrúas, charla no Marco) a Vigo,
onde xa comeza a ser tradicional que
a rúa Principe se tinxa de rosa.
Tamén son moi coñecidas as andainas que, partindo de Bueu e Moaña, conflúen na sede que ten a asociación en Cangas do Morrazo. Aínda
que estes dous últimos anos non se
puideron levar a cabo por mor da
pandemia.
Nelas conseguen reunir a centos
de persoas que tinxen as rúas morrancenses coa súa característica cor

rosa, grazas a camisetas e suadoiros,
que vende a propia Asociación e que
contan con deseños de artistas solidarios coma Luis Davila o Leandro
Lamas.
Toda esta visibilización serve para
algo fundamental, que é o feito de
normalizar o ter esta enfermidade.
Hai poucos anos a xente non tiña
cancro, enfermaban “dun mal malo”
(como se houbera algún bo). Agora,
grazas a este traballo de visibilización, @s afectad@s por esta enfermidade saben que se pode loitar contra ela e poden coñecer a outras persoas que pasaron ou están a pasar
polo mesmo e que as poden apoiar e
acompañar nesta loita. Penso que
Adicam completa unha labor que debería ser cuberta por un bo servicio
galego de saúde.
Este colectivo está formado por
pacentes de cancro de mama e familiares que, a fin de contas, tamén

sufren a enfermidade. Conta coa inestimable colaboración de profesionais
médicos dunha valía persoal e impresionante. Algo importantísimo
que tamén conseguen é concienciar
á sociedade da importancia das revisións previas, como as mamografías, que detectan cancros a pouco
de aparecer e permiten un tratamento
máis eficaz
Para levar adiante esta labor venden, como xa vos dixen antes, suadoiros, camisetas, lazos, botella... en
resumo “anaquiños de ADICAM”. E
tamén deixan que tod@s colaboremos
coa súa causa mercándolles participacións de lotería de Nadal, que sempre agotan.
Eu, na medida das miñas posibilidades, procuro botarlle unha man
a esta e a outras asociacións, porque
o merecen.
Só me queda engadir. GRAZAS
ADICAM. GRAZAS ANA.
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PEDRO M. CORTEGOSO GAGO / Traballador do Sergas

Plan de Turismo Sostíbel de Marín
O

Plan de Turismo Sostíbel de Marín pretende facer un investimento de dous
millóns de euros para impulsar a promoción
turística do noso concello. Ben vidos sexan
eses cartos se serven para mellorar Marín,
as nosas condicións de vida e potenciar intelixentemente o sector turístico.
En declaracións da nosa alcaldesa “os
equipos técnicos están a traballar na estratexia actual e futura para un Marín referente
na innovación turística”. E moito teñen que
traballar para acadar ese obxectivo tendo
en conta as grandes cuestións pendentes
que temos para ter un Marín en condicións.
Se chegamos a Marín por estrada o primeiro que vemos é o monstro fedorento da
celulosas, seguimos un pouco e un longo
valado agóchanos e sepáranos do mar até
que chegamos á Alameda.
Unha vez alí temos unha paisaxe alucinante para calquera que nós visite, unha
morea de contedores baleiros. Pese as críticas
e peticións para que se localizaran noutra
zona do porto, por sitio non será, a Autoridade Portuaria de Marín continúa chuleándonos sen que o goberno municipal faga un
amago de presión para solucionar este problema.
Se damos unha volta pola vila imos ver
unha chea de edificacións a medio facer,
que levan así moitos anos, e un grande número de baixos comercias fechados. A 50
metros do concello, en pleno centro, ato-

pamos un enorme solar cheo de silvas e con
muros a medio derrubar.
Todo isto da unha imaxe de precariedade
e decadencia, e deixa en mal lugar aos nosos
gobernantes municipais incapaces de solucionar este problema.
De termos un goberno valente e decidido
a mellorar Marín, e unha oposición que non
estivese durmida, isto xa estaría solucionado
tomando as medidas políticas necesarias.
Porén, aquí gobernase con moitos sorrisos
pero poucas accións evitando calquera conflito.
Alguén imaxina calquera cidade ou vila
da Franza, Alemaña, Dinamarca con este
nivel de abandono? Este é o modelo urbanístico que queremos realmente para Marín?
Realmente xa estamos acostumados ás desfeitas, a que derruben o Priorato, a Villa
Echegaray ou que arrasen algún petróglifo.
E falando de petróglifos, mámoas e castros, que ben nós viña investir parte deses
dous millóns de euros en limpar, sinalizar,
estudar e promover o noso enorme patrimonio histórico.
Non só temos os petróglifos de Mogor e
o castro de A Subidá, ninguén lles discute o
seu enorme valor, a nosa xeografía está
chea deles, de mámoas, igrexas e capelas
cun grande valor. Temos máis de corenta
xacementos catalogados e uns cantos máis
sen catalogar. Marín, como o resto do Morrazo, é un paraíso arqueolóxico desapro-

veitado. Para cando o Espazo Natural de
Interese Local de Castiñeiras (ENIL)? Se as
praias de Marín son un grande atractivo, o
Lago de Castiñeiras é un dos mellores espazos
naturais e de lecer que temos. Un lugar emblemático para todos e todas as marinenses.
As administracións teñen que poñerse as
pilas e aprobar o ENIL de Castiñeiras para
poder actuar neste entorno e sacalo do
abandono.
E para ir rematando temos que lembrar
que Marín segue sen ter unha zona de aparcamento de autocaravanas, pese a ser unha
proposta aprobada nun pleno municipal por
unanimidade. A pandemia puxo de manifesto
o auxe deste tipo de turismo, unha forma
de viaxar que vai a máis e que atrae visitantes
de toda Europa. E por que non se fai? Pola
incapacidade manifesta e falta de xestión
do grupo gobernante.
Como dixo a nosa alcaldesa “Marín merece estar no nivel turístico ao que podemos
aspirar”. Creo que podemos aspirar a máis,
e para iso as propostas que saían deste Plan
de Turismo Sostíbel deben servir para poñer
Marín ao nivel que nós merecemos e aproveitando os recursos que temos.
É necesario cambiar a imaxe de vila con
locais fechados e edificacións a medio facer,
temos que poñer en valor os nosos petróglifos, mámoas e castros, o Lago de Castiñeiras ten que volver a ser un referente. Por
que o turismo non é só ir á praia.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

Vitoria Portas observa
un nerviosismo
crecente no Partido
Popular
CANGAS

A alcaldesa Vitoria Portas ve no
Partido Popular de Cangas, un gran
nerviosismo nos últimos meses, ao ver
as declaracións de acusacións sen sentido e sen fundamento “inventadas por
aqueles que non teñen outra cousa que
dicir”. Están a actuar como polo sen
cabeza, xa non saben que dicir para
desacreditar a este goberno, ata o punto
que xa vale todo, incluso as mentiras e
falacias ás que nos ten afeitos o PP, só
cabe lembrar que hai uns meses solicitaban a esta alcaldía, que tomase decisións contundentes coa desfeita das dunas de Rodeira, pois ben cando se
toman esas decisións empezan a embarullar coma de costume, e resulta que
o PP se dedica a dicir que hai unha factura que encargou a alcaldesa para esnaquizar as Dunas no concello e ten
que pagar 6.000 euros. Resulta que ao
PP tamén lles preocupa que alcaldesa
pague a factura do traballo realizado
para reposición e peche das Dunas para
evitar multas do organismo oficial, está
claro que eles eran os primeiros en solicitar que as solucións fosen inmediatas, e polo visto non lles gustou que
isto se resolvese con axilidade.

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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“Histórica” cadea humana polas rúas de
Seixo en defensa do Centro de Saúde
MARÍN

Centos de persoas uníronse
nunha “histórica e multitudinaria” cadea humana polas rúas
de Seixo convocada pola Plataforma pola Defensa do Centro
de Saúde de Seixo, que agrupa
a 20 colectivos e asociacións
das parroquias de Santomé de
Piñeiro, O Campo, Ardán e
Seixo. Esta protesta realizouse
nesta fin de semana ao se cumpriren “3 meses desde que a
Xunta non cobre a xubilación
do segundo facultativo e deixou
un médico para 2.200 persoas”
e ademais de reivindicar un segundo médico para Seixo, reclamou que se cubra a enfermeira que remata contrato o 1
de novembro e novos servizos
“aos que temos dereito por poboación e que, centralizados
en Marín, non están funcionando ben, como pediatría”.
A cadea humana, conformada por 800 persoas, iniciouse
pasadas as 12:30h dende o Centro de Saúde, de onde saíron
dúas columnas, unha pola rúa
Camiño Vello e outra pola rúa
Grupo Escolar para acabar unidas diante da Praza de Abastos.
A veciñanza uniu “simbolicamente” as súas mans compartindo pancartas contra os re-

cortes e privatizacións da sanidade e carteis con lemas como
“Eu quero centro de saúde en
Seixo”, “Eu quero pediatría en
Seixo” ou “non aos recortes
na sanidade pública” para así
respectar as medidas sanitarias
vixentes pola Covid-19.
A Plataforma sinala que esta
cadea humana fíxose “para defender coas nosas propias mans
o centro de saúde” e ao mesmo
tempo “unir o consultorio, a
escola infantil, o colexio público
de Seixo e o centro económico
e social desta parroquia, porque
queremos denunciar que sen
servizos o rural perderá calidade
de vida e poboación, o que terá
un impacto negativo tamén na
actividade económica. Todo
está conectado e a perda de
servizos como o peche da única
sucursal bancaria desta zona
discrimínanos” – en referencia
á sucursal de ABanca pechada
o 21 de xullo – “e os recortes
no Centro de Saúde impiden
que teñamos unha atención sanitaria digna nas parroquias do
rural.”
A Plataforma lamenta “unha
vez máis” que o goberno municipal “estea ausente ante un
problema tan grave.” Así, sinalan que “é incomprensible

que a Alcaldesa siga a mirar
para outro lado co empeoramento da situación sanitaria do
concello en vez de exercer presión do lado da veciñanza ante
a Xunta, como si fan alcaldes
e alcaldesas noutros lugares.”
Lembran que “en Seixo temos
demoras de 20 días para unha
consulta médica, a pesar dos
esforzos do persoal do consultorio, e o 1 de novembro quedaremos sen unha enfermeira.
Temos casos de varios meses
de agarda para ter informada
unha radiografía, demora de
citas de pediatría porque non
se cobren os profesionais e é
insuficiente que haxa un só
equipo no PAC de Marín porque
moitas veces ten que atender
urxencias domiciliarias.” Nese
sentido, sinalan que “a pesar
do pasotismo do goberno municipal, seguiremos facendo
presión para que cesen os recortes e cubran todo o persoal
que necesitamos” e anuncian
que participarán da manifestación do 14 de novembro en
Santiago “co resto de plataformas veciñais dos concellos que
sofren recortes na atención primaria. Nin nos van calar, nin
nos van parar e hoxe demostrámolo de novo.”

O BNG de Marín solicitou en
Urbanismo o arranxo do firme da
estrada do Camiño San Jorge
MARÍN

O pasado mes de xullo, a
portavoz municipal do BNG,
Lucía Santos, instou ao goberno
municipal para levar a cabo
actuacións urxentes para arranxar o estado de deterioro no
que se atopa o muro de sostemento do camiño de Cividanes
que presenta un grave perigo
de derrube, e o arranxo do Camiño San Jorge, cheo de baches
e sen canalización de augas
pluviais, polo que cando chove
o acceso ás vivendas queda
totalmente anegado.
Ante esta reclamación, o
concelleiro delegado de urbanismo, Manuel Santos, recoñeceu que o proxecto non foi
executado por non ser unha
obra segura para as vivendas
próximas ao muro, polo que o
goberno municipal ten que elaborar un novo proxecto de mellora para o lugar. Isto supón
que a veciñanza de A Costa
terá que seguir esperando polas
melloras do muro de sostemento do Camiño de Cividanes
un ano mais, co perigo que
isto supón xa que como manifestou o concelleiro delegado,
Manuel Santos, en xaneiro do

2020, a obra resultaba unha
“actuación vital polo risco de
derrubamento que presenta”.
é por isto, que a portavoz
do BNG pediu “a maior celeridade no novo proxecto polo
ben da veciñanza que leva moito tempo esperando por unhas
melloras de urxencia para a
súa seguridade”, ademais de
solicitar o arranxo dos baches
da estrada de xeito provisional,
até que se dé comezo á obra
de mellora do muro de Cividanes, xa que este camiño é
utilizado a diario pola veciñanza
para o acceso ás súas vivendas
e presenta un estado lamentábel.

Bueu comezará as obras de
ampliación da senda do río Bispo
BUEU

Félix Juncal, alcalde de Bueu,
realizou unha visita xunto á empresa adxudicataria á senda do
río Bispo, concretamente entre
o lavadoiro da Portela e o Valado.
A ampliación desta ruta comezará
nas próximas semanas por parte
da empresa EC Casas, e permitirá
a mellora dun percorrido con
moito valor cultural, patrimonial
e etnográfico. Tal e como apunta
o rexedor e encargado da área
de obras e servizos, “esta actuación, que se levará a cabo no
marco das subvencións do Plan
Concellos 2020, é un proxecto
de grande interese para a cidadanía e do que xa comprometeramos a súa execución nunha
reunión coa veciñanza a comezos
do verán”.
A mellora da senda rural do
río Bispo vai ser unha das ac-

tuacións prioritarias do goberno
na zona do Valado, e permitirá
acondicionar máis dun quilómetro de camiño ata o lavadoiro
da Portela, dando continuidade
así ao tramo urbano que se preparou hai uns anos. Cun orzamento de 39.898,10 €, a obra
incluirá traballos de limpeza e
preparación do camiño con xabre,
e a colocación de paneis interpretativos e báculos de distancias.
Como apuntou Juncal, “o obxectivo é revalorizar este espazo
que se utilizaba como punto de
reunión cando se lavaba a roupa
e se mazaba o liño”.
O río Bispo é a principal arteria fluvial de máis longo percorrido, e con moita transcendencia por diversos lugares da
vila, como mostra a súa variada
toponimia: río Frade, Canudo,
Portela...
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Vitoria Portas comproba as melloras da
escola infantil A Choupana
CANGAS

A alcaldesa Vitoria Portas
pasouse polas instalacións da
Escola Infantil A Choupana, para
comprobar como quedaran as
reformas acometidas no período
vacacional por preto dun importe
de 50.000 euros.
Na visita puido comprobar
como locen estas melloras que
á vez eran moi necesarias e que
o centro levaba solicitando longo
tempo, como foron a apertura
de WC a dúas zonas, /aula-comedora), a instalación dun moble
feito a medida para cambiador
e bañeira, dotáronse de novos
lavamáns e aseos específicos
para garderías, pintouse e azulexouse para dar cumprimento
á nova normativa, abriuse unha
nova xanela para poder observar

aos nenos mentres están no baño,
instaláronse novas portas, renovouse a instalación de fontanería,
modificouse o sistema eléctrico,
púxose un novo chan de tarima,
por suposto pintáronse as humidades do teito da zona central
etc... pero Vitoria cre que á marxe
de que todas as reformas foron
moi necesarias a reforma estrela
a consistido en lixar e pintar a
estrutura exterior, eliminando
piares metálicos que dificultaban
o acceso e ampliando a cuberta
exterior para que os nenos e

nenas poidan gozar do patio,
aínda que o tempo non sexa o
máis adecuado como é habitual,
sen ter que mollarse.
Portas está a solicitar información das necesidades de todos
os centros educativos de Cangas
para tentar adecualos e darlles
as solucións que estean na súa
man, como fixo en está ocasión,
no que Portas recalca o gran
apoio que recibiu por parte de
Perfecto Rodríguez (Xerente
Consorcio Galego de Servizos
Saciades e Igualdade), que tamén
visitou o centro para comprobar
como se estaban realizando os
traballos, xa que isto foi posible,
segundo afirma a alcaldesa ao
acordo alcanzado co xerente e
agradécelle o seu compromiso
con Cangas.

Bo ritmo das obras da segunda
fase de rexeneración de Ermelo
BUEU

Félix Juncal, alcalde de Bueu
e concelleiro de obras e servizos,
visitou as obras da segunda fase
de rexeneración da contorna de
Ermelo, nas que a empresa adxudicataria traballa dende hai
aproximadamente un mes, e na
que se produciron atrasos debido

ao subministro do material. Esta
actuación consiste na pavimentación con granito na zona baixa
da aldea, coñecida como Camiño
da Fonte, e na zona alta, concretamente no camiño que vai
dende o recinto da igrexa ata o
cruce do camiño de acceso á
Esculca.

Andaina para demandar a vía verde
na antiga vía férrea de Vilaboa
VILABOA

Despois de xa varias andainas
e presentar emendas ós pasados
orzamentos do estado volven a
reclamar está reivindicación histórica da veciñanza de Vilaboa
con este novo acto así como
volveremos presentar emendas
ós orzamentos 2022. Unha an-

daina dende as Salinas do Ulló
ata a illa Medal coa compañía
de Tareixa Carro, voceira do
BNG de Vilaboa e do deputado
do BNG no congreso, Néstor
Rego. Nun novo acto reivindicativo pola vía verde na antiga
vía férrea en deshuso e totalmente
abandonada.

cafetería
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A mocidade tomiñesa aposta polo
medio ambiente
TOMIÑO

O Consello da Infancia e Adolescencia Voces Novas de Tomiño, participa esta fin de semana no encontro
galego que celebran anualmente as
10 Cidades Amigas da Infancia recoñecidas por Unicef en Galicia. O devandito encontro será de carácter
online e contará coa presenza do Director Xeral de Xuventude, así como
dos concelleiros e concelleiras de Participación Infantil e Mocidade dos
concellos participantes.
A protección do medio ambiente
é o tema de reflexión deste ano e
sobre o que versarán as propostas que
se trasladarán ao Parlamento Galego
no Foro de Participación Infantil que

A Asociación Avelaíña realizou máis
de 130 intervencións en Tomiño
TOMIÑO

se celebrará o 16 de novembro para
conmemorar o Día Internacional da
Infancia.
No caso de Voces Novas, representarán a Tomiño no parlamento
Irene, Xoel, Javi, Natalia e Laura,
que para ir compenetrándose co tema,
participaron nunha xornada de recolección de lixo.

MERCADO
TOMIÑO

VERMUT
ARTESANOS
HAMBURGUESAS
BOCATAS.

EL BAR DEL
MERCADO

En Galicia case 60.000 persoas contan
cun certificado de discapacidade por
enfermidade mental, arredor de 24.500
na provincia de Pontevedra, o que a
sitúa como a segunda causa de discapacidade despois da física. Dende hai 25
anos, a comarca do Baixo Miño conta
co encomiable labor da Asociación Avelaíña, unha entidade sen ánimo de lucro
declarada de Utilidade Pública en 2010
que presta importantes servizos de atención a persoas con enfermidade mental,
familiares e profesionais asociados. No
que vai de 2021, realizaron máis de 130
intervencións en Tomiño, unha cifra que
acadou os case 250 servizos ao longo
de todo 2020: 59 intervencións de información, 174 asesoramentos e 14
acompañamentos integrais. A asociación
conta no Concello cun servizo de información e asesoramento.
“O seu labor é fundamental para a
nosa veciñanza sobre todo nos últimos
anos, cunha crise sanitaria que foi especialmente dura coas persoas con problemas de enfermidade mental”, salienta
a alcaldesa, Sandra González. Por este
motivo, co gallo do Día Mundial da
Saúde Mental, o Concello quere agradecer
o labor tan encomiable que está a facer

a Asociación Avelaíña no municipio e
no Baixo Miño. Precisamente un dos
logros desde 2021 é a posta en marcha
dunha Unidade de Saúde Mental na comarca que dará cobertura a toda a poboación, cunha reorganización dos cupos
sanitarios e evitando desprazamentos
moito máis longos aos pacientes que se
tiñan que desprazar ata o de agora a
Vigo.
Avelaíña conta con máis de 20 profesionais, máis de 400 socios e socias,
persoas con enfermidade mental, familiares, coidadores e coidadoras, achegados e persoas sensibilizadas coa problemática. Na actualidade presta, entre
outros, servizos de rehabilitación psicosocial, de apoio comunitario, de atención domiciliaria, de respiro familiar,
de acompañamento integral, de orientación e integración laboral, de información e asesoramento, de ocio e deportes ou de apoio psicolóxico. Ademais
ten en marcha diferentes campañas de
sensibilización e leva a cabo o proxecto
de ‘Promoción da autonomía persoal
en persoas con enfermidade mental
grave’, co que trata de instaurar hábitos
de vida saudables e promocionar o uso
axeitado dos recursos comunitarios da
contorna.
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goián

‘Son de Monte’, seis territorios e seis visións postas en
común para a valorización do monte
GOIÁN

Arredor de cen persoas participaron este sábado no auditorio
de Goián na xornada de presentación do ‘Son de Monte’, un
proxecto de cooperación que
busca o coidado e recuperación
do monte galego coordinado
polo GDR Limia-Arnoia (Ourense) e no que colaboran os
grupos de desenvolvemento rural
Mariñas-Betanzos (A Coruña),
Montes e Vales Orientais (Lugo),
EuRural (Pontevedra), Condado
Paradanta (Pontevedra) e Seitura22 (A Coruña), a través da
medida 19.3 do Programa de
Desenvolvemento Rural de Galicia.
Seis territorios que por primeira vez darán seis visións diferentes adaptadas ás súas diversas realidades para enriquecer
un proxecto en común que rematará coa posta en marcha dun
espazo de debate, de manuais
didácticos e de diferentes experiencias piloto. Tras 12 meses
de traballo presentarase, posteriormente, a Rede Galega de
centros de información e promoción da cultura forestal, e

que terá vocación de permanencia e ampliación a outros territorios.
A presidenta de Eurural e
alcaldesa de Tomiño, Sandra
González, salientou durante o
acto de presentación a importancia das comunidades de monte
“como parte fundamental da
forma de entender e configurar
o territorio, un potencial por
descubrir tanto como concepto
de propiedade como de autoxestión, xa que non pode haber
nada mellor que xente xestionando os bens de xente”.
Pola súa banda, o presidente
do GDR Limia-Arnoia e alcalde
de Sarreaus, Gumersindo Lamas,
afondou sobre a relevancia de
poñer en marcha iniciativas como
estas en superficies forestais expostas cada ano a incendios máis
perigosos pola situación de abandono e o cambio climático e de
“involucrar á mocidade porque
son o futuro que deben manter
a esencia do proxecto que estamos a levar a cabo”.
A orixe do proxecto situase
en 2018 tras coñecer as recomendacións da Comisión Par-

lamentar polos Lumes Forestais
de 2017 e que tanto afectaron
ao sur da provincia de Pontevedra. O longo de 2021 e 2022 os
grupos de desenvolvemento rural
levarán a cabo experiencias piloto
centradas en diferentes aspectos
da xestión e recuperación do
monte:
• EuRural centrarase no apartado formador e didáctico coa
creación de manuais e titoriais
de coñecemento e respecto do
monte dirixido ao alumnado de
secundaria e bacharelato para
achegar este eido á mocidade.
• GDR Condado Paradanta
levará a cabo estratexias de recuperación tras os lumes non
só pensadas dende un punto de
vista produtivo das áreas queimadas, senón tamén de concienciación e sensibilización da
poboación, tendo en conta o
transfondo dos incendios forestais.
• GDR Mariña-Betanzos deseñará xunto á comunidade de
montes de Xalo estratexias para
a posta en valor de paisaxe e
patrimonio cultural nesta zona
forestal, servizos ecosistémicos

que xa están a prestar estes espazos.
• Seitura 22 traballará sobre
un sistema agroforestal biodiverso integrado na paisaxe para
o aproveitamento e multifuncionalidade dun monte moi amplo e cambiante.
• GDR Limia-Arnoia levará
a cabo unha actuación nunha
superficie dunha hectárea na
Reserva da Biosfera do Xurés
coa posta en valor de especies
como o carballo rebolo, o amieiro, o bidueiro ou o salgueiro
que poida servir de espello para
outros espazos.
• GDR Montes e Vales Orientais recuperará searos e searas
nos montes dos Ancares para a
recuperación de cereal co que
facer a palla para o teitado das
pallozas típicas desta zona.
‘Son de Monte’ conta cun
orzamento de 80.000 euros financiados ao 90% pola Xunta
de Galicia a través da Consellería
do Medio Rural, ao abeiro dos
proxectos de cooperación da
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Agader. Conta
ademais coa colaboración do

Concello de Tomiño, da Organización Galega de Comunidades
de Montes Veciñais en Man Común e da Asociación Galega de
Tracción Animal.
Ademais de presentar o proxecto e as iniciativas nas que xa
se están a traballar, a xornada
completouse coa charla sobre
organización do monte en Galicia
e a súa funcionalidade a cargo
de Xosé Alfredo Pereira, presidente da Organización galega
de comunidades de montes veciñais en man común
(OGCMVMC), e na que Rafael
Alonso, presidente da CMVMC
do Rosal explicou as iniciativas
que se están a levar a cabo nesta
comunidade de montes.
Os enxeñeiros de montes
Alba Devesa e Antonio Soliño
pecharon a mañá cun relatorio
sobre a pegada de carbono e a
compensación por emisións de
C02.
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O Concello de Tui recibiu a doazón da
colección do xornal tudense La Tetera
TUI

O Concello de Tui vén de
recibir a doazón da colección
completa dos 31 números editados entre 1913 e 1914 do
xornal satírico tudense “La Tetera” de mans do médico tudense
Rosendo Bugarín González e a
súa familia.
O acto de entrega desta doazón tivo lugar no salón de sesións
da casa do concello e estivo
presidido polo alcalde, Enrique
Cabaleiro, quen definiu estes
exemplares de “La Tetera” como
“unha xoia do noso pasado literario e pseudoperiodístico que
agora a familia de Rosendo Bugarín cede con gran xenerosidade
ao Concello de Tui, onde se
aloxarán no arquivo municipal
e dende esta institución aproveitaremos para protexer e poñer
en valor”.

O rexedor tudense trasladoulle ao médico e escritor o seu
agradecemento e o de todos os
veciños e veciñas da cidade pola
inmensa gratitude demostrada
con este xesto, e recoñeceu ademais a importancia e protagonismo que Rosendo Bugarín ten
actualmente na vida pública de
Tui, polo seu labor como médico
e polo compromiso que amosa
día a día coas súas publicacións.
Pola súa banda, Rosendo
Bugarín expresou a súa satisfacción por esta cesión e explicaba que así se completa a vontade expresada en diversas ocasións polo seu pai sobre o destino
da colección. Para Bugarín “non
hai outro lugar máis idóneo para
garantir a conservación desta
colección xornalística que o Arquivo Municipal” e sinalaba que
“así tamén se permitirá o acceso

público aos seus contidos que
teñen un carácter satírico, de
crítica política”.
O xornal “La Tetera” é un
semanario de carácter satírico
editado na cidade entre o 12 de
outubro de 1913 e o 6 de decembro de 1914. Foron publicados 31 números. O seu primeiro director foi Jenaro Carrera,
estando a redacción no seu domicilio da rúa Seijas nº 10. Posteriormente accede á dirección
o avogado Emilio Sías, trasladándose a redacción á rúa Augusto González Besada nº 3.
Un dos seus principais impulsores e redactores foi o médico
Alejo Diz Jurado. Imprimíase
na Tipografía Gutemberg da
Guarda.
Foi editado polos sectores
anti-ordoñistas da política local.
Ezequiel Ordoñez e o seu fillo

Orpagu e o Concello da Guarda
acordan un Plan de Formación aberto
para futuros empregos na planta de Tui
A GUARDA

O presidente e a directora
xerente da Organización de Palangreros Guardeses, Joaquín
Cadilla e Juana Parada, mantiveron un encontro co alcalde da
Guarda, Antonio Lomba, para
establecer as bases dun inminente
convenio de colaboración que
permita desenrolar un Plan Formativo Específico, aberto a todas
e todos os guardeses, en áreas

de Loxística, Calidade e Seguridade Alimentaria e Manipulación e Procesado de Produtos
da Pesca.
Destes cursos sairán os futuros traballadores da planta
frigorífica que Orpagu está
construíndo en Tui, que estará
plenamente operativa en 2022
e que na súa fase inicial creará
arredor de 30 postos de traballo.

O 4 de febreiro e o 1 de marzo de
2022, festivos locais no Rosal
O ROSAL

O Concello do Rosal aprobou
en pleno a declaración das festividades locais para o vindeiro
2022. A primeira das datas elixidas como festivo será o venres
4 de febreiro, coincidindo co

Día Mundial contra o Cancro.
Ademais, como vén sendo tradicional no municipio, os rosaleiros e rosaleiras tamén desfrutarán como día festivo do Martes
de Entroido, que se celebrará o
vindeiro 1 de marzo.
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entrevista

Un ano máis achegámonos ata a vila de A Guarda para conversar co alcalde desta localidade tan
importante para A Nova Peneira, e coñecer a súa visión do estado das cousas no seu pobo. E un
ano máis Antonio atendeunos con moita amabilidade. Velaí vai o resultado da nosa conversa

ANTONIO LOMBA, ALCALDE DE A GUARDA

“O PP de A Guarda anda a
bandazos , non fan
oposición continua porque
iso dá traballo”
Quero comezar falando da Pandemia
que por fin parece, insisto parece , que
estamos deixando atrás. Como está a situación na Guarda?
Coincido coa túa valoración e afortunadamente no noso pobo, como no resto
de Galicia, as cousas van moi ben. O
Sergas hai tempo que non me subminis-

tra información , o último día foi o 3 de
outubro, e nese día tiñamos dous casos
activos.
Iso de que non che subministran información é algo que acontece coa
Guarda ou é que o SERGAS xa non
informa a ningún concello?
Eu supoño que será igual con todos os

concellos.
As persoas de A Guarda para vacinarvos como fixestes?
Tivemos que desprazarnos ata Vigo.
Vaia, e que che parece ter que facer
máis de 100 kmts, entre a ida e a volta,
para pór a vacina?
Pois a min teríame gustado que se puxera
un punto de vacinación na nosa comarca

claro. Xa non é só a distancia o problema, que tamén, senón que a nosa comunicación co IFEVI é moi mala e quen
non dispuña de coche tiña que ir ata a
estación de autobuses e logo utilizar outro transporte para achegarse ao lugar de
vacinación. E en verdade que para algúns
o trastorno foi importante. Eu comprendo que é máis fácil organizalo así
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pero insisto que creo que na nosa comarca debería terse posto un punto de
vacinación.
Outros alcaldes e alcaldesas cos que
teño falado dinme que a Pandemia
ocasionou un aumento notable de familias que precisan da atención dos
servizos sociais do Concello para atender as súas necesidades máis básicas.
Na Guarda notastes este fenómeno?
Si, e non só en relación a necesidades
alimenticias ou outro tipo de cuestións
básicas senón tamén no que se refire a
necesidades de atención psicolóxica. Hai
xente que está en situación de soidade e
precisa algo tan básico, pero que ás veces
está tan lonxe, como o calor da compañía. De feito nas fases máis duras da
Pandemia tivemos un programa de voluntariado para atender a este tipo de necesidades.
Estás contento de como responderon
os servizos sociais do Concello?

Rotundamente si. Estou contento e moi
orgulloso.
Explícanos o recente episodio no que
un policía municipal foi presuntamente agredido?
Foi un episodio que eu o inseriría nun
clima cada vez máis acusado de falta de
respecto ás forzas e corpos de seguridade, cando en realidade debe de ser o
contrario pois eles dan o mellor de si
mesmos para protexernos. O suceso
aconteceu nun botellón, 2 axentes achegáronse e seica un grupo de persoas ,dos
que alí estaban, agrediu ao axente
Como se encontra el ? ten algún tipo
de lesión?
Non ten, afortunadamente, lesións importantes. Recibiu empurróns e algunha
patada e o vehículo tamén foi danado.
Pero o feito en si é grave e eu condénoo
absolutamente.
A policía municipal de A Guarda, non
tiña o número de efectivos suficiente
para que os axentes
puideran desempeñar
adecuadamente o seu
traballo. Ese tema está
xa solucionado?
Está en proceso de solución aínda que non solucionado de todo. Aumentamos o cadro de persoal
en 3 efectivos algo que nos
satisfai, pero a praza de
xefe de policía seguimos
sen tela cuberta.
E falando de “cadros

de persoal” Como está a situación do
cadro do centro de saúde?
Igual de mal que sempre. Parece que
cando a sociedade fai presión algo mellora pero logo volve a empeorar. O Centro de saúde ten déficit de persoal porque
non se cobren as prazas vacantes cando
hai baixas ou vacacións.
De quen é a responsabilidade?
Da administración autonómica
Iso en canto ao cadro de persoal. E o espazo físico?. Eu non entrei nunca pero
por fóra a sensación que me transmite é
que precisa un lavado de cara?
Si, por fóra precisa un lavado de cara e
se cadra hai algunha zona interior que
tamén a precisa.
A presión veciñal da sociedade guardesa, que reclama unha atención sanitaria digna, esvaeceuse ou segue
existindo?
Segue existindo, de feito á manifestación
que houbo en Vigo pola defensa da sanidade pública A Guarda fletou un autobús que en só dous días meteu a 57 persoas.
Quen financiou ese transporte?
A mancomunidade.
A principal empresa de A Guarda,
IKF, ten un problema laboral moi serio e a día de hoxe 14 de outubro os
seus traballadores están en folga. Cal
é a túa posición ao respecto?
Estou moi preocupado por este tema.
Para A Guarda sería inconcibible que
esta empresa, a máis grande e antiga do
Concello, non estivese. Eu o que lles

pido, tanto ao comité de empresa como
á dirección da fábrica, é que se senten a
negociar e que acheguen posturas para
entenderse. O conflito sempre é malo
para todos e o entendemento é necesario.
Sempre que entrevisto a algún alcalde
ou alcaldesa fago unha pescuda previa
nas redes sociais da oposición e chamoume a atención que nas do PP de
A Guarda apenas hai temas concretos
pois alén dunha crítica ao estado do
Castelo de Santa Cruz, que eles describen como unha selva, non atopei
nada. É unha selva o estado do Castelo de santa Cruz?, que pasa co PP,
non che fai oposición?
Ben o Castelo a día de hoxe está razoablemente limpo, pero recoñezo que é
unha zona que pola súa fisonomía é difícil de manter e que se presta a que se
dean pequenos actos vandálicos.
En canto ao PP pois creo que andan un
pouco a bandazos, non fan oposición
continúa porque iso dá traballo e hai que
estar a pé de rúa.
A situación aritmética do goberno que
encabezas é complicadísima, como se
pode gobernar tendo 5 de 17?
Teño a sorte de ter uns compañeiros e
compañeiras moi válidas e de moita solvencia. E é o seu rigor, sumado a unha
grande cantidade de traballo o que nos
permite gobernar nestas circunstancias.
Os orzamentos do 21 aprobástelos
cunha cuestión de confianza. Que vas
facer cos do 22?
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Aínda non tivemos ocasión de comezar
a preparalos pois estivemos tempo sen
interventora. Acaba de chegar unha interventora nova e sentámonos con ela a
tratar de resolver temas máis urxentes.
Ata que resolvamos esas cuestións con
ela non che podo dicir que vai pasar cos
orzamentos do 2022.
Que nos dis do Transbordador a Caminha?
Por desgraza non estaba funcionando
correctamente porque non podía transportar vehículos xa que a reparación que
fixo Portos na plataforma de embarque
non garantía con solvencia o embarque
de vehículos e a semana pasada tivo que
parar. Non pode ser que Portos non faga
esa reparación de contado pois de non
facerse témome que o transbordador
deixe de existir xa que se non pode transportar vehículos perde o seu sentido.
Que valoración fas do estado da piscina municipal?

Creo que a cuestión económica está resolta e os postos de traballo están asegurados. A piscina é unha instalación antiga que precisa cambios nalgunha das
súas pezas. Estamos traballando cunha
enxeñería a ver se conseguimos captar
fondos do IDAE para reformar o que
sexa preciso reformar e lograr a eficiencia necesaria na instalación, e a prolongación da súa vida útil.
E no que atinxe á praza do mercado
estás satisfeito de como está ?
Está pendente da última fase. Xa temos
feito obras moi necesarias como a reparación da cuberta ou a accesibilidade dos
baños. A cuestión que máis me preocupa
é a existencia de postos vacantes .Para
min é unha cuestión prioritaria licitar
eses postos e tamén estamos traballando,
como che dixen, na última fase da renovación da praza de abastos.
En que consiste?
Nunha mellora estética para que resulte

visualmente máis atractiva.
O segundo acceso ao porto para
cando?
Nós levamos unha pequena decepción
co informe desfavorable de Patrimonio.
Unha vez definido o problema o mesmo
Patrimonio díxonos cal era a solución.
Estivemos traballando uns meses antes
do verán e levamos a Patrimonio a nosa
proposta e eles dixeron que lles parecía
óptima. Entendo que teremos o seu informe favorable e que nun prazo non
superior a 6 meses xa estará o proxecto
de acceso sur co que haberá que pórse a
procurar financiamento.
O BNG formula unha hipótese de trazado diferente neste tema do segundo
acceso non?
Si, pero nós falamos con Patrimonio e
non considerou outra hipótese distinta á
nosa.
Antonio Lomba vai ser o candidato
do PSdeG nas próximas municipais?

A decisión non está tomada aínda. Eu
estou moi ben con moito ánimo e forza
e si que teño que dicir que me invade
unha certa sensación de frustración pois
é como se a Pandemia nos roubara parte
do mandato pois nestes case dous anos
non puidemos concretar algún dos proxectos que deberamos ter concretado.
Rematamos . Nas próximas primarias
do PSdeG vas apoiar a Gonzalo Caballero ou a Valentín González Formoso?
Eu o que espero é que o PSdeG saia
deste proceso forte, unido e como unha
opción gañadora en Galicia. Tamén
quero dicir que entendo que o proxecto
que representa Gonzalo Caballero non
tivo o tempo suficiente para desenvolver
toda a súa capacidade. Nós estamos moi
satisfeitos co traballo do grupo parlamentar e é de xustiza agradecerllo porque sempre se fixeron eco dos nosos
problemas.
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A Nova Peneira achégase ata esta fermosa vila para falar co seu alcalde, Carlos, e
coñecer a súa visión de como foi a primeira metade do seu mandato e que nos
conte tamén o que ten pensado para o futuro da localidade.

CARLOS GÓMEZ, ALCALDE DE BAIONA

“Nos proxectos eólicos na
serra da Groba hai unha
total falta de transparencia.
Baiona ten un patrimonio
magnífico nesa Serra e
debemos protexelo”
-Xa pasado o ecuador do teu primeiro
mandato, fainos unha valoración sintética destes case dous anos e medio?
Cando comezamos o noso mandato
pillounos unha pandemia mundial que
nos condicionou para poder levara
cabo todos os nosos proxectos. A
Maiores no ano 2020 estivemos uns
meses sen interventor, arquitecto e se-

cretario municipal e isto tamén nos
retrasou no funcionamento do día a
día. A pesar de todo traballamos
moito, e humildemente creo que estamos a facer un bo traballo, e penso
que temos que facer unha valoración
positiva.
-Que tal están as relacións cos teus dous
socios de goberno?

Están ben, sempre hai diferenzas porque
ten que habelas. Cada un defende os
seus intereses e a súa maneira de pensar
pero por enriba de todo están os intereses dos veciños. Demostramos madurez
neste eixo que oxalá a tivera a oposición. O nivel que ten a oposición deixa
moitísimo que desexar. É todo criticas
sen achegar a máis mínima visión construtiva.
-Outros alcaldes e alcaldesas cos que
teño falado dinme que a pandemia multiplicou o número de familias que precisan da atención dos servizos sociais
do Concello para atender as súas nece-

sidades básicas. En Baiona notades este
fenómeno?
Houbo un aumento ao principio, no ano
2020.Considero que atendemos ben ese
alza da demanda de axuda. Tamén creo
que aínda non somos capaces de facer
unha valoración da realidade, pois creo
que as consecuencias da Covid aínda
non chegaron e que no quedan moitísimas cousas por ver.
-Que tal está funcionando o contacto
directo coa veciñanza en “ o teu alcalde
responde” que acabas de pór en marcha na web municipal?
Veño de estar unha semana de vaca-
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cións e en consecuencia retraseime
un pouco en contestar, pero funciona
moi ben. Dedícolle un día a semana
para contestar todas as consultas e
nestas tres semanas levamos ao redor
dunhas 60. Intento dar toda a información que me piden e atender as
queixas que hai.
-O asunto dos parques eólicos na serra
da Groba a pouco que unha siga os mapas do REG( Rexistro Eólico de Galicia) ten un cariz moi preocupante. Cal
é a visión e a posición do alcalde de
Baiona?
O que teño claro e que aquí non hai
transparencia ningunha. Baiona ten un
patrimonio paisaxístico que ten que protexer, na Serra da Groba temos un cabalo que se chama “O Barral” que é
unha especie única en toda a península
e temos que protexelo. A prioridade
deste alcalde é defender o que é de to-

dos e de todas. Eu non estou en contra
dos eólicos nin das enerxías renovables,
son o futuro e o desenrolo sostible de
Europa, pero non todo vale. Veremos o
que pasa con todo isto, pero se non hai
un beneficio directo para todos os veciños e veciñas de Baiona a posición é
de estar en contra dos eólicos.
-A última vez que falaches co noso periódico tiñas a intención de mellorar
substancialmente o servizo de recollida
de lixo. Como está ese tema no momento presente?
Neste apartado aínda temos moitas carencias, no só no tema de persoal, senón
tamén un problema de medios. Para poder arranxalo necesitaremos algo máis
de 1.000.000 de € para investir en maquinaria e este concello non se pode
permitir facer ese investimento tan
grande e, ademais, a maiores, necesitariamos contratar máis persoal e non po-

Peluquería
e Beleza

demos facelo mentres non teñamos
unha RPT. Isto, despois de que se firme
o convenio, vaimos a levar moitos meses de negociacións e traballo. Baiona
está gastando moitísimo diñeiro en horas extras porque o persoal non é suficiente, de feito, o 46% do presuposto
do concello vai para pagar os salarios
dos traballadores. Creo que, dadas as
circunstancias, e vendo como referencia
o Concello de Gondomar ou Nigrán
que teñen a limpeza e recollida de lixo
externalizada, debemos apostar por esta
vía deixando ben claro que me gustaría
que o persoal se quedara no concello.
Se externalizamos este servizo o concello aforraría uns 100.000€ ao ano.
-Finalmente vaise construír a estación
de servicio no barrio de Outeiro da Ramallosa?
Fixemos unha exposición pública deste
proxecto, presentáronse bastantes ale-

gacións, estas estanse valorando e hai
que informar delas ao promotor do proxecto. Para min este non é un espazo
para facer unha gasolineira deste tipo.
Este vial vai soportar uns 7.500 coches
semanais a maiores e non está preparado para asumir todo este tráfico.
-Baiona xa está libre de glifofatos?
Deixar de utilizalos foi un acordo de
goberno e , ata onde nos consta, non se
volveron utilizar.
-O PP de Baiona criticaba nas súas redes a xestión do goberno municipal
para a compra dos terreos de Cabo Silleiro. Explícanos como está ese asunto?
O PP piden que solicitemos a cesión para
despois devolverlle aos veciños os terreos, aquí o PP busca o populismo e
enganar aos veciños. Non houbo ningún
tipo de negociación con defensa, senón
que houbo unha publicación dunha poxa
pública. A Lei de Patrimonio de Admi-

A Nosa Terra "O Rosal"

Café, bar e tenda de ultramarinos
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nistración Públicas está estruturada
como está e nos temos que cumprir coa
lei, eles veñen a solicitar algo totalmente
ilegal. Pídolle á oposición responsabilidade. O Alcalde, co seu equipo de goberno, estamos a facer todo un ademán
de responsabilidade para que isto non
caia en mans privadas e unha xestión
que, na historia da democracia, a dereita
non foi capaz de facer. Estes terreos van
a ser de todos os veciños e veciñas para
uso e desfrute deles.
-Cando se vai poñer un ascensor no
Concello?
O goberno anterior solicitou unha subvención para a instalación dun ascensor
no Concello, pero non cumpría a normativa porque non chegaba a todas as
plantas do edificio e tiñamos problemas
con patrimonio. Para solucionar isto estamos traballando nun novo proxecto,
esperamos telo rematado nun espazo
breve de tempo. Estamos falando dunha
obras duns 2.700.000€.
-Explícanos como vai ser o futuro paseo
Pinzón?
O noso primeiro obxectivo e recuperar
o espazo de balcón ao atlántico e ten

que ser un lugar para poder utilizado
ao longo de todo o ano. Queremos facer
unha renovación integral e adaptalo ao
século XXI para todos os nosos veciños
e veciñas.
- Este ano a Arribada adiouse para o
mes de outubro e ao final suspendeuse.
Por que?
Isto foi unha teimosía miña, dábame
moita rabia non celebrala polo que supón para os nosos veciños e veciñas,
esta é unha festa declarada de Intereses
Turístico Internacional, e por iso a retrasamos ata outubro, pero os datos epidemiolóxicoz a finais do mes de xullo
estaban mal e tivemos que tomar unha
decisión, moi dura e complicada, pois
precisamos mínimo dous meses para
poder organizala, e decidimos suspendela desde a responsabilidade.
-As eleccións do 19 deixaban unha situación histórica na comarca con tres
alcaldes do PSOE nos tres concellos do
Val Miñor. Prevés que se vaia manter
no 23?
O obxectivo ten que ser consolidar o
Val Miñor para traballar no futuro
dunha maneira máis clara e ambiciosa.

Silleiro

FAI OS TEUS
ENCARGOS DE
DIFUNTOS CON NÓS

A mancomunidade creouse no ano 95
e creo que non está a altura das circunstancias. Deberiamos facer unha aposta
definitiva pola mesma, temos unha
oportunidade única, despois dunha xestión moi boa polo goberno de España e
Portugal, de ter un proxecto de futuro
cos cartos que van vir de Europa, e temos que ir o tres xuntos.
-Que pulsión maioritaria percibes ti
nas rúas de Baiona en torno á valoración do teu goberno?
Creo que as circunstancias da pandemia
xa nos van permitir estar máis na rúas
cos nosos veciños e veciñas, facer máis
reunións cos diferentes colectivos e asociacións. Nas rúas vese de todo claro, a
miña ilusión é que como resultado do
noso esforzo ao final do mandato haxa
unha maioría social que perciba en positivo a nosa acción de goberno.
-No ano e medio que queda para rematar o mandato hai algún proxecto
que che ilusione especialmente e nos
poidas adiantar?
Baiona e este alcalde temos un compromiso con Europa coa axenda 20/30.
É o momento de ter unha oportunidade

de acceder a fondos e garantir, dalgunha
maneira, que imos a transformar
Baiona. Non só urbanisticamente e
adaptar os espazos como o Paseo Pinzón, Parque da Palma, o entorno de Ladeira, Avda. Monterreal, rematar a praza
de Santa Liberata e a zona de arriba, a
contorna da praia da Ribeira e recuperar
o proxecto de Sabaris. Con todo isto
tamén pretendemos que veñan novas
empresas a investir no Concello, pretender ter máis capacidade hoteleira, un
transporte urbano en condicións. Este
é o noso obxectivo e o primeiro que temos que facer é sentar as bases e facer
unha Baiona atractiva para a inversión
e facer un cambio de políticas en vivenda.
-Non podemos rematar sen preguntarche polo próximo congreso do PSdeG,
e vai a pregunta directa: O alcalde de
Baiona vai apoiar a Gonzalo Caballero
ou a Valentín González Formoso?
O alcalde de Baiona vai a apoiar o mellor proxecto, non se trata nin de Gonzalo Caballero nin de Valentín Formoso,
senón do PSdeG.
Para conseguir un cambio en Galicia o
PSOE ten que estar forte e unido. O
que lle pido aos candidatos e a toda a
militancia que estas primarias teñen que
ser unha festa. Somos o único partido
que fai unhas primarias e ten que ser a
festa da democracia, dos dereitos… Deséxolle aos dous candidatos serte porque o ben que lles vaia a eles vai ser o
ben para o PSdG e non me vou a posicionar ata que me expliquen cal é o seu
programa e despois cada militante, de
maneira libre, terá que votar pola mellor
opción.
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O Pazo da Escola está na parroquia de Mañufe no concello de Gondomar. É unha construción do S XVIII de estética neoclásica e dunha beleza superlativa. O acougo que
un sinte, unha vez traspasadas as súas portas, sumado á amabilidade e dilixencia de Paula fan que o cliente deste establecemento pronto se sinta transportado a outra
época , unha época na que nin o tempo nin as presas importaban o que agora si importan. O Pazo é un local de hostalaría, con servizo de hospedaxe e restauración
desde o ano 2.004.Recentemente a propiedade decidiu implantar unha serie de cambios, e nós conversamos con Paula para que nolos explicara e desde logo non nos
resistimos a preguntarlle pola historia da súa casa , pola historia da casa do seu pasado, e seguro que tamén pola que será a casa das xeracións que veñan despois de
Paula.

O PAZO DA ESCOLA
PAULA FERNÁNDEZ FRAGA, PROPIETARIA DO PAZO DA ESCOLA DE GONDOMAR

Tres séculos de historia do Val
Miñor mergullados nas súas pedras
Un sitio tan bonito como este ten que
ter unha historia fascinante?
Este Pazo é do SXVIII e ten unha influencia de construción portuguesa. Mandouno construír o deán da catedral de
Santiago Policarpo de Mendoza no ano
1740 sobre a casa da súa nai, aquí en
Moreira. O escudo de armas do pazo é
o del. Ó que non temos é ningún tipo de
documentación de como chegou esta
propiedade a mans da miña familia.
En que data pasa o pazo a mas da túa
familia?
Non o sabemos exactamente, o que si
podemos confirmar e que no ano 1850,
ano no que naceu a miña bisavoa, xa
naceu aquí, esta xa era a casa dos seus
pais. Chamábase Concepción da Escola
e de aí ven a noso alcume “os da casa da
escola”.

Desde o ano 1850 viven aquí as seguintes
xeracións da túa familia?
Si, a miña bisavoa tivo dous irmáns
varóns pero foi ela a que herdou a casa.
Casou moi noviña, con catorce anos e
tivo dezaseis fillos. O meu bisavó case
lle dobraba a idade, faleceu cuns 50
anos e tivo a última filla póstuma,
Soledad, que é a miña avoa.
Os fillos ían facéndose maiores, casando
e marchando. Ao final na casa quedaron
cinco fillos solteiros e a miña avoa Soledad.
Soledad casou con Miguel Fraga, o meu
avó, que era mestre canteiro de Cotobade,
e quedaron a vivir aquí tamén. Tiveron
un fillo varón e a segunda foi unha
muller, a miña nai. No terceiro parto
miña avoa faleceu co bebé e quedaron
miña nai e meu tío orfos.

Miña nai e a que nos conta a historia
desta casa e de toda a familia.
Aínda vive túa nai?
Si, ten 89 anos e está bastante ben.
Conta que a casa non está como a
orixinal, senón que o meu avó quería
independizarse coa súa familia e modificouna.
Cos anos foi a miña nai a
que coidou aos seus tíos
solteiros e foi ela a que
herdou o pazo.
Despois herdeino eu.
E cando decidiches que se
convertera nun establecemento de hostalería?
Sempre estivo na nosa cabeza restauralo, meus pais
non tiñan cartos para facelo.
Na época dos anos 80 co-

mezaba a falarse das axudas da Xunta
para o turismo rural e nos anos 90 comezou a estar en auxe. Daquela eu tiña
vinte anos e comecei a restaurar o pouco
que quedaba antigo, o resto dos mobles
meus pais regalaran todo. Da súa época
ao antigo non se lle daba valor, todo era
vello.
Na miña casa sempre se cociñou moito
e ben, a min xa me viña de familia e me
gustaba a cociña, entón pensamos en
facer a casa de turismo rural e o restaurante.

Cafetería da cultural de

Xogos de mesa, billar e dardos...
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En que ano foi isto?
Aló polo aos 96 ou 97.
E cando se concretou?
Tiñamos claro que queríamos que a restauración se fixera coa subvención da
Xunta e, despois de denegárnolas varias
veces, e no ano 2002 concedéronnola.
Os requisitos eran ter que ter investido
o 40% da subvención en dous meses e
dous anos para facer a obra. Foi unha
carreira a contra reloxo e, en xuño do
ano 2004 inauguramos.
Acórdaste do primeiro cliente?
Non, pero si que me lembro que foi o
12 de xuño e que había eleccións aquí
ao lado, na escola. Lémbrome de como
puxemos o mandilón e fixemos a carta
do restaurante.
Ti es psicóloga non Paula?
Si. No ano 2001 abrín un gabinete propio
en Vigo con unha compañeira e no 2004
inauguramos isto. Estiven coas dúas
cousas durante moito tempo e con moitísimo traballo.

Canto tempo estiveches compaxinando
as dúas cousas?
17 anos.
E non botas de menos a psicoloxía?
Non, porque eu elixín o que quería facer.
decidín apostar por isto e pola cociña
que e a miña paixón.
Eu non son psicólogo pero levo moito
tempo traballando na rúa e tratando
con xente, e entendo que a túa profesión actual tamén serve para coñecer
polo miúdo a natureza humana , non
cres?
Si, é así. Ao fin e o cabo os tipos
humanos son universais
Volvemos a carta, como a fixestes?
Creo que fomos uns ignorantes atrevidos.
Con un bo resultado pero con moito sufrimento, todo o que sabemos tivemos
que aprendelo cometendo erros.
Comecei facendo tres pratos diferentes
os domingo e probándoos a familia, aos
que lles daban o aprobado formaban
parte da carta.

E eses pratos saían da túa imaxinación?
Non, eran pratos da cociña tradicional,
pero eu sempre lles daba o meu toque
especial.
A primeira carta foi moi ampla sen saber
economía de cociña. Nesta hai que facer
unha mestura de boa materia prima, boa
elaboración e rapidez. Todo foi unha
carreira brutal para aprender sobre a
marcha.
Cando foi que se iniciou a hospedaxe?
Foi todo ao mesmo tempo.

Cantas habitacións tedes?
Oito habitacións dobres. Nós queremos
que a xente que ven aquí viva a nosa
forma de vivir, de vivir a gastronomía,
de vivir a cultura e de vivir a socioloxía
da nosa contorna
Paula vós, ata hai nada, estivestes dando
o servizo de hostalería convencional,
menús , carta....?
Si e ata antes da crise do 2008 abriamos
tódolos días, despois deste ano decidimos
abrir só as fins de semana.
Agora cambiastes o modelo. Explícanos

Especialistas en
canastillas
C./ Otero Pedraio, 3
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cales son os servizo que ofrecedes agora?
Paquetes gastronómicos con aloxamento
os 365 días do ano.
E para os clientes que non son hóspedes?
Comida para grupos previa reserva de
entre 15 e 30 persoas para calquera día
do ano, e tamén brunch.
Que é o Brunch?
É unha mestura de almorzo e comida.
A súa hora habitual é entre unha a tres
da tarde pero aquí facémolo de entre ás
dez e media e unha e media.
Tamén para grupos?
Non, isto pode ser para calquera persoa
pero previa reserva e só para sábados,
domingos e festivos.
Tamén facemos comidas para levar
como cocidos, bacallau, osobuco. Isto
pode ser para un só comensal ou
máis.
Comezastes con este servizo o 15 de setembro, podemos facer xa unha valoración?
Si, a valoración é positiva e danos
menos traballo ofrecer este servizo.

O BNG loita para conseguir a conexión
de alta velocidade para Gondomar
GONDOMAR

A formación do BNG rexistra novas
iniciativas no Congreso co obxectivo de
garantir a conexión de internet nas zonas
do rural da Galiza que, a día de hoxe, se
atopan en desigualdade con outras zonas.
O deputado do BNG na cámara baixa,
Néstor Rego, exemplifica a falta de acceso
a internet na meirande parte das parroquias
de Gondomar e reclama ao Goberno do
Estado que actúe para que as compañías
cumpran coas obras de ampliación da
rede de fibra. Así mesmo, urxe que se
leve a cabo unha reforma da normativa
para obrigar ás compañías a aplicar descontos nas facturas cando non cumpran
co estipulado no contrato cobrando só o
servizo que de verdade poidan ofrecer.
A veciñanza do Concello de Gondomar
leva anos reclamando a mellora no servizo
de internet. A cobertura non supera 25%
das vivendas totais e a maioría delas atópanse no casco urbano e nunha parte da

parroquia de Vincios. “Isto vulnera o dereito a ter un servizo de internet de
calidade e en igualdade de condicións ao
que poden gozar outras zonas” comeza
o deputado nacionalista. De facto, Gondomar debe soportar un servizo “exaxeradamente lento, cando non inexistente”
nas zonas máis rurais do municipio.
A maioría da veciñanza ten conexión
de ADSL que nin sequera alcanza os 10
megas. Como esta colapsa, moitas persoas
optan pola rede móbil 4G “polo que
tamén se satura e deixa de ser eficiente,
e provoca tamén deficiencias na cobertura
móbil”. “As persoas están pagando por
un servizo de Internet que non reciben
das empresas de telefonía. Por iso o Goberno do Estado ten que impulsar unha
reforma da normativa aplicábel que obrigue ás compañías a aplicar rebaixas ou
descontos nas facturas de telefonía e internet cando non cumpran o estipulado”
explica o deputado nacionalista.
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MARIO LÓPEZ RICO / Militante de CERNA

O Dilema
E

scribía eu neste mesmo xornal hai
uns meses: “Temos unha poboación
envellecida, a nosa xente nova está a marchar -máis preparada que nunca-, buscarse
a vida alén das nosas fronteiras, unha auténtica enxurrada de futuro que se perde,

o rico mundo rural, a gandaría e agricultura
esmorecendo, os montes enchéndose de
eucaliptos, as fábricas a pechar nun proceso
de desindustrialización brutal, desapareceu
o pouco que había parecido a unha banca
galega como as caixas de aforros. Non estamos ante nada pasaxeiro, é estrutural
ese desaxuste de Galiza no Estado Español.
Non hai corpo que aguante a sangría que
sofre o noso País. Sinceramente, pouco ou
nada se albisca, dun futuro mellor de non
mudar radicalmente as cousas.”
Nada cambiou dende que tiña escrito
isto, é máis, eses procesos agudízanse e
as estatísticas falan de dunha aceleración
desta desfeita. Isto só pode ser invertido
cun acceso urxente e a moi curto prazo do
nacionalismo ao Goberno da Xunta, mesmo
coas escasas competencias dunha autonomía outorgada algo pode facerse aínda

que só sexa frear a demolición sistemática
levada a cabo polo PP.
Poderá o nacionalismo non repetir o
circulo vicioso que o levou no 1997 a ser
segunda forza e agora de novo no 2020,
integrar e aproveitar todo o potencial dos
que se reclamen da defensa do País?
E aquí está de novo o grande dilema
endémico do nacionalismo galego: como
chegarmos á parte da sociedade galega á
que nunca chegamos sen deixar de sermos
nós o instrumento que dicimos ser para a
liberación nacional e social de Galiza, unha
escolla entre sobrevivir cun 20% aproximado de apoio electoral da cidadanía preservando as esencias ideolóxicas ou inverter
todo ese capital humano, organizado ou
non, na procura dese 35% mínimo que
din os expertos que poden permitir acadar
status de forza de goberno?
Por poñer un símil espacial, teremos a
enerxía suficiente para poñer un órbita o
foguete que alumee un goberno galego
soberanista?
Este é o dilema para min: Cando e
como facemos o lanzamento?
Haberá quen diga que se trata de acumular previamente forzas, enerxía, que
neste momento non se ten, agardar tempos
mellores e mentres tanto “ocupar” espazos
nas institucións pero sen cambios substanciais, iso si, mantendo un discurso
claro, purista e que pode reforzar a resistencia en montantes non moi extensos da

sociedade que terían que mobilizar. Creo
que isto ten bastante que ver coa vella
disxuntiva do “que facer” cando a revolución non se albisca moi propia na praxe
dos partidos comunistas da Europa occidental e dito sexa de paso ... non só dos
PC’s clásicos.
Outros poden pensar que se debe facer
un grande esforzo de sedución urxente
deses cidadáns que non apoian o nacionalismo pero que poderían sumarse como
medio para saír deste marasmo de explotación neoliberal demencial na que nos
atopamos e na procura de fórmulas republicanas para as nacións do estado. Lanzamento urxente do foguete espacial antes
de que a sangría nos deixe sen país que
defender ou nunha situación de prostración
total. Algúns tentámolo cos procesos de
Encontro Irmandiño, despois Anova e fórmulas electorais como AGE e xa doutro
xeito En Marea. Creo que o camiño debía
ter sido ese para engrosar o caudal “patriótico” a sumar aos da outra vía que poderiamos nomear resistencialista, pero
topamos precisamente con persoas e organizacións que estaban a practicar o
antes citado de revolucionarios sen revolución e algún material humano trepa e
pestilente.
Moitos agora andan (andamos) anunciando procesos de reflexión, pois ben,
como dicían os do Maio francés: Sexamos
realistas, esixamos o imposíbel.

