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editorial

TINO LAGO / Director de A Nova Peneira

O

Sobre a XVII asemblea do BNG e o independentismo

pasado domingo 7 os nacionalistas
galegos celebraban, na cidade da
Coruña, a súa XVII asemblea nacional.
Varios milleiros de militantes da forza
política que pronto cumprirá 4 décadas
de vida, a organización falaba de 3.000
persoas, xuntáronse no Coliseum da cidade herculina para debater os parámetros de actuación política para os vindeiros
anos e escoller unha nova dirección, que
finalmente resultou da elección case
unánime da única lista que se presentou
novamente encabezada pola brillante
Ana Pontón. Eu tiven a posibilidade de
asistir ao evento, que seguín con moito
interese, e a partir dun episodio en concreto, acaecido ese día na xuntanza, quixera expresar a miña opinión acerca dun
dos problemas endémicos do nacionalismo galego que, como os cogomelos
en outono, xorde de maneira cíclica nos
momentos históricos nos que o nacionalismo semella gozar de boa saúde. E
trátase da eterna pugna entre o posibilismo electoralista e a ortodoxia teórica
Na devandita asemblea, no momento
do debate das emendas ao relatorio político, un dos emendantes postulaba que
a fronte debía definirse explicitamente
como independentista. O defensor da
redacción orixinal do texto, Rubén Cela,
argumentou a posición contraria, da comisión redactora, a esa emenda literalmente así:
“O BNG non é unha forza independentista, nin tampouco anti independentista, pois o BNG é unha organización
plural que acolle tanto a independentistas
como a non independentistas, polo tanto

considero máis acaído definírmonos
como soberanistas”
A partir desta explicación sensata e
racional nun momento contextual determinado, o debate sobre unha emenda
concreta, xorde o titular tendencioso,
parcial e claramente manipulador
“ No somos independentistas”, titulaban nas súas portadas algúns dos
xornais máis importantes do país dando
a entender que, se trataba dunha declaración política que manifestaba a intención da fronte nacionalista de obviar as
arelas das persoas que nela confían e se
manifestan claramente independentistas.
O titular provocou reaccións agresivas
nos segmentos antitéticos da política
galega pois así como sectores independentistas falaban de traizón o voceiro
do PP manifestaba que o Bloque estaba
a enganar á sociedade pois” ser soberanista é o mesmo ca ser independentista”.
E non, nin unha cousa nin a outra, non
houbo nin traizón nin maquillaxe, senón
un exercicio de realismo, insisto porque
é relevante insistir, no momento contextual do debate dunha emenda. Non

BAR PAZO DE MOS
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houbo maquillaxe porque ser soberanista
non é o mesmo que ser independentista.
O soberanismo supón recoñecer ao pobo
galego como suxeito con capacidade para
decidir o seu propio futuro, que pode ser
a independencia ou non. Decidirmos nós
o noso camiño parece máis xusto por
exemplo que ese vergonzoso texto que
asinaron o PP e o PSdeG no que afirman
que é o conxunto do “pobo español” o
único suxeito lexítimo para decidir politicamente, porque señores e señoras
deputad@s do PSdeG se mañá o conxunto
do “pobo español” decidira anular a autonomía de Galicia, sería unha decisión
lexítima verdade?. Se mañá o conxunto
do” pobo español” decidira prohibir a
lingua galega nas escolas, sería unha
decisión lexítima Gonzalo Caballero?.
E non, tampouco houbo ningún tipo
de traizón pois se algún día o nacionalismo galego puidese ter a masa crítica
necesaria para podermos confrontar democrática e pacificamente co estado eu
non teño ningunha dúbida de en que
lado da trincheira democrática estarían
Rubén Cela, Noa Presas ou Néstor Rego
por exemplo. Pero o problema é que non

a temos. E non a imos ter nunca se non
podemos chegar a esa parte da sociedade
galega á que nunca chegamos, que é
cuantitativamente máis grande que á
que si chegamos. Velaí está pois a cerna
da cuestión: como chegamos a esa parte
da sociedade sen perder os principios
nucleares do corpus teórico do nacionalismo soberanista de esquerdas?
Xa me gustaría ter a resposta, máis
lamentablemente non a teño. E nada
máis que me atrevo a formular dúas
humildes hipóteses:
-Gobernando o noso país
-Amosando cos feitos que é obxectivamente mellor que sexa o propio pobo
galego quen defenda os intereses do
pobo galego a que os “defendan” outros.
Pero claro, non se pode facer iso se
non se gañan as eleccións. E non se poden gañar eleccións se non se convence
á maioría dos votantes. Agora ben se o
que se pretende é repetir experimentos
pasados, moi dignos e respectables,
absolutamente desconectados da sociedade e sen posibilidade algunha de
ser algo distinto dunha forza residual,
serán na teoría ultra ortodoxos seguro,
pero no terreo da realidade concreta a
súa utilidade será ningunha. Eu deséxolle
á nova dirección do BNG sorte, acougo,
firmeza e acerto, pois neste contexto
terrible no que o mundo parece estar
amosando os primeiros indicios de colapso, orixinado polo modelo voraz do
capitalismo depredador, estámonos xogando a luz ou a escuridade para o noso
pobo.
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BALDOMERO IGLESIAS / Mero
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Actos da memoria que seguen na memoria

ulminou un traballo, pequeno e grande á vez. Un traballo que suma moitas
vontades, un traballo de esforzos. Tratábase de recuperar os restos de catro
persoas que loitaron pola dignidade, pola
legalidade. Pero iso hoxe, ben sabemos,
non cotiza en bolsa e por iso ten pouca
transcendencia. Anque en si, xa somos
ben deles, sabemos que ten moita, moita
importancia. Foron xente da guerrilla
anti-franquista que se opuxeron ao roubo
e á imposición, á única razón da forza e
das armas.
Hai foxas por toda a nosa xeografía,
de moitas nin sequera se sabe, moitas –
case todas- están por rescatar do esquecemento. Algunhas son imposibles e nin
sequera hai datos. Moitos daqueles heroes
do silencio foron tirados ao mar ou en
pozas dos ríos. Pagaron coa súa propia
vida os escasos trazos de liberdade que
hoxe se respiran. Neste caso, levaban
dous anos traballando para poder chegar
a esta entrega dos restos, chamábanse
Manuel Pena Camiño, Vicente Peña Tarras, Manuela Teiga e José María Castro
Mosquera, abatidos nun enfrontamento
no ano 1949. E o outro día, coma quen di
xa hai uns anos, no Auditorio de Bembibre,
no Val do Dubra, as familias recuperaron
os restos para seren enterrados coa fa-

milia. Algo tan sinxelo que a suposta
“democracia” negaba e aínda lles nega a
moitas persoas, sepultadas no esquecemento. É este un traballo esforzado, o da
exhumación, supón buscar documentos,
falar cos veciños, pescudar datos e sumar
esforzos con sensibilidades, cos arqueólogos, historiadores, técnicos, voluntarios.
E facelo todo sen subvencións nin condescendencias, ás veces con malas caras.
É outra foxa que coma moitas non esquece, que vén e lembra aquel pasado
que se nos fai incrible e aínda nos conmociona. Como alguén puido chegar tan
lonxe no rancor e nos odios. Van 1400
nomes, 18 foxas en Galiza e 53 nomes
menos para o silencio que non esquecemento. E cando desas persoas sabemos,
volven con toda a honra e dignidade
desde aquel abeiro de Paramos, no Val
do Dubra, verificado con datos e análises,
co rigor da pescuda, da clasificación e
investigación. Son aqueles que quedaron
prendidos dos ecos do medo e do silencio,
pero vivos na memoria que hoxe se comprace en dignidade, en satisfeita honra e
agora tamén na esperanza e o sosego.
Enriba de cada caixa, unha bandeira
galega e unha rosa branca. Trátase de
repoñer, de cambiar ditados irracionais.
E falou a veciñanza, eles aínda gardan

Visítanos tamén en Sanguiñeda, Mos

memoria viva dos feitos. Relataron o
medo, o crime. Teimudas e rebeldes aquelas páxinas que se negan a esquecer. Berros, tiros, pólvora, noites, fuxidas, ferro,
frío,...e máis de setenta anos de non saber,
de non repoñer, de non facer xustiza.
Entre emocións contidas, falaron as familias. Breves pero intensas, estremecidas
verdades sempre caladas. Eran guerrilleiros e heroes, non eran bandoleiros.
Defenderon a idea dun mundo moito
máis xusto e integrador. Poemas, voces
entrecortadas. Déronlles os informes históricos, nunha outra caixiña os obxectos
atopados na exhumación (botóns, prendedores, fibelas,. ..), os informes antropolóxicos e forenses, xunto coas probas
de ADN.
Lembramos tamén a Ramiro Souto
que matarían no 52 en terras de Mesía, e
tamén a Carmen Temprano Salorio –de
Oleiros-, e a Erundino Vieito Baña ao
que a súa familia segue a buscar aínda
hoxe e contaba atopar nesta foxa, anque
non foi. Falamos doutras foxas, doutras
mortes en Aranga, os da Lexía, “Os tres
Manueis -Rodríguez, Díaz Pan e Ponte
Pedreira, as mortes de Palas e Melide, O
Comandante Moreno e as mortes da Fonsagrada, as da Raia en Ourense, Cangas e
Marín, e un longo etcétera que parece

non ter cabo. Alí estaban os da ARMH e
recuperación da nosa memoria en pé de
loita, tamén na honra do labor ben feito.
Ao final cantamos o Himno Galego conciliados nunha gaita en si bemol. Temos
o soño de que algún día poidamos saber
máis do que pasou, completar esas páxinas que nos calaron na historia e que
ocultaron a súa participación activa. Precisamos lembrar para reconfortarnos na
autoestima.
Faltan tantas persoas por atopar, por
sacar, por esclarecer! Porque así como
sucedeu, acontece en todos os recantos
desta nosa Galiza, calcúlanse 20.000 en
Galiza e León, quedan case todos por
lembrar e honrar, aínda están moitas
persoas abeiradas e represaliadas en tantas nas cunetas, nos muros exteriores
dos cemiterios, tamén dos libros de historia que aínda non conta os relatos verídicos do pasado próximo, da nosa desmemoria incomprensible, da xustiza que
non repara nin cumpre. Precisamos da
necesaria reposición que os faga protagonistas da nosa dignidade. Sen esas persoas sentímonos moito máis pobres na
orixe e no orgullo de ser. Serán semente
para acadar ese mundo presentido que
nos fai ser donos de nós e do noso, propietarios do porvir.

[ 4] Novembro 2021
MONCHO LAREU / Militante independentista

A

Entre crises. Conxuntura da esquerda en Galiza

índa non saimos da crise pandémica
e xa estamos a entrar nunha sistémica.
Fálase de desabastecemento, de apagón e
doutras milongas que evitan falar de crise
do sistema capitalista. Os eternos eufemismos propagandísticos cos que os me-

dios queren seguir enganando á clase traballadora internacional. O caso é que non
saimos dunha crise e xa entramos noutra
e levamos case todo o século XXI encadeándoas. Estas crises levan dende hai
anos marcando un mapa político galego
que até hai pouco era moi estábel e até
anódino. Nestas breves notas imos examinar os últimos movementos neste terreo
de xogo –actualmente tan marcado polas
crises– e a súa tradución no campo da
esquerda.
TÍO TOM EN GALIZA

1) O 21 de outubro de 2012 ese taboleiro
electoral galego xa sufrira un terremoto
no campo da esquerda da man dun electorado castigado pola crise comezada en
2007/08. Fora esa unha resposta madurada, porén, o 12 de xullo de 2020 estabamos baixo a falsa “desescalada” dunha
pandemia. O 12 de xullo de 2020 a peste
mundial que padeciamos contaxiou tamén
un sistema autonómico galego xa de por
si caduco e doente. A dous espazos políticos
víñalles moi ben votar nese momento e
os poderes fácticos que os apoian –a un,
a perpetuidade, e ao outro, cando convén– comezaron a mover os fíos para
que se votase si ou si.
2) Como era de agardar, a pandemia
escitou as posturas políticas máis temerosas no electorado. Nese 12 de xullo

tiraron proveito do medo, da confusión e
das conseguintes pulsións conservadoras
e de refluxo as posicións máis autonomistas: a dereita que se di tal sendo centralista e españolista (PP) cunha nova
maioría que tiña practicamente perdida
antes da pandemia, e a “esquerda” tamén
autonomista que se di “soberanista” (BNG)
recuperando ese estatus político-electoral
co que se conforma de xeito gatopardista
con tal de seguir mantendo chiringuitos e
liberacións.
3) Que unha forza intrinsecamente
“sipaia” e ancilar sexa rescatada polos
poderes fácticos (prensa, banca...) é algo
habitual nos contextos coloniais coma o
noso. A recente XVIII Asemblea Nacional
“á búlgara” do BNG confirmou o que xa
afirmaramos hai tempo os que denunciabamos a farsa do “xiro independentista”
[sic] da noutrora “fronte patriótica”. A
autocrise controlada do pontonismo, o
“novo quintanismo” de xinia upegalla,
reforzou os posicionamentos cada vez
máis electoralistas da formación. “Imos
a polo electorado galeguista do PP”, afirma
sen lacha ese slogan con pernas chamado
Ana Pontón.
4) A travesía no deserto fora dura,
pero dende anos antes, os que realmente
gobernan nesta vella nación sen estado
non podían permitir que esmorecera o
BNG e que o seu lugar fora ocupado por

un espazo político-social que, malia se
atopar en fase embrionaria, daba por superado o réxime autonómico apostando
por avanzar cara a soberanía nacional e
popular dende coordenadas inequivocamente republicanas e anticapitalistas,
como de feito estaba a acontecer dende a
irrupción, primeiro de AGE, e despois dun
municipalismo de base con vontade de se
constituír en suxeito nacional de ruptura.
A ESQUERDA REAL A VELAS VIR
1) Fixeron falla 40 anos de agresións,
enganos e traizóns –cun colofón de tres
folgas xerais, un 15M e unhas Marchas da
Dignidade– para que o pobo traballador,
castigado e subalterno decidiramos darlle
as costas ao bipartidismo en España (PPPSOE) e ao tripartidismo en Galiza (PPBNG-PSOE) e comezaramos a votar por
novas opcións: Anova, AGE, mareas... Porén, abondaron tan só 4 ou 5 anos para
que, cautivos das mentiras e manipulacións
dos poderes fácticos e escravos de erros
propios, volveramos a sucumbir á Síndrome de Estocolmo política e electoral
caendo de novo nos brazos dos seus partidos sistémicos e dando por esgotadas,
sen se poderen consolidar, as novas opcións emancipadoras.
2) Tras os nefastos resultados do 12
de xullo tanto, pepeiros coma bloqueiros
coincidiron en afirmar que “O tempo pon
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a cada quen no seu sitio” referíndose aos
50 mil votos insuficientes para que a coalición de unidade popular acadase representación no Parlamentiño. Alén do tempo
–breve, por certo–, foi tamén a barreira
do 5% que impuxo o PP nos inicios do
fraguismo para rematar cos restos da dereita galeguista e que o BNG, xunto do
PSOE de Touriño, non quixo eliminar durante a xeira do bipartito (2005-2009)
pechándolle o paso ao espazo situado á
súa esquerda –independentismo galego,
federalismo estatal– e marxinalizándoo
eternamente.
3) A afirmación “O tempo pon a cada
quen no seu sitio” posta en boca das dirixencias e bases blocallas, dese nacionalismo homeopático e azacotado polos
poderes fácticos, significa a aceptación
por parde dese “mundo-Bloque” dun estado das cousas predeterminado para cada
espazo político en Galiza. Significa, en
definitiva, que o BNG acepta que o PP
sempre gañe, que eles e o PSOE se vaian

turnando na oposición e que o resto de
opcións político-ideolóxicas (dereita nacionalista, federalismo, esquerda independentista, ecoloxismo...) non existan,
que non teñan espazo. Pura reacción subconsciente disfrazada de “esquerda” e
falso “soberanismo”.
4) A sucursal galega do PSOE, ao que
non podemos chamar esquerda pero con
cuxo espazo político hai que contar para
rematar coa hexemonía do PP, vive nunha
eterna transición. O espazo federalista de
Galicia en Común xa hai tempo que decidiu
desprezar ao municipalismo galego, rachar
co independentismo e ser sucursalista
con Unidas Podemos. As mareas ou candidaturas municipalista movidas polo
“sálvese quen poida” apostan por resistir
en cadanseu ámbito sen intentar unha
coordinación nacional. E a esquerda independentista caeu nun colapso tras a
caída en picado dunha Anova que nunca
se deu consolidado e a disolución organizativa das comunistas: Xeira e FPG.

QUE FACERMOS?
Como acabamos de ver nestas notas,
o panorama é desolador. A década dos ´10
foi unha montaña rusa para a esquerda
galega na que primeiro se viviu unha fase
politicamente ilusionante pero organizativamente inmadura e despois unha precipitación incontrolada que significou
unha trituradora de carne para novas militancias, novos liderados e novas alter-

nativas. Na nova década cómpre, logo,
mudar a fracasada guerra relampo pola
guerra de guerrillas, reconstruír organizativamente o comunismo galego de praxe
independentisata e dotalo dunha nova
expresión partidaria, volver traballar no
sindicalismo de clase e nos movmentos
sociais, e crear novas alianzas para construír dende a base a necesaria Fronte
Ampla.
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Os ninguén: Os fillos da nada

ai que recoñecelo. Unha das razóns
polas que me encantaba viaxar e
por ver novos monumentos e tachalos
da lista, non era por nada, senón por
descubrir novos horizontes, acumulando
novas historias e coñecer ¡Como non!
Novas xentes.
Eu, non podo deixar de informarme
de novas historias sen saber o rueiro e
intentar entender que vai a ser o que
teña que encontrar. E a medida que se
aproximaba o día, notaba as cóxegas no
estómago que non desaparecían ata chegar o rueiro, de Fornelos da Ribeira.
Lémbrome da última historia que se
cruzou no camiño ¡Imaxínate! Tiña catro
anos e vivía na terra do 18 de Xullo do
36. Resultado maldito. Era un mais “dos
fillos da nada”. Non entendía nada do
que estaba a pasar, vivía coa madriña,
no rueiro do Casco, no distrito de Fornelos da Ribeira, do Concello de Salvaterra, ¡Qué ninguén se ofenda! Con dúas
irmás e sen nai, finada en Santiago de
Tortoreos (As Neves), no 1.938, considerándome fillo perdedor. Na miña mente de neno estaba o momento de deixarlle
a miña nai, un ramo de flores algún día,
e ese día chegou, pero xa non estaba.
A verdade era, que era un ser dunha
terra, tamén de perdedores, porque era
dunha terra no que todos eramos iguais,
cousa que non era verdade. E loitando
foron pasando os anos e a única resposta

foi ser un ninguén, un fillo da nada.
Si, porque na túa terra ninguén te
escoita, tes que inmigrar para axudarte
a vivir. Tes que moverte e agora as
portas do 90 anos, xa non son o de antes.
Sen embargo, teño esperanzas de
que unha luz tenue que o tempo vai
pondo, me dea a ilusión e esperanza de
que estar neste mundo noso, memorizando a familia, os amigos e as xentes
que están no mais aló, aínda que non
me vexan.
A ilusión, aínda que sexa desta maneira o acapara todo. ¡Bendito sexa!
Con esta historia, este fillo da nada,
se alegra, despois de todo, de ser nado
en Fornelos da Ribeira, formando parte
de tódolos ningures, e que esta pequena
historia tivo lugar nel. E, te das conta,
de algo que xa sabías, que non sempre
fai falta ir a lonxe, para encontrar historias, porque as temos aquí,nas nosas
aldeas.
Penso eu que as veces vamos demasiado lonxe buscando algo que contar, e
nos esquecemos das cousas da nos propia
vida, que aínda quedan por saír.
Ben dicía Galiano dos ninguén, dos
fillos da nada, dos donos da nada: Se
pode recuperar sempre, entre o sentimento e o deber, o amor e o odio, coa
esperanza, engadindo a realidade. ¡Que
así sexa de verdade!

Andaina de eu rural en Mos en contra da
violencia de género

MOS

Máis de 300 persoas participaron esta
mañá na andaina contra a violencia de
xénero organizada por Eu Rural en Mos
baixo o título de ‘O rural contra a violencia
de xénero’.
A encargada de ler o manifesto ao remate da andaina foi a alcaldesa de Mos,
Nidia Arévalo, que estivo acompañada
polo tenente alcalde mosense, Camilo
Augusto, pola concelleira de Política
Social e Igualdade, Sara Cebreiro, demais
membros da Corporación Muncipal e o
Subdirector de Agader (Axencia Galega
de Desenvolvemento Rural), Moisés Paradelo Blanco.
Eu Rural sumouse así á campaña ‘O
rural contra a violencia de xénero’ coordinada pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural co gallo do Día Mundial
da eliminación da violencia contra a
muller o vindeiro 25 de novembro. Fíxoo
con esta andaina para todos os públicos
que tivo un percorrido de 5 quilómetros
de dificultade baixa con saída ás 10.30
horas dende o Pazo de Mos. A ruta
rematou no mesmo pazo coa actuación
musical de Meigas Fóra, da Asociación
Cultural Tangaraño, e con degustación
de empanadas.
Eu Rural contou para esta actividade
cun deseño propio do territorio cunha

imaxe fortemente vinculada a todos os
municipios que o integran.
Eu Rural quixo agradecer o traballo e
a implicación ao Concello de Mos e ao
Pazo de Mos, pola colaboración co grupo
de desenvolvemento.
Agader encargouse de coordinar aos
24 grupos de desenvolvemento rural que
participaron nesta campaña, que conta
coa colaboración da Consellería do Medio
Rural, da Secretaría Xeral de Igualdade
e da Axencia de Turismo de Galicia, e
que se inscribe no acordo da Xunta para
implementar as medidas propostas polo
Pacto de Estado en materia de violencia
de xénero.
O acto central da campaña foi esta
andaina popular que implicou a miles
de persoas do rural que o mesmo día á
mesma hora camiñaron dende 24 puntos
distintos do territorio galego para reclamar o fin a violencia machista e defender a igualdade. Ademais, a través
deste acto reivindicativo e simbólico, a
Xunta de Galicia tamén quere poñer en
valor as diferentes rutas de peregrinación
do Camiño de Santiago, con motivo do
Xacobeo 21-22. No caso de Mos, os 5
quilómetros da andaina transcorreron
polo trazado do Camiño Portugués a
Santiago de Compostela ao seu paso
polo municipio.
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Segundo BNG de Mos “O 25-N non é unha festa”
MOS

A manifestación mais xeneralizada,
a nivel mundial, de violación dos dereitos humanos é a violencia que día a
día, en todas as partes do mundo sofren
as mulleres e as nenas polo simple
feito de selo. Os actos de violencia rexístranse con independencia do país
no que nos atopemos e dos rangos de
idade que analicemos. O principal motivo da existencia e a xeneralización
da violencia contra a muller é que a
sociedade se sustenta nuns cimentos
baseados na desigualdade por razón
de sexo, tanto a nivel social como gobernamental.
A conmemoración do 25 de novembro está marcada xa dende o ano
1960, tralo asasinato das irmás Mirabal,
tres activistas políticas torturadas e asasinadas na República Dominicana. O
seu brutal asasinato orixinou fortes
protestas no pais e ditas manifestacións
en prol da loita contra a violencia machista repetíronse en anos posteriores.
Debido á repercusión deste crime a
nivel mundial, no ano 2000 a ONU
oficializou o día 25 de novembro como
o Día Internacional da Eliminación da
Violencia contra a Muller.
Compre sermos conscientes de que
os actos de violencia contra a muller
materialízanse de todas as formas posibles, non só con maltrato físico. De
feito, a maioría dos actos violentos ca-

nalízanse pola vía psicolóxica mediante
amenzas, insultos, prohibicións ou acoso
sexual. A nivel internacional, unha de
cada tres mulleres é vítima de violencia
polo simple feito de ser muller e a
nivel galego dende o 1999 levamos xa
74 mulleres asasinadas a mans das súas
parellas ou exparellas. Ademais, os
datos revelan que durante a pandemia,
os confinamentos agravaron e incrementaron os casos de violencia sobre
a muller, unha realidade preocupante
da que non escapa, lamentablemente,
o concello de Mos.
Cando falamos dun tema tan importante e de tal relevancia social, o
goberno local debe fuxir de actos baleiros e organizados de cara á galería.
Facer unha andaina, un concerto e unha
degustación de empanadas sen introducir
nelas a denuncia social e a educación
en valores de igualdade parece algo
máis propio dunha “festa” que dunha
conmemoración que debería estar orientada á concienciación social e á condena
da violencia machista.
Dende o BNG de Mos denunciamos
a actitude da alcaldía e de todo o
goberno do PP e queremos expresar a
nosa repulsa contra calquera acto que
“festexe” un día no que unicamente
teñen cabida a manifestación, a reflexión
colectiva e os actos que procuren a
erradicación da violencia e as desigualdades que sofren as mulleres e as

nenas. Nese eido, é fundamental realizar
xornadas e obradoiros nos centros educativos do concello coa fin de concienciar ás familias sobre a importancia
dunha educación baseada no respecto
e a igualdade de xénero. Só dende a
formación das crianzas poderemos ce-

mentar unha sociedade igualitaria e
mellor. Queda moito por facer para
gañar a batalla contra a violencia machista. Só coa educación en igualdade
e, sobre todo, coa loita de todas, conseguiremos ter algo que festexar o 25
de novembro.
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Ás veces, por saúde mental, tamén cómpre evadirse un pouco da política e dos asuntos de transcendencia complexa.
E que mellor para evadirse que ter unha agradable conversa de fútbol, e quen mellor para falar de fútbol que o noso
amigo Javi, presidente da cuadrilla celtista do Porriño “Os zoqueiros”

JAVIER BASTOS, PRESIDENTE DA CUADRILLA CELTISTA DO PORRIÑO OS ZOQUEIROS

“O deportivo está moi ben na categoría
que está actualmente”
Cóntame como foron estes dous duros
anos de pandemia para a cuadrilla?
Foron difíciles claro pois non tiñamos
acción ningunha para facer viaxes ou
calquera outra actividade colectiva.
Nesta liga 21-22 parece que o fútbol
comeza a ter certa normalidade. Puidestes saír co equipo a algún partido
fora da casa.
Pois non, xusto tiñamos unha viaxe programada coa cuadrilla de Ponteareas a
Valladolid na fin de semana seguinte do
confinamento, tiñamos ata o hotel pagado
xa.
E puidestes recuperar os cartos que
dispuxestes para a viaxe?
Si, non tivemos problema.
Nesta liga 20-21 o Celta comezou moi
mal e mesmo tivo cambio de adestrador, logo tivo un final apoteótico e
mesmo estivo a piques de clasificarse
para xogar en Europa. Por que? cóntame a túa valoración.

Creo que o anterior adestrador non sabía
motivar aos xogadores e Coudet si o fai,
é un motivador nato.
Creo que houbo un cambio moi grande
en aptitude do equipo con el e ao final
se non igualas a actitude cos xogadores
do equipo rival non vas a gañar.
Eu non entendo moito de fútbol pero
moita xente dime que é un dos mellores
adestradores do Celta.
Si, mesmo Brais dixo publicamente que
O Chacho Coudet e Unzué son os dous
mellores adestradores que tivo.
Unzué ten unha enfermidade amolada
non?
Si, ten ELA.
Este ano segue o mesmo adestrador e
os mesmos xogadores con algún reforzo
novo, cales son?
Veu Cervi, o arxentino que xoga de centrocampista. Este é moi bo xogador pero
aínda non arrincou. O dianteiro Gallardo,
o porteiro Dituro, Javi Galán de lateral

esquerdo, este é boísimo e moi ofensivo.
E co mesmo adestrador, os mesmos
xogadores con novas incorporacións,
como é que esta tempada vai tan mal
o Celta?
Parece que comeza a mellorar un pouco,
tanto en xogo como en intensidade, pero
comezou moi mal. Igual é que nos creemos mellores do que somos. Eu mesmo
pensaba cando comezou a liga: este ano
loitamos por Europa, e mira.
E hai persoal para poder facelo?
Siii.
Pero hai partidos non que o equipo
xoga moi ben, pero perde?
Esta é a historia de sempre. Contra a
Real Sociedade e o Sevilla xogaron moi
ben e perderon. O Sevilla soamente chegou un ha vez a portería e marcaron o
gol que lle deu o partido, mesmo se criticaron aos dianteiros do Celta e dicían
que non andaban finos para marcar goles.

Mesmo Aspas que non comezou a engancharse no xogo ata hai dous partidos.
Entón crees que estamos en progresión
ascendente?
Si, o partido desta fin de semana é o que
nos vai dicir si vamos cara arriba ou
non.
Polo que vexo segues tendo esperanzas
no progreso do equipo e que chegue a
xogar a competición europea?
Si. Como mínimo quedar na metade da
táboa e non pasar apuros. Cos xogadores
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entrevista / porriño
que ten non pode ser outra cousa. Temos
un medio campo moi bo con Brais;
Tapia, polo que pelexa media Europa
para fichalo; Denis Súarez; mesmo Beltrán que veu do Valencia e anda moi
ben.
Antas falabas de dous dos mellores
xogadores que ten o Celta, Aspas e
Denis Suárez. Denis tivo un conflito
moi grande co presidente ao comezo
da tempada, máis coa axencia de representación. Como quedou este conflito?
O de Aspas falárono e arranxouse. O de
Denis como que medio o convidou a
irse se quería, non sei como acabará a
cousa.
O conflito ven por un xogador de fútbol,
é unha situación delicada. A min non
me parece ben que se ande vendendo e
un neno de doce anos, Bugarín, un neno
moi bo, xogador do Celta que fixo un
campionato espectacular e foi elixido
mellor xogador no torneo do verán.
Quen leva a este neno e a axencia de representantes onde están Denis Suárez e
Aspas e conseguiron vendelo ao Madrid.
E a raíz deste episodio por iso ven o
enfado, porque salpicou a estes dous
xogadores?
O que dixo Mouriño e que non quería
ter trato con esa axencia.
Pode correr o riso que de algún destes
dous xogadores marche?
Aspas non creo, pero Denis estivo a
puntiño xa.
Volvemos coa cuadrilla. Ides facer
algo este ano?
Xa se pode comezar, o aforo dos campos
está ao 100% e xa hai unha viaxe organizada a Vitoria por outra cuadrilla. Nós

faremos algunha reunión para comezar
a falar e organizar algo pero veremos o
que pasa porque empeza a estar mal a
cousa de novo cos contaxios.
Entón se a cousa non empeora e se
manteñen os aforamentos podemos
pensar en facer unha viaxe este ano?
Podemos pensalo pero temos un pero,
non nos quedan viaxes cerca, o máis
preto é Madrid. Valladolid ou Xixón
agora están en segunda e as cidades que
nos quedan son viaxes longas, estudiarémolo.
Tedes algunha catividade na cuadrilla
desde a pandemia?
Non, mesmo este ano estivemos de aniversario, quince anos, e non puidemos
facer nada para a súa celebración.
Que expectativas tes de como vai a
acabar a tempada?
Eu penso que imos ir a máis. En decembro
ven outro xogador media punta mexicano
do que falan moi ben, Orbelín.
Fai falta un media punta?
Penso que si, que é un dos grandes problemas que ten o Celta, non chega o
balón arriba. Creo estamos fallando na
defensa, temos tres centrais e un rapaz
da canteira. Levamos tres anos con eses
xogadores pensando en mellorala e segue
igual, se che meten goles é porque falla
a defensa e se non a cambias.
Crees que é a liña que necesita un
maior cambio entón?
Si, defensa de categoría e faría falta
gastar cartos.
E por último, o Deportivo, esta ben
en Segunda B ou non?
Risas… para min está perfecto. A única
pena é que non estea o Celta B por enriba.

Sergio Casal valora "a boa acollida"
da nova localización do mercado

PORRIÑO

O concelleiro responsable, Sergio
Casal valorou "a boa acollida" que tivo
a nova localización do mercado ambulante
que hoxe abriu na rúa Leandro Diz e
parte da rúa Xogo da Ola. O concelleiro
destacou “a boa acollida do público en
xeral e o acordo total cos vendedores
ambulantes”.
Son 105 postos de venda autorizados
que se repartien entre a rúa Leandro Diz
e nun tramo de Xogo da Ola, concretamente onde está a “zona azul”.
Por outra banda, o aparcadoiro de
terra seguirá en uso. O acceso ao aparcadoiro esta sinalizado con valas e cinta
para garantir a entrada e saida de vehículos.
Sergio Casal indicou que aínda será
necesario que "todos nos adaptemos"
pero en xeral "estou moi contento co re-

sultado desta estrea", concluíu o concelleiro responsable de Mercados.
Estas medidas tómanse como consecuencia das obras de humanización da
rúa Manuel Rodríguez, no tramo que
discorre ata a praza de San Sebastián,
que teñén un prazo de execución de
catro meses.

BAR QUETA, PORRIÑO
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MOCIÓN DE CENSURA NO PORRIÑO
O pasado domingo a asemblea de
afiliados de Esquerda Unida de O
Porriño votaba de forma unánime
ratificar o apoio, da súa formación
política, á moción de censura que,
agás sorpresa de última hora,
presentará o PP contra o goberno
bipartito Psoe-Bng que encabeza
Eva García De La Torre. Todo parece
indicar que o popular Alejandro
Lorenzo será o próximo alcalde da
localidade porriñesa e recuperará o
goberno desta vila para a dereita
local. Despois dunha serie de
desavinzas coa alcaldesa, Esquerda
Unida acabou por esixir a dimisión
de Eva e de momento é algo que non
se produciu. Veremos como
evolucionan os acontecementos
deste episodio que non é avalado
pola dirección nacional de Esquerda
Unida. A continuación ofrecémoslles
as valoracións de urxencia dalgúns
dos actores implicados

PEDRO OCAMPO, RESPONSABLE LOCAL DE EU-SON

MIRIAM MARTÍNEZ, RESPONSABLE LOCAL DO BNG

“A nosa militancia
ratifica apoiar a
moción de censura”

“Estamos a tempo do
acordo e de evitar
entregar O Porriño ao PP”

Como foi o resultado da
asemblea de hoxe Pedro.
Ben, de maneira case unánime a nosa militancia ratificou apoiar a moción de
censura.
A concelleira Blanca Francés na votación inicial votara en contra?
Xa, pero hoxe votou a favor.
Cando vai presentar a moción o PP?
Non o sei, iso depende deles.
Se Eva dimitise antes?
Entón non tería sentido a
moción claro
A dirección nacional de Es-

querda Unida non avala a
operación vosa. Sodes conscientes de que vos poden
pedir responsabilidades?
Somos conscientes e estamos dispostos a asumilas.

Hoxe as afiliadas e afiliados de
Eu Son ratifican apoiar a moción de censura que supostamente presentará o PP. Cal é a
valoración do BNG de O Porriño ao respecto desta situación?
Ben, isto non revela nada novo.
Parece que EU SON xa tiña a
decisión tomada. E nós xa temos dito que é unha decisión
que non nos parece acertada.
O que percibimos nós é que o
electorado de esquerdas, máis
alá das persoas que estiveran
nesa asemblea de EU SON,
non está en absoluto contento.
Que pode pasar a partir de
agora, hai espazo aínda para

o acordo e para evitar a moción ?
Nós pensamos que si. A alcaldesa xa ten manifestado que
ele dimite do cargo e iso debería poder abrir un espazo
de negociación no que nós
confiamos aínda. Nós temos
un pacto de goberno co PSOE,
non con Eva, e vemos aínda
posible artellar un novo escenario que contribúa a evitar
entregar O Porriño á dereita.
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moción de censura no porriño

ALEJANDRO LORENZO, PRESIDENTE DO PP DE O PORRIÑO

“A moción ímola presentar canto
antes”
Alejandro hoxe a militancia de EU-Son
acaba de ratificar o apoio á moción de
censura. Que vai pasar a partir de agora?
Nós intentarémola asinar canto antes
porque entendemos que existe un goberno
insostible e unha xestión nefasta. É imprescindible para o noso pobo que á maior
brevidade posible exista un goberno que
lle dea servizo ás necesidades que ten Porriño.
Ese “canto antes” cando pode ser Alejandro, xa a próxima semana?
Cando se formula a posibilidade dunha
moción é porque existe unha situación insostible que é necesario cambiar o máis
rápido posible. E cando digo canto antes

quero dicir canto antes. Si, vai ser a
próxima semana
Como estás ti de ánimos?
Eu moi ilusionado en facer ben as cousas
e en darlle a Porriño o goberno que se
merece.

NOTA DA REDACCIÓN:
Esta nova foi
redactada o domingo
21, xusto despois da fin
da asemblea de
afiliados e afiliadas de
EU-SON. Non
descartamos que a
tensión política no
Porriño actual remate
en calquera dos dous
dos escenarios
posibles:
-O éxito da moción
-A dimisión da
alcaldesa mañá mesmo
e que polo tanto non
se chegue a presentar.

O TEU
XORNAL EN
GALEGO
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Recollida de produtos de hixiene en Salceda para os afectados da Palma
SALCEDA

A agrupación de PC de Salceda e o Concello organizaron
unha recollida de produtos de
hixiene persoal o pasado mes de
outubro, para axudar na medida
do posible a paliar as necesidades que están a sufrir as preto
de 7000 persoas desprazadas
dos seus fogares debido as consecuencias do desastre natural
do volcán da Illa de Palma.
A recollida foi solicitada
pola Agrupación de Protección
Civil de Los LLanos de Aridane
a todas as agrupacións de protección civil de España. A agru-

pación de PC de Salceda sumouse á solicitude poñéndose
en contacto co concello para organizar o dispositivo de recollida. Esta recollida decidiuse
que fose de produtos de hixiene
persoal, por ser non perecedeiros, fáciles de transportar e de
uso imprescindible para as familias que están sufrindo este
desastre natural.
A recollida fíxose por parte
de membros de PC de Salceda
ao longo da semana do 18 ao
22 de outubro, de mañá e de
tarde, na Praza do Concello,
onde se instalou unha carpa. A

veciñanza de Salceda coma
sempre respondeu coa súa solidariedade habitual, acadándose
uns 500 quilos de produtos de
hixiene persoal.
O Concello de Salceda non
dubidou en colaborar con esta
iniciativa en ningún momento,
e comprometeuse a facerse
cargo do envío dos produtos de
hixiene recollidos. A principios
desta semana enviáronse para o
súa entrega á Agrupación de PC
de Los LLanos de Aridane, na
Illa da Palma. Verónica Tourón,
alcaldesa de Salceda: “En Salceda non somos alleos á dolo-

rosa situación das familias afectadas e agradecemos unha vez
máis á nosa veciñanza e a Pro-

tección Civil a mostra de empatía e solidariedade que nos caracteriza.”
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COMERCIAL

BUGARÍN

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

Generoso Domínguez, Nº 174 - CELA - MOS - 986 687 708
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emendas aos Orzamentos da Xunta presentadas polo PSdeG de Salceda

SALCEDA

As e os Socialistas de Salceda, un ano máis realizan
emendas aos orzamentos da
Xunta de Galicia, ao considerar
que continúa sendo un concello
esquecido nas contas autonómicas. Reivindicacións xa históricas do PSdeG-PSOE de
Salceda seguen sen ser atendidas, a pesares da reiteración e
de que incluso algunhas delas

conten co apoio plenario de
toda a corporación.
A atención á infancia e
axuda a conciliación das familias traballadoras seguen sen
apoiarse. A pesares de que o
noso concello conta cunha das
taxas de natalidade máis alta
de toda Galicia só contamos
con unha “Galiña Azul”, insuficiente para as necesidades
do noso concello. O ensino ta-

mén queda fora destes orzamentos ao omitir un ano máis
solucións a saturación das súas
instalacións, sen abordar nin
sequera o estudo dun novo colexio de primaria, un patio cuberto no CEP Altamira ou un
novo comedor escolar. A ampliación do IES Pedras Rubias
non conta con partida específica, esperando que a ampliación tan ansiada sexa cuberta

por unha partida xenérica. Vellas reivindicacións dos Socialistas de Salceda ás que a
Xunta de Galicia non da resposta, considerando a executiva local do PSdeG-PSOE
"unha falta de oportunidades
para a nosa infancia e a xuventude" Servizos esenciais coma
un centro de día para a nosa
localidade, así coma o saneamento, aínda inexistente en pa-

rroquias como Entenza e Soutelo, seguen sen estar contemplados nestes orzamentos, despois de que fai varios anos a
Xunta deixase de executar fondos europeos que permitirían
avanzar na rede de saneamento
nestas parroquias. A executiva
socialista insiste en que "a
Xunta deixa de lado un ano
máis servizos esenciais para
Salceda"
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Ponteareas amplía o horario de zona
azul na contorna do Mercado Municipal

PONTEAREAS

O Concello continúa traballando
para dispoñer dun mellor reparto do
espazo público para estacionar, ofrecendo alternativas para que todas aquelas persoas que necesiten desprazarse
ata o centro da vila en coche poidan
aparcalo e realizar diferentes xestións
administrativas, mercar, acudir a actividades... Por este motivo, dende o
vindeiro luns 15 de novembro ampliarase o horario de estacionamento limitado e gratuíto na contorna do Mercado
Municipal ao horario de tarde. A duración máxima do estacionamento pasará ademais da hora e media actual a
dúas horas. Con estas medidas aténdese unha reiterada demanda de comerciantes e consumidores.
“O estacionamento é necesario para
facilitar a actividade económica e a
vida diaria das persoas que só poden
acudir á nosa vila en vehículo de mo-

tor. Por este motivo estanse a implementar medidas coas que incrementar
as prazas de estacionamento e a súa
dispoñibilidade, como a ampliación do
horario da zona azul nas rúas arredor
do mercado, multiplicando as prazas
de aparcamento dispoñíbeis”, salienta
o concelleiro de Mobilidade, Roberto
Mera.
Deste xeito, dende o vindeiro luns
o estacionamento limitado gratuíto nas
rúas A Estrada, Morales Hidalgo, Fernández Vega e A Perillana funcionará
tamén polas tardes. Así, o horario da
zona azul será os días laborábeis de
09.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.00 horas
e os sábados de 09.00 a 14.00 horas.
Neses horarios un mesmo vehículo só
poderá ocupar a mesma praza de aparcamento un máximo de dúas horas en
cada quenda, de mañá e de tarde. Ademais, como complemento, crearanse
dúas prazas de parada dun máximo de

Casa Rivero. En Bugarín, Ponteareas

ABRIMOS ÁS 19,00 TODOS OS DÍAS AGÁS OS MARTES

CANTINA ACRD

San Martín
de Moreira

Ponteareas

Novos éxitos dos deportistas do
ximnasio Loren de Ponteareas

PONTEAREAS

No open Internacional celebrado en
Pontevedra os deportistas do ximnasio
Loren volveron deixar moi alto o pavillón
de Ponteareas cuns meritorios resultados
pois acadaron 4 medallas de ouro, 2 de
prata e 2 de bronce. Os bos resultados

deportivos non xorden de casualidade
,nacen dun traballo serio e rigoroso dos
profesionais de Loren. De feito o 4 de
decembro 4 alumnos do club marchan a
disputar o campionato de España. E mentres tanto o Concello segue sen dar sinais
de vida. Lamentable.
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Hockey en Ponteareas
PONTEAREAS

Os próximo 4 e 5 de decembro vaise
disputar na vila de Ponteareas un apaxionante torneo de Hockey o 3º memorial
Kiko Represas que contará coa participación de equipos de diversas zonas de
España e Portugal e ao que animamos a
todos os nosos lectores e lectoras a asistir
para gozar deste espectacular e emocionante deporte. Parabéns aos organizadores e moita sorte para as edicións futuras.

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

686 107 539

O Concello instará á Xunta a incluír nos
seus orzamentos partidas para Ponteareas

PONTEAREAS

O Concello de Ponteareas esixe á
Xunta que inclúa no seu proxecto de Lei
de Orzamentos de Galicia para o ano
2022 partidas económicas específicas
“para satisfacer as necesidades urxentes
para Ponteareas”. A Corporación municipal aprobou por unanimidade en pleno
extraordinario unha proposta conxunta
de BNG, ACIP e PSOE para “reclamar
os compromisos claros que a Xunta fixo
en determinados momentos ao Goberno
local e á veciñanza e que é preciso que
reflicta nos seus orzamentos”, posto que
no borrador actual “esquécense necesidades imperiosas para Ponteareas como
o saneamento de Ribadetea, para o que
Augas de Galicia non contempla nin un
só euro”.
Deste xeito, ademais de orzamento
propio para o proxecto de saneamento
na parroquia de Ribadetea e a execución
da primeira fase do colector xeral, o Concello esixe partidas específicas para a

ampliación ou construción dun novo centro de saúde na vila; as obras de renovación da residencia de maiores; o ximnasio
do CEIP de Oliveira, a reforma integral
do CEIP Fermín Bouza Brey, a mellora
da eficiencia enerxética nos centros educativos e outras actuacións solicitadas
polos centros; as obras de mellora da seguridade viaria e peonil en diferentes tramos das estradas autonómicas que afectan á localidade; ou a mellora en
elementos patrimoniais como a Ponte
dos Remedios e a Ponte das Partidas.
Ponteareas tamén solicita o apoio económico para servizos competencia da
Xunta e que está a asumir o Concello,
como o Conservatorio de Música e a Escola Infantil; unha partida específica para
compensar aos municipios os gastos de
hixienización dos CEIP e para a redacción do proxecto de execución das obras
de construción da nova escola infantil da
vila, “a primeira que realizaría a Xunta
na localidade”.
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A Deputación respalda a recuperación
do espazo público para as persoas

PONTEAREAS

O deputado provincial de Mobilidade,
Uxío Benítez, e técnicos de mobilidade
da Deputación de Pontevedra visitaron
Ponteareas e percorreron a vila acompañados pola alcaldesa, Cristina Fernández
Davila, e membros do Gobern50.000 euros para redactar os proxectos de reforma
urbana das rúas Concha Brey, Constitución, Reveriano Soutullo, Senén Canido
e varios tramos de Morales Hidalgo, Vidales Tomé e Virxe dos Remedios. A isto
uniuse esta mesma semana a concesión
de 722.000 euros para a creación do camiño escolar seguro na rúa Trobador
Xoán García de Guillade dende a vila até
o CEIP Ramiro Sabell e coa que o espazo
para as persoas triplicarase. “Ponteareas
está sendo un concello exemplar na aplicación das novas políticas de mobilidade
saudábel e de recuperación do espazo público para as persoas”, engadiu o deputado provincial, que animou ao Goberno
local a continuar nesa liña.

Ademais, os responsábeis da institución provincial coñeceron as actuacións
realizadas en 21 rúas consistentes na creación de novos percorridos peonís onde
non existían ou eran incompletos así
como ampliacións de beirarrúas realizadas con sinalización horizontal sobre a
calzada. A estas actuacións uníronse outras como a reforma da rúa San Roque,
Alto da Gloria, rúa Redondela ou Complexo Deportivo e Centro de Saúde ou a
da Praza de Bugallal, actualmente en
obras.
En materia de seguridade viaria e calmado do tráfico, os responsábeis municipais amosaron aos representantes da
Deputación as actuacións consistentes en
protexer a visibilidade de todos os pasos
de peóns da localidade, a redución da velocidade máxima a 20 km/h, os estreitamentos de carrís e eliminacións de sobreanchos, e a eliminación de itinerarios
de paso ou de atallo polo centro da vila e
dos dobres sentidos de circulación.

ACiP reclama os 90.000 € que se cobraron
ilegalmente polas plusvalías

PONTEAREAS

Mentres o goberno de Ponteareas facía alarde da súa inoperancia, entre os
anos 2018 e 2019 produciuse un cobro
irregular de preto de 90 000 €, como demostra un informe realizado polo ORAL.
Coa insistencia e as continuas reclamacións de Alternativa Ciudadana de Ponteareas, o goberno tivo que entregarnos
ese documento, no cal se demostra a ilegalidade cometida co mesmo.
O 17 de novembro de 2017, levouse
a cabo a modificación da Ordenanza Fiscal de Plusvalías, comunmente recoñecido como «imposto de sucesións», a pe-

tición da nosa formación e respaldada
polo resto de grupos municipais. Esta
modificación eliminaba o cobro aos veciños cando estes deixaban aos seus fillos
vivendas e propiedades. Dende a aprobación en 2017, o goberno escondeuna e
non a publicou para evitar a súa entrada
en vigor, ata que, tras varias denuncias
de ACiP, realizase a publicación oficial
o 15 de outubro de 2019. Este retardo
provocado durante dous anos polo propio
goberno fixo que moitos veciños recibisen a notificación de liquidación, con importes superiores os 6 000 €, que chegaron a afrontar mediante prestamos.
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O Concello de Salvaterra de miño amplía a infraestructura do
foso de “skate” e BMX do parque de “A Canuda”

SALVATERRA

Os “skaters” e os amantes do BMX están de noraboa
en Salvaterra de Miño. O Concello ven de instalar unhas
plataformas de “ freestyle” que, xunto co foso, constitúen
unha zona de ocio e diversión para estes deportistas atrevidos.
O obxectivo non é outro que enriquecer a zona e adaptala ás necesidades destas emocionantes e valentes modalidades deportivas, onde os saltos, deslizamentos e demais
acrobacias espectaculares están aseguradas con estes novos
elementos; para iso se colocaron estas rampas aerodinámicas, que farán dos impulsos e velocidade o seus exes
principal para levar a cabo esas acrobacias no aire ou sobre
a varanda dunha delas. Deste xeito amplíase a oferta deportiva do Parque de A Canuda, non sin antes lembrar aos
usuarios e usuarias da mesma, da necesidade de facer este
tipo de deportes coa seguridade oportuna, engadindo que,
o casco, os protectores de xeonllos e as cóbadas son elementos fundamentais para a boa práctica.

Inxeñeiro técnico
Agrícola

PABLO
CARBALLIDO

Av. Rosalía de
Castro, 2
Ponteareas

MARMOLERÍA

LA GLORÍA

ARTE FUNERARIO
MÁRMOLES Y GRANITOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

986 660 188
625 082 049

FRANCISCO

Alto de la Gloria, 8
PONTEAREAS
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Xose é un tipo brillante, cálido e cordial, que ten un compromiso emocional absoluto co seu pobo, e que estou seguro que, como Pepe Represas en Ponteareas, pasará a historia como o
mellor alcalde de todos os que tiveron a honra de ostentar a máxima representación na política local. Unha vez máis foi un pracer para min conversar con el

XOSE MANUEL RODRÍGUEZ, ALCALDE DE AS NEVES

“A maior satisfacción que esta etapa como alcalde me
pode dar é que as persoas das Neves estean moi
orgullosas do noso pobo, e que a xente de fóra, que nos
coñeza, sinta desexos de compartir o seu camiño con Nós”
Hai tempo que non tiñamos ocasión de
falar alcalde. Como vas as cousas polas
Neves?
Eu diría que moi ben. Estamos nun momento político cunha gran estabilidade,
isto inflúe en que poidas tomar decisión
con tranquilidade, decisión e perspectiva.
A última vez que falaramos as túas re-

lacións co PSOE, o teu socio de goberno,
a eran excelentes. Sigue sendo así?
Seguen sendo así. Eu só teño palabras
de agradecemento para o traballo, lealdade
e, incluso o afecto que se lle pon ás
cousas. Non hai nin un só aspecto que
non foramos capaces de resolver cunha
conversación serenísima. Temos un nivel
de acordo que eu diría espectacular ao

respecto de como debe ser o modelo de
goberno.
Xa, pero iso, no mandato anterior non
foi así. O antigo portavoz do PSOE
segue na corporación non?
Si, Eduardo Mariño segue, pero fixo
unha especie de transfuguismo político,
presentouse no número dous pola lista
do PSOE, foise do PSOE pero non de-

volveu a acta de concelleiro. E está
como concelleiro non adscrito.
Fai algún tipo de oposición?
Si, fai unha oposición decidida ao goberno, e nada construtiva.
Tamén lle fai oposición aos seus antigos
compañeiros de partido nas áreas que
leven eles?
Radical.

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

RÚA ROSALÍA DE CASTRO, 107 - BAIXO
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E as relacións co PP como as tedes?
Son de respecto institucional, non temos
ningunha fricción máis alá das derivadas
do exercicio e da actividade de goberno
que se evidencia nun pleno ou nalgunha
petición que se poida facer. Nada que
destacar.
O abandono do rural por parte da mocidade, que carece de alternativas, e o
conseguinte envellecemento da poboación

é un problema enorme que sofre o país
galego. Pódese facer algo desde os concellos? Fai algo para tratar de mitigalo
o goberno de As Neves?
Eu diría que isto é o gran problema
deste país. Eu creo que na actualidade
hai un percepción social máis positiva
do mundo rural despois deste episodio
tan dramático da pandemia, interesándose
polo rural como un espazo onde poder

vivir. A administración municipal ten
pouca marxe para abordar un problema
desa dimensión. Pero todo o que haxa
imos tratar de aproveitalo desde logo.
Creamos un programa desde o concello
que é “Vive nas Neves” que pretende,
en esencia, que as xentes que somos das
Neves esteamos moi orgullosos e orgullosas de selo, valoremos moi ben o que
temos e o que somos, e para a xente que
non é das Neves, teña o desexo de vir a
vivir As Neves.
Como se pode facer isto?
Cunha liña informativa que conta o que
somos y o que temos. Temos o ciclo
formativo completo desde gardería, infantil, primaria, instituto ata o bacharelato
e formación profesional. Levamos feito
unha inversión altísima desde o goberno
municipal mellorando as instalacións
educativas para que isto sexa de calidade.
Todo isto conforma unha gran oportunidade para poder mellorar a nosa trans-

misión da idea do que somos polo mundo
a través dos ollos desa xente que nos
visita e nos coñece. Isto tamén é unha
oportunidade económica importante porque xera alugueres, ventas…
Hai nicho de mercado para mercar ou
alugar casa se se quere vir vivir aquí?
Si, acabamos de crear este ano un portal
inmobiliario público informativo e poñemos as ferramentas para que a xente
coñeza a oferta de vivenda que hai no
concello, tamén para que a xente que
está demandando unha vivenda poida
anunciarse neste portal.
Como se chama?
Portal inmobiliario de As Neves.
Ademais deste porta tamén queremos
facer respectar o patrimonio inmobiliario
que existe, intentar estimular as propietarias ou propietarios deste patrimonio
para que se restaure e se volva poñer
outra vez en circulación. Hai moitas vivendas abandonadas no casco urbano.
Este casco é moi bonito con moitas vi-

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¡¡
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vendas de calidade e non ten moita ocupación, ten vivendas valeiras todo o ano
e creemos que en lugar de facer novas
construcións, hai que apoiar a recuperación deste patrimonio.
Alén de ter unha educación competa e
de calidade, posibilidade de adquirir
vivenda bonita a moi bo prezo, tamén
temos que ter servizos, sobre todo servizos
sanitarios. Recentemente estabas nunha
protesta en defensa da sanidade pública
de As Neves, como está esta situación
sanitaria no pobo?
Temos un problema de dotación efectiva
de medios para a sanidade pública por
parte da Xunta de Galiza que é notablemente mellorable. Estamos negociando
co Sergas para que se faga cargo do
mantemento do Centro de saúde do concello. O mantemento e limpeza corre a
cargo do concello e isto non ten sentido.
Creo que debedes de ser o único concello
que se encarga disto.
Hai algún máis por aí, pero moi poucos.

O Sergas di que como o edificio é noso,
temos que encargarnos do mantemento.
Isto é competencia da Xunta e estámoslle
quitando recursos ao concello para outros
asuntos.
Os medios humanos e técnicos que ten
o centro de saúde son os suficientes?
Se houbera as necesarias substitucións
nas baixas, vacacións ou permisos do

persoal sanitario non estaría mal. Hai
tres consultas médicas, enfermería, pediatría, pero non hai vontade ningunha
de que estean ao 100% e isto si que é un
problema, cando hai falta de persoal hai
deficiencia nos servizos e retrasos nos
mesmos.
Logo, os medios técnicos e a infraestrutura
hai que mellorala, por iso estamos negociando con eles, queremos facer a
transferencia ao Sergas
para que fagan unha inversión importante.
Outros alcaldes e alcaldesas coméntanos que a
pandemia provocou que
moitas familias precisen
axuda dos servizos sociais
do concellos para atender
as súas necesidades máis
básicas. Nas Neves tamén
notastes este fenómeno?
Si, sen dúbida. Xa no incendio do 2017 adianta-
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mos esta percepción. Este incendio provocou, a maiores do desastre ecolóxico
e económico, unha percepción sobre as
necesidades da xente. Decatámonos do
abandono que pasa unha persoa maior
pola cantidade de horas que pasa soa.
Tamén no lo reflexan as traballadores
do fogar ou as de dependencia, que
estas persoas o que máis agradecen é a
compañía. Por isto fixemos un programa

Praza da Feria - AS NEVES
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con Avelaíña co que temos pensado
seguir que é o acompañamento e actividades.
As condicións que posibilitaron a terrible
vaga de lumes do 2017 desapareceron
ou hai posibilidades de que os lumes se
repitan si se dan as condicións?
Esta resposta non me gusta nada, pero é
que si pode volver pasar. No noso concello, a xestión do que ten que ver coa
propiedade forestal privada que estivo
afectada polo incendio non obtivo ningunha axuda. Non existe ningunha liña
de axudas para que o propietario do
terreo arrasado polo lume se poida ver
estimulado a recuperar esas terras cun
uso diferente, substituír a proliferación
natural e automática de eucalipto por
outro tipo de cultivo ordenado. Na Xunta
non nos fixeron ningún caso para que
puxeran ao concello de As neves como
oportunidade para mostrar o modelo de
xestión forestal, que quería aplicar neste
país, pois tiñamos o 90% do terreo calcinado. O que si quero destacar é o
papel das comunidades de montes que
traballaron arreo e moi ben para reverter

a proliferación masiva do eucalipto e
darlle un xiro a como se quere traballar
a parte forestal e de ordenar este uso.
Un pregunta cuxa resposta tampouco
che vai gustar. O Outro día estaba tomando algo no bar ao carón do instituto
á hora da saída e observei que ningún
mozo e moza falaba galego nas Neves,
isto é unha desgraza.
Comendo o outro día na Coruña cuns
amigos comentabamos isto. Todos temos
fillos que abranguen diferentes tipos de
idade e chegamos todos a mesma conclusión, cando estes rapaces e rapazas
entran no ciclo formativo, cambian o
seu idioma de relación. Eu engadería a
maiores de que os medios a través dos
cales socializan como as redes sociais
ou a televisión, transmítense basicamente
en español, aprenden que as cousas que
lles gustan se comunican nese idioma e
establéceno como idioma de relación.
Pero a situación do idioma galego é moi
difícil, abofé que si.
Fainos unha síntese das principais actividades para dinamizar o tecido cultural
do pobo que tes feito neste mandato.

Desde o inicio de todo temos un programa
aberto que se chama “As Neves estación
cultural” non que incorporamos unha
estrutura das actividades culturais. Exemplo: o outono, o teatro; a primavera, a
música; o inverno de cinema. Así están
incluídas todas as disciplinas artísticas
das actividades culturais que desenrola
o concello. Tamén temos especial sensibilidade á hora de programar festas
como a do requeixo, a do viño, as festas
patronais, ou eventos que teñen que ver
coa oportunidade de ofrecer produto de
consumo cultural, o uso da lingua, a
cultura máis popular. Queremos destacar
o que somos, e a cultura en gran medida,
representa o que somo como sociedade.
Que tal estivo a Festa do Viño este ano?
Xenial, creo que o mellor ano de todos
con diferencia tanto en participación de
xente coma nas das adegas. Quedamos
moi contentos.
O problema da variante de Setados está
arranxado xa?
Non, en absoluto, nin creo que haxa intención política da Xunta de arranxalo.
Pero algo fixo a consellería?

PELUQUERÍA

KRISEL

RÚA ESPERANZA
NÚMERO 12
AS NEVES

CAFETERIA
LA PARADA 24h

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

GASOLINERA 24h:
TIENDA CONVENIENCIA - BUTANO/PROPANO,
PELLETS, CARBÓN Y LEÑA - LAVADO DE
COCHES (TÚNEL, BOXES Y ASPIRADO) APARCAMIENTO CLIENTES

TALLER SALCO

(9-13:30/15-19)

Si, cambiaron a pintura, unha solución
de tránsito que serviu para darlle un
pouco máis de seguridade pero aquí
necesítase outra cousa, necesítase un
cruce de verdade. Hai cruces e accesos
ao concello no que hai moitos accidentes
e casas moi pegadas á calzada con
risco. A consellería non abordou ningunha das propostas de seguridade
viaria que lle levamos proposto desde
o ano 2015.
E coa DEP que tal?
Temos 400.000€ de financiamento da
Deputación para facer a urbanización
do entorno do colexio, que diferencia
coa Xunta da que non temos nada¡¡
Cando imos comezar a operar na contorna do colexio?
En canto nos chegue a concesión licitaremos a obra e xa.
Rematamos Xose, como estás de ánimo,
de ilusións forzas e gañas?
Teño de todo iso máis que antes. Aquí
chegas con moita intención e certa dose
de impulso na que che falta algo de
control. Agora teño este impulso con
moito máis control.
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O CURA VERÍSIMO
Verísimo Sueiro é un sacerdote xubilado que aloumiña as 9 décadas de vida. Foi o primeiro alcalde das Neves despois da morte de Franco e a
chegada da restauración borbónica. Aquelas eleccións gañounas liderando unha lista do PSOE pois Verísimo foi, toda a súa vida, un cura
progresista, galeguista, solidario e fraternal. Non sei de Xesús existiu ou non, e tampouco sei se a parábola da expulsión dos mercadores do
templo responde a algo parecido á realidade ou trátase, como supoño, dalgunha metáfora. Pero, de ser o caso que fose real, Verísimo de
ningún modo estaría entre os expulsados a lategazos, todo o contrario, tería un lugar preferente a carón de quen para os cristiáns é o fillo de
Deus. Naceu no Rosal cre que en 1.934, pero non está seguro de todo pois por unha banda as vacilacións propias da idade e pola outra a
confusión do terrible contexto bélico no que viviu a súa infancia fixéronlle dubidar sobre a data exacta do seu nacemento. Malia todo, os
recordos agromaron á súa mente con fluidez, e fixeron que as palabras doces, cálidas e tinxidas de certa nostalxia pola dor de acontecementos
pasados caeran con forza na miña alma, como caen as fervenzas nos ríos desexosos de ser alimentados pola sabedoría e a bondade.

“A razón de meterme en política foi
porque eu, humildemente, quería
contribuír a que as cousas fosen mellor e a
vida un pouco máis fácil”
Eu tíñalle Verísimo por un home do
Condado, sorpréndeme moito iso de
que en realidade naceu no Baixo Miño?
Nacín no Rosal si, no Barrio de Caselas,
pero non me lembro moito pois cando
saín de alí creo que tiña 3 anos.
E para onde foi?
Para Mondariz Balneario. Tiña un tío
cura alí e fun vivir con el ata que tiven
23 anos.
Cando se decidiu a ser sacerdote?
-emociónase profundamente- Aquela
era unha época horrible. Naquel tempo
moi cerca de onde eu vivía había un
hospital militar franquista. E alí fusilaban
aos republicanos. Eu era un neno moi
pequeno e tiña unha avoa moi boa que
me levaba moi pronto para a cama para

que eu non escoitara os ruídos dos disparos e das mortes.
A súa avoa conseguiu evitar que vostede,
un neno, escoitase eses terribles asasinatos?
-volve emocionarse moitísimo-Non, eu
oía todo, non era capaz de durmir.
Nunca se me esqueceu aquilo. O meu
tío era moi bo cura, pero era unha
persoa especial, gustáballe moito Franco
e as súas ideas. E unha vez, sendo eu
moi neno enfronteime a el.
Cónteme ese episodio?
Díxenlle que como sendo cura pode
defender a quen mata a outros seres
humanos. Díxenlle que iso non era propio do cristianismo.
Que lle dixo o seu tío?

Enfadouse moito comigo e a nosa relación xa nunca volveu ser como antes,
de feito á misa xa me levou a miña
avoa.
A que o levaba pronto para cama?
Si, e tamén quero dicirche que ao día
seguinte dos asasinatos a miña avoa
xunto coas mulleres dos asasinados ía
recoller os cadáveres, metíaos en sacos
ou collíanos como boamente podían.
Eu ás veces estaba con ela.
E mirou vostede iso Verísimo?. Sendo
un neno mirou como as mulleres dos
asasinados recollían os cadáveres dos
seus familiares?
Si, nunca o esquecín. E naqueles momentos foi cando decidín ser cura para
predicar o cristianismo de verdade, non
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o que consentía semellantes atrocidades.
Cando decidiu ser sacerdote como reaccionou o seu tío?
Non quería, non quería que fose para o
seminario pois víame como un futuro
cura bolchevique.
Ha ha ha ha.En que seminario estudou?
No de Tui. Estiven arredor de 10 anos
alí.
Que recordos ten daquela época?
De todo tipo. Se tivera que quedarme

con algo quedaríame co bispo daquel
momento; López Ortiz, un home moi
bo e moi intelixente que no seu momento
tivera problemas serios co goberno da
República. Recordo que era un gran
especialista en literatura árabe, dos poucos que había en España.
Onde o ordenaron sacerdote Verísimo?
Na capela do seminario.
Lémbrase dese día?
Si, con tristeza, porque o meu tío non
quixo vir. Nese momento ordenámonos
3 persoas e eu estaba triste porque os
outros dous levaron ás súas familias e
eu estaba só.
Cal foi a primeira parroquia que che
deron?
A de Batalláns. Tiña esa e a de Cerdeira
e non había estrada ningunha para subir
ata alí. Nin estrada nin luz.
Como ía de Batalláns a Cerdeira, dacabalo?
Non, ía a pé. Sobre todo subía cando
me chamaban para dar unha extrema
unción. E non sei que pasaba que case
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HORIZONTAIS:
A ESCRITOR GALEGO QUE NACEU EN COSPEITO EN 1.952.
B CONCELLO DA COMARCA DE NOIA-500-CONTRACCIÓN DE
PREPOSICIÓN E ARTIGO FEMININO-FILAS, RINGLEIRAS.
C NATIONAL GEOGRAPHIC-ELEMENTO QUÍMICO DE NÚMERO
ATÓMICO 42-EXPRESA ALEGRÍA.
D GRUPO TERRORISTA DIRIXIDO POLO SEÑOR X-HEROE DA
CIDADE DE TROIA MORTO POR AQUILES-NOME DA
ALCALDESA DE BARCELONA.
E VOGAL-ÚLTIMA VOGAL-100-1.000-DIÑERIO QUE PRODUCE
UN CAPITAL.
F PINTOR CORUÑES CO FUNDADOR DA UNIÓN DE ARTISTAS
CEIBES-CONSOANTE.
G ESTREMA DUNHA LEIRA CANDO QUEDA SEN TRABALLAR-1A PRIMEIRA VOGAL-VOGAL.
H SARCASMO-ANTIGA CIDADE DE MESOPOTAMIA-DÍGRAFOANTES DE CRISTO.
I VOGAL-1-100-LUGAR ONDE DÁ MOITO O SOL.
K TERRITORIO DA XURISDICCIÓN DUN PRIOR-QUE NON ESTÁ
CASADO.
L TERRA DE LABOR CERCADA DE POUCA EXTENSIÓNADQUISICIÓN DUNHA PROPIEDADE MEDIANTE A SÚA
POSESIÓN DE BOA FE DURANTE O TEMPO MARCADO POLA
LEI

Tiña un moi bo equipo comigo. Eramos
como unha especie de sindicalistas campesiños da política. Naquel mandato
aprobamos o primeiro plan de ordenación urbana do concello.
Non tiveches problema co bispado por
presentarche ás eleccións nas listas do
PSOE?
Non, porque o bispo López Ortiz queríame, eu creo que era por iso que non
me dixo nada. Xa che dixen antes que
el era moi boa persoa.
Por que só estiveches catro anos e non
quixeches volver a presentarche?
Pois porque co bispo Cerviño xa cambiou o conto. E non me quedou outra
que deixalo. Era boa persoa pero a min
cansoume. Unha vez veu ás Neves de
visita, sendo eu alcalde, e leu unha
carta que lle mandara eu a el dicindo
que era unha carta inapropiada para escribirlla a un bispo.
Pero esa carta privada que lle escribira
vostede a el, leuna en público?
Si, si, na casa do cura das Neves e
había varios curas alí que aplaudían ao
bispo Cerviño. Eu creo que un bispo
debe de estar por encima de todo iso,
querer o ben das almas, traballar para
que sexa así e nada máis. En calquera
caso ese episodio acabou por facerme
decidir deixar a política.
E deixaches a alcaldía e seguiches como
cura ata a xubilación?
Si claro, ata que me xubilei como cura.
Seica che fixeron unha homenaxe moi
bonita cando deixaches o sacerdocio?
Moi bonita e moi emocionante. Abofé.
Moitas grazas Verísimo. Foi un pracer
conversar contigo.
VERTICAIS:
1 O PROTAGONISTA DA NOVELA “MORTE DE REI” ESCRITA
POLO AUTOR QUE PREGUNTAMOS NA A HORIZONTAL-100.
2 H20-RÍO DE SUÍZA-COEFICIENTE QUE INDICA O GRAO DE
SALINIDADE DUNHA SOLUCIÓN ACUOSA.
3 RADIO TELEVISIÓN-REBAIXE CIRCULAR DO EIXE DUN CARRO
AO LADO DO LUGAR NO QUE SE UNEN AS RODAS.
4 INSTITUTO DE ESTUDOS MIÑORANOS-A PARTE FINAL DO
BRAZO-IZQUIERDA UNIDA.
5 ANIMAL PLANTÍGRADO-QUE TEÑEN FORMA DE CUBO.
6 10-INTERPRETA O ESCRITO-ESPIDA-ANIMAL ANFIBIO.
7 DEUS NA MITOLOXÍA NÓRDICA-550-DEUS EXIPCIO.
8 CONSOANTE MUDA-EN MÚSICA NOTA QUE É UN SEMITÓN
MÁIS BAIXA CÓ SEU SON NATURAL-ABREVIATURA DE
EDUARDO.
9 CAMIÑA-ESCASOS.
10 AO REVES O NOME DUN FAMOSO ACTOR DE APELIDO
CONNERY-VOGAL-ANIMAL ANFIBIO-A ÚLTIMA VOGAL.
11 100-CONSOANTE-PRONOME DE SEGUNDA PERSOA-300.
12 VOGAL-VOGAL-11-COMPLETA, QUE NON CABE NADA MÁIS.
13 SÍMBOLO QUÍMICO DO BROMO-AO REVÉS ANTÍLOPE DE
ÁFRICA-CANCIÓN DOS BEATLES.
14 AS DÚAS PRIMEIRQAS VOGAIS-NOME DE MULLER-3.
15 PLANTA DA FAMILIA DAS LILIACEAS-LOCALIDADE FAMOSA
POLA SÚA LAMPREA.

SOLUCIÓNS HORIZONTAIS A-DARIOXOHANCABANA.B-OUTES-D-NA-REAS.C-NG-MOLIBDENO-RI.D-GAL-ENEAS-ADA.E-A-U-C-MXURO.F-RAIMUNDOPATIÑO-R.G-CADABULLO-I-A-E.H-IRONIA-UR-CH-AC.I-A-I-C-RECACHEIRA.K-PRIORADO-CELIBE.L-CHOUSAUSUCAPION VERTICAIS: 1-DONGARCIA-C. 2-AUGA-AAR-PH. 3-RT-LUIDOIRO. 4-IEM-MAN-IU. 5-OSO-CUBICOS. 6-X-LE-NUA-RA.
7-ODIN-DL-RA. 8-H-BEMOL-EDU. 9-ANDA-POUCOS. 10-NAES-A-RA-U. 11-C-N-TI-CCC. 12-A-O-XICHEA. 13-BR-UÑ-HELP. 14-AEAROA-III. 15-NARDO-ARBO. 16-ASIA-RECAEN

o encrucillado

todos os que morrían, morrían pola
noite.
Ha ha ha ha. Non creo que fose para
amolar ao cura, aínda que subir a pé
ata Cerdeira, pola noite sen estrada e
sen luz, non debía de ser nada fácil?
Ía cunha cadela e a verdade era ela que
a que me levaba pois era a que coñecía
o camiño. Unha vez cheguei á miña
casa tan esgotado que lle escribín unha
carta ao bispo dicíndolle que deixaba
de ser cura.
Vaia, e como reaccionou o bispo?
Mandoume a dous individuos, un o vicario xeral, e preguntáronme que parroquia quería eu, que me daban a que
eu elixira.
Cal escolleu?
A de Tortoreos. E alí estiven ata que
me xubilei e vin para aquí
Moitísimos anos non?
Un feixe deles, xa non me lembro cantos.
Cando decidiches meterte en política?
Non sabería dicirche, e tampouco sei
se se podería dicir que me metín en política. Pero naqueles anos había moita
pobreza, represión desigualdades, inxustizas, e eu humildemente só quería
contribuír a que as cousas mellorasen e
a vida puidese ser un pouco mais fácil.
Presentouse no PSOE e gañou as eleccións?
Si, seica a xente quería que fose nas
listas un cura e mira.
Se cadra ata tería axuda divina para
poder gañar as eleccións?
Ha ha ha ha. Quen sabe...
Algo que queira destacar da súa época
de alcalde?
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COLECTIVO DE DESPEDIDAS C&A
C&A é unha empresa holandesa que estaba instalada na rúa do Príncipe da cidade de Vigo desde o ano 1.988 de maneira ininterrompida. A maioría das súas traballadoras levaban prestando os seus
servizos nesa empresa desde ese mesmo ano ou desde moi pouco tempo despois. Porén a principios deste ano a compañía decide pechar esa tenda, e manda á rúa a un colectivo de mulleres que
entraron na empresa sendo pouco máis que unhas nenas e que hoxe, pasados os 50 anos de idade, van ter enormemente difícil reincorporarse ao mercado laboral.
Elas manifestan sentirse estafadas pois cando lles comunican o despedimento xa tiña que saberse que C&A abriría unha tenda no novo centro comercial de Vialia, que estaba naquel momento a
piques de inaugurar, porén nin lles din nada, nin lles ofrecen pasar a traballar nese local e incluso ante a súa pregunta referente que se a compañía ten previsto abrir ese local explicitamente lles
menten e lles din que non. Non entenden tampouco como é posible que o resto de compañías que trasladan os seus locais de Príncipe a Vialia levan ao persoal pero no seu caso elas son despedidas
para contratar a persoas moito máis novas. Unha vez toman conciencia de que, ao seu xuízo, foron enganadas deciden contratar a uns avogados e demandar a empresa pedindo a nulidade dos
despedimentos. O próximo 2 de decembro teñen o xuízo. Desde as nosas páxinas expresamos toda a nosa solidariedade con elas e a esperanza de que a xustiza lles dea a razón. Nós conversamos
con elas. Velaí vai o resultado

“Sentímonos estafadas pola empresa” Non podedes
imaxinar o duro que foi baleirar os nosos armarios
Canto tempo levabades traballando en
C&A?
Desde 1988 a maioría. Algunha entramos
un pouquiño máis tarde. En calquera
caso todas levabamos en torno a 30
anos, mínimo, traballando na empresa.
Caramba. Tres décadas ininterrompidas?
Si, ininterrompidamente na mesma empresa e no mesmo local.
Supoño que en tanto tempo viviriades
distintas conxunturas no que se refire á
situación das vendas da empresa?
Si claro. Houbo épocas moi boas, boas,
regulares, malas e moi malas,
A que segmentos económicos ía dirixida
a roupa que vendiades?
A persoas de economía media. É roupa
accesible a case todos os petos e de moi
boa calidade. A relación calidade prezo
era excelente.
Imaxino que teriades clientes de moitos
anos?

E tanto que si. Ata 3 xeracións. Clientas
que mercaron para elas, logo para os
seus fillos e ultimamente estaban facéndoo
para os seus netos.
A quen pertence a compañía?
É holandesa. Inicialmente foi unha empresa familiar e agora forma parte dun
holding.
Cantas tendas hai en Galicia?
Hai en Lugo, Coruña, Ourense e en
Vigo hai unha en Gran Vía e agora a
nova que abriron.
Cando comezastes a ter os primeiros
indicios de que o voso local, o de Príncipe,
podía pechar?
Non tivemos ningún indicio previo a
non ser que había menos cantidade de
roupa.
E non preguntabades o motivo da escaseza de xénero?
Si claro, pero nos dicían que eran problemas de transporte resultantes da pandemia e que era común a todas as tendas

do grupo.
Ese problema foi grave, nalgunha ocasión
non puidestes atender a demanda de
clientes por carecer de xénero?
Si, nalgún caso si.
Os resultados económicos da vosa tenda,
a consecuencia da pandemia, eran anormalmente malos?
Eran malos si, pero igual de malos que
no resto de tendas de España.
Entón diciádesme que alén
da escaseza de mercadoría
non tiñades ningún indicio
de que a vontade da dirección era pechar, e como foi
o proceso?
Dun día para outro.
Dun día para outro¡¡
Si, a finais de xaneiro, convócanos a unha xuntanza
para o día seguinte a todas,
incluso ás persoas que non

lles tocaba traballar ou que puidesen
estar de baixa. A xuntanza é para o
100% do persoal.
Quen está nesa reunión?
A directora de recursos humanos de Iberia( As tendas de España e Portugal), o
segundo de abordo de recursos humanos,
e a directora de Galicia e norte de Portugal.
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Vós non tedes representación sindical
na empresa?
Si, unha delegada de FETICO que tamén
está na reunión.
Describídeme como foi a reunión?
Foi a finais de xaneiro e nela dinnos que
nun mes e poucos días pechaban a tenda.
Despídenos a todas, incluída á xerente,
polo que eles din que son causas organizativas e produtivas ao abeiro do artigo
52 C do estatuto dos traballadores.
Que vos ofrecen?
20 días e 24 mensualidades, o que marca
a lei. Logo despois dunha suposta negociación co sindicato subiron a indemnización a 33.
Supoño que o panorama sería desolador?
Absolutamente. O impacto foi brutal. E
foi algo tan inesperado que a dor e a angustia penetraron ata o máis profundo.
As bágoas de todas asolagaron aquel
local en aquel momento tan horrible. A
situación de todas as tendas era moi semellante e non entendiamos por que somos nós os que temos que pechar. Logo
reflexionando entre nós concluímos que
se cadra influíu o feito de que lles caducaba o aluguer do local e terían que volvelo negociar.
Nese momento xa era inminente a apertura de Vialia. Vós sabiades que C&A
ía abrir unha tenda nova nese centro
comercial?
Non, non o sabiamos. E incluso foi algo
que preguntamos directamente.
E ante unha pregunta tan clara que vós
contestaron?
Que non, que non ían abrir tenda algunha.
Negáronnolo explicitamente.
Vaia, pois semella que vos soltaron unha
trola?
Iso parece, pois a decisión de abrir unha

tenda das dimensións da nosa non se
toma cun mes de antelación. É algo estudado e proxectado desde moito antes.
Cando vos despiden non vos ofrecen a
posibilidade de recolocarvos nalgunha
outra tenda próxima?
A única posibilidade máis ou menos
digna era un posto en Ourense que colleu
unha compañeira. Logo hai outra serie
de ofertas imposibles de asumir, contratos
menores de 20 horas en Madrid, de 16
horas en Mallorca....Xa me dirás como
persoas de 50 anos con familias e vidas
estruturadas podemos ir a traballar a
media xornada ou menos a Madrid ou a
Mallorca. Delirante vaia.
No momento de ter executado o despedimento xa decidides organizarvos como
colectivo?
Non. Seguimos mantendo o contacto
entre nós porque somos amigas, porque
xa levamos moitísimo tempo xuntas e
temos pasado máis tempo entre nós case
que o que pasamos coas nosas familias.
Pero en ningún momento decidimos organizarnos como colectivo pois nós confiabamos na empresa. E cando nos din
que pechan o local pero que non van
abrir ningún outro estabamos seguras
de que nos estaban dicindo a verdade.
Pero non foi así?
Efectivamente. Pouco despois coñecemos
que había unha oferta en infojobs para
12 persoas para C&A Vialia.
12 persoas¡¡¡ xusto o número de persoas
que sodes vós¡¡¡ parece incrible?
Pois si, e foi nese momento, cando comprendemos que se nos tomou o pelo,
cando decidimos organizarnos como colectivo e reclamar a nulidade dos despedimentos.
Cales son os vosos sentimentos neste
momento?

O BNG demanda
unha rotonda no
Alto dos Valos
VIGO

Sentímonos enganadas, sentimos que a
empresa tomou a decisión conscientemente de librarse de nós para contratar
a rapazas moito máis novas por un
salario bastante inferior ao que nós tiñamos. Non te podes imaxinar o duro que
foi baleirar os nosos armarios de 32
anos. Nós asinamos os despedimentos
pero enganadas, asinámolo coa conciencia
de que non se ía abrir ningunha outra
tenda de C&A. Se tiveramos sabido que
era inminente a apertura da tenda nova
non teriamos asinado baixo ningún concepto.
Houbo empresas que estaban en Príncipe
que tamén se foron para Vialia. Sabedes
que fixeron co persoal?
Si, todas e cada unha, con excepción da
nosa que nos despediu, trasladáronse ao
novo centro comercial co persoal que
tiñan en Príncipe.
Como vos estades defendendo?
Contratamos un despacho de avogados,
Vento avogados, que son os que nos representan. Levamos á empresa a xuízo,
que é o 2 de decembro, e reclamamos a
nulidade dos despedimentos, por outra
parte tamén realizamos concentracións
na porta de Vialia.
E non tedes asesoramento sindical?
Si, tamén nos está asesorando Vítor Mariño do sindicato CUT.

O Bloque Nacionalista Galego vén de
reclamar a construción dunha rotonda na
estrada N-550 ao seu paso polo Alto dos
Valos ante a alarmante inseguridade viaria
neste punto, situado no límite entre os
concellos de Redondela, Mos e Pazos de
Borbén. O deputado da fronte nacionalista
no Congreso, Néstor Rego, presentou
unha emenda parcial aos Orzamentos Xerais do Estado (OXE) de 2022 para demandar un investimento de 800.000 euros
que faga realidade esta reiterada demanda.
“Existe un problema de seguranza viaria
neste punto polo tráfico que ten, incluído
de vehículos pesados”, explicou Rego durante unha visita na zona acompañado
dos portavoces municipais do BNG de
Redondela, Xoán Carlos González, de
Mos, Gustavo Barcia, e de Pazos de
Borbés, Xurxo Pardo.
Os representantes da fronte nacionalista
lembraron que cada día circulan arredor
de 20.000 vehículos por esta ubicación da
N-550, que une o norte de Portugal e as
áreas industriais do Porriño co norte da
provincia de Pontevedra e da Coruña. De
feito, este vial ten unha das densidades de
tráfico máis elevadas da provincia, pois
serve como alternativa sen custes á AP-9,
o que provoca na zona do Alto dos Valos
unha preocupante siniestralidade.
A demanda dunha rotonda que mellore
a seguridade viaria dos tres concellos
afectados foi desouvida polos sucesivos
Gobernos españois durante os últimos
anos.
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ponte caldelas

Os 102 outonos de Ricardina

PONTE CALDELAS

Ricardina Martínez Moreira, veciña
de A Reigosa, Ponte Caldelas, cumpriu
hoxe 102 anos e recibiu a visita do alcalde
de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, e da
concelleira Leticia Rocha, que lle entregaron un ramo de flores e unha tarta de
cumpreanos. Ricardina estaba acompañada
polas súas fillas Pepa e Margarita, e os

seus xenros Eusebio e Jose Manuel. A
vida regaloulle tres netos e cinco bisnetos,
que moitos días xogan aos pés da súa bisavoa. Ricardina goza de boa saúde e a
súa familia lembra que fai algúns anos
aínda traballaba a horta como fixo dende
ben pequena. “Sempre traballou moito
nas fincas, coas vacas e nos traballos do
campo”, recordan as súas fillas.

Andrés Díaz presentarase de novo á
Alcaldía de Ponte Caldelas

PONTE CALDELAS

Andrés Díaz Sobral ratificou hoxe
a súa intención de volver a presentarse
como candidato á Alcaldía de Ponte
Caldelas nas vindeiras eleccións municipais de 2023. A algo máis de ano e
medio para os comicios locais, Díaz
asegura que “aínda quedan moitos proxectos ilusionantes e importantes por
facer para seguir mellorando Ponte Caldelas” e destaca todo o traballo feito a
prol do rural nos últimos seis anos,

unha labor pola que quere seguir apostando para “continuar mellorando a calidade de vida no rural”.
Por outra banda, Díaz seguirá loitando para sacar adiante “o proxecto
da Estación Termal de Ponte Caldelas,
un proxecto que dará o impulso económico e turístico que o noso concello
merece”. “Se os votantes queren compartiremos máis anos de traballo, dedicación e amor por Ponte Caldelas”, comenta Díaz.

5.000 euros a familias con poucos recursos

PONTE CALDELAS

As familias con poucos recursos empadroadas e residentes no concello de
Ponte Caldelas teñen aberto o prazo para
solicitar os cheques de axuda para compra
de comida e produtos de primeira necesidade.
O Concello de Ponte Caldelas vai
entregar 50 cheques de 100 euros para
gastar en Supermercados Froiz, que as
familias beneficiarias poderán gastar en
alimentos de primeira necesidade e tamén

en produtos básicos de hixiene persoal e
doméstica. A entrega da documentación
para realizar a solicitude debe facerse
nos Servizos Sociais do Concello e so
poderán acollerse aquelas familias que
entran dentro do Baremo Económico do
Regulamento de Emerxencia Social Municipal. Hai que aportar documentación
de toda a unidade de convivencia e os
cheques iranse entregando por orde de
solicitude, sempre e cando se cumpran
todos os requisitos.
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O

Sobre as primarias do PSdeG

pasado 30 de outubro o marca galega do PSOE celebraba as súas
primarias para decidiren cal sería o
seu próximo SX nos vindeiros catro
anos. Dúas propostas competían para
tratar de gañar o favor da maioría da
súa militancia ; Gonzalo Caballero, SX
ata o momento, que aspiraba a revalidar
o seu mandato, e Valentín González
Formoso, presidente da DEP da Coruña
e alcalde da localidade de As Pontes.
Recoñezo que seguín o proceso electoral
dos socialistas galegos con moita atención e interese pois aínda que a miña
forma de entender a realidade está
lonxe da deles, son absolutamente
consciente de que se sen un PSdeG con
certa solvencia e solidez, no actual
contexto histórico no vai ser posible
derrotar nas urnas ao PP, xa que o
BNG só non pode.
O resultado final das votacións internas do PSdeG obriga, unha vez
máis, a que esta organización política

cambie o seu líder pois o candidato
aspirante alzouse co triunfo con aproximadamente o 60% dos votos fronte
ao arredor do 40% de sufraxios que
obtivo o SX saínte. Porén a análise polo
miúdo de como foron os votos lévanos,
unha vez máis, a percibir a tradicional
dicotomía norte sur, a bipolarización
característica deste partido en dous eixos que compiten polo poder. O Novo
SX gañou con rotundidade meridiana
na súa provincia A Coruña, e na provincia de Lugo, na que contou co apoio
explícito da alcaldesa lucense e coa
axuda implícita de Besteiro. E o SX
saínte pola contra gañou ben en Ourense
e con rotundidade na provincia de Pontevedra.
A nova executiva, que propoña Formoso, vai ter un traballo complicado
pois a segmentación en dous bandos,
na que agora está o PSdeG, con altos
niveis de hostilidade interna, que ás
veces recordan ao Bloque pre Amio,
deixa un escenario post
bélico que vai ser moi difícil reparar. Só con altos
niveis de intelixencia
emocional, xenerosidade
colectiva e vontade de
acadar o ben común poderá ser posible o que
agora parece imposible.
Por outra parte Gonzalo Caballero é de momento o voceiro do grupo
parlamentar socialista en

Santiago e polo que manifesta non parece ter ningunha intención de retirarse
aos cuarteis de inverno, co que de non
ser capaces de coser feridas a dificultade
para xestionar unha situación de bipolarización, na que o SX entrante
lidera a executiva e o SX saínte o grupo
parlamentar, parece extrema e de moi
difícil saída. De feito eu creo que a situación é irresoluble e entendo que o
PSdeG precisa vivir unha catarse análoga a Amio que lles leve a tender á estabilidade orgánica, é de tolos e de
suicidas mudar de líderes constantemente, a obviar as loitas internas polo
poder e a tratar de re conectar coa sociedade para sumar novos militantes
que queiran comprometerse no traballo
político, e restar afiliados que só bus-

quen facer da política un medio de vida
ou un instrumento para satisfacer as
súas pulsións narcisistas.
Non o vexo posible no actual escenario, e nada me alegraría máis que
estar equivocado pois nunca tiven o
máis mínimo interese en ter razón en
nada senón en chegar á razón en todo,
porque non atopo por ningures a vontade de cauterizar senón a vontade
contraria, a de meter o dedo no ollo ao
compañeiro ou compañeira que estaba
na outra candidatura. En canto ao novo
SX pouco podo dicir pois non o coñezo,
as persoas do meu entorno que tratan
con el dinme que é moi bo tipo e que
sabe xestionar ben tanto a DEP como o
seu concello, pero o que transmitiu na
campaña en xeral, e no debate con Caballero en particular, é dunha mediocridade que asusta: plano, átono, simple
e cun discurso cargado de tópicos insubstanciais carentes do máis mínimo
contido político.
Agardo que todo respondera a algún
tipo de estratexia, cuxas razóns non
alcanzo a comprender, e a súa solvencia
intelectual, rigor conceptual e capacidade política estean reservadas para
mellores ocasións porque como non
sexa así, si que me vou atrever a afirmar
con rotundidade que ata a chegada da
catarse o PSdeG vai camiñar no deserto(
con independencia do gran poder municipal que xestiona, esa é outra cuestión) e as primarias socialistas en realidade quen as gañou foi o PP.

Na Pantalla Cesantes

682 152 025 - 886 310 577
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Tiña gañas de poder falar coa alcaldesa de Redondela, pois despois da ruptura do goberno municipal tras a decisión dos concelleiros de AER de abandonalo aínda
non tivera ocasión de facelo. Velaí vai o que deu de si a nosa ampla conversa, na que tratamos unha ampla gama de temas da actualidade política local

DIGNA RIVAS, ALCALDESA DE REDONDELA

“O PP está paralizando
voluntariamente o funcionamento de
Redondela, e que quede claro non me
boicotea a min, boicotea a Redondela”
O primeiro que me chama a atención,
Digna, e a enorme enerxía e entusiasmo
co que nos atendes. Recórdasme a unha
atleta a piques de comezar unha carreira
que está decidida a gañar?
Ha ha ha ha ha. Ben, eu sempre fun
unha muller moi traballadora e a verdade
é que lle poño moito entusiasmo a todo
o que fago. E se o meu traballo é, como
nesta etapa da miña vida, algo tan im-

portante como o servizo ás veciñas e
veciños do meu pobo pois moito máis.
Teño un súper colega en Chapela, que
está moito máis á esquerda do que estás
ti, que me di que alucina coa túa capacidade de traballo pois seica se ten cruzado contigo moitas veces en moitos dos
camiños da parroquia. Ti es das que
patean o concello?
Non tanto como me gustaría. Pero fágoo

todo o que podo, que insisto sempre é
menos do que me gustaría. Teño a intención de recuperar as xuntanzas abertas
coa veciñanza que por desgraza a pandemia obrigounos a suspender.
Ben, malia que en aparencia se che ve
contenta, supoño que non podes estar
satisfeita de como o inicial goberno bipartito converteuse nun goberno en minoría do partido socialista?
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Non claro que non. Pero se nalgún
momento do meu mandato hai colisión
entre a estabilidade política do meu
goberno e a atención adecuada á veciñanza eu vou escoller, sempre, á veciñanza, por moito coste político que
me supoña.
Pero o asunto das algas era tan relevante
como para retirarlle as competencias
a Roberto?
Para a veciñanza si. Era moi importante
e nós debémonos aos nosos veciños e
veciñas
O paso do tempo, que soe mitigar os
episodios de tensión, fixo que reafirmes
ou cuestiones a túa decisión de retirarlle
as competencias a Roberto?
Eu aviseino con antelación e díxenlle
que se non retiraba as algas tomaría
medidas, que foron quitarlle só as competencias de limpeza de praias, nada
máis. O resto de competencias da súa
concellería mantíñaas.
Entón antes de tomar esa decisión avisáchelo?
Si.
E el non che fixo caso?
Non, pero xa está. El tiña a súa opinión,
pero claro non podemos facer o que a
nós nos gusta sen contar coas opinións
dos demais.
Volvo coa pregunta anterior: no momento presente segues considerando
que quitarlle as competencias de limpeza de praias a Roberto foi unha decisión acertada?
Si, por suposto. Penso que no pleno no

que lle expliquei a Roberto as motivacións desta decisión quedou acreditada
a súa pertinencia.
Como foi a recollida das algas que fixestes?
Manual. O tractor só se utilizou para
transportalas como se fixo toda a vida.
Cando tomaches a decisión que tomaches con Roberto valoraches a posibilidade de que AER abandonase o goberno?
Si, claro. Incluso valorei a posibilidade
dunha moción de censura.
A túa comodidade na alcaldía é agora
maior sen AER, malia que esteas en
minoría?
Non, é exactamente igual que antes.
Eu non tiña ningún problema con AER.
Traballabamos moi ben e non tiñamos
ningún problema ata que aconteceu o
episodio das algas.
Pero supoño que a situación aritmética
na que estás agora, cun goberno de 7
de 21, fai que non sexa nada fácil a
acción de goberno?
É moi complicado si. E a actitude da
oposición faino terriblemente difícil.
Cousas tan importantes como os contratos SAF ou os de Limpeza bótannolos
abaixo e non me deixan máis opción
que sacalos por xunta de goberno.
Xa, pero a oposición fai oposición, igual
que a fixeches ti no seu momento?
Cando nós estivemos na oposición
nunca boicoteamos temas importantes
para a cidadanía.
Ese suposto boicot do que falas fano,

ao teu xuízo, os 3 grupos de oposición
por igual?
O PP.É resulta chocante porque por
exemplo eses contratos que antes che
mencionei nos 8 anos que eles gobernaron os fixeron da mesma forma ca
nós.
Entón aquel slogan de “Ante todo Redondela” que tiña o PP local, para ti
era mentira?
Non vou entrar aí. O que si quero dicir
é que o PP non me está paralizando a
min, senón a Redondela.
Pois mudo a pregunta logo; ti cres que
hai unha vontade explícita do PP de
Redondela de boicotear o funcionamento normal do Concello de Redondela?
Polos feitos que acontecen si, está claro
que si.
Cóntanos que pasou coa concelleira
Marta Alonso?
Ben, houbo certas discrepancias en relación á policía municipal e ela decidiu
retirarse. O único que debo dicir, ao
respecto deste asunto, é que estou profundamente agradecida a Marta polo
seu traballo. Estamos traballando para
mellorar a situación da policía malia
os atrancos que nos poñen os partidos
da oposición.
Entón a Marcha de Marta foi unha
decisión voluntaria súa?
Si, si, foi un tema que se falou.
A policía local de Redondela ten o número suficiente de axentes para dar
un servizo adecuado á veciñanza?

Ningunha policía local de ningún concello ten o número suficiente de axentes.
O problema non ven polo número de
axentes senón por certas reivindicacións
laborais que nos fan ás que estamos
tratando de dar resposta cun acordo
plenario.
Cando estabas na oposición criticabas
que o PP non trataba con equidade ás
parroquias de Redondela en relación
co casco urbano. Cales foron as accións
de goberno máis significativas que fixestes nas parroquias de Redondela?
Bastante menos das que quixera. Teño
moitos proxectos pendentes para humanizar e asfaltar camiños diversos
Xa, pero dime algo concreto que teñades
feito?
A senda verde de Chapela que estamos
humanizando e temos previsto que xa
estea o próximo mes, o famoso semáforo
de Cesantes que colocamos despois
dunha longuísima reclamación veciñal....
Falando de Chapela que nos dis do
edificio de Arealonga?
O problema é pola licencia. E ese non
deixa de ser un asunto técnico no que
nós puidemos chegar ata onde puidemos
chegar. Non puidemos facer outra cousa.
Ben un inciso antes de que me esqueza,
alcaldesa, quero dicirche que para
unha persoa, coma min, moi sensibilizada co idioma galego, é un pracer
ver o ben que funciona o SNL do concello.

A MIÑOTEIRA
SAN MARTIÑO DE
VENTOSELA
REDONDELA
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Moitas grazas, esa é unha área que
levo eu directamente xunto cun técnico,
Xurxo, que é un profesional soberbio
Supoño que estarás moi orgullosa do
colexio de Porto Cabeiro polo premio
que gañaron o día das letras galegas?
Si claro, orgullosísima. En xeral toda
a rede de colexios e institutos públicos
de Redondela teñen un nivel sobresaínte
e non só eu, toda a veciñanza debemos
de estar moi orgullosos deles e facer o
necesario para preservar e potenciar a
educación pública.
Por fin imos ter o bacharelato de artes
en Redondela?
Si, e eu encantada claro.
Di o PP que cando eles gobernaban
erades o concello máis transparente e
agora seica baixastes ao posto número
9.Que pasou?
Ao final só son cifras, pero o importante
é que somos un concello transparente.
E sodes un concello transparente?
Si.
Ti es de Rande Digna, cando van rematar os cheiros fedorentos de Aucosa?

Por min sería marabilloso que remataran
xa, agora mesmo. A competencia medio
ambiental é da Xunta de Galicia que
son os responsables de que ese problema non se solucione. A posición
deste goberno e desta alcaldesa é firme
e inequívoca a prol dos veciños e veciñas de Rande porque teñen razón.
Que tal é a relación coa Xunta?
A Xunta trata de maneira inxusta a
Redondela e para mostra está a situación
da Avda Mendiño. Xa no 2017 nos
vendían que tiñan o proxecto e 4 anos
despois seguimos agardando pola solución dun espazo tan relevante para
Redondela. E a Xunta, por desgraza,
de costas a Redondela, non a min, a
Redondela
E coa DEP?
Pois fíxate a diferencia. Pronto nos
achegarán 1.000.000€ que nos permitirán actuar no espazo da rúa Picota,
que por certo require de actuacións
urxentes.
No ano e medio que queda para as
eleccións temos algún proxecto que
che ilusione que nos poidas adiantar?

Si claro; o da Picota que che comentei
antes, o edificio da casa dos mestres
para facer o museo etnográfico, o skate
park que imos facer en Chapela, imos
actuar na alameda de Chapela, imos
humanizar Cidadelle.
Hai un par de Peneiras fixemos un
especial de Chapela e falamos con varios representantes veciñais. Todos
coincidían en que o volume elevadísimo
de tráfico pesado era un dos principais
problema da parroquia. Coincides na
diagnose?, que solución ten?
Coincido si. A solución é complicada
e o adecuado é que se deseñe unha solución desde logo.
Rematamos Digna, que vos pasa no
PSdeG que non parades de cargarvos
líderes?
O que nos pasa é que somos demócratas, así de sinxelo, e é a nosa militancia a que decide quen debe
dirixir o partido. E agardo que o
PSdeG salga forte e unido coa capacidade de deseñar un proxecto
solvente para gañar a maioría social
de Galicia.

EspEcialidadEs:
pan artesano
Roscas
Empanadas de maíz y trigo
Empanadillas
y todo tipo de pastelería
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O ex tenente Luís Segura estivo recentemente en Redondela presentando o seu libro “El ejército de Vox”. Luís é un vello amigo desta casa e un home dunha lucidez
extraordinaria. Luís pertence ao selecto grupo de persoas cos que sempre se aprende ao conversar. Asemade posúe unha valentía persoal superlativa e unha
integridade moral fóra do común, que lle levou a arriscar o seu benestar persoal en varias ocasións para defender que o que deberan ser valores humanos universais
estean tamén no interior das forzas armadas. Para nós foi un pracer a súa visita ás nosas páxinas

LUIS GONZALO SEGURA, EX TENENTE DO EXÉRCITO ESPAÑOL

“A liña de actuación de Margarita Robles, non é
diferente da de María Dolores de Cospedal”

Dous anos sen verte por Redondela
Luis?
E non creas que foi fácil para min. Nesta
vila eu síntome como na miña casa,
pero estes dous anos foron moi difíciles
para todos. Tan pronto tiven a oportunidade de volver facer presentacións Redondela foi unha das primeiras localidades
que escollín, porque, como che comentei,
eu síntome un choqueiro máis
A querela que che presentou Margarita
Robles arquivada non?
Si, outra máis. É unha desgraza ter que
aturar esta serie de denuncias infundadas

que serven para o que serven ; desgastarme física, psicolóxica e economicamente
E curioso as denuncias que che presentan
cando recentemente un grupo supostamente neo nazi dá unha charla nun
cuartel de Valencia ?
Efectivamente, e sen ningún tipo de problema. Este tipo de episodios prodúcense
dentro dos cuarteis con facilidade
Polo contrario un sarxento que acaba
de escribir contra o franquismo é posible
que acabe sendo expulsado do exército,
igual ca ti?

Efectivamente, unha situación terrible.
Pero é unha tendencia que é moi difícil
de reverter porque os grandes medios
de comunicación, incluso os considerados
progresistas, non informan da situación.
Poden comentar algo dun caso pero
como se fose un feito illado, pero non
transmiten que dentro das forzas armadas
temos un problema.
A sensación que teño é que existe certa
sensación de impunidade para a ultra
dereita nas forzas armadas?
O que si teño claro é que o segmentos
máis reaccionarios do exército non están

Estética Depilaciones
Lifting de pestañas
Tratamientos personalizados OLAPLEX
Especialista en color, corte
y esmaltado semipermanente
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descontentos coa actual ministra de defensa. Esta situación amosa que a liña de
actuación de Margarita Robles non é diferente da que tivo María Dolores de
Cospedal
Eu recordo a Felipe González a principios
dos anos 80 transmitindo tranquilidade
á cúpula militar...
E así foi, a cúpula militar converteuse
nun estamento intocable. Máis alá dalgún
lixeiro matiz non sufriu ningún tipo de
reforma. De feito se tras a morte de
Franco tivera experimentado algún tipo
de reforma o que debera ter pasado é
que a UMD fose o alicerce do novo
exército.
Pero nos anos 90 a UMD foi recoñecida?
Non foi mais ca un exercicio de estética
típico dos gobernos do PSOE. Por exemplo agora acaban de renovar ao poder
xudicial, pero que máis ten mudar as
caras se non se muda de modelo?
O PP propuña mudar o modelo. E eu
teño que dicir que o modelo que defendía o PP de que os xuíces se escollan
entre eles a min paréceme máis adecuado có actual. Non me parece o co-

rrecto que quede claro, o máis acaído
é que sexan escollidos polos cidadáns
, pero mellor que se escollan entre eles
a que os elixan os políticos. O poder
xudicial ten que ser independente e iso
non se consigue con ningún tipo de
cota política nos órganos de goberno
dos xuíces.
Falas da independencia do poder xudicial
e a min venme á mente a presunta chamada dunha fiscal ao emérito para supostamente informarlle de que está sendo
investigado
Obviamente España non é unha democracia plena, só o é en aparencia. Un rei
non ten cabida nunha democracia agás
no caso de ser unha figura meramente
decorativa, claramente allea ao xogo político e absolutamente fiscalizado .O Rei
goza de inviolabilidade xurídica, podería
agora mesmo saír á rúa cunha pistola
asasinar a quen quixera e sería xuridicamente inabordable.
Que opinas de que sexa unha xuíza arxentina a que teña que investigar os crimes do franquismo?
Como español dáme moitísima vergonza.
En xeral que España siga sen xulgar ao

franquismo é aberrante e amosa unha
vez máis que a condición de democracia
plena de España só é unha aparencia.
Cóntanos o máis relevante da túa última
produción literaria :”El ejército de Vox”?
O desexable é que ese libro nunca fose
publicado porque a realidade que describe
non existise. Pero por desgraza en España
si que fai falta pois amosa como existe
unha clara relación entre o exército e a
ultra dereita.
Que haxa un cuartel nunha zona incide
en que Vox teña un bo resultado electoral
nesa zona?

Si por suposto. Creo que esa tese
está amplamente constatada no libro.
Ti cres que Vox debera de ser ilegalizado?
Eu creo que o franquismo e a súa apoloxía
si deben de ser ilegalizados, pero ilegalizar
un partido político non. Eu nunca vou
defender que se ilegalice a unha organización política.
Onde podemos mercar o teu libro Luis?
na miña páxina web: luisgonzalo segura.es
ou pódese encargar tamén en calquera
librería.
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Ignacio é desas persoas que semella que naceu para facer o que fai. Ese tipo de seres humanos que están emocionalmente tan vencellados á súa profesión,
que resulta imposible distinguir o que é paixón do que é traballo. Se se dedicase ao fútbol non dubido que os comentaristas deportivos utilizarían, para
describilo, algún tipo de símil hiperbólico tipo “ a besta” “ matador”... ou calquera outro tan abundantes no universo futbolístico. Naceu nunha aldea de
Ourense na que iniciou o seu amor por contar historias afirma que o seu idioma, o noso idioma, é un dos alicerces da súa construción individual como ser
humano.
Ignacio ven de concretar unha experiencia innovadora; a edición en forma de libro do que será o guión da súa próxima película “ Aura 1964”.E nós
conversamos con el sobre este proxecto e sobre a fantástica “María Soliña” da que quere destacar a contribución xenerosa do falecido Xosé Manuel Pazos,
á que nos sumamos con moito gusto pois Pazos si que foi un dos bos e xenerosos pero de verdade. Velaí vai o que deu de si a nosa conversa

IGNACIO VILAR, DIRECTOR DE CINEMA

“Agardo ilusionado un apoio masivo dos
galegos e galegas a AURA 1964”
Como valoras a experiencia dos pases
itinerantes de “María Soliña”?
Creo que de maneira moi positiva. Temos
máis espectadores e recadamos máis
que nos cinemas. Estivemos en 172 concellos.
Caramba, en canto tempo?
Nun ano e catro meses percorrendo Galicia. Fixemos 40 auto cinemas. Eu fun
a todas as presentacións e coloquios. En
verdade que me recordou á grande
marcha de Mao.
Ha ha ha. Eu creo que levar o cinema,
por empregar un concepto tan de
moda, á Galicia profunda debeu de
ser unha experiencia moi agradable?
Foi das que máis impacto me causaron
na miña vida como director. Tivemos,
despois das proxeccións, coloquios interesantísimos de máis de dúas horas. E
alí comprendín o importante que é in-

troducir ao público no proceso creativa
da película.
De aí veu a ídea de publicar “Aura
1964”?
Efectivamente, a idea de publicar o guión
antes de facer a película veu de alí, si.
Iso ensináronmo, como che dixen, os
espectadores dos coloquios de María
Soliña. É unha innovación moi importante
no noso mundo.
A min, como espectador de María Soliña, ás veces custábame situarme no
contexto temporal?
É que esa é a chave Marcos. A violencia
que sufriu María Soliña no seu día ti
cres que é moi diferente da que poden
padecer as mulleres hoxe?. Eu creo que
non. E o que pretendiamos é que o espectador percibise que ese é un fenómeno
que transcende un contexto temporal
concreto.
Algunha anécdota que queiras destacar

das presentacións en ruta?
Pois se cadra que no Concello da Porqueira, no coloquio, unha nena de 12
anos tivo unha intervención brillante

que a min deixoume impresionado.
Nos 172 concellos fuches ás estreas
vestido de gala?
En todos e cada un, por suposto. Eu en-

CAFETERÍA - PIZZERÍA EIKÍ
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tendía cada estrea como unha estrea universal.
E agora por fin chega “María Soliña”
ás salas?
Si, eu vexo os valados que anuncian a
película como por exemplo o que xa
está en Cangas e síntome terriblemente
orgulloso. Aínda que como che comentei
antes o percorrido ata chegar aquí foi
enorme.
E a experiencia que, por mor da pandemia, fixestes de levar o cinema, insisto, pola Galicia profunda non pode
supor un punto de inflexión na maneira de concibir as estreas dos filmes?
Totalmente. Eu creo que vai supor un
cambio notable. As salas van ser unha
proxección máis, pero para nós o importante vai ser tratar de levar o cinema
a onde non hai sala. De feito nós estreamos nas salas o día 26, pero imos seguir
cos auto cinemas, tanto é así que o día
25 temos un en Ourense.
Cando se faga “Aura” vai ser a primeira película na que os espectadores
teñan interactuado con ela a priori?
Iso é o que persigo eu. De feito fixen

unha presentación no vello cárcere de
Lugo, esta película ten moi que ver coa
memoria, e foron á presentación profesoras de instituto que levaban alumnos
e alumnas que me fixeron preguntas
pois xa leran o libro. E asegúroche
Marcos que as súas propostas enriquecerán o guión, que probablemente mudará
como resultado das propostas que nos
acheguen.
Véxoche moi ilusionado con Aura Ignacio?
Máis que ilusionado, estou emocionado.
Este guión ten unha axuda europea
non?
Si, dun programa que se chama “ creative
media Europe” que xa ten 40 anos e é
para promocionar o cine europeo. Presentamos o proxecto hai 3 anos e competimos contra máis de 300 proxectos.
Só colleron 75 entre eles o noso, o primeiro proxecto galego que apoian. Déronnos unha cantidade de cartos que
nos serviu para preparar o proxecto.
De actores e actrices podes anticiparnos algo?
Os tres protagonistas son adolescentes

GASTRO PUB

TRISQUEL
RÚA DA PRATA, 8
REDONDELA

que aínda non os coñece ninguén. En
relación aos secundarios imos ter a Karra
Elejalde, Morris, Miguel De Lira, Melania
Cruz, Clara Lago, Itziar Ituño. Son papeis
non protagonistas pero importantes. Eu
se podo sempre trato de traballar co
mesmo equipo técnico e artístico pois
facilita moito as cousas.
Todos van falar en galego?
Absolutamente. E para min é moi importante que grandes actores e actrices
que non son galegos falen no noso idioma.
Que resultado agardas deste proxecto?

Pois encantaríame sentir un apoio masivo
dos galegos e das galegas. Sería unha
axuda emocionalmente impagable e
profesionalmente moi relevante tanto
para este proxecto como para os futuros.
O protagonista de Aura nace nunha
aldea de Ourense, como ti, e vai estudar á capital como ti. A obra ten
algo de auto biográfico?
Si, ten que ver comigo en efecto.
Se queremos mercar o libro onde podemos atopalo?
En todas as librarías. Está editado por
Galaxia e non debería haber problema.
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E despois das numeras entrevistas que temos feito ao alcalde de Fornelas xa ía sendo hora de falarmos coa oposición, coa única oposición que ten o goberno municipal pois o traballo político
dos representantes do PP limítase a facer acto de presencia nos plenos. Falamos con Mila, a cara visible do nacionalismo en Fornelos de Montes. Ela é unha muller de Traspielas moi concienciada
desde moza coa defensa dos sinais de identidade do país galego. Velaí vai o que deu de si a nosa conversa

MILA CASAL BLANCO, BNG FORNELOS DE MONTES

“O traballo do goberno municipal é insuficiente,
carece de política social”
Cando empezaches a militar ou traballar activamente en política?

Haberá uns doce anos que comecei a ir
nas listas do BNG de Fornelos.
Fuches nas listas que comandaba Pedro, logo José Antonio, e nas eleccións
do 2019 xa candidata á alcaldía. Por
que decidiches facer política no BNG?
Porque é o partido que máis se achega
á miña consideración de como debe de
ser a práctica política na defensa do
país, sobre todo na defensa da nosa
lingua e da nosa cultura.
Ti es dunha parroquia de Fornelos,
Traspielas. Na zona onde ti vives, a
xente máis moza en que idioma fala?
O meu fillo de once anos fala castelán
e nós na casa falamos galego. E o caso
do meu fillo é como o sa maioría. É o
colexio e os medios de socialización
que utilizan os nenos e as nenas os que
fan que cambien o idioma. É terrible a
situación do noso idioma.
En Fornelos, desde a transición, foi o
PSOE o que gañou sempre as eleccións
con maioría absoluta. É porque o fan
moi ben, ou por algún outro motivo?
Eu creo que a xente aquí non vota ao
PSOE porque sexa dese partido nin
porque o fagan ben, desde logo porque
o fan ben non, nin moito menos. O

TENDA ONLINE
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PSOE gaña aquí por maiorías absolutísimas pola mesma razón que pode
gañar o PP en calquera concello de Galicia. O funcionamento é semellante.
Ao teu xuízo houbo algunha diferencia
de cando era Serafín alcalde a agora
que é Emiliano Lage?
Non, para min é o mesmo modus operandi.
Faime unha valoración da acción de
goberno do partido socialista, de Emiliano, en Fornelos.
Para min é moi precaria, só arranxan
algún camiño, estrada ou poñen algo
bonito pero fora de aí non fan anda
máis. Non fan nada en educación social,
por exemplo, aquí non hai actividades
extraescolares para a educación dos
nosos rapaces e rapazas, e cando o reclamamos o concello di que é cousa da
Anpa e a Anpa di que quen ten que pedilo é o concello. Teñen as parroquias
abandonadas e soamente veñen a limpar
unha vez ao ano. A casa do concello
que temos aquí foi feita polos veciños,
o parque tamén esta feito polos veciños
hai máis de vinte anos. A acción política
do goberno municipal é claramente insuficiente.

Agora define sinteticamente a acción
política do BNG.
Intento levar propostas a tódolos plenos
de aquí do concello e a nivel nacional
pero non lles interesa, aínda que estean
de acordo votan en contra.
Votan en contra por sistema?
Si, todos, o PP tamén.
O BNG leva bastante tempo tendo un
concelleiro ou concelleira, chegastes
a ter dous non?
Si, exactamente non me lembro cando
pero creo que hai doce anos.
Agora levades bastante tempo só con
un, hai cancha para que o nacionalismo
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volva crecer en Fornelos ou é algo imposible de afrontar?
Creo que si, pero é complicado. A xente
nova de Fornelos non sei si é que se
desentende o vai da man do que vota a
familia. O que estamos facendo agora
e que se dean a coñecer as propostas
que leva o BNG, sempre se levaron
moitas pero nunca se deron a coñecer e
se non se fai e como se non fixeramos

nada. Desde este último mandato estamos publicando na páxina do facebook
ata as actas para que a xente se decate e
se vaia concienciando, fixemos manifestacións como a de sanidade cando
nos quitaron á pediatra. Somos os únicos
que estamos reclamando isto agora
mesmo, levamos ao concello as mocións
para que o reclame e aí se queda. Intentamos que se vexa o que facemos.

Clausura do Programa
integrado de emprego
de Redondela 2020/21

REDONDELA

Parabéns Esther e
Paco por facerdes
medrar a familia de
Arte Lixo.
Benvida Irati.

Entre os colectivos participantes no
programa compre destacar os resultados
de inserción acadados polas mulleres, un
72,5% dos contratos reúne os criterios de
inserción e o 85% foi contratada ao longo
do programa. Outro dos colectivos que
destaca en canto a resultados de inserción
son os menores de 30 cualificados que
acadaron un nivel de inserción do 60% e
que demostra o interese das empresas
locais por captar talento.
O compromiso coa formación e o desenvolvemento da autonomía foi clave
en todo o programa acadando resultados
especialmente destacables no colectivo
de menores de 30 sen cualificación sendo
8 os usuarios que retomaron os estudos
para a obtención da ESO.
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Por moi complicada que pareza unha situación sempre, pero sempre sen excepción, podemos atopar unha saída ou polo menos unha resposta nos clásicos. E a situación política da esquerda de
Cangas non é que sexa complicada é que roza o delirium tremens resultante dunha situación kafkiana, xa que con 14 actas da esquerda fronte a 7 que ten a dereita non se pode desbotar, nin moito
menos, que o PP do nefasto Jose Enrique Sotelo recupere a confianza maioritaria da cidadanía canguesa nas vindeiras municipais. E vou recorrer a un clásico entre os clásicos, en concreto a Cicerón
e ás súas Catilinarias para preguntarlle a Victoria, a Mariano, a Aurora, a Avante e ao BNG : “ Quosque tandem abutere patientia”? Ata cando ides abusar da paciencia das e dos votantes de esquerda?
Ata cando ides permitir que os intereses de parte impidan gobernar aplicando políticas en beneficio das maiorías que vos votaron?. Seguro que a situación económica na que se encontra o concello
é responsabilidade dos gobernos do PP, non me cabe dúbida que é así. Promalar, Aqualia, o edificio Noria... son problemas gravísimos que veñen da infausta xestión do pésimo goberno de Sotelo.
Pero da situación política do concello non se pode facer responsable á dereita, pois que con 14 asentos da esquerda ( 4 concelleir@s de ACE, 4 do PSOE, 3 de AVANTE e 3 do BNG) a estas alturas do
mandato o goberno sexa só dos 4 de ACE, coas relacións entre as dúas forzas que formaron a coalición probablemente rotas, é unha grave neglixencia política que xa queda moi pouco tempo para
tratar de amañar. Despois dun intento de recompoñer relacións co PSOE, que acabou mal, nós conversamos coa alcaldesa.

VICTORIA PORTAS, ALCALDESA DE CANGAS

“Cangas está nunha situación económica moi
complicada, responsabilidade dos gobernos do
PP de Jose Enrique Sotelo”

Que pasou que non hai maneira de
reconducir a situación co PSOE e
volvelos integrar no goberno ?
Ben, o primeiro que hai que deixar
claro é que desde un punto de vista
cuantitativo a suma das actas de ACE
e as do PSOE non chegarían para
termos unha maioría.
Xa, pero era o goberno que tiñades
antes do falecemento de Pazos e antes
da ruptura co PSOE?
É certo, pero volvo dicir o mesmo
para ter maioría precisariamos 11
votos e non 8 que é a suma que dan
as nosas actas máis as do PSOE.O
motivo de non chegarmos a acordos
xorde de que as posturas non se queren mover un milímetro e desa maneira non se pode chegar a ningún
tipo de pacto.

Cando dis que non se moven as posicións a quen te refires?
Ao PSOE
Están rotas as negociacións?
Pola miña banda non. Eu estou totalmente aberta a falar calquera cousa
en calquera momento. Pero tanto co
PSOE como cos outros dous grupos
de esquerda.
Un goberno de 4 sobre 21, non digo
que sexa inviable pero si terriblemente difícil. Hai algunha posibilidade de que se poida reverter a situación antes da fin do mandato?
Eu non podo falar polos demais. Só
reiterar o que che dixen antes, que
estou disposta a falar de todo sempre.
Tamén che quero dicir que queda
pouco, ano e pico, para as eleccións
e teño claro que hai organizacións

que xa están en pre campaña. E recoñezo que é unha situación que me
dá rabia porque é moito máis o que
nos une o que nos separa.
O goberno de Cangas é un goberno
de 4 ou un goberno de 3?
De 4.
Aurora, a concelleira de Esquerda
Unida forma parte, non digo teoricamente que xa sei que si senón na
realidade, do goberno?
Ela forma parte do goberno exactamente igual que os demais. Se non
fose así non estaría nel.
O concello de Cangas está en Bancarrota?
Cangas está nunha situación económica moi complexa. Estamos cun
plan de axuste que aínda non rematamos e que nos supón moitas difi-

cultades para acometer diversas actuacións necesarias. E xa así era
difícil coa sentenza de Promalar as
cousas ponse complicadísimas. Parecía que estabamos a ver a luz ao
final do túnel e esta sentenza caeu
como un xerro de auga fría.
Que cantidade lle pode supor ao
Concello está sentenza?
Pode chegar a 6 millóns de €.
Que barbaridade¡¡
E tanto que si. Non é ningunha broma.
Na nota de prensa que mandaches
ao respecto deste asunto atribuíaslle
a responsabilidade ao goberno de
Sotelo. Toda a responsabilidade tena
o PP?
Ese convenio está asinado no seu
mandato. Igual que a sentenza do

Novembro 2021 [XIII]

entrevista
edificio Noria, un edificio ilegal, que
está tamén a punto de caer e que tamén pode ser moi dura para o Concello. Necesitamos saír desta situación
para pode pór a Cangas no lugar que
se merece
Falando de cuestións económicas
algo que tampouco axuda é a importante redución na achega monetaria da Xunta para o mantemento
da unidade de drogodependecia?
Pois si, é que é un cúmulo de situacións que fai todo moi difícil. Esta
Unidade atende tamén a Bueu e a
Moaña que non poñen nada. O custe
da unidade está en torno aos 400.000€
ano dos que este ano a Xunta sachega
só 200.000 co que nós teremos que
cubrir o outro 50%.E claro nós non
podemos deixar sen atender aos usuarios e usuarias da unidade. Xa trasladamos a necesidade de que sexa o
SERGAS quen vaia asumindo as
competencias de xestión da Unidade,
por exemplo facéndose cargo das
novas contratacións derivadas das
substitucións de persoas que se van
xubilando.

E que vós responde a Xunta?
Silencio total e absoluto. Pero como
che dixen son moitas cousas, por
exemplo o auditorio tamén nos supón
un gasto por encima das nosas posibilidades.
Cóntanos as características do museo
do videoxogo?
Ben pois é un proxecto excelente
duns marabillosos rapaces de Cangas
que cando nolo presentaron tanto a
Aurora, concelleira de Cultura, coma
a min encantounos. E en todo o que
lle puidemos axudar, axudámoslle.
Está na rúa Andalucía, unha das que
sobe do auditorio, e eu agardo que
funcione moi ben. Polo de agora van
abrir todos os sábados e para a excursións de coles e peticións que
poida haber.
Levas 9 meses de alcaldesa Victoria,
cal é a valoración que fas dese tempo?, e cales os teus obxectivos ata o
final do teu mandato?
Pois case podería dicir que foron 9
meses tipo parto.
Pero un parto fácil?
Non, un parto complicado. Pero sigo

insistindo en que mentres me deixen
vou traballar con todo o entusiasmo
e ilusión. Malia a situación, complexa,
creo firmemente que Cangas pode
ser outra cousa.
Rematamos. Podemos preguntarche

polas túas previsións sobre como se
pode articular o complicadísimo xeroglífico que é a esquerda política
canguesa?
É moi pronto para poder responder
con rigor a esa pregunta.
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“O burato económico que está provocando a política do PP”
CANGAS

A alcaldesa de Cangas, Vitoria Portas,
ven de enviar unha nota de prensa que
pasamos a detallar: O burato económico
que está a provocar a desastrpsa xestión
do PP concretada no seguínte:
0. 830-197,13 euros pagados Concello pola primeira sentenza do caso Promalar.
2.000.000,00 consecuencia do recente

fallo xudicial que condena ao Concello
a pagar ao Admor.Concursal de Promalar.
1.386.120.89 de xuros ou intereses
derivados desta mesma sentenza agora
en trámite de apelación.
Estaríamos falando dun quebranto
económico de 4.216.318,02 millóns de
euros.
Si lle sumamos a débeda reclamada

polo convenio de Massó, uns 1,5 millóns
de euros o burato económico subiría a
5.716.318,02 millóns.
Por se fose pouco o Concello xa tivo
que afrontar uns pagos por sentenza xudiciais que o Pp no afrontou no caso de
Acciona foron 68.301 e no caso de Seragua foi a 354.000, e menos mal que no
caso de Acciona o Concello pola boa defensa xudicial conseguíu non pagar os

517.807 que reclamaba esta empresa.
Xa estaríamos falando en movementos económicos que van aos
6.138.618,02.
Todo elo leva a que Concello teña
que afrontar unha situación crítica.
En conclusión : os pelotazos do PP
poden provocar a bancarrota do concello
pola politica irresponsable e especulativa
do PP.

Bueu acomete diversas obras de
mantemento nos parques infantís

BUEU

Continuando co plan de mantemento
dos espazos e mobiliario público municipal, o Concello de Bueu acometeu
ao longo destes meses diversas obras
de mantemento nos principais parques
infantís, nas que se substituíron elementos deteriorados, se mellorou a
seguridade e se actuou sobre os pavimentos. Precisamente, este xoves, Félix
Juncal, alcalde de Bueu, visitou o Parque Xosé Novas de Beluso, xunto ao
aparellador municipal e á responsable
da empresa encargada do mantemento,
e salientou que “en total, o Concello
investiu este ano preto de 24.000 euros
no mantemento destes espazos utilizados pola cativada das tres parroquias,
nos que se reforzou a seguridade e a
accesibilidade”.
Así, no parque Xosé Novas de Beluso elimináronse as pintadas e danos
nas madeiras laterais do tobogán e

mesas de xogo, substituíronse as plataformas apodrecidas e repintáronse
as madeiras danadas, reparouse o bambán, substituíronse algunhas pezas
rotas e recolocáronse as lousas de caucho do chan, co posterior recheo de
ocos con caucho continuo.
Tamén se actuou no Parque Infantil
das Lagoas, onde se procedeu ao arranxo da tirolina e dunha limpeza con
auga a presión das lousas de caucho
do chan, que se atopaban en moi mal
estado. Con respecto a este parque, o
rexedor, tamén encargado da xestión
da área de obras e servizos, agradece
a colaboración cidadá, “pois recibimos
unha chamada no Concello que nos
alertou da rotura da tirolina, polo que
puidemos actuar con rapidez”. Así
mesmo, neste parque arranxouse o balancín xiratorio coa substitución das
pezas danadas, e tamén se actuou no
valado exterior, coa incorporación das

bueu

AVDA. DE CANGAS, 12 - BUEU - 986 390 025
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PEDRO M. CORTEGOSO GAGO / Traballador do Sergas
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Un novo parque eólico no Morrazo?

ai uns días soubemos polos medios
de comunicación que o parque eólico
de Pedras Negras, proxectado no Morrazo, non se ia facer por desistir no seu
empeño a empresa de capital italiano
Enel Green Power España. Lamentábel
que tiveramos que saber isto pola prensa
despois de estar esperando anos pola
contestación da Xunta ás alegacións presentadas contra o proxecto.
Porén, a alegría desta nova durou
pouco e seica hai outro proxecto en marcha que vai afectar aos concellos de
Marín e Bueu. Parece ser que detrás está
a empresa ACS, “falando” con varias
comunidades de montes da zona, coa
pretensión de colocar catro enormes aeroxeradores en Ardán e uns cantos máis
(non sabemos o número exacto) en Cela
e Ermelo.
Como puxo de manifesto o Observatorio Eólico de Galiza, nos últimos
tempos a burbulla eólica esta enchendo
os montes galegos de empresas especuladoras na busca de terreos sen sequera ter rexistrado ningún proxecto.
Buscan terreos a prezos baixos Nos novos parques eólicos proxectados os aeroxeradores son dun tamaño moi superior aos xa instalados nos montes
galegos, chegando a unha altura de
case 200 metros e unhas bases de formigón de grandes dimensións. Isto su-

pón un enorme impacto visual e unha
enorme degradación paisaxística.
O que non contan estas empresas
que van por Galiza adiante vendendo
“clandestinamente” estes proxectos son
os enormes impactos que causan sobre
a saúde das persoas e sobre o territorios:
Non contan que de levarse adiante o
parque eólico toda a zona de influencia do mesmos cambia a cualificación
urbanística.
Os terreos e as vivendas próximos
perderán gran parte do seu valor actual.
Provocan un gran impacto na paisaxe.
Afectan aos acuíferos: fontes, ríos,
traídas, etc.
Estes aeroxeradores provocan un ruído constante e alteran os sistemas
de telecomunicación (tv, radio, etc).
Provocan o chamado “efecto discoteca” polo movemento nocturno das
aspas.
Causan graves problemas á fauna
salvaxe, fundamentalmente aves e
morcegos.
Non crían postos de traballo, isto é
unha gran mentira que se repite constantemente como argumento para
xustificar estes proxectos.
Agudizan o despoboamento do rural,

a ninguén lle gusta vivir á beira dun
parque eólico. O 90% dos concellos
con parques eólicos perderon poboación.
A maiores destes impactos, o proceso
de construción supón un gran movemento de terras, desmontes e apertura
de pistas para os camións de grande tonelaxe, a edificación de subestacións,
liñas de evacuación, etc. Isto suporía a
desfeita do monte entre Ardán, Cela e
Ermelo. Montes do Morrazo que teñen
unha protección ambiental nas normas
provinciais.
En definitiva un parque eólico nos
montes de Marín e Bueu só beneficiaría
á empresa que o instala, mentres os nós
teremos que soportar os impactos negativos sobre o ecosistema e a nosa saúde.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

Morre Darío
Xohan Cabana

O escritor Darío Xohan Cabana
faleceu o pasado 17 aos 69 anos de
idade. Darío foi un dos máis grandes
escritores da historia da literatura galega alén dun home comprometido na
militancia política como medio para
construír unha sociedade máis xusta.
Nunca, e cando digo nunca é nunca,
gocei máis lendo novela histórica
como cando lin a historia novelada de
Don García , Rei de Galicia, na súa
brillante novela “Morte de Rei”. A última razón que me impulsaba a coller
nas miñas mans o xornal máis vendido
do noso país morre coa morte de Darío. Que a terra lle sexa leve a un dos
imprescindibles da nosa historia¡¡

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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Concurso de Decoración
de Nadal en Marín
MARÍN

A vila de Marín volverá
contaxiarse do espírito do
Nadal grazas á decoración.
Despois do éxito do pasado
ano, o Concello volve convocar o II Concurso de
Decoración do Nadal, co
obxecto de fomentar a participación cidadá no embelecemento e ornamentación da vila, facendo
cómplices a comerciantes,
hostalaría e veciñanza.
Para poder participar,
será preciso ter a decoración exposta desde o 10
de decembro de 2021 ata
o 6 de xaneiro de 2022.
Establécense tres categorías:
• COMERCIO: Valorarase
en conxunto o mellor escaparate e interior dos comercios e negocios participantes, que terán que
estar ubicados no termo
municipal.
• HOSTALARÍA: Valorarase tamén a mellor entrada e interior do establecemento, tendo en conta
tamén ventanais. Só poderán participar locais ubicados no termo municipal.
• VIVENDAS: Establécense dúas modalidades

dentro desta categoría.
◦ Comunidades de veciños:
deberán decorar as entradas
principais dos seus edificios
e que esas decoracións sexan totalmente visibles dende a vía pública.
◦ Vivendas unifamiliares:
de novo, a decoración tanto
de fachadas como xardíns
que sexan visibles dende
a vía pública.
Haberá que usar elementos decorativos tradicionais do Nadal e os obxectos de venda que se
atopen nos escaparates poderán ser cambiados, sempre que non se modifique
a decoración que concursa.
O prazo de inscrición
xa está aberto e finalizará
o día 10 de decembro. Para
participar, será preciso encher o anexo que se poderá
encontrar na páxina web
do Concello (www.concellodemarin.es) ou no Rexistro municipal. En todas
as categorías, haberá un
primeiro premio de 300
euros e un segundo de 200
euros. Ademais, farase un
sorteo entre todos os participantes por valor de 100
euros.
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Ao pouco de termos coñecemento da boa nova que supoñía a renuncia da empresa italiana
Enel Green Power España á instalación dun parque eólico nos
montes do Morrazo, fíxose público que a empresa ACS, presidida por Florentino Pérez, ten
interese en impulsar un parque
eólico con 11 aeroxeneradores
nos montes do Morrazo, varios
dos cales estarían ubicados no
concello de Marín.
O BNG aposta por un “modelo de enerxía eólica sustentable,
xusta e galega fronte ao espolio
e a depredación”. No BNG consideramos que a instalación dun
parque eólico no Morrazo, con
varios aeroxeneradores no noso
concello, é incompatíbel coa
prevalencia de usos comunais,
polo que apostamos por preservar
os Montes do Morrazo como
montes periurbanos con vocación
paisaxística, etnográfica, social,
xeolóxica e natural.

O BNG rexeita a instalación dun parque
eólico nos montes do Morrazo

A Portavoz Municipal do
BNG de Marín, Lucía Santos,
lembra que “no BNG xa nos
opuxemos ao anterior proxecto
do parque eólico Pedras Negras,
que contou co rexeitamento da
Corporación Municipal de Marín, aínda que cómpre lembrar
coa abstención do PP, e voltámonos opoñer a este proxecto.”
E engade que “lamentamos que
a nosa proposta de facer unha
Declaración Institucional de rexeitamento a este proxecto non
fora aceptada polos outros dous
grupos presentes na Corporación
Municipal.”
Estas noticias escenifican o
modelo aceptado pola Xunta do
señor Feixóo, que ante o abandono do actual modelo de enerxías fósiles vemos como as grande multinacionais encontran en

Galiza todo tipo de facilidades
para desenvolver os novos proxectos repetindo por enésima
vez o modelo de espolio e depredación ao igual que aconteceu
cos encoros ou co modelo forestal baseado no eucalipto, quedando a nosa riqueza entregada
ao capital sen planificación, coa
contaminación
ou degradación medioambiental e sen a
participación
social necesaria que garanta
reverter a riqueza en beneficio do
noso país. O
mesmo modelo que os dos
distintos go-

bernos do Estado que o impulsan
e subvencionan sen a participación necesaria e sen retorno nas
zonas en que se instalan.
Lembremos que Feixóo aprobou a coñecida como “lei de
depredación” (Lei 5/2017, do
19 de outubro, de fomento da
implantación de iniciativas em-

presariais en Galiza) e en plena
pandemia a Lei 9/2021, do 25
de febreiro, de simplificación
administrativa que permite desenvolver estes proxectos cun
procedemento administrativo
express.
Este modelo desvincula estes
proxectos do tecido produtivo
galego e do compromiso de
xerar emprego, nun momento
de crise industrial: Barreras, Vulcano, Alcoa, Endesa... facilita a
continuidade da deslocalización.

RAMÓN
CABANILLAS,
105
MOAÑA
986 31 56 25

cafetería

CASA DO MAR
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Tomiño recibirá da Deputación máis dun
millón de euros para a construción do ediﬁcio
TOMIÑO

A Deputación de Pontevedra
vén de confirmar unha subvención de 1.108.423,05 € dentro
do Plan REACPON, para a construción do edificio “Espazo Isaura Gómez”, que albergará a
futura biblioteca municipal e
outras dependencias de carácter
cultural e administrativo.
O “Espazo Isaura Gómez”
foi deseñado polo Estudio “XL
arquitectos” e ten un orzamento
xeral que rolda os 2 millóns de
euros, polo que o Concello terá
que facer fronte ao proxecto tamén con fondos propios, conseguidos a través dun préstamo,
despois de solicitar sen éxito

axuda á Xunta en reiteradas ocasións.
O edificio, que estará situado
en pleno núcleo urbano do Seixo
(rúa Colón, 4) a carón do Mercado Municipal, contará con catro andares ademais dun soto
que albergará o arquivo municipal, o fondo bibliográfico e
outras dependencias. Será, polo
tanto, un edificio multiusos, versátil, autónomo, aberto á xente,
confortable, sostible, altamente
eficiente dende o punto de vista
enerxético.
Os usos principais serán os
seguintes: unha biblioteca municipal, xa que na actualidade
Tomiño carece deste servizo; a

ampliación, centralización, modernización e dixitalización do
arquivo municipal, xa que na
actualidade atópase disperso por
varios locais e edificios debido
á falta de espazo; a centralización
de determinados servizos que
ofrece o Concello nun só edificio
para aforrar custos de mantemento e xestión como a Aula
Cemit.
A alcaldesa de Tomiño, Sandra González, agradece moi especialmente o importante apoio
da Deputación de Pontevedra,
tendo en conta, ademais, que o
proxecto de Tomiño foi o que
acadou a maior puntuación da
provincia de Pontevedra.

MERCADO
TOMIÑO

VERMUT
ARTESANOS
HAMBURGUESAS
BOCATAS.

EL BAR DEL
MERCADO

A Concellalía de Servizos Públicos leva
a cabo obras de saneamento no barrio
de San Benito

TOMIÑO

A Concellalía de Servizos
Públicos leva a cabo obras de
saneamento no barrio de San
Benito, co fin de ampliar a rede
municipal, na que se levan investidos no que vai de ano máis
de 200.000 euros.
A nova intervención suporá
un investimento de 45.000 e
abastecerá a unha vintena de vivendas, ao longo de medio quilómetro de colectores. Segundo
informa o concelleiro da área,
Lois Vázquez, as obras durarán
aproximadamente un mes; polo
que se mantivo hai uns días
unha xuntanza cos veciños da
zona, que desde hai tempo viñan

solicitando poder conectarse á
rede municipal.
Ao mesmo tempo, estanse a
rematar as obras de saneamento
en Vilachán, a pe do monte, que
darán servizo a outros veciños/as.
Paralelamente, continúanse
desenvolvendo traballos de mantemento, debido á existencia de
problemas de eliminación de
augas pluviais que se filtran na
rede en época de chuvia.
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Tomiño segue apostando decididamente pola compostaxe
para converterse nun municipio
máis sostible. O Concello, a través do Revitaliza da Deputación,
impulsou diversas accións relacionadas coa xestión descentralizada dos biorresiduos entre a
veciñanza e os edificios municipais, o que pon de manifesto
o seu compromiso pola compostaxe local como alternativa
ao actual sistema centralizado
de xestión dos residuos. O que
constitúe ademáis unha das unha
das actuacións máis importantes
na aposta do Concello pola economía circular e a sostibilidade.
Neste senso, intenta facilitar
a toda veciñanza a compostaxe,
aportando composteiros individuais para cada vivenda con te-

Tomiño, un concello comprometido coa
compostaxe

rreno ou caldeiros para cada vivenda en pisos. A concelleira
de Medio Ambiente, Ana Belén
Casaleiro, explica que durante
o último ano “repartimos 2.000
composteiros individuais e instaláronse 16 centros comunitarios
para dar servizo aos núcleos urbanos das parroquias de Tomiño
e de Goián”, e “para os próximos
meses estase planificando novas
visitas por parte dos técnicos
polas parroquias, por unha parte
de reparto doutros 1.000 composteiros e por outra, de seguimento e asesoramento ós veciños
e veciñas que xa compostan”.
Por outra banda, para a xes-

tión de restos de poda, Tomiño
ofrece á veciñanza un servizo
de préstamo de biotrituradoras
ou a opción de depositar estes
restos nos dez puntos verdes
distribuídos polas parroquias.
Ademais, para reforzar a calidade
e eficacia deste servizo, o Concello adquiriu un camión con
guindastre cunha carga útil de
máis de 6.500 kg. A concelleira
explica que en Tomiño “queremos ir da man dos veciños e
veciñas e facer da compostaxe
un deber común”, e, por iso,
“en vez de mercar trituradoras
grandes, que terían que ser manexadas por persoal municipal,

apostamos pola compra dunhas
máis pequenas, tanto eléctricas
coma de gasolina, e que estean
a disposición da veciñanza cando
o desexen”.
A concellaría tamén conta
con dous mestres composteiros
para reforzar o servizo e darlle
un pulo definitivo a implantación
da compostaxe en Tomiño. Entre
as súas funcións están o control
e xestión dos centros de compostaxe comunitaria; as tarefas
de asesoramento e resolución
de dúbidas, tanto do proceso de
compostaxe como destes servizos
asociados; o estudo de inclusión
de pequenos produtores singu-

lares (centros de día, cafeterías,
restaurantes, etc.) na autocompostaxe e tamén o estudo da
evolución deste cambio na xestión do lixo, cara un modelo
local e descentralizado.
Todas as iniciativas do Concello están destinadas a facilitar
que a persoa que o desexe poida
converterse nun bo compostador
xestionando os seus biorresiuos
de maneira sinxela, tanto a nivel
individual como comunitario,
e así obter un producto de calidade para utilizar na súa propia
horta ou xardín. Co gallo de
que a información esté sempre
ó alcance de todos e todas,
creouse unha páxina web
(https://revitaliza.tomino.gal/)
onde se recollen todos os servizos aos que poden acceder
os veciños e veciñas.
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un veciño do Rosal realiza a
ruta dos Muiños do Folón e
do Picón nunha cadeira
adquida polo Concello
O ROSAL

O Rosal continúa no seu percorrido para converterse nun municipio máis accesible e inclusivo. O
veciño, Manuel Sobrino, rematou a ruta dos muíños
do Folón e do Picón na nova cadeira todo terreo que
adquiriu o Concello. Un gran salto na inclusividade
e accesibilidade dun dos lugares de maior riqueza
natural e patrimonial do Rosal que, en palabras de
Sobrino, por fin “deixa de ser inaccesible… non hai
palabras para describilo”. A alcaldesa, Ánxela Fernández, explica que nos muíños do Folón e do Picón
“a cadeira demostrou que é eficaz en superficies de
gran pendente”, e engade que os rosaleiros e rosaleiras
con mobilidade reducida “pronto desfrutarán dun
servizo permanente para facer sendeirismo de xeito
programado acompañado dun equipo de voluntarios
e voluntarias”. A rexedora tamén quere agradecer a
Manuel Sobrino “o seu esforzo e dedicación”, e ao
Club ADN Rías Baixas que “nos acompañarán neste
fito para a accesibilidade no noso concello”. Esta
aposta polo sendeirismo enmárcase dentro do proxecto
Cocreando Sociedade, co que o Rosal trata de
estreitar lazos entre tecido asociativo, administración
local e entidades que traballan a prol da diversidade.

Máis de cincocentos propietarios de ﬁncas con especies
prohibidas, cumpren coa obriga de limpalas

TOMIÑO

Tras as 2000 notificacións enviadas á veciñanza por parte do Concello de Tomiño, por incumprimento
de limpeza de fincas e tala de especies prohibidas; labores obrigatorias
segundo a Lei de Prevención e Defensa dos Incendios Forestais de Galicia e da Ordenanza Municipal da
Xestión da Biomasa en relación ás
Faixas Secundarias de Protección
contra incendios forestais, ás oficinas
de Medio Ambiente do Concello de
Tomiño, comunicouse nos últimos

meses a limpeza dunhas 150 parcelas
levadas a cabo polos propietarios.
Noutros 180 casos, os veciños ou
veciñas comunicaron ter xestionada
a corta das especies prohibidas, achegando o correspondente contrato de
venda cunha empresa madeireira.
Entre as alegacións recibidas,
case 100 fincas foron alegadas como
de titularidade errónea, e 60 das
1277 parcelas publicadas no BOE
como descoñecidas, foron reclamadas polos seus propietarios.
Así mesmo, ata o momento, ad-

heríronse uns 200 propietarios á posibilidade de facer un contrato de
limpeza das parcelas afectadas coa
empresa pública SEAGA.
En colaboración coa Consellería
do Medio Rural da Xunta de Galicia,
no marco do Convenio de Colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia a FEGAMP e SEAGA en materia de prevención e defensa contra
incendios forestais, o Concello de
Tomiño realizou no que vai de ano,
un total de 2000 notificacións por
incumprimento de limpeza de fincas.
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Os camiños da vida leváronnos ás terras do Baixo Miño. E non podiamos deixar a oportunidade de compartir un rato agradable de conversa con quen sempre é un
pracer conversar o noso amigo Koki, o escritor da Guarda tinxido dos ritmos lorquianos de “Poeta en Nueva York” en moitos dos seus versos, e alumeado pola ira e
o amor dos poetas revolucionarios que aspiraban a que a literatura fose un arma cargada de futuro

FRANCISCO ÁLVAREZ (KOKI), ESCRITOR DE A GUARDA

“A nosa xeración foi a
primeira que rachou a cadea
de transmisión xeracional
do idioma galego, e agora
temos un problema moi
serio”
A túa traxectoria vital nos últimos anos
estivo repartida entre A Guarda e Nova
York, isto rematou xa?
Non, non rematou, só que agora estou
máis tempo aquí na Guarda. Levo aquí
todo o ano polo tema da pandemia, alí
vivo nun estudio onde non teño moito
espazo e considerei mellor quedar aquí,
pero teño que seguir viaxando

Cando tes previsto volver a Nova York?
Pois non o teño claro, posiblemente na
primavera.
E neste tempo na Guarda a que te dedicas?
Teño varios proxectos como o libro para
nenos que acabo de publicar hai uns
meses “Olivia e o clarinete máxico”, tamén acabo de publicar unha antoloxía

de poetas españoles que están en Nova
York, son naturais de diferentes cidades
españolas que ensinan nas universidades
de Nova York ou traballan alí.
A presenza do español en Nova York é
importante?
É bastante importante, agora máis ca
nunca hai un profesorado español nas

universidades e moitos deles están metidos
no eido cultural a través de institucións,
asociacións, o instituto Cervantes, o consulado español. Pareceume interesante
facer unha antoloxía con eles, xa fixera
unha no ano 2003 “ Piel palabra” e
agora esta sobre o universo de Federico
García Lorca chamada “ Luna y panorama sobre los rascacielos” do libro
“Poeta en Nueva York”
Cando se publicou esta antoloxía?
Fíxose unha primeira publicación no
consulado de España no ano 2019.
E que acollida tivo?
Tivo boa acollida pero nun círculo moi
cerrado. Non estaba á venda, era para
agasallar. Estivo moi ben como proxecto
pero eu quería saber ata onde podía chegar. Cando cheguei de volta de Nova
York mandei o orixinal a distintas editoriais e a Editorial Juglar de Toledo
fixo a edición coa portada tamén de
Emilio Baz.
Todos os poemas son en lingua castelá?
Si, todos.
Antes pregunteiche pola presenza do
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castelán en Nova York, agora vouche
preguntar pola presenza do galego;
Existe en Nova York?
Si, sempre existiu, o galego emigrou
por moitísimos países. A principios de
século foi unha inmigración masiva de
servizos pero agora penso que é máis
profesional de xente que en Galiza non
atopa o seu oco e vai en busca onde mellorar a súa vida. O que non hai é unhas
sociedades que se preocupen da cultura
galega.
Pero supoño que haberá algún colectivo
de Galegos en Nova York?
Hai unha casa de Galicia en Nova York.
No meu libro “A memoria das palabras”
eu critico a este centro galego. Teño
unha triste anécdota: cando publiquei
“Ratas en Manhattan”, unha serie de
galegos que pertencían a ese centro sentíronse reflexados no libro. Un día, a
deputada polo BNG Ana Miranda visitou
o centro e eu acompañeina, ese día negáronme a entrada en casa Galicia, foi
moi triste.
E con que argumento che negaron a
entrada?

Pois que “os insultara no meu libro”. Se
algún deles se sentía reflexado en “Ratas
en Manhattan”, o problema era deles,
non meu. Eu no quixen reflexar unha
sociedade. Historicamente os galegos
somos moi republicanos e houbo moitos
galegos no exilio. Coñecín a Emilio
González López, que deu conferencias
na casa galega de Nova York. Deste
home din que cruzou as liñas inimigas
para salvar o Estatuto Galego de autonomía. Sempre dixo que nunca volvería
a Galiza mentres non morrera Franco,
mesmo faleceu a súa nai estando el no
exilio e non veu ao enterro, cumpriu o
que dixo e foi un home de palabra.
Fálame un pouco de “Olivia e o clarinete
máxico”?
Esta é a historia dunha nena que vive na
Guarda coa súa familia e tamén ten
familia no Tomiño. Esta é unha nena
chea de soños e ilusións acostumada a
subir aos faiados. Nun faiado atopa un
baúl de facer as Américas usado nalgún
momento na inmigración, nel atopa un
clarinete e cando pregunta de quen era
dinlle que do seu bisavó, que fora músico.

A súa nai cóntalle que lle tocaba o
clarinete mentres estaba na barriga e faleceu unha semana antes de que ela nacera. A nena parece que recoñece esa
música e comeza a asubiar, métese na
asociación cultural musical de A Guarda
cun clarinete novo, os pais non lle deixan
usar o vello porque pensan que nun concerto non lle vai servir, pero ela, dalgunha
maneira, leva o clarinete do seu bisavó
ao seu primeiro concerto. O clarinete
toca de marabilla e cando o está usando
nota como unhas mans tocan o clarinete
e poden ser as mans do seu bisavó. O
concerto é na igrexa de a Guarda e, mirando para o teito, ve a imaxe do seu bisavó. O concerto foi marabilloso e todo
o mundo queda entusiasmado. Eu trato
de facer unha historia musical, pero
tamén humana.
Como se distribúe o libro?
Está en tódalas librerías do baixo Miño,
Vigo, Santiago.
Cal é o seu prezo?
15 Euros.
E en que idioma fala Olivia?
Olivia fala en galego, pero o libro é tri-

lingüe, galego, castelán e inglés. O que
publico aquí fágoo todo en galego.
Entón Olivia fala galego pero os nenos
e nenas de Salcidos, a túa parroquia, en
que que lingua falan?
En galego, por desgraza, moi poucos. A
nosa xeración non foi capaz de transmitir
o galego aos seus descendentes e agora
temos un problema de ruptura na cadea
de transmisión do noso idioma. Se te
paras na porta dun colexio verás que a
maioría dos nenos saen falando castelán.
É unha mágoa e as perspectivas de
futuro do idioma galego son moi negras
Que proxectos tes para o futuro?
Teño un libro inédito que debería de saír
en decembro, este é un libro social moi
duro e a ver se no teño problemas. Chámase “Aldea Buxán”, é un libro de
contos, de narrativa social.
Logo en castelán van saír dous libros.
Un de narrativa social “Hijos de la luz y
dela Ira” e un de temática amorosa que
vai saír publicado en Madrid. Non teño
problema por editar en castelán pero
para publicar en galego si, aquí hai catro
tontos que marcan todo o espazo.
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O mercado de Nadal do
Rosal terá oito postos
adicados a artesanía,
asociacións e vendedores
O ROSAL

O Concello do Rosal xa está a preparar o Nadal.
Este ano organiza un mercado con oito postos para
que os artesáns, as asociacións e os vendedores
gastronómicos poidan vender os seus produtos no
centro do municipio. Terá lugar os días os días 4, 5
e 6 de decembro no salón de exposicións do
Concello de 11:00 a 14:00 h e de 17:00 a 21:00 h.
A alcaldesa, Ánxela Fernández, destaca que “o
mercado vai ser un espazo de oportunidades para
que as persoas que realizan traballos relacionados
coa artesanía e o deseño poidan visibilizar o seu
traballo e talento creativo”.
As persoas interesadas poderán presentar as
súas solicitudes ata o vindeiro 23 de novembro e a
selección será por orde de inscrición. Deberán entregar no Rexistro do Concello dende o luns 8 de
novembro ás 08.00 horas o DNI, o carné de manipulador de alimentos (só vendedores de produtos
gastronómicos que non teñan pasado controis de
calidade), a solicitude de inscrición sinalando concretamente os produtos que se van vender e unha
declaración de responsabilidade.
O número máximo de postos será de oito concedéndose un único posto por participante. Cada
un deles terá unha dimensión de 4 metros de largo
por 1 metro de ancho. Quedará da man de cada
persoa a decoración do posto da forma máis
atractiva posible adecuándose á temática do Nadal.
A alcaldesa anima “ás asociacións, aos artesáns e
aos vendedores de produtos gastronómicos a
sumarse a este mercado para desfrutar do Nadal
xuntos e xuntas”.

AS PEGADAS DO CAPITAL
Os obreiros das Cachadas en folga
I
Os obreiros sentáronse na rúa,
esixindo os dereitos que a fábrica lles nega.
No medio da conciencia nosa e túa,
comidos polo capital que hoxe os anega.
II
Xente insolidaria que mira e pasa.
Ninguén ten dor do irmán obreiro.
Ninguén se cubre, se non chove na súa casa.
Mañá podes ser ti compañeiro.
III
Un esquirol que non ten nome,
come e defende o capital.
Poida ser que mañá pases fome,
por non ser hoxe home, tan solo un traidor animal.
IV
O capital ensina as carrilleiras,
ten un embudo de facer cartos roubados,
para paraísos fiscais nas mans estranxeiras,
que son socios de branqueos atoubados.
V
Irmáns que estades na loita obreira,
por riba das eternas tiranías,
meu corazón sinte xenreira,
porque a razón e a mellor das ideoloxías
VI
Estou coa dignidade vosa,
pola defensa do voso traballo.
Polo dereito de acabar coa raposa,
e enterrar do capital o meigallo.
VII
Comeremos callos e beberemos viños.
o noso corazón e unha protesta.
Fronte a inxustiza unha voz de vos veciños,
e faremos da dor unha festa.

Nos Eidos, 26 de outubro do 2021
Francisco Álvarez Koki

O Concello de Tui está a
traballar na modiﬁcación
da ordenanza do lixo
TUI

O Concello de Tui está a traballar na modificación
da ordenanza do lixo. Para iso está a reunir toda a información necesaria para poder realizar un estudo rigoroso que permita abordar a modificación desta
taxa.
O estudo realizado por unha empresa externa a
solicitude do que naquel momento era concelleiro encargado de Turismo Laureano Alonso, presenta deficiencias importantes nas súas conclusións, segundo
explican dende o equipo de goberno.
Para poder establecer unhas tarifas é preciso
coñecer os custos deste servizo. A empresa que realizou
o estudo antes citado solicitou datos ao departamento
de tesourería, que lle foron remitidos en distintas ocasións, pero non así no departamento de persoal onde
non requiriron ningunha información. Sinalan dende
o equipo de goberno que para facer un estudo de
custes é imprescindible contar cos datos de persoal,
cuxo departamento non tivo ningunha petición ao
respecto, e amais son cifras que terían que ser actualizadas tras a entrada en vigor da nova RPT e cos incremento anual dos salarios. Engaden dende equipo de
goberno descoñecen a orixe os datos manexados nese
estudo con respecto ao persoal, pero amais non valora
os custes indirectos coma de combustible, depreciacións… a antigüidade dos camións, a provisión de
fondos para a adquisición de novos vehículos e o
canon que se debe aboar a SOGAMA que é do 34%,
unha información que tamén tiña que ter sido requirida.
Amais do cálculo de custes é preciso coñecer
tamén os ingresos que se obteñen. E nese ámbito
tampouco foron solicitadas as previsións orzamentarias.
Dende o equipo de goberno explican amais que
unha vez se teñan os datos correctos de custes e

Peluquería
e Beleza

M&N

RÚA RAMÓN
FRANCO Nº 22
BAIXO 2

622 085 722
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Gondomar dá luz verde ao seu O Concello de Nigrán ofrece seis andainas
Plan de Acción para o Clima e guiadas polo municipio ata ﬁnal de ano
enerxía Sostible (PACeS)
hora) para percorrer o Camiño
Percorrido de 5 km aproxi-

GONDOMAR

O goberno de Gondomar
avanza así nos compromisos
adquiridos en materia ambiental
e de loita contra o cambio climático fixados na axenda 2030
da Unión Europea, con accións
e políticas que promoven o
aforro enerxético e a redución
de emisións, sobre as que se
pretende seguir avanzando.
A aprobación por unanimidade no pleno da corporación
municipal é un paso máis dentro
do proceso iniciado hai unhas
semanas co encontro de traballo
presidido polo alcalde, Paco Ferreira e o concelleiro de Medio
Ambiente, Brais Misa, coa presenza de técnicas do departamento e outros membros do go-

berno local. Nesta xuntanza, a
empresa Inova Labs expuxo os
pormenores e accións concretas
que se deberán abordar de aquí
ao 2030 para reducir as emisións
de CO2. A redacción do plan
está financiada polos fondos europeos FEDER, a través da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, o concello
de Gondomar adquire como
compromiso reducir en, polo
menos, un 40% as emisións de
CO2 no Concello, partindo do
ano de referencia 2019. Obxectivo que se apoia en dous obxectivos complementarios, minimizar o consumo enerxético
no municipioe incrementar o
nivel de implantación das enerxías renovabales.

NIGRÁN

O Concello de Nigrán ofrecerá desde este sábado 13 de
novembro a fin de ano seis andainas guiadas polo municipio
percorrendo o Camiño de Santiago pola Costa en ambos sentidos e a península de Monteferro.
A iniciativa municipal pretende
por unha banda promover o patrimonio natural e arquitectónico
da localidade e, por outra, fomentar o feito de andar como
unha actividade saudable mentalmente e físicamente. Os tres
roteiros deseñados, de dificultade
media-baixa, son de 5,5 km e se
celebrará cada un en dúas datas
diferentes.
Deste xeito, as andainas arrancan este sábado 13 de novembro
ás 10:00 horas (sempre á mesma

O TE U
XOR N A L E N
G ALE G O

NOVA XERENCIA
COÑÉCENOS E
PROBA A NOSA
EXQUISITA
COMIDA CASEIRA

DAMAS APOSTÓLICAS 8 B. NIGRÁN

de Santiago pola Costa desde a
ponte da Ramallosa ao Pazo
Abacial (repetirase o 6 de decembro); continúan o sábado 27
de novembro realizando o Camiño inverso desde Priegue a
San Fiz (repetirase o 8 de decembro) e prosigue o 4 de decembro coa Península de Monteferro (repetirase o 18 de decembro). En calquera caso, é
imprescindible anotarse previamente no 986368734, no mail
oficinaturismo@nigran.org ou
na propia oficina de Panxón (de
luns a sábado de 10:00 a 14:00
e de 16:00 a 20:00 horas) sendo
o venres anterior a cadanseu roteiro a data límite para inscribirse.
Roteiro 13 de novembro “Desde
A Ramallosa ao Pazo Abacial”

madamente polo Camiño Portugués de Santiago pola Costa
no municipio de Nigrán. Un encontro equilibrado coa natureza,
cultura e arquitectura, partindo
dende a “Ponte Vella” na Ramallosa, para proseguir polo camiño medieval e visitar o Pazo
de Pías, hoxe albergue de peregrinos, seguindo a continuación
polo camiño da Cabreira, deixando á esquerda a Granxa da
Robaleira, ata chegar á Igrexa e
Cemiterio de San Pedro. Logo
da visita continuaremos por un
mosaico de terras de cultivo, vivendas, plantacións forestais e
fragmentos de bosque de Ribera,
no tramo que corresponde ao
Roteiro do Río Muiños e, desde
alí seguiremos ata o Pazo Abacial,
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Gondomar pon en marcha a ii edición de “Gondoilusión”

GONDOMAR

Por segundo ano consecutivo ponse
en marcha “Gondoilusión, ningún neno
e nena sen agasallo” coa que “pretendemos
que esta volta tan lenta ánormalidade á
que nos obrigou a covid19 teña as menores
repercusións posibles para aqueles que

se atopan nunha situación de especial
vulnerabilidade social e económica”, afirma a concelleira de Benestar Social,
Nuria Lameiro.
Como na primeira edición os interesados/as en achegar o seu grao de area
poderán facer a súa aportación económica

dende hoxe ata o próximo día 13 de decembro na conta bancaria ABANCA
ES53 2080 5035 0230 4000 9345, coa
referencia “Gondoilusión”, “doando o
que cada un ou unha boamente poida, 1,
3, 5, 10 euros... todo suma”.
Unha segunda opción será facer o
donativo nas urnas habilitadas con este
fin en en diferentes establecementos colaboradores coa campaña como son Estanco Gondomar, a bocatería A Galiña, a
cafetería Mon, o café-bar Tropic, e, o
bar-restaurante Terra, cebada e uva.
O diñeiro recadado ao final da campaña farase chegar en forma de vales ás
familias que, previamente, serían designadas desde o departamento de Benestar
Social tendo en conta a súa situación
económica. Poderán trocalo en establecementos de Gondomar que se sumaron
a esta iniciativa e que facilitarán que se

poidan mercar agasallos para menores
de 16 anos.
Para máis información dirixirse ao
teléfono 986384473 ou ao correo educadorafamiliar@concellodegondomar.gal.
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O día 28 poderemos ver ‘La estrella’ no autocine con motivo
da semana da eliminación da violencia contra as mulleres

NIGRÁN

O Concello de Nigrán, a través do
Centro de Información a Muller (CIM),
conmemora este ano o 25 de novembro,
Día Internacional da Eliminación da Violencia Contra as Mulleres, cunha campaña
específica e coa proxección da longametraxe ‘La Estrella’ o domingo 28 ás
19:00 horas en autocine no Campo de
Redes (Praia América). A cabida de autos
é limitada e os interesados en asistir
deben reservar o espazo para o seu vehículo a partir do luns 22 en www.autocine.
gal e acudir ao lugar con antelación suficiente. A longametraxe de Alberto Aranda
narra como Estrella (Ingrid Rubio), unha
optimista moza de barrio, traballa como
limpadora e vive co seu noivo nun
humilde apartamento de Santa Coloma.
Conserva a súa alegría e entusiasmo a
pesar das dificultades que a rodean, especialmente os malos momentos que
está a vivir unha compañeira de traballo

(Carmen Machi). Está baseada na novela
homónima de Belén Carmona, sendo un
drama de superación fresco protagonizado
por mulleres.
Igualmente, o Concello de Nigrán
participa na conmemoración do 'Día Internacional Contra A Violencia de Xénero'
o 25 de novembro cunha nova campaña,
xa iniciada, baixo o lema 'Non da igual
25 N contra as violencias machistas', deseñada ex-profeso para Nigrán polo recoñecido artista gráfico galego David
Sierra. Como é habitual, o sector do comercio e as entidades involucraranse novamente nesta edición vestindo de negro
os establecementos en sinal de loito por
todas as mulleres que sofren violencia
ou de lila en referencia ao rexurdir da
forza das mulleres que se levantan contra
a violencia. O obxectivo é converter a
localidade nun gran escaparate que transmita unha mensaxe de rexeitamento da
violencia de xénero e solidariedade coas

vítimas. Nos anos anteriores máis de
160 establecementos de todo tipo participaron e o obxectivo é superalo.
Finalmente, o Concello convoca á
veciñanza o propio día 25 ás 11:00 na
Praza do Concello para ler un manifesto
e gardar 1 minuto de silencio por todas
as mulleres vítimas da violencia de xénero.
O día 7 de decembro de 1999 a Asemblea Xeral das Nacións Unidas declarou
o 25 de novembro como o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra
as Mulleres. Dende 2003 ata setembro
de 2020, a Delegación do Goberno rexistrou 65 asasinatos machistas en Galicia
e 1.081 no Estado; dende o 2013 ata
2019, 278 menores foron vítimas mortais
da violencia de xénero. Por todo elo, o
Concello de Nigrán considera que a situación actual precisa dunha resposta
unánime de rexeitamento de todas as
formas de violencia.

TODOS OS MÉRCORES PROBA OS
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REPORTAXE DE G. FIGUEIREDO E TINO LAGO

A situación política de Vigo a exame
A principal cidade do noso país vive nunha situación política de maioría incontestable ostentada polo alcalde Abel Caballero. Nós quixemos coñecer o estado actual
das cousas e entrevistamos a 200 persoas de maneira aleatoria. Da análise das respostas parece concluírse que o alcalde non terá problema en conservar a maioría
de apoio cidadán, pero que a súa próxima vitoria xa non será por esmagamento. Por outra parte todo parece indicar que os nacionalistas dirixidos por Xabier Pérez
Igrexas apuntan a unha moi importante suba en apoios e representación. Velaí vai o resultado do noso exame á política viguesa:
Enquisa a 200 persoas, 100 homes e 100 mulleres todas veciñas de Vigo, realizada entre o 2 e o 6 de novembro, mediante contacto telefónico aleatorio.

PSOE: ABEL CABALLERO
Coñecemento: 100%.
Valoración media entre 1 e 10: 6.8
Homes: Coñecemento 100%,
Valoración Media entre 1 e 10: 6.3
Mulleres: Coñecemento 100%.
Valoración Media Entre 1 E 10: 7.3

PP: ALFONSO MARNOTES
Coñecemento: 23%,
Valoración Media Entre 1 E 10: 2,2
Homes: Coñecemento: 22%
Valoración Media Entre 1 E 10 : 2,3
Mulleres:Coñecemento:24%
Valoración Media Entre 1 E 10: 2,1

VALORACIÓNS DO ESTADO XERAL DA CIDADE.
VALORACIÓN XERAL: 6,45
HOMES: 6
MULLERES: 6.9
Cales son os principais problemas e necesidades da nosa cidade? Velaí van as respostas máis numerosas:
-Falta de axudas sociais
-Falta de información e excesiva dificultade para acceder ás axudas e subvencións
-Deficiencias do transporte público no acceso ás parroquias
-Dificultade de acceso á vivenda
-A progresiva desindustrialización da cidade
-Dificultade extrema para o acceso ao mercado laboral en condicións dignas
para a mocidade
-Investimentos arbitrarios que non contan coa opinión das AAVV
-Investimentos centrados no casco urbano que deixan de lado as necesidades
da periferia
-Tráfico caótico
-Falta de aparcadoiros
-Deficiente política ecolóxica que deixa esmorecer aos pulmóns da cidade

MAREA: RUBÉN PÉREZ
Coñecemento:25%,
Valoración Media Entre 1 E 10: 4.5
Homes: Coñecemento: 31%.
Valoración Media Entre 1 E 10: 5
Mulleres: Coñecemento: 19%
Valoración Media Entre 1 E 10 :4

BNG: XABIER PÉREZ IGREXAS
Coñecemento: 30%,
Valoración Media Entre 1 E 10: 5.83
Homes: Coñecemento 31%
Valoración Media Entre 1 E 10: 5.33
Mulleres: Coñecemento 29%
Valoración Media Entre 1 E 10: 6.33
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