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TINO LAGO / Director de A Nova Peneira

No artigo editorial do pasado mes
falaba da dificultade histórica que

ten o nacionalismo político, para chegar
a un segmento importante da poboación
cuantitativamente máis grande có que
si é capaz de acceder. E no deste mes
quixera incidir nun perfil tipo de persoas
ás que non só o soberanismo non pode
acceder, senón que calquera proposta
política innovadora, diferente que supoña
cuestionar,  aínda que sexa minimamente,
os alicerces sobre os que se constrúe o
réxime monárquico español ten practi-
camente imposible chegar. Si amigos e
amigas, seguro que xa acertastes, son
os da antipolítica os de: “ a min a política
non me interesa”, “ eu non son nin de
esquerdas nin de dereitas”,” nin machista
nin feminista”, “non se pode facer nada”,
“todos son iguais”, “ eu son cidadán do
mundo”,” os outros tamén rouban”, ”
E ti máis”.....

Teño a certeza de que todas as persoas

que tivestes a amabilidade de chegardes
ata aquí coñecedes nos vosos círculos
íntimos a moitos e moitas que así sen-
tencian, ano tras ano, por exemplo nas
sobremesas oceánicas que, nas datas
que se achegan, viviremos  ao redor dos
nosos e ao redor dos que non nos queda
máis remedio. Este tipo de persoas sem-
pre me suscitaron un enorme interese
intelectual, pois resultábame asombroso
como alguén pode rexeitar participar na
toma colectiva de decisións sobre a or-
ganización social da comunidade política
da que forma parte, como se as decisións
tomadas non lles afectasen, como se
foran unha especie de Robinson Crusoe
que habitaran nunha illa deserta e, xa
que logo, fose a vontade propia o único
parámetro que determine as decisións
vitais.

O paso dos anos, e o coñecemento
de moitas persoas que así se manifestan
levoume a concluír que existen dous ti-

pos diferentes que se din antipolíticos ;
1) aqueles que sofren un proceso de
alienación en sentido marxista do termo.
2)aqueles que manifestando posicións
antipolíticas o que están a facer, en re-
alidade, é defendendo privilexios de
clase.

No que respecta a estes últimos son
un grupo ao que é imposible acceder
desde calquera proposta que postule
unha organización social decente, é dicir
que non haxa seres humanos que vivan
por baixo dos límites da dignidade. Este
perfil de persoas son das que teñen dúas
casas, dos que poden mandar aos seus
fillos e fillas a universidades privadas,
das que poden contratar caterings para
as súas celebracións e eventos, das que
poden ir de viaxe cando queren e a onde
queren...E si, si que lles interesa a política,
pero afirmar o contrario é a forma có-
moda de evitar que a súas conciencias
saían da zona de confort que supón
obviar que os nosos actos si teñen in-
fluencia nas vidas de outros e outras.
Non son antipolíticos son de dereitas.
Son en aparencia amables, educados,
supostamente sensibles ao sufrimento
alleo, ata pode que colaboren con algunha
ONG,  pero todo iso muda cando os ca-
miños espirais da historia atravesan por
algún meandro no que o contexto poida
supor algún tipo de ameaza aos seus
privilexios de clase, si de clase. Nese
instante a súa verdadeira faciana de
bestas sen corazón verá a luz. É nese
momento cando Pablo Iglesias é unha

“rata”, cando o presidente do goberno é
“Perro Sánchez”, cando os nacionalistas
periféricos somos “uns racistas,  golpistas.
........”Este perfil de persoas son o substrato
que alimenta ao fascismo, son a “dere-
chita covarde” da que se alimenta á ultra
dereita explícita, que nunca, si nunca,
podería existir sen ese substrato que os
nutre. Tratar de acceder a eles é bater en
ferro frío. Non son permeables aos ar-
gumentos e só lles importa que non se
cuestione a súa forma de vida, os seus
privilexios de clase, si de clase.

E por último están aqueles que en-
caixan na explicación marxista ao con-
cepto de alienación. Para Marx a aliena-
ción consistía en separar ao traballador
do obxecto que produce e que ambos
fosen tratados como realidades diferentes.
E un antipolítico funciona como se o
contexto no que vive non fose con el,
como se a sociedade e o individuo fun-
cionasen de maneira autónoma. Son
obreiros, persoas ás que lles custa ferro
e fariña chegar a fin de mes e que alie-
nados polo sistema dirixen as súas emo-
cións máis íntimas a factores alienantes
como o fútbol, ou as lotarías( a prolife-
ración de casas de apostas non xorde
por casualidade).É a ese perfil ao que o
soberanismo galego debe dirixirse, en-
tendo eu, para facer máis grande a súa
base, porque en realidade; a quen non
lle pode parecer ben que os seus propios
recursos se utilicen para o benestar co-
lectivo da comunidade da que forma
parte?
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Sobre a política, a antipolítica e os privilexios de clase



Seica somos algoritmos, dependemos
da intelixencia artificial e os seus no-

vidosos inventos, esa que globaliza ou
relativiza sésegos que tanto confunden
sexos, nomes propios que non normalizan
nin empregan correctamente, topónimos
ou microtopónimos que tampouco res-
pectan nin “queren” empregar debida-
mente, ou nomes de inventado formulario
que se sacan da manga. 

Esa intelixencia tan enorme que es-
quece aos pequenos pobos que teñen unha
grande lingua, esas miudanzas de xentes
en xeografías perdidas que resisten falando
os raros acentos dunha lingua moito máis
antiga cá súa, feita a golpe de correctores,
e que aínda se teñen en si, minorizadas e
atacadas por todos, agora tamén por eles.
Pois esa intelixencia artificial, que debera
vir axudar e ser inclusiva, resulta que
non, que é filla tamén dos grandes po-
tentados que non lles importa pasar coma
penedos rolando por riba de nós, inven-
tando cando fai falta, mesmo xéneros
neutros con sésegos de parcialísima in-
quiña ou malévolas intencións machistas.
Deixaremos que nos coma o tarro esa se-
dutora intelixencia? Veñen con forza e
nun futuro, anque xa se vai notando,
aquela intelixencia propia, a de sempre, a
que tiñamos, a de resolver o día a día, a
de sopesar as dificultades e reaccionar
diante delas, vainos anular dos mapas.
Estamos fatalmente programados. Queren
facernos un recanto de maquinaria pro-
dutiva para os seus proxectos de alto
nivel. Agora entramos xa nos seus pro-
gramas, que teñen prevista unha enorme
superficie de encoros, eucaliptos, moitos

eólicos, lodos asasinos que contaminan
augas, minas perigosas que deterioran o
ecosistema e outras ideas luminosas. A
Historia nosa, en breve, contarase polos
ciclos dos roubos, da extracción do público
en privado. 

Para agachalo, mesmo falan cómplices,
algúns científicos que traballan para a
empresa e que menten nos medios, difa-
mando o propio, sen limpar o veleno que
non vemos. Saben que somos domésticos
exemplos da programada axenda de quen
nos manda e goberna. Menos mal que
nos queda ese toque de anarquía que de
vez en cando nos dá a forza para botar un
berro! Esa condición que nos invita a saír
do rabaño e negarnos a dicir, fóra do
conxunto dos votantes, me, mee. Saímos
de aí, desa ruta perigosa de quen se somete
a conviccións de carácter exclusivo, de
siglas e perversas obrigas, de dogmas
contaminados, de ditames enganosos, de
certo servilismo que historia relata. Cer-
tamente parece deberamos obedecer, ser
bos, pagar sempre, solicitar que a auga
que chove nos poida mollar e en breve
pagar por esa sensación de sentirse mo-
llado mentres eles regulan a cantidade
que nos ha de caer enriba. Pois algo así
sucede con esta forma de vender o noso
aire, de desposuírnos do noso, do que é
de todas e todos. Si, ese enorme negocio
das supostas “enerxías limpas” -sobre
todo para os negociantes, coa desculpa
do quentamento global -como as eólicas.
O malo é que veñen por nós, directamente
a roubarnos algo que é noso. Algo que
despois de procesar, venderannos axei-
tadamente esquecendo que un día foi da

nosa propiedade, de beneficio público.
Seica se trata de eliminar combustibles
fósiles que eles empregaron en exceso.
Pasaranos como pasou cos encoros, xa
non lembramos cando os ríos foron nosos!
O aire empeza a ser, neste mundo de in-
telixencia voraz e artificial, algo que cir-
culaba para mobilizar as masas de aire,
mover as nubes, mover as follas das ár-
bores de rumorosos sosegos á paz das
memorias, enviar sons lonxincuos que
como música harmoniosa arrola desexos,
envoltos recendos de castañas, de flores,
de vida. Co aire, lévannos tamén a vida, a
paisaxe feliz de mirar ao lonxe. O aire
viña para darnos na cara para crear en
nós unha sensación fermosa e deixarnos
atravesar por el, soñando que cabalgaba-
mos vales e montañas. Enerxías sostibles
a partir do sol e o vento, anque saben que
a súa idea choca co rural, precisamente
polo impacto medioambiental. A auga -
que un día era de todos- xa a pagamos,
algúns fixéronse donos dela e procesárona
para facer conducións que nola traian á
casa, tamén grandes encoros e posterior-
mente saltos de xeración de enerxía eléc-
trica que, por suposto, pagamos no abuso
das súas ansias e das nosas conciencias,
ben público que “esas empresas privadas”
utilizan, e coas que enchen o peto de
xeito insultante. Ah, e aquela paisaxe sa-
tisfeita que se deixaba meter nos ollos
procesando imaxes de porvir, de verdor,
de limpeza infinita, de pureza orixinal,
hoxe están tamén luxadas por milleiros e
milleiros de eucaliptos que confunden os
ollos, que nos negan chegar alá coa ollada,
ao lonxe do horizonte. Porque erguen vi-

toriosos e alimentan fábricas que cheiran
e feden, que contaminan e negan a vida,
que tanto pracer nos daba.

Trátase, de novo, de sacrificar a bio-
diversidade para dar cabida a esta transi-
ción enerxética irracional, sen planificación
nin compensación directa, que trae detrás
aos grandes fondos de inversión e, de
novo, ás eléctricas de marras. Será posible
que agora tamén coa intelixencia artificial,
caiamos na mesma trampa da nosa des-
trución? Hai un impacto evitable e poden,
se somos quen de razoar, permitir a exis-
tencia de flora e fauna, de paisaxe e vida.
Agora seralles aínda máis doado mani-
pularnos, estamos baixos de intelixencia
propia, de defensas, cheos de virus e con-
taminación, de fumes e lixos, desposuídos
da Lingua, da voz. Indefensos. Menos mal,
aquela anarquía nosa, que de vez en cando
nos rebela! Teñen a responsabilidade de
facelo ben, vinculándonos ao porvir e sen
matar as esperanzas, preservando os re-
cursos naturais e deixándonos desfrutar
sequera dun venturoso ano novo. Que así
sexa!

Veñen furtar a fortuna da terra
BALDOMERO IGLESIAS / Mero 
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Opasado martes 23 de novembro Af-
ganistán, moi lonxe xa do foco me-

diático, cumpriu 100 días baixo goberno
talibán sen que ningún país recoñecese
oficialmente a súa autoridade. Durante
este tempo a situación económica e social
do pobo afgán, que xa era moi dura con
anterioridade, non fixo máis que em-
peorar.

Malia que os talibán veñen sendo moi
comedidos nas súas declaracións públicas,
na procura do necesario recoñecemento
internacional do Emirato Islámico, a re-
alidade no terreo é moi diferente. Se ben
hai que recoñecer que neste tempo non
están acadando os niveis de crueldade
dos anos 90, o corpus ideolóxico talibán
non mudou, e pouco a pouco, como era

de agardar, van implantando os ríxidos
códigos propios da súa estrita visión do
islam. 

Nunha clara declaración de intencións,
o ministerio da muller foi substituído polo
ministerio da propagación da virtude e
prevención do vicio. No ámbito laboral as
mulleres non poden retomar o traballo,
agás na sanidade e algunha outra activi-
dade moi concreta, e no ámbito da edu-
cación as mulleres voltaron, con restri-
cións, ás universidades, mais as rapazas
non puideron voltar á escola secundaria.

Por outra banda, existe unha absoluta
carencia de directrices claras e concretas
en case calquera ámbito da acción guber-
namental, incluídos os temas económicos
ou de dereitos humanos, e xorden moitas

incógnitas sobre a capaci-
dade dos talibán para xes-
tionar un país. 

A economía afgá, que
era totalmente artificial e
dependente, colapsou como
consecuencia da retirada do
apoio internacional. Was-
hington conxelou activos
por valor de 9.500 millóns
de dólares pertencentes ao
banco central afgán e a axu-
da estranxeira, que baixo o

anterior goberno representaba o 43% do
seu PIB e o 75% do gasto público, agora é
inexistente.

O Estado está financeiramente en que-
bra e os funcionarios levan meses sen
cobrar os seus salarios. Existe unha esca-
seza de diñeiro en efectivo con límites na
retirada nos bancos, o que xunto co des-
plome da moeda afgá, o afgani, ven pro-
vocando unha importante alza dos prezos. 

O pobo afgán, realmente en apuros,
está sufrindo as consecuencias do ailla-
mento do Emirato. O 90% da poboación
vive por debaixo do umbral da pobreza e
a porcentaxe incrementarase até o 97% o
vindeiro ano se as cousas non mudan. A
práctica totalidade dos 40 millóns de ha-
bitantes do país non ten suficiente comida
(o 95% da poboación), segundo o Pro-
grama Mundial de Alimentos das Nacións
Unidas. E máis da metade da poboación,
23 millóns de persoas, está en risco de
fame, incluídos 3 millóns de nenos e nenas
menores de 5 anos.

Se ao estado da economía lle engadi-
mos a terríbel sequía que padece o país
nos últimos tempos e a chegada do in-
verno, temos a combinación perfecta para
unha enorme catástrofe humanitaria. Nas
cidades xurdiron xa hai tempo mercados
de segunda man onde os afgáns venden

todo tipo de obxectos persoais para sub-
sistir, chegando a desesperación a tal grao
que xa se rexistraron casos de venta de
nenas.

Noutra orde de cousas, os talibán pro-
meteron que a súa chegada ao poder
traería a paz e a seguridade a Afganistán,
mais non están sendo quen de cumprir a
promesa. Unha filial do ISIS, o Estado Is-
lámico do Khorasan, converteuse na maior
ameaza para os talibán e incrementou os
seus ataques desde que estes tomaron
Kabul. O ISIS-K é responsábel do ataque
suicida no aeroporto internacional de
Kabul que matou máis de 180 persoas,
dun ataque nun hospital militar de Kabul
que matou cando menos 25 persoas, e de
2 ataques a mesquitas xiítas en Kunduz e
Kandahar onde faleceron arredor de 130
persoas, entre outros. Un dos maiores
desafíos dos talibán é enfrontarse a esta
violencia, da que non hai moito eran res-
ponsábeis. 

Os talibán din que as cousas están co-
mezando, que precisan tempo. Mais agora
mesmo a poboación afgá non ten tempo,
as súas vidas están en xogo e despois de
100 días no poder hai moitas incertezas
sobre o futuro de Afganistán, que tanto
os talibán como a comunidade interna-
cional, espeicalmente aqueles responsábeis
da actual desfeita, terán que resolver. A
perspectiva para o pobo afgán é desalen-
tadora.

100 días de goberno talibán
XURXO AGRA DO PAZO / Politólogo
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Transición
ÁNGEL PÉREZ / Profesor de filosofía

Tras ver o documental Trans train tiven
unha difícil conversa. Centrámonos

na Lei trans española. Na realidade de
que cada vez máis persoas, normalmente
persoas novas, acoden a un servizo médico
vencidos polo sufrimento que lles produce
non posuír o corpo co que se identifican.
E deciden iniciar unha transición. Some-
terse a un tratamento que lles dará a
identidade que no momento de nacer,
polo azar que fose, non se lles asignou.
Trátase daquela dun asunto médico. Pero
non dunha patoloxía. 

É un asunto médico porque son os
médicos os autorizados a usar hormonas
e as técnicas cirúrxicas precisas para
facer a reasignación de xénero e así
acabar coa dor dese cidadá. Pero non é
unha patoloxía, do mesmo xeito que
non consideraríamos patolóxico acudir
a un ximnasio para mellorar a nosa fi-
gura ou a unha clínica especializada
para poñer fin a unha lacerante alopecia,
mesmo se é da clase das andróxinas.
Non é patolóxico, di a lei, porque non é

unha enfermidade e non precisa dun
diagnóstico médico.

Con todo, a distinción non está clara.
Non o está porque non está fóra de toda
dúbida que a demanda dun determinado
aspecto físico non sexa unha patoloxía
nin que non o sexa a dunha identidade
sexual. Debido a que tocante ao sexo a
distinción entre normal e patolóxico é
difusa. Non é binaria, dise agora. É unha
distinción condicionada como di o discurso
feminista ao discurso de cada época sobre
o sexo. Na actualidade xa non hai soltei-
ronas nin bruxas. Nin ser muller require
ser nai, nin home levar cartos a casa.
Nese sentido a realidade do sexo é un
efecto do discurso, das normas, dos pre-
xuízos e dos valores de cada momento.
Un gran logro do pensamento feminista é
o de ter demolido o pertinaz clixé de que
a saúde mental pasa polo goce fálico entre
un home e unha muller. Do que o propio
inventor da Psicanálise se beneficiou. 

Pero, se a diferencia entre o normal e
o patolóxico, no que ten que ver co sexo,

non é asunto de natureza, entón ningunha
intervención médica sobre o corpo bioló-
xico, o corpo natural, pode asegurar que
un sufrimento baseado no efecto do dis-
curso, de certas palabras ou imaxes, sobre
o corpo dese persoa, cese. Daquela, o que
apenas podo comprender, comentaba co
miña amiga médica, é que as persoas que
se senten nun corpo equivocado acudan a
un establecemento médico que, esta vez
si por natureza, non pode tratar aquilo
que está na base do problema, a saber, os
efectos do discurso no corpo e do goce no
encontro azaroso entre dous corpos. Nin
que o persoal médico pareza non ter nada
que dicir e non sufran a queimadura da
dúbida, “estrés ético” di un médico no
documental, de se son eles quen poidan
responder á demanda deses cidadás. De
se non están negando aquel principio da
acción médica de primun non nocere: o

primeiro é non facer dano. Nin tampouco
que alguén crea que o cambio de nome na
anotación rexistral acabe con eses pro-
blemas.

Nese momento a conversación quedou
interrompida. A miña amiga estaba de
garda. Despediuse cun “seguiremos”. 
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MOS 

O último pleno celebrado
no concello de Mos incluiu o
debate do orzamentos. No que
os socialistas votaron en contra
por consideralo un orzamento
pouco acaído e no que non se
incluiron ningunha das pro-
postas que propuxeron, no pleno
anterior a través dunha moción
e de cara as comisións nas que
se ía tratar o documento de
forma previa o pleno.

Tras ver os orzamentos de
cara o vindeiro ano 2022, e
comprobar a existencia dunha
partida de 10.000€ de apoio a
hostelería, dende a bancada so-
cialista de Mos plantexaron
unha serie de medidas incluíndo
que esta partida fose máis am-
biciosa. 

Os socialistas solicitaron
incrementar esta cantidade para,
ademais de apoiar a hostelería,
tamén apoiar o pequeno co-
mercio. Argumentaban os so-
cialistas que esta podía ser unha
medida de apoio os locais en
funcionamento pero tamén un
incentivo para a apertura de
novos establecementos, articu-
lando desta maneira unha cam-
paña de aposta polo pequeno
comercio de Mos.

Dita proposta foi rexeitada
polo PP de Mos baixo o argu-

mento, e así o trasladou no
pleno o seu voceiro, de que en
Mos non hai comercio local.
Xustificábase dicindo que tan
so comentamos con tendas de
alimentación, unha librería e
unha tenda de deportes. Es-
queceuse desta maneira de pe-
quenos establecementos cos
que conta o municipio e que a
maioría son propiedade de ve-
ciños. Ademais, cunha actitude
que os socialistas califican de
infantil, repróchalle o PSOE
de Mos que aposte por centros
comerciais cando a bancada
socialista se posicionou sempre
en contra dos centros comer-
ciais. Feito que, para os socia-
listas, ven a demostrar a inquina
persoal que teñen os populares
o ver que o alcalde de Vigo
acaba de inaugurar un centro
comercial na súa cidade.

A voceira socialista, Victoria
Alonso, quere recordarlle o PP
de Mos que debería estar máis
pendentes das necesidades da
veciñanza no canto de ver o
que fai o alcalde de Vigo. En-
gade que a cidade deportiva
co seu centro comercial foi
unha aposta do PP, cada día
vese máis lonxe e que se centre
en propiciar e apoiar o pequeno
comercio e de proximidade co
que conta Mos.

O PP de Mos renega do pequeno
comercio do municipio

MOS 

O Bloque Nacionalista Ga-
lego demanda unha nova resi-
dencia de maiores e centro de
día no antigo inmoble do hos-
pital psiquiátrico do Rebullón,
en Tameiga. A fronte naciona-
lista vén de presentar unha ini-
ciativa no Parlamento Galego
para que a Xunta, titular do
recinto, dote de recursos este
proxecto que o PP prometeu
en campaña electoral, pero do
que nada se sabe hoxe.

“Existen datos obxectivos
que evidencian a necesidade
dun incremento substancial da
oferta de prazas públicas para
que todas as persoas conten
con dereito aos coidados ne-
cesarios para unha vellez digna,
hoxe e mañá”, salientou a de-
putada do BNG no Parlamento
galego, Alexandra Fernández.
“Galiza ten un déficit de prazas
públicas que nos sitúa á cola
do Estado, só catro de cada
dez prazas están en centros
públicos”, engadiu.

En base a estas baixas ci-
fras, a deputada sinalou que é
preciso un cambio de modelo.
“Por iso advertimos ao PP que
se absteña de privatizar O Re-
bullón e solicitamos que invista
na súa rehabilitación directa,
o que permitiría incrementar

a oferta de prazas públicas na
comarca”. Desde o BNG en-
tenden que as instalacións do
antigo centro psiquiátrico fi-
caron “infrautilizadas” a partir
do traslado do mesmo en 2016.
Gran parte do inmoble, de
19.000 metros cadrados, está
destinado a almacén para ma-
terial de usos anteriores. Na
actualidade só está ocupada
unha pequena parte pola Con-
federación Galega de Persoas
con Discapacidade (Cogami)
e por unha base de ambulancias
do 061.

A fronte nacionalista lembra
que a alcaldesa de Mos, Nidia
Arévalo, e a conselleira de Po-
lítica Social da Xunta do mes-
mo partido, Fabiola García,
visitaron as instalacións en
plena campaña electoral, a pou-

cos días para os comicios mu-
nicipais de 2019. De feito,
Arévalo cualificaba como a
“promesa máis destacada” da
súa política social a creación
dunha residencia de maiores
no Rebullón.

“Estiveron rápidos para fa-
cerse fotos e prometer esta re-
sidencia, pero á hora da ver-
dade foron promesas vacías”,
manifestou o portavoz nacio-
nalista en Mos, Gustavo Barcia,
que lamentou que as emendas
presentadas polo BNG aos or-
zamentos da Xunta para dotar
de partidas este proxecto aca-
baran sempre en “rexeitamento
e silencio por parte do PP”.

Dende o Grupo Municipal
do BNG apuntan, ademais,
que a insuficiente rede de pra-
zas sitúa Galiza por baixo das
recomendacións da Organiza-
ción Mundial da Saúde, cunha
oferta que só cobre o 3% das
persoas maiores de 65 anos,
que representan unha cuarta
parte da poboación do país.
“No concello de Mos temos
un lugar axeitado para ese fin
como son as instalacións do
antigo hospital psiquiátrico do
Rebullón e desde o BNG se-
guiremos pelexando para que
sexa unha realidade”, mani-
festou Barcia.

O BNG pide transformar o antigo hospital do
Rebullón nunha residencia pública de maiores

mos
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Ti e eu coñecémonos desde hai moitos
anos  e sei que pasaches por moitas vi-
cisitudes vitais que nada teñen que ver
con este mundo. Como é que os camiños
da vida te levaron a apagar lumes?

A verdade un nunca sabe as voltas que
pode dar a vida. Eu estivera un tempo
en EEUU e ao volver ao país estiven
dous anos en Ponteareas estudando o
ciclo superior de xestión forestal e con-
servación do medio. Nese momento
coincidiu coa terrible vaga de lumes do
ano 2.017.E alí comecei a comprender
que o monte non arde porqué si, senón

que hai unha serie de motivacións de-
trás.

E unha vez rematado o ciclo buscas
traballo claro?

Si, e no ano 2.019 quito unha oposición
da Xunta que, nunha convocatoria aberta,
crea unha serie de prazas cun compro-
miso de contratación de tres anos a
modo de fixos descontinuos,  dándonos
traballo 5 meses no ano 19 e 6 nos anos
20 e 21.

A que distrito estás adscrito ti?
Ao de Vigo-Baixo Miño. Comprende
todos os concellos das comarcas de Re-

dondela, Val Miñor,  Baixo Miño, A
Louriña e o concello de Vigo claro. A
sede central do distrito está no Porriño.
E logo hai distintas bases, pero é algo
pouco estable. Por exemplo eu o primeiro
ano estiven en Mougas e os dous últimos
en Goián.

Que vai pasar con vós no 2022?
Non o sabemos. Por conversas informais
e polos ruxe ruxes que nos chegan
cremos que imos poder contar con outros
6 meses de traballo. Pero non cho podo
dicir, pois non temos constatación algunha
nin de que sexa así, nin do contrario.

Este último ano en que período traba-
llastes?

Desde o 9 de maio ata o 9 de novem-
bro.

“A política forestal adecuada non é
traballar só medio ano na extinción,
senón o ano enteiro na prevención”

XAN LOIS CABREIRA

O servizo de bombeiros forestais da Xunta está composto por unha serie de homes e mulleres con capacidade para a “maxia”, pois lamentablemente o goberno galego só
lles permite traballar 6 meses ao ano, este ano fixérono de maio a novembro, e os outros 6 teñen que vivir do aire. O pasado 9 de novembro remataban os seus contratos e un
día despois os bombeiros do distrito Vigo-Baixo Miño concentrábanse no Porriño, na súa sede central, demandando estabilidade laboral e unha política forestal diferente
orientada non tanto á extinción senón á prevención. E a prevención ten que ser permanente, é de sentido común que non se pode facer só a metade do ano, pois no caso
contrario nada impide que a estarrecedora vaga de lumes do ano 2017 poida volver a acontecer en calquera momento. Nós falamos cun dos participantes na devandita
concentración, Xan Lois Cabreira un bombeiro forestal de Nigrán.

BOMBEIROS FORESTAIS EN LOITA



En que condicións traballastes nese ½
ano?

Nas mesmas tipificadas para un bombeiro
forestal da Xunta. A ese nivel estamos
en igualdade de condicións.

Tiñades medios suficientes e adecuados
para desenvolver o voso traballo?

Si, a verdade é que nese tema melloramos
moito.

E no que respecta aos medios humanos
tamén tiñades os suficientes e adecua-
dos?

Non, nese caso non. Por exemplo as
prazas vacantes non se cubrían. Así pois
a nosa brigada estivo formada todo o
verán por 3 persoas, cando deberiamos
ser 4.

Por que?
Pois porque un home tivo que deixalo
temporalmente e o seu posto non se
substituíu.

Nalgunha ocasión atopácheste con al-
gunha situación de risco para a túa in-
tegridade persoal por non existir o nú-
mero adecuado de efectivos humanos
para desenvolver o voso traballo?

Eu só levo tres anos neste mundo. E na
miña experiencia propia tocoume con-
vivir con veráns anormalmente mornos,
incluso con máis días chuviosos do ha-
bitual. E os lumes cos que me tiven que
enfrontar eran escasos e facilmente ma-
nexables.

Como é a vosa dinámica de traballo?
Nós temos meses que denominamos de
alto e de baixo risco en función das
probabilidades de que haxa lumes. Cando
estamos en alto risco traballamos 8
horas e cando o risco é,  en aparencia,
baixo facemos prevención e estamos

7.Temos tres quendas de traballo. Cando
comezo vou á miña base de Goián e alí
nos sitúan a todas as cuadrillas dispoñibles
por distintos espazos físicos en función
do risco de incendio que puidese exis-
tir.

Cantas persoas ten cada cuadrilla?
En teoría somos 4.Un xefe de brigada,
2 peóns e 1 peón condutor.

Todos homes?
Hai algunha muller, en concreto na miña
cuadrilla hai 1, pero moi poucas. Este
segue a ser un sector profundamente
masculinizado.

Vós cando acabades os 6 meses de tra-
ballo pasades ao desemprego pero non
cobrades prestación, non?

Un ano si e outro non.
Como é iso?

Pois despois de dous anos naturais nos
que só traballamos un, seis meses de
cada ano, xuntas o ano natural traballado
e cobras 4 meses de prestación.

É dicir, vós nun ano cobrades 6 meses e
os outros 6 vivides do aire, e no seguinte
cobrades 10 meses, 6 do traballo e 4 do
desemprego e os outros 2 vivides do
aire?

Efectivamente,  así é. Cada dous anos
cobramos 16 meses e estamos 8 a velas
vir. A situación é moi delicada. Este
ano a modo excepcional o goberno do
estado vainos dar 3 meses de prestación.
Benvidos sexan claro, pero é algo cla-
ramente insuficiente e que ven do go-
berno do estado porque a sensibilidade
da Xunta é inexistente. Todos temos
facturas que atender todo o ano, non a
metade do ano, gastos, hipotecas, fami-
lias... e a verdade a metade do ano que

non nos deixan traballar a situación é
dificilísima.

Ao final deste período de traballo fixestes
unha serie de accións de protesta. Cón-
tasnolas? 

Xa o ano pasado fixemos unha recollida
de sinaturas no corpo de bombeiros de
todo o país galego na que pediamos
ampliar o noso traballo ao ano enteiro.

Que tal foi a resposta dos compañei-
ros?

Asinaron ao redor do 40%. Tendo en
conta que as peticións foron na súa
maior parte telemáticas polo contexto
COVID non estivo tan mal. Mandamos
as sinaturas á Xunta e pedimos unha
xuntanza co conselleiro do medio rural.

Que vos respondeu?
Non nos fixo caso.

E non vos destes por vencidos verda-
de?

Pois non, fixemos un manifesto redactado
en base a dous eixos; un de reivindicación
laboral e outro na que pediamos unha
política medioambiental diferente. Nese
manifesto pedimos a sinatura de xente
socialmente relevante como Manuel Ri-
vas, Ses, Milladoiro, Salustiano Mato
ex futbolistas do Celta, como Otero ou
Nacho.... Case un cento de personalida-
des. A verdade o manifesto tivo bastante
repercusión e este ano decidímonos a
dar un paso máis.

Cal foi?
Organizamos unha concentración fronte
a sede do distrito forestal no Porriño e
alí limos un comunicado no que recla-
mamos estabilidade laboral e un cambio
nas políticas forestais do servizo de ex-
tinción. O día 9 de novembro botáronnos

fóra do servizo e a concentración fixé-
mola o día 10. A acción foi de todo o
distrito.

Que repercusión tivo a convocatoria
nos teus compañeiros e compañeiras?

Moi alta. Quixera agradecer a Ses a súa
axuda, pois nun concerto, que fixo en
Baiona uns días antes, expresou a súa
solidariedade con nós. E é destas cousas
que deixan pegada.

Recibistes algunha resposta da Xunta?
Non.

Na Peneira de Novembro falaba co al-
calde de As Neves ao respecto da terrible
vaga de lumes do 2.017, que foi espe-
cialmente cruenta no seu pobo, e co-
mentábame que as condicións que pro-
piciaron unha situación tan terrible en
modo algún desapareceron. E que non
hai nada que impida que un suceso tan
horrible poida volver a acontecer. Ti
opinas o mesmo?

Por desgraza non me queda máis remedio
que darlle a razón a ese alcalde. Ademais
teño que dicir que a situación está peor
que nese momento. Hai máis máis bio-
masa ca nunca e se ven unha vaga de
lumes como a daquel ano a situación
vaise repetir. E que se non se fai unha
política de prevención seria cambiando
a fisionomía de moitos espazos a carón
das aldeas, e unha tolemia que a 300
metros dun grupo de casas haxa un eu-
caliptal, tardará máis ou menos,  non o
sei, pero volveremos a vivir episodios
análogos ao do 2017.O adecuado non é
a existencia dun servizo de extinción a
metade do ano, debería de ser traballar
todo o ano para previr na medida do
posible que no verán veñan os lumes.
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Capitalismo ou Liberdade
AARÓN FRANCO / Militante de Anova Irmandade nacionalista

Nunha conversa de cafetería saltou a debate
o concepto liberdade. Que é a liberdade?

É o ser humano realmente libre? A liberdade
vén dada por natureza? Que a condiciona?
Son por tanto capitalismo e liberdade com-
patibles?

Vivimos nun sistema capitalista no que
un 1% da poboación do planeta acumula re-
cursos materiais e financeiros que o outro
99% non gañaría nacendo e morrrendo mil
veces. Nese "libre" mercado en que se basea
o capitalismo, dependemos dun traballo asa-
lariado e mal pagado para poder pagar unha
vivenda na que morar e poder facer polo
menos dúas comidas. Termos por tanto unhas
condicións de vida mínimas nas que desen-
volver as nosas vidas. Máis a cuestión é:
somos libres se dependemos dun traballo nos
oprime? Somos libres se temos que soportar
unha bota enriba da nosa testa porque temos

que pagar un aluguer? É libre un empregado
de hostalaría que traballa sete días á semana
durante dez horas diarias porque ten que
pórlle un prato de comida á súa filla? Fainos
libres consumir bens que se traducen en cotas
e letras que á súa vez conducen ao consenti-
mento involuntario dun mercado laboral se-
miescravista? 

O capitalismo nunca foi sinónimo de li-
berdade. En todas as súas fases foi sinónimo
de destrucción, morte e escravitude, un factor
este último que se adaptando a medida que
chegaban novos tempos.

O capitalismo mercantilista de Colbert foi
un primeiro capitalismo imperialista que se
nutría de materias primas mediante o escra-
vismo colonial, posteriormente coa chegada
da revolución industrial e os sistemas de pro-
ducción en masa, os mortos por cansanzo ata
a extenuación contábanse por miles nas fac-

torías ao tempo que o imperialismo acelaraba
o furacán de morte e expolio en África e Amé-
rica. Por último chegou a capitalismo financeiro
e con el os modernos sistemas que nos escra-
vizan mediante créditos, letras, alugueiros...

O ser humano non pode ser realmente
libre baixo a pistola dun sistema que non ga-
rantiza pan e teito. Só baixo a garantía de
termos pan e teito posuiremos a liberdade
para erguernos da bota que nos oprime e
quitarlle o poder a ese 1% que camiña sobre
os nosos cadavres. A parábola é simple. Lembra
o lector aquela frase que todos escoitamos
algunha vez na nosa adolescencia? Mentres
vivas baixo o meu teito farás o que eu che
diga. E baixo ese mantra o capitalismo nos
escraviza. Ou nos deixamos prostituir, ou nos
mata. O ser humano non será libre mentres o
capitalismo sobreviva. Capitalismo ou liberdade.
As dúas cousas non poden ser.
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HORIZONTAIS:
A    SECRETARIA XERAL DA FPG-PARTIDO POPULAR.
B    PORTAVOZ DE ANOVA IRMANDADE NACIONALISTA-VOGAL.
C    DEIXARÁ LIBRE O QUE ESTABA TAPADO-CONSOANTE-

VOGAL-AO REVÉS UTILICEI.
D    O IRMÁN DE ABEL-PERSOA MAL AMAÑADA-ÁCIDO

DESOXIRRIBONUCLEICO-50.
E     AO REVÉS NOTA MUSICAL-O MESMO CA XEO-MENSAXE DE

TEXTO NO MÓBIL-VOGAL-RÍO GALEGO.
F     PULMÓNS-OURENSE-SERVICIO CENTRAL DE PROTECCIÓN

AO CRÉDITO.
G    SÍMBOLO QUÍMICO DO ALUMINIO-CONSOANTE-INDIVIDUO

DUN POBO BEREBER DO DESERTO O SAHARA-AO REVÉS
RÍO DE SUÍZA.

H    AO REVÉS ABERTURA NUN TECIDO POLA QUE PASA O
BOTÓN-PRIMATE-CONSOANTE-.

I      ESQUIVAN A OPOSICIÓN DUN XOGADOR CONTRARIO-
MEMBROS DO CORPO DAS AVES QUE LLE SERVEN PARA
VOAR-AO REVÉS ABREVIATURA DE RAIMUNDO.

K    VOGAL-CONSOANTE-10-AO REVÉS NOTA MUSICAL-AO REVÉS
QUE TEN A PROPIEDADE DE ATRAER AO FERRO.

L     TÉCNICA DA CONSTRUCCIÓN TITULADA-AO REVÉS NOTA
MUSICAL

VERTICAIS:
1     VOGAL-INDICA LUGAR AFASTADO DE QUEN FALA-ÚLTIMA

COMIDA DO DÍA.
2     EXTREMO ÓSEO DA COLUMNA VERTEBRAL-CONSOANTE.
3     IESUS NAZARENUS REX IUDEORUM-5-PEDRA GRANDE

CHANTADA NO CHÁN.
4    QUE SE PODE ATINXIR-CONSOANTE.
5     AO REVÉS BEBIDA ALCOHÓLICA-MARCHABA-PEDRA

GRANDE DE SUPERFICIE LISA.
6    PORTAVOZ DO BNG-50.
7     MILISEGUNDO-CONSOANTE-DOMINIO SUPERIOR

XEOGRÁFICO PARA A URSS-PRONOME DE 3º PERSOA.
8    RAMALLO...........ANTIGO PRESIDENTE PORTUGUÉS-NOME DE

MULLER.
9    CONSOANTE REPETIDA-QUE É INDIFERENTE A CALQUERA

VALORACIÓN MORAL-500.
10   601-MULLER DE SUECIA—VOGAL.
11   INTERXECCIÓN-VOGAL-ESTADO DA MATERIA SEMELLANTE

AO AIRE-CONSOANTE.
12   FAMILIA DE PEIXES DA SUBCLASE DOS ACANTOPTXERIXIOS-

100-CONTRACCIÓN DE EN +A.
13   RAMA DO BUDISMO-CARABUÑA.
14   CONSOANTE-CONSOANTE-ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA-

QUERE INTENSAMENTE.
15   SECRETARIO XERAL DA CIG

o encrucillado de Khan Deán

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L
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SMS-O-EO.F-LIVIANS-OU-SCPC.G-AL-B-TUAREG-RAA.H-LALLO-MACACO-R.I-CANEAN-ALAS-IAR.K-E-T-X-ER-NAMI.L-APARELLA-
DORA-AL VERTICAIS:
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Presentación
documento sonoro
memoria histórica

PORRIÑO

Desde a Concellería de Cul-
tura de Porriño, continuando co
compromiso, da súa concelleira
Cami Moreira, de impulsar ac-
tividades que contribúan á re-
cuperación da memoria histó-
rica, que se iniciara en abril do
2021 co recoñecemento público
das nosas veciñas e veciños da
súa afouteza na defensa dos va-
lores democráticos, agora imos
presentar “A memoria recupe-
rada”, unha recollida sonora da
nosa memoria histórica onde po-
deremos escoitar a Ramona
Asunción Teijeira Rodríguea,
Antonio Pereiro Pérez, Floren-
tina Casales Estévez...
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Visita ás obras no lugar de Serra da Auga O BNG pide á Xunta de Galicia mellorar a
seguridade viaria en Budiño PORRIÑO

Lourdes Moure, concelleira de Vías
e Obras visitou o lugar de Serra da
Auga, en Carracido, para supervisar o
desenvolvemento das obras de mellora
dos servizos municipais que se están a
executar.

A concelleira, acompañada de Mi-
guel Feijoo, oficial primeiro responsa-
ble de Vías, Obras e Servizos do Con-
cello, Miguel Feijoo, e pola directora
de obras, Rebeca Ferreiro, da firma “In-
genia”, comprobou a apertura de zanxas
para a instalación de canalizacións de
saneamento nun tramo de case 300 me-
tros para dar servizo a ese núcleo. A
obra rematará coa pavimentación do
camiño.

Este proxecto execútase ao abeiro
do Plan de Mellora da Viarios Públicos,
que no seu primeiro ano conta cun or-
zamento de 729.478 euros de fondos

propios. Trátase de actuacións de as-
faltado, saneamento e mellora dos ser-
vizos municipais que se desenvolven
nas parroquias do concello, a proposta
da concelleira Lourdes Moure e que a
corporación aprobou por unanimidade
no pleno ordinario do pasado 28 de xu-
llo, tras a súa negociación cos grupos
municipais, nomeadamente co Partido
Popular.

PORRIÑO

O Bloque presenta emendas aos or-
zamentos da Xunta para urbanizar es-
tradas que son de titularidade autonó-
mica

Estrada PO-510 na Vacaría: Esta
estrada soporta unha alta densidade de
tránsito diario procedente de localida-
des próximas con dirección á cidade de
Vigo ou a Portugal. Conflúen, ademais,
os principais accesos ás canteiras de
granito e aos polígonos industriais PPI-
6 e A Granxa, o que provoca en horas
punta grandes atascos na circulación.
A Consellería de Infraestruturas tíñase
comprometido a redactar un proxecto
para conectar directamente a PO-510
coa A-55 á altura do Polígono A
Granxa, que axudaría a reducir o trán-
sito polo lugar, pero tampouco figura

nos Orzamentos da Xunta de Galicia
para o 2022 ningunha partida para ini-
ciar esta nova variante. Grazas á presión
veciñal recentemente tense renovado a
sinalización horizontal no barrio. Desde
o BNG entendemos que non é sufi-
ciente para resolver o problema, polo
que solicitamos da Xunta a construción
de beirarrúas para peóns e a mellora
das beiravías existentes no lugar da Va-
caría.

Estrada PO- 407 a Salceda de Ca-
selas: Desde que se executou a PO -
510, a estrada que une O Porriño con
Salceda de Caselas pasou a ter un uso
local. Este vial carece de beiravías en
moitos tramos e non ten beirarrúas para
peóns, causando un grave problema de
seguridade viaria, sobre todo nas inme-
diacións do colexio público de Budiño.



Para alén do AVE, non perdamos o tren
NÉSTOR REGO / Deputado do BNG

OTren de Alta Velocidade vén de re-
alizar a primeira viaxe entre Madrid

e Ourense. Non foi sen tempo!, podería-
mos dicir, tendo en conta as continuas
demoras e mudanzas na data de finali-
zación. Non se nos oculta que, dentro do
evidente desinterese pola modernización
das infraestruturas ferroviarias no noso
País -e o atraso é palpábel- a prioridade
do Goberno español á conexión Madrid-
Ourense frente á rede interior ten a ver
coa persistencia do deseño radial das co-
municacións no Estado, mediatizado por
razóns políticas máis que socio-econó-
micas.

En todo o caso, a representación do
nacionalismo en Madrid sempre se preo-
cupou por que os proxectos que afectaban
o noso País non ficasen na gabeta, de-
morados ou ralentizados. Mantivo per-

manentemente unha actitude activa que
logrou que, para alén do AVE, avanzase a
modernización da liña do Eixo Atlántico,
en funcionamento desde hai anos entre A
Coruña e Vigo.

O BNG sempre tivo claro que a priori-
dade en canto a investimentos ferroviarios
debería ser a rede interior dos camiños de
ferro do noso País. Hoxe, cando se fala
tanto de transición enerxética, é máis
evidente do que nunca. A transición, en
termos de transporte, significa unha aposta
decidida por un modo de mobilidade
eficaz, eficiente e sustentábel como o fe-
rroviario. 

E aquí é onde fica patente o problema,
na distancia entre aquilo que o Goberno
español predica e o que practica. Os Or-
zamentos do Estado de 2022 non prevén
investimentos importantes e os partidos

que conforman ese Goberno,
PSOE e Unidas Podemos,
veñen de rexeitar todas as
emendas que o BNG pre-
sentou para modernizar as
infraestruturas e os servizos
ferroviarios na Galiza.

É máis grave aínda esta
actitude se, como dicía, te-
mos en conta o atraso evi-
dente do noso País neste
ámbito: falta por completar
o Eixo atlántico polo Sur

(entre Vigo e Tui) e polo Norte (entre Be-
tanzos -onde é preciso realizar un bay-
pass- e Ferrol); é necesario completar a
modernización e electrificación da liña
Lugo-Ourense e inicialas no caso da liña
A Coruña-Lugo; é preciso renovar a antiga
liña de FEVE (agora RAM) entre Ferrol e
Ribadeo; hai que dotar de conexión fe-
rroviaria as cidades de Santiago de Com-
postela e Lugo (o que pode lograrse cun
pequeno tramo de menos de 30 km) e é
imprescindíbel mellorar as conexións fe-
rroviarias de Vigo con Ourense e co Porto.

A conexión ferroviaria con Portugal,
tanto de persoas como de mercadorías é
estratéxica do punto de vista social e eco-
nómico para o noso País. O Goberno por-
tugués ten claramente estabelecida a prio-
ridade para a ligazón no Eixo Atlántico,
coa Galiza, frente á liña Lisboa-Madrid
que quere priorizar o Goberno español,
insistindo na histórica visión radial que
pretende agora envolver tamén Portugal.
Razón de máis para reclamar investi-
mentos para o tramo Vigo-Tui.

Mais o atraso non está só nas infraes-
truturas, tamén nos servizos. Na Galiza
non existe tren de proximidade (as ‘cer-
canías’ de Renfe) e aínda ninguén deste
ou doutros gobernos españois explicou
nunca por que. Non é un problema de
poboación. Reparemos en que existen ser-
vizos de proximidade en cidades de

270.000 habitantes e áreas urbanas de
400.000. Tan só Vigo sitúase en 300.000
habitantes e a rexión urbana Ponteve-
dra-Vigo en 700.000. Pola súa parte, a
rexión urbana da Coruña-Ferrol alcanza
os 650.000 habitantes.

Nunha recente intervención parla-
mentar preguntei á ministra de Transporte
de forma directa: Por que non están a
funcionar as proximidades ferroviarias na
Galiza? Tampouco respondeu, mais tivo
o descaro e a desvergoña de afirmar que,
“aínda que non se chamasen así”, había
“servizos de media distancia” que facían
esa mesma función. 

Descaro porque Renfe non restituíu
aínda moitos dos servizos suprimidos co
pretexto da pandemia e a chegada do AVE
ameaza con empeorar os horarios facén-
doos inadecuados para combinar coas ne-
cesidades laborais. Desvergoña, porque
trata a poboación galega de parva, como
se non soubésemos que os servizos de
proximidade implican traxectos específi-
cos, frecuencias adecuadas e presos ac-
cesíbeis. O BNG continuará traballando
por dotar o noso País dun transporte pú-
blico ferroviario á altura das necesidades
do século XXI. Mais esta é unha exixencia
que o conxunto da sociedade galega debe
facer súa, pois só así conseguiremos abor-
dala con suceso. Para non perdermos o
tren.
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C/ Víctoriano 
Pérez Vidal, 37

Telf: 633 15 28 23

SALCEDA

O Concello de Salceda de Caselas
ven de recibir unha subvención de
250.000 € da Xunta de Galicia para
poñer en práctica un novo Programa
Integrado de Emprego de Galicia que
beneficiará a 100 persoas desempre-
gadas.

O programa acollerá persoas de-
sempregadas con diferentes perfís e
nivel de cualificación. Sendo o servi-
cio público de emprego o que facili-
tará a selección das persoas partici-
pantes, xa que todas elas teñen que
estar anotadas na oficina de emprego,
aínda que todas as interesadas poden
preinscribirse na ligazón: http://ow.ly/
TAMu50GX62U ata o venres 3 de
decembro.

As persoas beneficiarias do
programa integrado de emprego par-
ticiparán nun mínimo de cinco ac-
cións individuais e tres accións de dis-

tinta natureza de xeito activo durante
a duración do programa. A formación
agrupase en tres itinerarios formati-
vos: un sociosanitario, no que se im-
partirá formación vinculada ao ám-
bito; un de almacén e transporte, no
que se incluirá a obtención de dos
permisos de conducir B e C; e un de
industria, no que se incluirá forma-
ción relacionada coa automoción e
procesos de fabricación en xeral. Ade-
mais faranse prácticas formativas en
empresas da zona coas que o Concello
xa ten establecidos convenios de co-
laboración: Aceesca, Febeco, Play-
desa, Industrias Proa e Sociser Gali-
cia. Tamén colaboran a través de
convenios a Asociación de Comer-
ciantes e Industrias de Salceda
"ACISA" e a Entidade Urbanística do
Polígono de A Granxa. Todo isto para
cumprir co compromiso de inserción
laboral marcado dun 45%

O Concello de Salceda conta co
Centro de Desenvolvemento Local O
Torrón para levar a cabo este tipo de
programas, onde xa se está a desen-
volver un obradoiro de emprego dual
dende o pasado 22 de outubro, ade-
mais de contar cun servizo de orien-
tación e un técnico de emprego.
Dende aquí se xestionará o programa
con persoal técnico especializado que
atendería ás persoas participantes. 

Verónica Tourón, alcaldesa e res-
ponsable da área de emprego e for-
mación: “Os programas integrados de
emprego son unha da políticas activas
máis eficaces para mellorar a empre-
gabilidade e a inserción laboral das
persoas e reducir o desemprego. No
anterior programa integrado execu-
tado en Salceda acadouse unha inser-
ción de case un 60% e estou segura
de que se cumprirá o obxectivo de
novo“ 

Novo Programa Integrado de Emprego para Salceda



salceda / gañadores concurso

SALCEDA

O Concello de Salceda de
Caselas ven de recibir o ga-
lardón que outorga o certame
Vilas en Flor 2021, conse-
guindo aumentar a distinción
ao subir de dúas a tres flores
de honra na súa segunda par-
ticipación, avalando o traballo
continuo que ven desenvol-
vendo o Concello na mellora
e potenciación dos espazos
verdes urbanos, a súa xestión
sostible, a educación ambien-
tal e a concienciación cidadá
co coidado da contorna. O di-
ploma foi recibido na gala
anual, que este ano se cele-
brou no patio da Fábrica de
Curtidos “Familia Nogueiras”
de Allariz.

No pasado mes de setem-
bro, o xurado visitou o noso
municipio acompañado por
Lucía Pereira, Concelleira de
Turismo; Loli Castiñeira, Te-
nente de Alcaldesa e Verónica
Tourón, Alcaldesa de Salceda.
O xurado, formado por persoas
profesionais de recoñecido
prestixio dos sectores do vi-
veirismo, a xardinería, o pai-
saxismo e o turismo valorou
moi positivamente o traballo
desenvolto nos últimos anos
polo Concello de Salceda, en

aspectos como as humaniza-
cións, a creación e mante-
mento das sendas fluviais e ou-
tros espazos verdes, ou a
creación de máis de vinte apar-
cadoiros disuasorios no casco
urbano, que permiten unha
maior seguridade peonil, ade-
mais de facilitar o estaciona-
mento e a fluidez do tráfico ro-
dado. 

Outro dos recoñecementos
do xurado foi a aposta e insta-
lación de elementos novedosos
para a mellora da biodiversi-
dade como o hotel de insec-
tos.

Logo da recepción da dis-
tinción, o Equipo de Goberno
de Salceda quixo recoñecer e
agradecer o traballo dos dis-
tintos departamentos munici-
pais e empresas de mante-
mento que fan posible que o
noso Concello sexa xa un re-
ferente. Dende o persoal de
vías e obras, desbroces, reco-
llida de lixo, limpeza de rúas,
etc, así como as tarefas de
mantemento de parques e xar-
díns que realiza ACEESCA
nunha proposta de integración
laboral de persoas con disca-
pacidade. Ademais fíxose ex-
tensible este agradecemento ao
persoal técnico de urbanismo.

Salceda acada tres flores de
honra no certame Vilas en Flor
na súa segunda participación
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O pasado sábado 4 de decembro fixemos entrega do premio aos gañadores do noso concurso “ A Nova Peneira
convídate a cear”. O concurso gañábao quen primeiro nos enviase, correctamente resolto, o noso encrucillado do
mes de outubro, e o premio consistiu nunha cea para dúas persoas no restaurante A Camboa situado no porto de Oia.
O local é unha preciosidade, que non podemos deixar de recomendar a todas as nosas lectoras e lectores, e a contorna,
a carón do mosteiro de Oia, e ás beiras dun dos mares máis fermosos do mundo non podería ser mellor. Na imaxe;
Cristina Correa alcaldesa de Oia que tivo a inmensa xentileza de achegarse ata o restaurante a parabenizar aos
gañadores e darlles a benvida a Oia, Suso e Mar gañadores do concurso, e Eugenio Portela o propietario do restaurante
ao que agradecemos a súa predisposición a colaborar coa nosa publicación na organización deste evento. Para A
Nova Peneira o concello e Oia é como a nosa casa,  así nolo fai sentir, unha e outra vez, a amabilidade da súa alcaldesa
e de todos os seus veciños e veciñas. Teño a seguridade que despois deste sábado contan con dous amigos máis na
comarca do Morrazo. Nós imos darlle continuidade ao noso concurso e faremos unha nova edición no próximo ano.

SUSO E MAR GAÑADORES DO CONCURSO:
“A NOVA PENEIRA CONVÍDATE A CEAR”

De onde sodes vós?
Do Morrazo. Suso é de Meira e eu son de Bueu.

Quen fixo o encrucillado?
Fíxoo Suso. El é moi afeccionado aos encrucillados
e a todo tipo de pasatempos-afirma Mar-

Desde cando sodes lectores de A Nova Peneira?
Desde que naceu. Somos subscritores creo que
desde o seu primeiro ano de vida e chéganos pun-
tualmente á nosa casa.

Cal é a vosa opinión sobre a situación dos medios
de comunicación no noso idioma?

Pois que, por desgraza, hai moi poucos. Facían
falta máis medios como o voso ou como Nós, para
que a sociedade galega tivera opcións de atopar
unha forma de entender a nosa realidade desde
aquí, e non interpretacións formuladas desde reali-
dades diferentes.

Nada máis, moitas grazas pola vosa compañía
todos estes anos, moitas grazas por participar no

noso concurso, parabéns pola vitoria e agardo
que gocedes da cea...

Grazas a vós. Seguro que si, o sitio é precioso e o
premio fíxonos moita ilusión.

“Facían falta moitos máis medios de
comunicación en idioma galego”
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Ponteareas premia as fotografías que
poñen en valor o seu patrimonio natural 
PONTEAREAS

Ponteareas celebrou a gran beleza do
seu patrimonio natural coa entrega de
premios do concurso fotográfico “Pon-
tepenedo”, un certame convocado por
primeira vez a través da Concellaría de
Lingua coa finalidade de pór en valor os
elementos do patrimonio natural da vila,
divulgalos e fomentar a creación artística
a través da fotografía. Patricia Fernández

González e á súa fotografía titulada
‘Noite máxica’ recibiu o primeiro premio,
que conta cunha dotación económica de
300 euros. O segundo premio, dotado de
200 euros, foi para Analía Martínez Ca-
ride pola súa imaxe ‘Camiño que me leva
a ti’, mentres que o terceiro premio, de
100 euros, foi para María José Prado Gre-
gores pola súa fotografía titulada ‘Parte
traseira do penedo’. 

Aprobada a ordenanza de mobilidade e
utilización do espazo público
PONTEAREAS

O Concello de Ponteareas aprobou
no pleno a nova Ordenanza de Mobili-
dade Amábel e Utilización do Espazo
Público. A nova norma foi aprobada con
tan só 4 votos en contra (ACIP), a abs-
tención do PP e o voto favorábel do go-
berno (BNG-PSOE). A aprobación da
ordenanza estivo precedida dun proceso
participativo no que se facilitou o borra-
dor de ordenanza a colectivos sociais e
no que se celebrou un encontro con todos
eles. Ademais os grupos municipais dis-
puxeron de case un ano para facer pro-
postas e suxestións, aínda que non se
achegou ningunha. Tamén se expuxo ao
público o borrador de ordenanza para
que a veciñanza puidera achegar as súas
opinións. A nova ordenanza supera a nor-
mativa actual, que databa do ano 2003,
baseada nun concepto de mobilidade ob-
soleto, no que toda a mobilidade se cen-
traba e supeditaba ao vehículo a motor.

A Ordenanza de Mobilidade Amábel
configúrase como a ferramenta xurídica
necesaria para implementar o Plan de
Mobilidade Urbana Sostíbel (PMUS) e
o Plan de Accesibilidade, así como todo
o proceso de reforma urbana posto en
marcha polo goberno municipal, dirixido
a recuperar o espazo público para a mo-
bilidade e estancia das persoas, fomentar
os desprazamentos saudábeis e sustentá-
beis a pé e en bicicleta, e reducir o tráfico
a motor e, polo tanto, a contaminación e
a inseguridade viaria. 

A nova normativa aborda a regulación
da utilización do espazo público aten-
dendo a todas as actividades e usos, ga-
rantindo o dereito das persoas a gozar
destes espazos. Nesta liña apóstase polo
uso plural e compartido do espazo pú-
blico con prioridades claras a favor das
persoas, concibíndose coma lugares non
só de paso senón tamén de estancia e
convivencia.

CANTINA ACRD

San Martín
de Moreira
Ponteareas

ABRIMOS ÁS 19,00 TODOS OS DÍAS AGÁS OS MARTES



Giovanni Peixoto é un rapaz brasileiro
de 33 anos de idade e de profesión

actor. El naceu en São Paulo froito dunha
agresión sexual que sufriu a súa nai,
cando tiña 17 anos, a mans dun home de
26.  Estivo a piques de ser abortado e
unha vez nacido moi cerca de ser entre-
gado en adopción, pero cando viu a luz,
a súa nai,  o seu avó e a súa avoa conmo-
vidos, decidiron que nunca se apartara
das súas vidas. A Giovanni nunca lle ex-
plicaron as circunstancias da súa concep-
ción e el sempre tivo o soño de coñecer
ao seu pai. El é de temperamento sensible
e soñador e tiña idealizado o momento
do encontro como un acontecemento es-
pecialmente emotivo pero por desgraza
non foi así. Cando estudaba o bacharelato
Giovanni comezou facer prácticas nun
xulgado e alí, por casualidade, coñeceu
un procedemento xudicial que lle levou
á súa avoa paterna. A familia de Giovanni
é de clase baixa, pola contra a familia do
home que puxo o seme na súa nai é de
nivel económico elevado. Eles son de
procedencia portuguesa foron moi novos

para O Brasil e alí fixeron fortuna. Des-
pois de numerosas vicisitudes Giovanni
coñeceu ao seu pai, pero non foi como el
esperaba xa que foi nun laboratorio men-
tres se sometía a unha proba de ADN á
que lles obrigou a xustiza brasileira pois
a familia do seu pai negoulle en principio
o recoñecemento ao que non lles quedou
máis remedio que acceder, cando foron
obrigados por sentenza xudicial. Gio-
vanni ten unha irmá que tampouco ten
contacto co seu pai. 

O violador casou tempo despois con
outra muller e tivo unha nena á que
deixou abandonada con tres anos nun
taxi e tal episodio propiciou que a nai
da nena decidira separarse do seu home.
A infatigable labor de pescuda desen-
volvida por Giovanni levoulle a localizar
á súa irmá, coa que ten unha relación
moi bonita. Ela recoñecida como filla
polo seu pai desde o momento o seu
nacemento e non vai ter ningún problema
para obter a nacionalidade portuguesa,
a do seu pai. Pero Giovanni non. E así
chegamos á cerna da cuestión, pois

Giovanni leva catro anos vivindo na
UE. Estivo en Lugo, en Alemaña e na
actualidade reside coa súa parella na
parroquia de Lougares do concello de
Mondariz. El desexa ter a nacionalidade
portuguesa e malia tela solicitado obtivo
a negativa por resposta pois o artigo 14
da Lei de Nacionalidade portuguesa
establece que os fillos e fillas de portu-
gueses nacidos fora do país só poderán
acceder á nacionalidade cando sexan
recoñecidos antes dos 18 anos de idade.
Cando a xustiza brasileira obrigou ao
pai de Giovanni a recoñecelo el xa tiña
27, e aínda que o ADN determina que
Giovanni e a súa irmá son fillos do
mesmo pai, ela si poderá acceder á na-
cionalidade portuguesa, pois cando
naceu o seu pai estaba casado coa súa
nai, pero a el denegáronlla. Porén o
noso protagonista non se rende e continúa
dando a batalla xurídica para reverter
unha situación manifestamente inxusta
coa axuda do avogado portugués Julian
Henrique Dias ao que quere agradecer
o seu esforzo e a súa implicación

Giovanni ten un marido portugués e
podería acadar á nacionalidade por esa
vía, pero non quere,  entende que esa
disposición legal é unha absoluta inxus-
tiza e unha discriminación flagrante.

Giovanni, inasequible ao desalento e in-
cansable loitador comezou a moverse e
xunto con outro medio cento de persoas,
en situación análoga á súa, iniciaron os
contactos con distintos deputados e de-
putadas do parlamento portugués, alén
de abrir unha intensa campaña de reco-
llida de sinaturas para poder levar ao par-
lamento do país irmán a revogación do
artigo que lles pon nunha situación ma-
nifestamente inxusta. Desde A NOVA
PENEIRA unimos a nosa voz á súa e be-
rramos canda eles

REVOGAÇAO DO ART 14 DA LN
https://peticaopublica.com/pview.asp

x?pi=PT110524
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Praza da Feria - AS NEVES

Casa Rivero. En Bugarín, Ponteareas

A loita de Giovanni pola súa identidade
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CAFETERÍA DA CULTURAL DE XINZO
Portela, 34 - Xinzo - Ponteareas
Xerencia Luisa Fernanda Álvarez

OS DOMINGOS PULPEIRO

686 107 539

“A SÚA
AXENCIA NO
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e-mail: MARPI@MARPI.ES

WWW.MARPI.ES

A San Silvestre tomará de novo a Praza Maior
PONTEAREAS

Un ano máis a carreira solidaria San
Silvestre tomará Ponteareas. O vindeiro
31 de decembro os veciños e veciñas
poderán achegarse ata a Praza Maior
para gozar dunha nova edición desta
proba na que se poderá gozar en familia,
facer deporte e achegar un gran de area
para converter unha tarde de carreira en
toneladas de axuda para o centro de re-
parto de alimentos de Ponteareas, de-
pendente da Concellaría de Benestar
Social.

Organizada polo Club Taninos Run-
ners Ponteareas en colaboración co Con-
cello, a IX San Silvestre Solidaria de
Ponteareas terá un percorrido urbano que
agarda reunir a arredor de 1.000 corre-
dores nas cinco categorías abertas, unha
absoluta (750 atletas) e catro infantís

(250). “Non podemos máis que agrade-
cer aos Tanino a súa implicación para
preparar unha nova edición desta proba
de carácter solidario e animar a toda a
veciñanza a participar nesta xornada lú-
dica e deportiva tan especial”, salienta a
alcaldesa de Ponteareas, Cristina Fernán-
dez Davila. 

Así, os rapaces e rapazas de 6 e 7
anos sairán ás 16.30 horas da Praza
Maior para dar unha volta acurtando pola
rúa máis ao norte da Praza de Bugallal;
as e os de 8 a 10 anos darán unha volta
ao circuíto saíndo ás 16.40 horas e os e
as de 11 a 13 anos sairán ás 16.50 horas
para dar dúas voltas ás dúas prazas de
Ponteareas. Os nenos e nenas de 4 e 5
anos serán os últimos da categoría infantil
en saír, ás 17.15 horas, e irán dende a
rúa de Oriente ata a Praza Maior.

Pola súa banda, a proba absoluta,
aberta a atletas de máis de 14 anos, será
ás 17.30 horas cunha volta a un circuíto
urbano de 5 quilómetros con saída e liña
de meta na Praza Maior. Haberá avitua-
llamento ao rematar a proba e un obse-
quio para todos os nenos e nenas partici-
pantes na San Silvestre Infantil.

As persoas interesadas en participar
xa poden facer a súa inscrición gratuíta
a través da páxina web cronotec.es ata o
vindeiro 29 de decembro. A organización
advirte que non se admitirán nin inscri-
cións posteriores a esa data nin o mesmo
día da proba. Os dorsais entregaranse na
Praza Maior o mesmo día da proba de
11.00 a 13.00 e de 15.30 a 17.00 horas
nun espazo habilitado pola organización.
Os e as participantes disporán de servizo
de gardarroupa na zona de saída e meta. 



Orelato que de seguido podedes ler,
inda non ocorrendo directamente

en Salvaterra, é preciso contalo por ver
a situación xeral do que acontecía e que
finalmente rematará coa toma da nosa
vila en mans dos portugueses por espazo
de dezaseis anos.

Nunha entrega anterior contaba o
sucedido co feito do roubo do cáliz na
igrexa de Padrenda. Proseguiron os en-
frontamentos e nesta ocasión entraron
os galegos en Portugal e queimaron a
freguesía de Cristoval, no actual concello
de Melgaço, comezaron tamén a por
fogo na de Pazos pero foron rebatidos
polos portugueses. Entraron oitocentos
homes do exército galego ben armados,
foi o vinte e oito de xullo de 1641. Na
retagarda ían gran número de mulleres

para cargar os despoxos que lograban.
E na vangarda ían outro gran número
de rapaces quen con alcatrán e vasos
de barro cós que mollar bolas de farrapos
pegaban fogo.

Como dixen, entraron na freguesía
de Cristoval, que está na raia xunto o
río Varceas, terra fértil, frutuosa e apra-
cible. Ardeu todo de tal maneira que
mesmo fixo fogo na igrexa. Entraron os
galegos despois disto na freguesía de
Pazos queimando a metade dela. Nisto
chegaron Don Joao de Sousa e Francisco
de Gouvea Ferraz cuns corenta homes,
polos avisos que lles deron. Estes con-
verteron a ousadía en medo, os galegos
retiráronse con tanta presa e desorde
que entre os mortos polos pelouros e
os afogados no río ficaron máis de co-

renta mortos, non sen antes faceren
danos considerables.

Non solo chegaron ás facendas, o que
máis sentiron os portugueses foron os
danos nas igrexas, así na de San Cristóbal
nin as imaxes perdoaron, levaron a Nosa
Señora a cal na fuxida despois houberon
de deixar entre o millo. A outra imaxe
acoitelárona, levaron un vaso onde estaba
o Santísimo Sacramento. Levaron até os
finos, (viño de Porto), e un grande que
non puideron levar fixérono anacos. Por
este atrevemento quixo o Xeneral Don
Gastao Coutinho amolar as armas dos
galegos que até estes intres foran máis
ben conservadoras no sentido de non
seren ofensivas senón fosen provocados.
As entradas que fixeran até o presente
foran por orde da súa Maxestade, non
dicía esta orde que se entrase a fogo e
sangue de xeito xeneralizado. Segundo
foi a provocación así se tomou a satis-
facción.

En vista do sucedido ordenouse unha
nova leva conducida a diferentes partes,
dispondo que Vasco de Acevedo Coutinho
entrase na Galiza pola Portela do Home
e Manuel Sousa de Abreu polo Porto
dos Cavaleiros e o sarxento maior Simón
Pita Porto Carreiro pola de Ponte Barxas,
todo elo na segunda feira, cinco de
agosto de 1641.

Vasco de Acevedo entrou con cinco
compañías, dúas polo alto da serra do
Xeres e outra polo baixo. Na parte alta
gobernaba Pero Araujo de Vasconcelos,
capitán maior de Lanhoso, na parte
baixa Luís da Silva de Meneses capitán
maior de Regalados, na vangarda o ca-
pitán Gomes de Abreu con quince ou
dezaseis nobres e aventureiros os cales
atopándose cunha compañía paga dos
galegos, arremetérona e mataron cinco
soldados conseguindo a entrada naquel
val queimando toda a freguesía que
contaba con once aldeas, sen escrúpulos
polo inimigo novato tamén nas armas. 

No Porto de Cabaleiros xuntáronse
tres mil homes cunhas mil duascentas
bocas de fogo, a cargo de Manoel Sousa
de Abreu. Na vangarda ían os capitáns
Vasco Coutinho, Luís de Brito Freire,
seguidos dos capitáns Cristobal Mau-
sinho de Vasconcelos e Marín Teixeira
Coello, despois deles Rodrigo de Moura
Coutinho, Antonio Jacques de Paiva,
Francisco de Acevedo Coutinho, Gaspar
Casado Maciel, Joao de Sousa, Joao de
Alpoem, seguidos de Mathias Ozorio e
Francisco De Gouvea Ferraz na reta-
garda.

Todo este poder conduciu o Xeneral
a Lamas de Mouro preto de Melgaço,
onde o expediu o domingo catro de

Cousas de Salvaterra. Proseguen os enfrontamentos na Raia Seca (I)
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LA GLORÍA
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MÁRMOLES Y GRANITOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
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986 660 188
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Agrícola

PABLO
CARBALLIDO
Av. Rosalía de
Castro, 2
Ponteareas

ANTÓN LORENZO “XAQUE” / Presidente da comunidade de montes



agosto de 1641 para o Porto dos Cava-
leiros, abrazando e animando os capitáns
na empresa. Logrouse a entrada na se-
gunda feira día de Nossa Senhora, cinco
do mes como xa se dixo.

Internándose na Galiza, recibiu o
capitán aviso de estar os galegos agru-
pados con trescentos infantes e algunha
cabalería. Mandou un grupo duns tres-
centos homes ás ordes de Antonio Gon-
çalves de Olivenza, acompañado de Va-
lentín Brandão natural dos Arcos (por
ser esta xente do seu distrito e él Sar-
xento Maior dela). Foron a desaloxar ao
inimigo, pelexando con valor até facer
que se retirase, inclusive mataron a
dous de a cavalo. Estes cabaleiros aco-
meteron a Valentim Brandão, el por fa-
llarlle o disparo da pistola tomou a es-
pada e matou a un, e coa axuda dun la-
brador, quen con un chuzo matou a
outro.

O grupo desta incursión, despois de
facer grandes perdas ao inimigo nos
seus pans e gandos, non puido xuntarse
co groso do exército e retirouse por
onde viñeran, cargados de despoxos.

Foron marchando por lugares baixos
de monte áspero, lugares perigosos onde
podían ser atacados e recibir dano. Man-
dou entón Manoel Sousa de Abreu se-
pararse noutro grupo de douscentos
homes, a cargo dos capitáns Rodrigo de
Moura Coutinho, Antonio Iacques de
Paiva e Francisco Soares de Castro da
vila de Monçao, xefe da Cabalería, que
tamén fixera moita perda nos campos
do inimigo, por ser tempo de sega e
estar enmedados os pans.

Xuntáronse posteriormente ó corpo
principal do exército e marcharon sobre
o chamado Monte Redondo dende onde
se defendía un lugar grande e rico que
por iso o tiña o inimigo ben fortificado
e defendido por dúas compañías.  Aco-
metidos estes polas tropas mandadas
por Don Vasco Coutinho, Luis de Brito
e Chistovão Mauzinho, con gran valor e
a pesar do inimigo defenderse con va-
lentía, derrotáronos. Entrou primeiro o
Sarxento maior de Viana, Antonio do
Rego. Descenderon o lugar que foi sa-
queado e queimado.

(Continúa no próximo número)
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mondariz

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

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

Mondariz promove a artesanía local a través dun novo
mercado artesán de Nadal
MONDARIZ

O Concello de Mondariz, compro-
metido co desenvolvemento econó-
mico e turístico do territorio, promove
este ano un mercado artesán de Nadal
con acreditados/as artesáns e artesás
locais e da contorna máis próxima. A
iniciativa xurdiu do propio gremio, que
nestas datas tan sinaladas propuxo
amosar e vender os seus produtos fei-
tos a man durante a tradicional feira
dominical. Desde a Concellería de De-
senvolvemento Económico e Turismo,
que dirixe o propio alcalde, conside-
rouse que a proposta favorecía os in-
tereses do propio concello porque
ofrece unha alternativa sociocultural e
dinamiza o espazo da Praza de Abas-
tos.

"Desde a Alcaldía sempre escoita-
mos as propostas, especialmente cando
chegan de veciños e veciñas que teñen
talento, teñen ideas e buscan apoio ins-

titucional para emprender. Iniciativas
como esta, relacionadas coa artesanía
como sector cultural e produtivo, están
en liña coas políticas estratéxicas deste
Goberno e aportan dinamismo socio-
cultural a este concello", explica Xosé
Emilio Barros, alcalde de Mondariz.

O mercado artesán de Nadal estará
aberto ao público na Praza de Abastos
durante cinco domingos, entre o 5 de
decembro e o 2 de xaneiro, coincidindo
en horario coa popular feira dominical
de Mondariz. A oferta de produtos é
totalmente complementaria. No mer-
cado artesán están confirmados postos
de cerámica, coiro, prataría, cosmética
natural e pintura, entre outros. "Esta-
mos nunhas datas nas que moitas per-
soas mercan agasallos. Neste mercado
artesán de Nadal pódense atopar pro-
dutos totalmente orixinais de todos os
prezos; aínda que hai un selo de cali-
dade porque os artesáns e as artesáns

participantes están acreditados/as
como tales, non ten un enfoque eli-
tista", comenta Barros.

Nos últimos anos, o Concello de
Mondariz puxo en marcha proxectos
que buscan un desenvolvemento eco-
nómico sostible baseado no sector pri-
mario, o turismo e o patrimonio cultu-
ral. Neste sentido, a promoción da
artesanía local está a gañar protago-
nismo porque é unha actividade de in-
terese cultural e socioeconómico moi
importante.

Dentro da promoción da artesanía
local destaca o proxecto de recupera-
ción da tradición cesteira de Mondariz,
iniciado este ano coa produción dun
documental que pon o foco no legado
histórico deste oficio e nas oportuni-
dades de innovación e desenvolve-
mento que hai actualmente arredor do
mesmo. "O documental que financia-
mos a través do programa O Teu Xa-

FELICES
FESTAS A
TODOS
OS
NOSOS
CLIENTES
E AMIGOS
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RÚA ROSALÍA DE CASTRO, 107 - BAIXO

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

Nesta casa onde estamos agora é onde
naciches?

Si, aquí nacín e aquí vivo. Estiven
uns anos en Vigo pero esta é a miña
casa familiar e o meu fogar. Esta finca
era dos meus avós maternos e logo
construíron esta casa hai uns 57 anos.

Explícanos o problema que tes con
esta casa.

Desde o ano 97 está exposta unha rúa
no Concello que, xa lles afectaba
cando vivían aquí os meus pais e xa
comezaron á loita para que a rúa
levara unha traxectoria máis recta e

non afectara só a nosa casa.
Como é a traxectoria desta rúa?

Ven desde o centro de saúde ata o
Concello. O problema é que a súa
traxectoria non é recta e afecta moití-
simo máis a miña finca que á finca
lindeira.

“Non me opoño á apertura da rúa, pero si pido
unha pequena modificación do seu trazado para
que non me leve todo o terreo. E no concello
non hai vontade de solucionalo”

Cristina é unha muller de Salvaterra cuxa propiedade, no casco urbano da vila, está seriamente afectada polo proxecto dunha rúa. Esta está xa formulada desde 1.997 pero despois de tanto tempo
semella que vai ser agora cando se vai executar. Se se mantén o trazado tal cal está, Cristina perdería boa parte da súa finca. Ela non se opón á apertura desa rúa, é máis enténdea como un proxecto
razoable, pero si pide encarecidamente unha pequena modificación do trazado que, sen prexudicar a ninguén, salvaría boa parte da súa finca. Nós falamos con ela

CRISTINA GONZÁLEZ VECIÑA DE SALVATERRA AFECTADA POLO PROXECTO DUNHA NOVA RÚA
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GASOLINERA 24h:
TIENDA CONVENIENCIA - BUTANO/PROPANO,

PELLETS, CARBÓN Y LEÑA - LAVADO DE

COCHES (TÚNEL, BOXES Y ASPIRADO) -

APARCAMIENTO CLIENTES

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

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

Daquela o fillo dos propietarios desa
finca era un traballador do concello
man dereita de Arturo Grandal, agora
mesmo serán os seus fillos os herdeiros,
supoño.

Crees que isto é un acto voluntario,
que o trazado desa rúa foi para non
prexudicar a esta familia e en conse-
cuencia prexudicarte a ti?

Si. De feito podo ensinarche escritos
que facía meu pai onde queda reflexado
que Arturo tiña un odio persoal contra
el.

Pero o teu pai tiña inimizade con Ar-
turo?

O meu pai era dos que se che tiña que
dicir algo facíao, non se casaba con
ninguén.
El era veterinario. Non lle debía nada
a ningún partido político e se tiña que
poñer panfletos no seu coche facíao
sen miramentos.

Entón o proxecto está desde finais
dos anos 90. Por que nunca se execu-

tou?
Non hai plan xeral, temos normativas
subsidiarias desde o ano 93 e non sei
porqué nunca se levou a cabo.

E tendo maiorías absolutas o PP, como
nunca se probou un plan xeral?

Arturo sempre dicía que era contra-
producente porque se verían prexudi-
cadas moitas propiedades.
Desde o ano 97 non houbo ningún
tipo de indicio que puidera levar a
sospeitar que ía pasar algo?

Non. O proxecto deixouno Arturo
feito, Marta estao executando.

E como te decatas de que agora si se
vai levar a cabo?

Todo por rumores. Estaba unha tarde
na casa da Cultura, a finais do ano 19,
e se me acerca a alcaldesa para dicirme
que quere ter unha cita comigo. Teño
unha xuntanza con ela no concello e
me traslada que van abrir á rúa e que
me van a dar 45.000€, que o concello
se fai cargo de facer o muro de con-

tención e eu teño que pechar á finca.
Non lle rebatín nada, pois fun a alí a
escoitar o que me tiña que dicir e
cando saín da reunión comecei a buscar
avogado.

Aquí en Salvaterra?
Non, busqueino en Vigo. Estou nunha
situación na que non sei por onde tirar
e non quero a ninguén de Salvaterra
que poida estar influenciado, quero
alguén alleo ao pobo.

E o avogado que pasos che di que
ides a seguir?

Tiven que facer unha peritaxe, esque-
mas e medicións da rúa para entregarlle
e estudar a caso.
Despois puxemos a primeira demanda
administrativa contra o concello pre-
sentando un recurso de reposición que
xa sabiamos que non ía saír adiante
pero que é un primeiro trámite im-
prescindible.

Cantas propiedades pode haber afec-
tadas polo trazado desta rúa?

entrevista



Exactamente non o sei, pero son
todas con conformidade, a única que
está en desconformidade son eu,
estou soa nisto. Os outros só son
fincas, son a única que ten unha vi-
venda construída, a min lévame o
pulmón desta finca, quedo sen finca,
sen garaxe e se me anula unha entrada
á vivenda.

Despois de presentar o recurso de re-
posición cal é o seguinte paso que
das?

Este presentouse en novembro. O
problema é que estando no conten-
cioso con medidas cautelares, a al-
caldesa fai un pleno extraordinario
onde un dos puntos da orde do día é
aprobar a rúa. Din que fan este pleno
sen ter nova do contencioso pero
non é certo porque o meu avogado
transmitiullo.

E no pleno extraordinario que saíu?
porque se hai medidas cautelares pos-
tas por un xulgado hai que acatalas
mentres non estea a resolución.

Pois o grave é que saíu aprobada a
rúa, cada vez que a alcaldesa da un

paso así a min sáeme caro e teño que
investir máis cartos neste proceso.

Pero se hai medidas cautelares a re-
solución do pleno non é válida non?

Non, habería que anulala.
Eu non lle estou dicindo ao concello
que non faga á rúa, senón que non me
leve tanta finca

É necesario facer esta rúa?
Non é un proxecto dos peores, se
cadra si sexa necesaria. Pero insisto,
eu non me opoño á rúa. Só pido que
impere o sentido común para que se
faga unha pequena mo-
dificación do trazado e
non me leven toda a fin-
ca.

Que é o que pides exac-
tamente no contencioso?

Unha pequena variación
no proxecto para que eu
non sexa tan afectada e
me respecten a entrada
da casa afectada. Vontade
de movelo e de solucio-
nalo non teñen. 

A única vontade de solu-

cionalo é que un xulgado che dea a
razón?

Si.
E poñéndonos no peor dos casos e
que un xuíz ou xuíza non che dea a
razón, cales sería os prexuízos máis
graves que terías?

Quedaríame toda a parte de abaixo da
casa inutilizada e tería que abrir outro
acceso diferente, tería a rúa pegada a
miña casa, tería que reformular o pouco
que me queda de finca para meter o
coche dentro e tirar cos froiteiros.

Decembro 2021 [23]
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KRISEL
RÚA ESPERANZA 

NÚMERO 12
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Carmela seguro que coincides comigo
na percepción de que o noso é un país
que socioloxicamente artéllase por pa-
rroquias e non tanto por concellos. Pero
en Vigo non teño tan claro que sexa así.
Ti es de Vigo, natural de Saiáns, sénteste
de Saiáns ou de Vigo?

Pódoche dicir que en Saiáns imos a
Vigo cando vamos ao centro da cidade.

E unha veciña de Saiáns, como ti, ten
que ir con moita frecuencia a Vigo para
poder facer a vida ou na túa parroquia
existen os servizos necesarios para poder
desenvolver unha vida normal?

Non, non existen. O desmantelamento
do tecido comercial nas parroquias e
tremendo. Eu son portavoz de comercio
polo BNG no parlamento e isto e algo
contra o que estamos intentando pelexar.
Ao carecermos de servizos a socialización
veciñal é cada vez máis difícil.

Eu que vivín 30 anos en Oia, a parroquia
veciña á túa, observo que o proceso de
degradación da Galicia rural é tremendo.
Cando era neno case se podía facer a
vida na propia parroquia e agora é ab-
solutamente imposible.

Si, e Oia aínda segue tendo unha tenda
pequena, pero aquelas tendas típicas de
parroquia que eran como pequenos súper
nos que atopas de todo; peixe, carne, xa
non existen.

Sempre que falo con alguén das moitas
parroquias que ten Vigo dime o mesmo,
que a atención do goberno municipal
coas parroquias dista kilómetros da que
poida ter o centro de Vigo, estás de
acordo con isto?

Incluso diría que esta xente que defende
ao alcalde Abel Caballero porque” ten
Vigo moi bonito”, non se atreven a dicir
que teñen igual de atendidas ás parroquias.

Non lembro ningunha in-
versión importante nas pa-
rroquias máis desde hai moi-
tos anos. O máximo que se
consegue é que limpen as
beirarrúas e parcheen algún
buraco na rúa, pero isto xa
pasa cando é moi escanda-
loso. A parroquias están to-
talmente abandonadas tanto
polo concello como pola
Xunta de Galicia.
Temos o exemplo da antiga
estación do tranvía de Ca-

nido, isto é unha auténtica vergonza.
Un edificio catalogado como histórico
está derrubándose.

Recentemente coñecemos a confirmación
polo Tribunal Supremo da sentenza que
condena a cinco anos de cárcere a un
funcionario xubilado do Concello de
Vigo que vai ter que ingresar na cadea.
Curiosamente a seguinte rolda de prensa
do alcalde suspendeuse por unha mis-
teriosa afonía que si que lle permitiu ir
pola noite á inauguración dun evento.
Cres que a responsabilidade política
dese “enchufe” dun familiar directo da
presidenta da Deputación remata nese
funcionario condenado?

Non, claro que non.
O que me parece terrible é como se está
normalizando a corrupción e o enchu-
fismo na clase política. Para os que de-
cidimos dedicarnos á política que calquera
persoa che diga que todos os políticos
son iguais é tristísimo e dolorosísimo.

Cando e por que iniciaches a túa relación
coa política?

Eu comecei no movemento veciñal polo
ano 93, na Asociación Veciñal San
Xurxo. Comecei a traballar con Ana
Gandón no movemento feminista. Ana
levaba a concellería da muller fixo un
traballo brutal en tódolos movementos
veciñais e conseguiu reactivar a tódalas
mulleres de Vigo. Aquí iniciei o meu
contacto coa política e pasei formar
parte da Federación Veciñal de Vigo

Eduardo Chao cando Lois Pérez Castrillo
era alcalde. No momento no que deixei
á Federación Veciñal afilieime ao BNG.

Lois Pérez Castrillo foi o mellor alcalde
de Vigo para ti?

Creo que foi un moi bo alcalde e moi
pouco recoñecido. No pouco tempo que
estivo comezou cambios históricos na
cidade dos que logo se apropiaron outros.
Lembro a humanización na Praza da
Independencia, O Calvario, a recuperación
do Casco vello. Seguramente se cometeu
algún erro tamén.

Por exemplo?
Sempre cometemos o erro de centrarnos
tanto en traballar que nos esquecemos
de transmitir o que facemos e a xente,
ao final, non o aprecia.

E en que ano te afilias ao BNG?
Pois debeu ser a finais dos anos 90.

Despois destes anos de traballo a pé de
rúa esta é a primeira responsabilidade
orgánica que tes non?

Si, tiven unha época na que minorei a
marcha na política, tiven tres fillos e
entre os fillos e o traballo tiña menos
tempo para a política.

Cal é a túa profesión?
Son funcionaria da Xunta de Galicia,
auxiliar administrativa e levo 33 anos
na administración. Agora mesmo estou
en servizos especiais no traballo e estou
na escola de Arte Dramático.

Que bonito, gústache o teatro ?
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“A responsabilidade política do enchufe
á cuñada de Carmela Silva non remata
no funcionario condenado”

Carmela é unha experimentada activista no asociacionismo veciñal vigués que ven de estrear responsabilidade orgánica, pois nas
autonómicas do 2.020 foi elixida deputada nas listas do BNG. Ela é de Saiáns, a parroquia de Vigo que fai fronteira co Concello de Nigrán.
E sendo eu da parroquia veciña, de Oia, non podía quedar sen coñecela en profundidade. Velaí vai o que deu de si a nosa conversa.

CARMELA GONZÁLEZ, DEPUTADA DO BNG



Gústame moito. 
Entón non necesitas á política para vi-
vir?

Non, claro que non.
Ti ías de número 5 na lista das autonó-
micas por Pontevedra e finalmente aca-
dastes 6 actas. Cal foi a túa reacción
canto confirmaches que ías ser deputa-
da?

As enquisas dábannos entre catro e cinco
e o meu posto andaba bailando. A noite
electoral reunímonos en Coia e cando
se confirmou que saín deputada tiven
unha sensación de responsabilidade su-
prema, sensación que dura meses. É
algo grande que ten a militancia do
BNG, a responsabilidade que tes en
falar en nome de miles de persoas e que
non podes fallar.

Como xestiona no parlamento o PP a
súa maioría absoluta, esmaga á oposición
ou ten vontade de consenso?

Non ten vontade de consenso, ten maioría
esmagadora. A nós non nos aceptaron
ningunha soa emenda no debate de
Estado de Nación.

As do PSOE tamén as rexeitaron to-
das?

Non, a eles aceptáronlle algunha.
Entón a vontade de consenso que pre-
sume Feijóo e puramente estética?

Puramente anuncios e propaganda que
é o que mellor fai.

Que atopaches ao chegar ao parlamento,
o que esperabas ou foi algo diferente?

Atopei o que me esperaba. Cando estiven
en Eduardo Chao estabamos moi activas

na política e tiñamos contacto directo
con grupos políticos do Concello e coa
experiencia adquirida desta época non
houbo grandes cambios da idea que eu
levaba.
Coa maioría do PP non se poden cambiar
nada, só traballar, traballar e traballar.

Vigo ten un problema enorme de perda
de capacidade industrial. É especialmente
grave no que atinxe ao sector naval que
está catatónico. Hai algunha posibilidade
de reverter a situación de Vulcano e de
Barreras?

Nós creemos que si, neste ano e medio
sempre levamos a mesma proposta. A
Xunta de Galicia e o goberno do Estado
teñen que entrar con participación pública
no estaleiro de Barreras, vai ser a única
forma de darlle estabilidade e que sexa
viable. O Estado pode perder 400 millóns
de euros se Ritz Carlton  desaparece.
En Vulcano basta con que o porto deixe
de poñer paos nas rodas.

E por que os pon?
Nós creemos que ten un proxecto de fu-
turo moi claro e non vai pola construción
naval, queren ampliar a zona de loxística
de contedores.
Agora mesmo alí hai unha empresa
con seis traballadores, San Enrique.
Esta empresa tiña carga de traballo e
tivo que deixalo porque non lle permiten
usar a lámina de auga de maneira tem-
poral. Eu levei en xullo unha iniciativa
ao parlamento para que lles permitisen
utilizar a lámina de auga de maneira
temporal ata que se resolva o concurso

de concesión definitiva, para que axi-
licen estes prazos e que sexa para
construción naval. Todos votaron a
favor, o presidente do porto dixo que
a concesión ía ser prioritaria e que
non habería problemas. A esta alturas
aínda non as concederon, vemos que
hai un auténtico atranco e a nosa sen-
sación é que parece que non hai moito
interese.

Na crise do naval vigués  o alcalde de
Vigo  mira cara outro lado?

O PP ten responsabilidade directa pero
o PSOE non ten intención ningunha de
resolvelo cando poden. Agora mesmo
están coa tramitación dos orzamentos
2022 no Estado. O BNG meteu emendas
tanto no Estado como na Xunta para
apuntalar o sector naval e crear un plan
estratéxico para o sector vigués e foron
votados abaixo tanto no parlamento ga-
lego polo PP, como no Estado polo
PSOE.

Unha cousa que me chama moitísimo a
atención e que o PSOE no debate dos

orzamentos do estado aceptou emendas
de absolutamente todos os partidos que
os apoiaron na investidura menos as do
BNG, isto para min non pode ser casual.
Que valoración fas?

Néstor explicouno moi ben. É certo que
non aprobaron ningunha das emendas
deste ano, pero que a posición do BNG
o ano pasado nos orzamentos fíxolles
recapacitar e a contía mellorou nunha
boa cantidade, non o suficiente. Necesi-
tamos máis deputados e deputadas do
BNG no congreso porque ao PSOE non
lles importa os problemas dos galegos e
das galegas, impórtalles poder seguir
gobernando.

Rematamos Carmela. Cando Ana Pon-
tón manifestou a súa vontade de refle-
xionar, sobre o seu papel no BNG, dis-
tintos medios de comunicación falaron
de problemas internos no bloque, que
hai diso?

Nada, nada en absoluto. Eu o que percibo
é máis unión, cohesión e ilusión que
nunca.

Decembro 2021 [25]

entrevista



[26] Decembro 2021

vigo

VIGO

O pasado domingo día 12 disputouse
o derbi futbolístico da parroquia de La-
vadores entre os dous equipos que com-
parten o campo do Meixoeiro e, este
ano, grupo na segunda autonómica: o
CD Nieto e a AD Lavadores. Nun ateigado

terreo de xogo as respectivas afeccións
vibraron coa intensidade propia dun
partido cuxo resultado final: 0-0 reflectiu
o equilibrio entre ambos conxunto,  e se
cadra un excesivo medo a perder que
lles impediu arriscar un pouco máis na
procura do gol da vitoria.

Empate de alta tensión no derbi de
Lavadores. Nieto 0-Lavadores 0

VIGO

A Aula hospitalaria de Pediatría do
Álvaro Cunqueiro estreou este curso novas
instalacións reformadas, dotadas de maior
amplitude e servizos. Agora, ven de ser
humanizada grazas á intervención deco-
rativa realizada pola pintora e muralista
Iria Blanco. A artista desenvolveu varias
actuacións pictóricas tanto nas paredes
da Aula como nalgún corredor da Unidade
de Hospitalización pediátrica. “O obxectivo

era crear un espazo cálido para que os
nenos e nenas, os seus familiares e os
profesionais desfruten dun entorno de
creatividade, con alusións á lectura, música,
pintura así como aos animais e natureza,
para que relativicen o proceso da súa en-
fermidade e os acompañe a alegría da
Arte durante o seu ingreso hospitalario.
Mentres pintaba, varios menores ingresados
se achegaron de xeito espontáneo e qui-
xeron participar.

A escola do Hospital estrea humanización



Xa estamos no Nadal
MANUEL ALFONSO ESTÉVEZ 

Dende o meu recuncho de Vigo,
cidade vestida con toda a luz do

Nadal, as rúas cheas de alegría infantil,
música e gran atracción turística, ali-
mentada pola mais fermosa cidade
de Galicia, lévame a lembrar aqueles
tempos de rapaz, do eido do Casco,
en Fornelos da Ribeira, e a Igrexa de
San Xoán, coa misa en tempos de
paz, pero cheos de fame e miseria,
baixo a ditadura franquista.

Hoxe, felizmente as voces dos
coros enchen as igrexas de cancións
coa alegría das campás, pastores,
vilancicos, etc... que predican alegría
e os mellores sentimentos. Algo pa-
recido, como A Nova peneira, ¡A
Nosa Peneira! Que tanta admiración
ten no noso entorno.

Para min, resulta complicado es-
tablecer o lugar e a data de tan en-
trañable festa do Nadal. Si mal non
me lembro, foi no século V ata o sé-
culo XX, como tradición vincular o
inverno, pero en cal quer caso, foi

Toledo, dando fe dun vello pasado
de convivencia e tolerancia,o ver-
dadeiro espírito do Nadal.

¡Que queredes! Tiven a sorte de
encontrarme con Sibila, da mitoloxía
clásica que vaticinaba o fin do mundo
e ¡Xa vedes! Estamos agora coa tor-
menta do Sol e o “apagón mundial”,
e me pregunto: Si non correrá a
cargo dalgún rapaz, vestido con tú-
nica branca, cantando estrofas sobre
o Xuízo Final, que se perdera na
noite dos tempos, e que cada ano
precedía a Misa do Galo. Quen non
se lembra de Mi burrito sabanero,
ou El Tamborilero, por exemplo.

Fora da liturxia relixiosa, ¡Quen
non se lembra dos vilancicos canta-
dos na miña aldea de Fornelos da
Ribeira, de porta en porta, a cambio
dunha pequena esmola! O que hoxe
se lle chama “aguinaldo”. ¡Que tem-
pos pasados!

Analizando a evolución que man-
tivo a costume cristiá do Nadal, de

feito, representaba a evolución da
poesía o longo da historia. Por iso,
se lle chama vilancico ou canto do
Nadal, sendo carol, en inglés; noël,
en francés, laude, en italiano, e weih-
nachtslied, en alemán e vilancete,
en portugués.

Espero que este ano, o Nadal en-
tre en tódolos eidos do mundo, asi
como A Nova Peneira, en tódolos
fogares, que é un canto a bondade
na defensa da igualdade social, ante
o espello da miseria, animando a
todos a ser mellores persoas, pen-
sando nos demais fuxindo dos fan-
tasmas do egoísmo para que a so-
ciedade sexa feliz.

Felicito A Nova Peneira e o xornal
do Eixo Atlántico, pola visión crítica
da realidade, e a complexidade psi-
colóxica dos persoeiros, cantando o
Nadal, 2.021, co propósito de que
sexa o Nadal e a Noite de paz, de
verdade, e sexa a noite de fe en po-
lítica tamén. Ata o ano que ven.

Decembro 2021 [27]
opinión / ponte caldelas

PONTE CALDELAS

O Concello de Ponte Caldelas tomou a decisión de
suspender o Festival ‘Kilo Solidario’ dos Coribantes
de Buchabade, previsto para o sábado 18 de decembro,
e tamén a Festa de Fin de Ano, que se celebraría na
madrugado do 31 ó 1 de xaneiro.

Ponte Caldelas ten neste momento 45 casos activos
de Covid 19, máis do dobre que fai unha semana, polo
que o alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, tomou a
decisión de suspender as actividades que poidan supoñer
aglomeración. “é unha decisión difícil, agora ben, a
saúde é a prioridade máxima. índa que a situación sa-
nitaria non é tan grave coma antes, debemos contribuir
a evitar os contaxios e frear a presión hospitalaria, que
non deixa de medrar”.

Por outra parte, o alcalde lémbralles a todas as
persoas con Covid ou en cuarentena preventiva que se
reactivou o servizo de entrega a domicilio de medica-
mentos, alimentos, partes de baixa ou deberes do
colexio. Para solicitar a entrega a domicilio só teñen
que chamar ó Concello (986750013 ext. 2) ou a
contactar a través das redes sociais.

Ponte Caldelas suspende a
Festa de Fin de Ano e o Festival
Kilo Solidario dos Coribantes
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Xa son 8 anos no Choco Félix?
Si, o tempo pasa moi rápido. Pero estou
absolutamente satisfeito e comprometido
co equipo e penso que ata que o corpo
aguante voume quedar aquí. Por outra
parte xa teño unha idade e xa non me
quedan moitos anos como xogador.

Ti es de Vigo pero recoñecerás que a
afección de Redondela é especial?

É unha pasada, son o mellor que temos.

Grazas a eles síntome un choqueiro
máis. Por outra parte a relación entre os
xogadores a directiva e a afección é es-
pectacular, aínda que soe a tópico non o
é; somos como unha pequena familia e
ben avenida.

Como vai a túa lesión?
Bastante mellor. Recuperei máis rápido
do previsto e hoxe xa estiven para xogar
uns minutos.

Que foron suficientes para dares un
pase de gol?

Ben, o tempo que teña trato de sumar
todo o que poida desde logo. Niso
consiste o fútbol, en facer o mellor
posible o traballo de cada un para bene-
ficiar ao colectivo.

Este ano as cousas non están indo tan
ben como os anteriores?

Este ano é de moitos cambios con xente
nova, incluído o adestrador e custa adap-
tarse pero estamos traballando moi ben
e teño a seguridade de que pronto co-

mezaremos a ver os froitos do traballo.
Estou seguro de que a segunda volta
será moito mellor cá primeira.

Entre os cambios que mencionas cómpre
salientar, creo eu, os cambios de formato
que impón a federación nas distintas
categorías. Consideras que son positivos
para o fútbol?

Uf, non sabería dicirche,  haberá que
deixar que pase o tempo para podelos
valorar con rigor. En principio si digo
que parece todo un pouco raro, polo
menos moi diferente ao que estabamos
afeitos.

No futuro pódese soñar con dar o salto
á categoría superior?

Por que non?
O teu compañeiro Comis díxonos que ti
es o responsable da peor cea da historia
do Choco, que hai de certo?

Ben, o único que podo dicir é que esa
cea foi no local dun amigo e desde
aquela xa non é tan amigo. A verdade

naquela cea menos coas cervexas houbo
problemas con todo.

Ese tándem Félix Comis,-Comis Félix,
pódese dicir que é o Messi-Neymar do
Choco?

Ha ha ha ha ha, pódese dicir que si.
Agora en serio; creo que todos os ades-
tradores que pasaron por aquí nos últimos
anos non poden ter ningunha queixa do
noso compromiso.

Félix é natural de Vigo, traballador autónomo e adestrador dun dos equipos inferiores do conxunto redondelán. Este vigués que manifesta sentirse un redondelán
máis é unha das máximas figuras do Choco e nós non podiamos deixar de falar con el. Velaí vai o que deu de si a nosa conversa.

FÉLIX RIAL VEIGA, XOGADOR DO CHOCO

[II] Decembro 2021

Na Pantalla Cesantes

"MOI FELICES FESTAS A TODOS
OS NOSOS CLIENTES E AMIGOS"
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Tedes local físico en Redondela, onde
está situado?

Na casa dos mestres.
Describídeme en que consiste DA
MAN?

Somos unha ONG que nos dedicamos
á colaboración internacional en zonas
que precisan axuda para o seu desen-
volvemento.

Pero a vosa principal área de actuación
é Senegal, non?

Si, nós nacemos no ano 2.011 despois
de que unha serie de persoas levaramos

dous anos indo ao Senegal. Antes tra-
ballabamos preto de Mali e agora esta-
mos noutra zona máis próxima ao
centro do país.

Como é esa zona?
É case desértica. Alí vive unha etnia
que son gandeiros nómades. Nós tra-
ballamos moito e xa fixemos bastantes
cousas, como por exemplo a escola, e
como resultado comeza a producirse
un proceso de asentamento de persoas.

Caramba que ben, é para sentirvos
moi orgullosas?

A verdade é que si, de feito cada ano
que vamos vemos como aumentan os
asentamentos. Como teñen servicios
que doutro modo non terían; a escola o
centro de saúde, auga... a tendencia
natural é cara ao asentamento.

E de cara a fixar poboación existe a
produción agrícola?

É moi escasa. Alén de cacahuetes,  algo
de millo ou unhas fabas moi pequenas
típicas da zona hai moi pouca cousa.
Intentamos plantar froiteiras pero non
resultou. Onde estamos é a cola do Sá-

“DA MAN” é unha ONG de Redondela que colabora dando asistencia de todo tipo aos habitantes dunha rexión do centro
de Senegal. Nós falamos con 4 mulleres da organización: Pilar Martínez médica pediatra xubilada e responsable da
ONG, Teresa Alfaya dentista e responsable da área de odontoloxía, Rosa Martínez oftalmóloga e responsable da área e
oftalmoloxía, e Dori, colaboradora e responsable do local. E en palabras das súas tres compañeiras unha das mulleres
que máis traballa e cuxo labor é imprescindible para o colectivo.

“A solidariedade fainos mellor como
seres humanos e como sociedade”

EspEcialidadEs:
pan artesano

Roscas
Empanadas de maíz y trigo

Empanadillas 
y todo tipo de pastelería

A ONG DA MAN
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hara,  unha zona desértica e moi com-
plicada para a produción de alimentos.
Eles viven fundamentalmente do gan-
do.

Vós comida física non levades, non?
Non, nós levamos cartos e mercamos
alí para darlla a algunhas familias que
están especialmente necesitadas. Iso
non é algo que fagamos habitualmente,
só en casos excepcionais cando nos in-
forman que hai algunha familia en si-
tuación de especial necesidade.

Cando estades sobre o terreo as con-
sultas médicas son de balde claro?

Si, claro
E o material que levades de onde sae?

Das doazóns que recibimos de hospitais
e centros médicos e logo tamén facemos
eventos nos que recadamos cartos. O
concello de Redondela sempre nos bota
unha man tamén, de maneira ininte-
rrompida desde o ano 2.011.Por outra
parte tamén hai empresas que colaboran
economicamente de maneira moi xe-
nerosa. E todo iso é imprescindible
porque a cooperación sen cartos non
existe.

Tanto traballo a cambio de nada com-
pensa?

Si, sen dúbida. É moi duro, esgotador,
pero tamén moi gratificante. A sensación
que provoca ver a expresión de agra-
decemento de alguén ao que lle quitas
unhas cataratas e pasa de non ver a ver
non ten prezo.

As condicións de traballo como son?
Moi rudimentarias. Eles non teñen case
nada entón unha pequena cousa que
lles poidas achegar, para eles é inmen-
sa.

As catro estivestes alí?
Si, todas.

E todas coincidides en valorar moi
positivamente a experiencia?

Si, absolutamente
Se algún lector ou lectora quixese co-
laborar con vós que tería que facer?

Facéndose socio. Para elo teñen que
entrar na nosa web daman.org. Quixe-
ramos deixar claro que cada € que re-
cibamos da xenerosidade dos demais
vai para axudar ás persoas de Senegal
que atendemos. Todos os gastos resul-
tantes dos nosos desprazamentos e es-

tancia en Senegal corren dos nosos
petos. Nós somos unha ONG de coo-
peración formamos á poboación local
para que aprenda. Se algunha persoa
quere colaborar con nós alén de achegar
algunha cantidade económica ou doazón
de material, ten que ser aquí. Nós
sempre imos segundo necesidade con-
creta e sempre con persoas da ONG

E recibides moitas solicitudes de co-
laboración?

Si, arredor de 150 cada ano.

Canto custa ser socio de Da Man?
5€ ao mes. É unha cantidade pequena
que serve para moito. Temos que
deixar claro que o facerse socio no
garante a viaxe a Senegal. As viaxes
artellámolas en función das necesidades.
Nós traballamos moitísimo é un traballo
moi duro e escollemos as e os compa-
ñeiros de viaxe en función da adecua-
ción dos seus perfís ás necesidades
que puidesen existir no momento con-
creto da viaxe.

Rematamos ; a modo de síntese cal
sería a razón máis importante que
vos motiva ao voso traballo na ONG?

A solidariedade, dar parte de nós en
beneficio dos que menos teñen e máis
necesitan, fainos mellor tanto como
seres humanos como sociedade. Cando
tanta xente sae de África nunha patera,
arriscando as súas vidas e as das súas
familias, non é por capricho é por ne-
cesidade. E ás veces sendo os galegos
un pobo emigrante parece que non
temos memoria. O problema por des-
graza é que o fascismo está presente
en moita mais xente do que parece.
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Felices Festas a todos os
noso clientes e amigos 
Felices Festas a todos os
noso clientes e amigos 

CASA CONSEJOCASA CONSEJO

Ti es camioneiro Basilio,  un camioneiro
moi politizado e comprometido coa es-
querda, cal é a túa posición ao respecto
da folga do voso sector?

Estou en contra pois esta folga é unha
folga patronal. E nin sequera de autóno-
mos ou pequenos empresarios senón da
patronal grande.

Entón esta folga non representa a quen
de verdade traballa no sector?

Esta folga non representa de ningún
modo aos traballadores. Esta folga é de
transportistas, que son os que teñen unha
licencia ministerial para facer transportes,
pero iso non quere dicir que teñan
camións e moito menos que percorran
as estradas de punta a punta para gañar
o pan. En gran medida eles son o pro-
blema do sector.

Por que?
Compran e venden viaxes. Fíxate a miña
parella traballou nunha axencia de trans-
portes e o seu traballo era estar nunha
computadora diante dunha pantalla com-
prando e vendendo viaxes. Que sexas
transportista non implica necesariamente
que sexas camioneiro. Eles, os trans-
portistas, mercan unha viaxe nunha bolsa
de internet e logo vólveno a vender.

Quitando un beneficio do traballo de
outros entendo?

Si, claro. E así non hai forma, pois o
cliente paga máis, o que fai o traballo
cobra menos, e o que está no medio fó-
rrase pola cara. O sistema é o problema,
e os convocantes da folga deféndeno
porque eles benefícianse desta flagrante
inxustiza. Por outra parte a lexislación
non cambiou desde os tempos de Aznar,
polo tanto por que agora é necesario ir a
unha folga?

Recentemente escoitei nun medio a un
representante dunha asociación de trans-
portistas dicindo que eles se sumaban á
folga porque os choferes eran obrigados
a facer as cargas e descargas?

Imos ver, a lei é moi clara neste asunto:
a carga e a descarga de mercadoría
tena que realizar o emisor, o cargador
ou o receptor da mesma non o chofer.
Se un o fai é porque quere, pero obrigado
non está. O que acontece é que no noso
sector, como na sociedade en xeral creo
eu, estamos sempre co mesmo:” é que
se non o fago eu vaino facer outro”. E
con esa actitude non hai maneira de
progresar na construción dunhas rela-
cións laborais ou comerciais xustas.

Igual que se poñen de acordo para facer
unha folga que se poñan tamén para
non aceptar ese tipo de condicións nas
viaxes.

E se é o chofer o que fai carga tamén
perderá moito tempo supoño?

Si desde logo, pero a lei tamén contempla
este suposto e di claramente que a partir
de dúas horas pódese cobrar paralizacións.
E pregúntome eu: por que non se cobran?,
é que o goberno obrígache a non cobra-
las?
Despois das preguntas, tócache as res-
postas. Non se cobran por insolidariedade
manifesta no sector e o responsable non
é o goberno claro, senón o propio trans-
portista que se as cobra ten medo a que
veña outro por detrás e non as cobre,
como che dixen antes se todos se uniran
para non aceptar viaxes con condicións
inaceptables o sector estaría infinitamente
mellor.

Enténdoche e comparto o que dis, pero
supoño que ás veces para un xefe iso de
non aceptar a un cliente debe de ser
moi difícil non?

Se o xefe é un xefe adecuado non ten
porqué selo. Unha anécdota que che
conto ao respecto disto.

Si, por favor.
Hai anos traballaba nunha empresa e
estaba na dun cliente cargando un camión
de 40 toneladas. O operador de carretilla
do cliente estaba facéndoo mal e eu in-
diqueille a forma correcta de distribuír a
carga para que fose equilibrada, o contrario
é moi perigoso, e o cliente achegouse a
min berroume e faloume dunha maneira
absolutamente despectiva. Chamei ao
que daquela era o meu xefe e el díxome
que mandara á merda ao cliente que pe-
chara o camión e que me fora para casa.

Cobrades horas extras?
Case ninguén. Agás algunha empresa
con convenio propio que si o contempla
as horas extras non se cobran. Logo

Basillio é un camioneiro vigués da parroquia de Teis, que se fixo enormemente famoso polos seus vídeos pendurados nas redes sociais nos que comenta a
actualidade política desde unha óptica de esquerdas. Milleiros de seguidores achéganse ás redes de Basilio a coñecer as súas impresións sobre os distintos
fenómenos da actualidade e nós non podiamos deixar de coñecelo a el.Velaí vai o que deu de si a nosa conversa

BASILIO ARAGÓN, CAMIONEIRO 

“Que un home que cobre 1.000€ vote á
dereita raia o esperpento”
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temos outro problema que se dá sobre
todo especialmente no transporte inter-
nacional xa que no canto de pagar dietas
por noite como especifica o convenio
fano por quilómetros o que dá lugar a
trampas varias.

Pero o tacógrafo marca todo non?
O tacógrafo pódese manipular con algo
tan sinxelo como un imán.

E nos novos tamén?
Non, neses non, pero nese pódese facer
cun software. Aínda hai pouco no levante
a garda civil fixo, afortunadamente, unha
importante limpeza dese tipo de piratas.
E hai outro problema a maiores.

Cal?
Pois que neste tipo de viaxes internacio-
nais poden enviarche só coa de ida, e
pode darse o caso que teñas que gardar
3 ou 4 días en calquera país co camión
baleiro ata conseguir carga para poder
volver.

Canto tempo levas enriba do camión?
Levo 24 anos.

Fixeches rutas fóra do estado?
Si, teño feito algunhas a Francia e a Ga-
les.

Ben, falemos agora da túa faceta me-
diática. Como se che deu por facer os
primeiros vídeos?

Eu tiña a miña páxina de facebook e
metía algunha cousa de cando en vez
pero esa rede bloquéame con moita fre-
cuencia ata que un día farteime e decidín
abrir o meu canle de you toube e logo
uns amigos animáronme a meterme no
twitter.

O teu twitter é unha pasada, ten 60.000
seguidores¡¡

Si, a verdade é que estou moi agradecido
e honrado pola confianza.

Por que o fas?
É unha forma de desafogo contra a cons-
tante choiva de casos de corrupción, in-
xustizas e de abusos que hai en España.
É a miña humilde forma de contribuír a
que a xente abra os ollos. Non teño inte-
rese en gañar cartos con iso, é que non

quero, quero que as mensaxes cheguen,
e cantos máis emisores sexamos moito
mellor.

Agardabas ter a repercusión que tes?
Non, nin de lonxe. Cando fixen o primeiro
vídeo de you toube alucinei.

E cando comezaches a saír nas plata-
formas dixitais máis progresistas que
pensaches?

Pois a miña sorpresa elevouse ao nivel
superlativo. Cando se puxeron en contacto
comigo os de “Spanish revolution” fiquei
abraiado.

É que iso xa son palabras maiores, estás
creando conciencia Basilio¡¡

Buff, non o sei. A min o que me importa
non é que a xente pense coma min,
senón contribuír a que teñan os datos
suficientes para poder construír un criterio
propio en liberdade, e en consecuencia
non ser vítimas da manipulación infor-
mativa das oligarquías económicas, por-
que non pode ser que un home que
cobre 1.000€ vote á dereita só ten sentido

desde a máis absoluta falta de información
e raia o esperpento.

Nunha das túas publicacións manifes-
taches quen nunca che ías afiliar a
ningún partido, por que?

Pola miña forma de ser sei que eu non
sería capaz de asumir unha posición coa
que non concorde. E en todos os partidos
por moito que se parezan á miña forma
de entender a realidade vai haber cousas
coas que non coincida. Por outra parte
eu non son político, son camioneiro.

Antes falabas dos votos, ti cres que a so-
lución para a clase obreira é votar?

Si, votar, dar o poder a quen defenda de
verdade os seus intereses e logo estar
nas rúas para que o que se di que se vai
facer se faga.

Que che pasou na sexta?
Ben, que me fixeron dúas entrevistas.
Da primeira, moi longa, meteron 12 se-
gundos escasos e a segunda eu creo que
nin se emitiu, polo menos eu non a vin e
non me avisou ninguén da súa emisión.

entrevista
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O BNG considera que o PSOE, “tenta
confundir á veciñanza co conflicto da policía”

REDONDELA

Dende o grupo municipal nacionalista,
saen ao paso das declaracións verquidas
pola alcaldesa de Redondela sobre a
crise da policía local, e a negociación
cos sindicatos. Afirman que “dende o
goberno municipal, non se soubo encarar
en ningún momento unha negociación
que beneficiara ao conxunto de traballa-
dores e traballadoras municipais, arres-

peito diversos pluses e melloras laborais”.
Relatan que dende que o conflicto se
agravara no verán, “o Partido Socialista,
cometeu erros flagrantes, como pontear
a mesa de negociación cos sindicatos”.

O voceiro do BNG, Xoán Carlos
González valora que a medida que o
conflicto se iba agravando, a alcaldesa
daba bandazos, apoiándose nun colectivo
ou noutros segundo lle interesara. 

A AER impulsa as compras no pequeno
comercio coa nova Campaña de Nadal
REDONDELA

A Campaña de Nadal comprende un
conxunto de actuacións para a dinami-
zación das compras no comercio local
que pivotan en torno a unha gran campaña
de premios dotada con 3.000€ en vales
de compras.

Pero ademais cada comercio ten a
súa “microcampaña” agochada baixo
este mesmo mecanismo de boletos, de
modo que poderemos ser os afortunados
gañadores de centos de premios directos
coas nosas compras no comercio local.

- Desta maneira a Asociación actúa
como palanca do comercio local, sendo
unha ferramenta útil que permite a cada
establecemento crear a súa propia estra-
texia de promoción. Son case 100 son os
establecementos que participan nesta
campaña e que terán de prazo entre o 10
de decembro e o 10 de xaneiro para
repartir os 40.000 boletos da sorte.

Adicionalmente a Praza de sorpresas
particulares, neste Ruleta da Sorte estará

ende abastos repartindo comprar para
consumir no agasallos máis frescos do
toda a clientela teña o seu Abastos.

Abastos tamén contará con caso o 22
de decembro a gran horario de 11:00 a
13:00h na praza multitude de premios e
vales de mercado. Aquí teremos os Nadal
e sorpresas para que premio por mercar
na Praza de

A decoración das fachadas dos co-
mercios é unha das accións que máis
nos chama a atención xa que cando todos
os comercio comparten unha mesma de-
coración vólvense máis visible e nos
percatamos mais facilmene da gran can-
tidade de establecementos que temos na
vila. Este Nadal, Redondela conta cunha
zona especial con atraccións para o es-
parexemento do máis pequenos. E, de
novo, comprar no comercio local, volve
a ter vantaxes xa que polas compras se
poden conseguir vales desconto para
gozar destas atraccións a un prezo moito
menor.

redondela



Desde que em 2015 fora aprovada a
L.O. de Proteçom da Segurança Cidadá

(a Lei Mordaça para nos entendermos),
precedida pola L.O. 2/2015 (contra o te-
rrorismo jihadista), e acompanhada da
subsequente reforma do Código Penal, os
colectivos que trabalham no ámbito da
defensa dos direitos e liberdades públicas
empenharom muitos esforços em combater
umha lei que vinha endurecer a norma de
1992 (a já mui criticada ‘Lei do pontapé
na porta’ ou Lei Corcuera). Umha lei cla-
ramente encaminhada a restringir direitos
como os de reuniom, manifestaçom e ex-
pressom.

Por isso, para muita gente, a chegada
ao governo PSOE-Unidas Podemos, elei-
toralmente comprometidos ambos com a
sua derrogaçom, criou muitas expectativas. 

Nos inícios de 2020 ainda era difícil
imaginar que seriam precisamente estes
partidos os que aplicariam com o maior
entusiasmo, e sem respaldo legal como
posteriormente se demostrou, a lei mor-

daza (1.200.000 expedientes de sançom
abertos em apenas 4 meses) para castigar
as infracçons às restriçons impostas polo
estado de alarma. Também nom se espe-
rava que estes partidos demorassem dous
anos em iniciar os trámites para retocarem,
que já nom derrogarem, a infausta norma.
Retoques para saírem do apuro, como
denuncia Amnistia Internacional, que in-
felizmente por vezes vam no sentido con-
trário ao que até eles mesmos qualificam
de progressista.

O exemplo mais evidente de remendo
reaccionário é sem dúvida a emenda pro-
posta por Unidas Podemos e PSOE que
prevé reconhecer aos funcionarios de pri-
sons a condiçom de agentes da autoridade,
abrindo assim as portas a sua policializa-
çom e a un aumento da arbitrariedade
nas decisons que afectan as persoas presas,
como alertam as 26 organizaçons de todo
o estado espanhol que hai umhas semanas
enviarom um pedido ao Congresso dos
Deputados para que recuse tam retrógrada
iniciativa.

Caso o Congresso aprovar esta reforma
proposta polo governo, que daria origem
ao reconhecimento de ‘presunçom de ve-
racidade’ dos funcionários, a sua entrada
em vigor suporia um aumento das difi-
culdades das persoas presas para denun-
ciarem situaçons de maus tratos ou tortura.
Um passo atrás no caminho andado em
1979 com a Lei Geral Penal, que criou um
corpo civil para a gestom dos centros pri-

sionais, ao contrário do que acontecia no
franquismo. 

Mas nom é esta a única iniciativa que
preocupa a associaçons como EsCULcA
cujo lavor se centra na defensa dos direitos
fundamentais e as liberdades públicas.

Outra actuaçom do governo que in-
quieta as associaçons civis é a recente
compra -no montante de 2.000.00 de eu-
ros- de 25.539 bastons extensiveis de aço
que serán entregados aos agentes da
polícia espanhola destinados em Segurança
Cidadá e nas Unidades de Intervençom
Policial (UIP, os conhecidos como anti-
distúrbios). Trata-se de umha arma de
comprovada perigosidade coa que se pode
causar rotura de costelas, contusons cer-
vicais e traumatismos cranioencefálicos,
como reconhecen sentenças judiciais que
descreven as lesons produzidas por mem-
bros de forças de segurança do estado e
mesmo por polícias locais. Com esta com-
pra, o governo cede a umha velha recla-
maçom dos sindicatos policiais a que os
anteriores executivos tinham conseguido
resistir.

Pola súa parte, as associaçons que
trabalham mais especificamente na de-
fensa da liberdade de informaçom e ex-
pressom denunciam o carácter regressivo
da conhecida como Lei Iceta, pola que se
transpom ao ordenamento jurídico es-
panhol a Directiva europeia sobre direitos
de copyrights. 

Referem-se nomeadamente ao artigo

73 (transposiçom do polémico art. 17 da
Directiva, sobre “uso de contidos prote-
gidos por parte de prestadores de serviços
para partilhar contidos em linha” ) que
na prática obriga as plataformas a exer-
cerem a censura prévia para evitar a res-
ponsabilidade de possíveis infracçons por
vulneraçom de direitos de autor. Repro-
cham-lhe ir ainda mais longe do a própria
directiva pois a Lei Iceta prevé a possibi-
lidade de serem censuradas, sem garantia
judicial, transmissons em directo se os
algoritmos detectarem algumha infracçom,
o que poderia acarretar consequências
penais para o prestador do serviço se este
nom puder demonstrar que fijo o possível
para impedir a incumprimento da norma.
Um ataque à presunçom de inocência que
se abeira, sinalan, da inconstitucionali-
dade.

Prioridades
Estas três actuaçons dam ideia, no

meu parecer, da maneira em que o governo
PSOE-UP concebe a protecçom do exercício
dos direitos e as liberdades, de quais som
as suas prioridades nesta matéria. A elas
poderíamos ainda acrescentar a nojenta
prática de condecorar e premiar cargos
policiais reconhecidamente torturadores,
a subserviência do estado a respeito da
igreja católica ou, mais grave ainda, as
expulsons ilegais de menores na fronteira
com o Marrocos, mesmo quando hai man-
dados judiciais em contra.

Prioridades
ELVIRA SOUTO / 

opinión
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O BNG de Pazos de Borbén informa da instalación dun segundo
parque eólico no Concello
PAZOS DE BORBÉN

En xuño do pasado ano 2020 o Bloque
Nacionalista de Pazos de Borbén infor-
maba da solicitude para a instalación
dun parque eólico no concello, afectando
o Monte Buxel, Galleiro e Alto da Serra
coa instalación, nun inicio, de dez aero-
xeradores, unha torre meteorolóxica e
unha subestación eléctrica. En PE que a
día de hoxe atópase en trámites previos
o que significa que en breves saldrá o

proxecto a exposición pública e abrirase
o período de alegacións.

Meses despois vimos de coñecer
unha nova solicitude, que neste caso
afecta principalmente os montes de Mos-
coso cun total de 8 muíños repartidos
polos montes de Moscoso, A Ermida e
Amoedo

Pazos de Borbén atópase dentro dunha
Área de Desenvolvemento Eólico (ADE)
o que conleva que gran parte dos montes

do concello son susceptíbeis de ser ocu-
pados con aeroxeradores. O BNG de
Pazos de Borbén amosa a súa preocupa-
ción porque “ a día de hoxe son 18
muíños os que pretenden instalar no
noso concello, e esta cantidade pode au-
mentar en calquera momento”. Outra
das preocupacións e que estes aeroxera-
dores roldan entre os 140 e os 170m de
altura o que implica un abrumador im-
parco dende calquer punto do concello.
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Canto tempo levas traballando en hos-
talaría?

33 anos.
Miña nai, comezaches case de nena?

Sen case, comecei aos 13 anos.
En 33 anos terás visto de todo pero
supoño que ningunha crise do calado
da que estamos vivindo verdade?

A verdade en tanto tempo xa teño
vivido conxunturas económicas moi
complicadas. Recordo por exemplo
que a crise do sector naval, do ano
creo que 2009 ou 2010, golpeou a
Marín con especial dureza e todos o
notamos, pero esta é diferente a todas
desde logo.

En Marín esta non é a túa primeira
experiencia no sector verdade?

É a segunda, tiven a cafetería Emili
oito anos e medio ata que non me que-
dou máis remedio que deixala pois o
dono do local precisábao.

No Thalavo canto tempo levas?
Tres anos e medio

Que valoración fas destes anos no

Thalavo?
Ben, malia que son anos de circuns-
tancias persoais moi dolorosas, malia
o horrible contexto da pandemia teño
que dicir que a valoración profesional
destes anos no Thalavo é realmente
boa.

Cales son os servizos que ofrecedes?
Esta é unha cafetería convencional
cuxa especialidade son os almorzos. É
o noso forte e convido a todas e todos
os lectores a que se acheguen a probalos.
Tamén temos algúns bocatas. Pero o
máis importante, e o que me di a expe-
riencia de tantos anos no sector é sermos
especialmente preocupados no trato ao
cliente, pois é o que vai facer que se fi-
delice; ofrecer un bo produto, un prezo
razoable e un trato exquisito. A min o
que me importa é que todas as persoas
que teñan a amabilidade de visitarnos
saian coa sensación de que a nosa casa
é tamén a súa.

A situación do local é bastante boa
creo eu non?

Si, estamos na entrada de Marín, vindo
desde Moaña e por outra parte o pavillón
e o campo de fútbol están cerca polo
que as fins de semana cando hai partidos
tamén traballamos moi ben.

Que horario tedes?
Desde as 8,30 h ata as 23,00 h. Des-
cansamos os luns pola tarde.

Rematamos Sandra, e o futuro?
Eu teño unha filla que nestes momentos
está a facer un ciclo de xestión de alo-
xamento turístico e a miña ilusión sería
que acabaramos facendo algo xuntas.

Seguro que o conseguides Sandra,
merécelo e tes coñecementos e capa-

Na rúa Jaime Janer nº 143 de Marín está a cafetería Thalavo. É atendida por Sandra unha vella amiga da nosa casa e unha
profesional da hostalaría que despois de máis de 3 décadas relacionada co seu sector é capaz de facer que cada cliente que
entra na súa casa acabe sentíndose como se estivese no seu propio fogar. Tanto é así que o seu local é o punto de encontro e
de referencia para nós cada vez que os camiños da vida nos levan á vila de Marín. Velaí vai o que deu de si a nosa conversa.

“Más de 30 anos de experiencia no
sector ao servizo dos seus clientes”

CAFETERÍA TAHALAVO DE MARÍN

SANDRA CABANELAS

O BNG denuncia o
ataque a súa sede
MARÍN

Entre a noite do pasado domingo e
a mañá deste mércores a sede do BNG
de Marín sufriu un ataque no que foi
arrincada tanto a placa co logo do
BNG e os carteis existentes na entrada
do local, como a bandeira galega e os
carteis colgados no balcón e ventás do
primeiro andar. Os autores ou autoras
tiveron que escalar pola fachada do
edificio para acceder ao balcón.

A Portavoz municipal do BNG de
Marín, Lucía Santos, afirma que o ata-
que limitouse ao exterior da sede, mais
“non foi un acto improvisado, senón
unha acción planificada para roubar e
ocultar a mensaxe do BNG, un intento
de limitar a nosa acción política e
tentar infundir medo entre a militancia.”
O BNG de Marín xa fixo a correspon-
dente denuncia deste ataque contra a
sede da organización local. Cómpre
lembrar que este non é o primeiro
ataque que sofre a sede do BNG de
Marín, se ben é certo que había moito
tempo que non acontecía, e tampouco
é un ataque aillado, pois nos últimos
tempos o BNG foi obxecto de varios
ataques nas súas sedes e en vivendas
de compañeiros e compañeiras, dirixidos
a tratar de amedentrar a nosa militancia.
Descoñecemos a identidade dos autores
ou das autoras deste ataque, mais todo
parece indicar que se trata dun ataque
procedente de elementos da dereita
máis rancia e españolista, tan envalen-
tonada nos últimos tempos.



A primeira pregunta é obrigada Xurxo,
vaia maneira de estrear o cargo; cunha
agresión ao voso local?

Pois si, a verdade é que algo moi de-
sagradable e totalmente inxustificable
pero eu, que trato sempre de intentar
comprender as razóns das cousas, teño
claro que o nacionalismo galego é
emancipador solidario, fraternal e só
persegue o ben común das maiorías
sociais. E ao longo da historia este
tipo de movementos, como o noso,
sempre molestaron aos privilexiados
que baixo a verniz da liberdade o que
fan é defender os seus privilexios. En
calquera caso,  fose cal fose o motivo,
e fosen quen fosen os agresores, baten
en ferro frío; non van conseguir que
nos calemos nunca de ningún modo.

Xurxo iso de chamarche novo res-
ponsable do BNG non é estritamente
certo non?

Digamos que é unha nova etapa. Xa
asumira esta responsabilidade no pa-

sado e agora, despois dun tempo, re-
tómoa con moita ilusión.

Despois dunha serie de procesos elec-
torais con malos resultados chegan
as autonómicas e en Marín tivestes
un resultado espectacular por que?.

Si, foron moi bos. Superamos ao PSOE
e fomos a segunda forza máis votada.
O BNG viña dunha época moi mala,
algo que afortunadamente foi posible
irmos mudando en todo o país, e na
nosa localidade non fomos alleos á
dinámica boa na que estabamos inse-
ridos

Que hai que facer para que boa parte
dese inmenso caudal que recibistes
dos veciños e veciñas nas autonómicas
se poida trasladar a outros procesos
electorais ?

A dinámica do BNG a nivel xeral é
infinitamente mellor e tamén se percibe
a nivel local. Isto amosa que o BNG
aínda non tocou teito, que é unha or-
ganización á alza. Tamén hai que dicir

que nas eleccións munici-
pais inflúe moitísimo o
programa concreto para o
concello, candidaturas e
persoas que configuran a
lista. Nós creemos que nas
vindeiras eleccións do 23
imos recuperar moitos vo-
tos perdidos nestes últimos
anos,  sobre todo no último
debido á inconcibible frag-
mentación da esquerda en
Marín.

A extraordinaria atomización da es-
querda marinense é efectivamente
disparatada. Logo tamén é certo que
o BNG de Marín tivo moitos problemas
internos e escisións varias. Ves posible
que o escenario político, da esquerda
de Marín, sexa máis racional no futuro
inmediato?, e este novo consello local
que encabezas será por fin o inicio da
paz interna no BNG local?

Creo que todos na esquerda de Marín
fomos conscientes desde o minuto un
ao coñecer os resultados que a división
da esquerda entregoulle en bandexa a
maioría absoluta ao PP e unha sobre
representación. Neste proceso houbo
tres candidaturas que entre todas tiveron
case 1600 votos que non obtiveron
representación, son moitísimos votos
perdidos.

Falamos de podemos, Marea Marín e
Ser de Marín non?

Si. Moitos concelleiros perdidos e
creo que naqueles intres todos fomos
conscientes de que este feito foi un
completo erro. Eu agardo que isto
non se volva repetir, pido un pouco
de responsabilidade e de madurez
para tratar de analizar as cousas neste
contexto. En Marín hai fragmenta-
ción, pero tamén a hai en Cangas
pero alí analizan as cousas en clave
local, alí non teñen ao PP tan forte e
iso permite que o reparto de votos
reflíctase en cinco candidaturas no
concello. 

Contestada á primeira cuestión, tó-

cache a segunda: A situación interna
do BNG de Marín?

É certo que a situación interna é de
vaivéns, a min tocoume vivir un no
ano 17. Agora mesmo a situación é
boa, temos unha organización moi
calmada e responsable a día de hoxe,
temos a configuración do novo concello
local moi potente, moi boa e con
moita capacidade. O momento no que
está o BNG a nivel local a min ilusió-
name enormemente. Desde o verán
hai moitísima xente que está mirando
cara o BNG, tivemos un número apre-
ciable de altas na militancia.

As altas que tivestes Xurxo, son de
xente que xa tiña pasado político e
reenganchou, xente nova que se acaba
de incorporar á política, ou ambos
casos?
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“O nacionalismo galego é emancipador, só busca o ben
común das maiorías sociais. E por moito que nos agridan
aos que molestemos non nos van facer calar nunca”

XURXO AGRA DO PAZO, NOVO RESPONSABLE DO BNG DE MARÍN

O BNG de Marín ven de escoller un novo consello local. E nos falamos co seu responsable, o marinense Xurxo Agra. As circunstancias do seu debut non foron as máis adecuadas pois aos
poucos días a sede local do bloque sufría unha agresión anónima. Velaí vai o que deu de si a nosa conversa

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

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO



Maioritariamente xente nova que non
tiña ningunha vinculación co BNG.
Xente moi nova, con moitísima ilusión
e moita capacidade e preparación.
Estas cousas dan ilusión cunha com-
binación perfecta e moi boa cohesión
tanto na experiencia dos militantes
antigos coa capacidade, preparación
e ganas de traballar das novas incor-
poracións. Espero que isto poida per-
manecer así e que se poida fortalecer
con máis persoas que se acheguen.

Que fai maría Ramallo para gañar
de maneira tan abafadora?

Pois está entre o mérito do PP e de
María Ramallo e, a partes iguais, o
que falamos da división da esquerda
de Marín. Estes dous motivos son os
que fan que María Ramallo acade
estes resultados.
O maior activo que ten o PP de Marín
é María Ramallo e a súa imaxe, non
política, senón a nivel persoal. Ten

unha relativa boa imaxe pública e isto
fai que a xente a vexa próxima e ama-
ble e lle dean o seu voto. Tamén teñen
unha rede moi ben estruturada a través
de asociacións e colectivos afíns.
Ante isto o que temos que poñer
enriba da mesa é un debate ideolóxico,
a situación de Marín é un completo
desastre. Os datos de perda de poboa-
ción desde que chegou o PP ao goberno
municipal din o que pasa. Cando
chega María Ramallo ao concello,
Marín era o concello con maior po-
boación do Morrazo, actualmente
lidera o ranking de concellos de máis
de 20.000 habitantes en perda de po-
boación a nivel galego, co contexto
de que os concellos de noso redor
están gañando poboación, algo se está
facendo realmente mal para que isto
aconteza.

Ti como estás de ánimos e con que
ilusións afrontas esta nova etapa

como responsable local do BNG de
Marín?

Con moitísima ilusión, desde que dei-
xei a responsabilidade no 2019, aínda
que formaba parte do consello local,
din un paso cara ao lado para coller
aire e enerxía. Agora mesmo afron-
tándoo dunha maneira moi ilusionada,
por todo o contexto do BNG tanto a

nivel local coma nacional e con toda
a nova xente que nos acompaña. Todo
se conbina para facer que sexa un
momento especial e con gran opti-
mismo de cara a afrontar os próximos
desafíos con moitísima ilusión, moi-
tísima forza e con moitas ganas de
conseguir cousas para a organización
e para o concello.
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OMorrazo é unha península pequena
densamente poboada e cunha costa

moi urbanizada. Dunha beira a outra, dunha
ría a outra, tan só hai sete quilómetros de
distancia. Con todo, aínda conservamos
no centro da comarca uns montes cheos
de vida e con lugares espectaculares. 

Nos Montes do Morrazo nacen os
ríos e a auga que enche as traídas das
casas. De Gagán a Hermelo, temos car-
balleiras, das poucas que xa quedan,
brañas, breixeiras, bosques de ribeira e
ríos con fervenzas. Temos un patrimonio
arqueolóxico que para sí quixeran moitos:
mámoas, petróglifos, capelas... Os cabalos,
os nosos cabalos galegos, andan ceibos
como non o fan noutras partes de Europa.
Hai flora e fauna endémica, aves e mor-
cegos ameazados, que debemos conser-
var. 

Temos nos montes no Morrazo un
enorme potencial que nós dou a natureza
e non sabemos aproveitar. 

Porén, todo isto hoxe está ameazado,

unha vez máis, por un proxecto “pantas-
ma” de parque eólico que pretende des-
facer todo isto e transformalo nun enorme
deserto habitado por aeroxeradores de
200 metros de altura. 

Imaxinade o impacto visual dunhas
moles tres veces máis altas que a catedral
de Santiago de Compostela, serán visíbeis
desde as rías de Pontevedra e Vigo, desde
as serras do Barbanza e o Salnés e desde
o Parque Nacional das Illas Atlánticas. 

Non podemos permitir que a cobiza,
as ansias de cartos e negocio duns poucos,
estraguen o máis fermoso que temos na
nosa comarca. E todo por encher os petos
insensíbeis dunha gran empresa especu-
ladora que pretende mercar vontades re-
partindo uns poucos patacos entre catro. 

Pensemos que vai pasar coa Pastoriza. 
Sabe a veciñanza o que lles pode vir

enriba? Esta aldea pode acordar un día
rodeada dun valado de muíños de 200
metros. Vai ser a nova aldea de Asterix e
Obelix cercada por “mamotretos” que fan

ruído de día e de noite e o movemento
das aspas vai provocar o efecto “discoteca”
(o parpadeo de sombras das aspas en
movemento sobre as casas) impedindo
levar unha vida normal e podendo ter
consecuencias na saúde. 

Non saben que van quedar cercados
dentro dunha “poligonal” que vai cambiar
a cualificación do solo, pasando a rústico
de protección de infraestruturas onde a
empresa eólica vai ter prevalencia no uso

do chan. É dicir, calquera cousa que
un particular queira facer nos seus terreos
terá que pasar primeiro polo ditame da
empresa. 

E con todo isto é fácil sacar como
conclusión o que xa se está dando noutras
zonas de Galiza afectadas por esta peste,
a perda de valor das propiedades situadas
cabo dos eólicos. Diminúe o valor das
casas e dos terreos, calcúlase que nun
30%. Quen vai mercar unha casa ou unha
parcela á beira dun parque eólico? Quen
está disposto a soportar ruídos e aspas en

movemento como se estiveses nunha dis-
coteca? 

E todo isto tamén vai pasar preto de
outras aldeas do Morrazo. Cela, Ardán,
Broullón..., van ter a pouca distancia estes
bechos e tamén van sofrer as consecuen-
cias. 

No Morrazo eólicos Non. 
Pese ao escurantismo e o xeito clan-

destino en que se está levando adiante
este “descoñecido” proxecto de parque
eólico, con conversas privadas entre a
empresa ACS con particulares e algunhas
comunidades de montes, o Morrazo estase
movendo e xa se constituíu a Plataforma
Eólicos No Morrazo Non. 

Con participantes dos cinco concellos
do Morrazo (Marín, Bueu, Cangas, Moaña
e Vilaboa), con particulares e asociacións,
e coa presenza da Mancomunidade de
Comunidades de Montes do Morrazo,
que rexeitaron publicamente o proxecto. 

Con todo, aínda estamos esperando
que se pronuncien o PP e o PSOE de Ma-
rín. Con quen están? Cos que queren
facer negocio ou coa veciñanza do Mo-
rrazo e a defensa dos nosos montes? Xa
sabemos que algún concelleiro do PP de
Marín fixo de padriño desta operación e
que xa mantiveron contactos “informais”
coa empresa. 

Estamos sós ante o poder económico
e o poder político, só nós queda a mobili-
zación social para parar esta desfeita. Te-
mos que poñerllo difícil, imposíbel, a estes
especuladores que veñen chuchar os nosos
recursos naturais para levar os beneficios
fóra coa inestimábel complicidade e co-
laboración do Partido Popular poñendo a
Xunta de Galiza ao servizo de intereses
espurios.

              No Morrazo eólicos Non 
PEDRO M. CORTEGOSO GAGO / Traballador do Sergas

opinión
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Omércores 15 de decembro algúns
diarios galegos publicaban unha

páxina de publicidade promocionando
o bono cultura da Xunta de Galicia.

Dous días antes as librerías reci-
biamos uns pregos de papel impresos
coa publicidade deste campaña da que
apenas un par de semanas antes reci-
bíramos unhas bolsa de tea.

Toda esta inútil e tardía publicidade
so serve para convencernos do éxito
dunha campaña que é inxusta desde o
mesmo momento da activación.

O acceso ao Bono Cultural activouse
o 1 de novembro vía internet e só o 1%
da poboación galega tivo a sorte de
acceder a el. Pódese argumentar que
todas as galegas e todos os galegos
estabamos en igualdade de oportuni-
dades para conseguilo.

Pódese usar ese argumento pero é
falso. O feito de que só @s primeiros
galegos que accedesen á páxina web
que creou a Xunta para esta campaña
se puidesen rexistrar fixo que o bono
esta en mans de xente posta ao día
nas novas tecnoloxías e con acceso a
unha boa conexión a internet. E isto
non sucede nin en todas as capas so-
ciais nin en todo o territorio galego.

Son dos primeiros en saber dos be-
neficios deste gran avance tecnolóxico
que estamos a vivir mais non por iso
debemos usalo para deixar na estacada
a quen non se suba a este tren. E moito
menos con cartos que saen do peto de
tod@s

Así a todo o que peor me parece é a
campaña propagandística que fai a
Xunto da súa suposta boa xestión se

non se pode acceder ao Bono Cultural
desde o mesmo día en que se puso en
marcha, o un de novembro. A que veñen
todos os cartos malgastados en seguir
publicitándoo? Acaso cree a adminis-
tración galega que aqueles que o teñen
non saben dos seus beneficios? Ou é
que non é un dispendio senón unha
inversión do goberno autonómico para
ter contentos (e calados) a parte da
prensa?

Sempre digo que é moi doado facer
crítica de quen goberna, de quen toma
medidas mais tamén penso que hai
que propoñer alternativas.

Unha delas é o Bono Consume Local
que implantou o Concello de Bueu
neste mes e, cos posible erros que ta-
mén puidera ter, é evidente que tivo
un rexistro moito máis accesible xa

que non había límite de xente que
conseguiu o bono. Por iso, aínda que
non tivera conexión a internet calquer
amig@ ou incluso algún comerciante
podía axudar a quen o quixera. Isto
conleva que o rexistro non implique
unha reserva de cartos senón que a
campaña remata cando o orzamento
se esgote. Un orzamento de 50.000
que a clientela e comerciantes nos
pareceu escaso pero que alcanzaba
para que se beneficiasen de descontos
de ata 75€ máis do 5% da poboación
local.

O impacto no sector cultural galego
e no comercio local de medidas deste
tipo é moi positivo pero penso que de-
beriamos tratar de que o beneficio re-
caise máis na poboación que realmente
o necesita.

Bonos
FERNANDO MIRANDA / Libreiro de Bueu

opinión



MUXICAS
XOÁN ALONSO / Corresponsal en Euskadi de A Nova Peneira

Obo sempre chega, o malo sempre pasa. Non
hai mal que cen anos dure nin tormenta

que non delampe, e, nese tempo de transición
anímica imos tentado facer o mellor que sabemos;
resistir, persisitir e sobrevivir.

Din os especialistas no entendemento e es-
tudo da mente humana que ó longo da nosas
vidas imos enchendo un macuto cas nosas ex-
preriencias e lembranzas e que cada unha das
cousas que imos gardando condicionará a nosa
forma de ser, o noso carácter.

Co paso das estacións o que un lembra non
son máis ca pequenas muxicas que van e veñen
cando lles peta; ás veces para aledarte o día,
outras para perdelo sono e outras para non
perdelo norte.

Supoño que o importante é conseguir o
equilibrio entre o que foi, o que fomos, o que
lembramos que fomos, o que lembramos do
que foi e o que nos atapamos cada día que nos
ergemos sobresaltados da cama pensando que
chegamos tarde ó traballo ou que temos que
repetir un exame do instituto.

Tamén temos lido e escoitado que as nosas
lembrazas están ligadas a un cheiro, unha me-
lodía ou unha imaxe, que, de súpeto nos tras-
nporta no tempo e nunha milésima de segundo
nos atopamos sentados diante dun cativo que
ten a nosa mesma mirada e que está a descubires
o mundo. 

Entón é cando dicimos que a mente é abraian-
te, coma se fose un ente alleo que vive dentro
de nós e sobre o que diriximos as nosas victorias
e as nosas derrotas, lavándonos as mans.

Non embargantes, moitas das cousas que
lembramos facémolo por necesidade, conscien-
temente e ca conciencia limpa, porque, a fin de
contas, a memoria é o único xeito de sair con
vida desta.

Por exemplo, eu, de cando en cando, síntome
coma un buque a piques de afundir ou unha
casa chea de pingueiras e o único xeito que
atopo para non afogar é ollar cara terra coma os
mariñeiros.

Cada lembranza unha estrela, un peirao,
unha rede sobre a que caer sen medo.

Decotío gosto lembrar ós meus mortos aínda
que sería mellor decir que son eles os que veñen
a min coma muxicas.

Eles veñen e pasan días na casa sen dar
moita guerra, van o seu. Un saúdo e pouco máis
pero aí os teño metidos, na casa e na cabeza.

Non sabería predecir as súas visitas pero
estou seguro que seguen un patrón moi claro
que adoita coincidir cos días previos ás viaxes a
Galiza. É coma si me estiveran alumando o ca-
miño de volta. Quizais sexan estas datas nas
que semella que o universo vai estourar e todos
andamos a arranxar asuntos pendentes no
último minuto de xogo e por iso, emocionalmente
falando, ando un chisco desestabilazado, fun-
gando por todo.

O chan da miña casa está cheo de muxicas
que andan voando dunha habitación á outra,
enredando na roupa e nos adobíos de nadal. 

Se cadra teño que subir ó faido e baixar as
maletas; quizais sexa o único xeito de sair desta
e apagar o incendio.

opinión / tomiño
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TOMIÑO

Para acadar outro fito do Revi-
taliza do Concello e da Deputación
de Pontevedra, o mestre e a mestra
composteira de Tomiño están vi-
sitando a “produtores singulares”
do municipio, entendendo estes
como entidades produtoras de bio-
rresiduos diferentes a domicilios
familiares, o que son centros es-
pecializados ou establecementos
de hostalería (taperías, bares, res-
taurantes…) co obxectivo de que
poidan xestionar os biorresiduos
xerados nas súas cociñas a través
de composteiros individuais espe-
cíficos, cunha capacidade de 830
litros cada un. Para elo, estase a
facer un estudo previo da xeración
de residuos de cada produtor, así
coma un seguimento do proceso
nas primeiras semanas dende a
instalación do composteiro. 

A concelleira de Medio Am-
biente, Ana Belén Casaleiro, explica
que no Concello “estamos moi
contentos cos resultados iniciais
desta iniciativa”, e engade que “xa
comezaron a xestionar os seus bio-
rresiduos mediante a utilización
de composteiro individual no Centro
de Día, na Asociación de Persoas
con Discapacidade Vontade, na

Asociación Cidadá de Loita Contra
a Droga Alborada e nas taperías A
Casa das do Correo e A Casa Cha-
ver”. Ademais incide en que se
continuarán con estas visitas ata
chegar a totalidade de produtores
singulares situados no concello de
Tomiño. “Isto seralle moi benefi-
cioso a estes produtores, xa que
nun futuro próximo, todos estare-
mos obrigados a separar estes re-
siduos, así como as distintas frac-
cións do lixo, xa que é o que marca
a nova normativa e as directrices
europeas, en aras de acadar os ob-
xectivos de desenvolvemento sus-
tentable”. 

Os Países, Comunidades ou
Concellos que non cumpran estes
obxectivos, poderíanse enfrontar
a sancións, que acabarían repercu-
tindo na cidadanía. Estes produtores,
como o resto da veciñanza, teñen
acceso tamén ó servizo de préstamo
de biotrituradoras, para poder fa-
bricar o seu propio estruturante a
partir de podas.

Dende o pasado mes de xuño,
cando o Concello comezou o ser-
vizo de préstamo de biotrituradoras,
un total de 29 de veciños e veciñas
xa utilizaron a maquinaria para
xestionar os seus residuos vexetais. 

O Concello anima a compostar visita
ós produtores singulares de Tomiño
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GOIÁN

Pa Goián conta cunha rúa bau-
tizada como "Rúa Xoán Piñeiro".
A placa foi descuberta durante un
emotivo acto organizado pola Fun-
dación Xoán Piñeiro, co beneplácito
do Concello. Na placa, de bronce,
pode verse ademais do nome da
rúa, o rostro do escultor, inmorta-
lizado na mesma con gran fideli-
dade, polo escultor Carlos Fernán-
dez. 

O acto inscríbese na celebración
do centenario do se nacemento do
artista, nado en Nerga (parroquia
de Hío, concello de Cangas) e afin-
cado en Goián, de onde era a súa
dona (Carmen Álvarez), residindo
antes en Madrid e outras cidades.

A rúa (situada no barrio goianés
de Tollo), é xusto sobre a que
estaba o estudo do escultor e a súa
casa, polo que ao Concello pare-
ceulle moi atinada a proposta da
fundación de bautizala co nome
do artista. “Pareceunos moi inte-
resante a suxestión da fundación,
xa que é unha forma de agradecer
e recoñecer o legado deste grande
artista”, comenta a alcaldesa.

Antes da inauguración do vial,
tivo lugar no salón do Centro Goia-
nés a presentación do libro “Xoán
Piñeiro”, publicado pola Fundación
do mesmo nome, co apoio do Con-
cello de Tomiño, entre outros, tivo
que adiarse un ano por mor da
pandemia. 

Estrease rúa no barrio de Tollo co nome
do seu grande escultor Xoán Piñeiro A GUARDA

Un convenio entre o con-
cello da Guarda e a Secretaría
Xeral para o Deporte fixo po-
sible o financiamento dunhas
obras no club de remo Roba-
leira que non podían demorarse
por máis tempo. O deterioro
da cuberta do edificio estaba
provocando estragos que se

viñan agravando nos últimos
anos.

O concello, na súa política
de mellora das instalacións
deportivas da localidade, tras-
ladou ao Secretario Xeral
para o Deporte, Xosé Ramón
Lete, a urxencia desta obra,
motivada pola chegada do
inverno. O alcalde, Antonio

Lomba, agradece publica-
mente a rápida implicación
do Secretario no financia-
mento desta actuación.

Estas obras contaron cun
orzamento total de 29.383,49
€, dos cales 23.506,80 € os
achegou a Secretaría Xeral
para o Deporte e 5.876,69 €
foron achega municipal.

Finalizadas as obras no Club de Remo Robaleira

O ROSAL

O Rosal xa desfruta do seu
ecoparque O Sobreiral, un
novo espazo que combina lecer
e inclusividade no centro do
municipio. O Concello es-
treouno cun magosto no que
participaron moitos veciños e

veciñas e que contou coa axuda
da U.D Ribera, O Club Ciclista
O Rosal, a Agrupación Musical
do Rosal e o Acanor Novás
Valinox. A alcaldesa, Ánxela
Fernández, definiu a inaugu-
ración deste espazo como un
“gran día no que os rosaleiros

e rosaleiras gañan un espazo
de gran valor natural para o
desfrute das familias con xogos
inclusivos, musicais, de equi-
librio e biosaudables nun en-
torno inmellorable”.

Durante a xornada moitos
rosaleiros e rosaleiras, entre

O Rosal xa desfruta do seu novo ecoparque
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Posición do BNG de A Guarda sobre a
reforma do pavillón da Sangriña
A GUARDA

O BNG apoiou no pleno a presentación
do proxecto de reforma do pavillón da
Sangriña pola necesidade que ten o deporte
Guardés de mellorar esta infraestrutura e
tamén porque de non votalo favorable-
mente, A Guarda perdería unha subvención
de 600.000 € do Plan REACPON da De-
putación Provincial, dado que o goberno
socialista non foi capaz de elaborar ningún
outro proxecto que lle permitise acollerse
a esta subvención. 

O voto favorable do BNG nun exercicio
de responsabilidade, non lle impediu aos
nacionalistas denunciar  o escurantismo
co que foi elaborado o proxecto e a falta
de participación das entidades deportivas,
traendo no último momento a Pleno para a
súa aprobación e en tempo límite para

poder presentalo. Despois de reunirnos coa
Directiva do Atlético Guardés nunha reunión
cordial na que  abordamos entre outros
asuntos o tema da reforma do pavillón, o
BNG brindouse a apoiar aqueles aspectos
mellorables do proxecto que o club consi-
derase así como a entremediar na medida
das nosas posibilidades para minimizar os
prexuízos que lle poida ocasionar o club
todo o proceso de reforma do pavillón.

Sorpréndenos o ton do comunicado de
prensa da Xunta Directiva do Club Ba-
lonmán Atlético Guardés quince días des-
pois da reunión que mantivemos, pero
aínda así brindámonos novamente a estudar
e acordar todo aquelo que consideren
oportuno para o deporte guardés no seu
conxunto e para o Atlético Guardés en
particular.

Comezan as obras de reforma do
Centro Municipal de Piragüismo
TUI

Comezaron as obras de reforma
do Centro Municipal de Piragüismo
Quique Míguez. Unha actuación que
suporá un investimento de case 600
mil euros que serán financiados polo
Consello Superior de Deportes. 

Durante os 9 meses nos que se
realicen as obras o Club Kaiak Tu-
dense, que ten a súa sede neste centro
municipal, realizará os seus adestra-
mentos no CETD, Centro Especiali-
zado de Tecnificación Deportiva e
no Centro Municipal de Remo. 

Co proxecto que agora comeza a
executarse o Centro Municipal de
Piragüismo, que data de 1987, verase
totalmente renovado, adecuando as
súas instalación as actuais necesidades

e a nova normativa. O edificio pasará
a contar con novas entradas de luz
natural e será revestido dunha pel
que homoxeneizará a fachada e o
integrará no entorno, redundado ta-
mén na eficiencia enerxética do in-
moble. 

A planta baixa reformarase com-
pletamente e a fachada principal pasará
a estar aberta cara ao río, situándose
na parte traseira o almacén das pira-
guas. A entrada lateral dará acceso á
sala de espera, aos vestiarios e a xim-
nasio. Tamén se situará un acceso
adaptado. O primeiro andar, que au-
mentará en volume, acollerá a zona
administrativa, de fisioterapia, sala
de descanso, zona de sauna, hidro-
masaxe, crioterapia e vestiarios.

a guarda / tui

PABLO ALONSO
ALFONSO
Arquitecto
Técnico

Ramón Franco, 2
O Rosal



TUI

A exposición de fotografías
antigas “A nosa auga, a nosa te-
rra, a nosa xente” amplía a súa
presenza na Sala Municipal de
Exposicións do Concello de Tui
ata o vindeiro 8 de xaneiro. A
mostra recolle unha escolma dos
fondos gráficos do Balneario de
Caldelas de Tui.

Dende a súa apertura a me-
diados de outubro a exposición
foi xa visitada por máis de
500 persoas interesadas en co-
ñecer esta ampla escolma de
imaxes, integradas por 77 fo-
tografías que recollen aspectos
da vida da parroquia de Cal-

delas  e do seu Balneario así
como imaxes de Tui, Paramos,
Baldráns, Caldelas, Entenza
ou Lapela nos últimos anos
do século XIX.

Para a concelleira de Ensino
e Cultura, Sonsoles Vicente Solla,
estamos diante dunha exposición
de excepcional interese e que
comprobando a boa acollida de
visitantes decidiuse ampliar ata
o remate das festas de Nadal
para facilitar que un maior nú-
mero de tudenses e interesados
poidan coñecer esta mostra fo-
tográfica.  A exposición, segundo
a xerente do Balneario de Cal-
delas – Ana Rodriguez- recolle

esta selección de fotografías re-
alizadas entre os anos 1886 e
1935. A autoría se reparte entre
Antonio Oliver Rubio (1843-
1900) fundador do complexo
termal de Caldelas e os seus
fillos Antonio e Manuel Oliver
Echazarreta, antecesor este último
da actual propietaria do Balnea-
rio, Mª Cruz Ruíz.

Trátase pois dunha mostra
da ampla colección que conser-
van, con coidado e cariño, os
propietarios do Balneario de
Caldelas e que agora comparten
coa veciñanza tudense e todos
os interesados no campo da ima-
xe gráfica. 
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A exposición “A nosa auga, a nosa terra, a
nosa xente” amplíase até o 8 de xaneiro

A oficina Turismo atendeu a máis
de mil visitantes ao longo da
primeira semana de decembro
TUI

A Oficina Municipal de Tu-
rismo do Concello de Tui ten
rexistrado nesta primeira semana
de decembro un alto número de
persoas atendidas; en concreto,
un total 1.094 visitantes. Do
total de persoas que pasaron por
este punto de información tu-
rística a gran maioría, 1.006 per-
soas eran turistas, e 88 peregrinos. 

O desglose destes datos per-
mite comprobar a procedencia
deste millar e pouco de turistas.
No caso dos peregrinos, a pro-
cedencia internacional é moi
maioritaria nestas datas, ben sexa

de Portugal (20) ou doutros paí-
ses, como o caso de peregrinos
de Alemaña (13), Francia (6),
Brasil (3) xunto con Bélxica,
Reino Unido ou de lugares afas-
tados como Corea ou Australia
que teñen visitado a nosa cidade
na súa peregrinación a Com-
postela.

O Concello de Tui expresa a
súa satisfacción por estes datos
pois a pesar das inclemencias
meteorolóxicas rexistradas nestes
pasados días os datos antes re-
feridos testemuñan como a nosa
cidade tivo un alto número de
visitantes nestas datas.

tui



GONDOMAR

O BNG de Gondomar inicia na vin-
deira semana as mesas parroquiais de
debate dentro da campaña a prol do sa-
neamento integral do concello. Nesa
posta en común coa veciñanza trasladarán
propostas como a implantación dun
servizo municipal de baleirado de pozos
negros e fosas sépticas para as vivendas

que non están cubertas pola rede de su-
midoiros.

E é que segundo está recollido no
borrador do PXOM de Gondomar, hai
parroquias nas que a rede municipal de
saneamento cobre escasamente o 10%
das vivendas e en ningunha pasa do
70%. Esta carencia, e a falla de outras
alternativas por parte do goberno local,

obriga a manter depósitos cuxas filtracións
provocan a contaminación das terras,
dos acuíferos e mananciais, e deixa inu-
tilizados os pozos de auga e fontes.

Para concienciar e implicar da veci-
ñanza diante desta situación de emerxencia
ambiental e social, o BNG de Gondomar
pon en marcha a súa campaña de mesas
de debate nas parroquias, de recollida de

sinaturas e de elaboración de novas ini-
ciativas sociais e institucionais para esixir
do goberno local solucións a curto e
medio prazo, ademais dun plan estable
de investimentos e accións encamiñados
a acadar o saneamento integral do concello.
A dúas primeiras mesas parroquias re-
alizaranse antes do nadal e serán oportu-
namente anunciadas. Nas charlas farase
exposición dos planos da rede de sanea-
mento actual de cada parroquia e da in-
formación a respecto do número de vi-
vendas que quedan fóra dela.

Como primeira medida, tendo en
conta que a rede municipal de saneamento
non cubre todo o territorio e que é o con-
cello quen ten a obriga de dar solucións,
o BNG propón a implantación dun servizo
municipal de baleirado de pozos negros
e fosas sépticas para atender as necesidades
da veciñanza, de centros sociais e pequenos
negocios que se vexan afectados pola li-
mitación da rede de saneamento.
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O BNG de Gondomar inicia nas parroquias as mesas de debate da
campaña a prol do saneamento integral do Concello

Especialistas en
canastillas

C./ Otero Pedraio, 3
986 905 155
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DAMAS APOSTÓLICAS 8 B. NIGRÁN

NOVA XERENCIA
COÑÉCENOS E
PROBA A NOSA

EXQUISITA
COMIDA CASEIRA

Xogos de mesa, billar e dardos...

Cafetería da cultural de

GONDOMAR

O Bloque Nacionalista Galego
vén de criticar a incompetencia do
alcalde de Gondomar, Paco Ferreira,
por ser incapaz de elaborar uns or-
zamentos municipais propios por
sétimo ano consecutivo. A fronte
nacionalista considera que esta inap-
titude para presentar un proxecto de
contas exercicio tras exercicio de-
mostra a “falla de proxecto” do
actual goberno do PSOE.

“É un insulto ás veciñas e veciños
de Gondomar que un goberno con
maioría absoluta non sexa quen de
presentar unha proposta propia para
as contas do concello”, denunciou a
portavoz municipal do BNG de
Gondomar, Manuela Rodríguez, que
reprobou que o alcalde goberne só
“a golpe de impulsos e ocorren-
cias”.

Desde o BNG opinaron que os

orzamentos que se van prorrogar,
os mesmos que aprobara o PP no
ano 2012, non dan resposta nin aten-
den ás necesidades reais e actuais
do concello. Rodríguez cualificou
de “grave” esta circunstancia no ac-
tual contexto de crise derivado da
pandemia, pois manteñen unhas
contas que xa eran “deficientes”
unha década atrás.

“Como solución, o Goberno mu-
nicipal está a incorrer nunha falta
reiterada de control do gasto e no
abuso das modificacións orzamen-
tarias, uso de remanentes e levanta-
mento dos reparos do departamento
de Intervención”, reprobou a portavoz
municipal do BNG.

Nese sentido, a formación na-
cionalista lamentou que para o último
Pleno municipal deste ano en Gon-
domar o goberno tivera como único
asunto a tratar a elección dunha

bandeira para o concello, mais non
se falara de presupostos para encarar
o 2022.

A última hora e fora da orde do
día da comisión informativa, enga-
diron un novo punto, relacionado
cun expediente que ten a ver co
abastecemento de auga e saneamento,
do que a oposición tivo coñecemento
a última hora, “na liña de improvi-
sación e falla de transparencia á que
o Alcalde nos ten acostumadas”,
critica Rodríguez.

O BNG critica a incompetencia do alcalde de Gondomar
por prorrogar por sétimo ano os orzamentos municipais GONDOMAR

O 10 de decembro de 2021 a Plataforma Gondomar,
Fibra Xa! ven de presentar na delegación da Xunta en
Vigo unha primeira entrega de 308 reclamacións de
veciñas e veciños que manifestan que, como a maioría
da poboación de Gondomar que dispón de conexión a
Internet, están a pagar por un servizo que non reciben
da empresa coa que o teñen contratado. Estas ofrecen
unhas prestacións que, de maneira sistemática, in-
cumpren, mais iso non se traduce nun desconto ou
abaratamento no recibo mensual que está a pagar.

Presentación reclamacións



OCVC Valadares acubillou o II Certame
Escolar Provincial de Regueifas, grazas

á colaboración da Deputación de Ponteve-
dra e a Asociación ORAL. A gala, conducida
pol@s regueifeir@s Lupe Blanco e Josinho
da Teixeira, comezou este venres pasado
sobre as 10 da mañá, cun auditorio cheo
de aproximadamente 500 rapaces e rapa-
zas de 10 institutos da provincia clasifica-
dos para este evento. Esta mostra cele-
brouse por segunda vez, tras a impartición
dos obradoiros correspondentes (dous por
centro), que se levaron ao cabo no mes de
outubro e a comezos de novembro en 41
centros de toda a provincia de Pontevedra
por parte d@s docentes regueifeir@s da
ORAL de Galicia: Luís O Caruncho, Bieito
Lobariñas, Pinto de Herbón, Kike Estévez
e @s antedit@s Lupe Blanco e Josinho da
Teixeira.

A gala comezou coas roldas previas
(10), nas que participaron series de 10
alumn@s (cen en total), e das que sai-
rían dúas persoas de cada serie para
participar nas dúas series de semifinais.

Nervios, tensión, caras desencaixadas
nalgúns casos. As emocións a flor de pel
entre a rapazada, antes de comezar o
evento. Improvisar cantando diante de
tanta xente (e en galego) non é tarefa
sinxela para el@s. Xa nas primeiras par-
ticipacións puidemos comprobar o nivel
deste ano. Na primeira rolda, o alum-
nado tiña que crear dúas coplas, a pri-
meira delas de presentación individual:
"Joan é o meu primeiro nome, meu
equipo vén comigo, hoxe vamos ensi-
narvos, rematar o inimigo". Noutra das
súas estrofas @s presentadores solici-
táronlles que rematasen co verso "ac-
tuando con respecto". Non tardaron en
saír coplas como "Dixo unha cousa fea,
eu con iso non me meto, eu deille os
meus argumentos, actuando con res-
pecto". Noutra proba, pedíronlles que
rematasen co verso "era un conto im-
provisado", ao que rapidamente se con-
testaron coplas como: "E encántame a
regueifa, e isto xa está gañado, e só sei
unha cousa, era un conto improvisado".

Á segunda quenda de semifinais che-
garon só vinte persoas das 100 que co-
mezaran a xornada. Nesta segunda fase,
a dificultade das probas foi a máis, pois
@s presentadores da gala pediron ás se-
mifinalistas unha copla na que tiñan que
incluír as palabras "sol, enerxía e luces".
Unha das regueifas improvisadas para
esta ocasión foi: "Non me prendas moitas
luces, que gastas moita enerxía, mellor
usa a do sol, viva a ecoloxía". Noutra
proba, tiñan que comezar co verso "Sem-
pre fala en galego", ao que unha partici-
pante espetou: "Sempre fala en galego, a
miña profe Begoña, espero que che me
aprobe, senón vou pasar vergoña".

Para rematar o evento, chegou a gran
final. Só catro participantes, tres mulleres
e un home, chegad@s das roldas de se-
mifinais. A tensión apalpábase no am-
biente, aínda que só por chegaren á final,
@s catro finalistas serían gañador@s do
certame deste ano, cunha tablet para cada
un/unha. Moi destacables e dignas de
mención foron as participacións de dúas
rapazas na final, unha delas Rosalía, (2º
ESO) chegada desde o IES Pintor Colmeiro
de Silleda, e outra Alba, chegada do IES
Alexandre Bóveda vigués. Neste caso, @s
director@s do evento subían a dificultade
pois a rapazada tiña que crear tres coplas
seguidas (sen parar). Nunha delas tiñan
comezar co verso “A regueifa ten futuro”,
ao que unha das participantes contestou:
“A regueifa ten futuro, porque está o profe
Caruncho, con Bieito e mais con Pinto,
son os mellores do mundo”.

Finalmente, os institutos máis laurea-
dos na xornada de onte foron o IES Pintor

Colmeiro de Silleda, que se proclamou ga-
ñador do Certame ao meter máis partici-
pantes na rolda de semifinais. En segundo
lugar quedou o Quiñones de León (Vigo)
e en 3º lugar o IES Álvaro Cunqueiro
(Vigo), demostrando que a regueifa ten
moita canteira na Cidade Olívica. Os tres
centros gañadores do certame levaron ca-
dansúa rosca de regueifa como premio
simbólico desta segunda edición do cer-
tame de regueifas escolares na provincia
de Pontevedra.

Outra nova edición de certames es-
colares de regueifa para poñer en valor a
nosa arte improvisada entre a rapazada,
e unha nova demostración de que a tra-
dición e a modernidade poden ir da man.
Ademais, e sobre todo, a realización des-
tes certames veñen demostrar que é po-
sible motivar e implicar os rapaces e as
rapazas con/en actividades arredor da
lingua galega, algo imprescindible nos
tempos que corren. Tamén quedou de-
mostrado que a regueifa é unha arma de
construción masiva nas escolas, un re-
curso inesgotable para practicar a nosa
lingua, coñecer a nosa tradición, empre-
gar a nosa retranca ou para fomentar o
espírito crítico entre o alumnado. Ade-
mais, tamén se evidenciou que a moci-
dade ten moito talento e que grazas a
actividades coma esta, a regueifa, unha
arte aínda descoñecida entre parte da po-
boación e que estivo a piques de morrer
a finais do século pasado, ten un futuro
moi prometedor. 

Mil primaveras máis para a regueifa
en Valadares e longa vida ao Certame Es-
colar Provincial!

              Valadares, berce da regueifa
KIKE ESTÉVEZ / 
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