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Editorial

Tino Lago, Director de “A Nova Peneira”

NON Á GUERRA

“Solidariedade co pobo ucraíno e condena rotunda da invasión do réxime comunista soviético de Putin”
Paula Prado (PP)

A

guerra é o peor da especie humana. Non hai nada , absolutamente
nada, que sexa moralmente equiparable á repugnancia absoluta que supón
que milleiros de soldados se maten
entre eles e que civís inocentes sexan
asasinados só por ter a desgraza de
estar no lugar equivocado no momento
equivocado. A guerra é o peor da especie humana. Non hai nada, absolutamente nada, que sexa moralmente
equiparable á repugnancia absoluta
que supón que milleiros de vidas sexan literalmente esnaquizadas,condenándoas á pobreza, á desesperación
e á angustia de perdelo todo.
A guerra é o peor da especie humana.
Todas as guerras deben de ser condenadas sen excepción, sen peros ,sen
matices e todas coa mesma intensidade. A guerra amosa que neste estadio
da evolución a organización social da
nosa especie está aínda moi lonxe dun
ideal que cumpra cuns mínimos parámetros éticos. E cando digo á organización social da nosa especie dígoo
conscientemente, pois teño a certeza
de que se todos os seres humanos, de
maneira individual, fósemos preguntados un por un sobre esta cuestión
a práctica totalidade responderiamos
que o horror absoluto de morte e destrución, que supón un conflito bélico,

“..Ninguén pode mirar de lado cando un potente agresor agride sen xustificación a un veciño débil, ninguén pode invocar a resolución pacífica
de conflitos, nin poñer en igualdade ao agredido e ao agresor. Lembraremos a quen neste momento solemne no estean do noso lado…”
J.Borrell (PSOE)

“ Cando a hipocrisía comeza a ser de moi mala calidade, é hora de comezar a dicir a verdade”
Bertolt Brecht

está nas antípodas da vida que queremos para nós mesmos ou para calquera outra persoa. Só se algún día os
seres humanos somos quen de organizarnos de maneira que todas as comunidades colaboren no ben común,
tanto das súas como das restantes,
haberá algunha esperanza de deixar
atrás o inferno de guerra,de todas e
cada unha das guerras. Desde logo

non será no liberalismo
capitalista pois tal como
estamos organizados non
é posible sobrevivir sen
competir. E a competición
leva inevitablemente a
algún tipo de conflito. O
capitalismo colapsará ,
non ten outra saída, non
sei cando nin como pero
colapsará. Un sistema
de organización social
baseado no crecemento
económico perpetuo para
poder funcionar ten unha
vida limitada, xa que a
actividade económica baséase na extracción de
recursos para fabricar obxectos que
poder vender. E os recursos non son
infinitos ...Teñen un límite físico, o planeta.
Cando colapse agardo que sexamos
quen de poder mudar o verbo competir
polo verbo colaborar. Só así poderá ter
a nosa especie algunha esperanza de
non desaparecer. Mentres tanto unha

minoría de canallas miserables seguirán a provocar a miseria, a dor o sufrimento e a morte de outros e de outras
coas súas guerras terribles todas elas.
A guerra é o peor da especie humana.
Todas e cada unha das guerras xeran
un escenario infernal en que uns poucos miserables son responsables de
causar sufrimento a un océano de seres humanos inocentes. Son miserables quen provocan as condicións que
orixinan as guerras. Son miserables
quen fan as guerras. Son miserables
quen se lucran economicamente coas
guerras. Son miserables os hipócritas
que pronuncian supostos discursos
solemnes, presuntamente revestidos
de nobres principios éticos, para condenar unhas guerras pero miran para
outro lado diante de outras guerras. E
son miserables os que menten conscientemente para tirar vantaxes políticas dunha situación de guerra. O
resto do mundo somos cidadáns e cidadás inocentes.

Non á guerra. Non á todas as
guerras. Solidariedade infinita con todas as persoas que
a sofren en calquera parte do
mundo.
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A satisfacción dos clientes ao longo de tantos anos de traballo
é a nosa mellor publicidade”
Carlos Parada, Inmobiliaria Traviesas de Salceda
Carlos, alén de ser un
tipo amable e cordial co
que sempre é un pracer
conversar, é un veciño do
meu barrio, as Travesas de
Vigo, ao que os camiños
da vida me fixeron coñecer
polas terras da Louriña. El
leva 40 anos de experiencia no sector inmobiliario.
O seu negocio, Inmobiliaria
Traviesas, naceu en Vigo
hai 4 décadas e desde os
últimos 15 anos desenvolve a súa actividade na vila
de Salceda. Para coñecer
o estado do sector conversamos con Carlos, un
home que ten o mercado
inmobiliario da provincia de
Pontevedra dentro da súa
cabeza,
Eu son de Vigo, en concreto do
barrio das Travesas, e creo que este
negocio ten bastante que ver co
meu barrio natal verdade Calos?
Pois si. Eu maila que nacín na provincia de Lugo, en concreto na Poboa de Brollón levo xa moitos anos,
medio século, vivindo en Vigo, en
concreto no mesmo barrio que ti
naciches, e a miña empresa ten o
nome do meu barrio, un lugar co

que me sinto moi vencellado emocionalmente. E que fai un señor do
Val de Fragoso polas terras do Val
da Louriña?
A inmobiliaria abrina en Vigo hai 40
anos e nos últimos 15 estou por estas terras, de feito case me sinto un
veciño de Salceda máis. Como pasa
tantísimas veces, na historia dos pequenos negocios, vinme motivado
polas circunstancias económicas. Naquel momento os prezos do mercado
inmobiliario na zona de Vigo estaban
disparados, era moi difícil para moitas
familias acceder á vivenda, e decidín
instalarme aquí na procura de mellores
oportunidades.
Ti traballaches moitos anos nunha
grande empresa de Vigo á vez que
tiñas aberta esta inmobiliaria. Como
é posible combinar eses dous traballos tanto tempo?
Con toda humildade creo que podo
dicir que son un home moi traballador.
Ademais o mundo inmobiliario sempre

Estrada Porriño- Redondela
Nº 73, Baixo

me resultou moi atractivo. E na combinación de ambos factores está a resposta.
A finais dos anos 90 do pasado
século Salceda o mercado inmobiliario experimentou en Salceda un
boom estratosférico , pero ti chegaches un pouco tarde non Carlos?
Si, en efecto cheguei un pouco tarde,
pero aínda collín parte desa explosión
inmobiliaria.
Exactamente que servizos ofrece
o teu negocio?
Vendemos e alugamos propiedades,
tanto vivendas para residencias como
baixos para locais comerciais. Facemos toda a xestión administrativa dos
contratos de venda e ou alugueiro. E
se é necesario tamén intervimos na
negociación da hipoteca.
Que zonas abrangues?
Toda a provincia de Pontevedra. Na
oficina está a miña compañeira Sandra
que é unha profesional moi competente cun amplo coñecemento do sector.
E por outra parte nós levamos tanto
tempo no mercado que temos unha
ampla carteira de clientes .Eles son a
nosa mellor publicidade
Non dubido das virtudes profesionais de Sandra, que seguro que as
ten e moitas, pero como fas para
coñecer o mercado de propiedades
á venda nun territorio tan amplo
como Pontevedra?
Hai que ter unha rede de colaboradores que che informan das novidades que poidan ir xurdindo desde
logo.
Que gama de casas ofrecedes vós?
De todo tipo, depende das necesidades que poida ter o cliente

Cal é o perfil máis habitual na actualidade?
Eu creo que o cliente humilde.
O cliente busca máis o centro urbano ou o rural?
O cliente no contexto actual busca
máis a vivenda económica con independencia da zona na que estea.
Como está a saúde do sector no
momento presente?
En liñas xerais eu creo que ten un
problema serio consistente na grande
cantidade de xente que traballa nel de
maneira clandestina. Este é un sector
no que hai moito pirata. Hai moitos comisionistas que están ser dar de alta
que en realidade o único que provocan é que o cliente pague máis do que
debe, alén dun prexuízo notable ás
empresas que traballamos cumprindo
a legalidade.
E o prezo da vivenda como está
agora mesmo?
Estamos nun momento de suba a
consecuencia de que hai moi pouco
inmoble no mercado. O que están moi
baratos son os prezos dos baixos comerciais
Ao sector inmobiliario aféctalle a
morosidade?
Nós temos algúns calotes si. Pero non
é algo moi frecuente
Ti xa non es un rapaz Carlos, ata
cando vas andar por aquí?
Ata que me canse. De momento aínda
teño ilusión
E cando canses, Inmobiliaria Traviesas seguirá?
Eu teño a esperanza de que algo que
creei eu non desapareza. Agardo encontrar a alguén responsable que a
queira coller.
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Os socialistas de Mos volven proclamar a Victoria
Alonso Secretaria Xeral da agrupación mosense.
Mos

O pasado Domingo o PSdeG-PSOE
de Mos, convocou en Sanguiñeda a
asemblea extraordinaria para a elección da súa comisión executiva municipal. Contaron coa presenza das secretarias provinciais de militancia, Fini
Silva e Leticia Moscoso, as que resaltaron a importancia que para o equipo
do secretario xeral da provincia, David
Regades, ten a militancia do Partido
Socialista para a súa vida política.
En esta asemblea se reelixiu por
maioría como secretaria xeral a Victoria Alonso, portavoz no consistorio mosense dos socialistas de Mos, nesta
nova executiva municipal acompañara
a Alonso, como presidente do PSdeG
de Mos o veterano militante da agrupación, Raúl Francés Valverde, un referente do socialismo non solo no concello de Mos, se non tamén na comarca
da Louriña.
O resto da executiva de Alonso contará con José Antonio Mantilla Fernández como Vicesecretario Xeral, Estefa-

Alejandro Lorenzo comprométese coa veciñanza
de Budiño a executar melloras no
centro cultural “A Forna”
O Alcalde continuou a súa rolda de xuntanzas coas asociacións veciñais e
culturais do municipio en Budiño coa Asociación Cultural A Forna
Lorenzo reiterou o compromiso rotundo do novo goberno co tecido aso“O compromiso deste goberno e o
ciativo do municipio

Victoria Alinso e Raúl Francés

nia Carrera Martínez como Secretaria
de Organización, Alejandro Figueroa
Expósito como Secretario de Política
Municipal, Mercedes Vila Pampillón
como Secretaria de Igualdade, Tomás
Garcia Morgadas coma Secretario de
Administración, Patricia Pérez Ucha
coma Secretaria de Formación e Eladio Fernández Pérez coma Secretario
de Acción Electoral.
Alonso di sentirse orgullosa polo respaldo que a militancia lle confía para
continuar co seu proxecto a fronte da
agrupación local, engade estar ilusionada por ver que o traballo realizado
durante estes 4 anos foi apoiado e a
animan a seguir esa liña. Finaliza dicindo que conta cunha equipa incrible
de veciñas e veciños referentes da localidade e que están preparados para
traballar nun proxecto socialista para o
Concello de Mos, que dea solucións as
necesidades da veciñanza e que poña
fin a un goberno caciquil e de dereitas.

O Porriño

O alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo, continúa coa rolda de xuntanzas
coas asociacións veciñais e culturais
do municipio. A última delas, foi con representantes da Asociación Cultural “A
Forna” de Budiño, á que asistiu acompañado polos concelleiros Bienvenido
Estévez e José Carlos González.
As principais reclamacións da directiva da asociación pasan por unha mellora das instalacións e equipamentos
do Centro Cultural de A Forna que
presenta unha evidente falta de mantemento, co conseguinte perxuizo que
iso supón para os usuarios e usuarias.
O Alcalde comprometeuse a executar con inmediatez as demandas máis
urxentes, entre as que se atopan o
arranxo ou substitución da cadeira
salvaescaleiras, o problema de humidades que presentan varias salas do
centro e material necesario para poder levar a cabo as actividades que se
desenvolven no mesmo.

meu persoal coas asociacións
das parroquias e do centro é rotundo”, explicou Lorenzo, “Iso inclúe tamén a mellora dos espazos
públicos dos que fan uso. O estado de abandono no que se atopan
moitos deles, que impide que poidan desenvolver a súa actividade
en condicións óptimas, require
que marquemos prioridades e
identifiquemos todas e cada unha das
súas necesidades para poder dar resposta a todas elas”.
O rexedor reiterou que se reunirá con
todas e cada unha das asociacións e
colectivos do Porriño. “Contamos cun
amplo e rico tecido asociativo e imos
escoitalas a todas e atender as súas
demandas”, concluíu Lorenzo avanzando que, “Estamos traballando xa
para pechar os convenios anuais e
formalizalos nas próximas semanas a
fin de que poidan programar e desenvolver a súa actividade e comezar os
cursos que imparten”.
Pola súa banda, o edil de Cultura,
Asociacións e Parroquias, Bienvenido
Estévez manifestou a súa intención
de “potenciar a actividade das asociacións e o importante labor que desenvolven coa veciñanza, promover a
colaboración entre elas e co Concello
para poner en valor e afianzar o asociacionismo porriñés” .
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“O BNG é unha forza de goberno e sempre aspira a
gobernar. E Mos non é ningunha excepción”

Gustavo Barcia, portavoz do BNG de Mos

Nun lugar de Galicia, de cuxo nome non me quero acordar, un alcalde histrión, con ínfulas de pequeno ditador, acaba de ofrecerse voluntario para ir combater á guerra de Ukraina. E si, un onagro político como ese alcalde, ten maioría absoluta. Ás veces ,
moitas veces diría eu, a vida non é xusta e concédelle premios, que non merecen, a quen baixo a aparencia de políticos que veñen
a achegar aires novos non son máis que monicreques que pasan pola xestión pública para satisfacer infantís pulsións narcisistas
ou, o que é peor, para gañar a vida folgadamente a costa de empobrecer a dos seus veciños e veciñas. Mos é un deses concellos
nos que a xustiza e a política camiñan por sendas diferentes. O seu goberno é nefasto. E a súa alcaldesa é unha política nefasta en
grado superlativo. O seu modus operandi é o cancro que leva padecendo Galicia desde a noite dos tempos; a bipolarización da
sociedade en amigos, os que están con eles, e inimigos,os que non o están. Cando pase á historia, que pasará, porque todo ten un
principio e un final, pasará ao lado máis negro da historia da política. Non só o goberno, senón todos aqueles que contribuíron,
todos aqueles que se beneficiaron, todos aqueles que miraron a outro lado, e todos aqueles que fixeron o ridículo. E cando pase
á historia, que pasará, porque todo ten un principio e un final, Gustavo será unha das persoas que terán un papel relevante na
conformación dunha alternativa política decente. Velaí vai o que deu de si a nosa conversa.
A última vez que falamos estabas
moi satisfeito de como marchaban
as cousas no BNG pois estabades
nunha fase na que bastante xente
, incluso xente nova, se achegaba
á organización .Estades na mesma
liña?
Si, malia as difíciles circunstancias
que provocou a pandemia no que se
refire ao contacto directo coa veciñanza, a ilusión que provoca o BNG en
todo o país dáse tamén en Mos e notamos que moita xente se achega. Incluso xente moza, algo que me enche
de satisfacción
A falta de alternativas laborais
para que a mocidade galega poida

desenvolver un proxecto vital nos co obxectivo final de contribuír ao ben ble da política
En que consiste?
seus lugares de orixe é , por des- común. Porén, no concello de Mos engraza, unha constante. Notádelo na contreime coa parte máis desagrada- En insultos, en alusións persoais, en
mocidade mosense?
E tanto que si. Notámolo na propia
militancia do BNG local, pois distintos
compañeiros e compañeiras teñen que
buscarse a vida fóra de Mos
Este mandado estreácheste na política orgánica. Como valoras a túa
primeira experiencia como concelleiro?
A política, concibida non como unha
profesión senón como un servizo público, enténdoa como unha das partes
máis nobres do ser humano pois implica sacrificar parte da túa vida persoal
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faltas de respecto e en críticas desmesuradas ás meras propostas.
Esa parte desagradable que mencionas de onde ven?
Do goberno en xeral e da alcaldesa
en particular. Afortunadamente Mos
non é só o seu goberno. Estes anos
servíronme tamén de aprendizaxe e
coñecín en profundidade o tecido asociativo do noso pobo. E creme, hai un
Mos vivo, un Mos digno, un Mos que
pelexa día a día para poder vivir con
normalidade. E esa parte da política é
moi gratificante. Dáme azos para seguir porque Mos merece moito máis
que o goberno que ten
Que pasou cos regalos de reis?
O concello de Mos publicou nas súas
redes sociais unha nota, con imaxes
penduradas, na que comentaba que
os reis magos visitaron o concello para
entregarlle agasallos aos nenos e nenas que son usuarios dos servizos sociais. Nas imaxes as crianzas saían de
costas pero sen ningún tipo de filtro. E
calquera que coñeza aos nenos pode
identificalos. O que fixeron foi sinalar
publicamente a nenos e a nenas. Considéroo intolerable e motivo suficiente
para que dimita a concelleira responsable.
Canto lle custou a volta ciclista ao
concello de Mos?
O que sei é que entraron dúas fac-

turas de 25.000€ cada unha, da empresa organizadora do evento. Iso foi
o que cobrou a organización. Os gastos asociados ao propio acto descoñézoos. Van aparecendo de cando en
vez algunha factura pero o importe total non o sabemos pois malia telo preguntado no pleno a alcaldesa négase
a contestar.
Pero a alcaldesa está obrigada a
contestar en pleno as preguntas da
oposición. Na mesma sesión se se
formulan por escrito con 24 horas
de antelación, ou na sesión seguinte se non se fai así. Como é iso de
que se nega a contestar?
Pois lévoo preguntado nos tres últimos plenos, decembro xaneiro e febreiro e aínda non obtiven resposta.

Incluso neste último
chegoume dicir que
non me contestaba
a propósito porque
lle cansaba a pregunta. O secretario
municipal non cumpre a súa función
de garantir que se
cumpra a legalidade no desenvolvemento do pleno, e a
alcaldesa fai o que
lle dá a gana
Ben, falemos das
distintas mocións
que se presentaron no pleno referentes ao 8M?
Neste último pleno había 3 mocións
ao respecto. Unha do PP, outra do
concelleiro non adscrito e outra do
BNG. Na comisión previa o goberno
propuxo unificar as 3 mocións nunha
soa. O concelleiro non adscrito aceptou e nós non.
Por que?
Por dous motivos:1) O contido da súa
moción era un brinde ao sol.2) Non
consideramos oportuno asinar mocións conxuntas sobre a violencia de
xénero con quen asina pactos de goberno cunha forza fascista que directamente quere derogar as leis contra a
violencia de xénero.

Cal é o motivo que che leva a cualificar como “un brinde ao sol” a
moción do PP sobre a violencia de
xénero?
A lectura polo miúdo do seu contido.
Así, a modo de exemplo hai un punto
no que falan de “reforzar o CIM”, pero
claro nós presentámoslle emendas ao
orzamento o ano pasado pedindo aumentar o gasto no CIM e o goberno negouse. Entón que significa reforzar??.
Témome que sexa só significante sen
significado. Unha mera propaganda.
Todos os cartos que leva o CIM veñen
da Xunta. O goberno pon 0€ de fondos
propios para o CIM
O concello de Mos compra a liña
editorial dos distintos medios de
comunicación aos que subvenciona
con publicidade institucional?
Si, ao meu entender si. De feito cada
vez que lle demandamos que reduza
a publicidade institucional a alcaldesa
alporízase toda. E nalgún caso van ao
tope do que sería o contrato menor, é
dicir do que poden outorgar a dedo,
dándolles 18.000€ ao ano. Hai medios
de comunicación, que reciben cartos
do goberno, que reproducen tal cal as
notas que lles manda o goberno sen
tomarse a molestia de contrastar os
datos con ninguén. A min, de todos os
medios que reciben cartos do Concello
en tres anos agás un xornalista de La
Voz nunca me chamou ninguén. Nós
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chegamos a estar máis dun ano sen
que o Faro nos sacase nin unha soa
nota.
Recentemente estabas detrás dunha faixa protestando polo estado da
A55, por que?
As curvas da autovía baixando Puxeiros son perigosísimas. Levamos
30 anos cun problema que por moitos
ministros ou ministras de fomento que
sempre se comprometen a arranxalo, nunca se arranxa. E o BNG nunca
deixa de pelexar polo ben común. Por
iso estaba protestando na A55
Como está a situación da cidade
deportiva e do proxecto do centro
comercial do Celta?
Absolutamente paralizada. No tema
de Pereiras pendentes de resolución do TSXG, e no que respecta ao
proxecto do centro comercial a miña
sensación é que xa está desbotado
A situación económica do concello de Mos como está?
Mal. Sempre se gasta moi por riba do
que se ingresa. Por exemplo este mes
aprobáronse 1 millón de € en facturas
atrasadas. E en moitas ocasións fanse gastos sen sentido como pode ser
1.000 € nunha bandeira xigante que
se utilizou na volta ciclista, ou os sinais “de somos Mos”.A situación xeral
mellorou algo, pero non por nada que
fixera o goberno senón pola axuda do
goberno do estado que amplía o pra-

zo de pago de anteriores créditos en
7 anos máis. Este goberno gasta sen
ningún sentido. Fíxate, chegáronse a
gastar 1.500€ en botellas de licor café
para regalos en mandatos anteriores.
Nas municipais do 2.019 había
unha pulsión importante que parecía indicar que este goberno ía perder a maioría. Tivo moitísima sorte
pois conservouna por pouco máis
de 30 votos. Pero a sensación que
neste mandato provoca parte da
suposta oposición, é moi preocupante. Cres que no 2.023 daranse
as circunstancias sociolóxicas adecuadas para que por fin Mos poida
ter un goberno diferente?
Eu estou seguro que si. Xa nas municipais do 2.015 foron 60 votos os
que lle deron a maioría e nas do 2.019
foron en concreto 39 votos os que lle
deron a 9 acta. O proxecto do PP só
se basea na propaganda e na pura e
dura chapuza. Non achega nada positivo .E confío que nas vindeiras municipais haxa unha maioría que sexa
capaz de velo. O da oposición de Mos
é paradigmático si, que en dous mandatos teñamos padecido 4 episodios
de transfugismo é de traca.
Non tes medo que esa situación
poida provocar unha percepción, no
votante potencial de esquerdas, de
desastre absoluto, de que non hai
nada que facer e remate por quedar

na casa?
En parte si. Pero teño esperanza de
que a xente sexa capaz de percibir que
unha organización como o BNG fai un
traballo de campo inmenso, presenta
mocións constantemente , está sempre a carón da veciñanza ...e que nos
dea a confianza que, con toda humidade, creo que o noso traballo merece

Cales son as vosas aspiracións
realistas para as vindeiras municipais?
O BNG é unha forza de goberno e
sempre aspira a gobernar e Mos non é
ningunha excepción. Eu confío en que
acadaremos unha suba moi importante tanto en votos como en número de
actas.
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O plan REACPON fai posible que Salceda peche a transformación do antigo campo da feira da Devesa
coas obras do centro social
Salceda

“O Centro Social da Devesa será un
edificio emblemático nunha contorna
emblemática” afirmou a presidenta da
Deputación, Carmela Silva, durante
a sinatura do convenio para a reforma deste inmoble con cargo ao Plan
Reacciona Pontevedra (ReacPon). A
actuación, que ten un orzamento de
673.674 euros, dos que a Deputación
achega directamente o 80% (538.939
euros) mentres o Concello asume o
20% restante, vén completar a transformación que xa realizou anteriormente a Deputación no antigo Campo
da Feira. A alcaldesa, Verónica Tourón,
amosouse feliz de poder sacar adiante
unha obra que ela mesma deseñou, ao
comezo do mandato municipal como
concelleira de Urbanismo. “Un espazo
clave porque non só falamos da entrada á Salceda, senón da entrada por
estrada a todo o Baixo Miño”.
Con este investimento o Concello remata unha operación urbana que xa
comezou da man doutro plan extraordinario da Deputación, o plan DepoRemse, que achegou outros 468.963
euros para crear unha gran praza
con parque para as nenas e nenos,
así como o embelecemento do antigo campo da feira e a habilitación dun
aparcamento de superficie.
Un edificio de 1962, convertido nun
edificio do século XXI
Carmela Silva significou que o do
Centro Social é un proxecto “moi ambicioso”. “Ten moito que ver coa aposta
de Salceda por converterse nun pobo
urbanisticamente moi fermoso, con
servizos modernos e equipamentos
con alta demanda”. “A Devesa refórzase como un núcleo central do pobo recuperando un edificio de 1962 e transformándoo nun edificio sociocultural
do século XXI”, aplaudindo así a decisión municipal de reforzar os espazos

para a cultura e a cohesión social. A
presidenta tamén felicitou ao Concello
por ter avanzado no expediente ata o
punto de que o próximo luns darán comezo as obras.
Verónica Tourón destacou o dinamismo social de Salceda de Caselas,
que conta con 44 asociacións sociais,
culturais e deportivas e remarcou que
unha delas, a Asociación de Persoas
Xubiladas, que conta con case 600
socios/as, será unha das usuarias
principais do novo Centro Social, que
cualificou como “unha peza fundamental para Salceda”. A alcaldesa subliñou
que unha obra desta envergadura sería “moi difícil de afrontar con fondos
propios”, polo que agradeceu a iniciativa provincial de ter convocado o plan
ReacPon. “Agora poderemos sacar
adiante unha obra que é unha aposta
pola calidade enerxética, a sostibilidade e a accesibilidade, e todo elo a
partir das condicións dun edificio de
1962”. Por todo elo, aproveitou para
reclamar ao resto das Administracións
un mellor financiamento municipal e
que, ademais, se teñan en conta as
especificidades dos concellos que están a piques de chegar aos 10.000 habitantes, soportando gastos sen recibir
ingresos ordinarios suficientes.
A actuación
A modernización do Centro Social de
A Devesa comezará co baleirado integral do interior, deixando só os muros
e a estrutura en pé. A partir de aí, a vella arquitectura dará paso a un interior
accesible, máis saudable e concibido
para o aforro enerxético. Crearase un
vestíbulo principal no andar baixo para
acceder con comodidade a un pequeno auditorio e unha zona de exposición
exterior, ademais do almacén, sala de
xuntas, cafetería, aseos.
Ademais, dotarase ao inmoble de
ascensor para eliminar as barreiras

arquitectónicas ata o primeiro andar,
onde haberá outra sala de xuntas,
salas para o uso das asociacións e
aseos. Ademais, renovaranse tódalas
instalacións térmicas e a envolvente
térmica será cambiada actuando no
forxado baixo cuberta, nos trasdosados interiores, carpinterías exteriores
e tamén baixo o futuro solado. Sobre

a cuberta, que tamén será completamente renovada, instalaranse paneis
fotovoltaicos para reducir a dependencia enerxética. Por último filtrarase a
radiación de gas radón cunha barreira
de protección e unha soleira ventilada.
A reforma conclúe coa mellora do acceso ao edificio e a instalación de expositores luminosos na fachada.

O PSdeG de Salceda renova á maioría
da súa executiva local
Salceda

O PSdeG de Salceda de Caselas celebrou o pasado xoves día 3 a súa
asamblea para elixir nova executiva
local, proceso de renovación orgánico
que se desenvolveu en todas as agrupacións socialistas locais galegas durante toda a semana pasada.
Por unanimidade decidiuse dotar de
continuidade á maioría das persoas
membros da anterior executiva polo
seu bo facer, unidade e coordinación
á ahora de realizar as tarefas que se
lle encomendaron durante os últimos
catros anos da súa vixencia. Na presidencia da nova executiva renovou o
histórico militante da agrupación Antonio Rivero Oubiña, coñecido como Antonio da Quinta e na Secretaría Xeral a

actúal alcaldesa Verónica Tourón.
As únicas novidades introducidas na
executiva corresponderon á incorporación de tres novas persoas na mesma,
Ana Belén Valiño ocupará a Secretaría
de Organización, Xurxo Gregorio Vaqueiro a Secretaría de Medio Ambiente e Francisco Javier Osorno Camiña
a Secretaría de Comunicación e Novas Tecnoloxías.
Verónica Tourón sinalou “A importancia de manter a unidade e cohesión na
agrupación local de cara a celebración
das próximas eleccións municipais,
nas que contar cunha executiva forte
e con experiencia no eido local é fundamental para acadar mellores resultados electorais”.
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Os socialistas afean o compromiso de Arévalo coa
igualdade e con Mos.
Mos

Co galo do 8M moitas foron as institucións que se sumaron as reivindicacións da loita feminista, con actos
propios ou apoiando as manifestacións que houbo por todo o territorio.
Situación que tamén se replicou en diferentes concellos da Louriña.
Dende o PSOE de Mos recalcan que
neste día se deixan patentes as demandas que se deben continuar facendo durante todo o ano. Xa que din
que o feminismo non é unha moda, é
un movemento que busca a igualdade
na sociedade. Inciden no feito de que
este movemento non criminaliza, senón que queren que as mulleres teñan
os mesmos dereitos e opcións que os
homes.
Para asombro dos socialistas, durante
a mañá do 8 de marzo que se conmemora o Día da Muller, a alcaldesa de
Mos decidiu visitar a praza de abastos
e rúas cercanas de O Porriño. Din os
socialistas que como dunha campaña electoral se tratase, ámbolos dous
alcaldes, paseáronse polas rúas do

concello veciño repartindo bolsas de
tela. Tamén que ante a necesidade da
alcaldesa de Mos de darse baños de
masas invade O Porriño por non poder
pasearse pola praza de abastos ou o
centro urbano mosense por non telo.
Os socialistas pídenlle a actual rexedora que o impetú que pon en apoiar
o nomeado recentemente alcalde por
ser do Partido Popular, que o poña en
crear un centro urbano cos servizos
que iso conleva, xa que desta maneira non tería que ir o de O Porriño.
O igual que a veciñanza que podería
mercar no municipio. Tamén recalcan
que mentres sexa alcaldesa de Mos,
as actividades e campañas de sensibilización as faga no propio concello,
xa que o seu soldo está pagado cos
impostos da veciñanza mosense. Para
finalizar, os socialistas din que esta actitude se debe a unha falta de compromiso ca igualdade e co feminismo, xa
que para Arévalo pesa máis o PP que
Mos e os movementos sociais.

Lago

O Goberno de Mos a nova senda do Louro, e a insoportable
levedade do ser

Non coñezo persoalmente á alcaldesa de Mos. As veces que intentei entrevistala fun solicitalo ao concello e fun despachado pola
persoa que me atendeu cun “ xa te chamaremos”. A devandita chamada nunca se produciu, ata o punto que hai anos que desistín
pois era evidente que non tiñan a menor intención de conceder
ningunha entrevista a este medio de comunicación. E como non
a coñezo, non sei se ela ou calquera dos seus concelleiros e concelleiras terán lido algunha vez a magnífica novela do escritor checo Milan Kundera “ A insoportable levedade do ser”. Nesta novela
Kundera constrúe o escenario dun conflito afectivo, que lle serve
para reflexionar sobre a levedade e o peso como dous factores de
controversia. E esta novela, exactamente a dicotomía entre a levedade e o peso, foi o que me veu á mente cando coñecín o abuso ao
que o Concello somete a un grupo de veciños da parroquia de Louredo. Neste caso o combate entre a lene caricia da levedade, e a
abafante presión do peso non se artella, como o fai Milan Kundera,
sobre o amor, senón sobre algo bastante máis desagradable pero
que todos e todas estamos na obriga de cumprir; a lei. Poñámonos
en contexto:
Hai uns anos o concello redacta un proxecto para a construción
dunha senda peonil no Louro e envíao á confederación hidrográfica dicindo que posúe os terreos e non é necesario realizar expropiacións. As persoas afectadas, que descoñecían as intencións do
concello, opóñense a este proxecto e néganse a ceder os seus terreos. Ante esta negativa o concello inicia un proceso de expropiación por vía de urxente ocupación que é autorizado pola Xunta en
base a un informe da secretaría do propio Concello. Os afectados
inician a vía xudicial pois o proxecto desta senda incumpre o propio PXOM municipal que determina que non se pode obrar a unha
distancia inferior a 20 mts dun leito hídrico. E os tribunais danlle a
razón ao Concello, pois o PXOM municipal , do ano 2.017, non está
adaptado á lei do solo do ano anterior o que , din os xuíces, non
faría obrigatorio cumprir as maiores restricións que contempla. E
unha vez contextualizado volvamos a Kundera e falemos de levedade fronte ao peso. Levedade da lei cando o concello incumpre a
súa propia norma, non se pode construír a unha distancia inferior
a 20 mts do leito dun río, fronte ao peso inexorable cando calquera
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Nya Fotografía
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particular de calquera concello fai algo na súa propia casa que non se axuste ás normas urbanísticas vixentes. En breve,en Louredo,
uns veciños van ver expropiados os seus terreos , a un prezo de 4€ o metro cadrado, e unha zona de bosque de ribeira vai ser agredida
para pór un camiño de formigón. Nós conversamos cun voceiro dos afectados

“ Para facer o parque da auga o concello comprou os terreos a 10€ o metro
cadrado. Para facer esta senda, que só é un capricho da alcaldesa, exprópiaos a 4€ o metro cadrado”

Oscar Carrera , veciño de Louredo.
Cando constituístes o colectivo
ao que ti representas?
Foi a raíz de que o concello de Mos,
creo que foi no 2017, enviase á confederación hidrográfica un proxecto
para a construción dunha nova senda
a carón do Louro. Nun dos apartados
do proxecto dicía que o concello puña
ao dispor da confederación hidrográfica todos os terreos necesarios sen
que fose necesario realizar expropiacións, algo que a nós nos indignou
Vós non tiñades coñecemento de
que o concello quería facer esa
obra?
En ningún momento. Soubémolo cando a confederación hidrográfica púxoo
en exposición pública para que quen o
estimase alegase o que lle interesase
E contrariamente ao que manifestou o concello de Mos, si que é necesario expropiar?
Si, claro que si. Nós cando coñecemos as súas intencións comezamos a
mobilizarnos .A partir de aí o concello
organiza unha xuntanza en Louredo
no local da comunidade de veciños.
Alí algúns dos veciños dixéronlle á alcaldesa que eles non tiñan intención
de ceder os sus terreos, máxime cando esa obra o que vai facer é dividir
as parcelas dos propietarios en dúas.
O que fixo o concello é coller a liña
de dominio público hidráulico, é dicir
a parte na que non se pode obrar,e
desde alí trazar a senda que ten entre
dous metros e medio e tres metros de

ancho.
que é máis laxa. Iso dino os dous xuíPero é un acondicionamento do ces nas dúas sentenzas. Entón preterreo que xa hai?
gúntome eu; a persoa que asinou ese
Non, é un camiño con formigón
proxecto é consciente de que estaba a
Que lonxitude ten esa senda?
incumprir o plan urbanístico?.É que o
Case 1 kmt
plan xeral pódese incumprir cando nos
interesa?
É necesario facer esa senda?
A vía xudicial está esgotada?
Non. Actualmente xa hai unha senda Si
que é perfectamente transitable para
Xa se iniciou o proceso de exprocalquera persoa que queira facelo. De piacións?
feito na autorización que envía patri- Penso que si. Cando van tomar posemonio di que os materiais que se utili- sión dos terreos non o sei.
zan non son os máis apropiados para
Ti persoalmente estás afectado?
este tipo de contornas. Son máis pro- A min non me expropian pero polos
pios de zonas urbanas
meus terreos teñen que acceder para
Vós levastes o conflito aos tribu- facer as obras. É dicir vanme esnaquinais e perdestes?
zar as miñas terras e non vou percibir
Si, nós presentamos dúas demandas un €
no contencioso de Pontevedra. Entre
O prezo da expropiación?
outras moitas cousas alegabamos Quedou establecido en 4€ o metro
a afección que lles causa aos rega- cadrado. Fai poucos anos o concello
dores, a responsabilidade que nos fixo unha obra moi preto, o parque da
causa, aos regadores, de posibles auga. E para facela non expropiou os
accidentes. Por outra parte tamén se terreos senón que mercounos a un
incumpre o plan xeral urbanístico de prezo de 10€ o metro cadrado. É dicir
Mos, que é moi claro. Di que a 20 me- a uns veciños compráselle os terreos
tros de marxe do leito do río non se e a outros exprópiaselles para o lucipode realizar ningún tipo de obra
mento e o capricho da alcaldesa¡¡
Entón por que os tribunais non
O impacto ambiental da obra savos deron a razón?
bemos como vai ser?
Porque o equipo de avogados do Nun dos tramos nos que o río baixa
concello encontrou unha posibilidade por un canón de arredor de 15 metros
legal no sentido que o plan xeral de de altura van meter explosivos para
Mos, do 2.017, ten unha norma máis colocar escaleiras de madeira. Logo
restritiva cá lei do solo do 2.016 e polo as árbores , de bosque de ribeira, que
tanto este plan debería seguir a norma haxa no trazado da obra van ser corda anterior lei do solo, do ano 2.002, tadas.

o teu
xornal en
Galego
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“Vou traballar para gañar as elección do 2.023 ,
pero gañalas de verdade”

Lago

Loli Castiñeira. Tenenta de alcaldesa de Salceda de Caselas
Loli pasará a historia por ser a primeira muller alcaldesa do seu pobo. Agora, conforme ao pacto que asinaron co
PSOE, os seus socios de goberno, tócalle a tenencia de alcaldía. E a pouco máis dun ano das vindeiras eleccións
nós quixemos coñecer a súa visión sobre a realidade política do seu pobo. Ela reivindica con orgullo a xestión do goberno bipartito e a parte que é responsabilidade da súa formación política, Movemento Salceda. Asemade amósase
moi ilusionada en ser cabeza de cartel nas vindeiras eleccións, e obter a confianza maioritaria dos seus veciños e
veciñas.
Loli, como se leva iso de pasar de
alcaldesa a tenenta de alcaldesa?
Con certa humildade para saber estar
no tempo que che toca despois de dar
un paso atras. Este foi un proxecto a
catro anos onde traballamos en equipo independentemente de quen exerza a alcaldía.
Custouche emocionalmente dar
ese paso?
Cústame adaptarme aos cambios e
ao principio foi así, pero cando collín
as rendas das miñas novas responsabilidades xa me fixen ao posto e sigo
coordinando proxectos que viñan da
miña primeira etapa no Concello.
Que áreas levas agora?
Na alcaldía levaba coordinación de
proxectos, persoal e igualdade, agora

a maiores levo vías e obras tamén.
Cales son as actuacións máis significativas que levas feito nestes últimos nove meses que levas neste
cargo?
A máis importante é a posibilidade de
trasladar todas as necesidades desas
xuntanzas que tiven con máis de 60
colectivos a pé de rúa e poder atender
a maior parte delas.
E cales son as principais necesidades das parroquias de Salceda?
Saneamento, que as vías estean nun
estado decente para garantir a seguridade e cousas máis pequenas do día
a día como a recollida de augas…
Pero moitas destas non se poden
atender non?
Creo que o 95% das chamadas da
xente si que somos capaces de atendelas.
Pateas todo o concello de curruncho en curruncho?
De punta a punta. Os luns sempre son
revoltos porque hai que expor o traballo de vías e obras de toda a semana
e logo xa me poño a visitar os lugares
onde se nos chama. Ás 9 da mañá xa
estamos na rúa para poder facelo.
En que nivel de saneamento están
as parroquias de Salceda?
Das sete parroquias, hai dúas que
precisan unha actuación de sanea-

mento xa, Entenza e Soutelo. Levamos pelexando arreo coa Xunta porque nos teñen que dar unha axuda
dun millón de euros por cada unha das
parroquias e aínda non deron un euro.
Do resto das parroquias sobre un
75% teñen o saneamento completo.
En Salceda temos unha poboación de
9451 persoas das que a metade viven
no rural, e é fundamental seguir actuando no saneamento das parroquias
para que o noso rural teña vida. Isto
é esencial porque no centro non temos parque de vivenda activo, desde
o 2007 non temos plan xeral e non se
constrúe un só edificio. Agora mesmo
non temos capacidade para acoller a
máis veciñanza.
Cando eras alcaldesa comentábasme que as relación co PSOE eran
óptimas e cordiais, agora que es tenenta de alcaldesa estás nese mesmo parámetro?
Somos persoas diferentes e diriximos
co noso estilo, pero creo que tanto a
miña compañeira Verónica coma min
temos como obxectivo o traballo pola
veciñanza e imos chegar ao final do
mandato con moitísimo do programa
electoral cumprido, en equipo e unidas.
Sodes catro concelleiros e concelleiras de Movemento Salceda,
non?
Si. Alex, Miguel, Lucía e eu.
Cales son as áreas que levan os
teus compañeiros e compañeira?
Levamos a meirande parte do peso do
goberno en areas como facenda, que
a leva Lucía; mobilidade, cultura, coordinación de proxectos, vías e obras,
réxime interior, seguridade, festexo,
participación ou patrimonio.
Faime un resumo das principais actuacións dos teus compañeiros e compañeiras de Movemento Salceda.
Na área de mobilidade que leva Mi-

guel, a senda peonil desde o IES Pedras Rubias ata case o centro da vila.
Leva saneamento, recollida de fluviais,
traída veciñal, e sobre todo, a seguridade para as persoas que a transiten.
En coordinación de proxectos no que
dediquei máis tempo e estou máis orgullosa son o cambio de luminarias no
centro da vila por luces Led cun investimento de máis de 100.000€ que supuxo un aforro do 50% en electricidade.
Temos presentado tamén o proxecto
de cambio de luminaria nas parroquias
e agardamos que nolo concedan . A
ampliación do IES Pedras Rubias, isto
é fundamental pois nas idades de 0 a
14 a nosa poboación está 1550 nenos
e nenas. Estamos no proceso de licitación da obra de Joaquín Fernández
Sestelo para poder dar cumprimento
ao plan de mobilidade, esperamos que
as obras comecen esta primavera.
Na área de persoal, aprobamos a RPT
en febreiro e xa estamos a piques de
presentar o primeiro convenio laboral
que é moi importante e necesario para
a situación dos traballadores e traballadoras do Concello .
En igualdade, orgullosa de ser a primeira muller alcaldesa, nesta segunda quenda tamén hai unha muller alcaldesa, Verónica. Na corporación a
maioría son mulleres e a sensibilidade
é diferente. Apostamos por facer políticas de igualdade en tódalas áreas.
Un dos temas recorrentes da oposición do PP é a situación económica do Concello. Cal é a túa visión da
situación económica ?
O noso Concello agora mesmo cumpre a regra de gasto, os parámetros de
estabilidade orzamentaria… As contas
están aí e a súa diagnose é pública.
O PP pode comprobalo cando queira,
a non ser que non se fíe do traballo
dos técnicos e técnicas do Concello.
O certo é que sempre nos acusan de
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catro concelleiros e concelleiras que
estamos a desenvolver un traballo intenso. Non teño ese temor. Movemento Salceda é un proxecto consolidado
e sólido que reúne as inquedanzas
da esquerda plural que ten claro que
o seu traballo ten que ser por e para
Salceda. Viñemos demostrando que
somo quen de dialogar con calquera,
sexa da cor que sexa, non somos monicreques de ninguén.
Ti procedes no BNG?
Si.

O encrucillado

Por Khan Dean
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Houbo algún
intento do BNG
porque Movemento Salceda
sexa a representación
do
BNG nas vindeiras eleccións?
Esta é a segunda entrevista que
teño contigo. Na
primeira xa che
dixen que son
unha persoa de
diálogo e asegúroche que sigo
estando na mesma predisposición de dialogar.
A un ano das
eleccións Loli,
hai posibilidade de que Movemento Salceda non
se presente como tal, senón que se
meta dentro do BNG?
Agora mesmo non.
E dentro dun ano?
A iso non che podo responder.
Houbo algunha conversa ao respecto?
Si.
É posible que esas conversas
cheguen a bo porto?
As propostas que me fagan eu vou-

nas trasladar aos meus compañeiros
e compañeiras de MS e decidiremos
democraticamente como non podía
ser doutra maneira.
Amio foi un golpe durísimo para
o nacionalismo, cun divorcio traumático que deixou moitos rancores.
Nesa parte de Movemento Salceda
que se divorciou do BNG, pasou o
resentimento?
Eu creo que si.
Ti estás animada para ser novamente candidata no 2023?
Si. Gústame Salceda, gústame a política e teño un equipo fantástico detrás que ten o mesmo sentir ca min. En
Movemento Salceda temos un moi bo
ambiente e estou moi cómoda. Sinto a
proximidade da xente e estou encantada.
Cando paseas pola rúa séntelo
así?
Si. Un montón. Ir polas parroquias e
que as xentes te recoñezan e o trato
tan directo a min apaixóname.
Haberá posibilidades de recuperar
Salceda para Movemento Salceda?
Desde logo eu vou a traballar para
que sexa así, non te imaxinas canto.
No persoal non son unha persoa ambiciosa, pero si que son ambiciosa en
equipo e vou traballar para gañar, gañar de verdade.

Horizontais
A-Un dos máis importantes monumentos do Concello de Nigrán, situado na parroquia de Panxón.
B-Erección anormal do pene sen que haxa desexo sexual-O Contrario de moita. C-Cada unha
das fases nas que se divide algo que segue un proceso-Ser mitolóxico-Consoante. D-Sen roupa-Centro de investigacións sociolóxicas-Organización estudantil nacionalista de esquerdas activa entre 1.972 e 1.988-Consoante. E-Utensilio de ferro con 3 pés sobre o que se poñen as olas-A
penúltima vogal-Asemblea nacional republicana-Ourense. F-Contracción de preposición e artigo
masculino plural-500-Alternativa galega de esquerdas-Vogal-Ao revés o satélite do noso planeta.
G-Telegram- Grande superficie de auga salgada-Asexo, esculca. H-Estaba- Un dos casos do
idioma latino-Pobo que oprimiu a Israel. I-Unión africana-Moverá algo de xeito que quede un
espazo libre ao respecto da súa posición orixinal-Logaritmo binario. K-Canle de TV que emite
novas-Vogal- Río que fai fronteira administrativa entre Galicia e Asturias-Pan de Millo. L-Muller
pertencente a un harén-Compañía multinacional británica de telecomunicacións. M-Aceptar unha
herdanza-Que non ten comparación. N-Expresa en voz alta unha queixa-Ter lugar
Verticais
1-Conxunto dos 5 primeiros libros do antigo testamento-Cen.2- Ex alcalde de Salvaterra que
pasou por varios partidos.3-Val fluvial ocupado polo mar-2º persoa de singular do presente de indicativo do verbo ser-A primeira vogal- O contrario de Todo.4-Curso de aptitude pedagóxica-Símbolo químico do fósforo-1.000-Consoante-Ao revés dez centenas. 5-Propiedade dun corpo que
non admite o paso da luz-Enfado extremo.6- Seis- Marchaba- Un rapaz na península do Morrazo.7-Antiga deusa exipcia-Vogal-Símbolo químico do Tantalio-Estados confederados de América.8-Editorial especializada en libros de literatura infantil e xuvenil-Ao revés himno de ......, o que
foi himno da República española-Ao revés a última comida do día.9- Semiconsoante ou semivogal palatal-Esvaece-Lazo que se fai cunha corda.10-Consoante-Estaba-Pequeno espazo que hai
entre as partículas constitúen os corpos sólidos-Logaritmo neperiano-11-Atacar- Vogal-Dominio
xeográfico para Lituania.12-Luis.......actor galego-Prefixo sempre ante b ou p-Consoante-Vogal
repetida.13-Izquierda Unida-Muller contratada para ocuparse da crianza dos fillos-Consoante-Insuficiencia cardíaca.14-200-Parroquia de Salvaterra.15-Antigo equipo de baloncesto ferrolán-Capital de Mongolia
Solucións
Horizontais
A-ARCOVISIGÓTICO. B-PRIAPISMO-POUCA. C-ETAPA-I-DEUS-R. D-NU- CIS- ERGA-S. E-TREPIA -O- ANR- OU. FAOS-D- AGE- A-AUL. G-TG-MAR- ESPREITA. H-ERA- DATIVO -MAON.I-UA-SEPARARA-LB.K-CNN-A-EO-BROA.L-ODALISCA-BT. M-ADIR-SENLLEIRO.N-CLAMA-ACONTECER
Verticais
1-PENTATEUCO-C.2-ARTUROGRANDAL.3-RIA-ES-A-NADA.4-CAP-P-M-S-LIM.5-OPACIDADE-IRA.6-VI-IA-RAPAS.7ISIS-A-TA-CSA.8-SM-OGEIR-AEC.9-IODE-ESVAE-NO.10-G-ERA-PORO-LN.11-OPUGNAR-A-LT.12-TOSAR-EM-B-EE.13IU-AIA-R-IC.14-CC-SOUTOLOBRE.15-OAR-ULANBATOR

facer un mal uso do orzamento e de
estar sistematicamente endebedados
e, por outra banda, dunha maneira
demagóxica pídennos redución de
impostos. Aquí tomamos moitas medidas, pero hai outras que non son viables, nin xustas para o Concello
Dicíame a alcaldesa o mes pasado, sobre o conflito do catastro
que o problema deste Concello, a
diferenza doutros e que a oposición
non estaba sendo leal co goberno,
e mencionaba ao PP e ao BNG en
concreto. Estás de acordo?
En concellos como Bueu, Mos e Porriño non tiveron esta oposición, só aquí.
O curioso é que o problema máis grave e das fincas que lindan co río ou
con regatos que en moitos casos non
cumpren a distancia mínima, saben
perfectamente que estarían resoltas
si se aprobara este plan xeral do 2016
que curiosamente votaron en contra o
PP e o PSOE neste caso tamén.
Antes dicías que o goberno de
Salceda é un goberno unido e cohesionado, pero nos gobernos bipartitos sempre hai o problema de que
a meirande parte do mérito lévaa un
. Non tes medo de que Movemento
Salceda poida perder un pouco da
súa personalidade á hora de ser valorado pola veciñanza?
Eu penso que o contrario. Temos
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A saúde auditiva e Audífonos Escoita
“Cando un usuario comproba a diferencia de calidade de vida que supón
recuperar a audición dálle tal felicidade, que chega a ser emocionante”
María Fernández. Responsable sanitaria de Escoita.
A saúde auditiva é chave para termos unha calidade de vida adecuada.
Porén non lle damos a
importancia que en realidade ten. E cando non
desenvolvemos as medidas de prevención adecuadas para conservala
en condicións óptimas,
nin nos preocupamos de
sermos examinados de
cando en vez por un profesional, corremos o risco de deteriorar,
ou incluso de perder, a posibilidade de escoitar. Imaxinan como
sería a vida sen podermos escoitar ás persoas que queremos?,
como sería sen non tiveramos a posibilidade de saber o que se
sinte cando a dozura das palabras de amor aloumiña a nosa alma?,
Como sería sen coñecer a Chopin? ,Sen saber como son as sensacións vitais que nos provoca calquera canción que nos emocione?......A resposta a estas e a mil preguntas semellantes é moi
fácil; sería moito peor da vida que temos cando escoitamos ben.
Para coñecer as chaves dunha saúde auditiva adecuada conversamos con María, a responsable sanitaria de Audífonos Escoita en
Ponteareas e unha excelente conversadora
María, cantos anos de vida ten Audiófonos Escoita?
A principios deste verán facemos cinco anos.
Estades só en Ponteareas ou tedes algún outro local?
Estamos en Ponteareas, Tomiño, Tui,
Ourense e Vigo.

Que valoracións fas destes cinco
anos?
Marabillosos. Ao principio nacemos
en Ponteareas, neste local, e nos fomos espallando ao resto de cidades
que che acabo de comentar. Case foi
por petición popular das xentes destas
cidades.

Afectou a pandemia ao vosos volume de negocio?
Ao principio si, pero como somos servizo esencial non tivemos que pechar nunca. Fixemos servizo a domicilio gratis
a todos os clientes, incluso
aos que non eran nosos. Eu
dediqueime a viaxar por toda
a provincia para atender a
todo o que precisara, mesmo
para servizo de pilas dous
días a semana.
Aquí levas cinco anos,
pero canto tempo levas como audioprotesista?
Levo máis de dez anos.
E gústache o que fas?
Encántame.
Que é o máis bonito?
Cando che ven xente que non é consciente do mal que está. A perda de audición é progresiva e a xente adaptase
a escoitar pouco. Cando veñen a por
uns audiófonos e ves a súa reacción
é marabillosos mesmo hai xente que
lle caen as bágoas de felicidade, saber que lles estás cambiando a vida. É
emocionante.
E o que máis te desgusta?
Hai xente que ben só pensando que
isto é un negocio, e si que é o noso
modo de vida, pero ten moito máis.
Isto é saúde e calidade de vida.
É molesto colocarse un audífono?
Non, se está ven adaptado aos tres ou
catro días xa non te decatas de que o

levas. Nin son molestos nin se ven
É permanente?
Non, tes que sacalo para durmir e
para asearte. Os audiófonos son electrónica. E a electrónica e a humidade
non se levan ben.
A perda de audición comeza cando unha persoa é maior?
Non. Hai moitas causas de perda de
audición. Hai xente que nace con ela,
e a estes bebes xa se lle poñen audífonos con tres meses.
E sempre é corrixible unha perda
de audición?
Non. Hai casos en tanto pequechos
como maiores teñen o nervio auditivo
esnaquizado.
Entón isto é causa de xordeira incorrixible?
Si e non. É un tema complexo.
Unha cousa e escoitar e a outra entender o que se escoita. Para o entendemento precisamos unha calidade do
nervio auditivo, se este está deteriorado por vellez ou por deixar de escoitar
e non por os audiófonos a tempo, aquí
a calidade baixa e non é recuperable.
Canto antes se poñan os audífonos
mellor para non chegar tarde.
E que factores poden ser causas
desta perda auditiva?
A vellez, cos anos; en bebés, de nacemento, nos nenos e nenas pequenas
o moco infantil que se pasa ao oído.
Ata a idade de entre os 9 e 12 anos
as persoas temos o oído en diferente
postura . Quero aproveitar para signi-
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ficar algo moi relevante: é preciso sacarlle o volume aos xoguetes de bebés
con ruídos. Non precisas ese estímulo,
son ruídos moi metálicos, moi agudos
e os bebés teñen moita máis sensibilidade que os adultos e estes estímulos
poden ser nocivos para os seus oídos.
Cales son as recomendacións
dunha profesional coma ti para levar unha saúde auditiva correcta?
Non limpar en ningunha circunstancia
cun bastonete o oído, podemos provocar unha lesión con falta de audición
permanente ou un taponamento de
cera que soamente o poida eliminar
un otorrino. Tampouco votar xamais
un spray para limpar o oído, iso é
auga fría directamente no tímpano e
nos pode provocar unha vertixe, sobre
todo nos bebés, totalmente prohibido.
Logo tamén evitar ruídos e non usar
cascos, por favor. Temos pacientes de
30 anos que teñen que pór audífonos
por culpa de usar cascos.
Cales son os síntomas que nos
poden indicar a existencia dunha
patoloxía auditiva?
Cando a perda é leve os primeiros
en notalo é o entorno ou a familia. Un
paciente dáse de conta por el mesmo
cando supera o 40% de perda de audición

Entrevista de

A partir de que momento é necesario comezar a facer revisións
para a nosa saúde auditiva?
O ideal é pasar todos os anos unha
revisión aínda que esteas ben. E no
momento que hai unha leve perda xa
entras nun protocolo de atención que
temos de revisión cada seis meses
para facer un seguimento.
En canto saen estas revisións?
Non se cobran, só cobramos no momento de ter que poñer un audÍfono
despois de probalo durante unhas semanas.
E o prezo do audífono, é asumible
para todas as economías?
Hai un abano grande de prezos e temos facilidades financeiras sen custe
para poder sufragalos.
Cal é a vida útil duns audífonos?
Teñen entre uns 6 ou 8 anos, a partir
destes anos xa comezan a ter que repararse moitas veces e é aquí cando
hai que pensar en cambialos.
Avanzou moito a tecnoloxía nestes aparellos nos últimos anos?
Si, moitísimo. Mellorou a calidade
manténdose o prezo. Os de gama alta
regúlanse automaticamente e cando
hai moio ruído baixan o volume.
Cando un paciente leva posto un
audífono, cada canto tempo ten que
pasar
facer
unha
revisión?
Depende de
cada caso. Comezamos facéndoas cada
mes e medio e
logo se aprendes a mudar
os filtros xa
son cada seis
meses. Aquí
as
revisións
son sempre de
balde.

Tino Lago

“O partido socialista é tan
responsable como o BNG dos
éxitos deste goberno”

Chus Garrote,

tenenta de alcaldesa de Ponteareas polo PSdeG
Chus é unha
muller de Ponteareas, nova en
idade, ten tres
anos menos ca
min, pero xa
veterana neste
mundo da política. Despois exercer a oposición ao alcalde Salvador González
entrou no goberno con Pepe Represas de alcalde, e agora exerce de tenenta de alcaldesa no mandato de Cristina Fernández.
Chus é unha muller profundamente vinculada co seu pobo,
malia que vive en Areas é natural de Xinzo é que exerce a súa
responsabilidade con entusiasmo. Nós fomos conversar con ela
e maniféstase orgullosa do traballo dos socialistas de Ponteareas no goberno conxunto co Bng, e amósase esperanzada en
obter un moi bo resultado nas eleccións do 2.023

Barrio El Puente S/N
Carretera Ribadeta, Km 0.7
36860 - Ponteareas - Pontevedra
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As parroquias de Nespereira
e Cepeda en pé.

E o concello de Pazos ausente
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Agarimo

O pasado foi unha escola,
o presente é para tomar decisións
e o futuro ainda por construir
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Segundo o BNG mantense a ameaza do parque
eólico en Reboreda

“Non só se recolle este Proxecto, o monte Penide, recóllese

Mozos e mozas de Redondela crean programas de
radio para loitar contra as inxustizas

Forman parte do proxecto Activistas polo mundo que querecomo susceptible de ser incluído no futuro”, denuncia a conce- mos que se desenvolve no IES Chapela dende principios de
lleira nacionalista Jésica García.
curso.
Este xoves 24 gravarán os seus programas
Redondela
Un mes despois do anuncio do goberno galego, da intención da empresa
enerxética de renunciar ao Proxecto
do parque eólico en Reboreda, segundo o BNG, “a proposta de construcción
continúa en firme, non hai cambios”.
Chégase a tal conclusión tras comprobar en reiteradas ocasións que na
páxina do Plan Eólico de Galiza, mantense a proposta de construcción dun
parque de dez areoxeradores entre os
montes de Pazos de Borbén e Redondela, “mantense nos trámites previos,
á súa exposición pública”.
Dende a organización nacionalista,
acusan ao Partido Popular e á Xunta
de Galiza, de “poñer á venda o monte de Reboreda”, para beneficio das
industrias enerxéticas. Alertan da necesidade de manter o interese e a
expectación, posto que “en calquera
momento poderían sacar a exposición
pública un expediente, do únicamente
outorgarán quince días para a presentación de alegacións”.
Pola súa banda, a concelleira nacionalista Jésica García, afirma que o
goberno galego, “tentou manipular á
veciñanza, ao afirmar que a empresa
desistira”. Tal como expuxo na moción que defendeu no Pleno, a favor
dun novo modelo enerxético, “existía
outro proxecto que afectaba a montes
de Ventosela, Soutomaior e Pazos de
Borbén, que foi do que se desistíu. A
realidade é que a proposta que conleva dous muíños de perto de douscentos metros en Reboreda, segue adiante”, conclúe.
Califica ao Partido Popular, como grupo recadeiro da Xunta e das empresas enerxéticas, ao afirmar que “por
un lado queren desprestixiar ao BNG,
e por outro desinformar á xente, con
mentiras”. Recorda que na moción por
ela mesma defendida no Pleno de xaneiro, o Partido Popular, votou en contra, “ao estar ao servizo de intereses

alleos a Reboreda”.
Jésica García, recorda que o goberno
do PSOE, únicamente se limitou a presentar un escrito ante a Xunta, a finais
de xaneiro, “cando xa este Proxecto
levaba sobre a mesa máis de seis meses, o que demostra o claro desinterese”.
A concelleira do BNG insiste en que
“non só mantense en trámites previos
o Proxecto de Reboreda, senón que
potencialmente o propio monte Penide, segundo os plans da Xunta, sería
susceptíbel de instalación dun parque
de muíños de vento no futuro”.
“Consideramos imprescindible, que a
veciñanza redondelá en xeral, e a de
Reboreda en particular, se manteña
alerta. Os colectivos organizados, deben retomar a súa folla de ruta, para
impedir que se constrúa este parque
de muíños de vento, que só benefician
ás empresas enerxética. Poden esta
seguros que van seguir contando coa
complicidade do Bloque Nacionalista
Galego”, remata na súa nota.

o treu
xornal en
galego

Alumnas na pasada edición de Activistas polo Mundo que queremos
Redondela

Os máis de 70 mozos e mozas de 2º
da ESO IES Chapela que participan
este ano no proxecto de educación en
valores “Activistas polo mundo queremos” adicarán a mañá do xoves 24 de
febreiro a gravar varios programas de
radio para loitar contra o machismo, os
abusos ambientais ou o discurso de
odio contra a migración e o colectivo
LGTBIQ+.
En obradoiros anteriores aprenderon
o que significa ser unha persoa activista tanto na Galiza coma noutras partes
do mundo. Tamén reflexionaron sobre
como as ferramentas comunicativas
como a radio, pódenlles axudar no seu
activismo. Agora os mozos e mozas,
como se fosen auténticos xornalistas,
tras investigar e facer os guións das
súas reportaxes, locutarán e gravarán
en “falso directo” os seus propios programas de radio de denuncia e trans-

formación social.
Así o alumnado de Redondela súmase os case cincocentos mozos e mozas que dende O Barco de Valdeorras,
Cambre, Pastoriza, Monforte e Caldas
de Reis participan este ano na que xa é
a 9º edición de “Activistas polo mundo
queremos”. Un proxecto de educación
para a cidadanía global que é posible
grazas a unión de tres ONGDs, Solidariedade Internacional de Galicia, Asociación Galega de Comunicación para
o Cambio Social (Agareso) e Asemblea de Cooperación pola Paz (ACPP)
e ao financiamento da Dirección Xeral
de Relacións Exteriores e coa UE.
Forma parte da plataforma de innovación educativa ‘Plan Proxecta’, impulsada pola Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria.
Parte importante deste traballo é a
propia difusión, así que dende Activistas polo Mundo que Queremos convidamos aos medios de comunicación
a que compartan esta información e
acudan as gravacións para darlle voz
aos mozas e mozos, verdadeiros protagonistas deste proxecto.
HORARIOS DA GRAVACIÓN DO
PROGRAMA RADIAL:
Xoves 24 de Febreiro: IES Chapela
(Vigo, Pontevedra)
8:30h - 10.10h: 2º ESO C
10.30h - 12.10h: 2º ESO B
12:30h - 14:00h: 2º ESO A

The bar
Rúa Meixón Frío, 7
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“ O goberno de Redondela é unha gaiola de grilos”
Xavier Balsas, responsable local do BNG de Redondela
O BNG de Redondela renovou
a súa dirección local escollendo ao profesor Xavier Balsas
como o seu novo responsable.
El é un home natural da Costa
da Morte pero que leva xa varias décadas vivindo no noso
concello. Primeiro na parroquia de Chapela e desde hai un
tempo en Trasmaño, lugar do
que se considera namorado.
Nós fómolo coñecer. Velaí vai
o que deu de si a nosa conversa

Xavi Balsas

Ti es natural da costa da morte
pero levas xa moitos anos vivindo
en Redondela. Podemos dicir que
xa che sentes choqueiro?
Si, absolutamente si.
Un profesor de galego, coma ti,
que percepción ten da relación entre as novas xeracións e o idioma?
Unha visión moi preocupante pois
o que podo observar eu, non só nos
meus alumnos e alumnas senón na
sociedade en xeral, é que os rapaces
e rapazas que falan galego habitualmente son excepcións. Eu nacín en
Vimianzo e cando os da miña xeración
eramos adolescentes o excepcional
era falar castelán. Agora, tan só unha
xeración despois o excepcional, entre
os adolescentes , é falar galego
Cando e por que comezaches a
militar no BNG?
Xa choveu, foi alá polo 1.993 en Vimianzo. En canto aos motivos que me
levaron a entrar foron varios, se cadra
o máis importante foi a miña profunda

sensibilidade cara a lingua e cultura
galega. Unha vez que cheguei a Redondela mantiven durante un tempo a
militancia en Vimianzo, pois non sabía
por onde ía decorrer a miña vida. Unha
vez que xa tiven claro que traballaría
aquí pois xa trasladei a militancia ao
BNG de Redondela. Sempre que puiden colaborei
Xa fuches varias veces nas listas
ás municipais pero nunca en posto
de saída?
Ben, a min gústame máis o traballo orgánico que o institucional. Xoan Carlos e Jessica representan de maneira
brillante aos votantes do BNG no noso
concello. Eu síntome máis cómodo
facendo traballo orgánico. O BNG é
unha organización democrática que
periodicamente renova os seus órganos de dirección e desta volta tocoume
a min acceder á responsabilidade local
como lle puido tocar a calquera outro
compañeiro ou compañeira.
Como valoras o traballo de Anxo

EL CHOCO DE ORO



Chapela

Lusquiños, o teu predecesor?
De maneira moi positiva desde logo.
Anxo é un traballador incansable que
fixo un labor impagable estando sempre en contacto directo co tecido asociativo do noso pobo, e nos distintos
conflitos que foron xurdindo nos anos
do seu mandato.
Como está a saúde do BNG de Redondela?
Na liña da do BNG de todo o país.
Temos unha saúde moi boa. Aumentamos militancia de maneira constante
e o ambiente de traballo interno é excelente.
Ese incremento de afiliación dáse
tamén na xente nova?
Si, tamén. Por desgraza hai moita menos xente nova interesada na política
que a que había na nosa xeración,
pero si que segue habendo xente nova
que se interesa pola política. E xente
con moita conciencia e con moitas gañas de traballar. O mellor exemplo témolo na nosa compañeira Jéssica.
O paso do tempo, que permite ver
as cousas con maior frialdade, dáche para valorar de maneira positiva ou negativa a decisión de non ter
entrado no goberno de Redondela?
Penso que foi unha decisión moi acertada. O
goberno tanto cando
era bipartito como agora
mesmo é unha gaiola de
grilos. Carece de disposición ao diálogo e a súa
vontade de tender pontes co bloque non existe.
Penso que a alcaldesa
está máis cómoda co PP
ca con nós. Eu creo que
nós non pintamos nada
nun goberno no que se

busca máis a foto e o titular que o traballo realista polo ben común.
Cales son as expectativas realistas do BNG do Redondela para as
municipais do ano que ven?
O BNG é unha forza de goberno e a
súa aspiración e gobernar sempre. O
caso de Redondela non é ningunha
excepción e nós sempre aspiramos a
gobernar e estamos preparados para
elo. Estou convencido de que teremos
unha importante suba tanto en apoios
como en representación institucional,
e que seremos imprescindibles e determinantes para conformar o próximo
goberno. Estamos traballando moito e,
con toda humildade, creo que estamos
traballando ben, e confío en que haxa
unha importante porcentaxe da poboación de Redondela que nos considere
merecedores da súa confianza.
Iso que me dis sobre que seredes
determinante á hora de conformar
goberno quere dicir que non vos pechades a pactar co PSOE de Digna
Rivas?
Esa hipótese terémola que decidir en
función de como resulten as circunstancias aritméticas e políticas do resultado electoral.
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Os encantos de Pazos de Borbén

A

o sur da provincia de Pontevedra,
atopamos o Concello de Pazos de Borbén, encadrado entre os municipios
de Redondela, Soutomaior, Mondariz,
Fornelos de Montes, Ponteareas e
Mos e situado entre a Ría de Vigo e as
serras occidentais galegas.
Dista tan só 23 e 25 Km. de Vigo e
Pontevedra, respectivamente e ten
uns 50 km² de extensión dos que forman parte oito parroquias ; Amoedo,
Borbén, Cepeda, A Ermida, Moscoso,
Nespereira, Pazos e Xunqueiras.
Non podemos dicir que en Pazos haxa
algunha obra arquitectónica destacable pero si podemos atopar un concello cunha cultura da auga ao longo dos
seus ríos Barragán, Alvedosa, Borbén
e Louro. Estes están inzados de pontellas, muíños, canles e levadas, construcións de pedra cun estatus entre
a arquitectura e a enxeñería popular.
Trátase dun interesantísimo patrimonio etnográfico que lamentablemente
pouco a pouco vaise perdendo ó tempo que se abandonan os usos agrarios
tradicionais.
Cando falo de patrimonio etnográfico
falo, de muíños. Estas construcións
utilizábanse para moer o gran e facer
fariña. Dada a importancia que tivo antigamente o pan na alimentación, os
muíños constitúen un elemento moi
presente nas parroquias de todo o
país, pois a actividade do mundo rural
xiraba en torno a eles. Os muíños de
Pazos son todos de pedra e hidráulicos e hai uns 60. A maioría son sinxelos e pequenos, aínda que podemos
atopar algúns nos que se construía
un cubo ou pozo de pedra de grandes
dimensións aos que chegaba a auga
mediante un acueduto. Un exemplo
deste sistema é o Muíño de Xacinto,
en Xunqueiras, outro bonito exemplo
de muíño en bo estado de conservación é o Muíño de Fonte Cova en Borbén, Muíño de Abade e Muíño Novo no

G. Figueiredo

río Barragán.
En torno ós muíños sempre atopamos
fermosos restos en pedra, vestixios
dun rico patrimonio histórico vencellado á vida no rural: levadas para a
auga, pasais e pontellas, fontes, e
típicos camiños de carros lousados,
agora en desuso, con pedras sucadas
polas rodeiras dos carros.
Ademais do patrimonio etnográfico,
seguindo o curso do río Barragán,
antes de desembocar no encoro de
Eiras, podemos facer unha ruta de
sendeirismo chamada Senda e Fraga
do río Barragán. Caracterízase pola
presencia, na zona máis profunda da
conca, dunha mata de fraga autóctona
con currunchos de gran beleza natural
e os restos históricos do asentamento
coñecido como A Cidade, apórtanlle un
interese turístico que farán deste sendeiro unha experiencia inesquecible.
O trazado do sendeiro é circular con
diferentes accesos dende as estradas
próximas que permite comezalo en diferentes puntos. Empezando no lugar
denominado O Torreiro, parroquia de
San Salvador de Xunqueiras, descende cara ao río por camiños forestais
e polas levadas rehabilitadas. Cruza
o río para chegar a Freaza e comezar un tramo montañoso onde pódese
atopar reses bravas que pastan en liberdade. A senda regresa á conca do
río que hai que cruzar, con prudencia,

.Estética .Depilaciones
.Lifting de pestañas
.Tratamientos personalizados.Olaplex
Especialistas en color, corte
y esmaltado semipermanente

polos pasos de Freaza para internarse
no sensacional tramo que dá nome ao
sendeiro.
Un paseo sen igual que ten como colofón os restos do asentamento da Cidade. Despois sube ata As Lombas e
pecha o círculo regresando ao Torreiro
no Cabo da Raña.
Ademais desta ruta pódese facer outras alternativas internándose en diferentes camiños e sendas ou visitar os
centos de hórreos espallados por todas as parroquias da vila.
Polos montes de Pazos tamén podemos ver un gran número de restos
arqueolóxicos, son sen dúbida un dos
grandes tesouros cos que conta este
municipio. O asentamento de culturas
prehistóricas é moi evidente, dada a
multitude de gravados rupestres e castros atopados na súa área xeográfica.
Os primeiros xacementos arqueolóxicos atopados dan unha cronoloxía
que vai dende o 3000 ó 1800 antes de
Cristo, pero sen dúbida o marco cronolóxico que máis documentado está
é a Idade de Bronce (1800 ó 600 a. d.
C.). Nos séculos III e IV crese que Pazos de Borbén podería ser unha antiga poboación romana, coñecida como
“Burbida”, pero hai desacordo entre os
historiadores.
Atópanse tamén multitude de gravados rupestres, importantes sinais de
tempos antigos e testemuñas dunha

historia da cal procedemos.
Antano, segundo a visión popular das
xentes, coñecíanse como Pedras das
Mouras ou Pedras das Cruces, considerándose mensaxes dun misterioso
pobo desaparecido.
Podemos atopar estes gravados rupestres nas parroquias de:
En Amoedo están A laxe das cruces
dos Carballiño, os petroglifos de Masusán e os de Alvedosa, entre outros.
En Borbén existen gravados rupestres
en “Castro do Coto do Corno” e tamén
a coñecida “Pedra das Teixiñas”, que
se atopa nas proximidades do parque-miradoiro do Santo Aparecido, e
que posúe varios grupos de gravados.
En Cepeda existen petroglifos de motivos xeométricos en “Cavada de Santiago” ou en “Valongos”.
E en Moscoso, na “Casa da Rapadoira”, no que se poden observar combinacións circulares e máis un posible
pé humano. Na “Laxe Escorregadoira” da Lameira e no “Outeiro do Mar”
existen cruciformes e cazoletas, pero
poden ser de épocas históricas.
E por último dicirvos que en Moscoso tamén hai restos dun foxo que se
utilizaba antigamente para a caza dos
lobos.
Esta construción estaba composta por
dous muros de grandes dimensións
que formaban un uve converxendo
nun punto onde existe un burato moi
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fondo no chan. Estes muros permitían
conducir ao lobo ata dito burato, co
obxectivo de deixalos sen posibilidades de fuxir.
A antigüidade desta construción non
está determinada. O que si se sabe é
que deixou de utilizarse aproximadamente a finais do século XIX.
Malia que por desgracia a maioría das
grandes pedras que formaban os seus
muros foron “desaparecendo” cos
anos, aínda hoxe se poden observar
pequenos restos desta curiosa construción coa que seguro que Félix Rodríguez de la Fuente non estaría nada
de acordo.
Como vedes unha fermosa paisaxe
natural onde perderse, e poder desfrutar do noso tempo de lecer mergullados no marabilloso universo rural dos
pobos galegos.

Fon Decon e Marcos Santos Soto

Unha nova edición do Arte Lixo
alumea as rúas de Redondela

Unha vez máis, no abrente do
mes de abril, o Arte Lixo está
a piques de deixar a súa pegada nas rúas da nosa vila e
de novo, como non podía ser
doutra maneira, A Nova Peneira acompaña a un evento
do que nos sentimos parte e
que xa está inserido na alma
da vila dos viadutos. Tanto é
así que moitas das obras van
ser expostas nos escaparates
de moitos comercios da localidade. Xa choveu moito desde aquela 1º edición na que
os organizadores falaron con
algúns dos comerciantes da
vila, para pedirlles espazo para
as obras nos seus escaparates.
E desde aquela , unha fervenza constate de negocios vanse
sumando, ano si e ano tamén,
a esta iniciativa socio cultural.
Incluso organízase unha ruta
polos escaparates das distintas
tendas que teñen obras expostas. O Arte Lixo ten un nivel de
consolidación tan elevado no
tecido social redondelán, que
tamén chega á comunidade

Foto: Anxela Durán

De esquerda a deredita: Kiko Amoedo, Marcos “Lareira”, Fran “Larri”, Sonia
Amoedo, Fon Conde, e Dani Barreiro

educativa de Redondela, de feito distintas actividades relacionadas co evento vanse desenvolver nalgúns dos centro de ensino do noso pobo. A arte abre o espírito ás percepcións alleas , é
un instrumento de luz e paz, tan necesario nestes negros tempos de guerra e morte, e como din os seus propios integrantes

“A Arte non ten Cancelas”

Nós erguemos de forma simbólica a nosa copa, para brindar
cos organizadores do Arte Lixo por 1.000 primaveras máis para
as súas obras nas nosa rúas. E falamos con algunhas das persoas que organizan este marabilloso certame: Fran”larry,” Quico Amoedo, Berto Covelo e Sonia Míguez

“ Acompañádenos nesta viaxe pola creatividade, pois mentres haxa enerxía para
crear será imposible destruír”
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Como foi o Arte Lixo nestes dous
anos de pandemia? Puido desenvolverse, con moito esforzo desde logo,
con toneladas de imaxinación e coa
axuda das redes sociais. No 2.020
inicialmente chamámolo “Arte Lixo
Confinado”.Logo cando houbo certa
apertura no mes de maio puidemos
quitar as obras á rúa e facer unha
presentación dun disco do Arte Lixo
Seica no “Arte Lixo confinado”
tivestes un participante significativo?
Supoño que te refires a Suso de Toro,
e si, para nós foi unha alegría enorme
a súa participación. Tamén tivemos a
Uxía Senlle e a Xurxo Souto
Este ano temos unha novidade importante non?

Si, teremos a colaboración do restaurador Dani Barreiro. El polo seu tipo
de traballo encaixa perfectamente no
perfil do Arte Lixo
O lixo de antes é da mesma calidade que o lixo de agora?
Non, o lixo de antes era de moita mellor calidade.
Podías encontrar obxectos moi interesantes feitos con materiais moi bos
Seguiremos facendo exposicións
de sala, de rúa e de escaparate?
Si, aínda que este ano a idea é facer
“Arte Lixo no salón”.Teremos 4 propostas expostas no multiusos: A de Dani,
a de Moisés Iglesias, Lara Bacelos vai
facer unha vídeo creación e temos a
ilusión de a 4º proposta sexa a de Xío
o grande artista de Mos.

Penso que desta volta ides proclamar un “ arte lixeiro de honra” non?
Pois si, pero aínda non podemos dicir
quen vai ser.
Despois de dous anos volve o “
Sona Lixo”?
Si, despois de dous anos volveremos
a facelo. Aínda estamos decidindo
pero a nosa idea é facer unha versión
infantil e logo pola noite a versión para
os adultos
O Arte Lixo é xa moi coñecido pero
sempre pode selo máis. Que lle diriades a quen aínda non vos coñece
para que se achegue este ano?
A arte é esencial para reflectir as pulsións creativas do ser humano. E a arte
a partir da reciclaxe, do que era “lixo”,
simboliza as partes máis nobres da

humanidade, aquelas que se resisten
a deixar a ninguén atrás e que teñen
unha conciencia coa conservación do
planeta e coa utilización popular dos
espazos públicos. O Arte Lixo é como
a enerxía que move a vida ; nin nace
nin morre só se transforma. Acompañádenos nesta viaxe pola creatividade
pois, mentres haxa enerxía para crear
será imposible destruír¡¡
Estades contentos co apoio do
Concello?
Sempre podía ser mellor claro. Pero
este ano si, este ano estannos axudando bastante ben. De feito unha
obra do Arte Lixo do ano pasado foi
exposta no posto de Redondela na feira de “Culturgal”
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Malestar na veciñanza de Pazos polo estado da EP2702

“A estrada é tan perigosa que cando imos botar o lixo temos
que pór o chaleco reflector”

Iván Rodríguez,

integrante da plataforma pola mellora da estrada provincial 2702
A estrada provincial EP 2702 ten algo máis de 8 kmts de lonxitude e conecta
á parroquia de Amoedo, onde está o polígono industrial, coa N550 a través
do alto dos Valos. Atravesa unha pequena parte de Amoedo e pasa por dous
núcleos urbanos; Cepeda e Nespereira, o máis importante dos núcleos de
poboación do Concello de Pazos de Borbén. A estrada soporta un volume
moi importante de tráfico, incluso tráfico pesado, pois son numerosos os
camións que por ela transitan para darlle servizo ás distintas empresas do
polígono industrial. E a estrada non está preparada para soportar esa densidade de tráfico. É moi estreita, carece de beirarrúas e beiravías e os vehículos pasan moi preto das casas. Hai tramos curvos de escasa visibilidade e
hainos tamén en que a circulación en dobre sentido resulta moi complicada.
E o peón que camiña por ela teno que facer , literalmente, pola propia calzada. No ano 2.018 a DEP redactou e orzamentou un proxecto de mellora da
devandita estrada. O concello só tería que facerse cargo de pór ao dispor os
terreos lindeiros, necesarios para a execución da obra. Pero o Concello non
fai nada. E como case sempre é a sociedade civil organizada a que demanda que se solucione unha estrada que require unha urxente solución. Despois do verán do pasado ano creouse unha plataforma que traballa porque así se faga. Nós falamos con Iván,
un veciño de Nespereira que é un dos seus integrantes.

Desde onde ata onde decorre esta
estrada?
Nace en Amoedo e baixa por Cepeda
e Nespereira ata o alto dos Valos onde
remata na nacional 550.Ten arredor de
8 quilómetros de lonxitude.
Cando e por que creades a plataforma?
Créase en setembro do ano pasado
porque no verán se fixo público un debate que se deu na DEP, sobre a mellora da estrada, a través do que soubemos que o concello non aposta pola

mellora desta estrada. Entón, a partir
de aí, tivemos a iniciativa de crear a
plataforma tanto para dar a coñecer a
nosa problemática como para tratar de
solucionala
Cales son as principais eivas que
ten esta estrada?
Alén de que está mal conservada ten
unha dimensión moi pequena que a
fai extremadamente perigosa. Non
ten beirarrúas, non ten beiravías, a dificultade , nalgúns tramos, para a circulación en dobre sentido é extrema.

Cafetería da

Cultural de Nespereira
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Nova Xerencia

Como sabes dá servizo ao polígono
industrial de Amoedo co que soporta
un volume elevado de tráfico pesado
que pasa case ás beiras das casas.
En definitiva a convivencia entre os
peóns e os vehículos , tal como está
deseñada a estrada e co volume de
tráfico que absorbe, non é posible. É
perigosa, é molesta e é moi ruidosa.
Aínda que pareza incrible cada vez
que imos botar o lixo temos que pór o
chaleco reflector
É perigosa para os camiñantes?

Absolutamente, de feito os peóns circulan pola calzada. E non so para os
viandantes senón tamén para os condutores. Así pois este inverno foron
numerosas as saídas de vía.
Tedes constatado a existencia de
accidentes?
Si, de feito na nosa páxina de facebook temos varios documentados
Cales son as vosas demandas en
concreto?
No ano 2.018 a DEP redactou un
proxecto de mellora para esta estrada,
incluso orzamentouno en 3 millóns de
€.Non é que sexa a solución perfecta,
pero suporía unha mellora , que boa
falta fai. E nós o que pedimos é que
este proxecto se execute
Ben, se xa temos o proxecto redactado e orzamentado. Por que
non se executa?
Aquí entra en escena o noso concello.
Eles só terían un cometido ocuparse
das cesións dos terreos lindeiros, necesarios para executar as obras. É dicir, terían que molestarse en coñecer
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quen son os propietarios e logo chegar
a acordos con eles de cesión, compra
ou expropiación. Só iso. A obra e o
financiamento correrían por conta da
DEP. Pero por desgraza o noso concello semella que non está moi pola labor
Vós trasladastes as vosas demandas ao concello?
Si claro. Inicialmente fixemos unha
campaña de recollida de sinaturas .E
nun pobo como o noso, que ten arredor de 3.000 habitantes , acadamos
máis de 1.100 sinaturas e así llo comunicamos ao noso alcalde.
Como?
Nunha xuntanza con el
Foi fácil concretar a xuntanza?
Ben, houbo que traballala.
Como foi a xuntanza?
Pola súa banda amosou descoñecer
a situación e asemade, ao meu xuízo,
intentou enganarnos pois nos espetaba os casos doutros concellos nos que
supostamente as cousas se facían
como el dicía. Pero nós estabamos
moi documentados e desbotámoslle
todos os seus “argumentos”
Se en Pazos para arranxar esta

estrada a DEP achegaría o 100% do
gasto que alegou o alcalde para non
comezar a negociar cos propietarios dos terreos?
Dicía que o concello non podía asumir ese gasto. Pero non deixa de ser
curioso porque cando lle preguntabamos a que gasto se estaba a referir el
non tiña nin idea. Hai xente que temos
terreos a carón da estrada e que estariamos dispostos a cedelos de balde
para que se comece a traballar. Pero
claro para sabelo hai que molestarse en falar cos veciños. E o concello
non fixo nada, absolutamente nada. É,
máis díxonos que ían falar cos veciños
do tramo que vai desde os valos ata o
cruce do Valado, pero na nosa plataforma hai moita xente que ten terreos
alí e que nos saibamos non falaron
con ninguén.
Coñecedes a posición das distintas forzas políticas da oposición?
Si, claro. Alternativa está implicadísima coas nosas demandas tanto nos
plenos como nas rúas. E C,S si nos
apoiou nos plenos. Como sabes no
noso concello o PSOE e O BNG non
teñen representación. Dos primeiros

non sabemos nada e do Bloque dicir
que estiveron na primeira manifestación que fixemos.
Cantas manifestacións fixestes?
Dúas
E agora que?
Pois a nosa vontade e seguir mobilizándonos e facendo o necesario para
que atendan esta demanda histórica.
O seguinte paso vai ser que sexamos
nós os que intentemos contactar e falar cos propietarios dos terreos do tramo que vai desde Os Valos ata o Valado. Se o que cobra por facer o traballo,
o alcalde, non o fai pois alguén o terá
que facer
Unha vez que teñades falado cos
propietarios ao concello non lle
quedaría outra que mollarse?
Pois si, alí se constataría se teñen algunha vontade de facer algo ou non. E
que non nos diga que iso é inasumible.
É ridículo, pois o custe das expropiacións iría a cargo do plan Concellos
que se incrementou un 80%.Aínda
que houbera que expropiar o 100%
dos terreos , que non é o caso, sería
perfectamente asumible

a miÑoteira
San Martiño
de Ventosela
Redondela
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Café Cowork. Un novo espazo cultural en Redondela
Na rúa Ernestina Otero número 33 leva xa un tempo aberto
un moi interesante espazo,
que ofrece ás persoas que o
visiten a posibilidade de gozar
da arte a través das distintas
exposicións que organizan.
E se unimos os conceptos de
cultura e Redondela nun mesmo escenario, A Nova Peneira
non pode deixar de coñecelos.
Alá fomos e conversamos con
Ramón Soage, o seu propietario, e con dous pintores que no
momento da nosa vista estaban a expor no local; Abel Barandela e Chus Guedella

Abel Barandela e
Chus Guedella,

Pintores, Axudantes de
dirección e figurantes

De Esquerda a dereita: Chus, Pescata e Abel

Ramón Soage “Pescata”, Propietario de CoWork
Parabéns pola exposición. Contádemos como xurde o cowork.
Xurde pola idea de montar un espazo
en Redondela onde poder traballar e
facer unha comunidade de negocio.
Non había na vila un local axeitado
para montar un cowork.
De aí que cambiaras un parque de
bolas por un local de cowork?
Si buscabamos un local onde ter un
espazo de ocio e de negocio. Compaxinar un espazo de traballo pola semana, e poder dedicarllo ao ocio as fin de
semana onde se transmita a cultura,
os valores e sobre todo onde as inquedanzas que ten a xente ,despois de
todo o que levamos pasado, teñan un
espazo para a súa expresión . Entón

unha persoa pode alugar o espazo
para ter un reunión de negocios e
logo desfrutar o resto do día do local cos concertos, exposicións..?
Si, e mesmo imos comezar cun ciclo de monólogos tamén. Temos feito
sesión vermú con música, artesáns.
Buscamos darlle significado a palabra
socializar e topar un punto de reunión
común para todos sen excluír a ninguén.
Ti es unha persoa referente no
mundo da noite, en locais como
Jackson, La Fábrica, Brujas…
Como cambias este mundo polo do
día?
Con 32 anos deixei profesionalmente
o mundo da noite pero nunca me des-

vinculei de todo.
E para ler prensa aquí que teño
que facer?
Aquí non temos prensa escrita. Fixemos unha colaboración con eficiencia
enerxética de Redondela, con Nardo,
reciclamos e queremos e chegar a ser
oficina sen papel. Nardo cedeunos
dúas mesas onde poder ler dixitalmente todo tipo de prensa, incluída a Nova
Peneira.
Colaboras co comercio local de Redondela?
Tanto Belén coma eu, que somos os
artífices deste proxecto, apoiamos o
comercio local e de proximidade. Intentamos mercar todo nel

Abel Barandela, chámante o pintor do viño. Cóntame esta historia,
dinme que todo naceu nunha cena
cuns amigos?
Si, esperando pola cena nunha taberna antiga onde che poñen os manteis
de papel, fixeime no cerco que deixan
as cunhas de viño nos mesmo, cun
pano de mesa comecei a facer caras
cos sucos do viño e un amigo que se
chama Suso deume a idea de sacarlle
partido a todo isto. Resulta que o taberneiro enmarcara o anaco de mantel
onde fixera o debuxo dúas semanas
atrás.
De aquí despois de varias probas co
viño comecei a xogar coa mestura do
poso do viño deshidratado e pinturas
con base de auga. Foi o público e a
prensa os que me puxeron o alcume
de “Pintor do Viño”.
Xa me dixeches que eras abstemio, pero cal é o mellor viño para
desenrolar este tipo de pinturas?
O de Barrantes este ten moito corpo.
Intento mercar no comercio de proximidade e aínda que nacín en Ourense,
veraneaba de pequeno en San Xenxo
e agora vivo e traballo alí.
Botas de menos Ourense?
Si, vou con certa frecuencia, de feito
teño alí unha exposición hai dous meses no Restaurante Monterrei do Casco Vello.
Chus Guedella, ti eras membro
dun grupo punki chamado “De Cagarrutas Band”, de profesión soldador e por onde che ben o de dedi-
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carte ao audiovisual?
Estou no equipo de dirección concretamente. Aquí metinme de casualidade, un día ía por Vigo e paráronme unha rapazas para propoñerme
participar nun proxecto audiovisual,
díxenlles que si mentres que non tivera que pór cartos, risas… Resulta que
era para a película “Los lunes al sol”.
Comecei como figurante e participei
nunhas dez películas. Sendo figurante
coñecín á xefa de produción de “Fariña” e nesta serie traballei seis meses,
logo desta serie xa fixen algún papel
como garda civil, camelo ou policía nacional noutros proxectos.
Non temes encadrarte nestes papeis?
Non, sei que teño moitos rexistros,
risas…Tiven moita sorte de chegar a
este mundo do audiovisual e coñecer
a moita xente como Ángela Molina ou
Jean Reno e sentirme tan ben como
me fan sentir.
E entre os teus descansos das
rodaxes dedícaste a facer as caricaturas?
Nos descansos de “Fariña” había un
actor que facía de policía que se puña
a debuxar entre secuencia e secuencia. Un día díxenlle que me regalara
un dos seus debuxos e regaloumo coa

condición de
que eu lle
fixera un debuxo tamén.
Eu non pintara na vida
pero como
terapia entre
un proxecto e outro
púxenme
a
debuxar,
fixen un primeiro retrato
de Ricardo
de Barreiro,
isto gustou e
os demais actores de Fariña tamén me
pediron. Estiven debuxando case dous
anos e fixen máis de vinte retratos. De
aquí saíu que me animara xunto con
Abel Barandela a facer unha exposición dos nosos debuxos. Esta que facemos aquí no café work con Moncho
é a nosa segunda exposición, a primeira foi en Noia onde se redou “Fariña”.
O nome da exposición é “Vino Bic”.
Moitos actores cos que teño falado pensan que o audiovisual galego
está en perigo, opinades o mesmo?
Si, posiblemente. Parte do audiovisual
galego tivo que marchar fóra por falta
de recursos de financiamento .
Moita xente da que coñezo, non só
no mundo audiovisual, senón na arte,
eléctricos ou mesmo produción tiveron
que marchar para Madrid a traballar,
considérome afortunado por poder traballar aquí 7 ou 8 meses ao ano.
E para rematar, dicirlle as nosas
lectoras e lectores porque teñen
que vir ver esta exposición?
Desde o punto de vista artístico, a calidade do noso traballo penso que é o
suficientemente seria para que a xente
veña vela.
Isto podo dicir que é certo.

Figueiredo

XXXV Festa Da Ostra De
Arcade 2022.

Un dos máis importantes escritores
do noso país, Álvaro Cunqueiro, dixo:
“A ostra é un manxar esencial para
abrir unha mariscada. Ten un sabor
espiritual, que é como unha saudade
do mar”. Máis de 25.000 persoas confírmano cada ano en Arcade, onde a
ostra ten o sabor das augas da desembocadura do río Verdugo. Esta é unha
das celebracións gastronómicas de
máis tradición en Galicia e a festa que
máis identifica á vila de Soutomaior.
Celébrase sempre na parroquia de Arcade o primeiro fin de semana de abril,
no parque do peirao. Este ano cadra
nos días 2 e 3 do cuarto mes do ano
e conta coa súa 35 edición ininterrompida agás a do ano 2020 que tivo que
suspenderse por mor da pandemia do
Covid19.
Esta fin de semana podemos degustar
os saborosos moluscos que se crían
nas marxes da ría de Vigo, concretamente na desembocadura do río Verdugo. O fitoplactón do fondo da mesma é un factor importantísimo á hora
de dotalos dun sabor exquisito que os

fai inconfundibles, sendo moi nutritivos
pola súa riqueza en sales minerais e
vitaminas. A ostra de Arcade é sen
dúbida, a máis cotizada do mercado e
a pioneira en comercializarse e exportarse fora de Galicia. É de variedade
ostrea edulis e se ben se recomenda
o seu consumo en todos os meses,
a mellor época para degustala é abril
que é cando ten as mellores condición
biolóxicas, de aquí a data deste exquisito evento gastronómico.
Esta festa é unha homenaxe aos ostricultores que cultivan este apreciado molusco, grazas a eles, que foron
pioneiros en comercializar e exportalo
aos mercados españois ou europeos,
e desde 1987 podemos asistir a unha
das festas máis afamadas e concorridas da comarca de Vigo. A idea nace
coa intención de potenciar o consumo
da ostra, xa que ten un importante
papel na economía da vila, e desta
forma proxectar a imaxe de Arcade
como punto de referencia na produción e comercialización da mesma.
Así, ostricultores, hoteleiros e comer-

Avda. Castelao, 128
Arcade
Telf. 986 700 854

Calvario, 53 Baixo
Arcade

Avda. de Redondela, 43
Chapela
Telf. 986 454 098
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ciantes colaboran co Concello para a
celebración da festa, que hoxe está
considerada como unha das grandes
da gastronomía galega e de interese
turístico.
A cría e o consumo da ostra atesouran
unha longa tradición na ría de Vigo.
Existe constancia de que a poboación
castrexa colleitaba este bivalvo, e o
seu cultivo remóntase á época dos romanos. As dinastías dos Austrias e os
Borbóns apreciaban a calidade deste
manxar, que era transportado á Corte do Reino en escabeche dentro de
pequenos barrís de madeira; e que, xa
no século XIX, comercializábase en
Europa.
Cada vez hai menos bancos naturais
de ostras nos fondos das rías galegas.
O habitual é que hoxe se cultiven en
viveiros aproveitando as bateas ou

plataformas de cultivo. As ostras inmaturas, tamén chamadas “sementes de ostras”, colócanse en cestos
redondos, unhas enriba doutras, e se
mergullan na auga ata a súa recolleita,
unha operación que necesita en total
de dous a tres anos de espera ata que
a ostra adulta alcanza o tamaño comercial.
Xunto co atractivo que xa ten a ostra,
tanto de viveiro coma da desembocadura do verdugo, o certo é que nestes
días de festa únese a ganas de comer
ostras coas ganas de troula da nosa
sociedade e aquí, nesta festividade
gastronómica, temos unha mestura
de ambas. Ostras, actos culturais, teatrais, fogos artificiais, actividades de
animación infantil ou pasacalles e actuacións musicais completan un programa festivo que abarca toda a fin de

semana e que fan que Arcade reborde de animación
e alegría. Tampouco falla o
pregón, que cada ano pola
mañá inicia as festas.
Na carpa montada no peirao de Arcade, decenas de
persoas afánanse en abrir
as ostras, con especial
mestría, cun coitelo curto e
ancho, no momento de ser
servidas para consumilas en cru e con
limón. Pero nas casetas, que se abren
o sábado, tamén se venden racións de
empanada de ostra ou ostras en escabeche, botellas de albariño de Soutomaior...
Sexa polo seu suposto poder afrodisíaco que lle atribúe a sabedoría
popular ou polo ben que entra o viño
branco con que se acompañan, o certo é que durante este encontro repártense máis de 100.000 unidades de
ostras cada ano.
Así que xa sabedes, se non tedes
plans para a primeira fin de semana de
abril, vide por Arcade a comer e troulear cos arcadesi, como dirían no outro
pobo italiano chamado da mesma maneira, a gozar e desfrutar deste exquisito manxar da gastronomía galega.

Estamos implicados
coa vida, implícaste
con nós?

Rosalìa de Castro , 16 Baixo
Arcade
986 70 09 56

Estrada de soutmaior, 11
Arcade

Bocatería

La Creación

Avda. Casteao, 35
Arcade
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Suso e Marga de novo na Cova
A cova é un dos locais de restauración con máis historia, e máis encanto da nosa vila. Despois de 40 anos ininterrompidos no
sector e de 17 coa cova , Suso e Marga, a parella que o xestiona, viron como as circunstancias da pandemia sanitaria obrigábanlles a facer un parón. E agora, o vindeiro 1 de abril, volveremos a gozar da exquisita comida que prepara Marga e da amabilidade
e profesionalidade do noso amigo Suso. Nós conversamos con eles

“Seguiremos ofrecendo un produto de proximidade, da máxima calidade ao menor prezo que sexa posible”

Volvemos á cova non?
Si. Imos reabrir o 1 de abril. O día 30
de marzo daremos uns petiscos e brindaremos pola vida cos nosos amigos
e amigas, despois de tanto tempo fóra
da cova, pero a reapertura será o día
1.
Reabrimos despois de canto tempo?
Despois de dous anos. Nós pechamos en coincidencia co inicio do confinamento
Ademais creo que a vós o confinamento colleuvos nunhas circunstancias un pouco “especiais”?
E tanto que si. Agora co paso do
tempo ata o podes tomar a risa. Pero
naquel momento foi moi desagradable. Colleunos en Málaga, estabamos
pasando uns días de vacacións. E a
volta a Galicia foi toda unha odisea,
non como a de Ulises, pero pouco lle
faltou. Suspendéronos o voo a última
hora. Quixeron mandarnos a Santander. Tivemos que alugar un coche e
facer a volta case dun tirón, comprando comida nas áreas de servizo, e coméndoa no coche que conduciamos
por estradas desertas como se foramos os protagonistas dunha película
apocalíptica..
Despois de algo máis de dous
anos parados lembraredes o oficio?
Ha ha ha ha. Nós cremos que si. Vai

custar un pouco non cabe dúbida,
pero ambos levamos toda unha vida
no sector. Sempre procuramos que
os clientes e clientas se sentisen na
cosa casa como se estivesen na súa
e tantos de esforzo, cariño e profesionalidade non se esquecen. Así por
exemplo-fala Suso- eu levo 41 anos no
oficio. Comecei con 13 anos no antigo
bar Porrón de Redondela
E coa Cova canto tempo levades?
17 anos ininterrompidos. Tivemos 19
anos o Bar Regueiro na estrada de
Porriño. Estabamos alugados e cando
nos ía rematar o contrato decidimos
mudarnos ao local actual que é da
nosa propiedade
Cales son as características máis

significativas do voso negocio?
Ofrecer un produto de máxima calidade a un prezo razoable. Ao mellor prezo que nos é posible. E sempre ofrecer un produto que ven do comercio
de proximidade desde logo. O peixe e

o teu
xornal
en galego

marisco é da ría. Agás que un cliente
nolo demande de maneira específica
nós rexeitamos o produto de que ven
de fóra.
Seica ides incorporar unha novidade importante?
Pois si. Estes dous anos de peche
aproveitámolos para facer algo que
nos gusta moito aos dous e fixemos
unha horta ecolóxica. E todo o que
cultivemos imos servilo no noso local.
Os tomates, cebolas, pementos, allos,
repolos.... cos que cociñemos van ser
todos de colleita propia
E despois de catro décadas detrás
das barras aínda é posible conservar a ilusión?
Absolutamente si. Non é o mesmo
que cando tiñamos 20 anos pero de
outra maneira, coa serenidade que
che outorga o paso do tempo, segui-

mos estando moi ilusionados por facer
ben o noso traballo.
Vós tendes unha filla pero non
está no voso sector non?
Non, ela está no teu. Ela traballa en
prensa
En todos estes anos tedes que ter
unha clientela moi numerosa. Non
vos preguntaban cando poderían
volver entrar na cova?
Pois si, moitísimas veces. Tanto se
nos cruzabamos polas rúas como
a través de chamadas. A verdade a
nosa clientela é o maior tesouro da
cova, máis que os nosos clientes son,
en moitos casos, os nosos amigos. De
feito unha das razóns polas que atrasamos a reapertura foi porque temos
moita clientela maior. E queriamos que
ao abrir houbera as máximas condicións de seguridade posibles.
E cando cheguen as meles da xubilación pechamos a cova definitivamemte?
A nosa ilusión é que non. Agardemos
que haxa alguén novo que veña por
atrás e que queira continuar con ela.
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30 anos tarde

Opinión

Pedro cortegoso, traballador do SERGAS

Non podemos negar que a música
soa moi ben e vai na liña do modelo de
desenvolvemento urbano baseado en
sacar do espazo público os vehículos
e devolverlle o seu uso ás persoas.
Sen tempo non era, o concello de Marín leva trinta anos de atraso na aplicación deste tipo de medidas, e agora
non lle queda mais remedio que aplicalas si ou si para cumprir as directivas da UE. Pontevedra lévanos trina
anos de adianto, os resultados están
á vista, hoxe é un modelo que veñen

a copiar de moitas partes do mundo.
Con todo, aínda que a música soa
ben, nesa presentación só se expuxeron as liñas mestras de actuación sen
concretar propostas concretas.
Se como din na presentación o exemplo do que pensan facer son as obras
da Avenida de Ourense non imos polo
mellor camiño. Esa avenida quedou
practicamente como estaba, cun tráfico intenso e sen gañar espazo para
as persoas, e cun carril bici que non
leva a ningures pero serve para cobrar unha subvención.
Como se vai garantir o cambio de mobilidade? Como se van sacar os coches das rúas?
A humanización das rúas vai ser tan
pouco ambiciosa como até o de agora? Necesitamos que a humanización
do centro de Marín, do seu casco histórico sexa efectiva, e non como agora
onde a permisividade nalgunhas rúas
fai que a peonalización non sexa real.

Marín necesita afondar na humanización dos núcleos urbanos, o de Marín
e o de Seixo, cun proxecto integral que
teña en conta a totalidade do espazo
urbano. Non se poden ir poñendo parches nunha rúa e despois noutra sen
ningún tipo de continuidade.
Fálase de reducir o tráfico e de mellorar o transporte público mais sen facer
propostas concretas, agás o transporte a demanda para comunicar as parroquias. Se queremos facer un cambio real na mobilidade son necesarias
actuacións globais para a mellora do
transporte público, non só para comunicar as parroquias, que aborden a
comunicación cos outros concellos do
Morrazo, con Pontevedra e con Vigo.
As iniciativas para mellorar o transporte público teñen que ser máis ambiciosas.
Aínda que o coche eléctrico non é a
solución aos problemas de mobilidade, segue sendo un vehículo que ocupa un espazo, botase en falta un plan

de implantación de puntos de recarga.
Isto facilitaría o uso de coches menos
contaminantes.
Tampouco estaría mal apostar pola
renovación do parque móbil municipal
substituíndo os vehículos de combustión por vehículos eléctricos, e demandar que o transporte público tamén
empregue medios non contaminantes.
Ula participación cidadá?
Todas estas propostas están moi ben.
Porén, para que isto se poida levar
con éxito é necesaria moita pedagoxía
e moita participación da cidadanía. E
nisto non se están facendo as cousas
ben, non se pode confundir participación con información.
Facer unha enquisa nunha páxina
web é unha recollida de información.
Facer unha presentación “fechada” do
Plan de Mobilidade a unhas poucas
persoas cun discurso da alcaldesa e
unha exposición da empresa que elabora o plan é informar. Participar é
unha actividade onde se da a implicación e a participación real de todos e
todas, asociacións, veciños, partidos,
organización sectoriais, Ampas, etc,
É un proceso onde se poden expoñer
ideas, dúbidas e facer propostas, e
isto non se está facendo.
Estamos diante dos primeiros pasos
deste Plan de Mobilidade Urbana
Sostíbel, teremos que esperar a coñecer o texto do proxecto onde se
van plasmar todas estas intencións do
goberno municipal de Marín para
valorar se a música que tocan está desafinada ou non.

Bueu

Recentemente foi presentado publicamente o Plan de Mobilidade UrbanaSostíbel pola alcaldesa de Marín.
Entre as finalidades deste plan está
o de “garantir máis espazos para a
xente” e “ir readaptando o espazo urbanos para que non sexa acaparado
polo estacionamento¨, e todo isto vaise
acadar “compatibilizándoo coa mellora
das rúas e prazas da vila con necesidade de aparcadoiros”.

C/ Canibelos, 2 Bajo, Bueu
Telf: 886 12 50 77
sofimarbueu@hotmail.con

ramÓn
cabanillas,
105
moaÑa
986 31 56 25
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O PP DE Vilaboa pide o gobierno municipal que se
una en la colaboracion a Ucrania
Vilavoa

A concejal Beatriz Rosendo pide o Goberno municipal de Vilaboa que coordine iniciativas coa Fegam (federacion
Galega de Municipios e provincias) en
colaboración coa Xunta e o gobernó
do Estado , para axudar o pobo de

Ucrania que sufre a invasión e violencia do reximen de Putin
Os veciños demandan canais de colaboración oficiais e hay que dar resposta , con iniciativas para enviar axuda efectiva

AFAMO inaugurou unha nova sede en Bueu que
prestará atención ás persoas afectadas,
ás familias e á comunidade
Os servizos da Asociación de
Familiares de Enfermos de Alzheimer do Morrazo están dispoñibles na Casa da Aldea de
Meiro, nun local cedido polo
Concello de Bueu
Esta colaboración forma parte do programa municipal de
apoio ás iniciativas e entidades
sociais
Bueu

A Asociación de Familiares de Persoas Afectadas de Alzheimer do Morrazo (Afamo Morrazo) inaugurou este
xoves, 3 de marzo, a súa nova sede en
Bueu, que se sitúa na Casa da Aldea
de Meiro. Ao acto asistiron Ana Isabel
Otero Pastoriza, concelleira de benestar social e igualdade do Concello de
Bueu, Agustín Gallego, edil de mocidade, e Elena Estévez, voceira do PP.
Dende a directiva e o persoal psicolóxico da entidade impartiuse unha
charla relacionada co impacto da Covid-19 en canto ao illamento e á soidade. Nesta sede, que xa está en funcio-

namento, habilitaranse servizos para
as persoas afectadas, a través da unidade terapéutica de demencias, que
consiste na realización de actividades
específicas e individualizadas destinadas a persoas con deterioro cognitivo
ou afectadas dunha demencia máis
leve e que ten como fin rehabilitar ou
enlentecer a progresión do deterioro
das capacidades cognitivas, físicas e
sensoriais. As familias serán outro dos
eixos fundamentais de atención da
entidade, que conta cun programa de
apoio psicolóxico á persoa coidadora,
con posibilidade de atención presencial nos domicilios ou telefónica, un
programa de asesoramento e orientación ás familias, outro de acompañamento na enfermidade ás familias
dende o inicio da enfermidade, e un
programa de formación especializada.
A comunidade será o terceiro eixo, e
a entidade ofrecerá propostas relacionadas co envellecemento activo ou un
servizo telefónico de atención permanente, entre outras.
AFAMO constitúe a única entidade de
referencia no eido das demencias da
comarca do Morrazo que ofrece unha
resposta integral a través do desenvolvemento de programas específicos de

intervención coas persoas afectadas
de Alzheimer e outras demencias neurodexenerativas, coas súas familias e
coa comunidade en xeral. Tal e como
salientou o alcalde, “é importante que
o gran traballo social de AFAMO conte co apoio das institucións públicas, e
por iso contan co compromiso do Concello de Bueu”.
Esta nova sede abrirá de luns a venres
polas mañás (de 10.00 a 13.00 horas)
para desenvolver os traballos coas
persoas usuarias, ás que lles realizará
un estudo previo para coñecer o seu
estado, e os martes e xoves tamén
en horario de tarde para as charlas
formativas e os talleres de envellecemento activo.
Asociación de Familiares de Enfermos
de Alzheimer do Morrazo (AFAMO)
Afamo botou a andar no ano 2000 co

obxectivo de mellorar a calidade de
vida das persoas afectadas por unha
demencia e as súas familias. Coas
súas múltiples actividades, buscan
contribuír ao benestar das persoas
afectadas de demencia e das súas
familias, a través dunha atención integral e especializada, promovendo o
envellecemento activo e a prevención,
proporcionando recursos e servizos
que respondan ás súas necesidades
buscando unha maior implicación da
sociedade.
Actualmente prestan servizo a máis de
cen persoas usuarias dos concellos
de Cangas, Moaña, Bueu e Vilaboa.
As persoas que queiran máis información, poden contactar coa entidade a
través do enderezo electrónico afamo@afamomorrazo.es ou nos teléfonos 986313761 e 661348755.
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Santos soto

O músico Seso Durán ascende ao Olimpo co seu novo disco
“Ascensión”

Seso é músico e historiador. E por encima de todo, polo menos aos meus ollos, é un tipo dunha lucidez extraordinaria que é capaz
de mergullarse no máis profundo e formular dúbidas rigorosas onde outros moitos só son quen de emitir certezas estúpidas. El
está a piques de quitar o seu segundo traballo musical e para min, unha vez máis, foi un pracer conversar con Seso Durán, amigo
de A Nova Peneira. Velaí vai o que deu de si a nosa charla.

“Estase substituíndo o pensamento racional polas emocións.
E a mocidade é a principal vítima desa situación”
Seso Durán, Músico e Historiador
Estás a piques de parir un novo
disco?
Pois si, malia as circunstancias que
nos sumiu a pandemia nestes dous
anos isto é un non parar. E o próximo
18 de xuño que estaremos facendo
o concerto de despedida do son da
memoria, no teatro Colón da Coruña,
vainos coller coa xira de presentación
deste novo traballo.
Esta é a primeira vez que traballas
cun produtor verdade?
En efecto, ata este momento sempre
producía eu. E a verdade esta primeira experiencia de traballo en conxunto
cun produtor foi moi positiva

Coñecías previamente a Iago Lorenzo, o produtor?
Tiñamos amigos en común. As circunstancias da pandemia fixeron que
o traballo fose difícil, o que lle dá asemade un plus de encanto especial.
Por que dis que foi difícil?
Eu traballei no meu estudio, Iago no
seu e Jose, o batería. no seu. Foi todo
a través de correos electrónicos e arquivos we transfer. Pero todo decorreu cunha fluidez extraordinaria. É un
proxecto de solista e a xente que está
comigo espera polo meu traballo e
trabállase sobre iso. O disco non está
lonxe dun disco en directo. A maioría
do disco soa a
banda tocando.
Neste disco,
teño a sensación de que a
túa faceta de
historiador
está moi presente?
A historia avanza en progresión
espiral.
E
episodios

BUEU
Avda. de Cangas, 12 - Bueu - 986 390 025

dramáticos do pasado por desgraza
tamén os estamos a vivir no presente.
Esa parte da análise histórica de relación do pasado coa actualidade si que
procuro facela ver nalgunha canción.
Pero hai un abano amplo de temas, algúns máis explícitos que outros. Incluso hainos que foron escritos pensando
nun tema e logo ábrense a interpreta-

cións moi interesantes por
parte de quen xa os teñen
escoitado.
Tamén hai espazo para o
amor verdade?
Si, e igualmente para a
violencia de xénero, o illamento causado pola híper
comunicación dixital. Como
che dixen o abano temático
é amplo.
Fálame de” O país non
país”?
É unha reflexión sobre
como vivimos a nosa identidade os galegos e as galegas. Eu creo que con independencia das adscricións
políticas somos conscientes de que conformamos
un país. Sen embargo non facemos o
necesario para defender os nosos sinais de identidade. Por exemplo a radio galega música non sei porque se
chama así, porque emite moi poucas
cancións en galego, unha de cada dez
aproximadamente. e ninguén protesta
para mudar esa situación. Non é unha
canción que vai en contra de ninguén
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só pretende fomentar á introspección.
Ti es profesor e podes ver de primeira man a relación entre a mocidade e o idioma?
Si, e si me deran 1€ por cada vez que
unha alumna ou un alumno me pediu
facer algún traballo en castelán, por
desgraza sería rico
“Tanta tristura hai no que dis ,que
ata a luz do día desconfía de ti”.Explícanolo?
É un discurso para un totalitario, para
un totalitario contemporáneo. Vemos
como hoxe día moita xente, incluso da
clase obreira, cren as mesmas mentiras que se formularon nos anos 30
do século pasado. Algo falla para que
chegaramos a esta situación e non se
pode mirar para outro lado
E nun mundo tan superficial como
se leva iso de intentar mergullarse
nas profundidades?
Aí está a chave creo eu, Marcos. Non
damos pasado da superficie e así, non
hai maneira de comprender as razóns
que motivan as cousas. Hoxe xa non
importa tanto o contido das creacións,
a bondade ou a maldade das persoas.
O relevante, o que marca a aceptación
ou non aceptación son os”likes”.E iso
preocúpame moito pero se penso nos
adolescentes, cuxas personalidades
están aínda en construción , en ver-

dade que á para asustarse. No mundo
actual o pensamento emocional está
substituíndo ao pensamento racional e
a mocidade non é responsable, é vítima desta situación.
Tes algunha preferencia sobre o
público que poida estar interesado
no teu traballo?
Ti tes unha idea da xente a quen lle
poida interesar, pero o que aspiras a
chegar á maior e máis diversa cantidade de xente posible. Para min o
máis relevante é ter algo que dicir. E
se o que queres transmitir chega a alguén,que antes non o percibía desa
maneira, xa rozamos o sublime. A
mensaxe que transmitas é moito máis
importante que as complexidades harmónicas ou rítmicas
A portada é impresionante
Grazas Marcos a min tamén me gusta
moito. A foto de Esther Medraño cando ma pasou xa pensei que tiña portada e título. Chámase “Ascensión”.O
disco está agora en estudio e agardo
que estea listo no mes de abril. Temos
un vídeo clip gravado e espero que na
segunda quincena de marzo xa se poida ver.
Rematamos Seso. O próximo concerto?
Posiblemente, non en seguro en abril
en Vigo.

Outros dos puntos abordados coa veciñanza é a localización dos contedores do lixo, xa que en certos momentos ditos contedores invaden o paso de
peóns.
O goberno de Cangas é coñecedor

dos inconvintes que producen sempre
as obras para a veciñanza, pero agradecidos da gran coordinación e fluidez
de información nas actuacións a levar
a cabo en dito vial e coa participación
do vecindario.

Coordinación entre institucións e empresas nas
obras do Espiritu Santo
Cangas
Hoxe a Alcaldesa, Victoria Portas,
participou na reunión de coordinación
que se levou a cabo no cruce do Espiritu Santo e a Avd de Ourense con
técnicos da Deputación e as difetentes
empresas que traballan en dito vial e
breelevados ( PPS)
representantes do vecindario.
ou iluminación con
A obra do Espiritu Santo conforma un
unha
plataforma
conxunto de actuacións para erradicar
triangular
no cruce
os verquidos do saneamento, o afundo
da
EP
1003
coa
dimento da calzada e a accesibilidade
PO-551,
tamén
a
na contorna. A UTE Xestión Cangas
amplicación
das
está a realizar as obras de saneamenbeirarúas nesa into no vial EP 1003 Rodeira Boubeta
tersección, actuavial da Deputación, obras que virán
cións todas ellas
acompañadas dunha actuación por
que facilitarán a
parte da Deputación de reductores fíaccesibilidade das
sicos de velocidade a altura da Capela
persoas
nese
punto.
Tamén
se
cambiará
un tramo de sado Espiritu Santo e paso de peóns soneamento duns 50 metros na Avd de Ourense.

Distribuidor Exclusivo

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
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Fernando Miranda, Libreiro de Bueu
“Folerpas

de papel caen devagar
sobre fachos prendidos” é o título da
exposición que veño de volver gozar
na Sala Amalia Domínguez Búa de
Bueu. E digo o de “volver gozar” porque é un evento ó que fun varias veces
(e volverei ir) neste marzo do 2022.
Grazas a indispensable colaboración
do Concello de Bueu, Ramiro Agulla
construíu unha atmosfera nova nun local que volve ser un oasis cultural da
nosa vila.
Esta exposición non só é un conxunto de esculturas senón que converte
este recuncho do meu pobo nun lugar
de inescusable visita para calquera
amante da arte, onde se combinan a
beleza das pezas, a luz, a música e a
escenografía para convidarnos a reflexionar sobre unha serie de temas
actuais que esta marabilla nos transmite.

Se ben me provoca unha enorme satisfacción saber que algo así pasa ao
meu carón non é, para nada, comparable cos azos que me transmite a esperanza que un evento así me provoca. Explícome:
Esta exposición está sendo visitada
por estudantes de colexios de Bueu
(ogallá tamén veñan da contorna) e
son eles, coa complicidade do autor,
quen crean mil e unha versións dunha
obra aberta á interpretación de quen
a visita
Se ben é certo que a exposición foi visitada por xente da categoría artística
de Xulio Lago e Camilo Camaño, (este
acompañado pola sobriña de José
Solla) non resulta menos importante
que “xente de a pé” coma un servidor
vaia a sala con ganas de volver entrar.
Mais creo que o fundamental é que o
alumnado dun Instituto chegue dunha
maneira tan directa á arte e que esta

lles motive, lles faga pensar. Así pasou
aquí, unha representación de estudantes do IES Johan Carballeira foron
presentarlle un proxecto ao Alcalde de
Bueu: o ART FOR CHANGE (que deberiades seguir no seu Instagram) e,
tras explicarlle a idea que teñen deste traballo curricular foron convidados
polo Concelleiro de Cultura a visitar as
“folerpas” de Ramiro.
Que queredes que vos diga?
Nun momento tan escuro onde temos
uns dirixentes tan aterradores que non
só son incapaces de evitar unha guerra no suposto mundo civilizado senón
que son inútiles á hora de buscar solucións para os problemas da poboación.
Nunha época na que esa inutilidade da
clase política só reflicte o paupérrimo
da condición humana de case todos e
cada un de nós.
Neste momento, nesta época... eu

teño esperanza!
E teño esperanza grazas ao alumnado do Johan Carballeira que, xunto a
marabillosas e marabillosos docentes,
son capaces de pensar nun cambio
deste mundo, e de loitar por el. E fano
a través da arte!
Desde unha pequena vila como Bueu
son capaces de conectar con centros
de Portugal, Francia, Irlanda, Turquía,
Italia, Estonia e Lituania e procurar
que o seu futuro, o futuro do Planeta,
sexa mellor que o que nós lle queremos deixar.
Elas, eles, son capaces de coller esas
FOLERPAS QUE CAEN DEVAGAR e
facer que eses FACHOS PRENDIDOS
sexan os que alumeen a súa presenza
na vida.

GRAZAS por deixarme seguir
tendo esperanza na Humanidade.
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Inacio Vilar reestrea a Esmorga en Valladolid

Arranca o festival
“Millo Verde” 2022

As maquetas desta nova edición presentaranse o 23 de
Abril na Feira do Gando de Redondela

A estrea de A Esmorga do director ourensan afincado en vigo, Igfnacio Vilar
estreouse en Galiza o 21 de novembro do 2014 chegando a ser segunda
en recadación media nos cinemas de
toda España, despois de mais de sete

anos A Esmorga segue a emocionar
aos espoectadores pois foi reestreada
o 18 deste mes no Ateneo republicano
de Valladolid coa asistecia do propio
director da película
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Xurxo Agra do Pazo, Politólogo

Moncho Lareu, Comité central do PCRG

A inaceptábel e evitábel
invasión rusa de Ucraína
O

24 de febreiro o presidente ruso
Vladimir Putin lanzou unha “operación
militar especial” e tropas rusas penetraron en Ucraína nun ataque por terra, mar e aire. O conflito, que deixará enormes consecuencias, marca o
comezo dunha nova era xeopolítica.
Esta invasión dun país soberano, que
procura o desmantelamento do Estado
ucraíno, é unha actuación inaceptábel.
Mais cómpre denunciar a groseira manipulación dun conflito que presenta
unha maior complexidade.
Durante o proceso de disolución da
URSS, o secretario de Estado James
Baker prometeulle ao líder soviético
Mikhail Gorbachev que a OTAN non
se ampliaría nin unha pulgada cara
Rusia. Mais desde entón a OTAN veu
cercando a Rusia con 5 ampliacións
e 14 novos membros, incorporando a
práctica totalidade de países que formaban parte da URSS ou da súa órbita no este de Europa, a excepción
de Bielorrusia, aliada de Moscova, e
Ucraína.
A miopía de EEUU e a UE fixo que en
lugar de contar con Rusia para construir un sistema de seguridade para
todos, apostaran por unha política de
confrontación, especialmente intensa
desde 2014. En particular desde a chegada de Donald Trump, a prioridade
de EEUU na esfera internacional está
en enfrontarse á ameaza que supoñen
Rusia e China. Para EEUU e a UE sería aconsellábel manter boas relacións
con Rusia, para por unha banda aillar
a China, e por outra garantir as necesidades enerxéticas de Europa, mais
preferiron o acoso.
En 2014 tivo lugar en Ucraína un gol-

pe de Estado instigado e apoiado por
EEUU, orixinado tras a negativa do
presidente pro-ruso Viktor Yanukovych a asinar un acordo de integración
económica coa UE, que rematou coa
súa destitución e a anexión rusa de
Crimea. Os sucesivos gobernos ucraínos, rusofóbicos, non respectaron os
acordos de Minsk (2014 e 2015) para
poñer fin ao conflito na rexión rusófila
de Donbass e o conflito deixou desde
entón 14.000 mortos.
Rusia ven esixindo con insistencia
garantías para a súa seguridade e trazou unha liña vermella sobre Ucraína,
a quen EEUU pretende integrar tanto
na OTAN como na UE. A súa incorporación á OTAN supón unha grave
ameaza para a seguridade nacional
rusa, pois os misís da alianza poderían acadar Moscova en 5 minutos e
cabería a posibilidade de ubicar armas
nucleares no país veciño.
A preocupación de Rusia é totalmente razonábel. EEUU nunca aceptaría a
colocación de armemento ruso en México. En 1962, cando a URSS propuxo
instalar misís en Cuba, EEUU advertiu
que empregaría todos os medios para
defenderse, armas nucleares incluídas, desatándose a “crise dos misís”
que puxo ao mundo ao bordo dun enfrontamento nuclear de consecuencias devastadoras.
Este conflito puido terse solucionado
a través do diálogo e a diplomacia.
EEUU, a UE e a OTAN negáronse a
garantir a seguridade rusa e utilizaron
como un peón de xadrez a un país,
Ucraína, que agora vese soa, con armamento da OTAN mais sen tropas no
terreo, facendo fronte á intervención
militar rusa.

O que non nos contan.
Con Rusia sen amor
“A

primeira vítima dunha guerra é
a verdade”, algo así dixo o senador
estadounidense Hiram Johnson hai
125 anos. Isto mesmo estámolo a experimentar nestes días nos que uns
medios de comunicación nada afeitos
xa a nos contar a verdade, converteron os seus informativos en “partes de
guerra” e a súa programación en propaganda maniqueísta.
Insatisfeitos con ter practicamente o
monopolio da información ou, o que é
o mesmo, o monopolio da propaganda, o poder admistrativo do imperialismo en Europa –a Unión Europea– prohibe tamén a emisión de Rusia Today
e Sputnik gardándose para si a exclusividade da mentira bélica. Faise, polo
tanto, necesario difundirmos o que outros non difunden.
Non é a miña intención facer contrapropaganda, aínda que esta for lexítima, dado a pouca difusión que temos
as xentes do común que nos expresamos en medios humildes. Sería
inxenua empresa. Tan só pretendo dar
a coñecer uns cantos datos que non se
divulgam nos medios oficiais, nos voceiros do Poder, é dicir, o que se nos
oculta. Eis, a saber:
1. Ucraína non é unha realidade nacional homoxénea e nela conviven
–ou convivían– dende hai séculos
varias nacionalidades entre as que
está tamén a rusa. Foi coa Revolución Bolxevique, e coa súa adhesión
á Unión Soviética, cando Ucraína disfrutou por primeira vez na súa historia
de democracia, igualdade e dereito á
autodeterminación.
2. Durante a invasión nazi da IIª Guerra Mundial, as antigas forzas reaccionarias e prozaristas colaboraron co
IIIº Reich e abrazaron o racismo “antieslavo” [sic] e a xenofobia antirrusa.
Tamén se propagou o delirante mito
de “holodomor”, unha suposta grande
fame que tería sido promovida polos
bolxeviques para exterminar á poboación do país.
3. Tras o colapso da URSS, a malchamada “Revolución” Laranxa foi un
golpe de estado ultranacionalista planificado e
apoiado pola Casa Branca por medio da CIA e
outros axentes. Este tipo
de manobras intervencionistas dirixidas dende os
EEUU xa foran tristemente coñecidas na América
Latina dende as décadas
dos 70 e 80 do XX.
4. O ultranacionalismo
ucraíno actual está inspirado en S. Bandera,

un supremacista que colaborou co
nazismo alemán no xenocidio das minorías étnicas do país. Boa parte das
forzas políticas legais do actual réxime
político ucraíno beben destas fontes
fundamentadas no fascismo, no anticomunismo e no ultraliberalismo “europeísta”.
5. A contrarrevolución denominada
“Euro Maidan” foi outro golpe de estado ultranacionalista organizado para
enmendar, outravolta, uns resultados
electorais completamente democráticos. De novo, o intervencionismo
otanista utilizou a desestabilización, a
manipulación mediática e a xenofobia
para subverter o resultado das urnas.
6. Tras isto, un goberno formado por
ultranacionalistas e neonazis ilegalizou partidos obreiros, socialistas e
comunistas e permitiron a impunidade
dos asasinatos políticos. O máis coñecido foi o incendio provocado no edificio dos sindicatos de Odessa, no cal
foron queimados vivos medio cento de
sindicalistas e militantes de esquerda.
7. O exército ucraíno, no cal se integraron –co visto e prace do goberno de
Kiev– milicias neonazis como o Batallón Azov, leva facendo unha limpeza
étnica xenocida en Donbass dende hai
oito longos anos. Nesta masacre silenciada, Ucraína leva asasinadas a máis
de 14 mil persoas, moitas delas civís,
entre as cales se atopan moitos nenos
e nenas.
8. De feito, foron Ucraína e a OTAN
quen violaron continuadamente os
Acordos de Minsk no relativo os masacres do exército ucraíno sobre a
poboación civil de Donbass. A diplomacia da Federación Rusa leva anos
denunciando eses incumprimentos
coa calada por resposta por parte das
potencias imperialistas occidentais e
dos seus estados monicreques.
Finalmente, cómpre esclarecer que
os comunistas pouca ou nada simpatía podemos ter polo V. Putin, un personaxe que foi posto aí precisamente
para evitar o acceso ao poder do Partido Comunista da Federación Rusa,
forza líder da oposición. Porén, moita
menos simpatía podemos ter por un
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O BNG garante a reforma da biblioteca, a compra
dun camión do lixo e a reforma integral do
pavillón da sangriña

Anxo Baz: “O BNG sempre está en disposición de tirar por
aqueles proxectos que benefician ao pobo da Guarda”
A Guarda

O BNG apoiará a modificación de crédito que vai permitir que o Concello da
Guarda poda abordar a compra dun
novo camión do lixo por un valor de
99.525€ así como o acondicionamento da sala da planta baixa do Centro
Cultural para Biblioteca por un valor
de 85.000€ ou dispor de 1.260.000€
para a reforma integral do Pavillón da
Sangriña.
Os nacionalistas agardan que do
crédito do que vai dispoñer o Concello para poder facer frente a reforma
integral do Pavillón da Sangriña só se
gaste o 50% e que o 50% restante o

financie a Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galiza como están
facendo noutros Concellos do país.
O portavoz municipal do BNG declarou “ Os 5 votos do BNG van garantir
que esta modificación de crédito saia
adiante. Consideramos que a Biblioteca hai moito tempo que precisa unha
reforma, o camión do lixo é urxente renovalo e a reforma integral do Pavillón
da Sangriña é un proxecto de calado
para o futuro do deporte guardés”.
Baz rematou concluíndo “o BNG sempre está en disposición de tirar por
aqueles proxectos que benefician ao
pobo da Guarda”.

Defensa contra os incendios forestais.
Nestas reunións explicarase á veciñanza en que consiste o plan, a súa
aplicación, e as zonas afectadas. Ao
tempo aclararanse todas aquelas dúbidas que poidan xurdir sobre este
plan.
Nas reunións participará o concelleiro de Medio Ambiente, Ismael Diz, e

Tomiño únese ao Reto para aumentar
a taxa de reciclaxe do
colector amarelo
Son 13 os municipios que participan na campaña de 2022, promivida pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e Ecoembes. Os que consigan o reto recibirán un premio
de 2.000 € para investir nunha causa social
Tomiño

Tomiño é un dos 13 municipios galegos (o único da comarca) que participan na campaña “Recicla, únete
ao Reto” co obxectivo de mellorar os
datos de quilos recollidos a través do
Tui
colector amarelo.
O Concello de Tui vai realizar durante de charlas informativas nas distintas Trátase dun reto proposto pola Conos meses de marzo e abril unha rolda parroquias tudenses para informar so- sellería de Medio Ambiente, Territorio
bre o Plan Municipal de Prevención e
e Vivenda e Ecoembes (organización
sen ánimo de lucro que coordina a reciclaxe de envases domésticos lixeiros
en España), para aumentar a achega
ao colector amarelo un 10% durante
tres meses consecutivos, comparando
estas achegas co mesmo período de
tempo do ano anterior de cada municipio; é dicir, cada municipio compite
consigo mesmo.
Os municipios que consigan mellorar
a súa taxa de reciclaxe neste período,
recibirán un premio de 2.000 € para

Reunións informativas sobre Plan Municipal de
Prevención e Defensa contra os incendios forestais

unha técnica municipal.
As dúas primeiras reunións terán lugar este venres, 11 de marzo. Será ás
19 h no Centro Cultural de Pexegueiro e ás 20.30 h no Centro Cultural de
Areas.
As reunións continuarán o venres 25
de marzo ás 19 h no Centro Cultural
de Ribadelouro, e ás 20.30 h no Cen-

investir nunha causa social, a elixir
por cada Concello. Para conseguir o
obxectivo marcado, será fundamental
motivar aos cidadáns informando sobre a importancia de separar correctamente os envases en orixe, para a
súa posterior recollida selectiva e reciclaxe, sen depositar impropios en
ningún caso. Con este fin, dende o 1
de marzo ata o 31 de maio desenvolveranse diferentes accións
nos 13 municipios participantes. O
vindeiro mércores, 2 de marzo, comezaranse a instalar uns valos publicitarios coa imaxe da campaña en puntos
estratéxicos do concello. Irase informando da campaña en redes sociais
e un equipo de 2 promotores visitará
distintos puntos de Tomiño co fin de
tomar contacto co comercio e a hostalería, repartindo e instalando vinilos
coa imaxe da campaña
en escaparates, repartindo pulseiras de tea, e
explicando aos cidadáns
a campaña e a importancia da reciclaxe no colector amarelo para conseguir o reto.
Para máis información:
https://uneteaoreto.com/
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Tomiño planta unha figueira filla da da casa de
Rosalía de Castro
Este acto puxo o broche de ouro á
programación dos actos de conmemoración do nacemento da poeta e
escritora galega
As persoas asistentes, entre as que
se atopaba o presidente da Fundación Rosalía de Castro, recibiron
unha camelia e un poema da autora
Unha filla da figueira da casa da escritora Rosalía de Castro en Padrón, foi
plantada esta mañá en Tomiño. Presidiron o acto a alcaldesa de Tomiño,
Sandra González, e o presidente da
Fundación Rosalía de Castro, Anxo
Angueira, co fin de homenaxear á figura da gran muller das letras galegas no
seu 185 aniversario.
A plantación tivo lugar ás 12 do mediodía no terreo anexo ao Edificio de Benestar do Concello de Tomiño, situado
no barrio da Rocha, nas proximidades
da Casa da Cultura. O acto contou coa
participación de integrantes do Consello da Infancia e Adolescencia Voces
Novas, que leron varios poemas, e de
dúas compoñentes do Grupo de Gaitas Virxe do Alivio, que puxeron a nota
musical.
Con esta plantación, o Concello quixo
homenaxear a Rosalía de Castro, reafirmando o seu compromiso coa Fundación do mesmo nome, da que é mecenas desde hai un par de anos.
Este acto puxo o broche á programación dos actos de conmemoración do
nacemento da poeta e escritora galega. As persoas asistentes recibiron
unha flor de camelia e un poema da
autora. Así mesmo, o Concello agasallou á Casa de Rosalía de Castro cunha planta de camelia.
Anxo Angueira, presidente da Fundación Rosalía de Castro, declarou que

escasa lonxevidade da súa especie.
Non existe documentación que permita coñecer a data de plantación, aínda
que é probable que a propia Rosalía

a plantara tendo en conta os versos
publicados en ‘Cantares galegos’ en
1863: “Miña terra, miña terra, terra
onde me eu criéi, hortiña que quero...

Tomiño participa en dúas mesas redondas sobre
os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, xunto
a autoridades de Latinoamérica e África
As concelleiras de Medio Ambiente e Educación presentaron
as bases do Plan de Implementación dos ODS do concello, que
está en fase de creación
Tomiiño
A. Angueira, Ani Fernández e a alcaldesa

“para nós é unha honra, que esta figueira que é pequeniña, medre, como
medre tamén a nosa colaboración
durante este ano e no futuro” O representante da fundación salientou que
Tomiño foi un dos primeiros concellos
mecenas da Casa de Rosalía na nova
etapa etamén no pasado.
A alcaldesa pola súa banda sinalou
que a pequena figueira plantada hoxe
simboliza a unión de Tomiño coa fundación e coa casa de Rosalía; lembrando que o mecenazgo foi aprobado
en pleno por unanimidade e que agarda que xurdan novos proxectos culturais entre as dúas entidades. Así mesmo, a alcaldesa agradeceu a labor da
concelleira de Cultura, Ani Fernandez,
“rosaliana de formación e devoción
que levou todo o traballo da organización dos actos conmemorativos”.
A figueira orixinal (un exemplar de Ficus Carica L, da Rexión Mediterránea,
Asia Menor), preside o xardín da casa
da escritora sita en Padrón. Árbore
monumental e senlleira dos tempos
de Rosalía, é un dos rexistros florísticos máis prezados de Galicia e unha
das árbores protagonistas indiscutible
da finca, que leva resistindo heroicamente as inclemencias do tempo e a

As concelleiras de Educación, Igualdade e Servizos Sociais (Cristina
Martínez Souto) e de Medio Ambiente (Ana Belén Casaleiro González)
do Concello de Tomiño, participaron
esta semana de forma online, en dúas
mesas redondas, co fin de expoñer a
experiencia na planificación municipal
dos ODS, apoiadas polo Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.
A actividade tivo lugar no marco do
curso internacional “LocalizaODS: Fortalecendo as capacidades para a territorialización da Axenda 2030”, organizado polo Centro de Capacitación e
Promoción da Democracia (CECADE).
A primeira das mesas redondas contou tamén coa presenza de coordinadores dos ODS a nivel nacional de Arxentina, México e Ecuador.
Na segunda das videoconferencias, as
concelleiras puideron dialogar con representantes da Cámara Municipal de
Santa Cruz (Cabo Verde) e do Servizo
Provincial de Economías e Finanzas
de Maputo (Mozambique).
As concelleiras tomiñesas expuxeron
a experiencia de creación do Plan Municipal de Implementación ODS, no
que se seguiron varias fases (diagnose inicial, análise, contacto con axentes, etc.) para chegar á creación da
ferramenta final, aínda
en proceso de desenvolvemento. Neste sentido,
puideron recoller datos
moi interesantes das entidades e países participantes,
atopándose
algúns deles nun estadio
moi avanzado na posta
en marcha dos obxectivos.
Un elemento que non
puido deixarse de abordar, foi a pandemia do

Ana Belén Casaleiro (esquerda) e Cristina Martínez (dereita)

Covid-19; co fin de repensar as estratexias da Axenda 2030 que requiren
unha reconfiguración.
Hai que lembrar que Tomiño é un dos
4 municipios galegos seleccionados
polo Fondo Galego de Cooperación
e Solidariedade (do cal o Concello é
socio) para redactar un Plan Municipal
para a Implementación dos ODS; proceso no que se atopa inmerso.
Así, Tomiño, é o único concello de
Pontevedra seleccionado para por en
marcha esta iniciativa (cofinanciada
a través dun convenio coa Xunta de
Galicia), xunto a Fene (A Coruña), Barreiros (Lugo) e Pobra de Trives (Ourense).
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Rubén Cela Díaz

presidente da fundación Galiza Sempre e membro da executiva do BNG

As clases populares galegas -e do

conxunto do estado-, enfróntanse a
un gravísimo problema: a escandalosa
suba xeneralizada dos prezos que se
traduce nun brusco empobrecemento
da maioría da sociedade. Atopámonos
antes unhas taxas de inflación absolutamente insoportábeis: segundo os
últimos datos dispoñíbeis do Instituto
Nacional de Estadística (INE), referidos ao mes de febreiro, os prezos
incrementáronse na Galiza un 8%
(catro décimas por riba da media estatal). Trátase dunha taxa, de por si,
alarmante porén, nela aínda non están
reflectidas algunhas das subas producidas como consecuencia da guerra
na Ucraína e ás sancións comercias á
Federación Rusa. Isto fai agoirar, novos incrementos no curto prazo (neste
mes de marzo pasaremos xa, moi probabelmente, do 10%) e unha posíbel
estabilización no medio prazo en taxas
superiores ao 5% durante un período
non curto de tempo.
Isto implica a perda de poder adquisitivo do conxunto das galegas e galegos,
o drástico empobrecemento de altas
capas da nosa sociedade, a perda valor do noso aforro e impor un “imposto
adicional” que se ceba en quen menos
ten xa que, artificialmente, se incrementan as bases impoñíbeis nominais
e fai que paguemos máis impostos
polo mesmo produto ou servizo. Polo
tanto, a inflación aféctanos a todas e
a todos. Notámolo cando vamos ao
supermercado, a encher o depósito do
coche, pagar a factura da luz ou a calefacción ou cando vemos reducido o
valor dos nosos aforros. E nótano, es-

ELES DECIDEN, TODAS PAGAMOS

pecialmente, quen menos ten: persoas
xubiladas, no paro ou as máis precarizadas. Unha parte moi importante da
poboación galega cobra o mesmo que
o ano pasado (hai que ter en conta que
menos do 25% dos contratos asinados
no noso país están actualizados conforme a suba do IPC). Porén, pagan
moito máis pola luz, a gasolina, gas,
ou pola cesta da compra ou alugueiro
de vivenda. Isto quere dicir que, sen
facer nada, estanse a empobrecer a
unha grande velocidade. No mes de
xaneiro, o prezo da luz subiu un 46%
con respecto ao ano anterior, pero é
que, no vai de ano, perforou todos os
récords históricos chegando a pagarse o megavatio a máis de 700 euros
en determinadas franxas horarias. No
caso dos carburantes, atopamos gasolineiras ofertando, por vez primeira na
historia, gasolina por riba dos 2 euros
o litro ou a bombona de butano case
un 40% máis cara que hai só un ano e
rozando xa os 20 euros. Todo isto ao
tempo que os beneficios das grandes
empresas enerxéticas non deixan de
medrar (máis 6.500 millóns de beneficio entre as tres grandes eléctricas en
2021. O presidente de Iberdrola embolsouse 13,2 millóns en 2021 e o de
Repsol 4,2 millóns de euros). Simplemente, é indecente. E máis indecente aínda é que as respostas que nos
dan desde o poder sexan como as do
Sr. Borrel: de baixar un grao as nosas
calefaccións (cando o problema real é
que moita xente non se pode permitir
prendela), como as de Yolanda Díaz e
Pedro Sánchez baseadas na “conten-

ción salarial” que volverán pactar con
patronal e sindicatos españois nunha
segunda volta da non derrogación das
reformas laborais do PP ou como as
do sr. Feijóo que son mirar para outro
lado como se isto non fora con el.
Alén da afectación individual, a alta
inflación condiciona o conxunto da
nosa economía, aínda non recuperada
das consecuencias da crise de 2008
e, moitos menos, das da pandemia da
covid-19. Esta situación reduce o consumo, a produción e, como resultado,
o investimento e o emprego. Isto, nun
estado como español cun alta taxa de
paro e precariedade e moi dependente enerxeticamente do exterior, ten
unhas consecuencias agravadas que
poden facer que, un problema, a priori, conxuntural, se poida converter nun
problema estrutural e pasemos dunha alta inflación á temida estaflación.
Desde logo, todos os sinais de alarma
están aí: industrias electrointensivas
como Megasa ou Ferroatlántica parando polos altos custes enerxéticos ou
outras como Stellantis (antiga Citroën)
paralizadas por falta de subministros.
Gandeiros sacrificando animais antes
de tempo por non poder pagar os piensos para alimentalos. Parte da nosa
flota amarrada porque o peixe capturado non dá para pagar o gasóleo ou
os nosos camioneiros perdendo diñeiro cada día que fan unha ruta. É unha
situación absolutamente insostíbel.
O goberno español e a Xunta de Galicia cun presidente de xira-PP por España e gobernando Galiza por whatsapp, non se poden seguir poñendo

de perfil, nin moito menos, botar balóns fóra botándolle toda a culpa da
situación a Putin. É indiscutíbel que
a guerra na Ucraína e as súas consecuencias agrandan o problema, mais
non é menos indiscutíbel que esta situación non ven motivada nin exclusiva nin fundamentalmente, pola guerra
na Ucraína. O problema ven xa moi
de atrás e as súas causas son moito
máis profundas. Que non nos falten a
nosa intelixencia: un ano antes da guerra na Ucraína desde o nacionalismo
galego xa viñamos advertindo deste
problema. A diferencia é que mentres
outros estados levan meses tomando
medidas drásticas para conter esta
escalada e mitigar o seu efecto nas
capas sociais máis desprotexidas (Polonia hai tempo que xa eliminou o IVE
nos combustíbeis e alimentos ou Turquía baixo o IVE dos alimentos do 8%
ao 1%), na Galiza e no estado español
non se ten tomado ningunha medida
con efectos reais.
A solución, pasa, como xa ten proposto o BNG por medidas como a baixada temporal de impostos en alimentos
e enerxía, a suba de salarios, prensións mínimas e prestacións sociais
ou medidas como a creación dunha
banca pública, unha empresa pública
de enerxía, un novo sistema tarifario
enerxético sostíbel e socialmente xusto e a posibilidade de nos dotar dunha
tarifa eléctrica galega, entre outras.
Ese non é só o camiño que propón o
BNG. É o único camiño para non volvan a decidir os de sempre como abordar esta crise e non volvamos a pagala
as e os de sempre.
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Baldomero Iglesias “Mero”

As súas guerras cos nosos mortos

D

espois de negacionistas e terraplanistas, era o que faltaba! Unha guerra!
Non debemos ter remedio. A guerra,
sabémolo todos, é a derrota sempre. A
guerra é a perdición total e o fracaso.
Nega a palabra e o diálogo, nega este
punto de vista feliz de calquera acordo. Supón abrazar a paranoia de crernos libres mentres nos abondan conciencias reaccionarias, machos alfa,
misoxiniños idiotas que só fan crear
fronteiras de bombas e podremia, entre nós mesmos.
Aquí, en Galiza, ademais dos que negan e ven todo liso, temos os desarraigados, as persoas que renegan de ser
o que son, que se negan a si mesmas
e non se recoñecen na orixe, faltas de
orientación nin sequera se ven nin
recoñecen diante do espello.
Podemos loitar contra os virus, a enfermidade, os volcáns, as depresións
económicas, pero contra a nosa estupidez é imposible. Pois ben, aquí estamos de novo no punto de saída. Esta
condena que nos envolve de novo por
mor da estúpida condición humana,
por este proído de protagonismo onde
eu son máis cá ti. Gozamos de moita
información e vivimos desinformados.
Tamén mata o exceso, tamén se morre de abundancia. E isto víase vir!
Tantos tolos gobernando non podía
traer nada bo! Desmandos e abusos,
reaccións, atropelos, violencia, excesos por todos lados, trampas, corrupción! Hai que privatizar, din uns, para
descargar o sistema. Hai que apoiar o
público, din outros, para que chegue
a todos. A responsabilidade é colec-

tiva, por permitir que os turbados e
ditadores fagan sequera ostentación
de destruír a paz xogando a facer
bombas que nos maten, boicoteando
o futuro e a xustiza, desestabilizando
acordos, dando cancha á mesquindade e desigualdades, convertendo
ás vítimas non só en culpables senón
en verdugos. Tamén son cómplices os
que difunden as mentiras, os que sibilinamente apoian a especulación e o
roubo. E agora, por non querer velo,
porque a bola de neve ía a máis grande, estamos nesta apocalíptica ameaza global e multicolor. Tan desgraciada. Ninguén quixo mirar e ver, crer nas
ameazas que nos viñan facendo os
mandatarios absolutos, os que non+
están ben da chola. Vistes como roubou Crimea? A democracia estaba
parva mirando a paisaxe dos números nas bolsas do mundo, o ibex 35
e parentela. Agora chegou a guerra,
como? Non a vimos vir? Veu despois
mesmo da pandemia, con esta aínda
sen irse de todo. Toda Europa estamos
en guerra e nesta espiral de derrota,
de horrores. E non a vimos? Non a viron? Onde estaban os adiviños, os políticos preconizadores, os visionarios?
Xa se podía un imaxinar que no medio
destes animais políticos non podía pasar outra cousa. Tampouco caen pacificamente os autócratas, camúflanse
ata que amosan o seu verdadeiro rostro violento e cando así sucede xa resulta ser tarde. Morte e destrución, parada e retroceso, derrota, sufrimento,
crise. Sufrimento, involución.
Sufrimento, refuxiados, sangue, fame.
Terceira guerra mundial?

De todas formas a guerra non debera
castigar aos pobos, á xente que non
se apercibe das súas coitas. E se queren pelexar, que sexa un arremedo,
unha posta en escena na que se pegaran entre eles, os mandatarios, os
que ostentan o poder, os que saen nas
fotos, que son os que tanto se enfadan. Quizais deberan falar, anque xa
dixemos: de nada vale pois a guerra
en si, anula ese modo de entenderse
e negociar, deixamos de ser persoas.
Pegámonos ou, como é o caso, pegan
uns sobre dos outros que están indefensos. Entraron a saco, impóndose
nunha confrontación desigual e irregular, abusiva. De nada vale que se
insulten, que se chamen psicópatas
ou trogloditas. Nada hai que xustifique
a morte de ninguén, e menos tan violentamente, deste xeito tan cruel. Non,
non é que non deberan ameazar a vellos e crianzas: non deberan ameazar
aninguén. Isto é unha catástrofe sucesiva despois doutras moitas! Que culpa ten ninguén de que entre eles non
se entendan?
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Serafín Fernández, reelixido secretario da Unión Local da CIG do Baixo Miño
A IV Asemblea tamén aprobou o Informe de Xestión e renovou a Executiva
A IV Asemblea da Unión Local da CIG
do Baixo Miño reelixiu como secretario
a Fin Fernández con 33 votos a favor e
1 en branco, o mesmo apoio colleitado
pola nova Executiva.
No proceso celebrado no Centro Cultural guardés tamén se aprobou o
informe da Executiva saínte, que resume a actividade desenvolvida polo
sindicato na comarca dende a anterior
Asemblea, celebrada en 2017.
O secretario comarcal da CIG de
Vigo, Alberto Gonçalves, pechou o
encontro cunha intervención na que
aproveitou para facer unha breve radiografía da situación socioeconómica
do Baixo Miño e apelou á necesidade
de incrementar a contestación social para forzar
unha saída galega xusta
da crise.
Neste punto incidiu precisamente no feito de que a
crise de 2008 tivo se vise
prolongada pola pandemia, e agora polo conflito
entre a OTAN e Rusia, do
que dixo que non pode
“servir de escusa para

seguir a recortar dereitos e precarizar galego.
aínda máis as condicións de traballo e
de vida da poboación”.
Composición da nova ExecuPola súa banda, o secretario da Unión
tiva:
Local, Serafín Fernández, repasou a
actividade desenvolvida polo sindicato -Serafín Fernández Portela.
nestes últimos catro anos, con espe- -Olga Orduña Pereira.
cial mención aos conflitos laborais no -Serafín de la Fuente Gonzácentro educativo San Xerome Emiliani lez.
da Guarda e nas empresas IKF e De-Javier Vicente González.
pósitos Coballes. Ademais, destacou
o incremento da afiliación e o feito de -Rosa María Salgueiro Ferque a CIG superou a maioría absoluta nández.
no conxunto da comarca, onde osten- -Juan José Martínez Rivero.
ta o 53,49% da representación. O acto -José Manuel Martínez Trigo.
pechouse coa interpretación do Himno

Gondomar insta a “poñerse as gafas lilas”
á hora de tomar decisións

Gondomar sumouse un ano máis á conmemoración do día Internacional
da muller cunha concentración na praza das Escolas Vellas na que se procedeu á lectura dun manifesto e tamén se gardou un minuto de silencio en

Especialistas
en canastillas
C/ otero
pedralo, 3
986 905 155
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especial por todalas mulleres que se
Festa Da Arribada.
viron obrigadas a abandonar a súa
vida, os seus traballos e
Había ganas e moitas. Nin máis nin
menos que 730 días despois da última
familias pola guerra de Ucraína.
Gondomar

Decenas de persoas sumáronse á
concentración na que o alcalde, Paco
Ferreira, agradeceu a súa presenza e
lembrou que as administracións “teñen a obriga de aplicar a perspectiva
de xénero á hora de gobernar e tomar
decisións, reiterando o compromiso do
seu goberno coa defensa das mulleres e na consecución dunha igualdade
real na sociedade.”
A presidenta da Asociación de Mulleres Rurais de Gondomar, Irene Pereira, xunto á avogada do CIM local, Marta Pardo e a concelleira de Igualdade
Nuria Lameiro foron as encargadas de
ler o manifestó. Nel lembraron “a fraxilidade dos dereitos alcanzados” e a
necesidade de seguir conmemorando
e manifestándose no 8M porque “en
pleno século XXI, si as mulleres vense
aínda obrigadas a reclamar algo tan
básico como ter os mesmos dereitos
fronte aos homes. Os mesmos dereitos para unhas que para os outros”.
Suliñaron que “non é unha denuncia
dunhas poucas ou dunhas tolas, como
a moitas persoas gústalles dicir”, sustentando nas cifras e datos oficiais a
realidade da brecha salarial que existe
entre homes e mulleres, así como os
efectos que sobre os seus dereitos tivo
a pandemia nos dous últimos anos.
Desde Gondomar instouse a tódolos
organismos e entidades públicas e privadas, sectores produtivos, e á sociedade en xeral, “a poñernos as lentes
lilas e a aplicar os principios de igualdade entre homes e mulleres, garantindo o mesmo trato, as mesmas consideración e oportunidades, así como
as mesmas obrigas e dereitos”.

edición da Festa dá Arribada, Baiona,
por fin volveu conmemorar o que é un
dos capítulos máis coñecidos da súa
historia. Preparouse así Baiona para
celebrar a fin de semana dos días 4,
5 e 6 de marzo o 529 aniversario da
chegada da Carabela Pinta ao seu
porto co anuncio do descubrimento
de América. E fíxoo con tres intensos
días repletos de actividades organizadas polo Concello de Baiona. Grazas
ao seu esforzo foi posible gozar de
postos de artesáns e vivir unha época
medieval con duelos, retos de esgrima
e demostracións de tiro con arco.
Fíxoo respectando as medidas e protocolos de seguridade anticovid19 establecidos pola Xunta de Galicia. Por
esta razón, esta nova edición da Arribada contou cunha serie de cambios
co obxectivo de adaptarse ás circunstancias do momento.
Entre os cambios máis notorios fo
ron todos os que afectan os postos de
artesanía. Estes recolocaranse nun
emprazamento distinto ao de anos
anteriores, o Centro histórico da Vila,
debido a isto o tránsito entre as persoas visitantes foi máis fluído nestas
rúas. Ademais, nesta Festa dá Arribada 2022 non houbo barra nos postos
de comida. As barras limitáronse para
a recollida de alimentos e bebidas.
Para isto, o Concello de Baiona creou
uns espazos denominados “bolsas de
mesas” onde os comensais puidemos
degustar os ricos manxares de comida
e doces que ofrecían os vendedores.
Por suposto, como sempre, as nosas e nosos grandes baixiños tiveron
un lugar só para elas e eles na festa.
Contaron cun gran espazo infantil, situado no parque da Palma onde puideron troulear no “Parque de aventuras

Baiona 2022.

Medieval” no que houbo Arbofun con
xogos ecolóxicos, ponte mono, rappel, paso do oso e equilibrios diversos e Rampla tubbing e un “Parque
de atraccións medievais” no que había
unha nora, o barco pirata, o troncomóbil, carrusel, cadeiras voadoras e
máis.
Cabe destacar que esta festa tradicional e medieval da Vila está catalogada de Interese Turístico Nacional. É
unha homenaxe á chegada de Martín
Alonso Pinzón a Baiona o 1 de Marzo
de 1493. Como xa comentamos antes
foi o primeiro porto en recibir a noticia
do descubrimento. Colón chegaba o
día 4 ao Porto de Cascais, preto de
Lisboa. Ven se notou a catalogación
da festa na afluencia desta edición,
pois despois dun ano de parón as xentes de Baiona e os turistas chegados
doutros recunchos do noso país tiñan
ganas de troula. Taberneiras da época e artesáns recollían a noite do 6 de
marzo as os seus trebellos satisfeitos
para despedir a Festa dá Arribada. En

toda a real vila non cabía unha alma.
Autobuses repletos, taxis ocupados,
restaurantes sen mesas libres, bolsas
de mesas cheas e comensais apoiando os seus pratos en muros e bancos
de pedra para poder levar algo a boca,
aparcamentos improvisados por todas
partes, ese era o panorama da última
xornada da celebración que ninguén
se quería perder. O terceiro día e último, a organización volveu encher
Baiona de todo tipo de actividades sen
tregua. Nin o vento foi capaz de disuadir a espectadores transportados ao
pasado coas espectaculares demostracións de tiro con arco, combates
de esgrima , torneo de xusta e como
colofón, a representación teatral da
arribada da carabela A Pinta desde o
Novo Mundo. Tres disparos de lombarda tocaron a retirada e desexando que
pase un ano máis para seguir gozando
desta espectacular festa de Baiona.
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sanitarias e a elevada incidencia de
casos de COVID-19 non facía viable o
préstamo de ferramentas. Non obstanSituado a carón do CPI Manuel Suárez Marquier, conta co material necesario para que rosaleiros te, durante todo este tempo o centro
empregouse para desenvolver diferene rosaleiras poidan reparar pequenos aparellos eléctricos, bicicletas e outros enseres
tes obradoiros e charlas, algúns deles
A alcaldesa, Ánxela Fernández, visitou este xoves as instalacións acompañada do delegado terri- deslocalizados por mor dos protocolos
dos centros educativos.
torial da Xunta, Luis López, e da directora xeral de Calidade Ambiental, Sagrario Pérez
Así, xunto á posta en marcha do EspaO Rosal
zo de Autoarranxo, o Concello habiliO Concello do Rosal continúa trabatou un grupo en Facebook para o interllando para contribuír a un futuro sosticambio de obxectos entre a veciñanza
ble. Este venres 4 abre as súas portas
e creou a páxina web de Medio Amao público o Espazo de Autoarranxo,
biente, que conta con apartado espeun centro municipal novidoso dotado
cial dedicado á este espazo con difecon todo o material necesario para
rentes titoriais. Ademais, impartíronse
que os veciños e veciñas poidan repaobradoiros de formación ou foi emprerar nel pequenos aparellos eléctricos,
gado por parte do alumnado de plásbicicletas e outros enseres e alongar
tica do CPI Manuel Suárez Marquier
así a vida útil dos bens materiais dos
para a restauración de mobiliario e por
fogares. Este xoves a alcaldesa, Ánxe- cular”, explica a rexedora. Este centro, “pola separación de residuos e a reci- persoal municipal para a reparación de
la Fernández Callís, visitou as instala- para o que se rehabilitou un edificio claxe” e o apoio “a todas as iniciativas maquinaria como as biotrituradoras.
cións situadas a carón do CPI Manuel municipal en desuso na Cumieira, será neste ámbito, xa que é fundamental
Suárez Marquier acompañada do de- tamén “un espazo transversal no que para preservar o noso medio ambienlegado territorial da Xunta, Luis López; impulsar e fomentar a colaboración te e o noso futuro. Agradecemos estas
a Directora Xeral de Calidade Ambien- entre axentes sociais para intercam- propostas tan novidosas, xa que pertal, Sostibilidade e Cambio Climático, biar coñecementos e experiencias e mitirán que moitos obxectos volvan a
Sagrario Pérez; o xefe territorial de contribuír á reparación e reutilización ter unha utilidade en lugar de finalizar
Medio Ambiente, José Manuel Gonzá- de materiais, alongando a vida útil dos no lixo, favorecendo ademais a econolez; a concelleira de Medio Ambiente, obxectos, facilitando o intercambio mía circular e a sostibilidade”.
Sara Vicente; e o edil de Vías e Obras, de materiais, reducindo os residuos a Este proxecto, financiado ao abeiro do
Germán Fernández.
tratar nos vertedoiros e potenciando a Fondo Europeo De Desenvolvemento
“Con iniciativas como esta queremos sensibilización ambiental”.
Rexional con cargo ao Programa Opeconcienciar ás persoas para afastar- Durante a visita o delegado territo- rativo Feder Galicia 2014-202, comeza
nos dos modelos de usar e tirar en prol rial da Xunta, Luis López, salientou a agora a dar os seus primeiros pasos
dun modelo adaptado á economía cir- aposta da administración autonómica tras dous anos nos que as medidas

O Rosal abre un espazo para o autoarranxo de obxectos para a veciñanza
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Alén da tenencia de alcaldía que
áreas levas ti Chus?
Vías e obras, e alumeado
Canto tempo leva no concello ?
Este é o 4º mandato. Os dous primeiros na oposición e os dous últimos formando parte do goberno
E despois de ser oposición 8 anos
como levaches o teu primeiro mandato no goberno?
Ter a posibilidade de levar á práctica
os nosos proxectos para Ponteareas
foi unha experiencia enormemente
ilusionante. Recordo con moito cariño os meus inicios no goberno municipal. A redacción do documento da
estratexia urbana sostible foi desas
cousas que me fixo valorar a enorme
responsabilidade e importancia que
supuña participar no goberno do meu
querido pobo. Nese primeiro mandato
conseguimos arredor de 10 millóns de
€ extras de fondos europeos para o
concello de Ponteareas, que en grande medida son todas estas obras que
estamos mirando na actualidade
Cando chegastes ao goberno ,
Ponteareas estaba arruinada?
Si. O noso goberno tivo que pagar en
torno a 14 millóns de €.E estivemos
nun plan de pagos a provedores supervisados polo goberno do estado.
Esa situación limitounos moito as tuas
actuacións
Nese primeiro mandato sentícheste cómoda nas relacións co BNG?
A relación entre Pepe e eu sempre
foi moi cordial e todas as tensións
que tivemos foron resoltas de maneira
moi civilizada. Eu tiven claro desde o
principio que estabamos condenados
a entendernos. Por outra parte a aritmética municipal era máis complexa

do que é agora. Eramos catro grupos
os que nos tiñabamos que entender e
non foi nada fácil. Teño a convicción
de que fixemos un moi bo traballo
E non sentiches certa frustración
por ter baixado , neste segundo
mandato, de 4 a 3 actas?
É algo que soe ser normal nos bipartitos. A pata máis forte dese tipo de gobernos sempre leva todo o mérito. Eu
no meu interior síntome tan responsable de todos os éxitos daquel mandato
como o BNG.
A morte de Pepe foi unha traxedia
e unha inxustiza tremenda. Sempre
se fala ben dos mortos, pero neste caso a natureza boa e xenerosa
de Pepe Represas é unha verdade
incontrovertible ao meu xuízo claro
E a min tamén dende logo o seu falecemento afectoume moitísimo. El
era unha moi boa persoa ademais tiñamos relación familiar somos primos
segundos. Pero o máis importante é
que compartimos tanto tempo xuntos
que inevitablemente creamos un forte
vínculo afectivo. El deixouse a pel para
mellorar este concello.
E chegamos ao segundo mandato. Cales son as actuacións máis
importantes que estás facendo nas
áreas das que es ti responsable?
Todas as obras que se fan nas parroquias de asfaltado e mellora de camiños fanse desde as áreas das que eu
son responsable
Pero o rural de Ponteareas é moi grande
E tanto que si. Ten 400 kmts de vías.
Fixemos obras en Cristiñade, en Chan
da Gándara, en Bugarín en Guláns, en
Ganade.........Os cartos son limitados
para tanta superficie de terreo, pero a

miña vontade é atender o máximo posible, con equidade eficacia e dilixencia. Temos un proxecto moi interesante para operar na Picaraña no que
imos investir 100.000€.Por outra parte quixera falar do alumeado porque
creo que é o proxecto estrela da miña
área. Nas subvencións europeas, que
antes che comentaba, conseguimos 4
millóns de € que dan para mudar as
luminarias de todo o concello. Xa temos máis do 60% executado. Estamos
pondo todas as luces LED
Os outros dos concelleir@s socialistas que áreas levan?
O compañeiro Benito leva novas tecnoloxías e persoal, e a compañeira
Vanessa leva formación. Ambos desenvolveron un traballo brillante. Cando
chegamos ao concello era case decimonónico, os expedientes eran A-Z
todos. A modernización desta área
de novas tecnoloxías, tan importante,
froito do traballo do noso compañeiro, é sobresaínte. No que respecta ao
traballo de Vanessa o éxito dos nosos
obradoiros amosa ben ás claras o gran
traballo que fai. Estamos intentando
conseguir este ano o de albanel que
penso sería moi importante.
Que percepción observas na veciñanza sobre a vosa acción de goberno?
Eu creo que moi positiva , o rural está
encantado
Fíxate, sen embargo eu, nas rúas
do casco urbano, observo importantes niveis de tensión?
A tensión que se nota no casco eu
creo que se debe matizar. Tanta obra
en tan pouco espazo de tempo é inevitable que xere certa tensión. Agardo
que se vaia esvaecendo aos poucos

pois cando se comprobe que todo é
para mellorar a calidade de vida da veciñanza penso que a maioría valorará
que o esforzo e as molestias, que eu
entendo e respecto, pagaron a pena.
Recentemente representantes da
plataforma de afectados pola N120
abandonaron unha xuntanza no
concello non conformes coa túa
presenza na mesma. Cal é a túa valoración ao respecto?
Ben, creo que para entendelo cómpre
pornos en contexto. O Partido socialista pertence á asociación de afectados
desde o principio. Eu persoalmente
considérome afectada porque vivo en
Areas. Cando nós entramos no goberno insistimos con firmeza á Xunta para
que redactara o proxecto para quitar
tráfico da N120
Que facía a Xunta?
Miraba para outro lado e pasáballe a
pelota ao goberno do estado. Cando
entra o PSOE no goberno de España
colle o toro polos cornos e asume a
responsabilidade da redacción dunha
variante para Ponteareas. Faise, e fómola coñecer a Pontevedra. As expectativas da plataforma vense melloradas porque entenden que o proxecto é
bo. Cando saen os orzamentos do estado non aparece unha partida como
tal para a N120 pero si que aparecen
partidas xenéricas. Sen embargo a
plataforma sempre tivo unha actitude
hostil cara ao partido socialista en xeral e cara a miña persoa en particular
Por que?
Pois non o sei. Se cadra entenden
que cargando contra nós chegan mellor á veciñanza. Pero eu creo que se
extralimitaron. Incluso o presidente
da xestora do PSOE recibiu algunha
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mensaxe inadecuada por parte de alguén da plataforma. De feito nós non
avalamos a concentración na subdelegación do goberno. Nós quitamos
unha nota na que manifestamos que
non iamos aguantar ningún tipo de
actitude inadecuada máis. Eles seica
se sentiron moi ofendidos e decidiron
marcharse da xuntanza á que nos
convocou a nosa alcaldesa.
E que pasa co proxecto?
Eu xa hai tempo que decidín non comprometer unha data máis en algo que
non dependa de min. O que teño a
certeza absoluta é do compromiso do
meu partido con Ponteareas. A mellora da N120 vaise facer.
Antes pregunteiche polas relacións con Pepe. E con Cristina?
Son cordiais aínda que temos sobre a
mesa varios puntos de desacordo que
esperamos resolver.
Cales son?

www.eidodafonte.com

Fundamentalmente os orzamentos e
o centro de saúde. No caso dos orzamentos , por primeira vez, mandáronnos á oposición sen un consenso previo co partido socialista. E iso xerou
certa tensión que confío esteamos en
vías de resolver despois dunha xuntanza que acabamos de ter co BNG.
E no que respecta á ubicación do novo
centro de saúde tamén temos diferencias de criterio co bloque.
Vas ser a candidata do PSOE nas
eleccións municipais do ano próximo?
Aínda é pronto para responder a esa
pregunta. Pero se teño a confianza
das compañeiras e compañeiros da
agrupación local de Ponteareas eu estarei aí. Traballar polo ben común do
meu pobo é unha inmensa honra.
As expectativas electorais para o
Partido socialista como as ves?
Eu teño a esperanza de que sexan
moi favorables.

Antón Lorenzo “Xaque” Historiador

Loitas da guerra duriminia
(continuación)

Desta volta imos trascribir o relato de
cómo o exército do rei castelán fixo entrada até o concello portugués de Castro Laboreiro e a oposición que atoparon do exército portugués no Porto dos
Cabaleiros.
Dous días despois do relatado con anterioridade, corta feira 7 de
agosto de 1641, mandou o Xeneral retirar a infantería para valerse dela con
ocasión dunha entrada que determinava facer na vila de Salvaterra, deixando na campaña de Ponte Barxas, fronteira dos lugares de Padrenda, onde
os galegos estaban fortificados, ó sarxento maior Simão Pita Porto Carreiro
e ós capitáns Mathias Osorio, Rodrigo
de Moura, Francisco Barbosa, Theodosio Barbosa e Antonio de Barros,
para resgardar aquela parte da raia
coas súas compañías.
As compañías dós capitáns
Moura e Osorio ficaron resgardando o
mosteiro de Feãens, da Orde do Cister, por orde do Xeneral dado o odio
que o enemigo tiña a estes relixiosos,
polo feito de seren fieis e leais o reino
portugués dando información e avisos
que redundaban en beneficio das armas portuguesas.
O exército do rei español xuntou un grupo numeroso para atacar ós
portugueses, pero estes foron avisados por espias, así, o sarxento maior
Simão Pita e o gobernador de Mel-

gaço, preparáronse para a defensa.
O nove de agosto ordenaron o capitán
Antonio Barros que coa súa compañía
se unira no Porto dos Cavaleiros á de
Afonso de Castro, capitán de Valadares, para cortar o paso o enemigo. Foi
un tal Cypriano Pinheiro de Queirós
o que deu aviso do enemigo estar xa
perto e do poderío que traía. Ordenouse prudentemente que os moradores
dás facendas se retirasen do lugar.
O sarxento maior ordenou
marchar a Infantería en número de
trescentos soldados, có capitán do
séu Reximento, dándose presa camiñaron duas legoas en menos de duas
horas pola noite chegando o amencer.
Antes deles chegar, o capitán Mathias
Osorio viu como os capitáns Antonio
de Barros e Afonso de Castro voltavan
derrotados, foran envestidos polo enemigo durante a noite e víronse obrigados a retirada por verse en inferioridade.
O recibir os reforzos do capitán Mathias Osorio, envalentonáronse e
contraatacaron. Envestiron o enemigo e matáronlle o capitán Don André
e outros soldados que pelexaron con
valor, máis finalmente retiráronse por
prudencia o ver que o enemigo compúñase de máis de dous mil infantes e
trescentos cabalos. Non quixeron seguir acometendoos por ser as armas
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portuguesas un tanto desiguais, sen
embargo o enemigo non debeu querer
seguir a pelexa por recelo de non estar
ben informado do poderío portugués.
Con todo os españois lograron parte dos séus obxetivos, porque
entrando coa súa retaguarda na vila
e concello de Leboreiro saqueárono
e queimaron todo, non sendo posible
darlle socorro por estar o enemigo
polo medio, ser os pasos estreitos e
atoparse en inferioridade.
Foi unha sorte que grazas ao
sarxento maior e séus capitáns ocupar aquel paso, porque si o enemigo
o gañara, ficaba señor para saquear e
abrasar o mosteiro de Feães así como
os lugares de Paços, Chaveães, Lamas de Mouro e outros por máis de
dúas leguas terra adentro. Inda así
asaltaron o lugar de Alcobaça sen perdoar a ermida de nosa Sra., roubándolle todo o que puideron e matando a
sangue frío dous vellos tolleitos.
Tendo o Xeneral novas do que
pasara e vendo como a guerra por
aquelas montañas da raia era tan brava e continua, mandou reforzos coas
compañías dos capitáns Christovão
Mauzinho de Vasconcelos, Martím
Coelho Vieira e Amador Rodolfo, os
cales foron colaborando coas outras
compañías en múltiples encontros
que se daban a diario co enemigo,
sufrindo os grandes rigores daquelas montañas, de frío, fame e outras
inconvenencias da guerra, sempre
coas armas nas mans, de noite e de
día, resultando o enemigo sempre con
perdas e obrando con valor de portugueses xa experimentados, rebatindo
o enemigo unhas vegadas de frente,
outras con emboscadas, queimándolle

os séus lugares, como eles fixeron ós
de Soreira, Pella, Alcobaça da Galiza
e outros, (chámame a atención o caso
de se apelidar Alcobaça “da Galiza”,
pois pese a estar en territorio portugués, naquela altura así se chamaba,
actualmente pertenece a ferigresía de
Lamas de Mouro e nalgún momento
da historia deixou de así se apelidar).
Estaba ben “quente” esta
parte da raia seca, por non ter o impedimento do río. Na parte galega do
norte o exército tiña a praza de armas
no lugar de Padrenda, fortificándose
até Castro Leboreiro, con sete redutos
ben defendidos por fosos, trincheiras,
estradas encubertas, medias luas,
etc., tendo unha guarnición no entorno
de dous mil infantes e trescentos cabalos. Estaban ás ordes dós Mestres
de Campo, Don Benito “de tal”, Don
Fadrique de Valadares bisneto do portugués Francisco de Sá de Miranda,
sarxentos maiores D. Francisco Solis
e David Guerra, (este último fora catro
anos capitán de arcabuceiros en Flandes, coa súa experiencia o pronto de
chegar ascendeu a Mestre de Campo), e outros.
Con este poderío intentaron
moitas vegadas invadir as terras do
sul. Iso irritou ó Xeneral Gastão Coutinho que resolveu ilos desaloxar e
forzalos a batalla. Para elo mandou
entrar pola Portela do Homen a Vasco
de Acevedo Coutinho, por Lindoso a
Manoel de Sousa de Abreu, a idea era
forzar a división do poder enemigo.
O nove de setembro de 1641, entrou
Vasco de Acevedo con catorce compañías repartidas, entraron na vila de
Lobios e nos lugares de Mani, Barreal,
Quintas, Cima de Vila, Zapateiro, Fon-

do de Vila, etc. Puxeron fogo ás casas
e mataron o enemigo vinte homes, sen
baixas propias.
Por Lindoso entrou Manoel de
Sousa con mil homes, romperon ós
contrarios no lugar de Copostela? coa
morte dalgúns, saquearon e queimaron este lugar e os de Aceredo, Lobeiros, Vau e Buscalque. Por achegarse
a noite recolléronse en Portugal e reabastecéronse. O día seguinte fixeron
entrada por outros lugares pasando o
vado do río Buscalque, alí atopáronse
co exército enemigo defendendo a posición pero trala perda e morte de dez
homes e ver que non podian resistir o
ímpeto dos portugueses, emprenderon a retirada facilitando o saqueo e a
queima dos lugares de Quintela, Lantimil, Illa e Entrimo, varias vegadas reedificado.
En Lamas de Mouro foi onde
o Xeneral resolveu concentrar a maior
parte do exército no lugar de Cubalhão. Chegaron os primeiros capitáns
da zona de Braga coas súas compañías, João Pereira do Lago, Pero da

Cunha Souto Mayor e Antonio Vieira.
Fora no sete de agosto de 1641 que
comezaron a percorrer a campaña até
Lamas de Mouro, lugar veciño da raia,
en número de mil homes, onde andava
a cavalería do enemigo que a vista dos
soldados portugueses fóronse retirando ás súas fortificacións sen presentar
batalla, agás un grupo de mosqueteiros. Acometéunos a compañía de
Christovão Mauzinho, socorrida pola
compañía de Martim Teixeira, obrigándoos a retirada.
Na tarde do mesmo día apareceu o Xeneral recoñecendo a campaña, chegando unda a raia, perto dos
cuarteis do enemigo, ben protexido
con trinta de a cabalo, para designar o
lugar onde faría alto a súa xente. Durmiu aquela noite en Cubilhão e no día
seguinte, de madrugada marchou até
Ponte Barxas……continuará.
Agradecemento ó Sr. Don
Fernando Jorge Carbalho, natural do
lugar dos Milagres, Monção, pola súa
axuda na procura dos lugares xeográficos citados.

Rúa Castelao, 33- Salvaterra

motos novoa
tortoreos as neves
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A Cañiza a exame
“ O goberno de Luis Piña é un goberno de pura propaganda”
Os camiños da vida leváronnos a mergullarnos polas terras da Cañiza co obxectivo de coñecer, de
primeira man, como marcha a súa realidade política e sociolóxica. Nesta primeira xeira da nosa
viaxe conversamos con Miguel e con Sandra. El é o ex alcalde, do PP, e ela é a actual presidenta da
asociación de comerciantes da Cañiza. Velaí vai o que deron de si as nosas conversas

Miguel Domínguez, Ex alcalde da Cañiza do PP
Ti entraches en política no ano
2.011, xa como candidato á alcaldía,
de onde che veu a vocación?
Ben, como dis eu non tiña experiencia política ata ese momento, pero si
tiña unha profunda vinculación coa
sociedade do meu pobo. De feito fun
moitos anos presidente do seu equipo
de fútbol
Botas de menos o mundo do fútbol?
Non me apartei, sigo mantendo certa
vinculación co equipo. Pero francamente o fútbol modesto non é un mundo nada fácil. Dáche moitos problemas
,e pasas moito tempo resolvendo conflitos.
Gañaches no 11 e no 15, en ambos casos con maioría absoluta, e
perdiches no 2.019.Por que?
Perdín a alcaldía non as eleccións,
pois o PP gañou as municipais do
2.019 pero , por moi pouquiños votos
non nos deu para conservar a maioría absoluta. Houbo un pacto, politicamente inexplicable entre o PSOE e
unha persoa, nese momento en CS,
que chegara a ser afiliado do PP que,
insisto, politicamente non se entende.
Só se pode entender desde o prisma
da existencia dunha mala relación persoal coa miña persoa.
Pero vós intentastes negociar con
el non?
Si claro, de feito aceptabámoslle todo
o que nos pedía
Que vos pedía?
Tenencia de alcaldía, unha liberación,

despacho propio e persoal adscrito ao
seu cargo. Eles venderon de maneira
ostentosa o pacto que fixeron co psoe,
por certo tivemos que pedir un pleno
extraordinario para que nos amosaran
ese pacto, e non cumpriron ningunha
das condicións políticas do pacto.
Dime algunha desas condicións
do pacto que supostamente non
cumpriron?
Pois a modo de exemplo unha moi peculiar consistente na construción dun
mono raíl, de verán desde o Pedroso
ata o centro urbano, cun investimento superior a 1 millón de €. Ou a mellora dos accesos á Franqueira. Nós
presentamos unha moción no pleno

ao respecto diso e
curiosamente, aínda que era unha
das condicións do
pacto entre PSOE
e C,S, rexeitárona
Cando Piña accede a alcaldía
acusou ao teu goberno de deixar á
Cañiza nunha moi
mala
situación
económica. Eso é
así?
Si, si que acusou.
Tamén dixo que ía
contratou a unha
persoa para facer
unha auditoría externa. Esa persoa
cobrou 8.500€ polo
informe. E de momento está agochado. Debe de ser
porque o informe non di o que quere
Piña que diga. A situación económica
da Cañiza era semellante á de moitos
concellos. Pode que tiveramos algún
problema para liquidar con Fenosa ou
Sogama en prazo, pero cos pequenos
provedores locais cumprimos escrupulosamente. E el acusar acusou, si,
pero non fala das súas deficiencias de
xestión económica?
Por exemplo?
A perda da subvención da piscina,
unha subvención de 130.000€, a perda das subvencións do canon ambiental por non presentar as contas en prazo, outras subvencións que perdeu por

non ter a conta xeral cando a tiña que
ter....
Faime unha valoración xeral da
xestión do goberno actual?
É un goberno de propaganda. Gasta
moitísimo en asistencias técnicas e en
estudos pero non concreta nada. Non
hai ningún tipo de melloría. O que percibo na rúa, incluso en moitos votantes
socialistas, é decepción. O único que
fai é atacarme a min
Algúns dos nosos lectores da Cañiza trasladáronnos certo malestar
pola nova organización das feiras.
Cóntanos a túa versión deste feito?
Os días de feira son no noso pobo,
desde tempos inmemoriais, os días 6
e 20 agás que cadrasen en domingo
.Se fose así adiantábanse ao 5 ou ao
19.Nada máis chegar á alcaldía, Piña
publica un bando no que di que as feiras serían o 6 e o 20 aínda que cadrasen en domingo, co que se vulnera o
dereito ao descanso dos comerciantes. Cando se dá de conta que non é
legal facelo cun bando inicia unha modificación da ordenanza reguladora.
O malestar foi moi grande , incluso
houbo unha protesta nun pleno de
persoas afectadas que expresaron o
seu grande desacougo porque isto se
fixera sen contar cos súa opinión. En
outubro do ano 2021 aprobouse definitivamente a modificación e, agora, as
feiras son o 6 e o 20 con independencia de que caian en domingo ou non.
Ademais hai o proxecto de dúas novas
feiras que son o penúltimo e o antepenúltimo domingo de mes, co que po-
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dería darse o caso dalgún mes en que
haxa feiras todos os domingos.
Se volveses chegar a alcaldía
comprométeste a cambialo?
Comprométome a facer o que queiran
os comerciantes
Xa vexo que estás animado a volver a presentarche como candidato
á alcaldía?
Si, si que estou moi animado. Quero
deixar claro que eu non preciso da po-

lítica para vivir. Eu fago política porque
quero defender os intereses do meu
pobo.
Ti es deputado provincial. Como
valoras esta experiencia?
Valóroa de maneira moi positiva. Estou aprendendo moito
A deputación trata con equidade
aos distintos concellos con independencia do signo político do seu
goberno?

O goberno da deputación é parecido
ao goberno da Cañiza, un goberno de
propaganda. Vigo é claramente beneficiada polo goberno da DEP .Vigo é
un concello dopado pola DEP
A Xunta trata con equidade aos
distintos concellos con independencia do signo político do seu goberno?
Seguro que algún alcalde que non
sexa do PP vaiche dicir que non, pero

eu o que vexo é que si. O fondo de
compensación local da Xunta repártese en función de criterios obxectivos
Por quen apostas para suceder a
Feijóo na Xunta?
Iso terá que dicilo o presidente no
seu momento. Eu non o sei. Fálase de
Rueda e a min gustaríame moito pois
téñoo en moita estima política e tamén
persoal.

“A asociación de comerciantes está a dispor de todos e cada un dos negocios
do noso pobo, coa única intención de colaborar no ben común do conxunto
do tecido comercial”

Sandra Fidalgo e Sergio Cobas, presidenta e vogal da asociación de comerciantes da Cañiza
Sandra e Sergio son respectivamente a presidenta e vogal da
asociación de comerciantes da
Cañiza. Ambos levan anos , de
feito Sergio é un dos fundadores da asociación, desenvolvendo un traballo absolutamente de
balde ao que lle dedican moito
tempo, que debera ser para as
súas respectivas vidas persoais
, para tratar de mellorar a situación do comercio local. Con
eles analizamos a situación do comercio na vila da Cañiza. Velaí vai o que deu de si a nosa conversa.

Cantos asociados tedes?
Non é un número
rigoroso
porque nós non
cobramos
ningunha cota. Implicados poderemos ser arredor
de 30 aínda que
os beneficiarios
son todos os comercios da localidade. É preciso
apuntarse para
figurar pero a asociación está aberta,
para todos os que queiran vir, sen ningún tipo de traba. Na iniciativas que facemos, con independencia de que se

estea ou non apuntado na lista da asociación de comerciantes , procuramos
non deixar a ninguén fóra
E canto tempo levades na directiva?
Nós levamos desde antes da pandemia. Estamos pendentes de renovar. A
ver se aparece alguén que teña interese en participar. Facemos o noso traballo con ilusión e tratamos de achegar cousas que vaian en beneficio do
colectivo. E estamos contentos, pero
botamos de menos un pouco de colaboración. É un traballo completamente
altruísta que che fai perder parte do
tempo da túa vida persoal
Cubrides o casco e as parroquias?
Tratamos de acoller a todos, pero as
iniciativas tiran máis ao centro,pois
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nas parroquias é máis difícil
Contádeme algunha das iniciativas
que teñades desenvolto?
Se cadra a máis destacada é o “ Merca Cañiza” que consiste en darlle uns
tickets aos clientes que fagan compras
superiores a 20€ ,cos que entran nun
sorteo de 20 vales de 50€, para gastar
nos comercios do pobo
1.000€ entón é o importe da totalidade do sorteo do Merca Cañiza?
Si, 20 vales de 50€.Tamén estamos
traballando na liña de crear unha páxina web. Estamos valorando distintas
alternativas, entre elas unha liña de
axudas da DEP, que temos esperanza
de que nos concedan. O noso obxectivo é unha web integral para o conxunto do comercio local. Non é nada fácil porque cadaquén temos as nosas
particularidades, e facer unha que
funcione ben para todos é complexo.
Por outra parte valoramos tamén facer algo e publicidade conxunta. De
feito xa fixemos, con fondos propios,

algunhas campañas en radio e prensa.
No verán do 2.020,en colaboración co
concello, fixemos unha campaña de
recuperación de confianza enfocada ao consumidor local. Tamén nos
adherimos á federación de comercio
de Pontevedra o que posibilitou, para
quen así o quixera, lucir o selo da Xunta de comercio seguro
Se fixeramos unha valoración xeral do estado do comercio da Cañiza como diagnosticariamos a súa
saúde?
A cousa non está ben. A situación
económica xeral é mala co que a xente
compra menos e o golpe da pandemia
foi moi duro para o pequeno comercio
Como estaba a cousa antes da
Pandemia?
Algo mellor , pero como che dixen antes o COVID foi unha proba durísima
para o sector comercial
Naquel momento de extrema dureza, no que había restricións horarias e incluso peches perimetrais,
como se portou o
Concello con vós?
Dunha maneira un
tanto descafeinada. O
único que facían era
desinfectar as rúas e
facilitar máscaras de
protección
E non quitou ningunha liña de axudas para os comerciantes do pobo?
Si, a posteriori. Veñen
e cobrarse hai pouco
Foi doado ou difícil
acceder a elas?
Había que facer bas-

tantes trámites e tiñan uns baremos de
puntuación en función das circunstancias de cada quen,algo que nos parece razoable. Pero unha vez solicitadas
os cobros foron áxiles
Diciádesme antes que durante
a pandemia o comportamento do
concello foi un tanto” descafeinado”.E en liñas xerais como se porta
con vós?, porque eu creo que unha
interacción adecuada entre o tecido
comercial e a administración municipal e chave para que o sector
teña boa saúde?
É difícil de valorar descontextualizándoo dun factor tan relevante como a
pandemia que mediatiza e condiciona
case todo. Seguro que se podían facer
máis cousas. Pero nós imos pedindo
as distintas suxestións que nos fan os
comerciantes e eles procuran atendelas
E son sensibles a esas suxestións?
Como di un amigo meu “ das palabras
non hai queixa”.Logo cando chegan os

feitos nunca chove a gusto de todos.
Algún exemplo dalgunha desas iniciativas?
No ano anterior á pandemia o concello montara na praza maior unha pista
de patinaxe para dinamizar a época do
Nadal.
Notastes algunha diferencia significativa entre esta administración
do PSOE e a anterior do PP?
Non, as liñas son similares.
Algúns dos nosos lectores
queixáronsenos do cambio de criterio con relación ás feiras, polo que
van ser os días 6 e 20 aínda que algún deles coincida en domingo. Ata
agora cando se daba esa coincidencia modificábase o día da feira. Cal
é a vosa opinión ao respecto?
Nós como representantes dos comerciantes temos que dicir que a maioría
teñen unha opinión desfavorable sobre este cambio. A asociación este
cambio non se lle comunicou. Tamén
é verdade que levamos anos escoitando opinións negativas sobre a feira
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da Cañiza e pode ser necesario darlle
unha volta. Isto é un experimento e haberá que ver como sae. Nós presentamos no Concello unha proposta sobre
como nos gustaría a nós que fose a
feira
En que consistía a vosa proposta?
En que as feiras se celebrasen os
sábados, en que os postos se organizaran por sectores, non que estiveran
mesturados, e en tratar de rebaixar,e-

se día , a tarifa dos taxis para facilitar
o desprazamento.
Rematamos, cal credes que pode
ser a principal necesidade da Cañiza en aras de beneficiar ao comercio local?
Nós cremos que fixar poboación. O
despoboamento da Galicia interior é
un problema enormemente grave ao
que A Cañiza non é alleo, e os seus
efectos negativos fanse notar na nosa
actividade.

de alcaldesa, Chus Garrote.
A rehabilitación deste edificio, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) a través do programa EDUSI ‘Ponteareas,
Hábitat Saudable’, dinamizará a Praza
Maior e a súa contorna, favorecendo

a revitalización urbana e comercial do
centro histórico.
A redacción do proxecto sae a licitación por un total de 42.185 euros. As
empresas e as e os profesionais interesados poderán presentar as súas
propostas ata o vindeiro 16 de marzo

O Concello de Salvaterra de Miño informa que os
próximos 4, 5 e 6 de abril a Unidade Técnica de
O Concello avanza para poñer o Centro Cívico de Agrícolas desprazarase a este Concello co obxecto
de facilitar o paso da Inspección técnicas aos vehíPonteareas a disposición da veciñanza
Xa co proxecto básico e autorización de Patrimonio, iniciouse culos agrícolas, no Campo de Fútbol de Dextros.
o proceso de licitación da redacción do proxecto de execución
das obras

O edificio dotará á vila de 900 m2 para actividades sociais e
servizos municipais no centro histórico

Ponteareas

O Concello continúa avanzando para
poñer a disposición da veciñanza o
Centro Cívico de Ponteareas. A iniciativa, que xa conta co proxecto básico
e a autorización de Patrimonio Cultural, atópase agora en proceso de licitación da redacción do proxecto de
execución, da elaboración de informes
de eficiencia enerxética (IEE) e da dirección da obra do edificio situado na
Praza Maior.
Esta nova instalación, que xa foi presentada á veciñanza e ao tecido asociativo, dotará á vila de 900 m2 para
servizos municipais e actividades sociais, como espazos para a mocidade,

salas de reunións, espazos para obradoiros e cursos, servizo de atención
temperá ou unha oficina de información. “Será o primeiro edificio público
de Ponteareas con estas características. Con el queremos fomentar o encontro da veciñanza e apoiar o asociacionismo con espazos versátiles e
flexíbeis no centro urbano”, salienta a
alcaldesa Cristina Fernández Davila.
Esta iniciativa do Goberno municipal
do BNG-PSOE permitirá rehabilitar
un edificio do centro histórico adquirido polo Concello con fondos propios
para “recuperar espazos para o tecido
social e asociativo, para a veciñanza
en xeral e para todas as usuarias e
usuarios dos novos servizos municipais cos que se
dotará o edificio.
Un lugar activo e
permanente
no
que as ponteareás
e os ponteareáns
poderán gozar de
actividades dirixidas, pero tamén de
espazos para desfrute individual e
colectivo”, explica
a segunda tenente

Cinco empresas de Ponteareas reciben o distintivo
SICTED de calidade turística
Os días 4 e 5 en horario de mañá e tarde e o día 6 en horario de mañá
As soliciturdes faranse por cita pevia no 902 30 90 00 ou a través da páxina
web www.sycitv.com – cita previa
Cinco establecementos de Ponteareas contan xa co distintivo SICTED,
un certificado promovido pola Secretaría de Estado de Turismo co apoio da
Federación Española de Municipios e
Provincias que premia o compromiso
das empresas turísticas coa calidade.
A alcaldesa, Cristina Fernández Davila, e a Directora Xeral de Turismo de
Galicia, Nava Castro,
entregaron estes distintivos dentro da
II Gala de Calidade Turística do Xeo-

destino Condado Paradanta celebrada
este luns.
Nesta nova edición da gala recolleron
por primeira vez os certificados
os ponteareáns a taberna-tapería A
Casa da Triga, a cervexa artesanal
Galician Brew, ao restaurante Casa
Rivero, mentres que o establecemento
hoteleiro A Coastine e o restaurante
de cociña de autor de A xanela gastronómica renovaban certificado.
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“O CASINO DE VILASOBROSO, DE CAMIÑO
AO CENTENARIO”
Vilasobroso

O 27 de xullo de 1924, no lugar de San
Martín da Portela reuníronse en asamblea
magna os veciños desta vila para tomar o
acordo de fundar o Casino de Portela, hoxe
Casino de Vilasobroso.
Neste acto, tiveron moi especial relevancia
o médico José Estévez Alfaya, quen presentou perante a asemblea o regulamento. E foron integrantes da primeria xunta
directiva: Benito Fernández Candeira,
presidente; Ceferino Paredes, vice-presidente; Alfredo Grova, suplente; Benito Amil
Fernández, secretario; José Ferreira Cabaleiro, vice-secretario; Antonio Fernández
Alfaya, depositario; Domingo Grova Amil,
suplente; Clemente Amil Brea, vogal dos
Amos e Luis Casales Iglesias, vogal dos
Xornaleiros.
O texto fundacional do Casino expresa
no seu Regulamento: «Constituída esta
sociedad en Villasobroso, para responder

O PSOE aposta polo modelo de xestión do ari de
vigo para Ponteareas
O PSOE quere para Ponteareas o modelo de éxito do ARI de
Vigo.
Ponteareas

al deseo de unión que siente este pueblo,
así como la adquisición de cultura, ansia
de todo vecindario, para evitar humillaciones. Nació exento de todo carácter político,
y para todos los efectos con el nombre de
Casino de Villasobroso.

O PP de Mondariz Balneario esgota todos os aforros do Concello preparando a campaña electoral.
Mondariz Balneario

O goberno do PP en Mondariz Balneario prepara un inxente gasto de recursos públicos no ano electoral. Cos
votos dos 4 concelleiros populares
aproban unha modificación orzamentaria por importe de mais 600 mil euros,
esgotando completamente o remanente de tesourería acumulado na última
década, e soamente dous meses despois de aprobar un orzamento no que
non se contemplaba este gasto. Tralo
axustadísimo resultado electoral do
ano 2019, o medo a perder o goberno
no ano 2023 leva a que Jose Antonio
Lorenzo baleire as arcas do Concello
pensando en afrontar a campaña electoral coa inauguración de varias obras.
Segundo declaracións do portavoz do

solicitar liñas de axudas moi importan- súas vivendas, saíu adiante cos votos
tes para a reparación e mellora das a favor do conxunto da corporación.

BNG, Cesar Gil “o PP vese fora do
concello, e é por iso que empregan de
maneira partidista e interesada todos
recursos do concello, deixar as arcas
do concello baleiras denota o seu nerviosismo”
O grupo municipal do BNG abstívose,
condicionando o seu apoio a creación
dunha comisión informativa que permitan o estudo da necesidade desta
modificación de crédito, pois supón un
incremento do 80% do orzamento municipal. Por outra banda, a moción presentada polos nacionalistas, na que
se solicitaba a declaración por parte
da Xunta de Mondariz Balneario como
Area de Rehabilitación Integral, acordo
que permitirá aos veciños do Concello

A pasada semán a portavoz socialista na necesidade de contar cun patrón
María Jesús Garrote e a concelleira de de éxito como é o que sinalan dende
emprego Vanesa Fernández mantive- o PSOE.
ron unha reunión coa concelleira de
Urbanismo de Vigo, María Xosé Caride para visitar a oficina do ARI que
xestiona o Concello de Vigo.
O ARI como mecanismo que permite
axudar aos propietarios de zonas históricas degradadas para a súa rehabilitación é unha ferramenta de gran valor
para recuperar espazos de interese
para unha vila, e así foi solicitado xa
na lexislatura pasada en Ponteareas.
Ainda que non será ata dentro duns
meses cando vaia a poñerse en marcha no noso Concello.
As concelleiras socialistas tiveron a
oportunidade de comprobar in situ a
transformación realizada no Casco
Vello de Vigo trala apertura da oficina
ARI. “Recuperouse un espazo deteriorado poñendo en valor o patrimonio
existente. Sen dúbida a xestión está
sendo todo un éxito”, afirma a portavoz
socialista Chus Garrote.
Este é o modelo a seguir en Ponteareas que popoñen os socialistas seguindo un modelo “ordenado, coherente e enriquecedor para a nosa vila”.
O Partido Socialista compartiu co BNG
esta posibilidade de achegar a Ponteareas o modelo de Vigo, coincidindo
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SALVATERRA NO CAMIÑO DE SANTIAGO
Salvaterra de Miño

O Concello de Salvaterra de Miño organiza para os seus veciños e veciñas,
o Camiño de Santiago durante a Semana Santa deste ano.
A saída está prevista dende o día 13
de abril ata o 17, facendo o Camiño
Francés que estará dividido en 5 etapas.
Etapa1: Sarria – Portomarín, 23km.
Etapa 2: Portomarín – Palas de Reis,
25km.
Etapa 3: Palas de Reis – Arzúa, 29km.

Etapa 4: Arzúa – O Pedrouzo, 20 km.
Etapa 5: O Pedrouzo – Santiago de
Compostela, 20 km.
“Tendo en conta o tempo de Pandemia
que impiden moitas das actividades
as que este Concello nos tiña acostumados, é unha noticia que o Grupo
de Goberno festexa moi ledos, xa que
aínda que a COVID todavía non está
totalmente eliminada, pouco a pouco
se pode retomar unha vida normal e
sabemos que @s nos@s habitantes
precisan osixenarse tanto física como

anímica e socialmente, polo que esta
actividade cumpre perfectamente os
requisitos desexados”, comenta a Alcaldesa Marta Valcárcel.
O propio Concello xestionou tamén
as catro pernoctas precisas nos Concellos de Portomarín, Palas de Reis,
Arzúa e O Pedrouzo, nos que os veciños e veciñas que o desexen atoparán
máis información no teléfono 661 046
592 ou na dirección de correo electró-

Lago

nico deportes@concellodesalvaterra.
org, para coñecer a modalidade de
pago e o custe da actividade.
Ademáis, o Concello porá autocar
para o traslado a Sarria e vehículo de
apoio para as mochilas.
NOTA PARA INTERESAD@S: É IMPORTANTE INSCRIBIRSE DE XEITO RÁPIDO, XA QUE AS PRAZAS
ESTÁN LIMITADAS POLAS OCUPACIÓN DOS ALBERGUES.

A saúde do BNG na comarca de Vigo

“A saúde do BNG na nosa comarca
é moi boa a afiliación non para de
crecer , as perspectivas de medre non
se estancan, e temos a convicción de
que nas municipais do ano próximo
estaremos a un nivel como nunca na
nosa historia”
Manuel Caride,

responsable comarcal de Vigo
A pouco máis dun ano para
que afrontemos un novo proceso de eleccións municipais
quixemos coñecer polo miúdo a saúde do nacionalismo
na nosa comarca . Así pois
conversamos co responsable
comarcal do BNG de Vigo ,
Manuel Caride, con quen analizamos pormenorizadamente
como está o bloque en cada un
dos 8 concellos que abrangue a
comarca de Vigo para esta organización política. En sucesivas edicións faremos o mesmo
nas distintas comarcas da nosa
área de influencia
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Canto tempo levas como responsable comarcal?
Este é o meu 4º mandato. Estiven 3
ordinarios e 1 que, polas circunstancias políticas, foi moi breve, de arredor
dun ano
Xa levas bastantes anos nunha
responsabilidade difícil. Non estás
canso?
Todas as responsabilidades teñen o
seu nivel de dificultade, pero o compromiso que quen a asuma teña é o que
vai marcar o ánimo con que a afronte.
E eu estou absolutamente comprometido co proxecto do BNG. Non, non
estou canso. Estou moi ilusionado e
agradecido aos compañeiros e compañeiras pola súa confianza.
En todos estes anos cales foron
os momentos políticos máis amargos?
Coincidiron cos momentos máis complicados que pasou o BNG. Cando
perdemos a representación no concello de Vigo e cando nos auguraban
que incluso poderiamos desaparecer
do parlamento galego. Algo que afortunadamente non aconteceu
E os máis doces?
Eu levo arredor de 30 anos militando
no BNG. E se boto a vista atrás podo
falar de moitos instantes de felicidade, pero quixera salientar dous; cando
acadamos a alcaldía de Vigo e cando
con Ana Pontón ao fronte asumimos o
liderado da oposición no parlamento
galego.
A comarca de Vigo na vosa organización interna abrangue 8 concellos. Quero que me digas como está
a súa saúde en liñas xerais e logo
pasarei a preguntarche concello a
concello
A saúde da nosa comarca é en liñas
xerais boa. Nos dous últimos anos
incrementamos un 30% a nosa afiliación. Un termómetro, creo eu, relevante do estado das cousas. A tendencia
ascendente non dá síntomas de estancamento e asemade algo que me
produce unha enorme alegría é que
bastantes desas persoas son mozos e
mozas.
Ben imos entón a analizar as distintas localidades
MOS
Como está a saúde do BNG de Mos?
Con toda a humildade creo que se
pode dicir que Gustavo Barcia lidera
a oposición do Concello de Mos. A or-

ganización non para de crecer e a cohesión e fortaleza interna que amosan,
unido ao gran traballo político no concello e nas rúas de Mos vainos converter na auténtica alternativa ao nefasto
goberno que padece ese concello.
Que o BNG de Mos vai ter unha
suba moi importante non o cuestiona ninguén nos camiños de Mos.
Pero poderán darse as circunstancias necesarias para que o PP perda
a maioría absoluta?
Eu confío en que haxa unha maioría
de veciños e veciñas que perciban que
pode haber unha alternativa ao goberno que representa o PP de Mos. Son
consciente tamén da dificultade que
supón os comportamentos censurables de parte da oposición, con 4 procesos de transfuguismo nos dous últimos mandatos. Pero Mos precisa un
cambio e o BNG está en disposición e
con vontade de lideralo.
Todo indica que GañaMos non se
vai volver presentar. Eles acadaron dous concelleiros. Ese votante,
que no seu momento confiou nesa
plataforma, pode sentirse cerca do
proxecto do BNG?
O BNG é un proxecto serio e rigoroso que non se move en función de
conxunturas. Sempre vai estar aí na
defensa do interese do pobo galego en
xeral e das súas clases populares en
particular. Eu pido a ese segmento de
votantes, polo que me preguntas, que
nos dean un voto de confianza. Nós
nin lles imos deixar tirados a metade
de mandato, nin imos ir o concello a
sacarnos a foto. Imos ir defender os
seus intereses.
REDONDELA
Segues considerando acertada a
decisión tomada tres anos atrás
de non entrardes no goberno de
Redondela?
Esa pregunta é máis adecuado, creo
eu, que a respondan os e as compañeiras de Redondela. Eu, con toda humildade e desde fóra, considéroa acertadísima. Nin moitas das decisións
tomadas ata o momento, nin a actitude
política do goberno de Redondela fan
adecuada a nosa presenza alí
A saúde do BNG desa vila como
a ves?
A verdade é para sentirse moi orgulloso da súa militancia. En todos os
conflitos da localidade: AP9, Aucosa,
Bacharelato de artes...a militancia do

bloque sempre, sen excepción, está
en primeira liña
No caso de GañaMos está claro
que non se van volver presentar.
No que respecta a AER o seu futuro
non semella fácil de albiscar. Cal é a
túa opinión?
Prefiro non valorar as circunstancias
de outras formacións políticas. Carezo
de información ao respecto
As perspectivas para o 23 como
as ves ?
Eu estou seguro que a referencia da
oposición no concello é o BNG. Agardo qua haxa unha importante porcentaxe de veciños que sexan capaces de
velo e nos fagan merecedores da súa
confianza. Imos ter unha suba moi relevante.
FORNELOS DE MONTES
Valora o goberno do PSOE en Fornelos?
Ao meu xuízo ten riscos moi semellantes aos gobernos autoritarios e caciquís do PP. En realidade distínguese
moi pouco
Algún exemplo dese suposto autoritarismo?
Cada vez que o BNG leva algunha
moción a pleno é votada sistematicamente en contra polo goberno municipal
O BNG leva un voto moi estable
nese concello. Sempre ten máis ou
menos o mesmo número de votos
que lle dan para unha acta pero non
logrades subir. Por que?
Fornelos é un concello moi pequeno
no que todo o mundo se coñece. O
voto poderiamos dicir que case se traballa casa por casa e contra ese modus operandi é moi difícil loitar. É un
concello moi complicado e o traballo
da nosa concelleira Mila Casal, total e

absolutamente voluntario, ten un mérito xigantesco.
PAZOS DE BORBÉN
Cando se vai arranxar a situación
do nacionalismo en Pazos?
A única formación nacionalista que hai
en Pazos é o BNG
Xa, pero nese concello hai unha
formación, AV, que parte dos seus
membros, incluído o seu cabeza de
lista, proceden do BNG e que recibe unha parte de voto nacionalista.
Por que non se trata de amañar esa
anomalía?
Eu non vin, por parte de alternativa,
ningún intento de arranxalo. Por outra
parte cando o seu cabeza de lista marchou do BNG o seu comportamento
tampouco foi moi correcto pois non entregou a acta á formación política pola
que foi elixido
Como valoras o traballo do portavoz local Xurxo Pardo?
Non o teñen fácil, pois ao estar fóra
da corporación é complicado facer política. Pero están facendo un traballo
moi importante de contacto directo coa
veciñanza e confío en que obteña resultados moi pronto.
Nas autonómicas do 2.020 o BNG
tivo en Pazos un resultado espectacular con máis do 25% dos votos.
Que fai falta para que ese caudal de
electores, que non teñen medo de
votar bloque, poida facelo tamén
nas municipais?
Non son procesos que se poidan extrapolar. Cada un ten as súas propias
dinámicas. Desde logo a nosa teima
está en atinar coas nosas propostas
para podermos conectar sempre con
esa parte do electorado que, nestas
autonómicas que mencionas, nos deu

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

Rúa Rosalía de Castro, 107 - Baixo
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a súa confianza
GONDOMAR
Que lle pasa .a vosa concelleira
que seica non pode facer preguntas
nos plenos?
Eu creo que o alcalde deste concello
ten certos tics autoritarios e non sabe
gardar as formas. Este tipo de abusos
levan a situacións censurables. A nosa
compañeira Manuela é vítima en moitas ocasións desa clase de actitudes
Que tipo de oposición fai Manuela?
Manuela lidera claramente a oposición
de Gondomar. É máis, eu creo que se
pode dicir que Manuela é a oposición
de Gondomar. Non hai ningunha outra
formación política co nivel de actividade que ten o BNG, nin co grao de implicación nos movementos sociais e no
tecido asociativo que temos nós
Ides facer algún intento de achega a Antonio Arauxo e a Manifesto
Miñor?
Nós imos tratar de facer o mellor traballo político posible para tratar de
responder ás expectativas dos e das
votantes de Manifesto Miñor, e que se
poidan interesar no BNG.
Que perspectivas temos para o

23?
Eu confío nun moi importante ascenso
de apoios
NIGRÁN
Nas municipais do 2019 perdestes
a representación que tiñades neste
concello e quedastes fóra. Por que?
Non só a perdemos nós. A maioría
hiperabsoluta que conseguiu o partido socialista afectou a todas as forzas
que nos movemos á súa esquerda.
Quero dicir ao respecto deste resultado dúas cousas:- Creo que foi inxusto
pois Xavier no anterior mandato fixera
un moi bo traballo. E recoñezo que foi
un golpe duro
Como está a saúde do BNG de Nigrán agora mesmo?
Pois fíxate, desde o punto de vista organizativo nunca estivo tan ben. A afiliación aumentou moito, a motivación
é elevadísima e o clima de traballo é
excelente. Agora tócanos facelo ben
para conseguir trasladar á sociedade
o noso traballo.
A maioría absoluta do PSOE é incontestable, pois ten 13 de 17.Hai
oco para poderse facer sitio?
Desde logo que si .É certo que o alcalde unha persoa moi amable e de moi
bo trato. Pero iso só non
abonda. A súa xestión é
manifestamente mellorable
Cales son as perspectivas para o 23?
Recuperar a confianza
de quen nalgún outro momento confiou en nós, e
volver a entrar na corporación
BAIONA
A entrada do BNG
no goberno de Baiona

como a valoras?
Eu coñezo moi ben, e valoro de forma
moi positiva, o traballo dos compañeiros no goberno de Baiona. Malia que
non é un traballo fácil. Estamos nun
tripartito e levamos unhas áreas, como
por exemplo participación cidadá, cuxa
xestión vese seriamente afectada pola
pandemia
Baiona é unha vila tradicionalmente
de dereitas, na que o PP ten gañado
moi claramente. Este é un dos concellos que está en risco de ser recuperado pola dereita?
Haberá que agardar o veredicto das
urnas, pero coincido contigo en que
esta é unha vila complexa cun prognóstico difícil. Hai unha forza independente que, como nós, ten dúas actas e
non se sabe moi ben o que pasará con
ese espazo.
Cales son as perspectivas realistas do BNG de Baiona?
Nas municipais quitamos algo máis
de 700 votos e nas autonómicas pasamos dos 1.200.Agardo que o traballo
da nosa xente , tanto na corporación
como nas rúas, sexa merecedor da
confianza para podérmonos achegar a
boa parte deses votantes que no proceso autonómico confiaron en nós e
poidamos non só en Baiona senón en
todo o Val Miñor, aos poucos , construír unha situación análoga á que temos no Baixo Miño.
En Baiona, unha terra tan conservadora, tamén crecedes en afiliación?
Si, xa che digo que se crece en todos
os sitios
VIGO
E na cidade máis importante da
comarca e nunha das máis impor-

tantes do país, como estades?
Se as condicións políticas xerais da
comarca son difíciles as de Vigo son
extraordinariamente complexas .E Xabier ten moito mérito pois partindo de 0
conseguiu situar e facer visible o BNG
na corporación e fóra dela tamén.
Non debe de ser fácil facer oposición estando contra unha maioría
inmensamente absoluta como ten o
PSOE en Vigo, e contra un perfil tan
peculiar como o do seu alcalde?
No claro, non o é. Pero nós non facemos oposición por facer oposición
senón que achegamos propostas sempre en positivo. Outra cousa á que non
nolas atendan nunca, porque falar co
goberno de Vigo é como falar cun valado. Nunca escoitan.
O alcalde de Vigo fai caso omiso
sempre da opinión dos demais?
Á vista está que é así. O alcalde é un
ególatra autoritario que nunca atende
opinións alleas
As perspectivas realistas cara ao
2023?
Acabo esta sesión de prognósticos
apostando se cadra coa maior rotundidade da que son capaz porque aquí
imos ter un medre moi relevante.

o teu
xornal en
galego

Curbeira
Restaurante

Baixda á praia, 152
Saians (Vigo)
Telf. 986 49 12 60

pontecaldelas
.

Educación infantil 0-3 anos 100% subvencionada

. SCD (Ludo, Deberes): Trades Vacacións
.Plan Madruga e sservico comedor nen@s de 3-12 anos
. Horario 07:30- 20:30

A túa moblería en Ponte caldelas
Temos o corazón en facer mellor
o teu fogar
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Ilunion, centro especial de emprego da fundación ONCE, e a súa política laboral

“Cobramos moito menos que outros operarios que fan exactamente o mesmo. E non vemos por parte de Ilunion vontade de solucionalo”

Marcos Paramos,

presidente do comité de empresa de Ilunion Vigo

Dicía Kant que a moralidade non depende do contido dun acto senón da vontade real coa que a persoa executa o devandito acto. Por exemplo se no
suposto hipotético de que alguén crease unha fundación que tivese entre o seus obxectos sociais facilitar o acceso ao mercado laboral a persoas con
capacidades diferentes, que por desgraza o teñen máis difícil en calquera orde da vida, pois aparentemente sería algo moralmente moi loable e merecería o apoio de todas administracións públicas e dos distintos axentes sociais. Agora ben, se a intención real fose aproveitar as vantaxes legais que
ten a integración de persoas con capacidades especiais ( salarios moito máis baratos e exoneración das cotas da SS) para competir de maneira desleal
contra outras empresas, e agrandar ata o infinito as marxes de beneficio a costa ter aos empregados e empregadas cobrando salarios moi inferiores aos
que perciben os operarios da competencia por facer exactamente ao mesmo, pois estariamos ante prácticas como pouco moralmente moi censurables.
O grupo Ilunion é un centro especial de emprego da fundación ONCE que nos últimos anos tivo un crecemento moi importante no mercado laboral
da nosa comarca. Na actualidade máis de 600 persoas prestan os seus servizos en Ilunion Vigo, máis de 2600 en todo o estado, e máis de 38.000 nas
distintas mercantís do grupo. A maioría deses 6 centenares de persoas están na antiga Citroën e en distintas auxiliares da automoción. Todos eles
cobran o SMI, moito menos que os outros operarios que fan o mesmo ca eles. E reclaman unha solución para esa flagrante inxustiza. Nós falamos co
presidente do seu comité de empresa , Marcos Paramos do sindicato CIG
A vosa non é unha empresa normal verdade?
Non. Ilunion é un centro especial de
emprego para, en teoría, inserir persoas con discapacidade no mercado
laboral
Por que dis “ en teoría”?.Na práctica non é así?
Na práctica está actuando como se
fose unha empresa mercantil que, en
certo modo, faille competencia desleal
a outras empresas do sector.
En que se concreta esa suposta “
competencia desleal”?
En que nós facemos o mesmo traballo
que os operarios da empresa principal
ou que os de outras contratas pero
saímoslle moito máis baratos á nosa
empresa, pois cobramos bastante menos que calquera outro operario. En
concreto o SMI. E por outra parte noso
empregador ao ser un centro especial
de emprego está exento de pagar as
cotizacións da SS.
Imos ver se che entendín ben. O
que me estás a dicir é que agochado
baixo un verniz de beneficio social,
integrar no mercado laboral a persoas con capacidades diferentes,
en realidade supostamente habería competencia desleal aforrando
custes laborais e cotizacións á SS?
Si. Por iso en pouco tempo tivemos
un crecemento moi grande . É como
se foramos desaloxando ás outras empresas pois ao cliente principal interésalle darnos traballo a nós.

A quen pertence Ilunion?
A fundación ONCE ten unha parte moi
importante
En que sitios estades?
Ilunion servizos industriais, á que pertenzo eu, está en Vigo, Ourense, Guadalajara, Madrid e Valencia
Cantas persoas traballades en Ilunion?
En Ilunion servizos industriais arredor de 2.600. Pero Ilunion ten moitas
mercantís diferentes e nas distintas

seccións debe de ter, en todo o
estado, arredor de 38.000 traballadores e traballadoras
Só estades no estado español?
Que eu saiba tamén en Colombia. Non podo asegurar se
nalgún sitio máis ou non.
Ti estás en Vigo. Cantas
persoas traballades na nosa
cidade?
Arredor de 620
Cantas persoas con capacidades especiais teñen que
ter contratadas os centros
especiais de emprego?
Un mínimo do 70%.Ata o ano
2.013 tiñan que ter o 100%,
pero o goberno Rajoy mudou a
lei e permitiulles ese abano de
ata o 30% de contratados sen
discapacidade. Ese cambio de
lei foi aproveitado para que,
actualmente, a man de obra
barata ,as persoas con discapacidade, sexan os operarios
e o outro 30% sérvelles para meter en
administración e dirección
Onde traballades?
A maioría , arredor de 450,na antiga
Citroën, a actual Stellantis. O resto están en distintas auxiliares do automóbil
Quen facía antes o traballo que
fan os 400 e pico operarios de Ilunion que están en Stellantis?
Persoal propio de Citroën. O que pasa
foise externalizando.
Ti es o presidente do comité de
empresa. Estades desenvolvendo
distintas accións de protesta. Explícanos as súas motivacións?
Como che dixen antes nós facemos
o mesmo traballo que calquera outro
operario pero cobramos moito menos.
É manifestamente inxusto, e protestamos para reverter a situación. Nós
estamos regulados polo 15º convenio de centros de atención a persoas
con discapacidade. E pedimos que se
nos apliquen os convenios sectoriais.
Se traballamos no metal, se facemos
exactamente o mesmo ca calquera
traballador do metal, por que temos
que cobrar notablemente menos.
En relación ao noso convenio quero di-

cir tamén que nin sequera se cumpre
pois deberiamos traballar 38,5 horas
á semana e traballamos 40.Tampouco
permite, o noso convenio, as bolsas
de horas. Algo que ás veces pretende
facer a nosa empresa. Ese convenio
está enfocado a persoas en período
de rehabilitación e de ensino. Non ten
nada que ver coa industria
Entón a vosa reivindicación concreta consiste en serdes regulados
polo convenio sectorial?
Si, ou polo menos poder negociar o
noso propio convenio
Ao serdes un centro especial de
emprego supoño que a empresa
terá especial coidado nas adaptacións dos postos de traballo?
Se entras no DOGA verás que a empresa recibiu no 2.020 0€ por ese concepto, e tan só 4.000€ no ano 2.021.
Todos os meses non pasan o período
de proba sobre 5 ou 6 persoas. É dicir
, en teoría os postos de traballo deberan ser adaptados ás persoas, non
estas as que se adapten aos postos
de traballo. Pero o proceso faise ao
revés. Polo tanto a resposta á túa pregunta, lamentablemente, é non.
Tédeslle trasladado á empresa ás
vosas demandas?
Si claro. Nas distintas xuntanzas que
mantemos con eles. Pero a súa resposta é que queren manter o mesmo
convenio e, como moito, poderían
contemplar a posibilidade dalgunha
mellora puntual e concreta. Eles non
queren saír dun marco que teñen a nivel estatal. E para nós é complicado.
Como en todas as xuntanzas que lle
formulamos as nosas demandas o que
se nos dá é largas, tamén estamos facendo concentracións mensuais na
porta da ONCE e tratando de informar
á sociedade por vías diferentes.
Ti presides un comité que representa a un cadro de persoal moi
grande, máis de 600 persoas, percibes que a maioría dos teus compañeiros e compañeiras están con
vós?
Si, sen dúbida. Agora ben tamén teño
que dicir que hai xente que ten moito
medo e cústalle involucrarse. Temos
un 66% de contratos temporais e cla-
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ro hai moitas persoas que temen significarse porque poden pasar de cobrar
o SMI a non cobrar nada.
Tivestes algún tipo de axuda política?
O BNG meteu algunha iniciativa parlamentar para que se fiscalicen as axudas que estamos levando porque alén
das vantaxes que antes che comentei

tamén recibimos da Xunta subvencións a modo de axuda de salarios ,
de feito no ano 2.021 foron arredor de
1.800.00€
Vedes algún signo positivo por parte da empresa?
Algunha comentario referente a unha
suposta vontade de valorar si que hai,
pero nada firme nin claro.

O orzamento de Ponte Caldelas en 2022
ascende a 4.120.204,14 euros

Hai un incremento de 200.000 euros nos ingresos con respecto
á cifra de 2021
Por sétimo ano consecutivo os impostos seguen conxelados.
Ponte Caldelas

O Concello de Ponte Caldelas xestionará no ano 2022 un orzamento que
alcanza os 4.120.204,14 euros. O incremento de ingresos con respecto a
2021 é de 200.000 euros debido ó incremento de poboación que o concello
mantén dende os últimos catro ano.
Para 2022 o concello mantén a liña de
conxelación de impostos como xa leva
facendo nos últimos sete anos, onde
tamén se eliminaron máis dunha ducia
de tasas co beneficio que iso supón
para a veciñanza de Ponte Cadelas.
O alcalde de Ponte Caldelas, Andrés
Díaz, destaca que 2022 será un ano
histórico en investimentos para o municipio, pois o investimento previsto
para melloras nos 33 lugares do rural
de Ponte Caldelas ascende ata os 1,2
millóns de euros, mentres no casco
urbán faranse tres importantes obras
que mellorarán notablemente a calidade de vida dos veciños: a remodelación da Praza de Frei Antonio Orge
(fronte ó Supermercado Día), a construcción do parquing central (detrás da
Ludoteca Municipal) e a mellora da

Rúa Lepanto
Por outra banda, o orzamento de 2022
contempla a reducción da partida de
Emerxencia Social en 10.000 euros,
pasando de 35.000 a 25.000 euros.
A reducción débese a que durante os
dous últimos anos non se consumiu a
partida establecida. Para Díaz, este é
un “termómetro que demostra que en
Ponte Caldelas cada vez hai menos familias que precisen axuda porque hai
máis traballo”.
O Concello de Ponte Caldelas rematou o ano 2021 cun saldo de
115.789,76 euros nas súas contas
bancarias e leva a recoñecemento de
crédito 305.000 euros de facturas que
quedaron sen partida ou se presentaron fóra do exercicio fiscal.
“Cos nosos erros, cos nosos acertos,
seguimos traballando para mellorar
Ponte Caldelas e a calidade de vida
dos seus veciños. Ponte Caldelas merece ser un concello do século XXI e
que todos os seus veciños sexan tratados por igual”, indica o alcalde de
Ponte Caldelas.

A Mesa lanza Pensatermos, un xogo gratuíto e diario para entreter e fomentar o uso da nosa lingua
Trátase da versión galega do Pauralògic, unha idea de Jordi Palau desenvolta por Pere Orga para RodaMots que está arrasando en Cataluña,
A Mesa pola Normalización Lingüísti- treter e fomentar o uso da nosa lingua.
cas lanzou esta mañá o Pensatermos As redes están a ferver cos xogos lin[1), un xogo lixeiro e gratuíto para en- güísticos, como pode ser o Wordle,
que xa conta coa súa versión en gale-

go, ou o Pauralògic, unha idea de Jordi
Palau desenvolta por Pere Orga para
RodaMots que está arrasando en Cataluña e que dende hoxe está tamén
dispoñíbel en galego. Pensatermos [1]
é un xogo lixeiro e gratuíto para entreterse a calquera hora do día e que
consiste en formar palabras a través
de sete letras, sendo unha delas de
uso obrigatorio. As palabras deben ter
como mínimo tres letras e non ser formas verbais conxugadas, nin termos
en plural. A puntuación do xogo determínase polo número de letras utilizadas: 1 punto por palabras de tres
letras, 2 puntos por palabras de 4 letras e a partir das cinco letras, tantos
puntos como teña a palabra. Se se uti-

lizan todas as letras, faise un pleno e
obtéñense 18puntos.
Este xogo chega a Galiza despois de
que varios socios e socias que viven
en Cataluña fixeran chegar a petición
á Mesa de facer unha versión adaptada ao galego. Isto foi posíbel grazas á
boa vontade dos seus creadores, que
cederon o xogo para que se puidese
traducir e adaptar á lingua galega. A
base de datos coa que se forman as
palabras foi unha contribución da Academia Galega e do Seminario de Lingüística Informática da Universidade
de Vigo, que facilitaron de boa gana
toda a termiloxía que recollen os seus
dicionarios.
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