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Tino Lago  Director de “A nova Peneira”

A consideración de cal debe de ser 
a finalidade da arte non está pechada, 
nin é algo que se poida obxectivar pois 
ao longo da historia existiron distintas 
interpretacións e non houbo ningún 
acordo unánime entre filósofos e his-
toriadores para definir uns parámetros 
obxectivos entre os que se poida en-
cadrar a finalidade das distintas crea-
cións artísticas. Eu, como calquera 
persoa sensible, teño a miña propia 
opinión ao respecto que basicamente 
coincide co verso de Gabriel Celaya 
que encabeza este artigo. A arte ,cal-
quera produto da vontade humana 
de crear unha obra que transcenda á 
propia persoa que a crea, é unha inte-
racción dun individuo coa realidade e 
non debe de obviar á propia realidade 
da que agroma. A creación artística, 
sexa do tipo que sexa, leva un proce-
so cuxo paso inicial xorde da mente de 
persoa que quere facer arte, cando se 
ve na necesidade de transmitir algo ao 
mundo. A mensaxe transmitida pode 
ser tan variada como diferentes son 
as interpretacións das múltiples ares-
tas que poida ter a realidade pero o 
que non pode ser é nada porque nese 
caso non é arte, pode ser calquera ou-
tra cousa ; un negocio, unha chafulla-
da, como a canción que representará 
ao estado español no vindeiro festival 
de Eurovisión, unha simple combina-
ción de significantes sen significado, 
unha chambonada ,unha trapallada ou 
como lle queiran chamar pero arte non 
é, pois se nada pretende transmitir, por 
moita ornamentación estética que pre-

tenda agochar á nada, nada é. 
 En relación co suposto concurso, no 
que se ía determinar unha canción que 
representase ao estado no festival de 
Eurovisión ,é a primeira vez na miña 
vida que me suscitou interese, pois 
o feito de que unha canción no noso 
idioma, e unha manifestación da cul-
tura galega, tivese a posibilidade de 
representar ao conxunto do estado 
abría un escenario descoñecido ata 
ese momento e cuxas consecuencias 
sociolóxicas non  eran fáciles de pre-
ver. Carezo de coñecementos técnicos 
musicais e nunca podería ser “xurado 
especializado” en ningún tipo de con-
curso semellante pero si sei ler, e teño 
certa experiencia na interpretación de 
textos que me permite afirmar con ro-
tundidade, frialdade, obxectividade e 
sen ningún tipo de paixón que o texto 
da canción gañadora é unha imbecili-
dade á altura intelectual dun texto es-

crito por un adolescente de escasas 
luces. 
 E logo por que gaña?, cal é o motivo 
de que a opinión do 4% dos especta-
dores teña máis valor que a do 18% 
que votou á proposta que rematou en 
segundo lugar, ou que o criterio do 
70% que prefería a canción das Tanxu-
gueiras?
 Estas preguntas só teñen tres respos-
tas posibles; no mellor dos casos tra-
taríase dunha organización pésima xa 
que a conclusión que se pode tirar do 
feito de que a opinión de 5 persoas, o 
xurado, teña máis valor que a de case 
200.000 que votaron, só se pode cuali-
ficar como un rotundo fracaso. É posi-
ble tamén que o resultado xa estivese 
determinado a priori motivado polos 
intereses económicos dalgunha disco-
gráfica, en cuxo caso estariamos ante 
unha vulgar estafa. E por último, na 
peor das hipótese posibles, o resulta-

do de tal disparate, 5 persoas deciden 
sobre 200.000, sería unha manifesta-
ción máis, unha de tantas, da España 
carpetovetónica, a España que está 
nas antípodas daquela Hespaña que 
soñou Castelao. A España desigual 
que lle ten medo ao diferente ao que 
trata de vencer no canto de convivir en 
harmonía. En definitiva a España do 
“ a por ellos”  que en ningún caso se 
sentiría representada por un dos idio-
mas do estado que non sexa o seu.
 Confeso que fiquei agradablemente 
sorprendido das consecuencias que 
o resultado deste episodio provoca-
ron no país galego, pois a indignación 
desatada polo sentimento de aldraxe 
ao que é propio, indignación que digni-
fica á condición humana, foi transver-
sal. Persoas de todo tipo e de todos 
os segmentos ideolóxicos que existen 
en Galicia amosaron o seu enfado de 
maneira xeral pois sentíronse agredi-
das cando o que consideran parte de 
si non foi tratado , entenden os que se 
enfadan, de maneira xusta.
 Hai esperanza, hai país. 
      Vivan as Tanxugueiras¡¡¡

Editorial
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Foto do Facebook de Tanxugueiras

Sobre a finalidade da arte, as Tanxugueiras, 
a España Carpetovetónica e o País Galego

“Maldigo a poesía concibida como un luxo
 cultural polos neutrais....”

                                                          Gabriel Celaya
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O Porriño restaura os murais contra a violencia 
machista que foron vandalizados

O Concello do Porriño vén de restaurar 
os murais contra a violencia machista 
que sofriran actos vandálicos e fai un 
chamamento á tolerancia e a poñer fin 
a calquera expresión de odio. 
 Estas obras, situadas en puntos ne-
gros do centro urbano onde se deron 
agresións machistas, foron instalados 
pola concellería de Igualdade o pasa-
do 25 de novembro, Día Internacional 
para a Eliminación da Violencia de Xé-
nero, no marco da campaña “O amor 
non é violencia”. 
 Son obras das artistas Eva Casais, 
Gemma Marqués, Tamara Baz e Lo-
rena Arévalo, que reivindican as rela-
cións de igual a igual entre persoas.  
Unhas semanas despois de ser ins-
talados amaneceron con pintadas e, 
pese a ser borradas, volveron ser ata-
cados. 
 Ante estes actos vandálicos o alcal-
de, Alejandro Lorenzo, expresou a 
súa “condena firme” Pola súa banda, 
a concelleira de igualdade, Carolina 
González, acudiu a ver os traballos 
de restauración dunha das obras, que 

desenvolveu a propia autora, Tamara 
Baz. 
González explicou que unha vez bo-
rradas as pintadas os murais foron 
cubertos con barniz para que calquera 
ataque posterior poida borrarse con fa-
cilidade e sen lastimar a obra. 

O Porriño

A porriñesa Emma Rodríguez, premio extraordi-
nario á excelencia académica da UVIGO

ro ano de carreira. 
 Tal e como explicou aos representan-
tes municipais, a súa vocación pola 
enfermería chegou xa cando se ato-
paba en segundo curso. “Sempre tiven 
claro que quería estudar algo da rama 
sanitaria”, apuntou Emma, “Quería ser 
matrona e por iso me matriculei final-
mente en enfermería, pero descubrín 
que me gusta esta profesión e diferen-
tes ramas da mesma, que esta era a 
miña vocación aínda que non o sou-
pera antes”. 
 Desde  que se graduou, a porriñesa 
leva traballando todo o tempo pero 
ten claro que seguirá estudando. “Na 
miña profesión e supoño que en to-
das, é esencial continuar formándose”, 
concluíu, “No meu caso, preparareime 
para ser matrona”. 

 O Concello do Porriño homenaxeou 
onte á porriñesa Emma Rodríguez 
Pretel polo Premio extraordinario á ex-
celencia académica que lle concedeu 
a Universidade de Vigo ao ter o mellor 
expediente académico do Grao en En-
fermería da promoción do 2022. 
 A universidade fixo entrega o pasado 
venres destas distincións que premian 
o esforzo dos mellores estudantes en 
cada unha das titulacións, e unha de-
las foi Emma, veciña de Atios de 22 
anos que onte foi recibida no seu con-
cello polo alcalde, Alejandro Lorenzo, 
e a concelleira de Educación, Carolina 
González. 
  Emma rematou Enfermería o pa-
sado curso, pero esta non é a única 
distinción que recibiu durante a súa 
traxectoria académica. Xa no IES Pino 
Manso, onde cursou os seus estudos 
da ESO e Bacharelato, foi premiada 
como a mellor da súa promoción, ga-
lardón que volver conseguir no primei-

Emma, veciña de Atios de 22 anos, graduouse en Enfermería 
co mellor expediente da súa promoción 
O Porriño

A Louriña



Febreiro 2022 4

Falece Eva García 
De La Torre

O pasado 27 de xaneiro  fa-
lecía Eva dun infarto fulmi-
nante a unha idade na que 
ninguén debera morrer. O 
noso pésame a todas as per-
soas que a querían, e a nosa 
gratitude por ter asistido, 
como alcaldesa de O Porri-
ño, ás nosas galas dos anos 
2.017 e 2.019.Que a terra 
sexa luz para ti, Eva.

A Louriña

Salceda incorpora a dúas novas persoas como 
auxiliares de Policía  

Salceda de Caselas

 O Concello de Salceda de Caselas 
incorporou dúas persoas como auxi-
liares de Policía Local , que  formarán 
parte da plantilla inicialmente ata me-
diados do mes de abril, coa posibilida-
de de  ampliación de contrato por tres 
meses máis. 
 Ditas incorporacións axudarán a re-
forzar a plantilla da Policía Local e sú-
manse aos cambios  levados a cabo 
nos últimos tres meses como a recen-
te toma de posesión do oficial xefe da 

Policía  Local e a cobertura prevista da 
vacante de oficial que quedaría pen-
dente e que se é posible levarase a 
cabo durante este ano 2022. 
 Nesta liña o concello de Salceda de 
Caselas ten asinado un convenio den-
de o ano 2018 coa  Xunta de Galicia 
para acollerse ás convocatorias cen-
tralizadas a través da Academia Ga-
lega de  Seguridade Pública o que lle 
permite acelerar o prazos de contrata-
ción do persoal ao máximo  para incor-
porar á plantilla da súa Policía Local. 

CONCELLO E POLICÍA LOCAL ELABORAN UN MAPA DE PUNTOS NEGROS 
PARA DETECTAR E INTERVIR NOS ESPAZOS 

PERIGOSOS PARA AS MULLERES 
 Inclúe un documento que analiza a violencia sexual e a seguridade con pers-
pectiva de xénero, localiza os espazos e zonas pouco iluminadas ou inseguras e 
sinala actuacións municipais concretas. 
- Esta intervención foi financiada pola Deputación de Pontevedra no marco do 
Programa Diana, executado pola concellería de Igualdade que dirixe Loli 
Castiñeira. 

 A Concellería de Igualdade de Salceda de 
Caselas, dirixida por Loli Castiñeira, ven de 
presentar un Mapa de Puntos Negros conxun-
tamente cun documento que detecta os espa-
zos que poidan resultar perigosos ou inseguros 
para as mulleres da localidade. Este traballo 
pretende visibilizar todos aqueles lugares nos 
que, polas súas características, existe mais 
risco de acoso, abusos ou agresións sexuais 
sobre as mulleres. O documento analiza o 
casco urbano de Salceda e a idea é que siga 
actualizándose en todo o municipio. 
O mapa contra o medo será un documento en 
constante revisión, que se actualizará a medi-

da que a cidadanía alerte de espazos e zonas 
consideradas inseguras. Para a súa actualiza-
ción teranse en conta os informes da Policía 
Local, así como a información que a veciñanza, 
individualmente ou a través das asociacións, 
vaia achegando ao concello de Salceda de Ca-
selas por calquera vía. 
 Esta actuación, incluída no marco do Programa 
Diana financiado pola Deputación de Ponteve-
dra e que executa a Concellería de Igualdade 
de Salceda de Caselas, está prevista como 
medida 1.11 no II Plan Municipal de Igualdade 
entre Mulleres e Homes, e aparece recollida no 
Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero. 

Salceda de Caselas
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Reportaxe de G. Figueiredo e Tino Lago
Especial  Eólicos

 “Galicia, Galicia Galicia”
 era o lema dos populares nas últi-
mas  eleccións autonómicas. É unha 
mágoa que se lles esquecera parte 
da realidade á hora de formulalo, 
pois se en verdade quixeran reflectir 
as súas intencións políticas, ao res-
pecto do noso país, resultaría máis 
adecuado algo parecido a 
“ Galicia inzada de eólicos”
Así, tal como podemos ver na imaxe 
da Rede Galega Stop Eólicos, é como 
quedaría  Galicia se a vía da presión 
social, e en última instancia témo-
me  que a xudicialización do asunto, 
non conseguen parar este disparate 
que suporía a fin de Galicia tal cal a 
coñecemos. E todo para que?, pois 
para fornecer de enerxía a outras 
zonas do estado, e para enriquecer 
aos consellos de administración das 
grandes compañías as que o gober-
no galego lle quere permitir arrasar 
os nosos recursos no seu beneficio. 
En Galicia xa hai parques eólicos, 
non na dimensión demencial dos 
proxectados , e, ao contrario do que 
di a propaganda, a observación em-
pírica do seu resultado o que amosa 
é:
 -Non fixan poboación no rural. 
Todo o contrario
 -Non supón ningunha diminución 
de custe no recibo da electricidade.  

Todo o contrario
 -Os supostos beneficios económi-
cos para as comunidades afectadas 
son ínfimos en comparación coa in-
vasión dos seus recursos, e as mo-
lestias ocasionadas coa convivencia 
con ese tipo de estruturas xigantes-
cas. Na imaxe que ilustra esta repor-
taxe podemos ver  a Galicia inzada 
de proxectos de parques eólicos. Os 
puntos de cor amarela son parques 
Xunta con detalle de situación se-
gundo datos do Rexistro Eólico de 
Galicia 2.020.E os puntos de cor 
vermella so parques MITECO( es-
tatais) con localización aproximada. 
Aínda hai parques MITECO que 
non aparecen neste mapa co que 
aquel axioma de que todo pode ir a 
peor, sempre podería ser unha rea-
lidade. Nós falamos con distintas 
persoas que como o doutor Xavier 
Simón poden ilustrarnos sobre o es-
tado das cousas e que loitan nas súas 
comarcas para evitaren esta pande-
mia eólica. Velaí van as entrevistas 
co propio Xavier Simón,  Ernesto 
Filgueira da terra de Montes, Sara 
Montenegro do Morrazo,  Melisa 
Terán das terras de Redondela, Ós-
car González do Condado Paradan-
ta, Bruno Centelles do Val Miñor, e 
Andrés Díaz alcalde de Ponte Cal-
delas

“ A Galicia do PP. A Galicia de Feijóo”“ A Galicia do PP. A Galicia de Feijóo”
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“A presión social é fundamental para reclamar  “A presión social é fundamental para reclamar  
cordura no desenvolvemento do sector eólico”cordura no desenvolvemento do sector eólico”

Xavier Simón director do Observatorio Éólico de Galicia
 Ti es director do observatorio eólico 
de Galicia. Para quen non o coñeza, 
que é o OEGA?
 É unha entidade que resulta do acor-
do entre a fundación Juana de Vega, 
a fundación Isla Couto e máis a Uni-
versidade de Vigo. Nace no ano 2.019 
para realizar actividades de aseso-
ramento ás partes que configuran o 
negocio eólico, fundamentalmente ás 
comunidades rurais. Asemade tamén 
desenvolvemos unha actividade divul-
gativa sobre a enerxía eólica e os seus 
impactos
   Os primeiros parques eólicos che-
gan a Galicia na década dos 90 do 
pasado século. Polo tanto xa temos 
base para podermos analizar a inci-
dencia que eses parques ocasionan 
nas comunidades nas que se ato-
pan. Cal é esa incidencia?
 O OEGA nace no ano 2.019 pero nós 
xa levamos moitos anos traballan-
do arredor do campo dos eólicos. En 
Galicia hai unha presenza de produ-
ción desa enerxía, superior á media 
española. Pero isto que podería ser 
bo, desde o punto de vista do cambio 
climático, non permitiu crear unha es-
trutura industrial propia nas comarcas 
afectadas. Na fase inicial os investi-
mentos si estaban asociados a planes 
industriais. E nesa fase si se creou un 
tecido produtivo
   Que sigue existindo?
 Non, naceu se desnvolveu e morreu
   E por que morre?

 Porque muda o modelo de deseño. O 
modelo actual é moi diferente. O go-
berno galego liberalizou totalmente o 
sector. E o desenvolvemento eólico 
é unha carreira para ver quen chega 
primeiro a instalar muíños nun monte 
no que non hai, con independencia de 
que existise, ou non, un plan industrial 
asociado. A modo de exemplo pode-
mos citar o concello de As Somozas, 
un lugar de arredor de 1.200 habitan-
tes que chegou a ter unha empresa 
que empregaba a 600 persoas
   Supoño que che refires a Game-
sa?
 Si
   Como é posible que unha empresa 
que fabrica compoñentes para ae-
roxeradores, nunha época de auxe 

explosivo do sector, peche?
 É polo cambio de modelo. O anterior, 
como che dixen, esixía que as empre-
sas interesadas en facer parques eó-
licos fixesen investimentos industriais. 
O modelo do goberno galego actual 
non está vinculado a  ningún tipo de 
investimento industrial
   A cantidade de parques proxecta-
do é inmensa. É viable fisicamente 
que todo iso poida chegar a ser rea-
lidade?
 Todo parece indicar que si. Se hai ca-
pacidade de evacuación da enerxía 
producida á rede eléctrica , si que é 
viable
   Os defensores do modelo eólico 
esgrimen os seguintes argumen-
tos:1) fixan poboación no rural.2) 
abaratan o custe da electricidade.3) 
benefician economicamente ás co-
munidades nas que se encontran. 
Danos a túa opinión ao respecto 
destas tres consideracións?
 A produción eléctrica a través dos 
parques eólicos  si é a forma máis ba-
rata de producir electricidade. O que 
acontece é que o sistema de fixación 
de prezos da electricidade non permite 
que esa electricidade chegue barata 
aos consumidores. Polo tanto de que 
vale producir electricidade barata se 
a poboación non se beneficia, e esta-
mos a pagala a uns prezos elevadísi-
mos?..Que implica por outra parte esta 
situación?, pois que hai quen se está 
a enriquecer porque vende un produto 

barato a un prezo moi alto.
 No que se refire á fixación de poboa-
ción  os nosos traballos  non encon-
tran a relación entre a instalación de 
aeroxeradores e unha tendencia po-
boacional ascendente .Así a modo de  
exemplo  podo citarche o   concello de 
Muras , que ten 264 Mw, instalados e a 
súa dinámica poboacional é absoluta-
mente decrecente.
 E por último no que respecta ao su-
posto beneficio para as comunidades 
nas que se sitúan os muíños , se se 
pode observar algún efecto no que 
atinxe á creación de emprego, só se 
dá na fase inicial, a da construción 
dos muíños. Os propietarios das terras 
onde se sitúan os parques  eólicos , 
se non son expropiados, reciben unha 
renda si. Pero é reducida. Está en tor-
no ao 1,5-2,5 % da facturación do par-
que. Non hai ningún efecto significati-
vo na mellora da calidade de vida das 
veciñas e dos veciños
   Para a construción destes xigan-
tescos muíños requírese inxentes 
cantidades de cobre , que necesitan 
as súas bobinas. Poderiamos estar 
ante unha produción de enerxía su-
postamente ecolóxica a costa de fa-
cermos desfeitas mineiras noutras 
zonas do mundo?
 É que o obxectivo non debe de ser a 
simple substitución dunhas fontes de 
produción de electricidade por outras. 
Cómpre repensar o sistema enerxético 
e o sistema económico no que se in-
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sire ese sistema enerxético. Por outra 
parte o crecemento indefinido de pro-
dución e consumo, incluso de enerxía 
renovable, non é viable, pois a econo-
mía sempre ten uns límites ; o noso 
planeta.
 O que determina a lei é que os par-
ques de menos de 50MW deben de 
ser tramitados coa Xunta, mentres 
que os superiores deben de ser 
tramitados co estado. A lexislación 
autonómica galega, neste campo, é 
máis permisiva cá estatal. Hai par-
ques que se fragmentan, simulando 
ser parque máis pequenos, para po-
der acollerse á lexislación autonó-
mica?
 Hai indicios de que é así. Á veces o 
mesmo promotor con distinta razón 
social promove parques eólicos moi 
próximos que non superan os 50 Mw. 
Non teño probas, pero hai indicios que 
parecen indicalo. Na Groba ou no Suí-
do hai exemplos que parecen indicar 
esa estratexia.
   Que vida útil pode ter un muíño?
 Fálase de que arredor de 20 anos

   Os muíños obsoletos recíclanse?
 Na repotenciación de parques reutilí-
zase todo agás as pas.
   Que se fai coas pas cando morre 
o muíño?
 Non o sabemos moi ben.
   Os muíños existentes non son, nin 
de lonxe, das dimensións dos muí-

ños de 200 metros que pretenden 
instalar. As estruturas de formigón, 
que son as súas bases, servirían 
para os novos aeroxeradores?
 Non
   É dicir, habería que facer de novo 
a obra completa?
 Si. Non é o mesmo aguantar unha es-
trutura de 200 metros que unha de 40. 
Habería que facer bases novas claro.
   As vías  que existen para chegar 
aos parques actuais son suficientes 
para meter estruturas de 200 me-
tros?
 Depende do radio de curvatura que 
teñan, pero en xeral non.
   Iso implica que en moitos sitios 
habería que construír pistas novas, 
o que suporá un impacto engadido 
ao propio impacto da construción 
do parque?
 Si, claro. Non só é a construción do 
parque senón tamén un montón de in-
fraestruturas asociadas que igualmen-
te afectan ao entorno
   Os 500 metros de distancia, que 
indica a lei, que debe haber entre os 
muíños e as casas son suficientes 
para evitar as molestias acústicas á 
veciñanza?
 Nunca fixe unha medición acústica 
do nivel de ruído. Pero considero máis 
adecuado o criterio, que existe noutros 
sitios que leva a calcular a distancia 
adecuada en función da altura e da 
área de varrido.

   Como valoras a sentenza que anu-
la a repotenciación do parque de 
Corme porque considera que o pro-
cedemento que dá só 15 días para 
presentar alegacións non está su-
xeito a dereito?
 Nós, no observatorio, sempre defen-
demos que é necesaria unha modifi-
cación significativa do modelo eólico 
vixente. En varias direccións. Cómpre 
a actualización do plan sectorial eólico 
de Galicia e a súa avaliación estratéxi-
ca. Por outra parte tamén defendemos 
que o goberno galego non debera 
aproveitar as leis de acompañamento 
dos orzamentos para facer modifica-
cións substanciais de leis orgánicas  
como é a lei de aproveitamento da 
enerxía eólica.
E moito menos debera liberalizar tanto 
o sector que permita liquidar procede-
mentos nun período tan curto como 15 
días. Esa sentenza en parte  ven dar 

razón ao que o observatorio, e outros 
actores, viñamos dicindo. O modelo 
eólico ten que mudar para dar partici-
pación ás comunidades.
   A presión social pode parar a  ma-
siva instalación de parques ?
 A presión social é fundamental para 
reclamar cordura no desenvolvemento 
do sector

BAR

Maceira

Coñece as nosas estalacións e servicios
986 330 473 - 669778419

Avda Sanguiñeda, 101

Mos

Andrés Díaz  Alcalde de Ponte Caldelas
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“Uns monstros de máis de 200 metros de altura ameazan“Uns monstros de máis de 200 metros de altura ameazan
 con invadir as nosas vidas. Non pode ser¡¡” con invadir as nosas vidas. Non pode ser¡¡”

Ernesto Filgueira, presidente da comunidade demontes de Viascón e concelleiro do BNG en Cerdedo-Cotobade 

   Cantos Muíños, e de que dimen-
sións, ten previsto instalar a Xunta 
na Terra de Montes? 
 No concello de Cerdedo-Cotobade hai 
proxectados catorce parques eólicos. 
Dous son promovidos polo Estado, e 
sobre os  que a Xunta alegou negati-
vamente. E os outros doce figuran no 
plan eólico da Xunta de Galicia. Nestes 
últimos tempos a Xunta foi mudando 
as leis para adaptalas ás necesidades 
das empresas, poder aumentar o ta-
maño dos muíños e favorecerlles esta 
especulación. Agora queren metelos a 
500 metros das casas e cunhas dimen-
sións de algo máis de 200 metros de 
altura, isto é inviable. A invasión destes 
monstros no noso territorio non pode 
ser. Nós creemos nas enerxías verdes 
pero pedímoslle á Xunta que paralice 
estes parques e busquen outras alter-
nativas non tan depredadoras.
   Todos os concellos da comarca 
estarían afectados?
 Cerdedo- Cotobade, Forcarei, A estra-
da, Beariz, A lama e Ponte Caldelas.
   Cal é a posición do BNG ao res-
pecto e por que? 
 Tanto eu persoalmente con o BNG 
como partido estamos totalmente en 
contra desta invasión de muíños nos 

montes de toda Galiza. Levamos un 
ano informando á xente porque a trans-
parencia é moi, moi escasa. Sacaron 
en plenas vacacións de nadal, no con-
texto dunha pandemia, o proxecto á 
exposición pública con só quince días 
para facer alegacións. Queren que os 
veciños afectados non nos decatemos 
do que están facendo sen deixarnos 
marxe para buscar información e facer 
alegacións.
   Así como o alcalde de Ponte Cal-
delas ten unha posición moi clara 
en contra da instalación de eólicos 
no seu concello, a postura do voso 
alcalde semella un tanto máis ambi-
gua. En realidade cal pensas que é 
a súa posición real?
Pois está nin aquí nin alí, sitúase en 
contra dos eólicos pero non acudiu á 
manifestación do pasado sábado en 
Pontevedra porque ía en contra da 
Xunta. E é a Xunta quen manda o 99% 
destes proxectos. Por unha banda tira 
a mensaxe de que está cos veciños 
pero logo por outra, non se sitúa en 
contra do seu partido.
   Cales serían as consecuencias 
para A Terra de Montes se o proxec-
to da Xunta se concretase tal cal o 
teñen pensado?
 Quedaría afectado o valor paisaxísti-
co e medioambiental da zona. Afecta-
ría ás augas dos veciños e veciñas, ao 
ruído.  Queren facer como un macro 
polígono industrial  nos nosos montes 
e realizar o que lles dá a gana neles. 
Non van favorecer ao territorio onde os 
queren implantar nin ás comunidades. 
Os montes veciñais están en perigo e 
temos que parar entre todos e todas 
este despropósito que só sirve para 
beneficiar os petos destas empresas.



Febreiro 20229

Especial Eólicos

“A redución da dependencia das enerxías contaminantes non pode ser a A redución da dependencia das enerxías contaminantes non pode ser a 
costa de arrasar o noso territorio para enriquecer ás empresas”costa de arrasar o noso territorio para enriquecer ás empresas”

   Cantos muíños e de que dimen-
sións proxecta instalar a Xunta en 
Ponte Caldelas?
 Aquí queren montar un parque eólico, 
pero o maior problema para o noso 
concello son os catorce parques eóli-
cos que queren montar no concello de 
Cerdedo-Cotobade pois  as liñas de 
evacuación da meirande parte deles 
son por Ponte Caldelas.
   Foi o concello informado de manei-
ra suficiente das súas intencións?
 Nós tanto polas liñas de evacuación 
como polo parque de Ponte Caldelas e 
os de Cerdedo- Cotobade soubémolo 
a través da xente. As empresas están 
falando cos propietarios das fincas 
afectadas dunha maneira moi agresiva 
ofrecéndolles diñeiro.
 A única información que tivemos da 
Xunta de Galicia foi polo parque eólico 
dos Cotos que en plenas vacacións de 
nadal declárano de intereses estratéxi-
co para Galicia, con quince días para 
presentar alegacións. Derivado disto 
houbo unha manifestación de protes-
ta dos veciños bastante importante e 
a Xunta entón di que hai erros. Non 
aclaran cales son e en vez de desesti-
mar o proxecto danlle unha nova opor-
tunidade. Agora tamén tivemos unha 
notificación das liñas de evacuación. 

A xunta fixo de todo isto unha trami-
tación moi chapuceira da cal emitimos 
unha queixa á Consellería, ao Valedor 
do Pobo e ao Defensor do Pobo. En 
función do que  nos digan desta trami-
tación intentaremos botala abaixo por 
todos os medio posibles.
   Déronvos tempo a presenta as ale-
gacións necesarias?
 Déronos quince días. A maneira de 
presentar o proxecto foi de forma ma-
liciosa por parte da Xunta para que se 
decatara a menos xente posible e con 
moi pouca marxe de manobra para 
que se presenten as menos alega-
cións posibles.
   Ti manifestaches unha posición 
claramente contraria ás intencións 
da xunta de inzar os vosos montes 
de muíños, xustifica a túa postura 
ante as veciñas e veciños de Ponte 
Caldelas que lean esta entrevista?
 As enerxías renovables son o futuro 
pero isto temos que facelo con cabeza 
e con sentido. Se o que se trata e de 
reducir emisións temos que optar polo 
autoconsumo. Estes proxectos que 
son financiados pola Unión Europea, 
é dicir, polos impostos de todos, teñen 
que favorecer á xente, aos concellos, 
para que os veciños destes vexan re-
ducido o seu recibo eléctrico. Parece 
que aproveitando todo isto estamos 
apostando polas enerxías renova-
bles para que as empresas que van 
a montar os eólicos se enriquezan. 
A idea está moi ben pero o concep-
to está equivocado tanto por parte 
da Xunta, coas lexislación que están 
desenvolvendo para poñerlle unha 
alfombra vermella a estas empresas, 
como tamén por parte do Estado e da 

Unión Europea. Temos que ter menos 
dependencia enerxética de enerxías 
contaminantes pero isto non ten que 
ser a costa de arrasar territorios e de 
enriquecerse estas empresas.
   Ata onde vai chegar o alcalde de 
Ponte Caldelas  na defensa dos inte-
reses dos seus veciños e veciñas?
 Declarar este tipo de parques e de 
infraestruturas de interese estratéxi-
co para Galicia, isto non é así. Imos 
xudicializar, demandar en primeira es-
tancia e estamos dispostos a chegar 
á Unión Europea se fai falta. As em-

presas e a Xunta saben que con Ponte 
Caldelas van ter un conflito moi gran-
de.

Andrés Díaz, alcalde de Ponte Caldelas
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 Sara Montenegro   voceira da plataforma:”Eólicos no Morrazo Non”

Cando e  por que nace a platafor-
ma?
 En outubro, nunha reunión da comuni-
dade de montes comunicounos que a 
empresa ACS quería instalar parques 
eólicos  no Morrazo. A raíz desta reu-
nión un grupo de veciñas da parroquia 
de Ardán, en Marín, xuntámonos par 
buscar información e no mes de no-
vembro convocamos unha asemblea 
con xente de outras plataformas  para 
recadar a maior información posible. 
A esta asemblea asistiu tanta xente 
que tivemos que emprazala a outro 
local con máis capacidade. Adiamos a 
asemblea e constituímonos como pla-
taforma nese momento.
   Cantos muíños e de que dimen-

sións  ten proxectado instalar a 
Xunta no Morrazo?
 Nestes intres na área de desenvol-
vemento do Morrazo non hai ningún 
proxecto en tramitación, detectamos a 
intención de levar a cabo estes proxec-
tos moi axiña e xa nos comezamos a 
mover antes da súa presentación. As 
empresas implicadas puxéronse en 
contacto cos propietarios dos terreos 
para ver que proxectos podían pre-
sentar. Desta primeira empresa si sa-
bemos que ten pensado proxectar 12 
muíños duns 150 metros aproximada-
mente.
 As comunidades afectadas fostes 
informadas de maneira adecuada?
 A información é moi opaca, o que 
conseguimos saber e través dos ve-
ciños afectados e das comunidades 
de montes. A eles se lles presentou o 
comercial de ACS facendo unha oferta 
económica para a localización dunhas 
determinadas parcelas. Este represen-
tante estivo presente nunha asemblea 
de Ardán e o que fixo foi mentir sobre 
o proxecto, afirmou que outras comu-
nidades de montes de O Morrazo xa 
firmaran un acordo con el, e mesmo 

que o concello de Bueu estaba de 
acordo, todo isto era mentira. Nunca 
presentou aos afectados o proxecto 
completo, senón partes parciais das 
fincas afectadas.
A parte desta empresa ACS ,agora 
apareceu outra chamada Aratel. Esta 
empresa si que fixo solicitudes de in-
formación urbanística sobre algunhas 
parcelas no concello de Marín e no 
de Moaña. Esta quere montar dous 
parques pero como agora a Xunta de 
Galicia acaba de decretar unha mora-
toria no rexistro eólico o día 1 de xa-
neiro, está todo paralizado durante 18 
meses. Esta moratoria débese a unha 
saturación do rexistro porque non dan 
abasto con tal cantidade de proxectos 
que queren implantar en toda Galiza.
Nós como plataforma imos a seguir 
vixiantes para que non se produza 
ningún movemento por parte das em-
presas e non inicien ningunha trami-
tación.
       Que suporía para a vosa co-
marca que o proxecto da Xunta se 
concretase tal como eles o teñen 
deseñado e cales serían as conse-
cuencias para o patrimonio das zo-
nas afectadas?
 Un parque eólico non só afecta aos 
propietarios dos terreos onde im-
plantan os muíños, senón que afec-
tan tamén por onde saen ás liñas de 
evacuación, estás son as liñas de alta 
tensión por onde se conduce a elec-
tricidade, os terreos afectados das 
areas de exclusión relacionadas tanto 
aos terreos dos muíños como ás liñas 
de evacuación, e por último o que se 
denomina como poligonal do parque 
eólico, estes son os terreos que ro-
dean ao propio parque  que rexistra 
a empresa como zona de posible am-
pliación do parque. Para estas poligo-
nais hai que facer un cambio na cuali-
ficación do solo, este faise automático. 
Todo este solo polo que ao propietario 
ou propietaria non lle van pagar nada, 
pasa a ser solo rústico de protección 
de infraestruturas. Isto é unha perda 
económica para os propietario e unha 
serie de inconvenientes na maneira 
de xestionar calquera tramitación ur-
banística en relación a estes terreos.
Ademais os desmontes para estes 
proxectos son enormes e as pistas 

para toda esta maquinaria son tan an-
chas como a AP9, o monte quedaría 
esnaquizado. Asemade os acuíferos 
quedarían afectados e as augas de 
traídas veciñais, as mámoas de Chans, 
xacementos arqueolóxicos e todo o 
que ten que ver cos usos particulares 
do monte xestionado polas comunida-
de de montes, serán as empresas as 
que van decidir os usos que se lle vai 
poder dar ao monte nesa área poligo-
nal, ata poden chegar a restrinxir todo 
tipo de actividades nesa zona afectada 
(sendeirismo, caza, gandería, planta-
ción de arbores, venta de madeira). Os 
donos destas fincas non poderemos 
nin decidir cortar leña para abastecer 
ás nosas caldeiras ou mesmo vendela 
como fonte de ingresos dalgunhas fa-
milias. 
Isto só beneficiaría ás empresas e mul-
tinacionais privadas que xestionarían 
estes parques, non sería un ben públi-
co e non terían ningún beneficio para 
os veciños e veciñas.
   Cal é a sensibilidade maioritaria 
que percibides na poboación das 
zonas afectadas? 
A afluencia de xente ás xuntanzas que 
facemos esta sendo masiva. A necesi-
dade de información e a oposición que 
hai na comarca é moi clara. Agás o 
concello do de Marín, todos os demais 
do Morrazo promulgaron declaracións 
institucionais e aprobaron mocións en-
contra da instalación de calquera par-
que eólico. Mesmo o concello de Marín 
a través do seu concelleiro de urbanis-
mo fixo unhas declaración en contra 
dos mesmos.
-Ata onde pensades chegar se a Xunta 
non atende a razóns e continúa coas 
súas intencións?
A maiores das alegacións pertinentes 
cando haxa que facelas e a mobiliza-
ción social para rexeitar estes proxec-
tos, non descartamos a vía xudicial 
chegando o seu momento.
Para a Xunta de Galicia calquera cu-
mio que pase dos 400 metros é sus-
ceptible de albergar un parque eólico 
ata chegar a invadir o 40% dos mon-
tes galegos. E na Ría de Pontevedra, 
se saen adiante todos este proxectos 
estaría enmarcada de macro muíños 
de preto de 200 metros, non podemos 
deixar que isto ocorra.

“Todo isto non traería nada positivo á veciñanza afectada. Só serviría para  “Todo isto non traería nada positivo á veciñanza afectada. Só serviría para  
enriquecer as empresas que xestionen os parques”enriquecer as empresas que xestionen os parques”



Febreiro 202211
Especial Eólicos

Contrata a tua comunión con nós!

“Queren converter a Galicia en montes industriais “Queren converter a Galicia en montes industriais 
que manden a enerxía para Madrid”que manden a enerxía para Madrid”

Melisa Terán   presidenta da plataforma de defensa do sur da dorsal galega

   Cando e  por que nace a platafor-
ma?
 A plataforma nace a principios do ano 
pasado como medio para a  defen-
sa do territorio, para atender a temas 
como as minas, por exemplo. Pero 
neste momento son os proxectos dos 
parques eólicos os que ocupan toda a 
nosa atención.
   Cantos muíños e de que dimen-
sións  ten proxectado instalar a Xun-

ta na vosa comarca?
 Sobre uns 200 muíños duns 200 me-
tros de alto, unha barbaridade.
   As comunidades afectadas fostes 
informadas de maneira adecuada?
Non, a información da que dispoñemos 
é toda a través das comunidades de 
montes afectadas. Eu estou en Forne-
los de Montes, na parroquia de A Laxe, 
as empresas contactan coas comunida-
des de montes e concretamente aquí, 
a directiva da comunidade de montes 
de A Laxe non pasa esta información. 
Está todo moi opaco e con moito se-
cretismo para deixarnos sen marxe de 
manobra para actuar. Logo por parte 
da Xunta de Galicia e do concello de 
aquí de Fornelos non hai intención nin-
gunha de comunicar aos veciños as in-
tencións destes proxectos. O contrario 
que o concello de Ponte Caldelas que 
desde  alí si están facendo oposición a 

estes macro proxectos.
   Déronvos o tempo necesario para 
presentar as alegacións pertinen-
tes?
 Non, dan só quince días para facer 
alegación sobre documentos extensos 
que teñen máis de cen páxinas e pou-
co tempo de dixerilos.
   Que suporía para a vosa comarca 
que o proxecto da Xunta se concre-
tase tal como eles o teñen deseña-
do e cales serían as consecuencias 
para o patrimonio das zonas afecta-
das?
 Sería aniquilar completamente o pa-
trimonio que queda en Fornelos, unha 
boa parte xa esta afectada polos ac-
tuais parques eólicos e se montan es-
tes que teñen proxectados as conse-
cuencias sería terribles. Xa hai varios 
informes desfavorables para varios 
parques eólicos. Aquí temos a Serra 
do Suído, temos un patrimonio arqueo-
lóxico importante, fauna, turbeiras. A 
Xunta en lugar de protexer este terri-
torio está facendo o contrario. A Serra 
do Suído ía entrar en zona protexida 
da Rede Natura e paralizou todo isto 
para darlle luz verde á proxección des-
te macro parques. A nosa sociedade 
estase adaptando ao progreso e cla-
ro que estamos a favor das enerxías 
renovables para loitar contra o cambio 
climático, pero non a costa de arraxar 
co territorio. Queren converter a Gali-

cia nuns montes industriais para man-
dar a enerxía para Madrid e de camiño 
a Europa. A política da Xunta é facer 
un informe medioambiental por cada 
parque, declaralos micro parques e así 
os informes non lles saen desfavora-
bles, isto non pode ser, nós como pla-
taforma estamos pedindo un informe 
medioambiental de todos os parques 
da zona en xeral.
   Cal é a sensibilidade maioritaria 
que percibides na poboación das 
zonas afectadas?
 Eu percibo que a maioría da poboa-
ción está en contra destes parques eó-
licos, pero tamén aprecio que hai moi-
to pesimismo na xente que pensa que 
non hai nada que facer e que se non 
os colocan aquí na zona de Fornelos 
vanos levar para os montes doutras 
comarca e os cartos quedaran para 
outros concellos. Aquí está primando 
a economía por enriba do benestar e 
do medio ambiente a longo prazo.
   Ata onde pensades chegar se a 
Xunta non atende a razóns e conti-
núa coas súas intencións ?
 A coordinadora Eólica así non!, da que 
formamos parque moitos colectivos de 
toda Galicia xa estamos falando de 
chegado o seu momento, xudicializar 
todos estes proxectos. Está en xogo o 
futuro dos montes de Galicia e chega-
remos ata os tribunais europeos se fai 
falta.
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“Todas as comunidades de Montes do noso pobo “Todas as comunidades de Montes do noso pobo 
están en contra do parque eólico”están en contra do parque eólico”

Óscar González  presidente da comunidade de montes de Taboexa e concelleiro do BNG en As Neves

 Que zonas do Condado Paradanta 
estarían afectadas polos parques 
eólicos proxectados pola Xunta?
 No Condado Paradanta están os con-
cellos de  Crecente, Arbo e As Neves. 
Aquí en As Neves afecta ao monte San 
Nomedio, as parroquias de San Pedro 
de Batalláns, Taboexa, San Xosé de 
Ribarteme, Santiago de Ribarteme e  
Rubiós . 
   Cales serían as consecuencias 
patrimoniais para os lugares afecta-
dos de chegarse a concretar a ins-
talación de muíños tal como as ten 
proxectado a Xunta?

 O monte San Nomedio está declara-
do pola xunta  como área paisaxística 
de Galiza.    A Xunta investiu diñeiro 
en facer un observatorio nocturno e un 
miradoiro, non pode ser que agora no 
mesmo sitio queiran meter estes mega 
muíños. Desde o cumio do monte San 
Nomedio nacen moitos mananciais de 
auga que abastecen aos veciños, e 
que tamén quedarían afectados.
   Cal é a posición do BNG ao res-
pecto e por que?
 A posición do BNG é eólicos si, pero 
non así. A enerxía eólica é unha ener-
xía renovable con moitos beneficios 
pero ten que ser posta en marcha 
doutro xeito, respectando o medio am-
biente, a paisaxe, as Redes Natura, 
sen poñer proxectos a 500 metros das 
casas, e con eólicos que superan os 
200 metros de altura, así non pode ser.
   E que opinión maioritaria da so-
ciedade civil do Condado Paradanta 
ao respecto dos eólicos percibes ti?
 Ao concello de As neves chegounos 
un informe medioambiental para un 
proxecto de parque eólico. Desde o 
concello trasladamos esta información 
ás comunidades de montes afectadas 

para que fixeran as alegacións per-
tinentes e atopamos cunha posición 
totalmente en contra deste parque eó-
lico. Aquí xa temos un parque que ten 
uns 20 anos que ten outras condicións, 
outras dimensión, e está nunha zona 
moito máis afastada do territorio ha-
bitado. Cunhas condicionantes paisa-
xísticas e ambientais diferentes ás que 
agora se propoñen.
   Ti es concelleiro nas Neves, os 
concellos fostes informados pola 
Xunta das súas intencións, de ma-
neira adecuada, e co tempo sufi-
ciente para presentar as alegacións 
pertinentes?
 A través dun departamento da con-
sellería de medio ambiente chéganos 
a través do rexistro unha comunica-
ción de que hai unha empresa que 
ten previsto a instalación dun parque 
eólico. Na parte administrativa dentro 
das normas que rexen agora mesmo 
é a maneira correcta de facelo, pero 
isto é unha sucesión de normas que 
implantou a Xunta  coas que o BNG 
non está de acordo. Sacaron a Lei de 
fomento de actividades empresarias, 
á que lle chamamos de depredación, 

e a lei de simplificación administrativa 
coa que dan posibilidade ás empresas 
de expropiar terreos a particulares sen 
ningún tipo de miramento. A Xunta de-
clara os terreos como de actividade 
pública e hai que aceptar que  expro-
pien os terreos.  De momento neste 
parque eólico chamado Coto dos Lo-
bos, non houbo ningún movemento 
máis, ningunha autorización previa, nin 
de momento prazo de alegacións. Non 
sabemos que pasará no futuro pero 
aínda non chegamos a ese trámite. 
Nós como concello e coas comunida-
des de montes da zona puxémonos a 
traballar para paralizar todo isto antes 
de chegar a este punto.
 A semana pasada saíu unha sentenza 
que ditaminou que a Xunta de Galiza 
está incumprindo unha norma estable-
cendo só quince días para facer ale-
gacións para estas declaracións de 
autorización de actividade pública nos 
parques eólicos. Con esta sentenza to-
das as autorización que se concederon 
con só quince días de prazo en prin-
cipio xa non son válidas por incumpri-
mento da lei, a ver como evolucionan 
as cousas.

Especial Eólicos
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“A maneira de producir enerxía eólica a gran escala, como teñen deseña-“A maneira de producir enerxía eólica a gran escala, como teñen deseña-
do,non é viable. Non  existe no  planeta o cobre  suficiente para producir as do,non é viable. Non  existe no  planeta o cobre  suficiente para producir as 

bobinas necesarias para estes xigantescos muíños”bobinas necesarias para estes xigantescos muíños”
Bruno Centelles   Portavoz do Instituto de Estudos Miñoráns,  de SOS-Groba e da Rede Galega STOP Eólicos

    Cales serían as zonas do Val Mi-
ñor e do Baixo Miño afectadas po-
los distintos proxectos eólicos?
 A Serra da Groba e a Serra do Gali-
ñeiro. Estás son as dúas zonas amea-
zadas dentro do plan eólico. Nestes 
intres a máis ameazada é a Serra da 
Groba con 5 parques e 27 aeroxerado-
res duns 229 metros de altura.
   Que consecuencias patrimoniais 
terían para as zonas afectadas se se 
concretan os distintos proxectos tal 
como están formulados?
 No patrimonio natural medioambien-
tal afecta ás augas, á fauna terrestre 
e aérea, á flora e  á paisaxe. No pa-
trimonio cultural, histórico e arqueo-
lóxico temos documentado que toda a 
contorna que rodea ao río Miño é un 
lugar de poboamento humano ininte-
rrompido de máis de 300.000 anos. 
Temos pegadas humanas desde o 
paleolítico, neolítico, metais, castrexo, 
romano e medieval ata a actualidade. 
Estas dúas zonas para nós son como 
un museo da nosa historia e todo isto 
está ameazado por estes mega par-
ques eólicos. 
Se falamos de arqueoloxía viva temos 

na Serra da Groba unha tradición moi 
antiga que xa aparece rexistrada nos 
petróglifos. Aquí está a máis grande 
e importante cabana de cabalos sal-
vaxes, que en realidade non son ca-
balos senón un cuarto subxénero de 
équido (equus ferus atlánticus) docu-
mentada esta raza por tese de douto-
ramento de zoólogos eminentes distin-
guen catro razas entre asnos, cabalos, 
cebras e estes equus da Groba.
 Todo este patrimonio quedaría grave-
mente afectado e perdería moitísimo 
valor. No IEM levamos case 25 anos 
interesándonos polo país no que vi-
vimos, polo noso pequeno territorio e 
queremos estudar, coñecer e dar á ci-
dadanía datos para que coñezan o seu 
propio entorno. Todo isto a estes em-
presarios que queren montar aquí os 
eólicos parece que  non lles interesa.
-A veciñanza das localidades afecta-
das tería algún tipo de beneficio da 
instalación deses muíños?
Especialistas do Observatorio Eólico 
de Galicia (OEGA) acaban de publicar 
un informe sobre a repercusión econó-
mica e na calidade de vida da veciñan-
za de Muras derivada da implantación 
de parques eólicos no seu territorio. 
Este concello tiña instalados en 2019 
381 aeroxeradores, conta con 640 
persoas censadas no ano 2020 e a 
repercusión a  estas persoas pola ins-
talación destes parques tería que ser 
enorme, pois o EGA acaba de publicar 
un libro sobre o seu traballo académi-
co onde di que a repercusión econó-
mica para o concello de Muras deste 
eólicos é desastrosa. Aparentemente 
e co discurso destas empresa parece 

que si, pero o tempo e os estudos din 
totalmente o contrario, beneficio para 
eles, non para os veciños.
   Un mesmo proxecto eólico, á hora 
de formular a súa tramitación, frag-
méntase en micro proxectos para 
simular que son cousas diferen-
tes?, de ser así pon algún exemplo 
e dános a túa opinión ao respecto 
das razóns que poderían explicar 
este modus operandi?
 A lexislación sobre isto é moi clara. 
A media dos aeroxeradores previstos 
nos proxectos actuais é dunha pro-
dución de 5 megavatios. Sumando as 
potencias dos aeroxeradores instala-
dos, cando o parque eólico non pasa 
de 50 megavatios, a súa tramitación é 
na Xunta de Galicia. Cando pasa de 50 
hai que tramitalo a través do goberno 
central. Como queren que sexa trami-
tado en Galicia porque a lexislación é 
moito máis fácil e permisiva que Ma-
drid, que  a súa tampouco é ningunha 
marabilla, pois parcelan o parque eóli-
co. Por moito que nos intenten conven-
cer que os queren facer dunha manei-
ra sustentable e pensando no medio 
ambiente, non tragamos con isto. No 
procedemento administrativo é funda-
mental a declaración de impacto am-
biental. Se declaran un parque eólico 
moi grande a afectación global sobre 
o territorio é brutal e a declaración de 
impacto ambiental sería negativa, en-
tón como truco “inventaron” estes mi-
croproxectos partíndoos, xa de inicio, 
en dúas pezas: Unha peza co parque 
eólico (aeroxeradores, conducións, 
subestación) e outra peza co proxecto 
de conexión do parque eólico á Rede 

Eléctrica Española (REE)para a eva-
cuación da produción.
O segundo chanzo deste procedemen-
to fraudulento consiste en fragmentar 
un gran proxecto eólico en varios par-
ques eólicos máis pequenos, preten-
didamente independentes, cada un 
deles promovido por unha empresas 
creadas “ad hoc” cando en realidade 
detrás de toda esta maraña está sem-
pre a mesma gran empresa (Acciona, 
no caso da Serra da Groba)
Isto repítese ao longo de toda Galicia 
e parte de España como Aragón, Can-
tabria, Castela León, Extremadura e 
parte de Andalucía. 
Agora tamén están facendo a repo-
tenciación dos parques antigos, es-
tes son de 0.5 megavatios e queren 
convertelos nos de 5. Para facer isto 
non lles serven as bases de formigón 
que están feitas nin os aeroxeradores 
antigos. Para montar máquinas novas 
máis potentes, teñen que facer novos 
furados e novas zapatas de formigón 
para montar estes monstros actuais, 
tampouco lles serve a rede de cables 
antiga, están facendo un parque abso-
lutamente novo chamándolle repoten-
ciación e recibindo cartos Next Gene-
ration dos fondos europeos. Endesa 
14.500 millóns de Euros, por exemplo.
   Agora que me falas da repoten-
ciación, recentemente coñecemos 
unha sentenza xudicial que anulaba 
a repotenciación do parque eólico 
de Corme. Valora esa sentenza, e di-
nos se consideras que pode ter con-
secuencias para outros parques?
 Esta demanda presentouse desde 
asociacións relacionadas coa Rede 
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Galega STOP Eólicos. A Xunta sacou 
unha lei no 2017 chamada lei de “fo-
mento de iniciativas empresariais” á 
que lle chamamos lei de depredación. 
Logo, o ano pasado, sacou unha de 
“reactivación económica” peor ca an-
terior, que reduce os prazos de ale-
gacións a 15 días desde a exposición 
pública dos proxectos.  Isto vai direc-
tamente contra a normativa europea, 
fixemos a demanda alegando que as 
exposición teñen que ser a 30 días e 
esta sentenza vennos dando a razón, 
di que prima a lexislación europea por 
encima da Xunta e os prazos teñen 
que ser de 30 días. Tamén fai refe-
rencia a que cando se fai exposición 
pública dun proxecto, hai que aportar 
o dosier de documentación completo, 
non por partes que é o que está facen-
do a Xunta con estes proxectos.
Levo tempo dicindo que levamos anos 
enfrontándonos a un grupo armado. 
Non poñen bombas nin pegan tiros 
pero “atacan” co DOG, BOE, BOP, as 
Webs oficiais...
 Con esta sentenza calquera parque 
dos que xa foron publicados con 15 

días de alegacións, xa se lles  ven 
abaixo o proceso de exposición públi-
ca. Terán que volver publicalos com-
pletos e con 30 días para seguir adian-
te con eles.
   Cal é a opinión maioritaria da so-
ciedade civil do Val Miñor e do Baixo 
Miño que percibes ti ao respecto do 
asunto dos eólicos?
 Cando lle contamos todo isto aos ve-
ciños e veciñas aos que podemos che-
gar, a primeira impresión e de sorpresa 
e incredulidade, pensan que todo isto 
non pode ser certo, pero cando vai pa-
sando o tempo e seguimos repetindo 
o mesmo, levamos unhas 70 charlas 
feitas, e do outro lado, tanto polas em-
presas como por parte da Xunta non 
aparece ninguén dicindo que é menti-
ra o que estamos contando a reacción 
da maioría é dicirlle as empresas que 
se vaian e que non queren saber dos 
parques. Todo o traballo que levamos 
feito vemos que está pagando a pena 
e que a xente estase a dar conta deste 
despropósito.
   Cando se estaba a debater a mo-
ratoria eólica  no consello galego 

de medio ambiente, a conselleira 
abandonou a xuntanza antes de que 
rematara, o que impediu  concretar 
nada ao respecto da moratoria. Va-
lóranos a actitude da Conselleira?
 Este é o concepto de democracia que 
ten esta xente, como se vai someter a 
votación algo que non lle gusta, leván-
tase e marcha e así rematan a reunión.
   E posible ao teu xuízo desenvol-
ver enerxías alternativas, como a 
eólica, de maneira diferente a como 
o teñen deseñado nesta actual ofen-
siva eólica?
O primeiro e que ten que primar como 
finalidade o medio ambiente e o non o 
negocio.A maneira de producir enerxía 
eólica a esta gran escala como pre-
tenden non é viable. Cada eólico leva 
no seu interior un gran imán (1,5ton) 
fabricado maioritariamente con “terras 
raras” que vai “envolto” nunha gran bo-
bina de cobre (4 Ton). Se para facer 
enerxía renovable e barata tes que fa-
cer unha desfeita mineira en algunha 
parte do mundo para conseguir os ma-
teriais necesarios para a fabricación 
destes imáns isto non pode ser. Para 

sacar a enerxía eléctrica que produ-
cen estes muíños necesitamos unhas 
bobinas de catro toneladas e media 
de cobre, non existe na codia terres-
tre recursos naturais suficientes como 
o cobre necesario ou as terras raras 
para este deseño de parques eólicos. 
O da sustentabilidade que nos queren 
colar non é certo, igual có dos coches 
eléctricos, non hai materiais no mundo 
suficientes para fabricar todas as ba-
terías que sería necesaria para cam-
biar o parque automobilístico actual 
para un eléctrico. Non é viable facer 
a transición da obtención de enerxía 
eléctrica a través do petróleo cara esta 
enerxía renovable, hai estudios que o 
demostran. A solución pasa por outro 
modelo económico, por intentar redu-
cir o consumo e ser máis eficientes. As 
grandes empresas que estaban antes 
no ladrillo, son os grandes ecoloxis-
tas que queren agora inzar os nosos 
montes de muíños, facer un negocio 
inmediato, levar fóra a electricidade e 
cobrar as subvencións que veñen de 
Europa, isto é negocio non ecoloxismo 
nin viabilidade enerxética.
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As Anpas de Redondela remanAs Anpas de Redondela reman
unidas.Falamos co seu presidenteunidas.Falamos co seu presidente

 Francisco Álvarez Francisco Álvarez
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urán
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“ Na concentración que fixemos o día 4, reclamando o 
bacharelato de artes en Redondela,o PP local, malia ser 

convidado, foi oúnico grupo que non asistiu”
Francisco Álvarez  Presidente da federación de ANPAS de Redondela

 Entrevista de Marcos Santos Soto

  Todas as anpas de Redondela for-
man parte da federación? 
 A  práctica totalidade. Só falta unha , 
pero porque aínda non tiveron oportu-

nidade para convocar unha asemblea 
para tratar o tema. Incluso hai a anpa 
dun cole de Pazos que tamén está in-
tegrada
   Cando vos constituístes?
 En decembro do ano pasado. De feito 
aínda estamos en proceso de rexistro 
agardando a autorización da Xunta
   O motivo de constituídes a federa-
ción foi a problemática derivada do 

bacharelato de artes?
 Non. Xa o estabamos falando  desde 
hai tempo e non só con motivo dese 
tema senón co obxecto de tratar distin-
tos problemas. Se cadra o motor que 
nos deu o impulso decisorio para a 
nosa constitución foi cando, na época 
da pandemia, a Xunta responsabilizá-
banos da saúde nos comedores esco-
lares. Algo absolutamente inaceptable

   Cales son os problemas máis sig-
nificativos que percibides?
 O transporte é un dos máis significati-
vos. Só é gratuíto na etapa obrigatoria 
o que deixa fóra ás educacións infantís 
e ao bacharelato. Ets situación supón 
unha importante discriminacións para 
as e oes estudantes da nosas parro-
quias.
 Os comedores escolares tamén son 
manifestamente mellorables. Nós pre-
sentamos un proxecto ao Concello 
para facermos un comedor escolar 
municipal que se nutrise de produtos 
locais, é dicir consumo de proximida-
de, e que incluso podería ser xerador 
de postos de traballo
   Cal foi a resposta do Concello?
 Están estudándoo. Cando fixemos a 
proposta, hai xa un ano, pareceunos 
atopar receptividade positiva, pero xa 
pasou o tempo e a verdade non se 
albisca ningún avance. Estamos agar-
dando á convocatoria do consello es-
colar a ver se alí poden darnos algun-
ha resposta.
   Que pasa co bacharelato de artes?. 
Semella que xa estaba todo feito co 
unánime acordo político , pero non 
se dá concretado...
 En primeiro lugar quero dicir que esta 

 Non hai arma máis poderosa 
para combater os abusos do 
poder económico, e do poder 
político que actúa ao servizo 
do poder económico, que a 
loita da sociedade civil unida 
e organizada. E nós alegrámo-
nos moito de que as anpas de 
Redondela decidiran traballar 
man a man, e cóbado a cóbado 
constituíndo unha federación. 
Falamos con Francisco, o seu 
presidente.  En plena pugna 
pola implantación do bacha-
relato de artes en Redondela 
conversamos deste tema en 
particular e do estado da edu-
cación en xeral. Velaí vai o que 
deu de si a nosa conversa.
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modalidade de bacharelato é nece-
saria non só en Redondela senón en 
todos os sitios nos que se imparta o 
Bacharelato. Todos os rapaces e ra-
pazas deben de ter os mesmos dere-
itos e as mesmas oportunidades con 
independencia do lugar no que vivan. 
O contrario é inxusto e discriminatorio.
 Redondela leva moito tempo recla-
mando este bacharelato e nós pensa-
bamos que este tema estaba xa resol-
to pero resulta que desde a consellería 
de educación non hai ningunha instru-
ción ao respecto da súa implantación 
na nosa vila. Nós imos seguir mobili-
zándonos para reclamalo desde logo.
    Redondela non ten un bacharelato  
de artes porque non ten un goberno 
do PP?
 Non o sei. Pode ser
   Percibides o apoio da sociedade 
civil redondelá?
 Nós fixemos un manifesto que foi asi-
nado por todo tipo de asociacións e 
colectivos. Asemade no noso traba-
llo cotián si que percibimos un apoio 
maioritario dos nosos veciños e veci-
ñas
   E do pleno?

 En teoría tamén o temos unánime 
malia que na última concentración que 
fixemos, o pasado día 4, reclamando o 
bacharelato de artes o PP foi a única 
forza que non asistiu.
   Pero convidástelos?
 Si claro, como a todos os demais

 E cal foi o motivo?
 Non o sei terás que preguntarllo a 
eles.
 Finalmente teremos bacharelato de 
artes en Redondela?
 Eu agardo que si. Nestes momentos 
o deputado do BNG , o profesor Manu 
Lourenzo está a preguntar por iso, e 
máis cedo que tarde esta carencia que 
ten o noso pobo ten que amañarse. No 
caso contrario sería unha discrimina-
ción flagrante para as mozas e os mo-
zos da nosa comarca pois , quer terían 
que desprazarse a outras localidades 
a cursalo, coa dificultade que iso su-
pón para xente tan moza, quer terían 
que renunciar a facelo impedíndolles 
dirixir as súas vidas cara ao camiño 
que eles e elas libremente elixan , e 
quen o quixera elixir non tería a opor-
tunidade de facelo.

   Vós notades que o recorte de re-
cursos á educación pública é unha 
realidade?
 Notámolo substancialmente un ano si 
e outro tamén. Nótase en moitos eidos 
pero o fenómeno é especialmente sig-
nificativo no recorte de profesorado de 
reforzo para quen o precise, e de per-
soal específico de axuda ao alumnado 
con necesidades especiais.
   A escola é un axente que castela-
niza á mocidade galega?
O que é un feito indiscutible, porque se 
observa de maneira empírica miles de 

veces, é que hai milleiros de nenos e 
de nenas que entran no colexio falan-
do en galego e saen falando en cas-
telán.
Nota da redacción:
O mesmo día da realización desta 
entrevista no parlamento galego o 
conselleiro de educación contesta-
ba ao deputado do BNG Manu Lou-
renzo negando a oferta do bachare-
lato de artes a Redondela. A sesión 
parlamentaria rematou coa expul-
sión do hemiciclo dos representan-
tes das anpas da nosa vila.

Taperia, cafetería 

Agarimo
O pasado foi unha escola,
o presente é para tomar decisións
e o futuro ainda por construir

da túa envexa nace a miña fama

Telf:
626 049 208

Estarada do 
Periro, 51

O Viso 
(Cesantes)
Redondela 
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 A Agrupación de Electores de Redondela, 
AER, presentará no Consello da Muller do 
Concello redondelán un plan de accións 
para conmemorar o 8 de marzo que ten por 
obxectivo impulsar a igualdade e visibilizar 
o traballo feminino. Entre as actividades, 
destaca unha exposición colectiva na que 
se implicaría á cidadanía na creación de 
diferentes mensaxes feministas. Segun-
do Daniel Boullosa, voceiro de AER, “hai 
moito por facer e queremos que sexa a ve-
ciñanza a que deseñe as mensaxes dunha 
exposición colectiva”. “Redondela rexeita a 
desigualdade”, título da proposta expositi-
va, contaría xa cuha imaxe previa que se-
ría enviada aos centros de ensino, centros 
culturais e municipais para que se complete 
entre todos e se poida construír a mostra. 
 A agrupación defende na súa proposta ou-
tras actividades coa fin de chegar a toda a 
poboación adaptando a mensaxe segundo 
a idade do público. Así, propón, para  ado-
lescentes -centrado sobre todo nos centros 
educativos e, especialmente, nos IES-  a 
edición de vídeos curtos para sensibilizar 
sobre a desigualdade da muller, afondando 
na educación emocional ou sexual e a non 
discriminación. Tamén nos centros, AER 
propón charlas e ciclos de conferencias nas 
que se traballe o pensamento crítico para 
previr situacións de desigualdade a causa 

do xénero así como un consurso de graffitis 
cunha mensaxe feminista para proxectar 
en espazos públicos. 
 Para os máis pequenos e pequenas, a pro-
posta inclúe contacontos con base femi-
nista que formen parte dun programa na 
biblioteca municipal. E dirixido para toda 
a poboación, a agrupación defende na súa 
proposta charlas nos centros culturais das 
parroquias, nos auditorios da Xunqueira 
e do Piñeiral do Crego (Chapela) e  rutas 
polo municipio para que os veciños e ve-
ciñas coñezan a vida de redondelás ilus-
tres ou que destacasen pola súa defensa da 
igualdade. 
 Tamén a posta en marcha de mostras en 
diferentes espazos de Redondela co fin de 
previr situación de desigualdade en todos 
os ámbitos da vida (ocio, deporte, traballo). 
Asemade, estudiar a posibilidade de repetir 
unha acción similar á de Redondela en pie 
por el planeta posta e marcha conxunta-
mente polo colectivo Artelixo e o Concello 
de Redondela en 2020, esta vez, coa temá-
tica da muller de fondo.  Outras accións 
propostas por AER son encher as redes 
socaicis de imaxes que poñan en valor o 
traballo das mulleres, un concurso de gra-
ffitis feministas,  unha enquisa para medir 
a opinión da veciñanza sobre medidas para 
erradicar a desigualdade, ou unha mención 

especial á violencia contra as mulleres nos 
conflitos bélicos, facendo especial fincapé 
na situación en Afganistán. 
 A agrupación tamén plantexa unha cola-
boración con Radio Redondela durante o 

mes de marzo para a sensibilización e con-
cienciación: emisión de entrevistas a mu-
lleres de todas as idades, a profesionais, os 
centros educativos, etc. ou música sobre a 
temática da muller.

AER propón conmemorar o 8 de marzo cunha 
exposición colectiva deseñada pola veciñanza

A agrupación presentará un plan de accións para seguir 
impulsando a igualdade e visibilizar o traballo feminino no 
municipio 

Redondela

Comunicado da Federación de ANPAS de Redondela 
en relación a concentración do pasado venres día 

4, demandando a implantación do 
Bacharelato de Artes no noso concello. 

Redondela

Queremos amosar o noso agradece-
mento a todas as persoas, colectivos 
e asociacións que dun xeito ou doutro, 
participaron e apoiaron esta reivindica-
ción. 
Agradecer dun xeito especial o apoio 
do concello de Redondela na organi-
zación do acto, así como as distintas 
asociacións que interviron no mesmo: 
Arte Lixo, ERGUER – Estudantes da 
Galiza, FOANPAS, FANPA e Confede-
ración de ANPAS Galegas.  
Tamén as distintas organización polí-
ticas con representación no noso con-
cello que estiveron presentes e amo-
saron o seu apoio: PSOE, AER e BNG. 
Neste sentido denunciamos a ausen-
cia do Partido Popular, quen rexeitou 
o noso convite para participar neste 
acto, unha ausencia inxustificábel e 
moi contraditoria co apoio que deu a 
nosa moción no pleno do mes de xuño. 
Como ben se recolle no noso manifes-
to “Quen non ten palabra, non é de fiar” 
O Partido Popular de Redondela, lem-
brarlle que non aceptamos nin perdoa-
mos que por unha submisión os inte-
reses do goberno da Xunta, se deixe 

de apoiar as familias e o alumnado de 
Redondela. 
O goberno da Xunta, deixarlle claro 
que esta loita pola xustiza e dignidade 
das familias e do alumnado do noso 
concello, non vai parar ata acadar que 
se cumpra o acordo da Comisión de 
Educación do Parlamento de Galicia 
de implantar en Redondela o Bacha-
relato de Artes.

Redondela
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a miÑoteira
San Martiño
de Ventosela

    Redondela

8º Festival  cultural Convergências Portugal-Galiza( Braga, Ponteareas, Redondela, e Compostela)

“Aínda que non atopamos soporte documental    “Aínda que non atopamos soporte documental    
algún do concerto do Zeca en Redondela, como as algún do concerto do Zeca en Redondela, como as 

meigas, habelo hóuboo”meigas, habelo hóuboo”
Olga Nogueira Mestra, acordeonista e activista cultural
“Separados pelas águas, mas unidos pela língua, pelos costumes, pela cultural... Portugal e Galiza de mãos dadas 
nesta 8ª Edição do Festival Convergências, levada a cabo pelo grupo Canto D’aqui da cidade de Braga em parceria com 
o Centro de Estudos Galegos da Universidade do Minho, contando com o apoio do Município de Braga e da Xunta de 
Galicia. Da música à dança, do teatro ao cinema, e pontuada com colóquios e momentos de tertúlia e poesia, pretende ser 
um festival enriquecedor a nível de conhecimento com eventos de grande interesse cultural e musical, incidindo sempre na 
sua temática principal: a evocação dos nomes de José Afonso e Rosalía de Castro, e estreitando os laços que unem Por-
tugal e Galiza evidenciando a semelhança entre as duas culturas.”
Compartir un café e un rato de conversa coa nosa amiga Olga 
de Ventosela é desas cousas que  fan que ás veces sexa im-
posible situar as fronteiras entre o tempo para o traballo e o 
tempo para gozar do lecer. Ela informounos deste  interesan-
te proxecto de converxencia coa lusofonía , que xa vai  pola 
súa oitava edición, e  que desta volta visitará tamén as terras 
de Redondela. Asemade conversamos  sobre unha fermo-
sa iniciativa  que xurdiu da sensibilidade da propia Olga e da 
súa amiga  Juliana, “ Portugal brinca igual”, que ten por obxec-
to promover o uso do noso idioma entre as nenas e os nenos.
Todo o noso apoio para este tipo de iniciativas que son as 
que, fronte a nefasta política lingüística do goberno gale-
go, nos permiten seguir soñando con 1.000 primaveras máis 
para o noso idioma. Velaí vai o que deu de si a nosa conversa

Entrevista redacción
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   Que relación tes ti co Festival  
Convergências Olga?
 A verdade é que ningunha pero a or-
ganización buscaba outros lugares 
de Galiza onde facer chegar o seu 
proxecto. Xa tiñan presenza en con-
cellos coma Santiago ou Ponteareas 
e buscaban algunha vila que tivese 
interese e sensibilidade coa lusofonía, 
ademais dunha entidade social onde 
poder acollelo porque lles interesaba, 
a maiores das axudas institucionais, 
a parte do tecido asociativo local que 
puidese implicarse. E como Redonde-
la ten Sinha Paca e nos seus estatutos 
está a internacionalización da cultura 
galega e, preferentemente con Portu-
gal e a lusofonía.
   Que é Sinha Paca ?
 É a plataforma de activistas culturais 
e artistas de Redondela. Somos unha 
asociación cultural que levamos uns 
anos xa, contactaron con nós e fixé-
ronnos esta proposta de acoller unhas 
actividades, axudarlles a desenvolve-
las e mesmo a presentalas coas nosas 
propostas. 
   Tivestes algún tipo de relación 
coas sete anteriores edicións do 
festival?
 Non. Coñecíao de ir unha vez como 
público
 E quen organiza Convergências?

 Son varias entidades e penso que o 
motor é “Cantos de aquí”. Este é un 
grupo de Braga que fan tributos a Zeca 
Afonso, e interésalles facer activida-
des con ese espírito do Zeca e darlle 
esta dimensión galego-portugués.
   Cales son os obxectivos funda-
mentais deste certame?
 O que eu entendo e que pretenden 
buscar esa relación entre Galiza e 
Portugal. Preocúpanse moito de levar 
artistas e proxectos galegos dos máis 
punteiros do momento a distintas ci-
dades de Portugal e intentan facer o 
mesmo ao revés tamén.
   Que actos vai a haber en Redon-
dela?
O sábado 26 no multiusos da Xun-
queira. Pola mañá vai ser unha xor-
nada dun proxecto especial chamado 
“Portugal brinca igual”, unhas familias 
portuguesa van a estar brincando e 
van acoller a unhas familias galegas, 
despois faremos un xantar conxunto e 
unha visita ao Museo de Rande. Logo 
pola tarde haberá a presentación dun 
libro do Zeca para crianzas que fixe-
ron as escolas Semente xa no 2019 , 
pero pola covid non puideron facer a 
presentación ata agora. Despois ha-
berá un faladoiro sobre a importancia 
do Zeca en Galiza, e en concreto en 
Redondela onde fixo un concerto hai 

anos.
   Vaia, descoñecía que o Zeca es-
tivera en Redondela. Sabes o ano?
 Hai un texto de J.A. Xesteira, un dos 
que falará na charla sobre o Zeca na 
Galiza,  no que di que non lembra 
exactamente cando foi o concerto do 
Zeca en Redondela, mais que tivo 
que ser a principios dos 80. El estivo 
no concerto aínda que hai xente que 
asegura que é un mito e que nunca 
se fixo .Non atopamos ningún tipo de 
documento escrito sobre o concerto 
, e non creas que non me deu pena, 
pero como as meigas habelo hóuboo . 
Estarán na charla tamén Uxía, Sico de 
Cariño e Xaime Torres que é o líder de 
Cantos de aquí. Os catro participarán 
nunha charla previa ao concerto tributo 
e homenaxe que se lle fará ao Zeca.
   Todos os actos vanse desenvolver 
o día 26?
 Si. Son de balde ata completar a ca-
pacidade do multiusos. Rematará co 
concerto de “ Cantos de aquí” e enga-
diremos cunha colaboración moi espe-
cial. 
   Cal vai ser esa colaboración es-
pecial?
 Uxía e Sico cantarán con Eles.
   Tivestes axuda e colaboración por 
parte do Concello de Redondela?
Si, Sinha Paca organiza e o concello 

colabora financiando as actividades.
   E a receptividade da xente como 
cres que vai a ser?
 Pois desde que sacamos o panfleto 
hai uns días xunto co movemento que 
está tendo en redes, estase pondo en 
contacto con nós xente de moitas co-
marcas. Desde o Baixo Miño ata Com-
postela  interesados en facer reserva. 
   Cres que a cidadanía galega consi-
dérase vinculada coa lusofonía?
 A xente de aquí si ten apego e ganas 
de ir e vir cara Portugal pero quizás fal-
ta un pouco de estímulo por parte das 
institucións ou da sociedade civil para 
favorecer este intercambio.
   Fálame do proxecto “Portugal 
brinca igual”.
  Foi un proxecto que se lles propuxo 
a Convergências e lles pareceu ben 
acoller. Levámolo a cabo a miña com-
pañeira portuguesa  Xuliana e máis eu.
   É unha iniciativa persoal túa?
 Si, das dúas, de Xuliana e miña. Co-
ñecémonos no mundo da xestión cul-
tural. Ela ten unha asociación cultural 
en Braga, pero traballa por todo o nor-
te e con crianzas. Eu formo parte dun 
grupo no que os adultos quedamos 
para que os rapaces brinquen en gale-
go, conseguimos quedar cinco ou seis 
veces ao ano, organizamos nós as ac-
tividades. Nunha destas xuntanzas al-
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gunhas crianzas falaban en castelán, 
houbo un debate no grupo por este 
motivo e de aquí pensei “se os rapa-
ces non acaban de entender que lles 
insistimos tanto en falar galego porque 
na contorna hai unha presión enorme 
onde predomina o  castelán, o mellor 
será levalos a un entorno onde non 
exista esta presión”, de aquí xurdiu a 
idea. 
 En outubro do 2021 fixemos a primei-
ra quedada coas crianzas en Portugal 
e tivo moi  boa acollida.
    E como foi esta xuntanza?
 Levamos dez crianzas entre nenos e 
nenas de aquí e xuntámolos con dez 
crianzas portuguesas.
    Cóntanos máis sobre esta xun-
tanza.
 Podíanse apuntar crianzas de entre 
os catro e os doce anos ata completar 
o cota de 10 aquí e dez alá. Para min 
foi un encontro marabilloso.
   Os nenos e nenas que levastes de 
aquí eran da comarca de Redonde-
la?
 Non, de Redondela eran catro, o resto 
de Pontevedra, Vigo, Baixo Miño, To-
miño.
   E en que vos desprazastes?
 Fomos nos coches das nais e dos 
pais, e fomos nós tamén os que finan-
ciamos o obradoiro.

   Paréceme moi interesante. Estes 
nenos e nenas son galegofalantes?
 Si, pero nesa tempada da escolariza-
ción na Galiza que leva a que moitos 
deles non manteñen o galego.
Isto foi moi interesante. Fixemos dous 
obradoiros, un de mañá e outro de tar-
de. No da mañá foi de teatro de expre-
sión libre e tiveron que presentarse, 
primeiro falaron os portugueses e logo 
os de aquí, xa se comunicaron no idio-
ma que máis se parecía ao portugués. 
   Entendíanse ben?
 Perfectamente, aínda que non falaron 
moito. Xa no obradoiro da tarde estive-
ron máis soltos, cantaron, disfrazáron-
se, perderon esa vergoña do inicio e 
estiveron catro horas de brincadeira en 
total.
   Entón nestas Convergências ides 
facer o mesmo con “Portugal brinca 
igual”?
 Si. Vai ser a segunda xuntanza, veñen 
dez crianzas portuguesas aquí e con-
viven con dez, ou algún máis de aquí. 
   Xa tedes aos nenas e nenas selec-
cionados?
 Non, a inscrición abre o día  20, neste 
caso teñen que estar empadroados en 
Redondela e de catro a doce anos. 
   Que actividades tedes pensado fa-
cer con eles?
 Brincar a través do teatro, imos facer 

música e baile galego e, como cadra 
no entroido, igual acabamos meténdo-
lle o entroido no corpo tamén.

   Moitas grazas Olga, deséxovos 
que brinquedes moito e que brin-
quedes sempre.

VII
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A CIG denuncia a baixa temeraria no custe da 
concesión do  contrato do SAF de Redondela por 

criterios económicos 

A CIG denuncia que a mesa de con-
tratación do concurso do Servizo de 
Axuda no Fogar (SAF) do  Concello de 
Redondela deu por boa a oferta da em-
presa Os Ventos Innovación e Sevicios 
de  15,56€/hora, tan só un céntimo por 
riba da consideración de “oferta teme-
raria” (15,55€/hora), cando o  prezo de 
licitación se estimaba en 18,70€/hora.  
 Dende a sección sindical da central 
nacionalista no SAF redondelán consi-
deran totalmente insuficiente a oferta 
presentada pola empresa, cun prezo 
por debaixo do que se abona na ac-
tualidade, tendo en  conta que o IPC 
real de 2021 foi do 6,5%.  

 Mais a mesa de contratación deu o 
seu visto bo a esta adxudicación de-
fendéndoa como a máis  interesante 
para o Concello, poñendo o criterio 
económico po enriba de todo e non 
tendo en conta o  prezo convenio que 
se lles debe aplicar ao persoal, ante-
poñendo o valor económico á calidade 
do  servizo. 
 En consecuencia, a única maneira de 
que a empresa faga rendíbel economi-
camente o servizo vai ser a  costa das 
profesionais, “non cumprindo co con-
venio colectivo, reducindo as condi-
cións económicas e  sociais do persoal 
e mermando a calidade do servizo que 
se lle presta ás persoas usuarias”. 
 Por iso dende a sección sindical da 
CIG  no SAF adiantan que non van 
consentir que se poñan en perigo  os 
postos de traballo nin a calidade do 
servizo, e advírtenlle ao Concello que 
este servizo “non pode ser  nunca 
unha mera cuestión económica, se-
nón que se teñen que ter en conta as 
persoas usuarias e as  familias”. Neste 
senso, critican que un Goberno “que 
se di progresista e de esquerdas” lle 
dea máis  valor ao custe económico 
que a un servizo esencial “e que poña 
en risco os postos de traballo e os  
precarice sen ningún escrúpulo”. 

Advirten de que o único xeito que a empresa ten para facer 
rendíbel  o servizo é precarizando as condicións de traballo do 
persoal 
Redondela

O teu
xornal en 

galego
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   Como afrontamos esta temporada 
María?
 Esta temporada é emocionalmente moi com-
plicada. A morte de Fran, o noso adestrador, 
alén de ser un golpe terrible, fixo que todo sexa 
máis duro e difícil. El faleceu pouco antes de 
iniciarmos a temporada, e claro, tivemos que 
buscar adestrador a toda presa. Por outra parte 
algúns xogadores, que estaban por el, deixáro-
no e practicamente tivemos que armar un equi-
po novo.
   Quen se encargou de formar o 
equipo?
 O equipo técnico coa axuda de Pedro, o so-
briño de Fran que xa estaba co tío e que nos 
botou unha man. Non foi nada fácil pois a esas 
alturas a maioría de xogadores do mercado xa 
tiñan compromisos con outros clubs. Tivemos 
que tirar de moita xente nova e de xente das 
categorías inferiores. 
O primeiro equipo masculino está na 3º catego-
ría do balonmán español. Que tal vai este ano?
Comezamos moi mal. O que era previsible pois 
como che dixen antes temos un equipo novo, 
con xente sen experiencia na categoría. No 
último mes do ano pasado puidemos fichar 4 

reforzos con certa experiencia e creo que a súa 
achega xa se nota.
   Hai risco de descenso?
 Si, si que o hai. Agora comezamos a segunda 
volta e penso que xa se ve unha progresión en 
positivo moi importante. Creo que co equipo 
que temos na actualidade hai serias posibilida-
des de manter a categoría e eu, e toda a direc-
tiva apostamos por elo.

   E o equipo feminino como vai?
 Tampouco comezamos moi ben. Pero ao igual 
que o equipo masculino nótase unha progre-
sión en positivo e teño a convicción de que nos 
meteremos na segunda fase que nos daría a 
opción de pelexar polo ascenso á división de 
honra B.
   O público despois destes anos de 
pandemia como respondeu? 

 Moi ben. A verdade é que afección bereteira 
segue moi identificada co noso equipo e acode 
en gran medida a presenciar os partidos.
    Teñen que ir con mascara claro?
Si, e aínda máis os equipos que compiten en 
ligas autonómicas teñen que xogar con mas-
cara.
   Vaia, debe de ser moi difícil xogar 
así non?
 Xa, pero nótase na incidencia. Fíxate nas ca-
tegorías autonómicas hai un índice de positivos 
bastante menor ao que se dá nas categorías 
estatais, o que supoño que  terá relación co uso 
da máscara.
   Ben, a afección responde. E os pa-
trocinadores?
 Tamén. Estamos moi agradecidos ás súa xe-
nerosidade. Nada sería posible sen o seu apoio
   En calquera caso imaxino que  es-
tes anos serían economicamente 
moi complicados?

O Balonmán Chapela  afronta con moita ilusión unha 
temporada difícil e emocionalmente moi dura.

A morte de Fran Teixeira en agosto do pasado ano , o histórico adestrador que levaba tantos anos ao fronte da 
nave do balonmán chapela, deixou un pouso emocional imposible de borrar na familia bereteira, e presumía que 
esta ía ser unha temporada moi dura para eles. Unha vez máis foi un pracer para nós conversar  coa nosa amiga 
María, presidenta do equipo.

María González Lago  Presidenta do C.B. Chapela

“O Balonmán Chape-
la é como unha gran 
familia”

“Teño a convicción de 
que o primeiro equipo 
feminino poderá xo-
gar a fase de ascenso, 
e o masculino conser-
vará a categoría”

Entrevista deTino Lago  
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 Si claro, foron para todo o mundo. Nós temos 
unha rede de colaboradores nos pequenos 
negocios de Chapela aos que o ano pasado 
nin sequera visitamos. Como lle vas pedir co-
laboración, por exemplo. a unha cafetería que 
ten restricións horarias ou de aforo. Claro que 
o notamos desde logo. Pero fixemos igual que 
calquera outro; imaxinación, esforzo e pornos 
en modo resistencia.
   No caso das nenas e os nenos 
que xogan no club, nestes anos de 
pandemia mantiveron as gañas por 
practicar o balonmán?
 Si, sen dúbida. De feito nas categorías inferio-
res subimos arredor dun 50% de nenos e ne-
nas que practican o balonmán con nós. Antes 
da pandemia tiñamos sobre 110 xogadores e 

xogadoras e agora estamos polos 170/180
   Sabes cantas son nenas e cantos 
nenos?
 Temos máis nenas. De feito nalgunha catego-
ría poderiamos facer dous equipos femininos.
    Cantos equipos tedes?
 11 equipos en competición e 2 que de momen-
to non poden competir. Dos 11 que compiten 
temos 6 equipos femininos e 5 masculinos.
   Que tal están as relacións co Con-
cello de Redondela?
 Moi boas. Sempre tivemos moi boas relacións 
tanto con esta administración como coa ante-
rior.
   Cantas persoas estades na direc-
tiva?
 Somos 5. 3 mulleres e 2 homes.
   Ti levas toda a vida, case naciches 
e viviches a túa infancia nos par-
qués das pistas de balonmán. Non 
estás un pouco cansa?
 Non, todo o contrario. Sigo estando moi ilusio-
nada e gústame moito o que fago.
   Caramba pois a xestión de 180 
nenos e nenas debe de ser, enten-
do eu, un continuo fluxo de proble-
mas? 
 Ha ha ha ha, si claro. Pero non o fago eu todo 
soa. Hai moitos adestradores, colaboradores 
colaboradoras e pais e nais que nos axudan a 
xestión do día a día. No que a min respecta 
pásoo moi ben coas nenas e cos nenos. O Ba-
lonmán Chapela é como unha gran familia.

EL CHOCO DE ORO   

���������������������

Chapela

Entrevista



Febreiro 2022 X

AER pide explicacións á alcaldesa ante a sentenza que revoca a 
licenza municipal para as obras de AUCOSA

 A Agrupación de Electores de Re-
dondela, AER, urxe explicacións á 
alcaldesa de Redondela, Digna Rivas 
tras coñecer a sentenza do xulgado 
administrativo número 2 de Vigo que 
anula a licenza concedida en xullo de 
2020 polo Concello para a execución 
das obras de modernización tecno-
lóxica da planta AUCOSA. De facerse 
firme esta sentencia podería supor, 
segundo AER, que o Concello tivese 
que facer fronte a unha indemnización 
economicamente inasumible. O fallo 
dá resposta ao recurso presentado 
pola Plataforma en defensa da ensea-
da de San Simón, en novembro de 
2020, contra o Concello de Redondela 
e a planta de transformación de sub-
productos de peixe.  
 O maxistrado baséase principalmente 
nas “inexactitudes”, segundo se indica 
na sentenza, do informe urbanístico 
do arquitecto municipal do Concello 
de Redondela por entender que eses 
erros “condicionan el sentido del mis-
mo, que debió ser negativo”. Á vista 
da sentenza, AER lembra que estando 
eles aínda no goberno o entón con-
celleiro de Medio Ambiente, Roberto 
Villar, advertiu á alcaldesa de que non 

concedera a licenza pois había serias 
dúbidas en relación ao informe urba-
nístico. O concelleiro advertiu tamén 
da necesidade de realizar un informe 
urbanístico independente porque “non 
era a primeira vez nos últimos anos 
que o concello tiña problemas xurídi-
cos cos informes realizados polos téc-
nicos municipais”.Villar indicou tamén 
que “tirar para adiante sen contar con 
informes xurídicos externos pode-
ría carrexar moitos problemas”; ela 
defendeu a súa postura alegando que 
estaba avalada por informes técnicos 
municipais para conceder a licenza. 
 Asemade, a Agrupación de Electores 
quere pór de manifesto que o Concello 
finalmente incluíu no expediente un in-
forme xurídico independente pero que 
este non pode ser concluínte porque 
o autor do propio informe requeriu ao 
Concello ata seis puntos de informa-
ción para poder pronunciarse. Incom-
prensiblemente, en ningún momento, o 
Concello facilitou esta información ao 
avogado externo para que este puide-
ra completar o seu traballo. O propio 
xuíz na sentenza apunta esta cues-
tión dicindo que é un dictamen (o do 
avogado externo) moi completo pero 

non é concluínte, resultando chamati-
vo que “el autor de este informe no ha 
vuelto a informar la cuestión” segundo 
consta na propia resolución xudicial. 
 AER quere por de manifesto as 
posibles consecuencias para o Conce-
llo de Redondela da anulación desta 
licenza municipal no caso de acadar 
firmeza esta resolución (o fallo non 
é firme, é recorrible). As obras de 
modernización levadas a cabo por AU-
COSA (que segundo a propia empresa 
tiveron un investimento de dez millóns 

de euros) serían ilegais de acadar 
firmeza o fallo da sentenza, polo que 
as consecuencias poderían levar ao 
Concello a enfrontarse a unha elevada 
indemnización.
 A Agrupación de Electores de Redon-
dela felicita aos veciños da Plataforma 
por este triunfo, ao tempo que amosa 
a súa preocupación polas posibles 
consecuencias que esta sentenza 
pode traer para o conxunto da veci-
ñanza de Redondela, de manterse o 
fallo.

As consencuencias da execución desta decisión xudicial pode-
ría levar ao Concello a unha indemnización inasumible econo-
micamente
O xulgado administrativo número 2 de Vigo vén de fallar a fa-
vor da Plataforma en defensa da ensenada de San Simón 
Redondela

Pedro Cortegoso Traballador do sergas

Cando entramos nun centro de saú-
de o primeiro que atopamos no mos-
trador é ao Persoal de servizos xerais.
Esta é unha categoría híbrida inventa-
da polo Sergas onde fusionou as cate-
gorías de Celador e Auxiliar Adminis-
trativo, unha especie única no mundo 
dos servizos de saúde do estado espa-
ñol que serve para todo.
Como os PSX valen para todo, o Ser-
gas emprégaos como carne de canón, 
como primeira liña da fronte na batalla 
diaria que supón ir e traballar nun cen-
tro de saúde en Galiza.
E son un campo de batalla polas po-
líticas privatizadoras e de deterioro 
intencionado que aplica o Sergas, é 
dicir o PP, que teñen como finalidade 
facer desaparecer o modelo de sani-
dade pública tal e como o coñecemos. 
E como bos depredadores que son 
nese partido, aproveitaron a pandemia 
da Covid para acelerar este proceso 
fechando centros de saúde ou Puntos 
de Atención Continuada (PAC). Só hai 
que ver o incremento de usuarios da 
sanidade privada.
Non son casuais as enormes colas 
para acceder aos centros de saúde, 
nin as listas de agarda para ter unha 
cita co médico de cabeceira. Tampou-
co é de recibo, como acontece en Ma-
rín ter que esperar máis dun mes polo 
informe dunha radiografía ou para ser 
atendido no servizo de fisioterapia.
Se non se cobren as baixas nin os per-
misos do persoal é imposíbel prestar 
unha atención sanitaria de calidade. 
Se tardas unha, dúas ou tres semanas 
para ser atendido, para que che mire 
un médico ou che receite a medica-
ción, é normal o cabreo. 
A pandemia serviu para deixar aín-
da máis en evidencia as deficiencias 
dun sistema sanitario que está sendo 
desmantelado desde a chegada do 

Sr. Feixoo á presidencia da Xunta. O 
aluvión de baixas por positivos en Co-
vid colapsou e puxo nunha situación 
dramática a Atención Primaria ante a 
incapacidade dos seus xestores de 
dar solucións rápidas, tendo que botar 
man de médicos xubilados mentres os 
que están en idade laboral búscanse a 
vida noutros estados onde teñen me-
llores condicións laborais.
E quen da a cara ante esta situación? 
Non é o Presidente da Xunta, nin o 
Conselleiro de Sanidade, nin os Xe-
rentes das Áreas Sanitarias, eses que 
sempre fan declaracións describindo o 
ben que o fan e o ben que está a sani-
dade pública. Quen ten que apandar e 
dar explicacións e dicirlle á xente que 
non ten cita, que o especialista lle vai 
tardar meses, son os PSX. Os que te-
ñen menos responsabilidade e peores 
condicións laborais e salariais.
Con todo, e volvendo á fronte de ba-
talla, hai que saber quen é o inimigo, 
quen é o culpábel desta situación, e 
non disparar contra o primeiro que ato-
pas no mostrador do centro de saúde.

O Persoal de Servizos Xerais non  
debería soportar os insultos, a mala 
educación e a falta de respecto de al-
gunhas persoas, como ven acontecen-
do  nos últimos tempos. Non é normal 
pagar a frustración con quen non ten 
culpa dos recortes nin da falta de per-
soal sanitario. 
No se poden consentir os insultos e as 
agresións a un persoal que está facen-
do o seu traballo o mellor que pode e 
cos medios que ten.
Toda esa enerxía negativa deberían 
reconducila e participar nas mobiliza-
cións que as distintas plataformas en 
defensa da sanidade fan en Moaña ou 
Marín. O mellor xeito de defender unha 
sanidade pública de calidade.

Persoal de servizos 
xerais
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Distribuidor Exclusivo

“ Tanto en Cangas como en Galicia é imprescindible 
reforzar un polo soberanista de esquerdas”

Unha vez máis , e xa perdín a conta de cantas van nos últimos anos, foi un pracer com-
partir un café co meu vello amigo Mariano. Neste caso tratei de que nos aclarase o gali-
matías no que se encontra a esquerda política de Cangas. Xulgade vós, amigas e amigos, 
se achegou algo de luz ou non.

Mariano  Abalo concelleiro de facenda de Cangas

 A situación económica de Cangas 
é, como di o PP, catastrófica? 
 Ben, fronte á demagoxia e a propaganda da 
dereita cómpre poñer os datos enriba da mesa.
Cando no ano 2.015 asumimos a responsabili-
dade de goberno o concello tiña unha débeda 
superior aos 15 millóns de €, débeda resultante 
da nefasta xestión económica do goberno do 
PP. Agora mesmo a débeda está en 5,3 millóns. 
Confío en que ao longo do 2.022 poidamos re-
ducila  ata os 4,2 millóns. Por outra parte no 
2.020 tiñamos un remanente negativo en tesou-
rería de 1,4 millón de € e este ano xa estamos 
cun remanente en positivo de máis dun millón 
de €. E no que respecta ao período medio de 
pago a provedores estamos en rexistros histó-
ricos pois estamos pagando en pouco máis de 
dous días.
   A sentencia xudicial de Promalar 
non pon en serio perigo a saúde 
económica do concello?
 A política urbanística do PP de Cangas foi unha 
barbaridade e deixou ao noso pobo graves pro-
blemas que comprometen seriamente o noso 
futuro. Unha primeira sentencia xudicial xa nos 
obrigou a pagar polo asunto Promalar cerca 

dun millón de €. E agora o administrador con-
cursal de Promalar reclámanos xudicialmente 
máis de 2 millóns. Por outra parte no convenio 
de Masso pode existir a vía dunha reclamación 
que supere o millón e medio de €.
O PP deixounos unha espada de Damocles 

que , dependendo da resolución xudicial des-
tes dous asuntos, poden volver a comprometer 
a nosa saúde económica
   Ben, falemos de política Mariano. 
Como vai saír a esquerda de Can-
gas do galimatías no que está?

 Non é fácil responder a esa pregunta. Eu o 
que teño claro é que entre o interese parti-
dista e o interese público eu sempre estarei 
na defensa do público. E cando a dicotomía 
estea entre as políticas estéticas, e as polí-
ticas de esquerda real eu vou estar sempre 
na esquerda. Ese conflito entre vertebrar a 
política nunha liña clara de esquerdas, ou 
defender os intereses partidistas é a raíz 
dese galimatías que mencionas.
   No bipartito que tiñades co 
PSOE non había a posibilidade de 
desenvolver políticas de esquer-
da real?
 A proposta do PSOE de Cangas está tan 
dereitizada que é imposible establecer un 
goberno cuns criterios minimamente de es-
querdas
    Pon algún exemplo ao respecto?
 Cando estabamos a traballar nun borrador 
de plan xeral pretenden unha modificación 
puntual das normas para supostamente fa-
vorecer intereses privados. Esa situación foi 
traxicómica ata o punto que foi denunciada 
polo propio PP. Ese é un episodio, dentro de 
moitos, que pon en evidencia a imposibilida-

Entrevista de Tino Lago
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de de desenvolver políticas de esquerdas co 
actual PSOE de Cangas
   ACE está definitivamente esnaqui-
zada?
 ACE como formación política existe. Evidente-
mente hai diferencias importantes
   Por que?
 É unha consecuencia de todo o que veu acon-
tecendo a nivel galego, tanto con AGE como 
con En Marea. No canto de prevalecer unha 
política de Fronte Popular prevaleceron os inte-
reses partidistas. E eu creo que eso tamén está 
afectando a ACE
   Cando morre Xose Manuel Pazos ti 
enganaches a Esquerda Unida nas 
negociacións previas á investidura 
da nova alcaldesa?
 Son consciente de que algunhas persoas vin-
culadas a Esquerda Unida utilizaron naquel 
momento eso que mencionas que non é máis 
ca unha falacia. É un argumento impresentable 
e tramposo. A candidatura de ACE foi confec-
cionada e votada en asemblea. Que alguén 
pretenda que os seus intereses partidistas 
están por riba do que se votou en asemblea é 
unha trampa e o problema teno quen pretende 
actuar así.
   No ano e pouco que falta para re-
matar o mandato hai posibilidade 
de concretar algún acordo co BNG, 
e ou con Avante, que permita un go-
berno máis cómodo que o que ten-
des agora?
 Eso xa o respondeu cos feitos a nosa alcalde-
sa pois desde un primeiro momento chamou ás 
forzas da esquerda nacionalista a construírmos 
en común. Vemos como o PSOE local prefire 
ir da man do PP formando un bloque de de-
reitas, que non é a primeira vez que acontece 
en Cangas, e para podelo confrontar con éxito 
o nacionalismo de esquerda da nosa vila debe 
camiñar en común. Agora ben, veremos como 
se posicionan Avante e o BNG.
   Que receptividade encontrades en 
ambas forzas?
 Canto menos no BNG vemos movementos 

importantes e positivos. Así quixera mencionar 
o acordo con eles para quitar adiante o plan 
concellos. Avante non está nesa liña. Pero non 
me quero confundir de inimigo. Tanto en Can-
gas como en Galicia é esencial reforzar un polo 
soberanista e de esquerdas.
  
 Neste ano e pico que falta para re-
matar o mandato hai algún proxecto 
de goberno que che ilusione?
 Nós ambicionamos unha cesión do espazo de 
Masso que  é fundamental para o desenvolve-
mento de Cangas. Tamén estamos xestionan-
do a desafectación da zona que vai desde Ojea 
ata a praza de Abastos. Outro proxecto moi 
importante é o Centro de Alta Resolución, que 
o PP non quere. É moi importante para nós o 
plan de vivenda. Conseguimos recuperar as vi-
vendas de Nazaret .A política de vivenda social 
é fundamental para o noso goberno.
Cangas ten moito por facer, como é a recupe-
ración do plan xeral. Necesitamos potenciar 
a participación de todos os sectores sociais e 
veciñais que permitan a Cangas dar o salto de 
calidade que precisa.
   A Xunta pórtase ben con Cangas?
 O Concello está xestionando, cun custe eco-
nómico moi importante, servizos que debera 
de estar sufragando a Xunta. Por exemplo 
atención temperá, a unidade de atención a dro-
godependentes, o SAF ou o propio conserva-
torio. Nós asumimos ese custe con gusto pola 
inmensa repercusión que ten. Pero é incrible 
que a Xunta desatenda as súas obrigas en as-
pectos tan significativos.
   Segues sentindo que a DEP mal-
trata ao Concello de Cangas?
 O seu maltrato ao noso pobo en ocasións é 
máis grave que o da Xunta. Hai unha negativa 
absoluta , pola súa parte, a contestar os requi-
rimentos que lle fai o Concello. Por exemplo o 
PSOE tiña o compromiso de que ían financiar 
uns muros na obra da estrada Viso Igrexario, 
na parroquia do Hío, e ese compromiso incum-
prírono absolutamente.
   Rematamos Mariano. É posible de-

bullar un escenario realista de como 
se poden formular as candidaturas 
de esquerda de cara ás próximas 
municipais?
 Aínda queda un tempo por desenvolver para 
poder responder a esa pregunta. Todo pasa 
pola práctica que os grupos adoptemos no que 
queda de mandato.
   Pero ti que pensas que sería dese-

xable?
 Tanto en Cangas como en Galicia: reforzar un 
polo soberanista de esquerdas que faga fronte 
ao desprezo que os gobernos estatal e auto-
nómico amosan cara a Galicia e aos concellos 
que, como o noso, non sexamos considerados 
amigos. Os meus esforzos van ir por aí, tratar 
de plasmar unha alternativa soberanista e de 
esquerdas.

O BNG insiste nun maior apoio do 
Concello ao comercio local

Lucía Santos afirma que “o BNG percorreu preto de 200 comer-
cios, tanto en Marín como en Seixo, para falar cos/as comer-
ciantes e escoitar a súa opinión”

“A principal conclusión que extraemos nesta campaña é a queixa 
xeral da falta de promoción e apoio do Concello de Marín ao 
sector do comercio, con actuacións claramente insuficientes e 
de moi limitado alcance”

O BNG de Marín lanzou no pasado 
mes de decembro a campaña “Pensar 
Marín”. O noso concello atópase in-
merso nunha preocupante tendencia, 
que se reflicte na perda de poboación 
rexistrada desde o ano 2011, coinci-
dindo coa chegada ao goberno muni-
cipal do PP de María Ramallo. Nesta 
década Marín perdeu 1.749 habitantes 
(- 6,73%), pasando de ser o concello 
con máis poboación da comarca do 
Morrazo a ver como Cangas nos supe-
ra en 2.460 habitantes.
 A decadencia do noso concello pode 
verse a simple vista, mais os datos 
confirman esta percepción xeral. É por 
isto que, “ante a nefasta xestión do go-
berno municipal do PP e a súa parálise 
e absoluta incapacidade na procura de 

solucións, no BNG decidimos mover 
ficha e iniciar un proceso de reflexión 
colectiva para analizar as causas des-
ta tendencia tan negativa de cara a 
reverter a situación convertendo Marín 
nun concello dinámico e vivo”, en pala-
bras da Portavoz municipal do BNG de 
Marín, Lucía Santos. 
 O primeiro obxectivo desta campa-
ña foi o comercio local, un sector que 
arrastra desde hai anos unha impor-
tante crise. Lucía Santos afirma que 
“o BNG percorreu preto de 200 comer-
cios, tanto en Marín como en Seixo, 
para falar cos/as comerciantes e es-
coitar a súa opinión, tanto os aspec-
tos positivos como as súas queixas, 
demandas e propostas.” Amais, deixa-
mos un pequeno cuestionario en todos 
os comercios que percorremos en rela-

Marín

Entrevista/O Morrazo



Febreiro 2022XIII

Comeza a substitución de contedores da manco-
munidade de concellos do Morrazo

Félix Juncal, alcalde de Bueu e presidente 
actual da Mancomunidade de Concellos 
do Morrazo, fixo este xoves pola mañá 
unha comprobación persoal da substitu-
ción de contedores que se está levando a 
cabo pola comarca. Coa colaboración da 
Xerente da Mancomunidade e da empresa 
encargada do servizo de recollida do lixo, 
comezaron a colocarse os 250 contedores 
adquiridos nun primeiro lote, que son de 

ción a unha serie de temas concretos.
 Lucía Santos agradece “a boa acolli-
da do sector do comercio, que valorou 
moi positivamente a nosa iniciativa de 
achegarnos aos seus comercios para 
coñecer a súa opinión, e a participa-
ción dos/as comerciantes coa entrega 
de ducias de cuestionarios e as suxe-
rencias aportadas nas conversas du-
rante a campaña.”
 A Portavoz municipal do BNG de Ma-
rín salienta “a gran coincidencia exis-
tente entre o comercio e o BNG á hora 
de analizar a situación do sector e do 
concello en xeral.” E lembra que “nes-
tas semanas recollimos as preocupa-
cións, demandas e ideas do sector do 
comercio, coa idea de mellorar a situa-
ción dun sector económico que para o 
BNG é fundamental, que xera traballo, 
benestar e vertebración social nas vi-
las e cidades.”  
 Resulta evidente que a competencia 
das grandes superficies e o aumen-
to das compras por internet son dous 
importantes factores que dificultan, e 
moito, a supervivencia do comercio 
local. “Mais a principal conclusión que 
extraemos nesta campaña é a queixa 
xeral da falta de promoción e apoio do 
Concello de Marín ao sector do comer-
cio, con actuacións claramente insu-
ficientes e de moi limitado alcance”, 

salienta Lucía Santos. 
 A Portavoz municipal prosegue afir-
mando que “amais, o comercio solicita 
melloras nas rúas, como unha maior 
limpeza, unha mellor iluminación en 
determinadas rúas, embelecer as rúas 
e o adecentamento dos locais baleiros, 
que dan moi mala imaxe, entre outras 
cousas. Por outra banda, demandan 
maiores facilidades a emprendedores 
e formación. E os/as comerciantes da 
rúa do Sol demandan un maior control 
do tráfico nesta céntrica rúa.”
 Por outra banda, en relación coa situa-
ción do concello, o sector do comercio 
demanda unha maior promoción turís-
tica do Concello, unha axenda cultu-
ral e oferta de lecer, actuacións cara 
a mocidade e a dotación dunha zona 
comercial que favoreza a creación de 
emprego. Todas estas cuestións son 
destacadas como causas da negativa 
tendencia do noso concello, e resulta 
evidente que actuacións nestes ámbi-
tos beneficiarían o comercio local.
 O BNG de Marín presentou unha mo-
ción en maio de 2020, aprobada no 
Pleno da Corporación, con medidas 
concretas de apoio ao comercio, como 
unha Axenda Cultural, campañas, me-
llora da mobilidade e formación, mais 
sen aplicación por parte do Goberno 
local desde entón. Esta mesma se-

mana a Portavoz municipal do BNG 
de Marín solicitou na comisión de co-
mercio, novamente, máis campañas 
de apoio ao comercio local ao longo 
do ano. 
 Lucía Santos remata afirmando que 
desde o BNG de Marín “solicitamos 
ao Concello de Marín un compromiso 
firme e decidido co comercio local. E 
seguiremos nesta liña de apoio ao co-
mercio local, trasladando propostas e 
ideas, demandando do goberno local 

a posta en marcha de campañas in-
novadoras e atractivas, que fagan que 
os marinenses aposten polo comercio 
local, e a inxección de máis recursos 
económicos dirixido a beneficiar un 
sector que resulta crucial para Marín.”
 Xa por último, informar que a campa-
ña “Pensar Marín” terá continuidade 
nos vindeiros meses co contacto con 
outros axentes sociais e coa veciñan-
za do noso concello, do que informare-
mos proximamente.
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carga traseira e para unha capacidade de 
800 litros.
Así mesmo, proximamente chegará un 
novo lote composto de 130 colectores de 
carga lateral que tamén se incorporarán nas 
zonas que se precisen. Con iso, Félix Juncal 
salienta que “agardamos ir cubrindo todas 
as áreas nas que os contedores se atopan 
en mal estado, tanto con este subministro 
como con outros posteriores que iremos 
programando”. 

Bueu

O Morrazo
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O pleno de Bueu aprobou definitivamente 
a relación de postos de traballo 

O documento contou cos votos favorables do grupo de gober-
no, conformado por BNG e ACB, e en contra do PP, mentres 
que o PSOE non asistiu á sesión
O grupo de goberno deu luz verde a unha moción sobre a am-
pliación das instalacións do Museo Massó

aprobouse definitivamente na sesión 
plenaria deste luns, 7 de febreiro, con-
tando cos votos favorables do grupo de 
goberno, conformado por BNG e ACB, 
e en contra do PP, mentres que os re-
presentantes do PSOE non estiveron 
presentes. Félix Juncal, alcalde da vila 
bueuesa, salienta que “foi un proceso 
longo que comezamos hai oito anos, 
que regulariza unha situación e que 
supón un acto de xustiza contributiva 
co persoal municipal”. O rexedor mos-
trouse moi satisfeito por este empuxe 
definitivo, que chega logo da aproba-
ción inicial en xullo e dun período de 
alegacións, e destaca que “a RPT é un 
documento vivo, que se pode ir actua-
lizando ano a ano, pero que non po-
demos demorar máis no tempo, pois 
os seus efectos deben entrar en vigor 
canto antes”. 
 Elena Estévez, voceira do PP, mani-
festou o voto en contra do seu partido, 
pois “sorprende a vintena de alega-
cións que se presentaron a un docu-
mento que o alcalde di que estaba ple-
namente consensuado co persoal”, ao 
tempo que fixo fincapé “nos informes 
desfavorables de Secretaría e Inter-
vención, que indican que non ten nin-
gunha fundamentación legal, o que 
nos podería levar a un procedemento 
xudicial, pois a RPT está collida polos 
pelos”. 
Julio Villanueva, voceiro de ACB e vi-

cealcalde, salientou que “despois de 
moitos atrancos conseguiuse o apoio 
dunha ampla maioría, e que se dignifi-
que o persoal”. 
 Cos votos a favor dos concelleiros e 
concelleiras do goberno, esta Relación 
de Postos de Traballo, que contou co 
apoio unánime da mesa xeral de ne-
gociación, entrará en vigor coa publi-
cación no BOPPO e a aprobación dos 
orzamentos xerais deste ano 2022. 
A ampliación do Museo Massó, centro 
do debate
 Mais non foi este o único asunto de de 
bate do pleno deste mes de febreiro. O 
grupo de goberno presentou unha mo-
ción para instar á Consellería de Cultu-
ra a que planifique os traballos a levar 
a cabo para que non se condicione a 
necesaria futura ampliación do Museo 

Massó, e tamén que afronte en diver-
sas fases ese proxecto elaborado polo 
arquitecto Manuel Gallego Jorreto no 
ano 2002. Xosé Leal, voceiro do BNG, 
explicou que “do que se trata é de fa-
cer memoria e de seguir reivindicando 
o Museo Massó coma un museo refe-
rencial, cunha actuación por parte da 
Xunta que tería que ser máis ambicio-
sa”. Na mesma liña interveu Julio Vi-
llanueva, voceiro de ACB, quen puxo 
de manifesto que “xa é hora de que a 
Xunta aposte en serio polo Museo, e 
non que se limite a eses 1,1 millóns 
anunciados recentemente”. Pola súa 
banda, Elena Estévez, en representa-
ción do PP, anunciou o voto en contra, 
pois “segundo me indican na Conselle-
ría de Cultura, o proxecto de Gallego 
Jorreto non é posible tal e como esta-
ba formulado e que necesitaría adap-
talo ás novas circunstancias”.
 O grupo de goberno lembrou que 
no seu momento o Concello cedera 
á Xunta de Galicia un total de 3400 
metros cadrados de terreo edificable 
na contorna do Museo e que queda-
ron infrautilizados polo momento. Fi-
nalmente, a moción saíu adiante cos 
votos favorables do grupo de goberno, 

mentres que os e as edís do PP se 
mostraron en contra.
Mentres, a moción presentada polos 
populares a respecto dunha actuación 
no tramo interior de baixada dende a 
entrada principal do tanatorio ao viario 
da Deputación EP-1303 non se apro-
bou, posto que só contou cos votos 
favorables do PP. Xosé Leal, en re-
presentación do BNG, apuntou que 
“parece que o PP quere que o gober-
no funcione a base de mocións, mar-
cándonos a nosa axenda de traballo, 
e nós non imos entrar neste xogo, pois 
a actuación proposta xa está no plan 
de xestión dende hai meses”. A moción 
non saíu adiante, ao contar cos votos 
en contra do grupo de goberno, e a fa-
vor do PP.
Por último, o pleno tamén serviu para 
dar luz verde á aprobación do proxec-
to técnico de reforma e ampliación da 
Biblioteca Municipal Torrente Ballester, 
que se levará a cabo no marco das 
axudas do REACPON da Deputación 
de Pontevedra, e que conta cun orza-
mento de preto dun millón de euros. 
A sesión plenaria está dispoñible na 
canle de YouTube do Concello de 
Bueu.

Bueu

Que a Igrexa Católica leva  “inma-
triculándonos” dende as seus orixes é 
un feito incontestable, e son conscien-
te delo ata os seus, cada vez menos, 
acérrimos incondicionais.  Que non 
nos estrañe que no próximo concilio 
ecuménico decidan trasladar o Vati-
cano a Cuenca e obrigarnos a orar en 
cuadrupedia mirando cara a cidade 
das casas colgantes, coa intención de 
“inmatricularnos” por los siglos de los 
siglos, amén. 
Escabechina no descubrimento de 
América, a brutalidade da Santa In-
quisición ou a conivencia co xenocidio 
franquista, son as “inmatriculacións” 
que máis sona teñen. En ningún des-

tes feitos había un ápice de remorde-
mento porque obedecían ordes direc-
tas de Deus.
A día de hoxe a Igrexa volve a estar 
de actualidade polo incumprimento de 
seis dos dez mandamentos que mar-
caron a lume nas nosas conciencias. 
O que non se lles pode negar é que 
a “meticulosidade” encántalles, xa que 
foron quen de incumprilos correlativa-
mente, dende o quinto ao décimo, de 
xeito reiterado e coa complicidade do 
poder político, as cúpulas eclesiásticas 
e moitísima xente que non se atreveu a 
denuncialos. Refírome tamén ao quin-
to dos preceptos porque por desgracia 
tralos abusos, houbo suicidios e outras 
moitas vítimas convertéronse en mor-
tos viventes. En resumidas contas, que 
só respectaron os catro primeiros man-
damentos, as “Marias”, os que cumpre 
calquera.   
A inmatriculación de bens que non eran 
seus e os abusos sexuais a menores é 
algo que non se pode pasar por alto, 
que a calquera persoa debería abrirlle 
os ollos sobre si quere estar ou per-
tencer a unha organización que pre-
dica unha cousa e fai a contraria. Isto 
inclúe tamén aos partidos políticos do 
crucifixo invertido que fan todo o posi-
ble para evitar que se esclareza o lado 
máis oscuro de la Santa Madre Iglesia. 

Xoán Carlos Caballero Alonso

Que vos den!...
 polo “inmatriculo”

O Morrazo/Opinión

Mestre de salvaterra
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Estas dúas perlas foron soltadas por 
dous xerarcas eclesiásticos: “Os ra-
paces corrómpense e prostitúense 
para comprobar si son ou non homo-
sexuais”, “Hai nenos de doce anos que 
te provocan porque están desexando 
ter sexo” Non son poucas as veces 
nas que penso, que o alzacuellos é 
a atraínte punta do iceberg, un recla-
mo para que unha vez te achegues a 
observar a súa inmaculada brancura, 
remates encallando na negrura, na es-
curidade da súa sotana.
Ben é certo que na historia houbo in-

tentos de rematar cos abusos e privi-
lexios da Igrexa. Mendizábal, adop-
tando a “postura dos misioneiros” que 
traballan para axudar aos máis pobres 
lonxe do boato e decatándose de que 
o Reino de España cada vez asemellá-
base máis a Sodoma e Gomorra, tra-
tou de poñer ao alcance da sociedade 
as riquezas da Igrexa. 
Si hoxe  Juan de Dios Álvarez Mén-
dez, Mendizábal que morreu en 1853, 
levantara a cabeza non daría crédito 
ao que está a suceder en pleno século 
XXI. 
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O Concello de Bueu, en colaboración 
coas comparsas e diversas asocia-
cións culturais da vila, organiza este 
ano un Entroido que se reinventará 
cunha programación máis reducida do 
habitual e adaptada ás circunstancias 
sanitarias, pero cunha especial aten-

ción á tradición e que se diversificará 
por diversos lugares das tres parro-
quias. Segundo apunta Silvia Carballo, 
concelleira de promoción económica e 
turismo e encargada da organización, 
“ao igual que o ano pasado, debemos 
actuar con cautela e por iso non pode-

mos celebrar o Entroido como era ha-
bitual en Bueu, aínda que acordamos 
organizar eventos máis pequenos e ao 
aire libre, tal e como recomendan as 
autoridades sanitarias”, porque “todos 
coincidimos en que a cidadanía nece-
sita un pouco da ledicia do Entroido”. 
Tal e como xa se avanzou hai uns días, 
o Concello instalará unha carpa na 
Praza Massó, entre o 25 de febreiro e 
o 7 de marzo, na que se programarán 
as actuacións das comparsas no cas-
co urbano, así como obradoiros para a 
cativada con actividades e xogos rela-
cionados co Entroido. A iso sumaranse 
actuacións en lugares como a contor-
na da Morada, na aldea de Meiro, o 
Adro de Cela ou o Parque Joe Novas 
en Beluso. 
O programa inaugurarase o sábado 26 
de febreiro, cunha actuación de com-
parsas na Praza Massó, e pola tarde, 
cunha festa infantil no Adro de Cela 
organizada coa colaboración da Aso-
ciación Cultural Costumes de Cela, se-
guida dunha actuación de comparsas. 
Estas actuacións continuarán durante 
as dúas fins de semana en diversos 
puntos co obxectivo de dinamizar a 
actividade festiva e de que a cidadanía 
poida gozar da música e das tradicio-
nais “letrillas”.
Ademais das persoas adultas, a ra-
pazada será moi protagonista da pro-
gramación desta edición. Así, o 28 de 
febreiro e o 1 e 2 de marzo, a carpa 
da Praza Massó acollerá uns obradoi-
ros infantís de 10.00 a 13.00 horas nos 
que o artista local Tino Resille ofrecerá 

xogos e actividades , e elaborarase o 
recoñecido como “Paxaro de Mal Agoi-
ro”, figura mítica no Entroido bueués. 
O sábado 5 de marzo terá lugar unha 
festa infantil de comparsas na Praza 
Massó con aforo limitado. A partir das 
17.30 horas, a cativada e as familias 
poderán participar na festa de disfra-
ces na que, por primeira vez, se con-
tará con persoal especializado en ne-
cesidades especiais; e con concurso 
para as categorías de bebés, infantil, 
xuvenil e familias. E o domingo 6 de 
marzo culminarán as actividades cun 
pasarrúas e coa “queima do paxaro” 
aínda que nun evento máis reducido e 
sen o tradicional desfile.
En definitiva, un programa que se 
adapta ás circunstancias e que nace 
coa colaboración do tecido asociativo 
da vila que, segundo a concelleira da 
área, “non quere que se perda a tra-
dición”. 

O entroido de Bueu reinvéntanse cunha progra-
mación para todos os públicos

O Concello propoñerá actividades máis reducidas, en espazos 
abertos das tres parroquias e adaptadas a todas as esixencias 
normativas e sanitarias
O programa, que se estenderá do 26 de febreiro ao 6 de marzo, 
incluirá actuacións de comparsas, obradoiros para a cativada e 
festas infantís de disfraces 
Debido á situación sanitaria, o Concello suspende os tradicio-
nais desfiles do Enterriño da Sardiña e do Enterro do Paxaro de 
Mal Agoiro, aínda que haberá unha queima simbólica no peche

O Morrazo/Encrucillado
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 Oia é un pequeno municipio da costa 
sur de Galicia, na provincia de Pontevedra, 
que atesoura numerosas pegadas do pasado. 
A súa singular localización, enmarcada polos 
montes da “Serra da Groba” e una rochosa 
franxa litoral por onde transcorre a “Costa dos 
Castros”, ten sido decisiva en moitos momen-
tos da súa rica historia: desde a antigüidade e 
ata o pasado máis recente.
O amplo catálogo arqueolóxico deste enclave 
privilexiado confirma o paso e asentamento de 
comunidades humanas desde tempos prehis-
tóricos. Mostra de elo son, entre outros ves-
tixios, a gran cantidade de ferramentas líticas 
que, pendentes dunha datación precisa, apare-
cen tanto en xacementos do interior como nas 
terrazas costeiras.
Na paisaxe oiense, os restos prehistóricos 
máis evidentes corresponden ás mámoas, os 
enterramentos tumulares nas planicies da zona 
alta da Serra da Groba, cos seus mellores 
exemplos nas parroquias de Burgueira e Lou-
reza. Numerosos son os paneis de gravados 
rupestres por todo o seu territorio e, entre eles, 
destacan os do río Vilar, Perdornes, onde se 
atopan as únicas embarcacións claramente 
definidas dos “petróglifos galaicos” con carac-
terísticas que apuntan a unha orixe mediterrá-
nea.
Outros importantes fitos na paisaxe son a ducia 
de alturas castrexas próximas á costa, algun-
has delas moi facilmente identificables, como é 
o caso dos castros de Chavella en  Santa María 
de Oia, Cano dos Mouros en Viladesuso e so-
bre todo o da Cabeciña en Mougás.
Oia tamén foi un lugar habitado en época ro-
mana, da que se conservan restos de salinas 
en Mougás e Viladesuso, ademáis dos ves-
tixios dunha explotación mineira en Burgueira. 
Tamén falan desta época pezas arqueolóxicas 
como a coñecida pía sacrifical aparecida en 
Mougás e a ara de Viladesuso.

A vitalidade comercial nesta época teceu de 
xeito definitivo a rede viaria, a cal foi aproveita-
da e mellorada tempo despois polo “Mosteiro”. 
De época medieval, aínda que con escasos 
restos, quedan os enclaves de antigas fortale-
zas como Os Castelos e o Alto da Pedrada en 
Burgueira.
Pero sen dúbida será a puxanza monástica a 
que dará a este territorio o seu máis extraordi-
nario monumento: o “Mosteiro de Santa María 
de Oia”. A través da historia do propio cenobio 
é posible coñecer a orixe e evolución do muni-

cipio ao longo dos séculos.
A historia do Mosteiro de Santa María de Oia é 
un relato ben documentado que narra numero-
sos privilexios reais, ataques piratas, saqueos 
e expulsións; pero que tamén fala de épocas 
de esplendor, duros traballos, heroicas accións 
de defensa e un gran desenvolvemento social 
no lugar.
A primeira referencia escrita da existencia de 
Oia aparece no ano 1137. Trátase dun privilexio 
do monarca Afonso VII, quen doa ao primitivo 
Monasterio de Oia e ao seu abade don Pedro a 

metade das igrexas de Erizana, a actual Baio-
na, e A Guarda, así como todas as de Mougás, 
Pedornes, Burgueira, Loureza e O Rosal.
Ademais do seu rico legado material, Oia con-
ta cun interesante repertorio de elementos in-
tanxibles que falan da historia e os costumes 
propios deste territorio e das súas xentes.
Unha das tradicións máis coñecidas e arrai-
gadas é a dos curros, tamén coñecidos como 
“rapa das bestas” e que consisten en reunir 
aos cabalos que se crían libres no monte para, 
unha vez cerrados nun gran peche, proceder 
ao separalos, cortarlles as crinas, marcalos e 
desinfectalos. En Oia celébranse os curros de 
Torroña, A Valga e Mougás.
Outro elemento clave do patrimonio de Oia é o 
Camiño de Santiago. O Camiño Portugués da 
Costa atravesa toda a franxa litoral do conce-
llo. Tamén coñecido como Camiño Monacal, 
pola hospitalidade que historicamente ofreceu 
o Mosteiro de Santa María de Oia, este itinera-
rio é cada vez máis escollido polos peregrinos 
para chegar ata Compostela.
En consonancia coa longa historia e tradicións 
deste territorio, Oia tamén conserva nume-
rosas lendas que falan de milagres, lugares 
máxicos e pasaxes subterráneas, entre outras 
temáticas características dos relatos populares 
galegos.
Entre as lendas que teñen chegado ata os no-
sos días está a que fala dunha figueira que deu 
froito de forma prematura por mediación da di-
vina providencia. Outra ben coñecida é a que 
atribúe propiedades beneficiosas á fonte de 
San Cosme e San Damián, situada no barrio 
do Arrabal.
Entre o feito histórico e a lenda atópanse o re-
lato sobre as circunstancias da aparición dunha 
talla da Virxe do Mar, padroa de Oia, a cal foi 
atopada a finais do século XVI por uns labregos 
que andaban ao argazo na Punta Orelluda en 
Pedornes.
Tamén existen relatos populares que interpre-
tan a paisaxe, como o da Cadeira do Rei Sol, 
unha formación rochosa próxima ao castro de 
Cano dos Mouros e orientada cara ao mar. A 
lenda do Rei Sol, fala dun monarca da antigüi-
dade sentaba nela cada tardiña para contem-
plar o solpor desde este máxico lugar.
A veciñanza tamén conta que en Cano dos 
Mouros había un túnel que comunicaba Vila-
desuso con Mougás e incluso hai quen fala da 
existencia de misteriosas pasaxes subterrá-
neas que conectaban o Mosteiro con outros 
lugares…
Podemos describir a Oia como a paisaxe máxi-
ca da historia, un lugar cheo de recunchos por 
descubrir. Vouvos suxerir que vaiades visitar 

Os encantos do 
Concello de Oia.

XVI

Reportaxe de G. Figueiredo
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Cafeteía da cultural de 

Xogos de mesa, billar, dardos...

O BNG denuncia que o goberno do Estado non aten-
deu reclamacións de veciñas e veciños de Gondo-

mar por estaren escritas en galego

este fermoso concello de costa do sur da pro-
vincia no que podedes  enchouparvos de histo-
ria no Mosteiro de Santa María de Oia e o Arra-
bal,  viaxar ao pasado entre castros e gravados 
rupestres, somerxervos en pozas de auga 
frescas e cristalinas, darvos un baño de bos-
que nun sobreiral pegado ao atlántico, gozar 
da paisaxe de montaña das Serras da Groba e 

o Argallo, contempla as Illas Cíes dende Cabo 
Silleiro, coñecer como se celebran os curros de 
Valga, Torroña, e Mougás, sentirvos como un 
peregrino ou peregrina no camiño portugués da 
costa, despedir o día cun dos mellores solpo-
res da costa atlántica europea e saborea a súa 
gastronomía local. Un concello sen desperdicio 
onde perdernos en calquera momento do ano.

 As queixas, recollidas pola Plataforma  
Gondomar Fibra Xa! en relación
ao deficiente servizo de internet no 
concello, foran presentadas no
Instituto Galego de Consumo e foi a 
Xunta quen as derivou á Secretaría
de Estado de Telecomunicacións.
 Manuela Rodríguez: “Todo isto seme-
lla unha manobra dedistracción para 
tapar o incumprimento de ambas ad-
ministracións na implantación da fibra 
óptica en Gondomar.”
 O BNG de gondomar denuncia que o 
goberno do Estado non atendeu recla-
macións de veciñas e veciños de Gon-
domar por estaren escritas en galego.
 As queixas, recollidas pola Plataforma 
Gondomar Fibra Xa! en relación ao de-
ficiente servizo de internet no concello, 
foran presentadas no Instituto Galego 
de Consumo e foi este quen as
derivou á Secretaría de Estado de Te-
lecomunicacións desentendéndose do 
tema. A comunicación que as persoas
reclamantes están a recibir desa se-
cretaría di, literalmente, que o motivo 
da devolución é “falta de traducción del 
escrito de reclamación·” ao tempo que 
lles esixen presentar un novo: “debida-
mente traducido al castellano” no pra-
zo de dez días, requisitos que provoca-

rán que moitas reclamacións decaian.
“Todo isto semella unha manobra de 
distracción para tapar o incumprimento 
de ambas administracións na implan-
tación da fibra óptica en Gondomar”, 
lamenta a portavoz municipal do Blo-
que
Manuela Rodríguez._
 O BNG xa puxo este caso en coñe-
cemento da_ Liña do Galego, _servizo
gratuíto ofrecido pola Mesa pola Nor-
malización Lingüística que
atende consultas sobre dereitos lin-
güísticos e tramita queixas cara a
institucións que os vulneran. Nese 
sentido, desde o BNG lémbranlle ao
goberno do Estado o compromiso, asi-
nado hai xa trinta anos, coa Carta
Europea das Linguas Rexionais e Mi-
noritarias. Este tratado europeo di no
artigo 10.3, referido ás autoridades ad-
ministrativas e servizos
públicos, que o Estado se compromete 
a admitir a presentación de
escritos e a emitir respostas nesas lin-
guas, debendo adoptar as medidas
necesarias para o poder cumprilo.
 Rodríguez explica que denuncian esta 
situación “por considerarmos un
déficit democrático que nun estado 
plurinacional e plurilingüístico
non teñan recoñecemento legal as dis-

tintas linguas oficiais nel
existentes, neste caso o galego, e que 
se vulnere o dereito a
dirixírmonos no noso idioma a admi-
nistración do estado.”
 Asemade, desde o BNG consideran 
que o goberno da Xunta debería dar
explicacións por ter trasladado as re-
clamacións ao Ministerio de
Transformación Dixital sen previa au-
torización de quen as presentou ao
Instituto Galego de Consumo. E tamén 
o goberno do Estado, por esixir
aos particulares a tradución de escri-
tos cando foi a administración

galega quen llos remitiu.
 A organización nacionalista levará 
adiante, a través da deputada no
Parlamento galego, Carmela Gonzá-
lez, e deputado no Congreso, Néstor
Rego, iniciativas tanto na defensa dos 
dereitos lingüísticos do pobo
galego, como no sentido de evitar que 
as xustas reclamacións veciñas e
veciños de Gondomar se dean por 
desestimadas. Todas as accións e os
seus resultados serán trasladados á 
Plataforma Gondomar, Fibra Xa!
como colectivo social que representa 
ao conxunto da veciñanza.

Gondomar

O pasado venres  día 4 o ex tenente Luis 
Segura, expulsado exército español despois 
de denunciar unha serie de casos de supos-
ta corrupción, presentou na nosa vila, no 
local do IEM, o seu último libro “El ejérci-
to de vox”.O acto foi inaugurado por Paco 
Ferreira ao que agradecemos desde esta 
redacción a súa predisposición a colaborar 
coa súa organización, e presentado polo di-
rector d A Nova Peneira, Tino Lago.
 No seu último libro Luis Segura analiza 
polo miúdo os resultados electorais estatais 
en 200 seccións nas que existen cuarteis .E 
a conclusión é estarrecedora, pois no 80% 
das devanditas seccións a formación de ul-
tradereita obtén, nas zonas nas que existen 
acuartelamentos militares, un resultado 
superior ou moi superior á media da tota-
lidade da provincia na que se atopa o cuar-
tel. É dicir nos lugares nos que hai cuarteis 
vótase maioritariamente a Vox. Unha por-
centaxe tan elevada, o 80%, non pode ser 
casualidade e indica de maneira inequívo-
ca a existencia dun problema moi serio no 
exército español que na opinión do confe-
renciante debería abordarse, desde o poder 
político, de contado.

Redacción

Luis Segura presenta “El ejército de Vox” 
en Gondomar

Val Miñor
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É un recurso fácil admitir a idea de 
que as redes sociais teñen envelenado 
o debate político. Sabemos do poder 
que arbitran nas mans de individuos 
como Steve Banon e tantos outros de 
factura semellante. Pero, ao meu ver, 
o que por un lado é unha denuncia ben 
baseada da mentira en política, por 
outro, falsifica a propia idea de debate 
político e, nese caso, a propia idea de 
democracia.
 Non hai que demorarse no comenta-
rio da potencia que os medios electró-
nicos teñen hoxe para crear opinión 
política. Sen a súa opción dificilmente 
comprenderíamos os sucesos políticos 
que veñen ocorrendo en USA desde 
que Trump chegara á presidencia. Nin, 
por referírmonos a un caso máis próxi-
mo, sería fácil a polémica actual sobre 
a cría intensiva de gando en granxas 
con miles de cabezas. Hai poucas dú-
bidas de que a forza deformadora de-
ses medios procede da súa facilidade 
para borrar a diferenza entre a verdade 
e a mentira. Hoxe a verdade mídese 
polo custo da campaña necesaria para 
presentala ante a opinión pública. Ante 

esta situación, a denuncia da mentira 
organizada é logo imprescindible.
 Agora ben, o conflito entre verdade e 
política é vello e cada vez está máis 
embeleñado. Tan vello coma a demo-
cracia e a filosofía mesma. A filosofía 
en gran medida naceu para poñer re-
medio á insolencia de quen tiña as ma-
ñas de gañar calquera debate público 
na asemblea dos cidadás. Nunha reu-
nión de individuos cada quen da súa 
casa e coas súas ideas e intereses. 
Pero, evidentemente, a filosofía nunca 
logrou que en debate público a verda-
de prevalecese sobre os intereses da 
maioría nin dos grupos dominantes ou 
mellor armados. A verdade en termos 
políticos se comporta coma unha con-
tinxencia. Triunfa cando é de interese 
para os que teñen os medios para im-
poñela. 
 A esta posición se vinculan os sofis-

tas, expertos en gañar debates con 
independencia de se sostiña na ver-
dade ou non. Hoxe asociados de xeito 
abusivo, ao meu ver, ás posicións “re-
alistas”. Os malos da nosa tradición fi-
losófica e política. Aqueles demagogos 
que se aproveitaban da ignorancia ou 
debilidade dos veciños e dos votantes 
para vencer nas asembleas. 
 Asombra ver que o problema entre a 
verdade e a política siga a se enun-
ciar nos mesmos termos. Porque, por 
enorme que sexa o salto, o que vai da 
presenza persoal duns centos de cida-
dás na asemblea e os seus discursos a 
viva voz, ata a presenza virtual nas re-
des e a escritura inmediata de miles de 
mensaxes pouco ou nada razoados, a 
cuestión central mantense inamovible: 
que o poder político debe basearse na 
verdade filosófica.
 Esa é a falsificación. A democracia 

non precisa da filosofía, nin para exis-
tir nin para se xustificar. Existe onde 
queira que calquera individuo teña a 
mesma oportunidade de intervir nos 
asuntos que afectan a todo o mundo 
e onde exista a posibilidade de che-
gar a acordos que non produzan a 
desafección das minorías derrotadas 
no debate. Algo dificilmente consegui-
ble namentres o debate se decida en 
termos numéricos e non en termos de 
consenso compartido.

Ángel Pérez profesor de Filosofía

Democracia
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Xosé  Vilas
Hoxe non imos  falar de ningún te-
mados que habitualmente son obxecto 
dos meus comentarios, daqueles que 
acostumamos antepor as cuestións 
persoais ou que deixamos que teñan 
preferencia sobre outros sentimentos 
máis próximos e entrañables, dos que 
nos custa dar conta ou destapar, por 
un estraño pudor a amosar as nosas 
intimidades. Nesta ocasión vamos a 
deixar que as emocións flúan sen con-
tención e que se derramen libremente, 
dándolle a  transcendencia o valor que, 
en moitas ocasións, deixamos aparca-
do, arrastrados polo materialismo que 
solen dominar as nosas vidas cotiás. 
O pasamento dunha persoa sempre 
comporta unha alteración psíquica, 
porque a morte é, de todos os fenóme-
nos naturais, o que máis respecto nos 
produce e aquel diante do cal, ata os 
máis esforzados e serenos,  sentense 
incómodos  e inseguros. Pero, cando 
se trata do pasamento dun amigo co  
que se compartiron moitas horas, du-
rante máis de 35 anos de vivencias, 
conversas, impresións, momentos de 
depresión e outros de satisfaccións ou 
alegrías, fracasos e éxitos; xa non se 
trata da desaparición dun coñecido ou 
un familiar lonxano, cos que apenas se 

ten convivido, porque, como me pasou 
a min, coa perda do meu gran amigo 
Victor, o que un experimenta é a sen-
sación de que, unha parte da vida che 
foi roubada, que aquela compañía dos 
xantares de cada certo tempo e das 
confidencias para recibir o seu conse-
llo, xa nunca máis vai a acudir a cita e 
que, por moito que o lamentes ou que 
o anheles, a implacable Parca xa fixo o 
seu traballo e nada hai, humanamente 
posible, para desfacelo. Os lazos da 
amizade, da desenteresada e gratuíta 
sensación de aprecio que se despren-
den de anos de trato, de colaboración, 
de compartir ideais e de compenetra-
ción en todos os aspectos nos que as 
relacións humanas teñen ocasión de 
amosarse sen tapuzos, subterfuxios, 
dobres intencións nin hipocrisía algun-
ha, coa claridade da verdade sen máis, 

a sinceridade espontánea ou a con-
fianza sin ningunha clase de sospeita 
ou ambigüidade; foron a verdadeira 
guía que afianzaron, durante moitos 
anos, esta amizade que compatibiliza-
ron os nosos respectivos compromisos 
familiares, os nosos traballos cotiáns e 
as imprevisibles incidencias que a vida 
nos ten reservada a todos, superando 
o que, en outro tipo de amizades máis 
superficiais, sole, en ocasións ser mo-
tivo de desacordos ou mal entendidos. 
Victor e eu nunca tivemos o máis míni-
mo motivo de enfrontamento, nin senti-
mos momentos de distanciamento nin 
moito menos, albergamos en ningún 
momento da nosa longa amizade, ran-
cores ou sentimentos de rexeitamento 
ocultos.
Victor, o amigo , deixounos para sem-
pre. Estou seguro que, se hai máis alá 

da nosa realidade mundana, outro es-
pazo inmaterial, outra vida na que os 
homes bos e xenerosos se poidan reu-
nir na paz e tranquilidade que axude a 
proporcionar o carecer das servidumes 
e os vicios que nos aportan os nosos 
corpos materiais, vai  ser un agradábel 
compañeiro que, sen dubida,  será ben 
recibido por todos, para formar parte 
deste mundo espiritual do que tanto 
se nos ten falado e do que, incluso por 
medio das máis modernas técnicas 
e inventos modernos, tan pouco se 
sabe ou, mellor dito, do que nada se 
sabe, senón  que se nos tentou expli-
car a traveso de todas as relixións que, 
dunha forma ou doutra, tentan darnos 
confianza respecto ao que nos espera 
cando crucemos este limite, que acaba 
de traspasar Victor.
Estou seguro que nesta travesía que 
acaba de emprender o noso querido 
amigo a tripulación permita que, nesta 
nova nave na que acaba de enrolarse, 
siga gozando do consolo de terse ga-
ñado a amizade de tantos amigos, do 
recordo e amor dos seus achegados 
e do humilde recoñecemento daquel 
que, durante tantos anos,  foi seu com-
pañeiro neste mundo da camaradería, 
no que tan bos momentos tivemos  
ocasión de pasar. 

SEMPRE NO 
RECORDO

Gondomar amplía o seu parque móbil cun
 vehículo eco con guindastre  autocargable 

 Trátase dun camión lixeiro con guin-
dastre
autocargable con distintivo ambiental
eco, que se caracteriza por ser un
transporte sostible e unha opción clara
de mobilidade que permitirá chegar a
calquera zona do municipio.
 Cabe destacar entre as súas caracte-

rísticas o feito de que usa enerxías al-
ternativas o ter instalado un tanque de
bifuel autogas GLP (Gas Licuado de 
Petróleo) que lle permite unha autono-
mía de 300 kilómetros. O seu guindas-
tre autocargable que facilitará os labo-
res de carga e descarga de material 
vexetal e

orgánico, así como colectores e outros
elementos. Ten unha base extensible,
dous estabilizadores hidráulicos, unha
altura de traballo de 4,50 metros e 
unha carga máxima de 2.300 quilos, 
entre outras características.
 O importe da súa adquisición ascende
a 40.000 euros, que serán financiados
nun 80% a través dos Fondos de com-
pensación ambiental 2021, achegando
o 20% restante o concello de Gondo-
mar.
 Funcións
 O novo vehículo desenvolverá funda-
mentalmente tarefas relacionadas co
programa municipal de compostaxe e
traslado de material estructurante ou
compost aos centros de compostaxe
comunitaria da localidade.
 Puntualmente podería empregarse na

retirada de verteduras de residuos de
gran peso ou colaborar en accións 
concretas dirixidas a paliar ou corrre-
xir danos que pode causar calquera 
desastre ambiental. Por último, tamén 
podería colaborar en accións de carác-

O novo vehículo, financiado polos Fondos de compensación 
ambiental da Consellería de  Medio Ambiente, destinarase 
principalmente a labores do programa municipal de  compos-
taxe que Gondomar ten en marcha, así como atender as necesi-
dades de  calquera outro departamento que o precise. 
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ter social en defensa e protección do 
medio ambiente, como limpeza de ríos 
ou xornadas ambientais, entre outros.
Gondomar sostible
O alcalde de Gondomar, Paco Ferrei-
ra,
subliña que “seguimos dando pasos 
na
loita contra o cambio climático desde o
noso concello que quere ser un refe-
rente de sustentabilidade na provincia 
e en Galicia. Sumamos este novo vehí-
culo eco ao parque móbil que permitirá
avanzar nas labores de compostaxe e
reciclaxe postas en marcha nesta le-

xislatura”,
que tal e como lembrou, extenderonse
a preto de 300 vivendas co reparto de 
composteiros individuais.
 Unha aposta pola protección do medio
ambiente “que vai máis alá das pala-
bras e reflectimos en feitos”, apuntou
Paco Ferreira, entre os que destacou a
modernización do Punto limpo, a con-
secución da escoba de prata, a certi-
ficación do selo oficial “Calcula 2” do
Ministerio de Transición Ecolóxica, e 
as diferentes campañas informativas e 
divulgativas que se realizan no munici-
pio, entre outras accións.

O Concello de Nigrán pranta 175 novos arbustos na 
contorna do centro da terceira

 idade de A Ramallosa

A través da empresa concesio-
naria Aqualia repuxo con ali-
gustres toda a zona axardinada 
que delimita o carril-bici
O Concello de Nigrán, a través da 
empresa concesionaria Aqualia, re-
puxo esta semana con 175 aligustres 
toda a zona axardinada que delimita 
o carril-bici na contorna do Centro da 
Terceira Idade de A Ramallosa. Este 
espazo estivo en obras o ano pasado 
para completar a renovación da tubaxe 
de impulsión e evitar calquera posible 
verquido cara A Foz, motivo polo que 
agora foi preciso substituír todo o tramo 
de terra con novos arbustos.
 Esta especie, que mide apro-

ximadamente dous metros de altura, 
resulta a máis axeitada para alí porque 
é perenne e crece tanto en pleno sol 
como á sombra, mentras que as flores 
teñen unha tonalidade branca e des-
prenden un cheiro agradable.

“Os nenos e nenas son o petróleo dun país”

A investigadora e docente Clara Grima fixo que o público se 
namorara das matemáticas e da forma de ensinalas na terceira 

xornada da VII Semana da Educación

“Unha das primeiras cousas que cambiaría se-
ría dividir as aulas á metade, porque é imposi-
ble dedicar tempo ou poder recoñecer talento 
en clases masificadas. E os nenos e nenas son 
o petróleo dun país, o noso futuro”. A investi-
gadora e docente Clara Grima conquistou ao 
público coas súas matemáticas e o xeito dife-
rente e ameno de plantexar a súa ensinanza 
durante a terceira xornada da VII Semana da 
Educación. Un xeito distinto de abordar unha 
materia que “está estudado que pode chegar 
a producir dor real no alumnado só de pensar 
en enfrontarse a ela” e no que comezou por ca-
sualidade, nunha tarde de choiva falando cos 
seus fillos. “Eu nin facía nin consumía divulga-
ción, estaba feliz investigando e dando clases 
na facultade ante un público con coñecemen-
tos previos razoables, e ao ter que falar con 
eles dinme conta de que me faltaba linguaxe, 
faltábanme recursos para poder explicarllas”, 
salientou esta doutora en Matemáticas pola 
Universidade de Sevilla e integrante da lista 
Forbes dos 22 protagonistas do cambio para 
o ano 2022.
O seu blog ‘Mati e as súas mateaventuras’ xa 
existía, pero foi a raíz de contar nel esa tarde 
cando o proxecto divulgativo de Clara Grima 
comezou despegar. O seu labor divulgativo é 
moi amplo e abarca dende a organización de 
eventos a todos os niveis e para todos os pú-
blicos á impartición de charlas e conferencias 

ou a súa participación en medios de comunica-
ción. Grima namorou ao público coa súa forma 
de contar as matemáticas e de achegar a todos 
e todas a unha das súas teorías favoritas, a 
de grafos, que cando comezou a explicar en 
obradoiros de primaria descubriu que “provo-
caba o espírito crítico e a curiosidade de nenos 
e nenas”. 
Un grafo, ese obxecto matemático formado por 
dous conxuntos, un de punto e outro de aris-
tas, é o que representa por exemplo a rede de 
contactos tecida con Facebook ou Instagram. 
Foi precisamente a chegada destas redes 
sociais virtuais as que permitiron demostrar a 
veracidade de teorías que naceron coas redes 
sociais reais, como a dos seis graos. “A última 
vez que Facebook decidiu medir esta teoría a 
distancia media era de 3,47 persoas, con todo 
o que iso conleva”, explicou Grima na charla 
que buscaba “amosar como ferramentas como 
os grafos teñen un potencial impresionante 
para modelar situacións e conflitos cotiás e re-
solvelos de forma óptima. Só hai que ser curio-
sa e saber usar algo no que, de momento, non 
nos gañan os ordenadores: intuición e sentido 
común”. Gañadora de numerosos premios e 
recoñecementos, como o Ciencia en acción, o 
Prisma Especial do Xurado en 2018 ou o Pre-
mio Bitácoras ao Mellor Blog de Educación en 
2011, dende 2018 é membro do xurado para 
o Premio Príncipe de Asturias de Investigación 
Científica e Técnica.

Tomiño

A OMIX de Tomiño visita o Instituto Antón Alonso 
Ríos para promocionar a súa labor

 entre a mocidade
A concelleira Fátima Rodríguez encabezou a comitiva que se 
entrevistou cos 600 estudantes de ESO, Bacharelato e ciclos 
deFP

A Oficina Municipal de Información 
Xuvenil de Tomiño quere coñecer a 
opinión que a mocidade da vila ten da 
propia entidade. Para iso, organizou 

recentemente, entre outras accións, 
un concurso co fin de plasmar nunha 
frase ou nun deseño gráfico ou debu-
xo o que é a OMIX de Tomiño para a 
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xente usuaria.
 Nunha xornada de traballo intensa, a 
pasada semana, unha representación 
da oficina municipal, encabezada pola 
concelleira de Mocidade, Fátima Ro-
dríguez, achegouse até o IES Antón 
Alonso Ríos, para falar da OMIX cos 
case 600 alumnos e alumnas de ESO, 
Bacharelato e Ciclos de FP que asis-
ten ao centro educativo.
 A actividade, que contou coa colabo-
ración do claustro docente, aproveitou-
se ademais para repartir as 600 bolsas 
de tea sobre o significado da OMIX, 
serigrafiadas coa creación gañadora 
de Laura Calvo Calzado, alumna de 
1°de Bacharelato.
 Durante a presentación, realizada 
pola técnica do servizo, Elisabet Pérez 
De Santiago, deuse acoñecer  tamén 
a programación cultural de primavera 
chea de posibilidades para a mocida-
de.
 “Saímos do IES coa satisfacción de 
ter realizado un traballo intenso nun-
ha xornada intensa  pero marabillosa”, 
sinala Fátima Rodríguez, que estivo 
acompañada polos técnicos e o con-
celleiro Agustín González, o máis novo 
da corporación.
 “Falamos da OMIX de Tomino; unha 
oficina para informar, formar, orientar e 
asesorar á mocidade que é tamén ofi-
cina Eurodesk; entregamos un comic 

deseñado por Joana Lomba que pre-
senta de xeito ameno o noso servizo 
para a mocidade, e dimos difusión á 
nosa programación municipal de pri-
mavera, facendo entrega das axendas 
que recollen toda a oferta de calida-
de,ademais de repartir bolsas de tea, 
bolis e chapas”, explica a técnica res-
ponsable do servizo.
 “Detrás deste servizo municipal públi-
co e de calidade, destinado á mocida-
de de 12 a 35 anos, hai horas de moito 
traballo realizado con emoción, ganas 
e ilusión. O que nos motiva é crer na 
mocidade, crear espazos e ofertas 
formativas e de lecer, fomentar a par-
ticipación xuvenil. Ser un referente a 
seguir”, comenta a concelleira. 

O Concello de Tui pon en marcha un novo servizo 
de recollida de cartón e papel para o comercio, a 

hostalería e a industria
Realizase os martes e xoves con carácter gratuíto

  O Concello de Tui vén de pór en mar-
cha un novo servizo de recollida de pa-
pel e cartón porta a porta co obxectivo 
de contribuír á reciclaxe destes pro-
dutos por parte dos establecementos 
comerciais, hostaleiros, e a industria 
local. 
Con esta iniciativa búscase por unha 
parte axudar aos e ás comerciantes e 
hostaleiros na separación e reciclaxe 
dun material coma o papel e cartón, do 
que xeran importantes cantidades nos 
seus negocios. Coa recollida específi-

ca para eles búscase non colapsar os 
contedores azuis deixando o seu uso 
preferente para a cidadanía. 
 O Concello de Tui mantivo reunións 
informativas coas asociacións de co-
merciantes locais, ACITUI e EMPRE-
TUI, e coa Asociación de Empresarios 
do Parque Empresarial de Areas, para 
exporlles os pormenores do servizo e 
que a súa vez os puideran trasladar 
aos seus asociados.  Amais o pasado 
31 de xaneiro convocouse unha reu-
nión informativa telemática, na que 

participaron a concelleira de Comercio 
e Mercado, Ana Mª Núñez, o concellei-
ro de Medio Ambiente, Ismael Diz, e 
un responsable da empresa que reali-
za a recollida, no que se deu conta do 
funcionamento e da posta en marcha 
deste novo servizo gratuíto. 
 Dende a semana pasada está xa acti
va a recollida porta a porta de cartón 
e papel os martes e xoves. Así no 
Parque Empresarial de Areas as em-
presas deben sacar o cartón á rúa os 
martes e xoves de 16 a 18 h xa que a 
recollida se realizará a partir das 18 h. 
Mentres no caso dos establecementos 
comerciais e de hostalería deberán de-
positar o cartón e papel apilado xunto 
ao colector azul máis próximo ao local 
os martes e xoves de 19 a 21 h, xa que 
a recollida terá lugar a partir das 21 h.  
 A concelleira de Comercio e Mercado, 

Ana Mª Núñez, explica que con esta 
iniciativa o Concello de Tui buscan se-
guir avanzando na recollida selectiva 
facilitando neste caso ao comercio, á 
hostalaría e as empresas locais o seu 
labor de reciclaxe, e por outra parte 
mellorar tamén a imaxe da cidade.   
Agarda a edil que “progresivamente 
se vaia consolidando este novo ser-
vizo” para o que solicita “a colabora-
ción do tecido comercial, hostaleiro e 
empresarial para o bo funcionamento 
do mesmo e mellorar así a imaxe que 
estamos dando”.
Aqueles establecementos comerciais 
ou industriais do municipio interesa-
dos en sumarse  a este servizo de 
recollida porta a porta poden solicitar  
mais información a través dos correos 
electrónicos comercio@tui.gal ou               
medioambiente@tui.gal. 

Urxe actuar contra 
o empobrecemento

A carestía dos prezos, empurrando unha 
inflación galopante, é moito máis que un preo-
cupante indicador macroeconómico. Supón na 
práctica, para a maioría social que representa-
mos as clases populares e traballadoras, unha 
das maiores ameazas para as nosas condi-
cións materiais de vida. 
 Deixando a un lado a (necesaria) discusión do 
propio IPC como indicador axeitado para cifrar 
a evolución real dos prezos e o seu impacto na 
cesta básica de produtos e servizos, o certo é 
que no último ano incrementouse en Galiza por 
volta dun 6,7%. Moi por acima do incremento 
dos salarios —dado que o aumento medio nos 
convenios (datos do Consello Galego de Rela-
cións Laborais) foi de apenas o 2,49% de me-
dia en Galiza e a última suba do SMI foi de só o 
3%—, pero tamén das pensións e prestacións, 
o que se traduce nunha perda neta de poder 
adquisitivo, ou o que é o mesmo: que os ingre-
sos das familias traballadoras valen menos e os 
gastos son maiores. 
 Especialmente notábeis son os aumentos dos 

custes dos alimentos, dos combustíbeis, de 
subministros esenciais (como a electricidade) 
e da vivenda.  De aí que máis da metade dos 
fogares de Galiza, segundo os últimos datos 
oficiais do IGE, teñan dificultades para chega-
ren a final de mes. Que en cidades como Vigo 
o índice Arope cifre en máis de 60 mil as per-
soas en risco de exclusión social e pobreza. Ou 
que o 14,90% dos fogares galegos non poida 
permitirse o consumo de carne ou peixe cada 
dous días, o 28,10% non teña capacidade para 
afrontar gastos imprevistos, o  8,50% se vise 
obrigado a atrasarse no pago de gastos da súa 
vivenda e a pobreza enerxética afecte xa ao 
9,60%. 
 Aliás, continúa avanzando a ultraprecarización 
das condicións de traballo, en forma de tempo-
ralidade e parcialidade, e tamén da drenaxe sa-
larial a través do impago das horas realmente 
realizadas ou os descolgues de convenio. Do 
mesmo xeito que avanza, agora xa nun ritmo e 
ton moito máis agudos, a desertización produti-
va do País que se manifesta no devalar indus-
trial que coloca actividades estratéxicas, como 

Xabier Pérez, Portavoz Municipal do BNG
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o naval de Vigo, ao bordo da súa desaparición 
tal e como o coñecíamos.
 Fronte á narrativa cínica e fantasiosa dos re-
latos propagandísticos de Xunta e Goberno es-
pañol, non hai síntoma ningún de recuperación 
nin de mellora. Non para o povo traballador, 
que volve padecer o efecto combinado 
da crise económica e das súas políti-
cas económicas, produtivas e sociais. 
Urxe, xa que logo, unha mudanza radi-
cal que despregue medidas efectivas 
para evitar que a crise se volva tornar, 
na práctica, nun novo saqueo antiso-
cial. Con medidas de fondo que vaian 
para alén da cosmética electoralista. 
Abordando dunha vez por todas unha 
reforma fiscal que alivie a carga impo-
sitiva a quen menos ten e force unha 
maior achega por parte das grandes 
rendas e capitais, e reduza a imposi-
ción indirecta (IVE e outros impostos) 
sob os produtos e servizos esenciais. 
Pulando polo incremento de salarios 
(a principiar por equiparar o SMI ao 
60% do salario medio), das pensións 
públicas e das prestacións e subsi-
dios, toda vez o Ingreso Mínimo Vital 
demostrouse un fiasco máis da política 
bluff do Goberno de PSOE e Unidas 
Podemos.
 Urxe actuar contra o empobrecemen-
to porque estamos a falar de garantir, 
ou non, as mínimas condicións de vida 
da maioría social. 

Tomiño vivirá unha primavera activa con máis de 20 propostas culturais 
para todos os públicos

 O Concello de Tomillo presentou hoxe 
a súa axenda cultural para os vindei-
ros meses baixo o lema de “prima-
vera activa”. Unha nova gran aposta 
pola cultura e o lecer de calidade que, 
dende febreiro ata maio, permitirá aos 
veciños e veciñas desfrutar de máis 

de febreiro ás 17.30 h Baobab Teatro 
subirá ao escenario do Auditorio de 
Goián coa súa obra “Ás para Alex”, 
logo, o sábado 12 de marzo, será a 
quenda da obra “A señora de Forca-
dela”, o 13 de marzo do contacontos 
“Procúrase Pepa A Loba’, de Cris Co-
llazo, o sábado 26 de marzo da obra 
‘12 uvas, dúas mulleres e unha  oliva’, 
da compañía Olivas Negras, o sába-
do 23 de abril chega “O Furancho” de 
Ibuprofeno teatro e o domingo 24 abril 
“Estrafalaria” da Xarope Tulú. O 30 de 
abril será a quenda de “Antes de que 
llegue la bestia” da Compañía Ensalle 
e o 14 de maior pecharase o ciclo de 
teatro de primavera coa obra “Rilla, ri-
lla” de Xarope Tulú. 
Durante a primavera activa o Conce-
llo tamén quere destacar, como unha 
das novidades deste ano, a aposta 
pola danza. “Leira” de Nova Galega 
Danza chegará ao Auditorio de Goián 
o sábado 5 de marzoa cunha función 
na que o corpo e a terra  estréitanse, 
que fala da dureza do traballo no cam-
po en Galicia pero tamén da implica-
ción, do esforzo e da beleza que supón 
. O sábado 2 de abril no espectáculo 
de danza “Pink Unicorns” de La Maca-
na, o bailarín Alexis Fernández e seu 
fillo adolescente, Paulo, compartirán 
escenario nunha peza de danza con-
temporánea enérxica, terna e diverti-
da, na que exploran as relacións e as 
diferentes etapas da vida, e o 3 de abril 
a compañía O baúl da Tía Lola pre-
senta o espectáculo infantil “Lixo” para 
desfrute familiar,  aínda que pensado 
especialmente para nenos e nenas a 
partir de 2 anos.  Nel as dúas prota-

gonistas, unhas bailarinas moi peculia-
res, vivirán unha  aventura na que te-
ñen que crear cultura a través do lixo. 
As dúas comunícanse con pareados, 
móvense con pasos de ballet inventa-
dos por elas  mesmas e axúdanse das 
luces para crear diferentes atmosferas 
ao longo  de todo o espectáculo, dan-
do así ritmo e rima a toda a obra.
 A programación cultural da primave-
ra activa tamén contará con cinema 
e música. O Grupo San Roquiño pre-
sentará o sábado 19 de marzo a súa 
longametraxe “A herdanza”, feita con 
humor, xira arredor de tres irmáns cun-
ha inmensa fortuna pero sen descen-
dencia a quen deixarlla. Mentres que a 
primavera activa rematará co concer-
to “Queremos galego” de Pablo Díaz, 
onde o cantante presentará algunha 
das cancións que xa son himnos para 
moitos rapaces e rapazas. Da súa man 
descubrirán que os animais falan, que 
as estrelas cantan, e que todo, todo, 
está cheo de música e felicidade

Nove obradoiros para a mocidade
 O Concello de Tomiño tamén quere 
darlle unha gran importancia a forma-
ción da mocidade a través da OMIX. 
Por iso, programa durante estes me-
ses nove cursos para que mozos e 
mozas poidan formarse en varias dis-
ciplinas. As primeiras formacións en 
comezar son a de iniciación a guitarra, 
o 2 de febreiro, e a de xaponés básico, 
o 5 do mesmo mes. En marzo, o día 
1, o Concello ofrecerá un obradoiro de 
iniciación á cociña vegana sen glute, o 
día 4 un curso de autodefensa feminis-
ta e o 5 comeza o curso oficial de mo-

O Concello innova coa programación dando especial importancia a Semana da Educación, ao 
teatro, a danza e a cursos de formación para mozos e mozas
Tomiño

de 20 propostas para todos os públi-
cos que inclúen teatro, contacontos, 
varios obradoiros e a Semana da Edu-
cación como prato forte. A alcaldesa, 
Sandra González, destaca que con 
esta programación “ofrecemos activi-
dades para todos os gustos ao tempo 
que poñemos en valor a nosa cultura e 
axudamos a transformar a sociedade 
educando en diversidade”.
 A Semana da Educación será o even-
to con máis relevancia da axenda. 
Será do 7 ao 10 de febreiro no Audito-
rio de Goián e contará con catro con-
ferencias para que docentes, persoas 
educadoras en xeral e pais e nais en 
particular acudan a informarse e for-
marse en diferentes temáticas relacio-
nadas coa educación. 
 A alcaldesa, Sandra González, explica 
que este ano “queremos que a Sema-
na da Educación nos axude a transfor-
mar a sociedade educando en diversi-
dade” e anima a veciñanza e aos e ás 
profesionais da educación da comarca 
a asistir a un evento totalmente gratuí-
to e ao que se poden inscribir a través 
da web do Concello. 
 O teatro tamén será un dos grandes 
protagonistas da primavera activa de 
Tomiño con oito representacións, en-
tre as que se inclúen contacontos para 
os máis pequenos e pequenas. O 20 
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nitor monitora de tempo libre. En abril, 
o día 6, inicia un curso básico de pintu-
ra, e o día 8 terá lugar un obradoiro de 
videomapping. E en maio haberá dúas 
formacións máis: un curso de adestra-
mento canino o día 14 e un monográfi-
co de cestería o día 21. 
 A inscrición a estes cursos poderá rea-
lizar a través da web do Concello de 
Tomiño durante estes meses. 
 Paralelamente a toda a programación, 
o grupo de voluntarios da OMIX de To-

miño comezará o vindeiro 4 de febreiro 
un club de lectura infantil que se pro-
longará durante todo o curso escolar. 
Tamén celebrarán o día 11 de febre-
iro o Día Internacional da Nena e da 
Muller na Ciencia: Veciñas na ciencia 
cunha mesa redonda ou un directo en 
redes sociais con mozas científicas e 
nenas ás que lles gusta a ciencia, e o 
Día das Letras Galegas, 17 de maio, 
con varias actividades para promover 
o uso da nosa lingua. 

Tomiño súmase á iniciativa da Asociación Españo-
la Contra o Cancro para visibilizar a enfermidade 

que afecta a máis de 14 millóns
 de persoas no mundo

A acción busca mobilizar a conciencia para avanzar na preven-
ción e na investigación, facendo un chamamento á participa-
ción e compromiso social

O Concello da Tomiño vén de sumarse á 
conmemoración do Día Mundial contra 
o Cancro, colocando unha lona alusiva ao 
tema e iluminando a fachada da Casa do 
Concello. A iniciativa, promovida pola 
Asociación Española Contra o Cancro, ten 
a finalidade de visibilizar unha enfermida-
de da que se diagnostican cada ano máis de 
14 millóns de casos no mundo. 
O Día Mundial contra o Cancro busca mo-
bilizar a conciencia social para avanzar na 
prevención, e a investigación, facendo un 
chamamento á participación e compro-
miso de todas e de todos.  Este ano o lema 
será: “Por uns coidados máis xustos”.

Cada ano diagnostícanse no mundo máis 
de 14 millóns de casos novos desta doenza 
e preto de 10 millóns de mortes.

Tomiño

A Eurocidade Tui-Valença contará cunha estratexia 
con horizonte 2030

Até o 7 de febreiro está activa unha enquisa cidadá para que 
os residentes en ambos municipios poidan contribuír ao seu 
deseño

O Concello de Tui, en colaboración 
coa Cámara Municipal de Valença, 
lidera os traballos para o deseño da 
“Estratexia e Plan de acción 2030” 
para a Eurocidade Tui-Valença. A ini-
ciativa englóbase no marco do proxec-
to europeo UNICIDADE que busca 
afianzar os procesos de cooperación 
entre axentes das administracións pú-
blicas de ambos os municipios. Este 
proxecto foi aprobado con cargo ao 
programa de cooperación Interreg V-A 
España-Portugal 2014-2020 e é co-
financiado nun 75% por fondos euro-
peos. Así, co deseño desta estratexia 
búscase organizar, integrar e coor-
dinar as dinámicas de cooperación 
existentes no territorio, identificando 
medidas concretas e instrumentos in-
novadores para a articulación e o des-
envolvemento do espazo fronteirizo e 
que, ao mesmo tempo, constitúan un 
elemento de fortalecemento e de afir-
mación identitaria para a Eurocidade.
A elaboración da estratexia partirá dun 
importante proceso participativo para 
dar voz aos axentes do territorio. Por 
unha banda, crearase un grupo de tra-
ballo que reflicta de maneira represen-
tativa a ambos os municipios e os seus 
actores, dando cabida ás respectivas 
administracións, aos distintos sectores 
económicos e aos principais colecti-
vos sociais. De xeito complementario, 
realizaranse tamén mesas temáticas e 
entrevistas individuais cos devanditos 
actores. 
Por outra banda, ponse a disposición 
da poboación unha enquisa cidadá, 
até o  luns 7 de febreiro, para coñe-
cer as súas opinións, suxestións e co-
mentarios. Esta enquisa realizarase 
de maneira presencial en puntos crave 
de ambos os municipios, e tamén está 
dispoñible para ser cumprimentada en 
formato dixital a través dos apartados 

de Eurocidade que se atopan en nas 
webs municipais (www.tui.gal e www.
cm-valenca.pt) e nas súas redes so-
ciais.   
Espérase, pois, que a través do diag-
nóstico do territorio por 6 áreas te-
máticas - urbanismo, gobernanza 
transfronteiriza e xestión conxunta 
de servizos básicos, desenvolvemen-
to económico e innovación territorial, 
medio ambiente e enerxía, reto demo-
gráfico e benestar social, e dixitaliza-
ción - poida definirse a visión, liñas de 
actuación, medios de financiamento e 
mecanismos de seguimento/avaliación 
da Estratexia Eurocidade 2030. Unha 
estratexia que, en definitiva, permitirá 
pór o foco nos desafíos aos que se en-
frontan ambos os municipios -especial-
mente tras a crise do COVID-19- para 
deseñar de xeito participado accións 
que fortalezan a cooperación fronteiri-
za e permitan o desenvolvemento so-
cioeconómico de Tui e Valença.
A publicación de resultados do proxec-
to, prevista para marzo deste ano, rea-
lizarase nos apartados de Eurocidade 
de cada web municipal. Así mesmo, 
celebraranse dous actos públicos - un 
en cada municipio - para dar difusión á 
Estratexia e Plan de Acción Eurocida-
de 2030.

Tui
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   Cando e por que naceu xadrez Ga-
lego?
 Naceu no ano 2001 porque había xo-
gadores do xadrez que aspiraban a ter 
un punto de encontro para poder xo-
gar, aprender, e mellorar o xogo.
   Roberto, como caíches no mun-
do do xadrez e porque dedicaches a 
túa vida profesional a isto?
 Eu comecei dando clases extraesco-
lares de xadrez no Colexio Marcote. 
Daquela  xa era campión galego de 
xadrez, dúas veces na categoría cade-
te e dúas en xuvenil. Foi no ano 1990 
cando constituímos a Escola Interna-
cional de Xadrez Kaspárov- Marcote. 
Aquí tiña  18 anos e desde este mo-
mento a miña vida profesional foi sem-
pre no mundo do xadrez. Combinaba a 
miña faceta de xogador, coa de ades-
trador do grupo de mozos talentos  da 
escola Marcote e dirixente Da Escola 
Internacional Marcote Kaspárov da 

man de Kaspárov. Daquela quedei se-
gundo no Campionato de España de 
Xadrez no ano 1992.
    E contra quen perdiches, lémbras-
te?
 O campión de España foi Óscar de La 
Riva, non cheguei a xogar directamen-
te contra el. Eramos 100 xogadores e 
quedei a medio punto de poder desa-
fialo para ser campión.
   Como chegas a fundar este club?
 No Marcote seguín unha segunda eta 
pa con Paco Vallejo, un dos mellores 
xogador da historia no xadrez, leva 15 
anos como Top 50 mundial. Convidá-
molo a traballar con nós aos 11 anos 
e con 18 convertémolo en campión do 
mundo. É de Menorca e vive en Ma-
llorca.
Isto para min foi moi importante, eu 
xa era mestre internacional, no ano 
93 pasei a competir a nivel nacional e 
internacional. Co Marcote fomos Cam-
pións de Clubs de España. Era can-
didato a grande mestre entre os 900 
do mundo, sacrifiquei isto para quedar 
aquí, montar unha familia e seguir coa 
docencia do xadrez, foi cando no ano 
2001, apoiado polos amigos e a fami-
lia, montei unha S.L. Nesta sede abri-
mos as portas na Rúa Reiseñor 15.
   Como comezaches a funcionar es-
tes anos?
 Comezamos a traballar nos centros 
educativos entre semana e as fins de 
semana nas asociacións de veciños 
de 18 barrios de Vigo. Comezamos a 
escribir algúns libros, xa temos 11 na 
nosa editorial, sobre a ensinanza do 

xadrez de cero a grande mestre. O ano 
pasado  fixemos un proxecto “ Xadrez 
e convivir” no CIFP Manuel Antonio do 
Meixueiro polo que nos deron un pre-
mio de innovación educativa.
   Cantas persoas formades parte do 
xadrez galego?
 Aquí traballamos 6 persoas.
   E cantos alumnos ou socios te-
des?
 O club ten 150 membros dos cales 
100 están na escola. Logo por fóra 
chegamos a máis de 250 entidades 
por toda a Provincia, tamén estamos 
fortes en internet a través de clases 
online.  Chegamos a máis de 3000 no-
vos xadrecistas dos que seguen acti-
vas unhas 800 persoas.
   Entón chegades a estas 3000 per-
soas ao longo destes 21 anos a tra-
vés de tres vías, esta sede, internet 
e o Club   Lucena. Que é o Club Lu-
cena?
 É unha entidade de Vigo, con sede 
aquí,  que comezou recollendo os 
froitos das escolas. Na actualidade é 
o club máis grande de Galicia e conta 
con 20 equipos de competición. 
   Que hai que facer para ser socio 
de xadrez galego?
 Hai que pagar unha cota mensual.
   De que importe?
 De 21.€, esta é a cota máxima que 
che da acceso ás 50 horas semanais, 
que está aberta a sede.
 Supoño que teredes apoio do Con-
cello
  O Concello de Vigo considera, a tra-
vés do seu concelleiro de deportes, 

O  Marabilloso universo do xadrez
“Traballamos con 20 concellos  da contorna, pero por des-

graza non co de Vigo, pois malia térmolo intentado   en múl-
tiples ocasións eles non queren colaborar con nós”

Roberto Paramos  director do club vigués “ Xadrez Galego”
Desde os 7 anos , que   aprendín, ata os 26, que faleceu o meu pai,  fun un obsesivo practicante deste xogo. El e eu xogabamos 
centos ou se cadra milleiros de partidas,e pasabamos  unha  morea de horas tratando de resolver os problemas  que aparecían 
daquela, non sei agora, nas seccións de xadrez dos distintos xornais. As circunstancias dunha vida profesional frenética que case 
impide ter un mínimo de tempo para o lecer, ou para calquera outro aspecto da vida  persoal ,separáronme dos taboleiros,  como  
cando un océano separa da súa familia a  alguén que se ve obrigado  a migrar para  poder gañar a vida. Hoxe, 25 anos despois, a 
casualidade  nos  termos tan bonitos que describía Julio Cortazar déume a posibilidade de reenganchar a  miña historia de amor 
cos taboleiros de xadrez, e non puiden evitar falar co meu vello amigo Roberto, director do  xadrez galego

Reportaxe de Tino Lago
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que o xadrez non é un deporte, que 
é como o parchís e non queren firmar 
ningún convenio de colaboración con 
nós
   Vaia. Pero vós intentástelo?
 Levamos 20 anos intentándoo. So-
mos a organización de xadrez máis 
forte de Galicia, e probablemente a 
de España, temos 48 xogadores dos 
que 33 son mulleres. Somos o grupo 
feminino máis grande de España. Pe-
dímoslle ao alcalde unha sede oficial, 
que se implante en Vigo un proxecto 
de xadrez nas escolas E FOI TODO 
REXEITADO. Non traballamos co con-
cello de Vigo pero si con 20 concellos 
da contorna coma Redondela, Porriño, 
Mos, Gondomar, Moaña…
   Antes mencionaches a cota máxi-
ma. Cal é a  mínima?
 Os nenos que veñen un día a semana 
pagan 9€ ao mes.
   Que horario de atención tedes na 
sede?
 Estamos abertos de luns a sábado. 
De 10:00 a 13:30 e de 16:30 a 21:00 
horas. E ofertamos 24 horas ao mes 
de xadrez online para xogar, adestrar 
ou acceder a nosa aula virtual de bal-
de. Podedes xogar ao xadrez  a través 
de web lichess.org.
   E si quere vir alguén que non 
sabe nin como se colocan as pezas 
no taboleiro ensinádeslle, pode vir 
aprender desde cero?
 Temos unha invitación para estas per-
soas que dura 10 días para que veñan 
probar dúas ou tres veces cos nosos 
técnicos.  O problema e que este es-
pazo quedouse pequeno, temos 150 
prazas e levamos 770 invitacións para 
poder probar. Temos unha lista de es-
pera pero a esta xente ofrecémoslle 
unha serie de ferramentas gratuítas 
para que poidan desenvolverse nos 
libros de texto que temos á venda por 
10€ en Amazon.

 Estamos intentando cambiar de sede 
pero  a inversión económica é impor-
tante e a falta de apoios na cidade fixo 
que o noso equipo tivera que disolver-
se e os nosos xogadores marcharan 
a outras cidades galegas. A colabora-
ción do concello sería moi importante 
para mudar esta situación.
Un xogador de xadrez Roberto, nace 
ou pode facerse?
 Eu escribín 11 libros de xadrez de 
máis de 200 páxinas cada un para ex-
plicar isto. Hai que comezar a xogar a 
partir dos 6,7,8 ou 9 anos e, despois 
dunha preparación técnica de 10, 12 
anos, e se compites e analizas as túas 
partidas, calquera persoa pode chegar 
a ser un grande mestre de xadrez.
En Galicia agora mesmo hai tres gran-
des mestres e un foi alumno noso, 
naceu aquí nestas paredes froito do 
xadrez galego de Vigo, Manuel Pena. 
Está traballando como monitor de xa-
drez en Hong Kong.
    Cal foi o xogador máis brillante co 
que te encontraches nestes anos?
 Roi Reinaldo de Nigrán, Manuel Pena 
e Alex López.
   Que beneficios aporta a un ser hu-
mano a práctica do deporte do xa-
drez?
 Capacidades e habilidades como con-
centración, memoria metodoloxía ma-
temática, cálculo, resolución de pro-
blemas e creatividade. 
 A nivel de valores axuda ao respecto, 
solidariedade, igualdade.
 A  nivel técnico na educación ten un 
potencial ilimitado, imos publicar agora 
a noso último libro sobre isto “Xadrez 
nas escolas”.  

Reportaxe dedicada á miña amiga 
Ela , porque grazas á súa compa-
ñía puiden ilusionarme de novo coa 
práctica deste marabilloso xogo.

Anxo Baz  Portavoz Municipal do BNG
 O“ferry” que une A Guarda con Ca-
minha fai anos que quedou obsoleto.  
O motivo  principal é que se trata dun-
ha embarcación anticuada  que precisa 
dun calado para navegar  que o rio non 
ten, a non ser que se fagan dragados 
permanentes  cun alto custo ambiental 
e económico que serían ademais de  
dubidosa legalidade. As constantes 
avarías e un pantalán de atraque ab-
solutamente abandonado por parte de 
portos da Xunta de Galiza  contribuíron 
tamén nos últimos anos  a facer inser-
víbel este medio de transporte.
Non vou entrar a remover no pasado, 
nin nos acordos e desacordos  entre as 
Administracións que  no seu momento 
puxeron en marcha esta infraestrutura 
e a mantiveron no tempo. Chámanos 
a atención, iso si, que o Concello da 
Guarda teña a obriga  de pagarlle a 
portos da  Xunta de Galiza un canon  
polo número de vehículos e persoas 
que utilizan o “ferry” .  Resulta indig-
nante  que unha administración que 
non é capaz nin de manter en bo es-
tado o pantalán de atraque desta beira 
do rio, cobre unha  peaxe a todas luces 
inxusta e discriminatoria para o Conce-

llo da Guarda e polo tanto para a súa 
veciñanza.
Recuperar dun xeito eficaz a comu-
nicación con Caminha resulta fun-
damental  para nós e coido que para 
Portugal. Precisamos dun compromiso 
serio entre o  goberno do Estado Es-
pañol, o goberno  Portugués e a Xunta 
de Galiza para dotarnos dun transporte 
sostíbel  para as dúas beiras do Miño.
 Ao meu entender non se trata dunha 
grande infraestrutura.  Sabemos do 
respecto co que hai que actuar nesta 
zona  polo alto valor ecolóxico do Es-
teiro do Miño, por certo  un  dos gran-
des atractivos  da Guarda, que temos 
a obriga de conservar. Hai  modelos  
polo mundo adiante que poderían ser 
aplicables aquí. Diso non me toca falar 
a min. Hai persoal técnico moi cualifi-
cado para indicarnos o camiño.
 Entre tod@s, urxe poñernos  mans á 
obra. O BNG vai presentar  no Parla-
mento Galego e no Congreso do Es-
tado así como no Pleno do Concello 
da Guarda iniciativas para poñer en 
marcha unha comunicación eficaz e 
sostíbel con Caminha.  Por nós non vai 
quedar.

A GUARDA-CAMINHA, UNHA 
COMUNICACIÓN NECESARIA 

O Concello do Rosal acaba de convocar 
tres bolsas de emprego, unha de peón de 
servizos varios, unha de auxiliar no fogar e 
unha de oficial de servizo varios. A alcalde-
sa, Ánxela Fernández, destaca que con “elas 
poderemos garantir a estabilidade destes 
servizos e asegurar que sexa continuado 
nestas áreas tan importantes para o funcio-
namento diario do Concello”. 

As persoas que desexen participar neste 
proceso selectivo deberán presentar unha 
instancia, cuxo modelo estará dispoñible 
no Rexistro Xeral do Concello e como trá-
mite na Sede Electrónica (https://orosal.se-
delectronica.es), xunto ca documentación 
esixible de acordo cas Bases reguladoras do 
proceso selectivo.
O prazo de presentación de instancias re-
matará o vindeiro 21 de febreiro.

O Concello do Rosal convoca tres bolsas de 
emprego municipal

Será para peón de servizos varios, auxiliar no fogar e oficial de 
servizos varios
O Rosal

Tomiño mellora os campos de fútbol do municipio 
nos que xogan regularmente máis de 320 persoas
As obras, cun investimento total superior aos 550.000 euros, 
permitiron levar a cabo a substitución do céspede artificial nos 
campos Regatiño de Goián e do Alivio 
O Concello de Tomiño vén de rematar obras de mellora nos tres campos de 
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soas.
As obras, cun investimento total supe-
rior aos 550.000 euros, permitiron levar 
a cabo a substitución do céspede arti-
ficial nos campos Regatiño de Goián 
e do Alivio. No primeiro repuxéronse 
ademais asentos das gradas que se 
atopaban deteriorados e instalouse 
iluminación led para un maior aforro 
enerxético, reformándose así mesmo 
un pequeno almacén.
 Ademais da instalación do céspede de 
nova xeración, que ofrece unha maior 
resistencia ao desgaste, colocouse 
por debaixo unha capa amortiguado-
ra de caucho que reduce o impacto e 
prolonga a duración do céspede, ser-
vindo tamén para reducir os custes de 
mantemento, unha cuestión importan-
te tendo en conta o uso intensivo que 

soportan os campos.
 A Concellería de Deportes que dirixe 
Fran Campo, acondicionou tamén o 
Campo de Fútbol do Alivio, no que as 
obras foron máis complexas, xa que 
consistiron no cambio de herba natural 
por artificial; construción de ramplas de 
acceso ás gradas e dun túnel de acce-
so aos tres vestiarios, que foron tamén 
modificados. O investimento neste 
caso roldou os 350.000 euros, proce-
dentes do Plan Concellos 2018/2019 
da Deputación de Pontevedra.Pleno 
rendemento
 Tomiño, cunha poboación duns 14.000 
habitantes, dispón de tres campos de 
fútbol que están agora a pleno rende-
mento. “Levamos a cabo tarefas de 
mantemento de forma periódica para 
garantir unhas condicións axeitadas 
regularmente, sobre todo, no que res-
pecta á calidade do céspede”, indica 
Fran Campo.
 No campo da Carballa xogan a AD To-
miño con 7 categorías (105 nenos/as) 
e o Tebra FC (23 adultos/as).
No campo do Alivio xogan o Tomiño 
FC (23 adultos); o Tomiño FC Femi-

nino con 3 categorías (38 nenas e 23 
adultas),e o Tomiño FC Veteranos (25 
adultos).
No campo do Regatiño, xogan o Goián 
FC con 7 categorías (45 adultos/as e 
100 nenos/as),e o Goián FC Veteranos 
(19 adultos).
Logo está o Cereixo Veteranos con ou-

tros 20 adultos aproximadamente, que 
están a xogar no campo do Alivio e no 
da Carballa, segundo a dispoñibilida-
de.

Myanmar, camiño do estado fallido

Xurxo Agra do Pazo Politólogo
O pasado 1 de febreiro cumpriuse 
un ano desde o golpe de Estado do 
exército de Myanmar. Xustificándose 
na suposta fraude nas eleccións de 
novembro de 2020, que deran unha 
contundente vitoria á LND de Suu Kyi, 
o Tatmadaw puxo fin ao experimento 
semidemocrático iniciado en 2011. 
 En xullo, a Comisión Electoral da 
Unión de Myanmar anula finalmente 
os resultados, repetindo o acontecido 

en 1990, cando os militares non res-
pectaran os resultados dunhas elec-
cións gañadas amplamente pola LND.
 O golpe de estado prodúcese para 
protexer os intereses militares e apar-
tar a Suu Kyi da política, pois a LND 
xa deixara claro na anterior lexislatura 
que tiña o propósito de reducir o enor-
me poder político e económico do Tat-
madaw.
 A actuación do exército desencade-
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nou unha enorme resistencia popular 
e unha firme condena internacional. 
Centos de milleiros de persoas rebe-
láronse pacificamente contra o golpe 
en todo o país, con multitudinarias pro-
testas públicas e a constitución do Mo-
vemento de Desobediencia Civil. 
 Durante o mes de febreiro a actuación 
do exército e forzas de seguridade foi 
moi comedido, mais a partir de marzo 
a represión esténdese, contabilizándo-
se a día de hoxe preto de 1.500 mortes 
e case 12.000 detencións, segundo os 
datos da Asociación para a Asistencia 
de Presos Políticos. Amais, numero-
sas persoas víronse obrigadas a ago-
charse ou fuxir.
 No medio da axitación nacional, a 
guerra xeralízase e esténdese con 
rapidez. Os enfrontamentos entre o 
exército e grupos étnicos armados re-
crudécense nos estados de Kachin, 
Shan, Kayin, Kayah e Chin, e o Tat-
madaw ten que facer fronte a grupos 
armados de resistencia, as Forzas de 
Defensa do Pobo, que xorden como 
consecuencia da brutal represión do 
exército. Algúns grupos armados das 
minorías étnicas ofreceron apoio ás 
forzas antigolpistas.
 As guerras civís, até agora localizadas 
principalmente nas rexións fronteirizas 
das minorías étnicas, esténdense ago-
ra por todo o país e ás zonas urbanas, 
e o exército ten que facer fronte ago-
ra á resistencia en zonas do país da 
maioría étnica bamar, zonas que an-
tes eran pacíficas (Sagaing, Magway, 
Bago e Mandalay).
 O Tatmadaw, ben coñecido pola súa 
brutalidade, conta cuns 400.000 efec-
tivos armados, sendo o segundo exér-
cito máis grande do sudeste asiático, 
despois de Vietnam, e o undécimo 
exército profesional do mundo. 
 A poboación local é aterrorizada con 
ataques aéreos en zonas residenciais 

e incursións terrestres, redadas, tor-
tura, detencións, asasinatos, violen-
cia sexual, utilización de civís como 
escudos humanos, saqueo do gando 
e alimentos, traballos forzados, rea-
loxamento forzoso…, para así cortar 
as bases de apoio á insurxencia (fi-
nanciación, alimentos, información e 
reclutamento), na famosa estratexia 
dos “Catro cortes”, empregada durante 
décadas polo Tatmadaw para comba-
ter os exércitos das minorías étnicas.
 As atrocidades cometidas polo exér-
cito provocaron o aumento do número 
de persoas desprazadas e refuxiadas. 
Desde o golpe de estado producíronse 
230.000 desprazados, segundo a Ofi-
cina das Nacións Unidas para a Coor-
dinación de Asuntos Humanitarios, 
que se unen ás máis de 500.000 per-
soas desprazadas internas vítimas de 
décadas de conflito entre o Tatmadaw 
e os exércitos das minorías étnicas re-
xistradas a finais de 2020. 
 Myanmar sofre unha importante crise 
humanitaria, con milleiros de persoas 
vivindo na selva e nas montañas, con 
necesidades de refuxio, alimentos, 
educación, medicinas e asistencia 
médica. Mais a axuda é insuficiente, 
debido á redución da presenza de or-
ganizacións non gubernamentais in-
ternacionais no país desde o golpe de 
estado e a que as forzas de segurida-
de están dificultando enormemente a 
axuda humanitaria.
 A economía atópase paralizada, va-
rios millóns de persoas pasan fame, e 
a todo isto hai que engadirlle o impacto 
da COVID-19, nun país onde a finais 
de 2021 menos do 10% dos 54 millóns 
de habitantes estaba completamente 
vacinado. 
 A xunta militar sumiu a Myanmar nun-
ha profunda crise política, social e eco-
nómica, camiño de converter o país 
nun estado fallido.

Manuel Alfonso Estévez

Xa o dixera Ramón Pernas nunha 
conversa que terminara no dialéctico
canellón sen saída: Éche o que hai! 
Meu amigo.
  Eu diría que é o argumento básico de 
todas as impotencias que se
inscriben dentro da escola da resigna-
ción que nos subordina e humilla.
A súa tradución equivale a un non po-
demos facer nada, ou tamén a un
apaga e vámonos, como grito de re-
dención. E pasar do Vivamos como
galegos, o grito da derrota colectiva de 
non hai saída: Éche o que
hai! Meu amigo.
E haiche todo do que queremos. Hai-
che bugallas para cambiar o guión da
crise, para incrementar o emprego, 
para defender o galego, para
sentirnos orgullosos da nosa Terra Nai. 
Preservar o noso Patrimonio
material e inmaterial, para desterrar a 
desfeita das nosas parroquias, e
brindar o mensaxe mais vixente que 
nunca de vivir como galegos,
orgullosos do privilexio de haber sido 
nados nestas terras do Condado de
Salvaterra do Miño.
Home! Hai unha forma de entender a 
vida, de vencer a derrota, esa mala e
perversa lectura da melancolía, que 
tantas veces nos danou o longo da
nosa historia. De abrir de par en par as 
nosas fiestras do fogar, para
que entrara a luz e desterrase as som-
bras. Igual que fai a Nova Peneira,
A nosa! Coas Novas do Eixo Atlántico, 
xornal galego portugués, que

tanto impulsa os novos valores dunha 
maneira clara e concisa para
cambiar o Éche o que hai! por un algo 
mais ca tradición e a nosa orixe
aldeá e labrega.
Penso eu que somos o “cunqueiro”, rei 
da nosa chuvia (xa non tanta):
Unha terra de verbas e mais verbas 
novas, con distinto significado. Unha
fraga, ou As Fraguiñas de Fornelos da 
Ribeira, co Rio Tea, onde de
cando en vez, aparece o vento, a choi-
va, e a brisa. ¡Porque non!
 E por estas mil razóns, non podemos 
darnos a desesperanza, e concluír
que a Nosa Terra non ten futuro. Non 
debemos escoitar: Éche o que hai!
 Xa sabemos que todos nós, somos 
moi nosos. Somos o que pensamos, 
que
nos define o que algo pasa, e pasará 
desapercibido algún día, como
moitas outras cousas: “Se hai que ir, 
vaise”, Manda carallo pailán!
 E unha centea mais, si cabe.
 Ah! E tamén o Éche o que hai, está no 
voto conservador de moitos que
teñen que cambiar a tendencia.
 En canto a cultura, temos as mellores 
xeracións da nosa historia, pero
a súa vez, non son capaces de des-
enrolar o entremés que aborda o éche
o que hai!
 Temos resposta tamén na esfera polí-
tica, que é ben pouco o que que
aporta de algo novo.
 Parafraseando os mais vellos do lu-
gar, eu son un deles con mais de 90
anos: Éche o que hai! Meu amigo.

Éche o que hai! Meu amigo
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Entrevista de Tino Lago

“O Problema do chamado catastrazo é que a oposición de Salceda, a diferencia da dos outros conce-
llos afectados, está sendo absolutamente desleal. O que non din é que grazas ás nosas medidas 

hai 10.000 fincas que non van pagar“
Verónica Tourón alcaldesa de Salceda
En xuño do ano pasado  Verónica accedía a alcaldía de Salceda , despois de executarse o pacto de alternancia cos seus socios de 
Movemento Salceda. Poucos meses antes de cumprir o seu primeiro ano como alcaldesa achegámonos ata o seu concello para 
coñecermos de primeira man a súa valoración de como van as cousas polo seu pobo. E, como as outras veces que falamos con 
Verónica, atopámonos cunha muller moi vinculada, ata o máis profundo da súa persoa, co seu pobo e cunhas gañas enormes de 
facer ben as cousas para mellorar a vida das súas veciñas e veciños.

Plaza do concello,1 

Salceda

   Que valoración fas destes 8 meses 
como alcaldesa?
 Moi positiva. Procurei darlle continui-
dade ao traballo que iniciaramos ao 
comezo do mandato e puxemos en 
marcha outros proxectos que tamén 

nos ilusionan. Intentamos mellorar os 
servizos para darlle mellor servizo á 
veciñanza, que ao fin e acabo é o que 
debe facer un goberno municipal.
   O nivel de cohesión cos teus so-
cios de Movemento Salceda como 
é?
 Estou moi satisfeita, exactamente 
igual que antes de ser alcaldesa. Po-
demos ter algunha discrepancia como 
se pode ter con calquera outro socio, 
ou incluso con alguén do teu propio 
partido, pero todo se resolve de ma-
neira moi civilizada e con moi boa von-
tade.
   Antes mencionaches algún 
proxecto novo ilusionante. En con-
creto a cal te referías?
 Á primeira fase da piscina que come-

zaron as obras a semana pasada,e  ao 
centro social A Devesa que  temos pre-
visto iniciar as actuacións a principios 
de marzo .Esas dúas actuacións son 
moi importantes e insírense na nosa 
forma de entender o goberno que con-
siste en pór todos os instrumentos da 
administración pública ao servizo das 
persoas.
   Fálanos do Consello de participa-
ción cidadá?
 Agradézoche a pregunta porque o 
“1º consello de participación cidadá é 
unha actuación da que me sinto espe-
cialmente orgullosa”. Fixemos a asem-
blea de constitución en decembro. 
Participan 44 asociacións. Case todo 
o tecido asociativo do concello. Nas 
próximas semanas intentarei convocar 

as distintas mesas sectoriais
   Cal é o obxecto do consello? 
 Escoitar as opinións do conxunto da 
poboación de Salceda,os seus pro-
blemas e necesidades, para tomar as 
decisións de goberno de maneira que 
permitan a súa atención dilixente, efi-
caz e sensible ás necesidades de to-
das e todos.
   As túas relacións con MS son 
boas. E co PP?
 Hai respecto institucional ,persoal e 
pouco máis. A súa oposición tanto en 
contido como nas formas é pobre.
   Cando chegaches á alcaldía co-
mentáchesme que a pandemia
 provocou un aumento das familias 
que precisaban da axuda dos servi-
zos sociais do Concello para aten-
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der as súas necesidades. Esa situa-
ción  mellorou?
 Algo mellorou, pero segue estando 
peor que na época pre pandemia. En 
calquera caso eu son das que penso 
que as políticas de emprego son esen-
ciais para evitar que alguén chegue ao 
extremo de precisar a axuda dos ser-
vizos sociais.
   Como está a situación da policía 
local?
 Ben, eu creo que como na maioría de 
Concellos temos carencia de persoal, 
que é un mal común  aos distintos ser-
vizos municipais non só ao policial. 
Acabamos de contratar a dous auxilia-
res para reforzar a plantilla. E agardo 
que nos axuden a poder atender me-
llor as necesidades da xente.

   Vós tedes un índice de natalidade 
moi elevado, sodes dos concellos 
con máis crianzas .As prazas da 
escola pública son as suficientes 
para atender ao volume de nenos e 
nenas?
 O Partido Socialista leva moitos anos 
loitando para que Salceda teña uns 
servizos educativos adecuados á súa 
poboación infantil. E sigo tendo a mes-
ma opinión. Os servizos educativos 
son insuficientes. A ampliación que se 
fixo do colexio Altamira é escasa. Se-
guimos necesitando un novo colexio. 
Hai que solucionar o tema do come-

dor escolar. E o bacharelato debe de 
chegar a Salceda xa. Non é xusto que 
os nosos mozos e mozas teñan que 
ir a outra vila a cursalo, pagando o 
transporte aínda por riba. É un agravio 
comparativo flagrante para a nosa mo-
cidade. Seica van implantalo no curso 
2022/ 23. Agardo que sexa así.
    Falemos de Sanidade. A atención 
primaria como está?
 Temos grandes profesionais que fan 
todo o que poden. Pero a situación é 
moi deficiente. O noso novo centro de 
saúde foi moi importante pero só con 
cemento non se atenden as necesida-
des sanitarias da poboación Temos un 
déficit de persoal moi importante o que 
provoca deficiencias notorias na aten-
ción primaria. E repito, en absoluto  
son responsabilidade dos e das profe-
sionais marabillosos que temos. O que 
acontece é que non é humanamente 
posible atender a centos de chamadas 
de cada día.
   Como sabes Verónica, o noso me-
dio de comunicación fai xornalismo 
de proximidade. Temos o costume 
de preguntar directamente á veci-
ñanza. E o que percibimos polas 
rúas de Salceda é , en xeral, unha 
valoración moi positiva do teu go-
berno  e da túa persoa en particular, 
con dous PEROS recorrentes:
1) Pero: O catastrazo?
 Eu creo que o problema  que temos 

en Salceda en relación a este tema é 
a deslealdade absoluta da nosa opo-
sición, ao contrario que a do resto de 
Concellos afectados que actuaron leal-
mente cos respectivos gobernos muni-
cipais.
   Quen foron desleais co goberno 
en relación a este asunto?
 O PP e o BNG. fixeron unha campaña 
moi agresiva visitando as parroquias 
para pór á veciñanza en pé de guerra 
botando a culpa ao goberno munici-
pal cando saben perfectamente que o 
problema deriva dunha lei estatal que 
estamos na obriga de aplicar.
    Pero o teu goberno non fixo nada 
para atenuar o impacto desa suba 
impositiva?
 E tanto que fixo. Así por exemplo: 
-Puxemos unha oficina de información 
para que todo o mundo puidera facer 
aquí as alegacións que estimase sen 
ter que desprazarse.
-Baixamos o tipo impositivo, o que 
repercute nas arcas do concello nun 
momento en que temos que facernos 
cargo de competencias que deberan 
de ser da Xunta.
-Aplicamos unha excepción dos reci-
bos menores de 7€ que pasan a pagar 
0.
-Bonificamos as parcelas que non son 
edificables nun 90%
En total, grazas as nosas medidas, 
hai 10.000 fincas que non van a pagar                

2) Pero: tes as parroquias desaten-
didas?
 A miña vontade e tratar con equidade 
absoluta a todos os currunchos de Sal-
ceda, estean no sitio que estean. Se-
guro que se podían facer máis cousas, 
pero que cada lector ou lectora teña a 
certeza que, en todo o tempo que teña 
a inmensa honra de ser alcaldesa de 
Salceda, vou dar o mellor que teña 
para atender as necesidades de cada 
veciño e de cada veciña viva onde viva
   Algunha actuación que teñades 
feito nas parroquias?
 Fixemos saneamento en Parderrubias 
e San Xurxo. O arranxo de estradas 
creo que foi notorio. E temos actua-
cións co plan concellos para todas as 
parroquias. Fixemos actuacións de 
patrimonio en Entenza. En Vendanova 
puxemos en marcha o centro terapéu-
tico do alzheimer. En Budiño rehabilita-
mos a aula anexa do colexio. E se ca-
dra das cousas máis importantes que 
fixemos nas parroquias é recuperar as 
casas dos mestres para os colectivos 
que as precisen.
   Vamos ter entroido este ano, non?
 Si, non como nos gustaría pero si que 
vai haber Entroido. É necesario volver 
aos poucos á normalidade. Agardo 
que todo isto da Pandemia vaia pa-
sando aos poucos ata desaparecer por 
completo das nosas vidas
   Como estás ti de ánimos e moral?
 Estou moi ben, enormemente honrada 
por ser alcaldesa do meu querido pobo 
.E animadísima a dar o mellor de min 
mesma en prol do ben común
    Supoño que volverás presentar a 
túa candidatura  para tratar de reva-
lidar á alcaldía?
 Se os meus compañeiros e compañei-
ras da agrupación socialista de Salce-
da así o queren será unha honra para 
min.
   E se é como parece e preséntaste 
a que resultado aspiras?
 A mellorar moito os resultados do 
2.019 e a facer do partido socialista un 
partido que mereza a confianza maiori-
taria da sociedade de Salceda.
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 O rexeitamento da comunidade indíxena expulsou de 
Guatemala á firma que proxecta o parque eólico de Os Cotos 

A fiscalía do TSXG chegou a impu-
tar por tráfico de influencias ao dono 
de Ecoener, Luis Castro Valdivia, por 
mor de concesións realizadas durante 
o mandato de Manuel Fraga, pero a 
causa foi arquivada.
 O polémico proxecto do parque eólico 
de Os Cotos, contestado pola oposi-
ción autonómica en sede parlamen-
taria e tamén por parte da cidadanía 
afectada a través da manifestación ce-
lebrada o pasado sábado, supón ape-
nas un capítulo máis dunha longa lista 
de rexeitamentos que acumulan as 
propostas empresariais da firma Ecoe-
ner- Hidralia ou Hidro Santa Cruz, no-
mes baixo os que vén operando desde 
hai varias décadas o emporio enerxéti-
co do coruñés Luis Castro Valdivia.
 A súa traxectoria en Galicia foi espe-
cialmente frutífera durante o goberno 
de Manuel Fraga Iribarne, cando a súa 
empresa viuse beneficiada da conce-
sión de varios parques eólicos e mi-
nicentrais hidroeléctricas, pero viuse 
freada despois de que a fiscalía do 
Tribunal Superior de Xustiza de Gali-
cia (TSXG) imputáseo, xunto ao seu 

cuñado, o popular Ramón Ordás Ba-
día, por un delito de tráfico de influen-
cias. A causa foi arquivada pero foi en-
tón cando Ecoener- Hidralia proxecta 
a construción dunha central eléctrica 
para a explotación, durante cincuenta 
anos, dunha fervenza de 272 metros 
situada en río Cambalam, na locali-
dade guatemalteca de Santa Cruz de 
Barillas. Pero o proxecto provocaría un 
novo rexeitamento, o das comunida-
des mayas de Q’ anjob’ao, Chuj, Aka-
teko e Popti’, que denunciaron ante 
o Consello de Dereitos Humanos da 
ONU o custo que supoñía para os po-
bos indíxenas a mercantilización dun 
lugar para eles sacro. Alegaron que a 
empresa de Castro Valdivia atentara 
contra o convenio internacional que re-
coñece o dereito dos pobos indíxenas 

á “consulta previa, libre e informada” 
fronte ao desembarco de multinacio-
nais que queiran explotar os seus re-
cursos naturais, como medida de pro-
tección ante posibles espolios. 
Unha década de loita 
 O caso chegaba á ONU en 2016, nove 
anos despois da aterraxe de Ecoener 
en Huhuetenango e apenas unhas 
semanas antes de que a empresa 
anunciase a súa renuncia ao proxec-
to. Durante ese tempo as poboacións 
indíxenas levaran a cabo unha inten-
sa campaña de denuncia cun altísimo 
custo non só para a empresa, senón 
tamén para os guatemaltecos, que su-
friron o encarceramento de varios dos 
seus líderes e ata o asasinato dun de-
les, Andrés Pedro Miguel, nun suceso 
ocorrido o 1 de maio de 2012, onde 

tamén resultaron feridos de bala os lí-
deres indíxenas Pablo Antonio Pablo e 
Esteban Bernabé. Por eses feitos -que 
deron lugar á declaración do Estado 
de Sitio na zona durante quince días- 
foron levados ao banco dous gardas 
de seguridade da hidroeléctrica, resul-
tando absoltos no xuízo, celebrado en 
decembro de 2019 cando a firma xa 
abandonara Guatemala para reimpul-
sar a súa andaina en Galicia. Agora ten 
a intención de instalar un parque eólico 
en Os Cotos a través dun proxecto que 
contou con tan só dúas semanas de 
exposición pública, igual que o freado 
en Corme por unha recente sentenza 
do Tribunal Superior de Xustiza de Ga-
licia. Os reiterados pronunciamentos 
da xustiza en contra do plan eólico 
galego e a oposición que moitos deles 
provocaron na poboación das zonas 
afectadas levaron ao BNG a pedir, a 
través do deputado pontevedrés Luís 
Bará, que a Xunta o paralice e acorde 
un novo deseño. Así o pediron tamén 
en Cerdedo-Cotobade durante unha 
manifestación que se celebrou esta fin 
de semana. 

Redacción

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

Rúa Rosalía de Castro, 107 - Baixo
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Xoan Carlos Montes 
Bugarín, o gañador 
do noso sorteo dun 
lote de produtos do 
Val de Elas, no mo-
mento de recibilo na 
súa casa. Parabéns 
Xoan Carlos e moi-
tas grazas a todos os 
nosos subscritores 
e subscritioras pola 
súa compañía.

O gañador do lote de productos do Val de Elas é 
do condado

O Concello incorporará un novo vehículo para
 ampliar prazas de transporte adaptado municipal

O Concello de Ponteareas quere incorporar 
tres novos vehículos ao seu parque móbil para 
continuar actualizando e mellorando a atención 
dos distintos servizos públicos. Por este moti-
vo, vén de saír a licitación a adquisición dun 
vehículo “para ampliar o servizo de transporte 
adaptado municipal e aumentar as prazas dis-
poñíbeis. Trátase dun servizo moi importante 
que nos permite poñer a disposición de per-
soas con dificultades de mobilidade un medio 
de transporte adaptado ás súas necesidades”, 
explica a concelleira de Benestar Social, Veró-
nica Carrera.

Este vehículo, que deberá cumprir unhas carac-
terísticas técnicas específicas. Ademais, xunto 
a este furgón, xa están tamén en proceso de 
licitación dous vehículos para a área de Vías e 
Obras coas que dotar ao persoal municipal das 
ferramentas necesarias para o desempeño do 
servizo. A subministración destes dous furgóns 
saen a licitación por máis de 20.000 euros. 
Ambas adquisicións contarán co financiamento 
do Plan Concellos 2021. As e os profesionais 
ou empresas interesadas poderán persentar as 
súas ofertas ata o vindeiro 23 de febreiro ás 
14.00 horas.

Sae a licitación a adquisición deste furgón e de dous vehícu-
los para Vías e Obras, financiados ao abeiro do Plan Concellos 
2021  
Ponteareas

Mondariz programa un concerto de Tino Baz en 
homenaxe a Rosalía de Castro

O 26 de febreiro, o cantor guardés presentará 
no auditorio municipal
de Mondariz as cancións baseadas en poemas 
de Rosalía de Castro do seudisco “Se cantas 
es ti que cantas”
 A programación cultural do Concello de Mon-
dariz segue centrada estemes de febreiro na 
memoria de autores e autoras da nosa terra. 
Despois de lembrar a figura de Castelao o úl-
timo fin de semana de xaneiro, con motivo do 
seu aniversario, este mes de febreiro prestara-
se atención á obra de Rosalía de Castro cun 
concerto do cantor guardés Tino Baz.
 “A celebración do Día de Rosalía está na nosa 
axenda cultural desde o comezo da lexislatura.      
Este ano rendemos homenaxe á poeta galega
máis ilustre cantando as súas letras”, comenta 
Xosé Emilio Barros, alcalde de Mondariz.
 Tino Baz presentou o seu disco “Se cantas 
es ti que cantas” en outubro de 2019. Nel fai 

unha interpretación musical de oito poemas de 
“Follas
Novas” e tres de “Cantares Gallegos”, algúns 
inéditos musicalmente.
 Actuará no auditorio municipal de Mondariz o 
último sábado de mes (26 de febreiro) ás 20:00 
horas. A entrada ao concerto será libre e gra-
tuíta até completar a cabida permitida.

 Imaxe de Tino Baz cedida polo autor
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na recta das Touzosas
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to. Alexandre Estévez, presidente da 
Xunta Veciñal de Vilasobroso, expuso 
diante do Pleno que o dereito das en-
tidades locais menores a percibir alo-
menos o 25% dos impostos municipais 
recadados no territorio está recoñeci-
do por leis de 1985 e 1997, e que non 
é un dereito que se deba discutir no 
seo da Corporación. Por outra banda, 
destacou que non se trata de ningún 
privilexio respecto a outras parroquias 
que non están constituídas como enti-
dades locais menores, xa que implica 
asumir unha serie de competencias 
de administración local de recursos 
e mesmo servizos públicos. Sandra 
Queimadelos, presidenta da 

Mondariz cumpre as obrigas legais 
coas entidades locais menores

O Concello de Mondariz vén de regu-
lar formalmente as súas relacións de 
cooperación e coordinación coas enti-
dades locais menores de Vilasobroso 
e Queimadelos, que levaban décadas 
demandando o cumprimento da Lei de 
Administración de Galicia (Lei 5/1997, 
do 22 de xullo) no que respecta á re-
cadación da porcentaxe mínima dos 
impostos devindicados polo Concello 
no ámbito territorial de cada entida-
de local menor, cos votos favorables 
dos concelleiros e das concelleiras do 
BNG, PSOE, Alternativa por Mondariz 
e Ciudadanos, e as abstencións do 
PP.
 Durante a sesión plenaria do venres, 
28 de xaneiro, a Alcaldía autorizou a 
intervención dos presidentes das enti-
dades locais menores de Vilasobroso 
e de Queimadelos para que dirixiran 
un alegato á Corporación Municipal 
antes da votación, como partes ins-
titucionais interesadas neste asun-

 O Pleno municipal aproba os convenios polos que se establecen as rela-
cións de cooperación e coordinación entre o Concello de Mondariz e as 
entidades locais menores de Vilasobroso e Queimadelos, froito da von-
tade e do traballo de negociación do Goberno municipal para dar unha 
solución a unha demanda histórica relacionada co cumprimento da Lei 
de Administración Local de Galicia
Mondariz

Salvaterra en marcha co clube Airiños 

O Concello de Salvaterra de Miño ven 
de recibir no Salón de Actos a presen-
tación de AIRIÑOS, un novo clube de 
montaña interfronteirizo e que terá a 
súa sede en Salvaterra de Miño.
Este clube se presenta para fomentar 
a armonía entre persoas amantes da 
natureza e para o goce de actividades 
nas contornas naturais, onde o RES-
PETO ao Medio Natural e ás persoas 
que comparten estas experiencias, 
será o principal dos valores.
 “O noso maior desexo consiste en 
compartir a actividade de ocio que 
máis nos gusta, camiñar xuntos”, co-
menta o seu Presidente e Guía de 
Montaña, Isidro Castro.

 Gracias a esta iniciativa, os nosos 
veciños e veciñas, así como calquera 
persoa doutro concello que o desexe, 
poderán visitar espazos marabillosos 
situados dentro das fronteiras do noso 
municipio, promocionando deste xeito 
a enorme oferta de sendas que po-
súe o noso Concello ao longo do Río 
Miño, Tea e Mendo. Ademais, grazas 
ao Clube Airiños se farán saídas a 
outros espazos naturais situados en 
distintos puntos da Comunidade Gale-
ga, a nosa veciña Portugal e a outros 
lugares da natureza que convide unha 
visita.
 Nos comprace tamén subliñar que 
este clube, tanto co seu Presidente 
como coa Coordinadora e Guía no 
medio Natural, Adilia Abreu, levarán a 
cabo diversos plans de actuación de 
actividades de solidariedade e volun-
tariado, por medio de convenios para 
grupos e asociacións de persoas con 
discapacidade física que psíquica.
 Nas vindeiras datas, O Concello pu-
blicará algunas das actividades pro-
postas polo Clube Airiños, para que as 
persoas interesadas poidan inscribirse 
e gozar dunha actividade chea de be-
neficios e saúde.

Salvaterra de Miño
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Antón Lorenzo “Xaque”
Amables lectores, desta volta vou fa-
cer un alto nos relatos mensuais sobre 
a loita entre irmáns na chamada gue-
rra Duriminia. Cómpre irmos até 1937.
 Como todos sabemos o 18 
de xullo de 1936, un grupo de milita-
res deu un golpe de estado contra a 
2ª República. Fíxose pronto evidente 
a necesidade de enfrontarse ós milita-
res golpistas, para elo organizáronse 
os chamados Comités de Defensa da 
República. Salvaterra foi un dos con-
cellos que así se pretendeu defender, 
inclusive con membros de concellos 
limítrofes, caso das Neves.
 Estes C. D. R. pronto se mos-
traron ineficaces ante as abrumado-
ras forzas militares, ben organizadas 
e equipadas. En Salvaterra a cousa 
non foi máis aló de cortes de estradas, 
intento de voadura do viaduto do es-
tratéxico camiño de ferro na zona de 
Liñares, levantamento de carriles, re-
quisa de escopetas, dinamita, etc.
 A pronta caida en máns dos 
golpistas da nosa vila, foi paralela ás 
conseguintes detencións. Os “terribles 
desmáns” foron pertencer o Partido 
Socialista ou a Izquierda Republicana, 
ser sindicalista, ter diferenzas co párro-
co ou obedecer as instrucións emana-
das da orde constitucional. Ignoro con 
detalle as persoas que compuñan o C. 
D. R., pero hoxe voume centrar nas 
que formaron parte da causa sumarial 
301/36, existente no arquivo militar de 
Ferrol. Proximamente investigaremos 
fehacientemente todos estes datos.
 O xuizo levouse a cabo en 
Vigo o 6 de febreiro de 1937, median-
te un Consello de Guerra Ordinario, 
celebróuse a vista no salón de actos 
do Círculo Mercantil . Os procesados 
foron: José María Vidal, Antonio Fer-
nández Barbosa, Joaquín Teixeira 
Guillade, Fernando Guillade Piñeiro, 

José Lorenzo Puga, José Bértolo Abril, 
Marcelino Ojea Rodríguez, Victoriano 
Lago Rodríguez, Antonio Alonso Do-
mínguez, José Pérez Fernández, José 
Portas Martínez, Vicente Domínguez 
Villar, Antonio Victoriano Valverde, 
José Fernández Rodríguez, Enrique 
González Quiroga, Antonio Rodríguez 
Valverde, José Domínguez Gonzá-
lez, José Macías Gutiérrez, Etelvino 
Tielas, José González Montero, José 
Rodríguez Márquez, Manuel Romero 
Márquez, Manuel Eiró Estévez, todos 
maiores de idade, e  Antonio Vilas Ro-
dríguez de 17….
 O 24 de febreiro de 1937, di-
touse polo Capitán de Infantería e Xuiz 
Instrutor, José Noguerol Rodríguez, o 
auto polo que se declaraba a senten-
cia contra os paisanos: Antonio Alfon-
so Domínguez, Vicente Domínguez 
Vilar, José Domínguez González, José 
Macías Gutiérrez, Etelvino Tielas, José 
González Montero, Manuel Romero 
Márquez, Manuel Eiró Estévez, José 
Da Silva González e Antonio Martínez 
Soto. Foron condenados á PENA DE 
MORTE como autores dun delito de 
rebelión, acusación como se sabe, 
FALSA.
 Nun Oficio nº 3635, datado o 
día anterior 23 de febreiro, xa se sina-
laba día e hora do fusilamento, dispon-
do que os reos foran executados o día 
seguinte ás once da mañá nas inme-
diacións do Castelo do Castro. Após 
do asesinato foron recoñecidos os ca-
dáveres que presentaban sinos certos 
de indubidable morte, faena levada a 
cabo polo Alférez Médico, Rodríguez 
Grandal, pertencente o cuarto grupo 
da 1ª Comandancia Militar. Datos sen 
confirmar, sinalan que foron executa-
dos en duas tandas de cinco.
 Os seus cadáveres foron inhu-
mados unha hora despois no cemiterio 
de Pereiró, ante as autoridades com-

petentes. As sepulturas estaban en-
clavadas na Zona 14, numeradas res-
peitivamente: 131, 132, 133, 134, 135, 
136, 137, 138, 139 e 142. Sinou o acto 
o Xuiz Instrutor José Noguerol, certifi-
cado polo Secretario.  Que se saiba, 
ninguén reclamou nunca os corpos, 
co paso do tempo acabaron todos nun 
osario común. 
 Ademáis dos reclusos final-
mente asasinados, houbo un segundo 
grupo de dezaseis que, inda conde-
nados a morte, esta foilles conmuta-
da pola pena de Reclusión Perpetua. 
Foron estes: Antonio Fernández, Je-
sús Pino Balado, Manuel Álvarez Do-
mínguez, Antonio Fernández Barbo-
sa, José María Vidal, Joaquín Teijeiro 
Guillade, Fernando Guillade Piñeiro, 
José Bértolo Abril, Marcelino Ojea 
Rodríguez, José Pérez Fernández, 
José Fernández Rodríguez, Antonio 
Rodríquez González, José Rodríguez 
Márquez, Manuel Barbosa Fernández, 
José  Martínez Álvarez e David Mariño 
López.
 Un terceiro grupo saiu mellor 
parado, neste caso condenados a 
quince anos de prisión e inhabilitación 
absoluta durante ese tempo. Foron es-
tes: Jesús Lorenzo Puga, José Portas 
Martínez, Antonio Victorino Valverde, 
Enrique González Quiroga, Antonio 
Vilas Rodríquez, Vicente Rodríguez 
Rodríguez, Ángel Merino Rodríguez, 
Emilio Reijas Pereira e Manuel Mon-
teagudo Rodríguez.
 Finalmente un cuarto grupo 
logrou o sobreseimento provisional 
dacordo co primeiro punto do artigo 
538 do Código de Xustiza Militar, fo-
ron estes: Manuel Estévez Martínez, 
Francisco Rodríguez Eiró, Manuel Ro-
dríguez Puente, Manuel Álvarez Álva-
rez, Manuel Tielas González (parece 
ser que o nome real era Manuel Glez. 
Groba), Isidro Estévez González, Per-

fecto González Sousa, Mariano Jimé-
nez Fernández, Manuel González Ro-
dríguez, Manuel Álvarez Doval, Arturo 
Queimadelos Barros e Alfonso Gonzá-
lez Troncoso. Estes foron postos o dis-
por da autoridade Gubernamental con 
mención dos séus antecedentes.
 Dende a Plataforma para a 
Recuperación da Memoria Histórica 
de Salvaterra de Miño, traballamos a 
cotío para que todos estes actos bár-
baros non fiquen no esquecimento. 
Raro é o día que non se nos achega 
un dato ou unha información nova. A 
intención é, ano a ano celebrar actos 
informativos así como unha ofrenda 
floral. Este ano damos comezo polos 
dez fusilados da causa 301/36, con-
cretamente o sábado 19 de febreiro ás 
20.00 h. teremos unha charla coloquio 
no salón de actos da casa multiusos 
da vila e o sábado 26 seguinte faremos 
unha sinxela ofrenda floral diante da 
fonte monumento ás vítimas do golpe 
de estado de 1936, sita diante da pra-
za de abastos, ás 12.00
 Para rematar quero reproducir 
a derradeira carta escrita por José Do-
mínguez González, Tenente de Alcalde 
fusilado. Moi coñecidas son as cartas 
dirixidas a súa noiva Angelina publi-
cadas en diversos medios, estóutra 
máis descoñecida foi escrita a mesma 
mañán, poucas horas, cecais minutos, 
antes de ser fusilado. Ía dirixida a Ade-
la Melijosa Suárez, “La Santanderina” 
e outras compañeiras presas. O cabo 
o que lle entregou o texto pasoullo  en 
realidade a outros funcionarios que a 
leron e consideraron que aquela lite-
ratura era contraria o espíritu que ani-
maba o “Glorioso Movimiento Militar”, 
dando parte da mesma a autoridade 
militar. O texto da carta escrita en cas-
telán, dí así:
 “Queridas compañeiras Sau-
de: Cando ésta chegue as vosas máns 

Cousas de  Salvaterra. Golpe de estado e fusilamentos
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xa non seremos máis que un montón 
informe de materia sen espíritu, porque 
él xa voaría a outras rexións descoñe-
cidas. Imos a formar un elo máis da 
cadea dós mártires que cairon vítimas 
do odio e da venganza dos enemigos 
da nosa santa Liberdade. ¡A vos que 
supestes dar un exemplo vivificante de 
abnegación neste intre de fonda traxe-
dia! fícavos unha longa e penosa eta-
pa que percorrer aínda, pois ela será a 
que fará culminar no asentamento das 
bases definitivas da nova Sociedade, 
máis humana, máis xusta e equitativa.
Vos polo imperio dunha autodetermi-
nación histórica, levaredes o faro po-
tente que ha de alumear o sendeiro 
que vos conducirá triunfalmente en 
pos do ideal superior polo cal ofrenda-
mos as nosas vidas!
Que o exemplo destas tráxicas horas 

vividas sexa un constante emolumento 
na loita na que estades empeñadas… 
Voso e da causa. José Domínguez.”
 Decir que Adela Melijosa 
Suárez, de 40 anos, presa por orde 
gubernativa, participara en numerosos 
actos da Fronte Popular e fora elexida 
vogal da Agrupación de Mulleres An-
tifascistas en marzo de 1936. Proce-
sada, finalmente foi absolta. (Causa 
669/37. AIMN.)
 Agradecementos:
A Don JUÁN JOSÉ PINO ÁLVAREZ, 
Corzáns, 13/06/1923 -  18/05/2016, 
autor do libro “La Amargura de la Gue-
rra Civil en Salvaterra de Miño”.
A Don XOSÉ ÁLVAREZ CASTRO, 
Pontevedra, historiador, autor entre 
outros, do libro “Pontevedra nos anos 
do medo”, Edit. Xerais. https://anosdo-
medo.blogspot.com

Ponteareas aumentou o persoal dos Servizos So-
ciais para mellorar a atención á veciñanza

Durante o 2021 tramitáronse 149 axudas de emerxencia social municipal 
por un importe de máis de 100.000 euros e repartiu case 37.000 kg de ali-
mentos a 163 familias
O Concello conta dende as pasadas semanas con catro traballa-
doras sociais, o que permite intensificar a atención a usuarios e 
usuarias e iniciar novos programas

local estamos traballando en continuar 
a reforzar o cadro de persoal para me-
llorar a atención prestada á veciñan-
za”.
Durante todo o 2021, os Servizos So-
ciais tramitaron 149 axudas de emer-
xencia social municipal que supuxeron 
un investimento de máis de 100.000 
euros. Ademais, tamén se deu cober-
tura a 163 familias a través do Centro 
de Reparto de Alimentos Municipal, 
que fixo entrega o ano pasado de case 
37.000 kg de alimentos. Para este ser-
vizo Ponteareas conta por primeira vez 
cunha partida específica de 15.000€ 
nos seus orzamentos que permite dar 
asistencia de forma íntegra a todas as 
persoas usuarias.

Servizos Sociais coa incorporación 
dunha nova traballadora social ao seu 
cadro de persoal, un paso “histórico 
que nos permite continuar traballando 
para atender as necesidades da veci-
ñanza. Por primeira vez Ponteareas 
conta con catro persoas neste servizo 
o que permite non só atender ás per-
soas usuarias que o poidan precisar, 
senón que tamén posibilitará iniciar no-
vos programas cos que axudar aos ve-
ciños e veciñas”, asegura a concelleira 
de Benestar Social, Verónica Carrera.
“A incorporación desta nova traballa-
dora permitirá reducir o tempo de es-
pera das citas á veciñanza, ao tempo 
que reforza o servizo urxente que se 
presta a aquelas persoas que, tras a 
valoración técnica da súa situación, 
non poden pasar a formar parte da lista 
de espera”, sinalou Carrera.
A edil de Benestar Social salienta os 
esforzos feitos dende o Concello para 
“aumentar o persoal destinado aos 
servizos sociais co obxectivo de dar a 
maior cobertura posible por parte das 
profesionais a todas aquelas persoas e 
familias que o precisen, unha cuestión 
de vital importancia sobre todo tras os 
problemas sociais que trouxo consigo 
a pandemia”. Así mesmo, Verónica Ca-
rrera adiantou que “dende o goberno 
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Barrio El Puente S/N
Carretera Ribadeta, Km 0.7

36860 - Ponteareas - Pontevedra

Pan integral e artesán
pan de centeo, empanadas

roscóns e bicas
croissants e napolitanas

Despacho: Rúa Estrada,13
986 660 951

Ponteareas

Visítanos tamén 

en Salvaterra

Rúa Rosalía de 
Castro, 36 

O goberno de Covelo repartíu máis de 17.000€ 
en axudas económicas a empresas locais

22

dos propios do Concello, concedé-
ronse axudas directas a 15 empresas 
repartindo un total de 10.200€ entre 
autónomos, empresarios individuais e 
pequenas empresas que reunían os 
requisitos.
 Pola súa banda no ano 2021 o gober-
no de Covelo, con cargo ao Plan Con-
cellos da Deputación de Pontevedra, 
destinou 6.984,83€ a apoiar con axu-
das económicas a 4 empresas locais.
 O alcalde Pablo Castillo explica que 
o obxectivo foi protexer o interese xe-
ral da cidadanía de Covelo prestando 
apoio inmediato ás empresas e per-
soas autónomas e axudar a que agora 
poidan retomar a súa actividade con-
tribuíndo na reactivación da economía 
local. 

O goberno de Covelo concedeu as 
axudas económicas aos negocios do 
concello afectados pola declaración 
do estado de alarma polo COVID-19. 
En total, e durante o estado de alarma, 
o goberno repartíu 17.184,83€ entre 
autónomos, empresarios individuais e 
pequenas empresas con domicilio so-
cial e fiscal en Covelo. 
 Co obxecto de paliar as consecuen-
cias derivadas da pandemia e mini-
mizar a grave situación económica e 
social á que se enfrontaron os nego-
cios locais o goberno otorgou durante 
o ano 2020 e o 2021 axudas econó-
micas que apoiaron a preto de vinte 
empresas. 
 En concreto, no ano 2020 e con fon-

19 negocios locais recibiron, durante o estado de alarma, o 
apoio económico do Concello 

Covelo

O Condado

 Mario 12 anos
  Que é o mellor das artes marciais 
para ti?
 Os amigos que fas, os adestramen-

tos  e a emoción das competicións

   Que tal levas cando perdes un 
combate?

Os rapaces e as rapazas da escola de 
artes marciais Loren

Un orgullo para Ponteareas
A ilusión a toneladas que desprenden todos os alumnos e alumnas desta 
escola de artes marciais da nosa vila, e os seus indubidables éxitos depor-
tivos, así como o  bo facer dos seus preparadores, tan preocupados en 
formalos como deportistas como en contribuír a darlles valores humanos 
que lles permitan afrontar a vida en mellores condicións, merecen o reco-
ñecemento da sociedade ponteareá. Recoñecemento que A Nova Peneira 
lles quere brindar .Velaí vai a imaxe de todos e todas e unha breve conver-
sa con 6 deles. Por desgraza o limitado do espazo non permite conversar 
con todos. E é algo que me gustaría moito pois paseino moi ben no rato 
que compartimos. Moita sorte para eles e elas nas súas carreiras como 
deportistas, e sobre todo na difícil carreira da vida.
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 Ao principio moi mal, non me gustaba 
nada.
 Agora xa o levo moito mellor e trato 
de aprender dos meus erros.
 
Uxía 17 anos
   Que é o mellor das artes marciais 
para ti?
 Compartir experiencias coas compa-
ñeiras e os compañeiras e practicar 
un deporte marabilloso que achega 
valores moi importantes para a vida
   Ata onde che gustaría chegar?
 Ata onde se poida. Por min ata o 
infinito

Bruno 9 anos
  Que é o mellor das artes marciais 
para ti?
 Coñecer a xente e ir aos campiona-
tos.
   E ti, cando perdes un combate 
como o levas Bruno?
 A ver, un pouco si que me enfado, a 
verdade. Pero só un pouco. Moito non 
choro
Ángela 9 anos
   Que é o mellor das artes marciais 
para ti?
 Aprender a defenderme ben e facer 
amigas e amigos. O que menos me 
gusta é cando non podo vir a  ades-

trar  e tampouco me gusta perder un 
combate
   E que che gustaría conseguir a ti 
coas artes marciais?
 Sería feliz se consigo chegar a ser 
adestradora

Noa 9 anos
   Que é o que máis che gusta deste 
deporte?
 A cantidade de cousas que aprendo. 
O que máis me gusta é aprender
   Ata onde che gustaría chegar 
Noa?

 A ser a número 1 de España
Luz 53 anos
    E por último falamos coa vetera-
na do grupo
Vaia sorpresa, non esperaba atopar 
unha alumna da miña xeración?
 Nunca é tarde para chegar a este 
mundo. Eu comecei hai catro anos un 
pouco de broma e estou contentísima
   Eu só teño un ano menos ca ti. 
Recoméndasmo?.
 Absolutamente. Se o practicas vaste 
sentir moito mellor en todos os cam-
pos da túa vida

De dereita a esquerda de pé: Yahel, Icia, Mario B, Luz, Mario F,Yago, Carla, Uxia, Ilai, Ana,Loren, Juan(abue-
lo).
Sentados de dereita a esquerda: Pedro, Efrén, Olga, Iker, Noa Xi, Bruno, Ángela y Nico, compoñentes dos 
Equipos Campeonato do 26/02/2022 Cangas Galego  promesa e campionato galego Máster
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Enxeñeiro Técnico
Agrícola

Pablo Carballido
Avda Rosalía de Castro, 2

Ponteareas

Por mor da confusión á hora de votar, 
xorde un tema, no medio da
precariedade laboral  endémica, da fi-
delidade que os parlamentarios
deben ao partido, sexa cal for, che-
gando mesmo a prescindir da súa
capacidade de raciocinio, que se lles 
supón, e en favor da orde do
grupo no que se integran. Anque nal-
gún momento poden todos chegar ao

ridículo de aplaudir os erros ou remoe-
rse neles. Como pasou. Entón o
espectáculo faise digno de comedia 
ou drama, non sei a estas alturas
como interpretar que por un lado, non 

quero verme na pelexa, unha xente
vota en contra da súa vontade e téñen-
se que auto-disciplinar no que
manden no cumio do partido. Cacho 
sapo a tragar! Por outra parte entendo

que no cumio do partido acepten 
conxugar vontades para sacar adiante
unha medida que resulta necesaria. 
Por un lado, o señor que
erroneamente deu ao botón do si, xa 
se levaba equivocando máis veces.
Parece torpe, anque non é condición 
que o exima. Por outro lado,
aínda con máis inri, tivo que confirmar 
o seu voto, e confirmou que

Que espectáculo!
Baldomero Iglesias Dobarrio “Mero”
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estaba ben! Por outro lado, mesmo a 
Presidenta da Cámara non deu suma-
do
axilmente votos antes de condenar 
para, cando a calculadora mental
reaccionou, dar un novo resultado e 
corrixirse de contado. Todo iso é
resultado dunha montaxe nos “conci-
liábulos” nos que por riba se
suman tránsfugas que ían de inocen-
tes, seica, e sen deixarse tutelar
polo cumio do seu partido, nun arreba-
to de liberdade, votan en contra.
Por un lado a suma de votos, que é o 
que interesa, e por outro as

distintas accións que condicionan a 
decencia. Claro está que debera
saber, nestas latitudes nas que din 
exercen democracia, que todo vai
“manga por ombro”. E nós debemos 
asumir esas prácticas. Sentín
unha certa vergoña, lonxe do tema que 
se releaba, lonxe do beneficio ou
non da constrinxida Reforma Laboral, 
da que eu creo que, calquera que
bote fóra a anterior é moi necesaria e 
urxente. Pero é que aquilo
lembroume directamente ás raleas 
que aínda se producen nas feiras, son
formas dos negocios, os berros incre-
pantes, as malas educacións, os
malos modos, a violencia da ollada, a 
falta de todo aquilo necesario
para dialogar. E nós, escollemos esa 
xente? Eu non me fago
responsables. Parece que é para o 
que están alí, debidos aos nosos
votos confiados, uns e outras, alí, e 
sen querer entenderse, facendo
delincuencia e apoloxía da mala edu-
cación. Que fracaso! O noso, e do
eles. Ninguén merece que lles confie-
mos a nosa vontade, ese é o noso
fracaso. Pero tamén o de toda a Cá-

mara, naquel amaño inadecuado e
pestilente. Non sei como se pode su-
plantar o procedemento legal de
parlamentar.  Invitáronnos novamente 
á derrota, a mirarnos no espello
e non comprendernos naquela corrup-
ción de clandestinas maneiras, aquel
exilio de diálogo, de vontade de chegar 
a algures. Parecía unha
trangallada, non se daban conta do im-
portante que era o tema. Non
souberon estar á altura, como sempre 
pasa. De nada valía, nin sequera
acordaban da recomendación e 
esixencia da unión europea para bus-
car
algunha solución diante do insulto la-
boral que está en aplicación.
Ese modo de beneficiarse sen repartir 
beneficios, ese modo que chaman
traballo que é un modo de escravismo. 
Ese dos contratos día a día,
soldando contratos e paro, indignos 
para calquera persoa. Ese que
perdura desde hai anos, por culpa e 
enxeño de alguén, nesta xeografía
de difícil acreditación planetaria, onde 
se sementan odios,
constantemente, e dan lugar ás ci-

cloxéneses terroríficas e ciclóns
coma bombas que, seguro, virán dos 
seus pupilos. Si, por culpa destas
cousas e moitas outras, que nos sacan 
do mapa, non avanzaremos. Moita
xente ría, a outra conxelábaselle o so-
rriso. Outra choraba, vendo a
perda dunha oportunidade máis para 
ter feito unha contrarreforma en
condicións, ben feita. Outros, tamén 
entendo, pensarán que esta que
saíu, xa é algo, supón unha avantaxe 
que desdí tanta infamia. De
todas formas preferiron, as súas seño-
rías, dar aquel lamentable
espectáculo. E aínda despois, na can-
cha que lles dan os medios de
expansión informativa, espallan a au-
sencia de dignidade. Velaí, nesas
maneiras, vendo como se desenvolven 
as cousas, a miña torpe esperanza,
producíndome certo noxo e desconsi-
deración. Non podo evitar que aquel
esperpento dane a miña impericia para 
tragar sapos, adobiados con
insultos, ameazas de denuncia e vin-
ganzas. Que exemplo! Queda clara a
torpe condición dos exaltados. Unha 
mágoa que pagaremos
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Cafetería

CC de Arcos

Ponteareas

.  Educación infantil 0-3 anos 100% subvencionada

. SCD (Ludo, Deberes): Trades Vacacións

.Plan Madruga e sservico comedor nen@s de 3-12 anos

pontecaldelas

. Horario 07:30- 20:30

 A Festa da Troita volve a Ponte Caldelas. A  
festa gastronómica máis emblemática de toda 

a comarca retómase en 2022 logo de dous  
anos de parón pola pandemia da Covid19. 

Os veciños do concello de Ponte Caldelas  
desfrutarán novamente das troitas, un manxar 
que percorrerá todos os lugares do rural  do 
municipio durante o mes de maio, pois a Festa 
da Troita polos pobos é un evento  gastronó-
mico que dura un mes e que leva o peixe ata 
todos os recunchos do municipio. 
O Concello recupera así unha festa moi agar-
dada pola veciñanza de todos os lugares e  
que se convertiu nun símbolo de unión veciñal 
a través dunha xornada de encontro  arredor 
das troitas. O alcalde de Ponte Caldelas, 

Andrés Díaz, confirmou que se repetirá  o 
modelo que se viña seguindo nos últimos 
anos prepandemia e tamén indicou que  Ponte 
Caldelas acollerá dunha a fin de semana da 
Festa da Troita “verbena e actuacións  musi-
cias de banda de música e grupos de música 
tradicional”. 
A 54ª edición da Festa da Troita, a única festa 
gastronómica de toda Galicia que inclúe un  
periplo dun mes por todo o territorio municipal, 
con paradas en A Fraga, Forzáns, A  Esfarra-
pada, Laxoso, A Roca, Xustáns, Vilarchán, 
Silvoso, Rebordelo-Coveliño, Tourón,  Pa-
zos, Buchabade, Anceu, Chaín, A Reigosa, 
Taboadelo, Paradela-Gradín, Parada,  Contixe, 
Barbudo, Cuñas, A Insua, Baltar, Caritel, Mirón 
e Regodobargo.  
A Festa da Troita polo rural é xa un evento 
plenamente consolidado. As noites nas  parro-
quias convertéronse nun evento social no que 
participa toda a veciñanza e tamén  visitantes 
chegados doutros lugares. O peixe sérvese 
fritido ou en escabeche e  acompañanse de 
pan e viño/auga. 

A Festa da Troita volve a Ponte Caldelas 
A festa gastronómica máis emblemática de toda a comarca re-
tornará en  2022 logo de dous anos de parón pola pandemia 
O mes de maio volverá a ser ‘troiteiro’ e levará o manxar por 
todo o rural  de Ponte Caldelas 

O Concello de Ponte Caldelas con-
tinúa co  ‘paquete’ de asfaltados de 
viais municipais que están a supoñer 
a mellora de camiños de  acceso a va-
rias vivendas nos lugares de A Insua, 
Baltar, Chaín e A Sorreira.  
A empresa adxudicataria das obras, 
Asfalgal Técnicas Viarias SL comple-
tou xa os  traballos nos lugares de A 
Insua, Chaín, Baltar e A Sorreira onde 
se aplicou unha nova  capa de roda-
dura de aglomerado asfáltico de 5 cm 
de grosor. Os traballos tamén  conle-
van a recolocación de todas as tapas 

de rexistro, das reixas e a instalación 
de  barandas en aqueles puntos que 
o precisen dado o desnivel do terreo. 
Nos últimos días  tamén se realizou a 
mellora do acceso a unha vivenda en 
Barbudo, que precisou da  reparación 
do muro de contención dun vial muni-
cipal.  
Mellorar as comunicacións no rural de 
Ponte Caldelas é unha prioridade para 
o Goberno  pontecaldelán, máis nun 
momento no que o rural está en auxe 
e, concretamente, o  municipio non 
para de recibir novos veciños. dos con 
Vigo e  Pontevedra”. 

Continúa o ‘paquete’ de melloras 
no rural de Ponte  Caldelas 

Xa se completaron os asfaltados en Chaín, A Sorreira, A Insua 
e Baltar 
En Barbudo mellorouse o acceso a unha vivenda e varias fincas 

Ponte Caldelas
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A Mesa denuncia “o desprezo de RTVE ao galego” 
que se esconde detrás da polémica derrota das 

Tanxugueiras no Benidorm Fest
 A Mesa pola Normalización afirma que 
a presunta manipulación do Benidorm 
Fest que denuncian a maior parte dos 
medios de comunicación do Estado e 
que deu como resultado a polémica 
derrota do grupo galego Tanxugueiras 
non é un caso illado na política lingüís-
tica e cultural de RTVE, senón unha 
mostra máis do “desprezo” que amosa 
o ente público polo galego.
 “Hai 31 anos que RTVE pechou a súa 
emisora de radio en galego”, recorda o 
presidente da Mesa, Marcos Maceira, 
“e só emite en galego 39 minutos dun 
total de 120 horas, o que supón o 0,5% 
dos seus contidos diarios e o 0% dos 
contidos infantís e xuvenís”. “E aínda 
recentemente se permitiron emitir ten-
tativas de parodias co galego”, denun-
cia, “pagadas co noso diñeiro”. “Galiza 
e o galego non existen para RTVE”, 
abunda Maceira, “de aí a reacción ao 
éxito dunha música e dun grupo capaz 
de chegar a todo o público sen apoio 
e mesmo contra o criterio excluínte da 
cadea pública”.
 O presidente da Mesa afirma que xa 
se dirixiu á dirección estatal de TVE 
até en tres ocasións solicitando unha 
entrevista coa dirección para lle pre-
sentar a reinvidicación de máis horas 

en galego e presenza dobrada e lexen-
dada en toda a programación, sen ob-
ter resposta ningunha. Mesmo, a pesar 
dun acordo unánime do Parlamento 
galego relativo ao galego en RTVE, a 
canle non só non mudou de actitude 
senón que a intensificou, como demos-
tra o acontecido en Benidorm.
 “Esta actitude contrasta coa dirección 
galega e co persoal de RTVE en Ga-
liza”, recoñece Maceira, “cuxo com-
promiso coa lingua galega está fóra 
de toda dúbida”. “Queremos galego 
na televisión que pagamos”, remata o 
presidente da Mesa, que anuncia que 
se están a preparar concentracións de 
denuncia nas cidades galegas.

Traballadores/as de Ilunion volven mobilizarse 
na ONCE en  Vigo para reclamar unhas condicións

 laborais dignas 
O persoal deste centro especial de emprego demanda que se lle  
aplique o mesmo convenio do sector no que presta servizo 

 Empregados/as de Ilunion Servicios 
Industriales Galicia, centro especial de 
emprego do grupo ONCE,  desenvol-
veron hoxe unha mobilizacións para 
rexeitar a precariedade e a explotación 
laboral que  padecen nas compañías 
da automoción viguesa para as que 
traballan e para reclamar que se lles  
aplique o convenio do sector no que 
prestan servizo.  
 Nesta ocasión volveron concentrarse 
diante da sede da ONCE na Gran Vía, 
onde despregaron unha  faixa e berra-
ron consignas denunciando os altos 
ritmos de traballo aos que están some-
tidos/as nas  compañías da automo-
ción para as que traballan, así como 
a falta de formación obrigatoria, algo  
especialmente grave ao tratarse de 
persoas con capacidades especiais. 
 Dende a federación de Industria ex-
plican que os 620 traballadores/as de 
Ilunion, que prestan servizo en empre-
sas como Stellantis, Benteler, Lear e 
Denso, padecen unhas elevadas con-
dicións de precariedade  -ingresan o 

salario mínimo interprofesional- e uns 
altos ritmos de traballo. Ademais, non 
reciben a  formación obrigatoria es-
tablecida por lei, algo especialmente 
grave tendo en conta que se trata de  
persoas con capacidades especiais, 
tanto físicas como psíquicas. 
Asembleas e convocatoria de folga 
 Para rematar con esta situación de 
precariedade e de explotación laboral 
os afectados/as reclaman que se lles 
aplique o convenio colectivo do sector 
no que prestan servizo, reivindicación 
que a CIG-Industria  -que conta con 
10 dos 17 delegados/as do comité de 
empresa- considera tamén fundamen-
tal para  poñerlle freo aos abusos que 
padecen estes/as empregados/as. 
 Precisamente para abordar a proble-
mática que padece o persoal de Ilunion 
a CIG vén de anunciar a  celebración 
de dúas asembleas o vindeiro martes 
día 15 no local do sindicato na cida-
de ás 10:30 e as  17:00 horas. Neses 
encontros decidirase a posibilidade de 
promover unha convocatoria de folga.

Vigo
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