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Editorial

Tino Lago  Director de “A Nova Peneira”

A medida que pasan os anos e 
os camiños da memoria comezan 
a ocupar máis espazo na alma cás 
ilusións polo futuro, tendo a lembrar 
as luces máis intensas e as sombras 
máis escuras dos distintos episodios 
da miña vida. Normalmente este tipo 
de situacións acontecen, igual que 
a calquera persoa, impulsadas polo 
mecanismo psicolóxico da asociación 
de ideas, que é un recurso da nosa 
imaxinación que leva á nosa mente 
ideas semellantes , ou que teñen al-
gún tipo de relación, co que estamos 
a vivir nun momento concreto. E un 
episodio lamentable, que coñeciamos 
polos medios de comunicación nos 
primeiros días deste ano, trouxo á 
miña mente un feito vital persoal do 
que non estou especialmente orgullo-
so: a mirada de Conchi.
 Cando tiña 19 anos entrei por pri-
meira e última vez a un prostíbulo. 
Estaba de festa cun grupo de rapa-
ces, todos rapaces, e non pretendo 
escusarme pero o certo é que esta-
bamos todos bébedos e non lembro 
como nin porqué pero rematamos 
mergullándonos na sordidez crepus-
cular das escuras pedras centenarias 
do barrio vigués da Ferrería. Eu non 
quería subir á habitación ,pero non 
me atrevín a dicir que non e subín. 
Ela chamábase Conchi, tiña 37 anos 
e era de Braga. Tiña uns ollos moi bo-
nitos de cor verde profunda e intensa 

como o océano, e unha mirada de 
tristura infinita, de cansazo  inmen-
so, de noxo vital que rapidamente 
mudou a estupefacción cando se deu 
de conta de que eu non a ía violar e 
que ese breve espazo vital que iamos 
compartir non  pasaría das fronteiras 
da conversa. Cando rematamos de 
falar  e saín da súa habitación, tam-
pouco me atrevín a dicirlle a verdade 
aos meus amigos  e fabulei un tórrido 
encontro sexual, máis ou menos se-
mellante aos que describían con todo 
tipo de detalles os mozos que naquel 
momento me acompañaban.
A mirada de Conchi acompañoume 

moitas veces nos camiños da vida 
en todos estes anos e creo que me 
axudou a comprender ,e a tratar de 
practicar, que  o feminismo ,a plena 
igualdade entre os dous sexos que 
formamos a humanidade, é a única 
maneira de construírmos unha socie-
dade digna na que a vida de moitas 
mulleres non consista en seren viola-
das ducias de veces cada día, todos 
e cada un dos días.
 A mirada de Conchi veu de novo es-
tes días a miña alma cando imaxinei 
a mirada que podería ter unha muller 
das Baleares que no ano 2.019, nun 
momento de apuro económico, pediu-
lle cartos prestados a un familiar, creo 
lembrar que ao seu cuñado. A devo-
lución da débeda debería realizarse 
mediante a práctica de felacións que 
durante un tempo a  prestameira 
executou no vehículo do prestamista 
a lo menos en cinco ocasións dife-
rentes segundo a propia protagonista     
A muller afirma que se sentiu moi 
intimidada polo prestamista e que 
foi acosada para que seguira practi-
cando sexo como modo de pago da 
débeda contraída. O asunto rematou 
nos tribunais pois a vítima demandou 
ao seu familiar por un delito de coac-
cións e abusos sexuais. A audiencia 
de Palma considerou que o com-
portamento do prestamista , cobrar 

unha débeda obrigando á debedora 
a practicarlle felacións, non é delito 
e xa que logo absolveu ao suxeito 
denunciado. O recurso da vítima ante 
o TC non foi admitido a trámite e polo 
tanto entendo que a sentenza convér-
tese en firme e sentará xurispruden-
cia para que os prestamistas futuros 
poidan dar a escoller ás prestameiras 
futuras unha ampla gama de opcións 
de devolución das débedas contraí-
das ; un ril, un ollo, converterse en 
escravas sexuais.........
  Cando coñecín esa asombrosa ab-
solución lin moito sobre este episodio 
e existen opinións de todo tipo. Hai-
nas que defenden a pertinencia da 
sentenza da audiencia de Palma co 
argumento de que está xuridicamente 
ben construída pois as felacións re-
sultaban dun suposto pacto ao que a 
vítima accedeu libremente. Pero que 
tipo de persoa, pregúntome eu, pode 
sequera imaxinar que alguén consen-
tiría voluntariamente, sen ser coac-
cionada, unha humillación semellante 
da súa dignidade persoal: pagar unha 
débeda practicando felacións ao 
prestamista¡¡¡??
 Só aquela contaminada polo machis-
mo estrutural dunha sociedade que 
non está ben construída porque non 
o está en igualdade. E a desigual-
dade só se pode combater tomando 
posición , sen ningún tipo de matiz, 
por quen procura a igualdade: o femi-
nismo. Non hai máis, nin menos.

A mirada de Conchi
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Opinión

Son tempos tan cambiantes que 
nos fan a todos moi vulnerables, 
tendemos a arremuiñarnos no noso, 
no próximo, mirándonos no embigo. 
Precisamos de solucións atinadas 
que nos protexan desde a decencia 
e a entrega humana, profesional dos 
servidores públicos, que non o fan. 
Cumpría que cumpran, mesmo desde 
o seu espazo persoal, para que non 
se ceguen tan só nas realidades que 
por veces amosan o que se quere 
ver, senón buscando, vendo, abrindo 
o obxectivo da cámara, para avanzar 
e pulir os cantos e labras que deixan 
os coitelos, que vexan ben o que hai 
na realidade, que expresa o eviden-
te, xa non é moito pedir, e a moita 
precariedade, ausente do necesario, 
con fame de intelixencia, con malas 
prácticas e sedes vellas de orgullo e 
dignidade.
 Grande parte da culpa está nas-
guerras mediatíceas que todo en-
volven, si, nas verdades a medias, 
nas medias mentiras, nas mentiras 
ocultas, na proxección de falsidades 
que todos os días, constantemente, 
largan a súa longa sombra desde os 
subordinados medios de comunica-
ción -con cara de veracidade, finxen 
moi ben- e empregan para comernos 
a figura e o pensamento, manipulan-
do a vontade de moita xente de ben. 
Tamén nas guerras e loitas xudiciais, 
ese outro poder que se mete en todo 

para xudicializar repentinamente 
aspectos políticos ou democráticos 
nos que non deberan meterse, son 
de ámbitos que nos lles competen, 
e moito menos para dar golpes de 
estado desde discursos tramposos. 
Ben sabemos todos dese apaño que 
xa dura moito tempo, desde aquel 
“atado y bien atado” do señor pe-
queniño e voz afrautada do Ferrol. 
Por iso é tan complicado cambiar os 
peóns do ficheiro, porque seguen a 
deberse aos seus admirados coristas 
de proxección partidaria. A moitos de 
nós aínda nos parecen aqueles mo-
dos do franquismo, aquelas interven-
cións en nome da lei que censuraban 
o desenvolvemento, o entendemento 
e progreso. Hai certamente unha 
loita xurídica que combina meca-
nismos “supostamente” legais para 
neutralizar, sobre todo á esquerda. 
Iso nótase perfectamente. Non viron 
nada cando foron os grandes fur-
tos e roubos da dereita, todas esas 
causas aínda non vistas dos sobres 
en negro, dos paraísos fiscais, dos 
“pufos” de todo tipo que canto máis á 
dereita, máis se deron e máis se ig-
noran aínda hoxe. Cando se lles pide 
responsabilidade, miran para outro 
lado e evocan inxerencia, ámbitos de 
correspondencia militar, pagos dos 
fondos reservados, danos colaterais, 

armas de destrución masiva, golpes 
de estado, imperialismos trasnoita-
dos, mesmo lembranzas de países 
extra-continentais, normalmente da 
América Latina, e volven urxentes á 
tutela de conviccións de hexemonía 
neoliberal e compracida dos EUA, 
recuando á lexislación soberana do 
noso país. Que por certo ten todos 
eses pufos e algúns máis, deixados 
adrede no faiado, na imposibilida-
de de acceso porque están baixo 
secreto de sumario que non espertan 
sen o seu consentimento. Todo moi 
ben preparado. Non lles deu, a todo 
o sistema xudicial español, por mirar 
na nosa historia próxima. Nin seque-
ra arranxaron os temas de memoria 
nosa, as nosas feridas aínda seguen 
abertas. Non hai sensibilidade nin 
reparación, non haberá paz! Esa é 
a sentenza que eles escollen, pen-
san -mal intencionadamente e sen 
saber- que o esquecemento fará 
perder os papeis da dignidade outra 
vez por moito tempo. Están errados 
e non o ven. Pero iso que agardan, 
mais o tempo xoga en contra deles. 
A verdade será verdade, hoxe ou 
mañá. Xa sen eles. O mesmo sucede 
coas nacións do estado que non son 
así recoñecidas para que exerzan, 
nin aloumiñadas e sacadas da gaiola 
para exercer a estima e auto-compra-

cencia en ser quen son.  Esta xente 
que así pensa desde posturas retró-
gradas, pertencen a ese grupo de 
faltóns que insultan e provocan, que 
se presentan con falta de escrúpulos 
ao deber da Xustiza -en letra grande, 
e manteñen un xogo de ruptura social 
e de desequilibrios, subsidiaria do 
poder económico e comercial, que é 
quen todo manda. Están a empregar 
a lei como correctiva de aspectos que 
non lle gustan descubrir e que son 
aspectos de liberdade, como cantar o 
que nos apeteza, ou asumir a liber-
dade de expresión, ou de manifesta-
ción, ou de contrariedade de razóns 
que non nos convencen. Temos 
non só o dereito, senón a obriga de 
opinar tamén en contra do que non 
nos parece xusto, do que sen pare-
cernos xusto debemos facer notar 
para mellorar socialmente. Lexitiman 
ideas non inclusivas e perturbadoras, 
reforzando medos e fascismo, de 
nova cara e violentas formas. 

TEMPOS URXENTES.
Baldomero Iglesias  “Mero”

o teu 
xornal en 

galego
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 O alcalde Alejandro Lorenzo e o conce-
lleiro, Bienvenido Estévez, responsable 
de Parroquias no goberno municipal reu-
níronse con integrantes da nova “Asocia-
ción de Veciños e Veciñas das parroquias 
e polígonos de Torneiros” para coñecer de 
primeira man as demandas máis urxentes 
da veciñanza. 
 Este encontro é o primeiro dunha ronda 
de visitas e reunións coas diferentes aso-
ciacións de veciños de todas as parroquias 
do concello que vai manter o goberno mu-
nicipal nos vindeiros días. 
 Trátase de “coñecer de xeito directo a 
través de todas as asociacións veciñais 
ás demandas e necesidades de cada pa-
rroquia. Teñen que ser escoitadas e aten-
didas. É unha das miñas prioridades ab-
solutas e por iso nos volcaremos en cada 
unha delas facendo un plan especial de 
actuacións de mellora”, segundo explicou 
o alcalde Alejandro Lorenzo.
 No que atinxe ás demandas planteadas 
polos representantes da nova AAVV de 
Torneiros solicitaron a recuperación do 
Centro Cultural Alba; a rehabilitación de di-
versas infraestruturas da parroquia como 
parques, xardíns, rúas e beirarrúa e unha 

mellora do alumeado público. Tamén de-
mandaron maior limpeza e mantemento 
da rede de pluviais e dos contedores de 
lixo. En materia de seguridade cidadá pi-
den presenza policial as 24 horas do día 
pola elevada poboación da parroquia. En 
cuestión de tráfico, demandan mellorar a 
sinalización citando os casos da pista do 
parque Alba e a posibilidade de converter 
en zona amarela para aparcamento de au-
tobuses escolares a marxe dereita da es-
trada PO-2401, dende as instalacións de 
“Aimen” ata o IES “Ribeira do Louro”.   

O goberno municipal iniciou por torneiros unha 
ronda de visitas polas parroquias para un plan de 

actuacións especiais 

O Porriño

O Porriño

A Louriña

EU SON esixe un cambio de rumbo na policía local

EU Son do Porriño vén de presentar 
unha moción para o vindeiro Pleno  
ordinario no que se denuncia a situa-
ción na que se atopa a Policía Local 
e na  que se ofrecen unha serie de 
medidas para un cambio imprescindi-
ble e urxente  nun servizo fundamen-
tal para O Porriño.
 Por outra banda, sumámonos á con-

vocatoria da Plataforma en Defensa 
da  Sanidade Pública do Condado 
dunha caravana reivindictiva ata o 
Hospital  Álvaro Cunqueiro por un 
servizo de pediatría digno e unha 
Atención primaria de  calidade e que 
terá a súa parada no Porriño ás 12.00 
h. na Rúa Antonio  Palacios á altura 
do Restaurante Guanabara. 

Centro de Saúde
 O Centro de Saúde, ademais de con-
tar cun cadro de persoal insuficiente 
para as dimensións do noso munici-
pio e para os servizos que presta a 
outros da contorna, tampouco conta 
cunhas instalacións que permitan 
prestar unha atención digna. Despois 
de anos de retrasos inxustificados, a 

Xunta debe iniciar canto antes unha 
obra de ampliación para a que xa ten 
licenza concedida polo Concello. O 
goberno do PP na Xunta está po-
ñendo en risco a saúde dos veciños 
e veciñas do Porriño, e nestes días 
vén de agravar a situación pechando 
a atención primaria coa escusa da 
Covid-19.  

CEIP Fernández López

O BNG denuncia discriminación 
da Xunta co Porriño

Acusan a Alejandro Lorenzo de non defender ante Alfonso Rueda os 
intereses do municipio. O vicepresidente da Xunta visitou o concello 

para acender as “luces do Xacobeo” sen anunciar ningún compromiso co 
Porriño en asuntos da súa competencia que continúan sen atender

O Porriño
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A Louriña

 É urxente unha reforma integral do 
centro que o faga mellorar en efi-
ciencia enerxética e accesibilidade. 
Foi construído nos anos 70 e na 
actualidade ten graves problemas 
de insonorización e illamento. Vimos 
de reclamar no debate de orzamen-
tos autonómicos para o 2022, unha 
partida de 1 millón de euros para 
esta reforma, emenda rexeitada pola 
maioría do PP.

Política de coidados
 O PP falta no seu compromiso coas 
políticas sociais e de coidados no 

Porriño. Cando o Bloque gobernou 
na Xunta e no Porriño no período 
2005-2009, construíronse a escola 
infantil da rúa Doantes de Sangue ou 
o Centro de Día de Torneiros. Co PP 
na Xunta non se investiu un só euro 
para facer mellorar a conciliación ou 
a atención das persoas dependentes.     
No debate dos orzamentos autonó-
micos para o 2022, o PP rexeitou 
tamén unha emenda do Bloque que 
solicitaba a construción dunha nova 
escola infantil no polígono industrial 
da Granxa.

O BNG de Mos pide a dimisión da  concelleira de 
Servizos Sociais trala  polémica da entrega dos 

regalos de Reis 

O acto de entrega dos regalos de Na-
dal ás familias usuarias dos servizos 
sociais do Concello de Mos foi, en 
opinión do BNG, “un claro exemplo 
do que non se debe facer”. Moitas 
veciñas e veciños expresaron a súa 
indignación non só pola forma en 
que estivo organizado o acto, senón 
tamén pola difusión das fotografías 
de menores de idade a través das 
redes sociais. En vez de entregarlle 
os agasallos ás familias coa discre-
ción que esixe a xestión dos servizos 

sociais, o goberno do PP optou por 
celebrar un evento, na mañá do 5 
de xaneiro, onde as meniñas e os 
meniños foron pasando, un a un, 
para recibir os agasallos de mans dos 
Reis Magos. A reportaxe fotográfica, 
na que aparecen tamén integrantes 
do equipo de goberno, foi publicada 
posteriormente nas redes sociais do 
Concello, onde moitas persoas cuali-
ficaron de “humillante” o trato dispen-
sado ás familias. 
O portavoz do Grupo Municipal do 
BNG, Gustavo Barcia, denuncia que 
“o PP pretende converter os Servizos 
Sociais en algo que nunca deben ser, 
caridade e beneficencia”. Considera 
que Nidia Arévalo e a concelleira 
responsable da área, Sara Cebreiro, 
realizaron “unha exposición pública 
innecesaria dunhas familias que 
están a atravesar unha situación 
delicada” e lamenta o reiterado uso 
da imaxe dos menores de idade “para 
aproveitamento da señora alcaldesa”. 
O concelleiro nacionalista cre que o 
acto organizado para o reparto dos 
agasallos “traspasa todos os límites 
do que é aceptable” e por iso vai 
esixir que a concelleira “asuma a súa 
responsabilidade e deixe de dirixir, 

O goberno do PP organizou un acto coas familias usuarias de servizos 
sociais e  difundiu publicamente as fotografías. 

Gustavo Barcia denuncia a “exposición pública innecesaria” de menores 
de idade  “para aproveitamento propagandístico da alcaldesa”. 

Mos
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con carácter inmediato, a área de 
servizos sociais, xa que non está á 
altura do cargo”. 
Moción no pleno 
Non é a primeira ocasión en que 
o BNG denuncia o uso de fotogra-
fías de menores de idade e doutros 
colectivos que merecen especial 
protección, para uso partidista e 
propagandístico, por parte do PP 
de Nidia Arévalo. Gustavo Barcia xa 
lle solicitara á alcaldesa, no presen-
te mandato, que moderase “a súa 
obsesión pola foto” cando fixo, no 

peor momento da pandemia, “un tour” 
polas casas dos matrimonios maiores 
para felicitarlles as vodas de ouro. 
No próximo pleno presentará unha 
moción para reclamar que o goberno 
municipal “deixe de aproveitarse de 
colectivos vulnerables” e esixirá un 
maior rigor no uso de fotografías con 
menores de idade. Xa se pediu por 
escrito, ademais, a retirada inmediata 
da publicación sobre a entrega dos 
regalos e que se poña, no seu lugar, 
unha desculpa pública pola forma en 
que se tratou a estas familias. 

A Louriña

A Deputación concede unha subvención aos con-
cellos de A Guarda e Salceda para retirar a simbo-

loxía franquista do mercado
 de abastos e tres fontes 

 A Deputación de Pontevedra, a 
través do Servizo de Patrimonio e do 
departamento de Memoria Histórica, 
axudará a seis concellos da provincia 
(Baiona, A Guarda, As Neves, Pazos 
de Borbén, Ponte Caldelas e Salce-
da de Caselas) a retirar simboloxía 
franquista de diferentes construción 
no seu espazo público. 
 A deputada de Memoria Histórica 
María Ortega amosouse satisfeita 
do resultado da nova liña de axudas. 
Quixo subliñar a valentía dos conce-
llos solicitantes para cumprir coa Lei 
de Memoria vixente, e salientou que 
abrirán camiño para que en vindeiras 
edicións sexan máis os municipios da 
provincia que se interesen en erra-
dicar as conmemoracións ou lem-
branzas do franquismo que aínda se 
conservan. Destacou a nacionalista 
que a importancia das actuacións non 
está no seu custe económico, senón 
na simboloxía e no interese amosado 
desde os gobernos locais por retirar 
elementos que están vencellados coa 
ditadura e por cumprir os principios 
de ‘verdade, xustiza e reparación’ .
 As subvencións da Deputación po-
dían destinarse a o obras de retirada 
de escudos, insignias e placas das 
rúas con nomes relacionados co fran-
quismo; retirada de estatuas, men-
cións conmemorativas de exaltación 
persoal ou colectiva ou de calquera 
pegada de eloxio; ou a rehabilitacións 
e restauracións dos elementos dos 
bens inmobles de titularidade mu-
nicipal directamente afectados coa 
retirada da simboloxía franquista. 
 Na meirande parte dos casos, as 
retiradas de simboloxía corresponden 
a elementos relacionados coa Fa-
lanxe (FET y de las Jons), o partido 
único do réxime franquista que deu 
paso posteriormente ao Movemento 
Nacional, e que foi parte da estrutura 
do réxime e da represión exercida 

sobre a poboación durante a ditadu-
ra. Tamén hai elemento das Xuntas 
de Acción Municipal (JAM), que foron 
grupos dependentes da Falanxe 
formados en barrios ou pequenas po-
boacións co obxecto de levar adiante 
accións sobre o terreo e promover e 
exaltar o ideario falanxista e franquis-
ta entre a veciñanza.
 Un dos concellos beneficiarios das 
axudas foi Ponte Caldelas, que recibi-
rá 9.9918,37 euros para a supresión 
da simboloxía franquista e a rehabili-
tación da fonte lavadoiro Maceira na 
zona de Silvoso, unha construción de 
titularidade municipal que ten na súa 
fronte unha pedra gravada co xugo e 
as frechas da Falanxe. Ademais, de-
molerase a estrutura existente, piares 
e cuberta para substituílas por unhas 
novas, e acondicionarase mediante 
chorreado ademais de forrar de pedra 
as paredes de formigón.
 O concello de Vilagarcía retirará a 
cruz acaroada á fachada da igrexa 
parroquial de Santa Baia de Arealon-
ga, para o que recibirá 5.916,95 eu-
ros. Segundo se explica na memoria 
do proxecto de retirada, a cruz é un 
elemento engadido durante a época 
franquista “que carece de autoría e 
interese artístico”.
 Os traballos realizaranse co aseso-
ramento e colaboración da restaura-
dora Iria López Baltar. Primeiramente 
farase unha prospección da fachada 
de pedra. A fase de restitución da 
superficie dependerá do resultado 
da fase de retirada, en función dos 
elementos que estean fondamente in-
crustados á fachada, traballando con 
buxardas, e valorando a posibilidade 
dun encaixe para a eliminación das 
letras no caso de ser necesario. 
 O Concello de Baiona aproveitará 
a axuda de 2.032,63 euros para 
eliminar simboloxía de tres fontes 
de titularidade municipal ubicadas 
en diferentes parroquias: a fonte de 

Salceda
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A Louriña

Alférez Barreiro, a de Subida da Roca 
e a de San Antón.  A fonte do Alférez 
Barreiro ten unha estrutura de pedra 
que na parte superior ten unha orna-
mentación clásica que inclúe gravado 
o escudo falanxista do xugo e as 
frechas e a inscrición ‘Restaurada 
por JAM’ 1950, referente á inclusión 
do símbolo por parte das Xuntas de 
Acción Municipal no devandito ano. 
Actualmente o escudo falanxista 
atópase riscado cun esprai negro.
 A fonte da Subida da Roca ten un 
gravado falanxista na lousa que for-
ma o corpo central, xunto á inscrición 
JAM 1952, referente á restauración 
da fonte e á inclusión poar parte das 
xuntas, estando tamén o escudo 
tapado por esprai vermello. Finalmen-
te, a fonte de San Antón, é unha fonte 
tradicional dentro dunha estrutura de 
nova construción (década do 2000) 
en semellanza dunha torre medie-
val. A pesares da renovación sobre 
a estrutura orixinal da fonte atópase 
unha pedra co escudo falanxista e a 
inscrición ‘JAM 1949’, tamén tapado 
con esprai vermello. 
 En todas estas construcións faranse 
traballos de desbastado da pedra ata 
alcanzar a superficie lisa e farase un 
abuxardado da superficie. Instalarase 
un escudo do Concello de Baiona en 

bronce no primeiro dos casos.  
 No Concello de A Guarda eliminara-
se a simboloxía franquista da Praza 
de Abastos e da fonte –lavadoiro da 
Silveira grazas aos 1.762,20 euros 
de subvención. Na Praza de Abastos 
será retirada a placa conmemorati-
va de mármore branco con ‘ribete’ 
en negro con cravos de bronce que 
inclúe o xugo e as frechas da Falanxe 
ademais da inscrición ‘Deputación 
Provincial-Cooperación e os anos 
1956-1957 e 1958-1959. Tamén se 
retirará a placa da fonte da Silveira 
ou da Piollosa, de material indefinido 
e repintado en varias ocasións no 
que destaca na parte central o xugo e 
frechas da Falanxe. 
 No Concello de Salceda de Caselas, 
cunha subvención de 1.573 euros 
retiraranse os escudos falanxistas 
de xugo e frechas da Fonte de Mil, 
no barrio da Revolta na parroquia de 
Parderrubias, e da Fonte de Liñares, 
no barrio de Barreiro da parroquia 
de Santa María de Salceda. Para a 
eliminación farase un picado manual 
e posteriormente unha limpeza con 
auga a presión para igualar a textura 
da zona picada co resto da fonte, 
retocando tamén o encintado.
 O Concello de As Neves recibirá 
unha axuda de 1.028,5 euros para a 

eliminación de simboloxía do réxime 
franquista en dous espazos: a Fonte 
de San Ignacio, na que se fará un 
piqueteado da pedra baixo a figura 
de San Ignacio onde se sitúa un xugo 
e unhas frechas; e o portalón de ac-
ceso ao centro de saúde onde hai un 
símbolo de falanxe consistente nun 
xugo e unhas frechas. 
 O goberno local explica que como 
en multitude de concellos galegos a 
fonda pegada do franquismo segue 
presente nos espazos públicos das 
Neves dentro do núcleo urbano, a 
igrexa parroquial das Neves, a fonte 

de San Ignacio e o actual centro de 
saúde, polo que é preciso actuar 
para actuar insistindo na correcta 
interpretación histórica dos feitos 
acontecidos na guerra civil e ditadura 
para fornecer unha sociedade máis 
democrática.
 Finalmente, o Concellos de Pazos de 
Borbén recibirá 943 euros para retirar 
o símbolo da Falanxe dun lugar 
especialmente simbólico: o balcón da 
fachada principal da antiga Casa do 
Concello. Os traballos consistirán no 
abuxardado da pedra para deixala ao 
mesmo nivel que o resto da lousa.
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 Recentemente o Concello de Mos 
aprobou de forma definitiva os orza-
mentos para o ano 2022, uns orza-
mentos marcados por un claro intento 
de facer unha campaña preelectoral 
de cara as próximas municipais. Así o 
dixemos en ámbolos plenos nos que 
se debateu este tema e no que vota-
mos en contra por ser unha previsión 
de gastos que non pensa na xente.
 Non se atendeu a ningunha das 
propostas que fixemos, primeiro en 
forma de moción cando se comezaba 
ca elaboración dos mesmos e des-
pois como emendas unha vez visua-
lizados. Ámbalas opcións correron a 
mesma sorte, a de ser descartadas 
polo goberno. Aínda que foron rexei-
tadas sen usar ningún argumento nin 
criterio máis aló das faltas de res-
pecto. E isto é o que soe acontecer 
cas propostas que facermos, porque 
o Partido Popular que actualmente 
temos en Mos carece de capacidade 
dialogadora e argumentativa a hora 
de defender e rebater posturas. 
 Unha das propostas foi a de crear 
liñas de apoio o comercio local. Dita 
idea xurde co dobre obxectivo de co-
laborar cos establecementos existen-
tes e fomentar a apertura de novos, 
para así dotar o noso concello dunha 
rede de comercio local que sexa cada 
vez maior e máis forte. Para o noso 
asombro, o voceiro do PP dixo que 

carecía de sentido porque en Mos tan 
só hai establecementos de alimenta-
ción, esquecendo desta maneira as 
floristerías, tendas de roupa, móbeis, 
ferreterías, quioscos, etc. O PP ade-
mais de demostrar descoñecemento, 
demostrou a pouca empatía que ten 
co comercio local. A actual alcaldesa 
volveu repetir que ditos establece-
mentos traballaron moito e que non 
padeceron a actual pandemia.
 Tamén solicitamos a creación de li-
ñas de apoio a actividade cultural que 
realizan os centros culturais de cada 
parroquia. Sendo está unha maneira 
de que os colectivos sexan coñece-
dores da contía existente a que po-
den acceder por liñas de concorren-
cia competitiva e saber de ante man 
cal vai ser a colaboración do con-
cello. A finalidade desta proposta é 
para que os colectivos non se sintan 
obrigados a estar pedindo favores, 
cuestión que acontece actualmente 
o colaborar cos colectivos en función 
das afinidades políticas.
 Seguindo ca concorrencia competiti-
va tamén solicitamos liñas de cola-
boración para as traídas de augas.     
Entendendo estas coma un pilar do 

noso concello e que dan un servizo 
a veciñanza que o concello non da.      
O non por parte do concello estivo 
cargado de resentimento por haber 
traídas cas que o concello tende a 
confrontar por cuestións políticas. 
Unha das cuestión que puxemos 
enriba da mesa, e que máis lle doeu 
o grupo do Partido Popular, foi o feito 
de denunciar que se ía facer unha 
aposta polo asfalto como medida 
electoralista. Sendo coñecedores de 
como traballa o PP, é moi cuestio-
nable parte das labores de asfaltado 
que fan en campaña electoral. Máis 
ben, soe ser unha capa fina de asfal-
to que se articule como un lavado de 

cara das estradas para que parezan 
novas pero que non se materializan 
nunha verdadeira mellora.
 A raíz do importante investimen-
to que pretenden facer en asfalto, 
criticamos esta decisión por vir no 
peor ano. Un momento marcado polo 
prezo a alza das materias primas 
pero tamén de todos aqueles mate-
riais de construción e asfalto. Cues-
tión que o voceiro do Partido Popular 
e concelleiro de obras tomou a risa, 
mofandose dun xeito que xa ben 
sendo habitual.
 Pero si a esta aposta polo asfalto, 
sumámoslle que se mantén un ele-
vado gasto en publicidade, temos os 
ingredientes preferidos do PP de Mos 
para arranca unha campaña electoral 
e caciquil. Mos volve teñirse de negro 
para dar a benvidA a golpe de cam-
pañas publicitarias e venta de fume 
de cara as municipais de 2023.

Mos aposta polo asfalto 
con vistas electoralistas.

Victoria Alonso méndez voceira do PSOE de Mos

Opinión
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   O teu apelido o que se di moi 
galego non parece?
 Ha ha ha ha. Non, son de Chequia
   E que fai unha moza checa polas 
terras da Louriña?
 O meu home é galego, en concreto 
de Ferrol. Coñecémonos na univer-
sidade de Valencia. Eu estudei alí 
arquitectura e el enxeñería. Despois 
de rematar os estudos pasamos por 
diferentes etapas vitais pois estive-
mos en Tenerife, Barcelona, Chequia 
e finalmente rematamos en Galicia
   Canto tempo levas traballando en 
Viveiros Adoa?
 Levo tres anos
   Gústache o que fas?
 Moito
   En que consiste o teu traballo?
 Eu fago os deseños do xardíns

   Vaia que interesante. E cales son 
os criterios que utilizas para dese-
ñar un xardín?

 Nun primeiro momento hai que con-
siderar as limitacións que ten o propio 
terreo como por exemplo a orienta-
ción ou o desnivel. E logo o propio 
desexo do cliente desde logo
   Ben, e unha vez que tes claro 
as características do terreo e a 
vontade do cliente, como continúa 
o traballo?
Fago un plano e a partir de aí come-
zo a deseñar. Teño que ter en conta o 
estilo da casa para adecuar o xardín 
ao tipo de vivenda
   A ti que tipo de xardíns che gus-
tan máis?
 A min persoalmente gústanme o xar-
dín salvaxe, con plantas herbáceas e 
pouca poda
   Viveiros Adoa gañou un premo 
moi prestixioso, na XVI edición 

dunha feira de xardinería en Ponte 
de Lima, cun xardín que ti deseña-
ches. Cóntame como foi todo?
 Coñecemos ese festival desde anos 
como visitantes e decidimos apuntar-
nos. Presentáronse 45 propostas de 
todo o mundo das que 11 , entre as 
que estaba a nosa, foron as finalis-
tas. As 11 finalistas  constrúen os 
seus xardíns .As propostas viñeron 
de moitos países, non só de Europa 
tamén as había brasileiras ou esta-
dounidenses
   Que sistema utilizan para deter-
minar a proposta gañadora?
 Un sistema mixto, por unha banda 
votan os visitantes e pola outra un 
xurado de profesionais. O xardín 
fixémolo en abril do ano pasado, o 
festival abriuse en maio e entre ese 

Viveiros Adoa sobe ao Olimpo dos mellores 
xardineiros  do mundo

 Os nosos amigos de Viveiros Adoa veñen de acadar un premio de enorme prestixio pois a súa proposta de xardín ,”Diálogo”, foi a vencedora no 
XVI festival internacional de Ponte da Lima. Nesa feira competían 45 deseños de xardín de todos os currunchos do mundo.  Esta é a primeira vez 
que, nos XVI anos da historia do festival, Adoa presentou a súa candidatura. E foi chegar e encher pois despois de pasar unha primeira peneira que 
deixou as 45 propostas iniciais reducidas ás 11 mellores , o xardín de Adoa gañou o favor maioritario tanto dun xurado profesional como da maioría 
dos visitantes e foi escollido como o mellor de todos. Os concursantes tiñan que elaborar os seus  xardíns sobre un tema concreto, a relixión. E alí 
foi a arquitecta de Adoa, Magada Jandova , a construír un escenario de xardín que denominou diálogo e que trataba de simbolizar a súa aposta pola 
concordia entre as distintas confesións relixiosas malia as diferencias que puidesen haber entre elas .A relixión da Grecia clásica situaba no monte 
Olimpo a morada dos seus deuses. Sirva pois esta analoxía co tema que inspirou o xardín para celebrar un premio merecidísimo para unha empre-
se referente no profesional e no moral en todo o país galego. Nós quixemos celebralo con eles e falamos coa profesional da empresa que deseñou o 
xardín

Magda Jandova

Reportaxe redacción
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mes e outubro os visitantes votaban
    En que extensión de terreo 
construístes o xardín?
 250 metros cadrados
   Gañar un concurso tan prestixio-
so no que compites contra outras 
44 propostas de todo o mundo, 
todas feitas por profesionais, su-
poño que che faría sentir enorme-
mente feliz?
 Pois si a verdade é que si. O orgullo 
e a satisfacción foron enormes
   E os teus compañeiros de Adoa?
 Igual ca min , a vitoria fíxonos felices 
a todos
   Adoa xa ten participado noutras 
edicións do festival?
 Non, é a primeira vez que estivemos
    Cóntame as características de 
“Diálogo” o xardín que deseña-
ches ti e que finalmente resultou 
gañador?
 Os organizadores do festival sempre 
determinan  un tema sobre o que 
se debe artellar o deseño do xardín 
.Desta volta foi a relixión
    Vaia que cousa máis complica-
da. E como fas para deseñar un 
xardín arredor dun concepto, como 
a relixión, que é unha pura abstrac-
ción?
 Nun principio parecía moi complexo 
si. Eu comecei a analizar a situación 
e descubrín que ao longo da historia 
os primeiros xardíns comezaron a 
construírse arredor de templos e dis-
tintas edificacións relixiosas. Despois 
de investigar comprendín que cada 
relixión influíu no deseño dos diferen-
tes xardíns que son moi diferentes 
en función das áreas de influencia de 

cada confesión relixiosa
   E a partir desa análise que fas 
constrúes a túa proposta?
 Si, eu escollín as 7 relixións máis 
importantes: O Cristianismo, Islam, 
Budismo, Taoísmo, Xudaísmo, Hin-
duísmo e un último xardín relaciona-
do coas crenzas étnicas animistas. 
A miña intención era amosar como 
cada relixión influíu no deseño do 
xardín
   Pero iso ten un grao de com-
plexidade elevadísimo. Como fas 
para simbolizar as 7 relixións máis 
importantes de toda a humanidade 
en 250 metros cadrados?
 Traballando moito cos símbolos e 
explicándoo moi ben aos visitan-
tes claro. Na entrada puxemos uns 
paneis explicativos. A forma do noso 
xardín era cadrada. Puxemos un 
punto central cun montículo no que 
situamos unha árbore, unha olivei-
ra, que simboliza a paz. Cara este 
punto están dirixidos todos os demais 
xardíns e a miña intención era tratar 
de explicar que malia as diferencias 
debemos tratar de tender ao encontro 
e a conciliación dos puntos comúns
   Encontraches similitudes entre 
os diversos xardíns? 
 Si, varias. Por exemplo a utilización 
de arbores sagradas, a utilización de 
xardíns encerrados para poder gozar 
de momentos de paz e acougo sen 
que ninguén che moleste. Logo eran 
sitios de contemplación, polo tanto 
puxemos un asento en cada xardín 
que tamén reflicte os costumes de 
cada zona. Por exemplo no xardín 
árabe a zona para sentarse é unha 

alfombra. En todos os xardíns as 
persoas poden sentarse, ver cara ao 
punto central e comezar o diálogo 
coa relixión que está ao lado
   Pero as paredes que separan os 
xardíns non son opacas verdade?
 Non, son de paos verticais para 
poder individualizar cada espazo pero 
á vez facilitar o diálogo cos que están 
ao noso lado. Por outra parte hai un 
camiño circular que pasa arredor do 
montículo central e que che leva a 
cada xardín.
   As plantas que utilizaches tamén 
foron específicas para cada xardín 
en función da relixión?
 Si, as plantas eran diferentes en 
cada xardín
   Rematamos Magda, supoño que 
ti vivirás nunha casa con xardín?
 Ha ha ha ha ha. Por desgraza non, 
vivo nun piso. Agardo que nun futuro 
próximo poida cambiarme a unha 
casa con finca.

A Louriña
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Xurxo Agra do Pazo Politólogo

  En xaneiro de 2021 Tunisia con-
memorou o décimo aniversario da 
fuxida de Ben Ali, presidente durante 
23 anos, nun ambiente de enfado, 
frustración e decepción xeralizada. A 
Revolución dos Xasmíns, que desen-
cadeou a Primavera Árabe, abriu un 
período de esperanza, mais a ines-
tabilidade política e social e a grave 
crise económica deixaban poucos 
motivos para celebracións.
 Desde 2011 Tunisia tivo 10 gober-
nos, mais a crise política acentuouse 
desde 2019, debido ás diferenzas 
entre o Presidente Kais Saied, o 
presidente dun Parlamento fragmen-
tado e sen maioría clara, Rached 
Ghannouchi, líder do partido isla-
mista Ennahda, e o primeiro ministro 
Hichem Mechichi. A parálise política 
era evidente.
 A situación económica foi deteriorán-
dose e a corrupción contamina todas 
as instancias do poder. Os atentados 
terroristas e a COVID danaron o sec-
tor turístico, a débeda pública xa su-
pera o 100% do PIB (45% en 2010), 
as negociacións co FMI para o cuarto 
rescate financeiro desde 2011 están 
estancadas, e a crecente inflación e 
o alto desemprego fan que a principal 
preocupación dos tunesinos non é 
sexa democracia, senón subsistir.
 A gota que encheu o vaso foi a 
nefasta xestión da pandemia. A Covid 
agravou a situación económica e 
golpeou con dureza, convertindo a 

Tunisia, onde só o 8% da poboación 
estaba vacinada, no segundo país do 
mundo con máis incidencia e cunha 
das peores taxas de mortalidade.
 A finais de xullo os tunesinos enchen 
as rúas das principais cidades de Tu-
nisia para esixir a saída do goberno e 
a disolución do Parlamento. Respon-
sabilizan en gran medida a Ennahda, 
actor clave da política tunesina desde 
2011, da difícil situación do país, e as 
súas sedes sofren ataques en varias 
cidades.
 O 25 de xullo, o Presidente Kais 
Saied, experto en dereito constitucio-
nal, amparándose no descontento da 
poboación, destitúe o primeiro minis-
tro Mechichi, suspende o Parlamento, 
e retira a inmunidade parlamentaria 
dos deputados, asumindo a práctica 
totalidade da autoridade executiva. 
Saied afirma que é o único camiño 
para rematar coa parálise guberna-
mental tras anos de disputas políticas 
e estancamento económico.
 Mentres a maioría de partidos, 
temendo a volta dunha autocracia, 
califican esta iniciativa de “golpe de 
Estado”, outras formacións conside-
ran que se trata dunha “rectificación” 
da revolución de 2011. A decisión de 
Saied recibe o apoio de boa parte 
da poboación, que non oculta o seu 
disgusto cos políticos e os partidos 
políticos, así como co deficiente fun-
cionamento das institucións. Moitos 
tunesinos ven que o sistema político 

xurdido da constitución de 2014, un 
compromiso histórico entre Ennahda 
e as forzas seculares, fallou, sendo 
incapaz de poñer fin á corrupción e 
de resolver os profundos problemas 
económicos e sociais do país.
 Mais todo parece indicar que Saied, 
quen obtivo nas eleccións de 2019 o 
73% dos votos, nun proceso electoral 
onde se presentaba como un candi-
dato sen partido, conseguindo atraer 
cun discurso populista tanto a laicos 
como a islamistas, valeuse do enor-
me malestar social para dar satis-
facción ás súas ambicións persoais. 
Saied era moi crítico cunha constitu-
ción que lle impoñía moitos límites, e 
o seu desexo por pasar a un sistema 
presidencialista era manifesto.
 A finais de setembro, tras dous 
meses de incertidume, Saied de-
signa como primeira ministra a 
Najla Bouden, unha alta funcionaria 

practicamente descoñecida, que se 
converteu na primeira xefa de gober-
no no mundo árabe. E en decembro 
anuncia que en xullo deste ano terá 
lugar un referendum para unha nova 
constitución e en decembro unhas 
eleccións parlamentarias. Isto pro-
voca a ira de varios partidos que se 
manifestan contra a conxelación do 
parlamento durante un ano máis.
 O poderoso sindicato UGTT, con 
máis dun millón de membros, que 
inicialmente apoiou as medidas de 
Saied, mais xa amosara o seu temor 
polos logros democráticos acadados 
debido á súa excesiva reticencia en 
anunciar unha folla de ruta, consi-
dera que esta non garante a volta á 
democracia.
 2021 engadiu incertidume a un pro-
ceso que presentaba moitas incóg-
nitas e dúbidas. 2022 irá clarificando 
cara onde se dirixe Tunisia.

Cara onde camiña Tunisia?

Opinión
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   Non hai moito ves de ser nomea-
do responsable estatal de política 
municipal de Esquerda Unida, en 
que consiste esa responsabilida-
de?
 Nós a nivel estatal somos a terceira 
forza a nivel municipal e nalgún sitio, 
como Asturias, somos a segunda 
por diante do PP. Temos case 200 
alcaldes e alcaldesas e arredor de 
2.000 concelleiros e concelleiras o 
que obriga a un traballo de xestión e 
coordinación moi importante.
   Podes estar fisicamente en Vigo?
 Si. Teño que ir a Madrid regular-

mente pero podo desenvolver o meu 
traballo de maneira telemática.
   O cargo é remunerado?
 Non, é sen salario, só me cotizan as 
horas que me faltan para chegar ás 
40 horas semanais.
   Gústache o que fas?
 Moito. Penso que o municipalismo 
é a cerna da política de esquerdas e 
quen non o entenda así e o abando-
ne non o está a facer ben. Hai zonas 
de Europa nas que así o practican 
como Croacia, Bélxica ou Austria e 
a esquerda alternativa está a ter moi 
bos resultados en cidades importan-

tes
   Ti estabas na anterior dirección 
de Esquerda Unida con Eva Solla. 
Ela volveu asumir a responsabili-
dade gañando unhas primarias a 
Jorge Suárez, e ti non estabas en 
ningunhas das dúas candidaturas; 
por que?
 Eu levo xa moito tempo nos proce-
sos de negociacións e de elaboración 
política, case desde o nacemento 
de AGE, e tiña claro que era preciso 
buscar un relevo
Non se tratou entón de ningún tipo de 
discrepancia política con Eva Solla?
Non, en ningún caso, nin con Eva nin 
con Jorge. A decisión xa a tiña toma-
da desde hai moito tempo
    Antes falabas da importancia 
do municipalismo porén no país 
galego o espazo político do que 
ti formas parte ten unha presenza 
moi escasa na maioría dos seus 
concellos?
 No conxunto de Europa á esquerda 
alternativa ten unha implantación 
importante nas cidades e municipios 
grandes, pero temos un problema no 
mundo rural , si é certo. Pero ben, 
tamén teño que dicir que case o 70% 
da poboación galega vive en áreas 
urbanas ou metropolitanas e alí é 
onde si temos implantación. Nós si 
que temos implantación en Galicia, 
temos concelleiros e concelleiras nas 
áreas onde vive o 80% da poboación 
galega
   Rubén, nas últimas eleccións au-
tonómicas quitastes 60.000 votos
 Xa, pero esas eleccións foron a 
plasmación de todo o que se fixo mal. 
Se collemos as medias dos distintos 
procesos, non só ese, si que temos 
unha implantación moi potente
    Na nosa área de influencia un 
dos poucos concellos nos que si 
tedes estrutura e corpo militante é 
O Porriño. Esta localidade ven de 
vivir un proceso político complexo 
que rematou dándolle a alcaldía 
ao PP. Ti, nas túas redes sociais, 
fuches durísimo cos teus compa-
ñeiros e compañeiras do Porriño. 
Empregaches o adxectivo “ infa-
me”. Mantelo? 
 Hai un alcalde do PP por unha irres-

ponsabilidade colectiva da esquerda, 
empezando por Esquerda Unida. 
Manteño totalmente a miña opinión.
    Pero entón que saída lle ves ao 
voso espazo no Porriño?
 A organización local de Esquerda 
Unida  auto inmolouse .Hai que 
reconstruír unha candidatura que 
responda ás expectativas.
   Que vai pasar en Cangas?
 Cometéronse erros  graves como 
o tema de arrasar as dunas ou non 
ir ás subvencións da DEP no plan 
Concellos. Creo que hai que darlle 
unha volta ao modelo de goberno que 
temos nese concello
    En vida de Pazos as dúas partes 
de ACE tiñades dúas actas cada 
unha .Cando o alcalde morre tedes 
unhas negociacións moi duras 
vós e o grupo de Mariano Abalo e 
o resultado é que eles pasan a ter 
3 concelleiros e vós 1 soa. Sen-
tídevos enganados por Mariano 
Abalo?
 Eu o que  digo é que os acordos 
políticos sempre deben de ser reflec-
tidos por escrito
    Pero Esquerda Unida séntese 
enganada por Mariano Abalo?
 Descoñezo se fomos ou non enga-
nados.
   Ben falemos do teu concello. 
Cóntanos á actividade política 
máis significativa da Marea de Vigo 
no momento actual?
 Agora mesmo estamos nun debate 
importante sobre o Plan Xeral e o 
urbanismo. Hai unha desafección 
importante da veciñanza sobre este 
tema tan relevante, e en grande me-
dida , como alertamos nós, colectivos 
afectados están coñecendo o resulta-
do do plan, no que a eles lles atinxe, 
pola vía dos feitos consumados. En 
calquera caso é un mandato moi 
mediatizado polo contexto pandémico 
que dificulta abordar outros temas 
moi significativos para a cidade como 
as cuestións tributarias ou o medio 
ambiente .Realmente os concellos 
nunca tiveron tantos cartos para facer 
cousas, por exemplo o noso vai supe-
rar os 360 millóns de € de orzamento 
pero carece de capacidade adminis-
trativa para xestionalos

“O concello de Vigo compra 
as opinións favorables

 dos medios de comunica-
ción”

Rubén é concelleiro da marea de Vigo e hai uns meses ven de ser no-
meado responsable estatal de política municipal en Izquierda Unida, a 
organización política na que milita. Nós tivemos unha ampla conversa 

política con el sobre todo tipo de temas. Velaí vai

Entrevista de Tino Lago

Rubén Pérez Voceiro da Marea de Vigo
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Entrevista

Fai os teus encargos de San Valentín con NOS!

   En relación á cuestión Covid, 
Vigo é a área sanitaria que ten o un 
número de contaxios máis elevado 
de Galicia, de feito están dispara-
dos. Ao teu xuízo ten algo que ver 
coas concentracións de persoas 
que se achegan ao centro a ver as 
luces de Nadal?
 Non, eu creo que non. O número de 
contaxios tan elevado resulta da na-
tureza da nosa cidade, a máis grande 
de Galicia, e dos altos fluxos de 
viaxeiros que recibe. Asemade vexo 
elevados niveis de irresponsabilidade 
colectiva
   Cal é a túa opinión sobre a políti-
ca do goberno local de encher Vigo 
de luces nestas datas?
 As luces non son o problema, van 
seguir existindo cando Abel non es-
tea. As luces supoñen menos do 50% 
do gasto de Nadal. O problema de 
Vigo é que hai unha serie de gastos 
desmedidos asociados ao Nadal, en-
tre eles máis de 500.000€ a medios 
de comunicación non para que falen 
do Nadal, senón para que falen do 
alcalde, o baile do alcalde, a chocola-
tada, a cabalgata, a Noria....O Nadal 
de Vigo é un chiringuito de amiguetes
    Ti cres que o Concello de Vigo 
compra as opinións favorables de 
medios de comunicación?
 Rotundamente si. Eu teño claro 
que todos os recursos económicos 
que desde  concello se entregan 
aos medios facilitan a ocultación da 
oposición. E o peor de todo é que hai 
xornalistas dispostos a xogar nesa 
liga que deriva recursos públicos a 
medios de comunicación para condi-
cionar a liña editorial
   A responsabilidade do caso 
enchufe remata no funcionario 
condenado?
 Non claro que non. A responsabi-
lidade política desde logo que non. 

O pleno extraordinario foi infame e 
creo que non vai haber ningún tipo 
de explicación. O máis preocupante 
é que creemos que hai toda unha 
trama organizada que favorece á 
contratación, vía directa no Concello 
ou indirectamente nas concesionarias 
    As oposicións á policía local 
irían, supostamente, nesa liña que 
mencionas?
 Hai anos que se acordou sacar aos 
partidos dos tribunais das oposicións 
á policía. Esta é una cuestión interna 
da propia policía e xa me gustaría 
a min que o goberno local tivera a 
capacidade de meterse alí
    Cal é a posición da Marea de 
Vigo en relación coa nova estrada 
proxectada en Beade, Bembrive e 
Castrelos?
 Nós sempre dixemos que os viais no 
planeamento tiñan que estar xustifi-
cados. Para nós colócanse viais en 
plano cunha intencionalidade clara 
de axudar a determinadas empre-
sas. Este vial é unha ampliación da 
PO010, sen ningún estudo técnico 
nin motivación. Unha improvisación 
sen ningún tipo de explicación
    Recentemente coñecemos o 
peche da atención primaria en 14 
centros de saúde da área sanitaria 
para todo aquelo que non sexa 
COVID ou urxencias, dos que se 
non me falla a memoria 6 son da 
nosa cidade. O Concello fai todo o 
que estea na súa man para loitar contra 
esta situación?
Creo que o goberno local  pode facer algo 
máis que un mero comunicado. O propio 
Abel Caballero debería de dirixirse ao 
conselleiro, apoiar de maneira explícita a 
posición dos sanitarios que son belixeran-
tes contra esta decisión
    Vulcano e Barreras teñen solución?
Si, deben de pasar a ser estaleiros públi-
cos
    Cal é o futuro da Marea de Vigo?

 Eu creo que a nosa función debe de 
ser a mesma. Ser sempre superada por 
elevación. É dicir, sumar máis xente tendo 
claro que este é un espazo estritamente 
municipalista e de ámbito local vigués.
    O líder estatal de IU e ministro de 
consumo veuse envolto nunha impor-
tante polémica por unhas declaracións 
sobre a carne. Cal é a túa opinión?
 Estou totalmente de acordo con Garzón. 
É máis eu esixiría responsabilidade ao 
PSOE que asina mocións con nós contra 
as macro granxas, por exemplo en Alba-
cete, e logo di que Garzón fala a título 
persoal. Non, el fala como ministro
    Os últimos datos da evolución do 
desemprego no estado, son bos. Son 
consecuencia directa das políticas do 
ministerio de traballo de Yolanda Díaz?

 Si.
    En concreto de cales?
 O impacto sobre o consumo do conxunto 
das familias  que tivo a suba do SMI. Au-
tomaticamente sobe o poder adquisitivo, 
aumenta o consumo e créase unha activi-
dade económica que posibilita a creación 
de emprego. Sen embargo preocúpame 
moito o descenso do emprego industrial 
un emprego de calidade, substituído por 
un emprego no sector servizos que non é 
tan bo.
    Rematamos Rubén, o teu futuro 
político?
 Eu vou cumprir as miñas responsabilida-
des tanto no Concello como en Izquierda 
Unida e logo xa veremos. Eu estou moi 
ben e conservo todas as ilusións e todo o 
meu ánimo
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HORIZONTAIS.
A-TEIXUGOS-ASOCIACIÓN  DE CLUBS DE BALONCESTO.B-POEMA LÍRICO-PARROQUIA DE 
TUI COÑECIDA POLO SEU BALNEARIO-MARCHAR.C-ANTIGA CIDADE DE MESOPOTAMIA-DO, 
SUFRIMENTO-........RIBERA ACTRIZ FERROLÁ-1.D-NOME DE MULLER-ADOITA-PLANETA SITUA-
DO ENTRE SATURNO E NEPTUNO.E-MOVERSE A UN LUGAR-PREFIXO CO SIGNIFICADO DE 
VIÑO-INSTRUMENTO DE LABRANZA QUE SE USA PARA CAVAR-CONSOANTE.F-CONSOANTE 
MOI ESPAÑOLA-PERIODOS DE 365 DÍAS-SÍMBOLO QUÍMICO DA PRATA-UNIÓN DEPORTIVA 
ALMERÍA-A SEGUNDA VOGAL.G-ELEVACIÓN NA SUPERFICIE DEO MAR PRODUCIDA POLO 
VENTO-INTEERXECCIÓN UTILIZADA PARA CHAMAR A ALGUÉN-CONCELLO DA PROVINCIA 
DA CORUÑA.H-CONTRACCIÓN DE PREPOSICIÓN MÁIS ARTIGO-SON MOLESTO E DESAGRA-
DABLE-CONCELLO DO BAIXO MIÑO-CONSOANTE.I-INTERXECCIÓN QUE DENOTA DOR OU 
QUEIXA-A 3 VOGAL-DEUS EXIPCIO-DESPRAZARSE CARA O LUGAR NO QUE ESTÁ O QUE FA-
LA-A ESTRELA QUE NOS ALUMEA.K-ASENTO PARA NENOS E NENAS-NABOS.L-DISPOSICIÓN DE 
OBRIGADO CUMPRIMENTO-AGARDO-CONTRACCIÓN DE LLE + OS
VERTICAIS
1-MULLER TORPE-50.2-COMER EN EXCESO-O CONTRARIO DO DÍA.3-ANIMAL ANFIBIO-VO-
GAL-PARA EN LATÍN-BOTA GARGALLADAS.4-100-REUNIÓN DE TODOS OS MEMBROS DUN OR-
GANISMO.5-GRANDE EXTENSIÓN DE AUGA SALGADA-VOGAL-AO REVÉS PREPOSICIÓN.6-PAR-
TÍCULA COMPARATIVA-OSARIOS.7-EN PLURAL E FEMININO PRONOME DE TERCEIRA 
PERSOA-ACCIÓN DE IR A UN LUGAR-CONSOANTE.8-CONCEPTO DA PSICOANÁLISE FREUDIA-
NA-VOGAL-VOGAL-VOGAL-A PARTE DO CORPO QUE SE APOIA NO CHAN AO ANDAR.9-NA-
CIDO NO MESMO PARTO CA OUTRO-OLLAR.10-EXPRESIÓN EMPREGADA PARA SAUDAR-VO-
GAL-QUE TEN O CABELO CLARO.11-ARBUSTO DE CHEIRO DESAGRADABLE CON FLORES 
PEQUENAS E BRANCAS.12-FROITA QUE MADURA TARDE-DÍGRAFO PARA REPRESENTAR UN 
FONEMA PALATAL.13-VOGAL-RELATIVO Á LÁ-SUBSTANCIA EMPREGADA PARA CONDIMENTAR 
AS COMIDAS.14-101-CONSOANTE-CONCELLO DA CORUÑA.15-HOME NATURAL DE BRIÓN-50-
LETRA DE PLURAL

SOLUCIÓNS
HORIZONTAIS
A-PORCOTEIXO-ACB.B-ODA-CALDELAS-IR.C-UR-PENA-MABEL-I.D-PAULA-SOE-URANO.E-IR-
ENO-LEGON-N.F-Ñ-ANOS-AG-UDA-E.G-ONDA-EI-OLEIROS.H-NO-RUIDO-OIA-R.I-AI-I-RA-VIR-
SOL.K-TRONA-PEROLAS.L-LEI-ESPERO-LLOS
VERTICAIS
1-POUPIÑONA-L.2-ODRAR-NOITE.3-RA-U-AD-RI.4-C-PLENARIO.5-OCEANO-U-NE.6-TAN-OSEI-
RAS.7-ELAS-IDA-P.8-ID-O-A-O-PE.9-XEMELGO-VER.10-OLA-E-LOIRO.11-SABUGUEIRO.12-SERO-
DIA-LL.13-A-LANAR-SAL.14-CI-NO-OROSO.15-BRIONES-L-S

O ENCRUCILLADOpor KHAN DEAN

   Cal é a túa opinión sobre os 
motivos que impulsaron esta si-
tuación tan estraña que finalmente 
levou ao cambio de goberno no 
Porriño?
 Ben, eu creo que as motivacións que 
impulsaron o cambio político no Porri-
ño están súper analizadas por todas 
as partes, que xa achegaron as súas 
diferentes visións. O BNG  emitiu un 
comunicado ao respecto e a miña 
opinión vai na liña do que xa mani-
festamos.  A responsabilidade política 
de terlle entregado a alcaldía ao PP é 
de Eu son e o Psoe. Ningún dos dous 
estivo á altura. E entendo que esa é 
a opinión maioritaria non só do BNG 
, senón da maioría da sociedade do 
Porriño.
   No pleno que lle deu a alcaldía 
ao PP había un empate a 8 votos 
entre a candidata do PSOE, Lour-
des Moure, e o candidato do PP , 
Alejandro Lorenzo. E, por segunda 
vez no mesmo mandato, Manuel 
Carrera tivo a fortuna de que o seu 
voto decide o nome do alcalde ou 
alcaldesa. Manuel Carrera está na 
DEP. Como é posible que o Psoe 
non fose capaz de conseguir o seu 
voto?
 Os acordos que teña Carrera co 
PSOE non son asunto noso e non 

os vou valorar. Son as dúas forzas 
políticas que antes mencionei as 
responsables de que Carrera tive-
ra, novamente, a oportunidade de 
decidir quen é o alcalde de O Porriño. 
E a ninguén sorprende que Manuel 
Carrera xoga ao oportunismo, e en 
política hai que ver mais alá dos  inte-
reses persoais.
   Que valoración fas destes anos 
nos que o BNG tivo responsabili-
dades de goberno?
 Eu fago unha valoración positiva 
nas dúas concellerías que tivemos. 
Nestes dous anos creo que deixamos 
pegada tanto na xestión como en 
proxectos de alto valor para a veci-
ñanza do Porriño. Gañamos espazo 
para a xente coa peonalización dos 
barrios de San Benito  e Aloques, 
compramos terreos nas beiras do río 
Louro para ampliar zona verde, tive-
mos unha programación cultural de 
calidade, diversificada e descentrali-
zada.....Todo iso dentro da dificultade 
que supón sermos a parte minoritaria 
dun goberno bipartito , e aínda así 
creo que logramos darlle un cambio 
de rumbo en positivo ao camiño que 
levaba o partido socialista no manda-
to anterior. Aínda que teño que dicir 
que o PSOE non estivo á altura das 
circunstancias.
   Por que?
Creo que houbo dinámicas negati-

vas do mandato anterior que foron 
incapaces de mudar, por exemplo 
podo falar do caso dos orzamentos, 
un elemento fundamental para o 
goberno de calquera administración. 
Acabamos o 2.021 sen orzamen-
to aínda que nós lle insistimos en 
numerosas ocasións, por ser o PSOE 
responsable da área económica, que 
debían pór uns orzamentos a debate 
de maneira prioritaria.
    Por que o Concello non acadou 
a puntuación necesaria para acce-
der ao plan REACPON da DEP?
 Entendo que por unha discrepancia 
na interpretación das bases. Alejan-
dro minte cando afirma que se perdeu 
a subvención, o procedemento segue 
aberto. Eu pedín audiencia na Depu-
tación para coñecer a puntuación en 
detalle e recorrer a resolución, pero 
chegou antes a investidura do novo 
alcalde.  Celebramos que o gober-
no queira defender o proxecto que  
ideamos en vistas de facer un Porriño 
máis humano, máis verde pero ten 
que ser honesto e non deturpar a 
realidade. Tamén tiñamos preparado 
outro proxecto similar desde o Cam-
po da Feira cara Atios, para o que 
estabamos a buscar financiación das 
distintas administracións
   Despois da vosa saída do gober-
no que ambiente se respira entre 
a militancia nacionalista do Porri-

ño?, se cadra o desánimo?
 Non, nin moito menos, de feito foi 
todo o contrario. Temos novas altas 
de militancia e estanse a achegar 
persoas que queren sumar e colabo-
rar co noso proxecto. O BNG asume 
con humildade a parte que lle corres-
ponde en cada momento político: 
soubemos, entendo eu, estar á altura 
no goberno, e saberemos estar á 
altura na oposición.
   Como vai ser esa oposición?
En positivo e propositiva, facendo 
propostas de mellora para O Porriño. 
Agardo que o PP non caia no erro do 
bloqueo sistemático ás  que lle formu-
lemos desde a oposición
   Desde o cambio de alcalde ata o 
momento desta conversa só houbo 
un pleno e creo que xa levastes 
algunha proposta non?
 Si, dúas. A compra do edificio de Vila 
Florida unha, e  a outra referente á 
supresión do paso a nivel para que 
o soterramento da vía do tren sexa 
máis ambicioso do que o é na actual 
proposta. Foi unha mágoa que nin 
o PP nin o PSOE secundasen esta 
moción porque é unha oportunidade 
de transformar O Porriño. Entendo 
que nos debilita como pobo diante de 
ADIF
   O Asunto de Villa Florida que 
resultado tivo?
 Aceptouse por unanimidade. A com-

“Faremos unha oposición positiva e propositiva. Agardo que 
o PP non caia na tentación do bloqueo”

Pedro Pereira voceiro do BNG do Porriño
Despois da treboada política  acontecida no noso Concello, que propiciou o cambio de goberno, conversamos co voceiro do 

Bloque, Pedro Pereira, para coñecer a súa versión sobre o que pasou, e as perspectivas de futuro dos nacionalistas.

Entrevista de Tino Lago
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Casa Paco 81 Celebra o seu Nadal particular
Redondela

 Como cada nadal o Grupo Casa Paco 
81 non descansa e ten programados 
varios eventos aínda que algúns deles 
están pendentes da situación sanitaria 
da vila.
 Un ano mais se recollerán alimentos 
non perecederos para Cáritas (Multiu-
sos e Pavillón de Reboreda). Terá lu-
gar a presentación da canción do clu-
be composta por Xoán Alonso (Pipa). 
O incombustible Manuel Conde, presi-
dente do Clube ten a ilusión de poder 
presentar o Libro de fotos dos 40 anos  
de historia do clube e dun libro de hon-
ra coas súas firmas.  Celebraranse 
e os emocionantes partidos de nais, 
pais e adestradores.
 Ademáis varios equipos do clube par-
ticiparán entre outros no Torneo do 
Lugo de Futsal e no evento benéfico 
organizado polo Pazos F.S. e entre 
todos estes eventos a entrega das 
placas de recoñecemento polo seu 
traballo no Concello de Redondela na 
COVID19 a tódalas autoridades con 
presencia local.      
 Desta quenda o broche de ouro púxoo 
o equipo prebenxamín que para rema-
tar o ano procamouse campión dun 
torneo galego que se celebrou en 
Lugo impoñeñendose na final ao Pa-
rrulo por dez goles a cero.
 Para comezar o ano, celbrouse o tra-
dicional partido de veteáns do cluble 
co R.C. Celta, e está  prepara a Expo-
sición histórica no Multiusos da Xun-
queira basada na orixe do clube, na 
Familia amarela, e coma sempre no 

Deporte, a Convivencia e a Amizade.
 A salentar tamén que Casapaco 81, 
o ano pasado recolleu 300 quilos de 
alimentos non perecedeiros para en-
trentregar a Càritas e desta quenda 
batiron o record do pasado ano reco-

llendo nos puntos deste ano a frioleira 
de 1300 de alimentos todo un logro 
da xestión feita por Manolo Conde e 
o director deportivo Ivan  Valles, que 
de seguro non han esquecer este par-
ticular nadal do Grupo Casa Paco 81.

 A Agrupación de Electores de Re-
dondela, AER, amosa a súa satisfac-
ción porque neste mes de xaneiro 
arranque o procedemento para 
acometer as obras de saneamento, 
abastecemento e pavimentación da 
contorna do pazo de Torres Agrelo, 
unha actuación na que AER traballou 
durante o seu paso polo goberno 
local. 
 A agrupación, mentres estivo ao 
fronte da concellería de Medio 
Ambiente, levou a cabo as modifica-
cións necesarias para que a obra se 
puidese acometer xa que nese intre 
Patrimonio emitirá un informe desfa-
vorable a súa execución.  O proxecto 
inicial era, polo tanto, incompatible 
coa norma autonómica, polo que AER 
decidiu dar resposta ás necesidades 
da veciñanza e eliminar o trazado na 
rede de saneamento no interior do 
pazo para poder así obter luz verde 
por parte da Xunta e executar as 
obras. Finalmente, Patrimonio resol-
veu favorablemente e, este verán, 
ademais, ADIF, o único organismo 
pendente de resolución, deu tamén o 
visto bo á devandita actuación.
 Segundo a agrupación, as obras 

AER aplaude que
 comecen as obras na 

contorna do Pazo Torres 
Agrelo

A agrupación traballou na súa 
etapa no goberno por desatascar a 
actuación reclamada polos veciños
Redondela

Redondela
II
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contrataranse neste mes de xaneiro 
cun orzamento de preto de 500.000 
euros. 
 Roberto Villar, concelleiro de AER, 
amosa a súa satisfacción porque 
“logo de tantos anos de darlle voltas 
a este proxecto, se poida executar. 
Era unha obra que moitos daban por 
pedida pero grazas ao cambio que 
fixemos, aí está”. Por outra banda, 
Villar tamén salienta que “chama 
a atención que a alcaldesa, Digna 
Rivas, non está falando de obras de 
saneamento, obras que neste mo-
mento se están a executar, en Cha-
pela e Trasmañó, e choca bastante 
este silencio que coincide co tema 
das acometidas que agora todos os 
usuarios teñen que pagar o enganche 
e as obras xa non son tan populares”. 

Redondela

 O BNG de Pazos de Borbén solicitou 
unha batería de propostas para o 
concello a  través das emendas aos 
orzamentos da Xunta. As emendas, 
entre as que destacan un  segundo 
médico para o centro de saúde e a 
creación dun centro de día no con-

cello  “son servizos básicos que un 
Concello coas características de Pa-
zos de Borbén debe  ter para aumen-
tar a calidade de vida das veciñas e 
dos veciños e poder fixar  poboación 
no concello” salientou o Responsábel 
Local Xurxo P. Besadío. Consolidar  a 
atención primaria no centro de saúde 
e fundamental para unha boa aten-
ción as  usuarias e usuarios e rema-
tar así ca gran rotación existente de 
médicos e enfermeiros.  

 Ademais, no ámbito do medio 
ambiente solicitouse unha partida 
orzamentaria para a  realización do 
saneamento na parroquia de Borbén. 
Obras que o alcalde Andrés  Iglesias 
do Partido Popular leva anos anun-
ciando pero a hora de conseguir os 
cartos  votan en contra na Xunta, e 
tamén melloras en varias vías de ti-
tularidade autonómica.  Outra partida 
non menos importante é o investi-
mento de 300.000 Euros no colexio  
público CEIP “Curros Enriquez” para 
equipamento e melloras das insta-
lacións  existentes, como o parque 
infantil.  
 Todas as propostas foron rexeitadas 
o pasado Martes polo Partido Popu-
lar na Xunta  de Galiza polo que o 
responsábel local, Xurxo P. Besadío 
califica de intolerable a  actitude do 
goberno do PP de Pazos “É unha 
tomadura de pelo para as veciñas 
que  no concello se vendan proxectos 
pero logo na Xunta votan en contra 
do  financiamento necesario”. 

O BNG de Pazos de Bor-
bén presentou varias 
emendas os  orzamentos 
da Xunta de Galiza para 
o concello. Todas elas  
rexeitadas polo Partido 
Popular 
Pazos de Borbén O teu

xornal en 
galego
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 Fornelos de Montes pertence a 
comarca de Vigo, no centro leste da 
provincia de Pontevedra, formado 
por sete parroquias. Estas son as 
de Calvos, As Estacas, Fornelos de 
Montes, A Laxe, Oitavén, Traspielas 
e Ventín das que forman parte vinte 
e catro núcleos de poboación. Linda 
ao Norte coa Lama e Ponte Caldelas, 
ao Oeste con Soutomaior e Pazos de 
Borbén, ao sur con Mondariz e Cove-
lo e ao Leste con Covelo e o concello 
ourensán de Avión.
 Fornelos é un dos municipios máis 
chuviosos de Galicia e a auga xoga 
un papel moi importante nos espazos 
naturais de Fornelos, pois  desde a 
presa de Eiras sae unha ruta BTT 
practicamente chaira que segue as 
canles de auga e chega ata Vigo. 
Hai rutas para facer sendeirismo moi 
interesantes, mesmo podemos ver 
varias pontes medievais  e muíños 
para facer fariña. Combínanse no 
municipio os carreiros por espesos 
bosques e por zonas de montaña na 
Serra do Suído. Outros bosques de 
interese son a carballeira de Couso 
ou a Fraga de Couñago. Entre A Laxe 
e Airoa podemos ver unha bonita 
zona de fervenzas e pozas que me-
rece a pena visitar, así como a Ponte 
da Laxe.
 De feito, a súa gran riqueza natural 
está protagonizada pola Serra do 
Suído ao leste, nela localízanse as 
maiores cimas, como Couto Minuto 

(1061 m) e Outeiro Lanuxe (1008 
m). Cara ao Oeste as altitudes van 
diminuíndo, pasando a un territorio 
caracterizado polos vales fluviais. O 
encoro de Eiras  e os ríos Oitavén, 
que fai de fronteira con Ponte Cal-
delas, Parada e Barragán. É posible 
ver desde a fronteira con Ourense na 
Serra do Suído as Illas Cíes, aínda 
estando a 50 Km. de distancia en liña 
recta. Moitos visitantes son atraídos 
polos seus montes e recursos natu-
rais, xa que conta cun gran potencial 
para gozar no seu territorio destes 
espazos. Esta senda tamén está 

bañada polos ríos que dela descen-
den nacidos a mais de mil metros, 
os do leste entre o Coto Minuto e o 
Outeiro Vello e os do oeste na Pena 
Aranda e no Coto do Corno. Dise que 
das fontes destes montes, nacen cen 
regatos diferentes que se  van xuntar 
en dous ríos, Parada do Valdohome e 
Barragán, estes a súa vez alimentan 
o río principal, o Oitaven, do que se 
abastece o encoro de Eiras.
 Do encoro de Eiras abastécese de 
auga a cidade de Vigo, e parte da 
súa comarca. O río Barragán, que 
desemboca na marxe esquerda do 
Oitavén, xa dentro do encoro de Ei-
ras, e que separa, ao oeste, Fornelos 
do concello de Pazos de Borbén. Por 
último o río Parada, que nace dentro 

do municipio, na Serra do Suído, e é 
tamén afluente da marxe esquerda 
do Oitavén.
 No último tramo do río Barragán 
antes de chegar a Eiras atópase un 
estreito val cun moi ben conservado 
bosque de ribeira.
No transcurso de río Oitavén  encon-
trámonos cunha bonita praia fluvial 
chamada “Praia de Portovilán”, conta 
cun areal e zona de recreo, tamén 
teñen unhas mesas de pedra para 
poder comer. É un sitio moi tranquilo, 
agradable e  de fácil acceso para os 
que a praia no verán non lles sexa de 
bo gusto, esta é unha opción onde 
poder pasar o día e refrescarse nas 
súas augas frías e cristalinas.
O turismo verde ten unha grande 
importancia en Fornelos, grazas a 
variedade de rutas para percorrer 
que presentan unha riqueza paisa-
xística de máxica beleza, poboada de 
carballos centenarios e castiñeiros, 
pero ademais no percorrido podemos 
atoparnos con especies tan emble-
máticas coma bubelas, becadas, 
aguias culebreiras, falcóns pelingríns, 
londras europeas, xabaríns, corzos, 
raposos, lobos, lagartiña galega, 
cobra viperina, víbora, etc. 
   Tamén falar do patrimonio históri-
co-artístico e etnográfico de Fornelos 
de Montes é moi interesante, entre 
os que destacan os xacementos 
castrexos do Monte da Cividade en 
San Vicente de Oitaven, os restos 
de gravados rupestres do Coto do 

Os encantos de Fornelos de Montes

 Imaxe da festa de San Lorenzo de entre 1931 e 1936 xentileza de 
Fernando Áspera

Reportaxe de G. Figueiredo

Neste contexto pandémico, no que a incerteza de non saber se mañá estaremos en disposición de manter a normalidade bate 
nas nosas almas como se os 60 minutos de cada hora fosen 60 agullas chantadas no corazón, non hai mellor analxésico para 
a nosa saúde emocional que mergullarnos nas fragas , camiños e corredoiras do paraíso natural que é un dos concellos máis 
bonitos do mundo,  e que está a carón das nosas casas: Fornelos de Montes.
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Galo, situado no monte Castelo na 
parroquia de Calvos, ou os restos 
arqueolóxicos do Monte Castrove na 
parroquia da Laxe. Destacarvos: 
  A “mámoa de Borraxeiros”.
Sitúase no límite das parroquias de 
Laxe e San Bernabé da Graña do 
concello de O Covelo, é un túmulo 
megalítico de período Neolítico.
  “Os Petróglifos de Xampardiño”.
 Na parroquia de S.Adrián de Calvos, 
representan diversos gravados rupes-

tres da Idade de Bronce o que indica 
a presenza humana dende tempos 
moi pretéritos que indica xa aquí un 
poboamento anterior á dominación 
romana. Os petróglifos  están ben in-
dicados, é fácil chegar a eles. Dende 
a igrexa de San Adrián de Calvos vai-
se ata as últimas casas e despois hai 
unha pista que se interna no monte, a 
uns 2 km, e moi arriba hai un momen-
to no que se divisa a ría de Vigo…….
entón aparece a rocha cos gravados.
  Este petróglifo, orientado cara ao 
leste, presenta unha combinación 
circular na parte máis alta da rocha. 
Xunto a ela podemos ver cazoletas, 
liñas e cruces. Na parte superior do 
penedo, na rocha lindeira cara ó N, 
aparecen tamén diferentes cazoletas 
desligadas do gravado principal.
 “O Monte da Cidade”.
 Subindo a Fornelos dende Pazos , 
antes da ponte que atravesa a presa 
de Eiras,  en fronte do segundo cruce 
a Calvos, hai unha indicación que si-
nala un camiño estreito que nos leva 
directamente. (300 m).
O espazo do Monte da Cidade 
presenta numerosos elementos 
patrimoniais datados en distintas 

épocas. Como resto arqueolóxico 
máis importante existe un castro da 
Idade de Ferro. Este castro presenta 
alteracións provocadas polo seu uso 
como zona de poboamento esta-
ble  en distintos períodos históricos. 
Atópanse restos dun parapeto (etapa 
castrexa), así como unha construción 
de area e pedra que se podía tratar  
dunha  estrutura para o control visual 
( época medieval) e na época moder-
na constrúese un poboado agro-gan-
deiro que ocupa boa parte do foso,  
composto por pequenas edificacións 
de pedra. 
O acueduto, datado en 1787, canali-
zaba  as augas e rega para as terras 
de cultivo dispostas en terrazas sobre 
o río. A muralla da entrada, desem-
peñou a función de acueduto, o cal 
pódese observar ascendendo polo la-
teral para ver a canalización existente 
para dirixir a auga.
Na parte alta dereita da porta de en-
trada, aínda se poden distinguir res-
tos de edificacións circulares Celtas.
  Mais sen dúbida a xoia arqueolóxica 
de Fornelos de Montes é o sarcófago 
antropoide escavado na rocha, que 
se atopa en Vilán. Na mesma parro-

quia, en Chans de Viláns, consérvan-
se os restos do Castelo-Fortaleza de 
Alemparte asolada polos irmandiños 
en 1467. 
 “Os irmandiños contra o castelo 
de Alemparte”:
 Como dato histórico vouvos contar 
que  na parroquia de Fornelos no 
lugar de Chans de Vilán, no 1467, 
este lugar converteuse no centro 
da revolta social dos campesiños 
galegos contra os abusos feudais. Os 
irmandiños atacaron a torre medieval 
de Alemparte. Non venceron, pero 
avisaron. Era unha fortaleza difícil.
Quince anos máis tarde foi cerca-
do, por orde do bispo de Tui, polas 
tropas do correxidor de Baiona que 
non lograron apoderarse das ruínas 
polo que tiveron que recorrer a Pedro 
Madruga quen, finalmente, conseguiu 
conquistalo. No ano 1893, os poucos 
restos que quedaban foron desfeitos 
definitivamente.
 “Como vedes un auténtico 
paraíso natural onde poder 
perderse e pasar o día, co-
mer e gozar dunha contorna 
natural inmellorable”.

Reportaxe/Redondela

V



Xaneiro 2022

    Cando naceu o conxunto?
 O 21 de xaneiro do 2.016
    O conxunto fundáchelo ti non 
Carlos?
 Si. Eu comecei nun marichi en Vigo 
e finalmente decidín crear o conxunto 
de Redondela
    E como naceu a túa paixón po-
las rancheiras?
 De casualidade. Tocoume unha viaxe 
a México nun  sorteo , alí mirei actuar 
a uns mariachis e impresionáronme. 
Logo á volta a Galicia funme metendo 
aos poucos nese mundo, merquei 

un contrabaixo e chegou a primei-
ra actuación en Redondela. Logo 
tocando no náutico de Vigo coincidín 
cun grupo de mariachis e un deles 
preguntoume se eu era mexicano
    Vaia orgullo
 Ha ha ha , o certo é que eu son de 
Redondela  pero a partir dese encon-
tro comezou a miña fusión co mundo 
mariachi
    Supoño que antes de mercares 
o contrabaixo xa tocarías algún 
instrumento?
 Si, o baixo eléctrico

    De feito ti es un músico poliva-
lente? 
 A min a música gústame moito. Can-
do máis gozo é cando a practico cos 
amigos nas baiucas
     Cales son os instrumentos 
esenciais na vosa música?
 O contrabaixo a viola os violíns e as 
trompetas. Nós temos unha cantante 
feminina
    A música mariachi é máis que 
rancheiras verdade?
 Si, son máis estilos como os huapan-
gos  ou os poropos

    Onde tocades?
 Temos actuado por toda Galicia e por 
distintos sitios de Portugal. O noso 
forte son as actuacións en eventos: 
vodas, comuñóns, defuncións..
    Defuncións¡¡
 Si, en México teñen unha cultura 
diferente da morte e nese tipo de 
episodios dáse con certa frecuencia 
a interpretacións de cancións e tomar 
copas
    Algunha canción en particular 
é especialmente demandada nos 
enterros?
 Si;” El Rei”
    Pódese vivir tocando nun 
conxunto Mariachi ou tes que ter 
outro traballo a maiores?
 Non, non se pode. E moito menos 
nestas circunstancias pandémicas. O 
verán soe ser unha boa época pero 
no resto do ano sería absolutamente 
imposible vivir só disto

Os mariachis de Redondela: “Mariachi noche de ronda”
A min a música gústame moito. Cando máis gozo é cando

 a practico cos amigos nas baiucas
José Carlos García fundador de “Mariachi Noche de Ronda”

Entrevista de Marcos Santos Soto

 Desde hai xa 6 anos , 
se temos sorte, podemos 
atopar  nas rúas da nosa 
vila un grupo de mariachis 
locais que , coa calidade 
da súa música, nos trans-
portan aos escenarios ima-
xinarios do país azteca. 
Nós non podiamos que-
darnos sen coñecelos e 
conversamos con Carlos, 
o seu fundador. El é un 
veciño de Redondela de 
ampla tradición musical e 
moi relacionado coa nosa 
Rondalla.
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    Algunha vez algún namorado 
encargouvos a típica rolda debaixo 
dunha ventá da súa namorada?
 Si
    Caramba e ese traballo é moi 
caro?
 Non, os nosos orzamentos son 
asumibles pola maioría de economías 
creo eu
    E a reacción das rapazas sempre 
foi boa?
 Na maioría dos casos si, nalgunha 
ocasión non. Recordo unha vez que 
o mozo pretendía unha reconciliación 
coa moza e contratounos. A moza 
non tiña os mesmos sentimentos ca 
él e enfadouse moito con él. Este tipo 
de actuacións son moi bonitas pero 

hai que estar seguro dos sentimentos 
da outra parte para encargalas.
    Cando alguén vos contrata can-
tos ides actuar?
 Mínimo 3 máximo 5, depende do 
orzamento
    Como podemos facer para con-
tratar os vosos servizos?
 Xeralmente faise a base do noso 
facebook “mariachi noche de ronda”. 
Eu animo a todos os lectores e lecto-
ras a que proben. Darlle unha sorpre-
sa a alguén cun conxunto mariachi , o 
que nos di a experiencia, é que pode 
chegar a ser absolutamente emocio-
nante e como mínimo sempre resulta 
moi divertido e reforza os vínculos de 
maneira moi intensa.

O pasado 22 de setembro, a Comi-
sión de Educación do Parlamento de 
Galicia aprobou por unanimidade 
incluír no proceso de prematrícula do 
Bacharelato en Redondela a opción 
de modalidade de Bacharelato  
de Arte. Esta foi a condición que puxo 
o PP, en boca do parlamentario re-
dondelán Alberto Pazos, como paso  
previo á implantación desta modalida-
de no Concello de Redondela, sem-
pre que houbese demanda. Pasados  
catro meses desde este acordo, a 
Consellaría de Educación aínda non 
definiu nin informou aos centros  
sobre o mecanismo para cuantificar a 
demanda destes estudios en Redon-
dela. 
Na actualidade, o Bacharelato de 
Artes é a modalidade que permite ao 
alumnado acceder a estudios  
universitarios como Belas Artes, 
Deseño, Restauración, Artes escé-
nicas, Humanidades ou Publicidade 

etc e  
outros tantos Ciclos superiores 
relacionados co Deseño Gráfico ou o 
Audiovisual. Formacións que, na  
actualidade teñen grande demanda e 
variadas saídas profesionais.  
Esta posibilidade non existe en Re-
dondela. Unha situación denunciada 
pola Federación de ANPAS de  
Redondela e que supón que aquel 
mozo ou moza que queira cursar 
estes estudios se vexa obrigado a  
desprazarse a Pontevedra, Vigo ou 
Mos co custe económico, de tempo e 
esforzo que iso supón. O Pleno  
municipal, por unanimidade, por 
iniciativa das ANPAs, aprobou unha 
moción esixindo o Bacharelato de 
Arte  
en Redondela o pasado 24 de xuño.  
Agora, no mes de xaneiro, poucos 
días antes de que se abran os prazos 
de prematrícula en primaria e a ESO,  
a Federación de ANPAS de Redonde-

A Federación de AMPAS de Redondela denuncia 
que o Goberno da Xunta non cumpre o seu 

compromiso para implantar o Bacharelato de 
Arte en Redondela

Redondela

Redondela
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la esixe que a Consellería de Educa-
ción faga públicos os mecanismos  
que vai estabelecer para cumprir o 
acordo do pasado 22 de setembro. 
Como vai cuantificar a demanda de  
Bacharelato de Arte no Concello de 
Redondela? O período de admisión 
para o bacharelato ábrese o 1 de  
marzo. A Federación considera que 
non se pode agardar a última hora 
para facer valer un acordo unánime  
da Comisión de Educación do Parla-
mento de Galicia. A cuantificación da 
demanda do Bacharelato artístico  
ten que ser previa a ese período de 

admisión. O estudantado redondelán 
merece poder optar a todas e  
cada unha das modalidades de ba-
charelato que se oferten en Galicia.  
Desde a Federación de ANPAS de 
Redondela non estamos dispostas a 
que mozos e mozas non poidan  
matricularse na opción que desexan. 
Agardamos que a palabra do goberno 
da Xunta e da Consellería de  
Educación e do que se define como 
defensor de Redondela e no seu día 
se comprometeu co seu voto e as  
súas declaracións non sexan parte 
dun xogo de trileiros.

   De onde es ti?
 Eu son de Vigo  fillo de Galega e 
Asturiano. E o primeiro que fixen foi 
integrarme tanto co idioma galego 
como coa xente. Esta comarca é un 
auténtico paraíso e ás veces a xente 
da contorna non se dá de conta do 
privilexio que supón.

   Ti tes unha enorme experiencia 
en percorrer os montes destas 
comarcas verdade?
 Pois si, e teño atopado moreas de 
petróglifos dunha singularidade ex-

“ O noso monte ten un patri-
monio tan inmenso como a 

máis importante das catedrais 
do mundo”

Jose A. de la Riera, Escritor, investigador e gaiteiro
 Jose Antonio é un vigués  de 

nacemento pero fornelense de 
sentimento El é escritor, histo-

riador, investigador, e el defínese 
como  “sobre todo gaiteiro”. Porén 
eu discrepo , pois entendo que é 

sobre todo un home namorado da 
inmensa riqueza patrimonial do 
noso país, que tivo un papel moi 
importante á hora de fornecer a 

súa identidade persoal, e que fixo 
da súa divulgación un modo de 

vida tan intenso que o ten mergu-
llado nas profundidades do seu co-
razón. Tivemos unha moi agrada-
ble conversa con el en casa Chalán, 
nas Estacas, o local da nosa amiga 
Maribel, e alí falamos da cidade do 
alén, da vía Mariana, dos eólicos....

Velaí vai

Redondela Entrevista de Marcos Santos Soto
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   Gastro Pub

trisquel

Rúa da Prata, 8
Redondela

Rúa 8 de marzo, 6, local 1
36 800 Redondela

 Pontevedra
986 40 01 57

info@eficienciaecologica.com

traordinaria
   E como chegaches á “cidade do 
alén”?
 Comecei a escoitar distintas versións 
ao respecto ata que un cazador ami-
go meu, informoume de que estaba 
nunha pista baixando Sabaxáns e 
levoume ata alí. Alí hai unha estru-
tura enorme deitada no chan á beira 
da pista e atopei distintas estruturas 
tubulares. O monte estaba bastante 
caótico e eu convoquei unha xorna-
da de voluntariado para limpalo. Foi 
impresionante, a xente que veu non 
quería marchar
   Cal era a lenda?
 Que alí levaban os vellos a morrer. 
Esa lenda repetíase nas Estacas e en 
Barcia de Mera 
Ten algunha base histórica?
Si, no S XIV entrou a peste bubónica 
en Galicia , foi un cataclismo , e está 
documentado que levaban aos vellos 
a morrer ao monte. Tamén está do-
cumentado no SXVI que os pastores 
portugueses do Geres levaban alí o 
gando.
   En concreto que é o que atopas-
tes?
 Túmulos, algo que é bastante des-
concertante para os arqueólogos. 
De momento levamos atopados 37.E 
tendo en conta o que queda por 
traballar sospeito que aínda haberá 
máis. De feito eu penso que o mellor 
está por chegar
   Enriba da cidade do alén está o 
foxo dos lobos verdade?
 Si, e eu escoitara que por esa zona 
existía unha mámoa e investigando 
unha zona que me parecía que pode-
ría ser o sitio no que estaba descu-
brín un pozo de neve impresionante, 
outra neveira próxima, unha posible 
mina de ouro....En definitiva o monte 
galego ten un patrimonio inmenso 

, como a máis importante das cate-
drais do mundo. O patrimonio é vida 
para o rural galego.
   Como financiastes todos estes 
traballos?
 Cunha subvención da Xunta e coa 
axuda do Concello
   Ti es un grande especialista no 
camiño portugués. Que criterios 
se seguen para delimitar as súas 
diferentes rutas?
 Hai varios: a cartografía histórica, 
literatura do camiño, a tradición oral 
os antigos hospitais de peregrinos .A 
riqueza da nosa tradición oral é moi 
elevada, pero por desgraza estase a 
perder. E o día que perdamos, sobre 
todo, a micro toponimia  perdemos 
todo
   É unha batalla moi difícil creo eu
Tes toda a razón pero paga a pena, 
porque recuperar o noso patrimonio é 
unha forma de facer país
   Ti es un dos responsables da 
extensión do camiño alen de San-
tiago verdade?
 Si, e costounos bastantes desgustos 
coa catedral que pouco menos nos 
consideraron uns pagáns. Pero non 
se pode ir contra a historia e hai moi-
tos textos que documentan como os 
peregrinos despois de Santiago ían a 
Fisterra.
   Fálanos da vía Mariana?
 Pois como moitas das cousas boas 
da vida a idea xurdiu nunha conversa 
tomando viños co meu amigo Luis 
nunha taberna  en concreto na casa 
Chalán das Estacas. E alí concluímos 
que podería ser moi importante idear 
un camiño autóctono que resultase 
da unión dos santuarios vivos , desde 
Braga. Comezamos a organizarnos 
e falamos coas distintas parroquias e 
comunidades de montes
   O resultado?

 Un éxito rotundo. Entendemos  que 
pode dar un pulo moi importante as 
distintas localidades que son moitas
   Que receptividade amosou a 
igrexa á vosa idea da vía Mariana?
 Nós non falamos con eles. No que 
atinxe á  súa resposta hai de todo. 
Hai cregos moi receptivos que 
colaboran con nós e hainos que fan 
todo o contrario. Tivemos ao principio 
algún problema con cregos portu-
gueses ata que o cóengo de Braga, 
o doutor Abreu, escoitounos, enten-
deunos e impuxo a súa posición aos 
párrocos da súa zona
   A vía Mariana é anterior ao cris-
tianismo?

 Eu penso que si, en todos os tem-
plos atopamos indicios de cultos 
precristiáns. Por outra bando nós 
queremos darlle á vía Mariana un en-
foque feminino, como un camiño da 
muller oposto ao camiño de Santiago 
que é masculino 
   Compénsache todo este traballo?
 Si, desde logo que si. É un agasallo 
para a historia.
    Non podo rematar a entrevista 
sen preguntarche pola túa opinión 
referente ás intencións de inzar os 
montes que tanto amas de muíños 
eólicos?
 Eu estou implicadísimo cunha posi-
ción claramente en contra dese tipo 
de políticas. Se se fixera tal como 
teñen deseñado é unha forma de 
desprezo absoluto ao noso patri-
monio e a todo o noso país. É un 
engano, e un latrocinio. No Suído hai 
previstos eólicos por todas partes e é 
un absoluto sen sentido. Esta políti-
ca está destinada a que o país sexa 
ocupado por especuladores, a nosa 
riqueza espoliada e os seus benefi-
cios apenas deixarán migallas nas 
zonas afectadas. Nós non estamos 
en contra das enerxías renovables, 
pero desta maneira non.

“A política eóli-
ca da Xunta está 

deseñada para que 
o país sexa ocupa-
do por especulado-
res que se leven os 
beneficios da nosa 

riqueza”

Entrevista
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   Malia que ti es da parroquia de 
Paredes en Vilaboa, Pontevedra, 
onde facemos esta entrevista, é 
a túa cidade de adopción. Neste 
momento vital concreto este é o 
espazo onde pasas máis tempo?
 Non, neste momento onde paso a 
maior parte  do tempo é en Compos-
tela, aínda que nesta lexislatura , ao 
sermos 19, podemos ter  moita maior 
presenza no territorio e estar presen-
tes onde hai debates, conflitos ou 
demandas da xente que nos obrigan 
a estar fóra do parlamento ou a facer 
visitas nas Comarcas. 
    Hai xa anos, na primeira entre-
vista que che fixen, dixéchesme  
que che gustaba moito a política 
municipal. Botas de menos a túa 
etapa como concelleiro?
 Si, a min gústame moito a política de 
proximidade, de ver resultados inme-
diatos e como as cousas que planifi-
cas execútanse con certa axilidade.  
Poder dedicarlle tempo a cuestión 
que sempre me interesaron como 

a cultura ou a memoria histórica, o 
contacto coa xente. Son fiel defensor 
da política local.
    Non estás canso deste ritmo de 
viaxes que che leva a percorrer o 
país decote?
 Non, o que me cansa é estar para-
do. A min o que me fai virme abaixo 
e cando levo un ritmo intenso de 
actividade e me paro é cando me 
sinto esgotado. Gústame o contacto 
coa xente e o que levo mal e estar 
encerrado tanto no parlamento como 
nos paróns de traballo.
    O BNG tivo recentemente a 
asemblea nacional, a sensación 
que tirastes é dunha saúde ex-
traordinaria.  Correspóndese coa 
realidade?
 Si. Se facemos unha análise de 
como é a realidade por abaixo no 
BNG é evidente que temos diferen-
cias e debilidades pero, globalmente, 
a posición do BNG no marco político 
galego e estatal, no ciclo dos últimos 
cinco anos mudou radicalmente e es-

tamos nunha posición de fortaleza na 
que nos permite aspirar a todo, por 
isto falamos deste BNG sen límites, 
de pensar o país en grande e de ir a 
por todas.
  Que é en concreto aspirar a todo?
 É marcarse obxectivos para cada 
momento e para este país. Isto sig-
nifica facer posible o que é posible 
agora, non o que será posible dentro 
de 20 ou 40 anos.  Agora aspirar a 
todo é disputarlle a hexemonía ao PP. 
Dar o debate político e social en tó-
dolos ámbitos e demostrarlle á xente 
que o que lle convén a Galiza neste 
momento é un goberno nacionalista 
dirixido polo BNG e por Ana Pontón 
e a nova xeracións de persoas que 
están asumindo responsabilidades 
no BNG. Isto para o país sería un 
cambio histórico e permitiríanos dar 
un salto adiante espectacular.
 Se eu fora un lector ou lectora d A 
Nova Peneira que nunca  votou ao 
BNG porque debería facelo?
 No primeiro lugar, somos unha forza 

política que ten os pés, a cabeza e 
o corazón en Galiza, que vai facer o 
seu traballo político para mellorar a 
situación do país, como noso princi-
pal obxectivo; transformar o país para 
mellorar a vida da xente.
En segundo lugar, a tradición e a 
historia demostra que somos unha or-
ganización seria, solvente e cun nivel 
de honestidade a proba de dúbidas.
Por terceiro lugar, temos experiencias 
de goberno que demostran que o que 
fai o BNG e beneficioso para a xente.
    E que fai falta para que ese 
amplo caudal de votos que  nor-
malmente acada o BNG nas muni-
cipais dos concellos que goberna 
como Tomiño, Bueu, Pontevedra, 
Moaña... se trasladen  a outro tipo 
de procesos electorais nos que 
non os logra?
 Isto está comezando a mudar. Nas 
últimas eleccións autonómicas do 
2020 sacamos un 23,79% dos votos,  
xa somos a segunda forza máis vota-
da do país, e para as vindeiras elec-

“Estamos nunha posición que nos permite soñar 
cun BNG sen límites, que vaia a por todas, e que 

aspire a gobernar este país”
Cando Gabriel Celaya escribiu aquel fermoso poema no que maldicía a poesía daqueles que non tomaban partido, partido ata 

mancharse, abofé que non pensou en Luis Bará, pois Luis é un home dos que toman partido dos que se manchan ata 
as profundidades insondables de si mesmo. Luis é un camiñante incansable, un loitador infatigable que leva toda a súa vida na 

pelexa pola construción do” abrente no que poidamos voar sobre a nosa terra e percorrela en todas as direccións contemplando 
a marabilla dunha mañá única” .Para min foi un pracer conversar unha vez máis con el.

Luis Bará Torres  Deputado do BNG.
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cións estatais xa podemos aspirar a 
ter grupo parlamentario propio.
    En relación ás estatais, unha 
enquisa recente situábavos en 
4 actas. Estariades en máximos 
históricos?
 Si, pero imos paso a paso. O que 
nos interesa agora a centrar a aten-
ción en que hai un proceso de cam-
bio político en Galiza liderado polo 
BNG de Ana Pontón gañando posi-
cións e chegando a sectores onde 
nunca chegaramos. Agora temos 
capacidade para chegar a sectores 
moi amplos, sectores que abranguen 
a votantes tradicionais do PP 
    Eu que son nacionalista desde 
neno teño a esperanza de poder 
vivir nun país normal no que se 
poida escoitar falar  galego en 
cada curruncho do noso país. Eu 
teño unha nena adolescente que 
cando era pequecha falaba comigo 
en galego e desde que comezou 
no cole, pasou a falar castelán e 
agora non hai maneira de sacarlle 
unha palabra en galego. Ti que es 
nacionalista como min, cres que é 
posible chegarmos a ese estadio?
 Isto non se pode conseguir nunha le-
xislatura pero, si se inicia un proceso 
de  cambio político e desde o gober-

no se traballa para isto, nunha xera-
ción pódeselle dar un xiro competo. 

Se comparamos Galiza con Euskadi 
ou Cataluña a situación é moi diferen-
te porque alí levan tres ou catro déca-
das con gobernos nacionalistas que 
están conseguindo con determinadas 
políticas que haxa un sentimento de 
identidade, que se nacionalice o país 
e no ámbito de política lingüística fan 
todo o contrario do que se fai aquí.
Vou opinar ao respecto e non de 
maneira política senón filolóxica; 
para min a política lingüística do 
PP e absolutamente  irresponsable 
pois pon en grave perigo a exis-
tencia do idioma nas seguintes 
xeracións?
 Non só é iso, senón que conseguiu 
instalar con aquela campaña absurda 
e miserable do ano 2009 da imposi-
ción do galego. Isto é totalmente falso 
e o contrario da realidade.
    Ves ao idioma no estadio ante-
rior á súa desaparición?
 Creo que non estamos nesa fase 
neste momento, pero si nunha evolu-
ción moi preocupante e problemática. 
Por ser un pouco máis optimista, 
tamén percibo que nunha parte im-
portante da mocidade non hai rexei-
tamento cara o idioma, aínda que 
non o falen. Estamos vendo tamén 
o fenómeno dos neofalantes, vendo 

unha produción en ámbitos culturais 
e musicais en galego e aquí hai unha 
oportunidade de traballar con inte-
lixencia, cambiando o discurso para 
intentar gañar parte desta mocidade, 
sen adoutrinamento claro, para que 
sintan que o galego é unha lingua 
importante, necesaria e parte funda-
mental da identidade.
    E a política do PP de inzar os 
montes do noso país de muíños de 
vento, ten algo positivo ou é todo 
negativo? 
 Non son políticas só do PP, senón 
que hai directrices europeas e esta-
tais. A Galiza tócalle o papel de ser 
produtora e fornecedora de materia 
prima, cun desenvolvemento abso-
lutamente indiscriminado, invasivo e 
abusivo destas tecnoloxías. A Xunta 
está facendo todo tipo de cambios 
legais para que todos estes proxectos 
se poidan implantar en todo o territo-
rio cun impacto brutal, facéndoo de 
maneira indiscriminada e arrasando 
con todo o que hai ao redor.
    Hai opción de facelo de maneira 
racional non indiscriminada nin 
abusiva?
 Si. Hai que priorizar os usos agro 
gandeiros, forestais e dentro disto 
encaixar a produción de enerxía  con 

Entrevista
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criterios de proximidade. Non cons-
truír grandes infraestruturas pensa-
das para a exportación e para forne-
cer outros territorios.A súa riqueza 
ten que quedar aquí e beneficiar ás 
poboacións locais, non ir para fóra, 
este sería un custo asumible. 
    Para fóra para onde?
Tal como está concibidos os eólicos 
non son para frear o cambio climáti-
co, senón para que grandes inverso-
res internacionais, fondos de inver-
sión e a banca lúcrense, saquen a 
maior rendibilidade posible no menos 
tempo posible, por isto a invasión do 
territorio. Esta invasión esta tendo 
unha revolta social impresionante.
    Por isto che quería preguntar. 
Ti tes estado na Groba, en Cer-
dedo-Cotobade e nalgún sitio 
máis. Que percepción albiscas no 
conxunto da veciñanza das zonas 
afectadas?
 No último ano houbo un cambio,  
parece que como que a xente esper-
tase e deuse de conta do que estaba 
pasando. Nunhas comarcas máis ca 
en outras pero houbo unha auténtica 
revolta social masiva e maioritaria 
porque os eólicos vanlles a invadir o 
seu espazo vital 
    Eu creo que nas municipais do 
2.019 o PP perdeu Baiona cando 
quixo chantar o campo de golf en 
Baredo .A invasión de eólicos pode 
provocar moitos episodios análo-
gos?
 Creo que en moitos concellos vai ser 
un factor importante, por iso en moi-
tas  localidade gobernadas polo PP 
están intentado aparentar que están 
en contra dos parques eólicos. Isto 
pasa en concellos como A Estrada, 
Cerdedo-Cotobade, Oia, Lalín.
    Cando a alcaldesa Cristina 
Correa votou contra os eólicos a 

favor da moción que presentou o 
BNG,  era un voto de aparencia?
 Si. Ela dáse de conta que socialmen-
te é moi difícil defender os parques e 
é contraditorio co modelo de Concello 
que están potenciando e desenvol-
vendo, pero non vai romper co PP 
por isto. 
    Outra cuestión relevante agora 
mesmo e o estado  da atención 
primaria. A xerencia do Sergas 
acaba de ordenar que 14 centros 
de saúde prescindan de todo tipo 
de atención agás as urxencias e o 
Covid.  Cal é a Posición do BNG?
 Isto é unha barbaridade que nunca 
pasara. Os propios profesionais creo 
que se revelaron maioritariamente 
contra esta decisión. O BNG pediu a 
convocatoria dunha deputación per-
manente do parlamento. O que está 
en xogo é a propia supervivencia do 
que coñeciamos da sanidade pública 
e especialmente da atención prima-
ria. Isto está provocando un colapso 
absoluto. A pandemia o que fixo foi 
exteriorizar problemas que xa viñan 
de atrás. O problema de fondo é 
unha política de 12 anos de recortes 
e privatizacións que reduciron  moití-
simo os efectivos da sanidade pública 
en atención primaria que a levou a un 
estado de extrema debilidade para 
afrontar esta situación.
O colapso provoca que a xente que 
ten posibilidade se pase á sanidade 
privada, os seguros sanitarios están 
medrando dunha maneira exponen-
cial 
    Outro foco de conflito que pare-
ce que vai acabar pero non remata 
nunca é o de ENCE. ENCE acábase 
ou non?
 Está todo a expensas da resolución 
xudicial do Supremo. A primeira 
decisión da Audiencia Nacional foi 

favorable aos intereses do Concello 
e da defensa da Ría, ditaminou que á 
prorroga da empresa foi ilegal e non 
podía seguir aí. Batalla de mobiliza-
ción e histórica gañada. Pola banda 
contraria a Xunta e a empresa están 
movéndose para crear a ilusión de 
que a fábrica pode seguir aí e non 
buscar alternativas.
    E a dirección da fábrica que que-
re, cal é a túa opinión?
 Ten un plan B que é ampliar a fábrica 
de Navia, en Asturias, que se abas-
tece maioritariamente de territorio 
galego. O outro plan e meter presión 
política e social para seguir onde 
están.
 Penso que o PP o que quere e que 
peche a fábrica para poder ter ren-
dementos políticos disto e sacarlle á 
alcaldía ao BNG en Pontevedra, 
Outro aspecto moi preocupante é a  
perda da capacidade industrial que 
ten a cidade de Vigo. Os estaleiros 
vigueses Barreras e Vulcano, teñen 
solución?
Deberían tela. Nós defendemos que 
a industria, xunto coa parte da inno-

vación, deberían ser un baluarte na 
área de Vigo e o naval ten que ser un 
elemento central. Para nós a solu-
ción pasa por ter unha participación 
pública directa onde haxa recursos 
públicos destinados a activar todo o 
potencial naval de Vigo e de estas 
dúas empresas.
Para acabar. Que estás facendo so-
bre a memoria histórica ultimamente?
Sigo recompilando documentación 
e escribindo cousas coa idea de 
publicar no futuro algún libro, e no 
ámbito publico e político traballar pola 
memoria histórica no parlamento e 
noutros ámbitos Para desenvolver 
políticas públicas pola memoria en 
Galiza.
E unha persoa coma ti que anda de 
curruncho en curruncho pola Galiza 
ten tempo para a actividade persoal.
Creo que debemos de facer por tela 
para a nosa saúde, desconectar e fa-
cer cousas como ver unha serie, saír 
a camiñar, ler un libro, investigar para 
afastarnos do estrés e do traballo ao 
120%.
Xa me ensinarás como se fai iso

Entrevista

a miÑoteira
San Martiño
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   Moncho, es un rapaz novo pero 
levas toda a vida metido no mundo 
DA política . Estiveches na FPG, 
en Anova e agora comezas unha 
nova etapa. Como, cando, por que 
e para que nace o PCRG? 
 Ao rematar a xeira política anterior, 
a que comeza co 15M –aínda que 
en Galiza comezou antes que no 
Estado, Anova naceu antes que Po-
demos– aquí, estabamos marcados 
polos movementos de Galiza Non Se 
Vende ou Nunca Máis. Isto plásma-
se nunha nova forma política, pero 
non como “nova política”, ese termo 
nunca me gustou, o que había que 
recuperar era a política. 
   Antes de que existiades vós con 
aquel Novo Proxecto Común que 
cristalizou en Anova-Irmandade 
Nacionalista, non existía a política 
en Galicia?
 Existía unha política bastante apre-
sada, despois do bipartito houbo 
como un impasse político onde non 
se estaba dando resposta á crise do 
2008. Así comezou esta xeira que 
tivo o seu momento culminante coa 
primavera municipalista do ano 2015.
   Aquí chegastes a ter alcaldes en 
Ferrol, A  Coruña e Santiago, non?
 Si, exactamente. E seis deputados 
en Madrid.
 Isto foi durante un mes, cando se 
repetiron as eleccións baixastes a 
cinco, e creo que 14 deputados no 
parlamento galego. Mesmo neste 

momento culminante, non tiñades 
implantación nas vilas e nas aldeas. 
Incluso as alcaldías das grandes ci-
dades estaban un pouco collidas por 
pinzas, non tiñades base e militancia 
que puidera soster esta situación.
Efectivamente, houbo unha xeira 
de eleccións moi seguidas e non 
nos permitiu nunca que todo este 
proxecto se sostivera cun corpo 
militante suficientemente numeroso. 
Tamén cómpre dicir que había vilas 
nas que tiñamos gobernos como 
Cangas, Sada ou Teo. Creo que isto 
das mareas foi o maior fenómeno de 
auto organización en Galicia desde 
Nunca Máis. Non chegou a callar por 
dúas cuestións. A primeira porque 
non se chegaron a organizar a nivel 
nacional para ser un suxeito político 
de ruptura e, a outra, polas propias 
dinámicas internas de oportunismos 
con afán dinamitador desde dentro.  
O éxito obtido chamou a moita xente 
oportunista. E tamén polos ataques 
externos das forzas do réxime.
   Cales son as forzas do réxime?
PP, PSOE e BNG.
   O BNG tamén?
 Si, demostrouno con creces ade-
mais. Tamén os poderes fácticos 
como a banca ou a prensa rexio-

nalista, con El Correo Gallego, por 
exemplo.
Podemos identificar a algún deses 
que lles chamas oportunistas?
A xente de Cerna e a xente que logo 
estivo a carón de Villares.
Volvendo á primeira pregunta. Na 
revista Espiral, unha revista indepen-
dentista de debate, analizamos hai 
tempo que este ciclo político rema-
tara. A partir de aí comezamos a ter 
charlas e debates. O PCRG nace 
destas conversas e de movernos polo 
País.
   Quen son os que tedes estas 
conversas ou facedes estes move-
mentos polo País?
 Xeira, Movemento pola Base, FPG.
   A FPG está finiquitada?
 Si.
   Anova está finiquitada?
 Anova está moi debilitada.
Nestas conversas démonos de 
conta de que tiñamos a necesidade 
de abandonar estas estruturas tan 
gasosas ou etéreas e volver a ter o 
que é un partido de cadros e discipli-
nado que soporte mellor os embates 
do inimigo. Un partido de cadros pero 
que queira sumar máis xente.
   Imaxino que teredes outra serie 
de obxectivos estratéxicos  máis 

ambiciosos que sinxelamente 
aguantar os ataques do inimigo?
 Si, claro. Comezando por xuntar no 
mesmo partido a todos os comunistas 
galegos que estean pola independen-
cia de Galicia e por una República 
Galega.
   Só os comunistas?
 Si.
   Aos socialdemócratas non?
 Unha vez que teñamos o partido 
haberá que facer alianzas, a partir 
de aquí haberá que pensar en crear 
organizacións máis grandes. De mo-
mento aínda non estamos nisto.
   Entón non son o voso inimigo 
e considerares a posibilidade de 
tecer pactos ou alianzas no futuro.
 Efectivamente.
  O día da presentación xa indicamos 
que temos como obxectivo aportar as 
nosas ideas e propostas, traballar en 
positivo e a reunificación do sindica-
lismo galego e de clase.
   Isto cres que é posible? 
Está difícil pero ten que ser un obxec-
tivo. Se non pode ser a curto prazo 
terá que ser a longo prazo, pero hai 
que intentalo.
   Falabas que un dos vosos 
obxectivos é recoller no PCRG a 
tódolos comunistas que traballan 
pola independencia do país. Sendo 
comunista e federalista, é posible 
ter cabida na vosa organización.  
 Para ser un auténtico federalista hai 
que ser antes independentista. Unha 
nación, para federarse con outra, 
primeiro ten que ter soberanía política 
e decidir por si mesma.
   Inclúes á  UPG no conxunto de 
comunistas galegos que aspirades 
a reunir?
 Creo que a UPG deixou de ser 
comunista desde a ruptura do 76 e 
confirmouse na ruptura do 86. É un 
partido idealista e anti-materialista, 
pero de marxista non ten nada.
   Despois da vosa presentación 

“A UPG deixou de ser comunista 
desde a ruptura de 1.976”

Moncho Lareu,Membro do comité central do novo partido PCRG (Partido Comunista pola República Galega).

Entrevista Redacción

 Recentemente coñecemos o 
nacemento dun novo suxeito 
político en Galicia: O PCRG 
(partido comunista pola 
República Galega).Nós fala-
mos cun dos membros da súa 
dirección política o profesor 
vigués Moncho Lareu.
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non se soubo nada máis de vós, 
en que momento político estades 
agora?
 Estamos traballando nas células e  
no Comité Central, en configurar o 
traballo de cada área para construír o 
Partido.
   Ides ter unha executiva clásica 
con secretario ou secretaria xeral?
 Teremos o noso primeiro congreso 
nun corto prazo de tempo para poder 
constituír e designar ao noso secre-
tario ou secretaria xeral. Esperemos 
que poida ser antes dun ano.
   Falo de memoria, pero na nota de 
prensa que mandastes falabades 
de 121 persoas no grupo consti-
tuínte. De todo o país ou dalgunha 
comarca concretamente?
 De todo o país, xa levamos traba-
llando desde o 30 de maio desde un 
primeiro congreso errado e incon-
cluso. Non se nos deixou coller as 
rendas da organización aínda que 
gañamos o congreso e a partir de aí 
comezamos a traballar xa neste novo 
partido. Así comezamos a percorrer o 
País, falamos con xente que militara 
no PCLN nos anos 80, na FPG nos 
anos 90, xente que estivera na UPG, 
sindicalistas. Conseguimos ilusionar 
a bastantes persoas ao longo do País 
e no congreso houbo unha represen-
tación territorial moi importante.
   Había xente histórica do naciona-
lismo?
 Si. Decidiuse no congreso non pu-
blicar fotos da xente que asistía por 
propia petición dalgunhas persoas 
presentes porque de momento non 
queren connotarse. 
   Vouche preguntar por algúns e 
contesta se podes. Gladys Afonso 
estaba?
 Non.

   Mariano Abalo?
 Non estivo, pero pode estar.
   Manolo caamaño?
 O mesmo.
   Ides convertervos nun suxeito 
electoral?
 O tema electoral ímolo deixar en 
barbeito de momento, imos ver 
como van evolucionando as cousas 
e cando cheguen as municipais do 
2023 miraremos se apoiamos algun-
has candidaturas municipais ou se 
é preciso nalgún concello crear ou 
fomentar algunha candidatura de 
unidade. Agora estamos en construír 
desde a base.
   Comentábasme que tedes a idea 
de manter unha praxe política ab-
soluta e diametralmente oposta á 
que mantivo as Mareas de orga-
nizacións construídas de arriba 
abaixo cun obxectivo claramente 
electoralista sen asegurar uns 
alicerces que a sustentaran. Vós 
ides a crear corpo, corpo militante, 
este vai ser o voso traballo políti-
co inmediato. Cando teñades este 
corpo pensaredes en asaltar metas 
maiores non?
 Tamén en tecer alianzas que son 
precisas e construír desde abaixo, 
isto é o importante para non cometer 
os mesmos erros. Imos facer fincapé 
no tema da formación política e ideo-
lóxica da xente máis nova, tanto da 
militancia como da xente externa que 
se vaia achegando.
   E neste contexto tan horrible de 
voracidade do liberalismo econó-
mico ves verosímil que mozos e 
mozas de 20 ou 25 anos síntanse 
cómodos recibindo formación teó-
rica marxista?
 Paréceme moi necesario. Eu traballo 
no ensino e hai rapaces no meu insti-

Cafeterìa

Casa do mar
Ampla terraza

C/ Concepción aeal
telf 661723320

Moaña

tuto que cantan o “Cara el sol”. É moi 
necesario reverter esta situación.
   Estades ilusionados co proxec-
to?
 Tanto eu como os meus compañeiros 
e compañeiras, mesmo a xente maior 

ca min de entre 50 e 60 anos. É unha 
marabilla traballar así.
   E tedes xente nova?
Si, tamén. A maioría da xente é me-
nor de 30 anos, a media de idade do 
comité central é moi nova.

Breve Historia da 
Sociedade de Albaneis de

 Marín (1897-1936)

Celso Milleiro Historiador de Marín

 A finais de 1897 constituíase a ter-
ceira sociedade obreira da localida-
de. Os albaneis formaban outro piar 
fundamental da Federación Obreira, 
sendo a meirande parte dos seus 
afiliados veciños da freguesía de San 
Xián de Marín.
Os primeiros anos pasan practica-
mente desapercibidos, até que o 1º 
de maio de 1908 convocan unha 
folga de importancia no sector que 
duraría varios meses. O motivo tivo a 
ver coa petición realizada seis meses 
antes para subir o soldo un real, mais 
contou coa intransixencia patronal.
Nesta folga entrou en xogo o Alcalde 
Juan Iglesias Puga “Juanás” que dun 
xeito totalmente caciquil ameazou e 
premeu ao Presidente da Sociedade 
para que asinase un papel en branco, 
cuestión que non logrou, polo que 
o mandou detido ao cárcere sendo 
“amoestado” polo Cabo da Garda 
Civil.
 As continuas presións da patronal, 
como a contratación de crebafol-
gas de Portugal, non foron quen de 
conseguir rachar os obxectivos que 
se marcou a Sociedade, que conta-
ba co apoio da Federación Obreira 
Local, ao aceptar ás poucas semanas 
tres Mestres a proposta dos obreiros. 
No mes de xuño aínda ficaban tres 
Mestres de Obras intolerantes coa 
reclamación dos albaneis, levando á 
detención de catro afiliados que foron 
conducidos ao cárcere de Ponteve-
dra.

 Os patróns Sobral e Vicente Iglesias 
Solla non só aceptaron a suba de 
salario, senón que satisfixeron econo-
micamente os gastos da folga. Xa no 
mes de outubro só o patrón Erasmo 
resistíase a rematar coa folga, mais 
claudicou en xaneiro de 1909 acce-
dendo á suba do salario e co gasto 
ocasionado aos obreiros polo paro. 
O éxito acadado animou á Socieda-
de para ingresar na UGT a comezos 
dese ano. Nese intre o ente tiña 45 
afiliados e destacaban os nomes de 
Serafín Arosa Iglesias e Antonio San-
tiago Santiago.
 En 1918 as sociedades relacionadas 
no ramo da construción, carpinteiros, 
canteiros e albaneis, declaráronse 
en folga, co obxectivo de medrar o 
salario 50 céntimos. A presión obreira 
logrou que os patróns aceptasen 
a solicitude. Daquela a sociedade 
estaba presidida por Secundino Vidal, 
mais na dirección aparecían outros 
nomes vinculados durante anos á 
sociedade: Julián Allariz Santomé, 
Manuel Couso Tourón “Revite” ou 
Eduardo Acuña Allariz “O Luxo”.
 O compromiso coa ideoloxía de 
clase e xustiza social veuse reflexado 
cando en 1920 a Sociedade apoiou a 
candidatura socialista nas eleccións 
xerais e realizou un aporte económi-
co para sustentala.
 Algunha crise debeu acontecer, da 
que non posúo constancia, porque 
en setembro de 1922 reingresou de 
novo na UGT e na Federación Nacio-
nal do Ramo da Edificación. En 1924 

Entrevista/Opinión
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O Morrazo

representaba a organización obreira 
máis importante en terra, por diante 
incluso dos canteiros, chegando a ter 
perto dun centenar de afiliados. Son 
anos escuros para a sociedade que 
xa en 1925 descenderon os seus afi-
liados case un terzo e reformulábase 
de novo ingresar na FNRE. A causa 
debeu estar na falla de cumprimento 
coas cotas que tiñan que pagar á pro-
pia Federación, mais que se solucio-
nou en 1927 e na que volveu a ter un 
crecemento de afiliación e o dereito a 
poder escoller concelleiros na corpo-
ración municipal. Neses anos sobre-
sae a figura de Manuel Couso como 
líder carismático da sociedade, mais 
que non logra parar os continuos 
altibaixos da entidade obreira en 
materia filial. Había algún tempo en 

que o ente obreiro abranguía tamén 
ao sector dos Pintores.
 Nas eleccións municipais do 12 de 
abril de 1931 a sociedade participa 
de xeito entusiasta a favor da candi-
datura republicana-socialista-agraria 
que obtén a vitoria en Marín, logran-
do ademais meter a Manuel Couso 
como concelleiro e ser nomeado 
Tenente-Alcalde da Corporación. 
Co golpe de estado de 1936 a so-
ciedade sería ilegalizada, estando 
presidida naquel intre por Couso, que 
tivo que agocharse, máis tarde detido 
e finalmente realizóuselle un expe-
diente de responsabilidades políticas. 
A súa filla Enedina foi rapada. 
 Outro afiliado, Bernardino da Torre 
Fernández, foi fusilado o 31 de de-
cembro de 193

ramÓn 
cabanillas, 
105
moaÑa
986 31 56 25

A Plataforma denucia “a falta de persoal médico 
para atender as urxencias no PAC de Marín” que 
levou “aos pacientes a acudir ao de Bueu ou A 

Parda en Pontevedra para ser atendidos” 
Sinalan que “hoxe en Marín de 14 medicos só hai 6 pasando consulta” e 

en Seixo levan “15 días cun único facultativo para 2.200 persoas”
Marín

 A Plataforma pola Defensa do Centro 
de Saúde de Seixo, que agrupa a 20 

colectivos das parroquias de San-
tomé de Piñeiro, O Campo, Ardán e 
Seixo, no concello de Marín, vén de 

denunciar “a falta de persoal médico 
para atender as urxencias no Pac de 
Marín” que levou “á derivación de pa-
cientes ao PAC de Bueu ou da Parda 
en Pontevedra para seren atendidos.” 
 Os medios publicaron que na fin de 
semana pasada, o PAC de Marín 
“non tiña ningún persoal médico” para 
atender as urxencias, pero dende 
a Plataforma informan “que isto xa 
ocorreu o xoves, 29 de decembro de 
2021, cun cartaz na porta de urxen-
cias” que informaba que “non dispo-
ñían de médico e debían ir ao Pac de  
Bueu ou a Parda, en Pontevedra.” 
  Sinalan que “levamos meses esixin-
do un segundo equipo médico pero 
agora ese médico que deixaron está 
en risco.”
  A Plataforma denuncia “que isto é 
máis grave aínda se lle sumamos os 
recortes na atención primaria do noso 
concello” xa que “no Centro de Saúde 
de Marín hoxe só hai 6 médicos de 
14 e, en Seixo, 1 único facultativo 
para 2200 persoas.” Nese sentido 
indican que “se non hai posibilidade 
de ter consulta no centro de saúde 
porque non hai medic@, se pasa 
o mesmo nas urxencias do PAC, a 
xente acaba por ir ás urxencias do 

Hospital Montecelo que están desbor-
dadas. Ao final quen frega as mans 
é a sanidade privada. Este é o caldo 
perfecto para que a xente vaia des-
esperada a engordar os seus petos 
por unha atención que deberan ter na 
pública.” 
 Dende a Plataforma apuntan “á 
xerencia de Jose Ramón Gómez e 
a Consellaría de Sanidade” porque 
“a súa política é a de non contratar, 
por iso non se cobren baixas por 
contaxios de Covid19 ou por outros 
motivos, permisos ou vacacións. O 
persoal sanitario leva moitos me-
ses ao límite, non hai previsión nin 
planificación por parte da Consellaría, 
e a situación acabamos padecéndoa 
tanto o persoal como as veciñas e ve-
ciños” Dende a Plataforma preguntan 
“onde está a Alcaldesa de Marín, por-
que segue empeorando a atención 
sanitaria no noso concello sen que a 
alcaldesa sinta nin padeza, a diferen-
za do que ocorre noutros lugares.”
Por último a Plataforma de Seixo 
fai “un chamamento a veciñanza de 
Marín, tanto das parroquias como do 
casco urbano” para que poñan unha 
reclamación “se non son atendidos 
cando o precisan, porque é a manei-
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Distribuidor Exclusivo

Lucía Santos manifestou que “María Ramallo non pode seguir negando o 
colapso que está padecendo a atención primaria e isto débese ao desman-
telamento que o PP leva aplicando na sanidade pública afectando seria-
mente aos servizos sanitarios mais básicos e esenciais da nosa veciñanza.”

O BNG solicita melloras no centro 
de saúde de Marín

 Durante as festas de Nadal o Punto 
de Atención Continuada (P.A.C.) de 
Marín quedou sen persoal facultativo 
para atender as urxencias durante 
varios días, tendo que derivar á veci-
ñanza que precisara servizos médi-
cos aos ambulatorios de A Parda ou 
Bueu para poder ser atendidos por 
persoal médico.
 No concello de Marín cunha poboa-
ción de máis de 24.000 habitantes, 
resulta imprescindíbel un servizo 
de urxencias, que a maiores está 
padecendo unha elevada taxa de 
contaxios COVID durante as últimas 
semanas. 
 É por isto que a portavoz municipal 
do BNG, Lucía Santos, vén de pre-
sentar unha serie de rogos para que 
o goberno municipal do PP presente 
perante a Consellaría de Sanidade e 
a Xerencia da Estrutura Organizativa 
de Xestión Integrada (E.O.X.I.) da 
Área Sanitaria de Pontevedra – O 
Salnés unha queixa polos feitos 
acontecidos consecuencia da falla de 
persoal no P.A.C. de Marín.
Unha vez mais, Lucía Santos insta a 
María Ramallo a  demandar á Conse-

llaría de Sanidade a  dotación de 
persoal necesario para garantir unha 
atención accesíbel e de calidade nos 
centros de saúde de Marín e Seixo.
A portavoz municipal do BNG ase-
gura “comprender que a situación 
sanitaria provocada pola pandemia 
da COVID está afectando ao per-
soal sanitario causando baixas mais 
isto non xustifica o peche do P.A.C. 
xa que os propios traballadores e 
traballadoras sanitarias levan meses 
demandando solucións ao SERGAS 
pola sobrecarga de traballo que están 
padecendo dende hai moito tempo.
 O BNG leva anos denunciando a 
política de recortes que vén apli-
cando o goberno do PP durante os 
últimos anos en servizos de sanida-
de, causando na atención primaria 
unha situación precaria cunha  falta 
de atención á veciñanza por falta de 
recursos como a que se está pade-
cendo na actualidade. 
 Lucía Santos manifestou que “María 
Ramallo non pode seguir negando 
o colapso que está padecendo a 
atención primaria e isto débese ao 
desmantelamento que o PP leva apli-

Marín

O Morrazo/Val Miñor

Gondomar aproba máis de 57.000 euros de axuda 
ao comercio local coa segunda liña de 

subvencións Covid19 
Dende marzo de 2021 ata agora o goberno de Paco Ferreira deu luz 
verde a  dúas liñas de axuda á economía local que suman un total de 

200.000 euros. 
Gondomar

 As subvencións ao comercio local 
enmárcanse dentro da segunda 
convocatoria aberta para axudar ás 
pequenas e medianas empresas a fa-
cer fronte á crise xerada tras  a pan-
demia. En total puxéronse ao dispor 
deste obxectivo 116.000, 64 euros, 
aos que  hai que sumar os 100.000 
euros dunha primeira liña aprobada 
en marzo de 2021 e  dirixida entón ao 
sector da hostalería, o máis prexudi-
cado nese momento.  
 “O noso obxectivo, desde o inicio 
desta pandemia, é estar xunto a quen 
se viu  máis afectado, e neste caso o 
pequeno e mediano comercio notou 
moi de preto a crise  económica xera-
da tras a aparición do virus”, explica o 
alcalde de Gondomar, Paco Ferreira 
 Máis de 50 empresas locais benefi-
ciadas das axudas 
 Nesta segunda convocatoria de 
axudas promovida polo goberno 
local, a través  da súa concellería de 
Comercio, aprobáronse un total de 51 
subvencións a pequenas e  medianas 
empresas do sector, isto é, un total 
de 56.800 euros en axudas, que se  
distribuirán en cantidades que oscilan 
entre os 1.000 e os 1.500 euros, 

segundo os  requisitos recollidos nas 
bases. 
Presentáronse un total de 56 solici-
tudes, das que 23 foron aprobadas 
antes de  nadal, abonándose entón 
un total de 25.600 euros. 
     Liñas de axuda COVID 19  
 Estas subvencións enmárcanse 
dentro da segunda liña aberta para 
axudar ás  pequenas e medianas em-
presas a facer fronte á crise xerada 
tras a pandemia. En total  puxéronse 
ao dispor deste obxectivo 116.000,64 
euros, dos que 41.646,64 euros  
proceden da liña 2 do Plan Concellos 
da Deputación Provincial e o resto 
achégao o  goberno local ao sumar 
75.068 euros, procedentes da modifi-
cación orzamentaria en  modalidade 
de crédito extraordinario.  
 As bases establecen o límite máximo 
de subvención do 100% do total do 
gasto  subvencionable fixándose o 
máximo de 1000 euros para persoa 
traballadora autónoma  sen traballa-
dores; ata un máximo de 1.200 para 
autónomo e micro empresas con ata 
5  traballadores; e ata un máximo de 
1.500 euros para autónomos e micro 
empresa con  entre 6 e 10 traballa-
dores 

ra de que quede constancia e non 
se poidan ocultar os recortes.” Do 
mesmo xeito, sinalan “que a sanidade 
pública non é un agasallo de nadal, 

senón un dereito” e convidan “a 
secundar as protestas previstas para 
que non se siga xogando coa nosa 
saúde.”

cando na sanidade pública afectando 
seriamente aos servizos sanitarios 

mais básicos e esenciais da nosa 
veciñanza.”
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  Recentemente a actriz e presen-
tadora María Mera relataba nas súas 
redes sociais un feito acontecido nun 
servizo de urxencias dun hospital.        
 Seica un médico lle contestou ante as 
súas queixas que “se non estás de a 
cordo disllo ao teu amigo Feijoo”. 
 Relata que despois de facerlle a triaxe 
en urxencias a derivaron ao “circuíto 
respiratorio”, unha sala con moitos 
cadeiras onde a xente esperaba a ser 
atendida e a algúns lles notificaban 
que eran positivos en covid. 
 Aplicáronlle o protocolo, tratárona 
como ao resto dos pacientes, e dubido 
moito que os profesionais dese centro 
hospitalario pretenderan colocala nun-
ha situación onde se puxera en perigo 
a súa saúde. Podo entender o cabreo 
e o malestar de María, mais tamén o 
desanimo e a frustración dese profe-
sional que lle contestou esa frase la-
pidaria. 
 Este tipo de situacións repítense 
moito nós últimos anos en hospitais 

e centros de saúde de toda Galiza. 
Nuns centros en mellores condicións 
e noutros peores, na maioría, por non 
dicir todos, cuns traballadores sanita-
rios e administrativos cansos de facer 
moitas horas en urxencias durante es-
tes anos de pandemia. Uns traballa-
dores que pasaron de heroes a viláns 
nun suspiro por culpa dunha xestión 
nefasta e dunha falla de medios hu-
manos e materiais intencionada. 
Imaxino como sería a discusión. Son 
testemuña case todos os días des-
te tipo de situacións onde persoas 
cabreadas pagan a súa frustración, 
algúns teñen un límite moi baixo de 
frustración, co persoal do mostrador 
do centro de saúde exixindo, berrando 
e insultando. Non son maioría os que 
desafogan cos que estamos na ou-
tra beira do mostrador, porén nestes 
tempos de pandemia estes feitos van 
en aumento, e máis estes días onde 
todos temos que facer un test de an-

tíxenos ou unha PCR.
 Os verdadeiros culpábeis
 Os dirixentes do Sergas, da Xunta, 
están acadando o seu obxectivo de 
desacreditar e deteriorar a sanidade 
pública até extremos insospeitados. 
Están acadando que os traballadores 
do Sergas, fundamentalmente os que 
todos os días están tras dos mostra-
dores, teñan que enfrontarse ao ca-
breo e o malestar de todas as persoas 
usuarias que acoden aos centros de 
saúde, servizos de urxencia e hospi-
tais para ser atendidos das súas en-
fermidades.
 A falta de médicos e pediatras nes-
ta situación de pandemia, que miste-
riosamente desapareceron e non hai 
onde atopalos, está levando ao límite 
á atención primaria. As imaxes das co-
las diante dos centros de saúde non 
son propias dun país que se di “mo-
derno e avanzado”. É evidente que 
non temos a mellor sanidade do mun-

do mundial por moito que o Sr. Feixoo 
presuma diso. 
 As medidas que toman para atallar 
a pandemia poden parecer erráticas, 
mais non o son. Teñen especialistas e 
científicos que os asesoran e saben, 
como sabemos todos se nós informa-
mos un pouco, o que vai pasar coas 
sucesivas ondas. Non nós engane-
mos, este xeito de actuar non é ca-
sual, non é froito do descoñecemento, 
é claramente intencionado. O impor-
tante é a economía, salvar as contas 
de resultados das empresas a costa 
da nosa saúde. A ecuación está clara 
a menos sanidade pública máis sani-
dade privada, máis negocio a conta da 
nosa saúde. 
 Eu diralle a María Mera que falara co 
seu amigo Feijoo e lle fixera chegar as 
súas queixas e as queixas de todas as 
persoas que padecemos e sofremos 
todas estas situacións e queremos 
unha sanidade galega pública de ca-
lidade.

Dillo a Feijoo
Pedro Cortegoso Traballador da sanidade

Opinión

Oriana Méndez Concelleira da Marea de Vigo. 

Álvaro Cunqueiro dixo aquilo de que 
Vigo foi fundada á beira dun verso de 
Martín Códax. Unha cidade fundada 
por un poeta que, ademais, deixou 
as súas creacións líricas vinculadas 
tamén á notación musical que con-
servamos. Dende que Martín Códax 
deixase para a historia as súas com-
posicións medievais, son innumera-
bles os creadores e as creadoras que 
desenvolveron e desenvolven as súas 
producións de xeito individual ou en 
colectivos e movementos artísticos, 
cun selo ou cunha sorte de marca de 
auga da ría.
O século XIX, coa súa potencia 
arquitectónica e, moi especialmente, 
o século XX vigués, que constituíu un 
auténtico estoupido de movementos 
artísticos, colocáronnos nunha situa-
ción de privilexio que se foi perdendo 

nunha pronunciada pendente descen-
dente ao longo da última década. A 
cidade de Manoel Antonio, de Álvarez 
Blázquez ou de María do Carme 
Kruckenberg, perdeu a hexemonía 
cultural que a caracterizaba e xa se 
fala de colapso de Vigo como cidade 
de cultura contemporánea. Se imos 
ao pasado inmediato, temos perdas 
que xa foron tantas veces sinala-
das publicamente como ignoradas 
dende o Goberno local de Caballe-
ro: o festival Are More de música 
clásica, a Fotobienal, o festival de 
jazz ImaxinaSons, o festival ALT de 
artes escénicas ou a despedida de 
Vigo do festival SinSal son mostras 

ben evidentes. Tamén os programas 
especialmente orientados a fomentar 
o talento da mocidade foron caen-
do: Súbete ao Castro ou a Casa da 
Xuventude. Con eles tamén desapa-
receron os locais de ensaio municipal 
para os grupos da cidade; o último, 
Vigosónico, coa escusa da pandemia. 
Cando vai volver abrir Vigosónico? 
Levamos preguntando por el dende 
hai máis dun ano. Tras o peche, o 14 
de marzo de 2020, o Goberno local 
tardou oito meses en responder ás 
chamadas dos usuarios e usuarias 
que só pretendían entrar para recoller 
os seus instrumentos, que quedaran 
alí co peche súbito de marzo. As 

preguntas sobre o futuro de Vigosóni-
co sucedéronse no Pleno do Conce-
llo de Vigo sen conseguir resposta 
ningunha, en ningún sentido. Custa 
entender este desprezo, esta falta 
do mínimo respecto, á veciñanza da 
cidade. Responderá agora o Goberno 
diante da organización que veñen de 
amosar os músicos e músicas que 
ensaiaban en Vigosónico esixindo a 
reapertura do espazo?
Tamén é Vigo, dende hai décadas, 
capital editorial. Hoxe atopamos o 
nome da nosa cidade nas catego-
rías que organizan as temáticas das 
bibliotecas baixo a etiqueta “novela 
negra viguesa”. Mentres, o que non 
está en Vigo son, precisamente, as 
bibliotecas, grandes ausentes dos 
nosos barrios; un feito sinalado, sobre 
todo, pola veciñanza, como se viu coa 
manifestacións dos veciños e veciñas 
en Sanjurjo Badía pedindo a prometi-

Vigo, 
o latexo subterráneo
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da biblioteca para Teis. O que se está 
negando, o que se está impedindo en 
Vigo cando o Goberno local  insiste 
en rexeitar a creación dunha rede 
municipal de bibliotecas que dea res-
posta ás necesidades dos barrios e 
parroquias, é negar a máis democrá-
tica das institucións, como dixo Doris 
Lessing, Nobel de Literatura. Cando 
Vigo volve ser sinalada pola Asocia-
ción de Profesionais dos Arquivos, 
Bibliotecas, Museos e Centros de 
Documentación de Galicia (BAMAD) 
debido ao abandono que padecemos 
en termos de servizos bibliotecarios, 
o que se revela é que a cidade máis 
poboada do país é a que goza dunha 
peor situación bibliotecaria. Cando 
Abanca decide pechar algunhas das 
bibliotecas que estaban nos barrios 

A túa xoiería de confianza

Taller de reloxería e xoiería

Angel Rodríguiguez

-Pablo iglesias, 18      CANGAS

986 30 58 36                   617 64 03 77

Pablo Iglesias, 18
CANGAS

986 30 58 36       617 64 03 77

dende a obra social de Caixanova e 
o Concello non negocia a cesión do 
espazo para aproveitar os espazos 
existentes e establecer neles bibliote-
cas públicas municipais, o que temos 
é negación de servizos públicos de 
calidade para os nosos barrios.
Levamos anos, lexislaturas incluso, 
denunciando que Vigo está nunha 
situación máis que alarmante. Dará o 
photocall de cartón-pedra agochado 
a existencia dunha nutrida comunida-
de cultural que latexa por dentro? De 
certo, sobreviviremos ao abandono 
e ao desprezo institucional porque a 
personalidade creativa, como a forza 
industriosa e libre de Vigo, cara e 
envés da mesma moeda que somos, 
non remata nunca. Dispostas a sal-
varnos nós mesmas. Seguimos.

   Contádeme a historia do equipo, 
cando nace o lóstrego?
 Nace en xullo do 2020, en plena pan-
demia. A gran maioría das xogadoras 
víñamos do Valadares competindo en 
categoría nacional. Decidimos crear 
este proxecto e montar un club inte-
gramente feminino porque críamos 
que apostar polo deporte feminino 
era o correcto
   Por que motivo vos establecedes 
aquí en Chaín?
 A nivel instalacións era o campo que 
mellor nos viña por proximidade da 
maioría das xogadoras e Vigo era 
difícil pois están ocupados a maioría 
dos campos.
   Foron duros os inicios?
 Si, bastante. Houbo que crear todo 
de cero, desde elixir a cor das medias 
ata o máis importante de todo o 

papelame. Ademais da incerteza de 
nacer na pandemia e non saber si 
íamos poder competir, desde outubro 
do 2020 que se ía comezar a compe-
tir ata xaneiro do 2021, foron meses 
complicados.
   En todo ese tempo o deporte 
afeccionado non competiu, podia-
des adestrar polo menos?
 Intermitentemente, dependendo dos 
peches perimetrais e o momento 
sanitario producido polos brotes. O 
primeiro partido que puidemos xogar 
foi o 17 de xaneiro do 2021.
   E contra quen?
 Contra o Rosalía de Ourense. Xoga-
mos aquí na casa.
   Lembrádevos do resultado?
 Si, gañamos 3-0.
   Cantas nenas compoñen o club 
actualmente?

Unha treboada de paixón polo 
fútbol en Gondomar

“O fútbol é un deporte 
moi machista”

Lóstrego C.F.
 A parroquia de Chaín e o fogar dun equipo de fútbol femi-
nino de recente creación; o Lóstrego. Nun contexto terrible, 
como o da actual pandemia sanitaria, un feixe de rapazas e 
rapaces valentes e cun profundo compromiso co deporte e coa 
igualdade deciden fundar este equipo no medio dun océano 
de dificultades. E hoxe, con menos dun ano e medio de vida, 
80 nenas da comarca, grazas ao seu esforzo e sacrificio, teñen 
a oportunidade de facer realidade os seus sonos e practicar o 
seu deporte preferido. Nós falamos con 4 dos seus responsa-
bles, dous mozos e dúas mozas: Tamara, Ana, Gabi e Sinuhé.

Opinión Entrevista Redacción
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Aproveita as nosas estupendas rebaixas

 Cerca dunhas 80 nenas.
   De que abano de idades?
 Desde os 6 anos das máis pequenas 
ata os 30 do primeiro equipo.
   En cantos equipos?
 En Cinco. Promesas, que son as 
máis pequenas; infantís, cadetes, 
sénior filial e o primeiro equipo.
En que competición estades?
En Liga galega. Tanto as pequenas 
como o resto. O filial está en segunda 
galega e as sénior en primeira.
   E como son os adestramentos, 
cantos días adestrades?
 As maiores tres días á semana e 
competimos o domingo, as demais 
categorías adestran dous días e com-
piten entre sábado e domingo.
   Un tema complicado ten que ser 
o do financiamento, como tedes 
estruturado esta cuestión e cales 
son as vosas fontes ?.
 A verdade pensabamos que ía ser 
máis complicado e a cousa foi bas-
tante ben. O ano pasado tiñamos un 
presuposto de 10.000€ e este ano 
andamos sobre os 25.000. Temos 
moito apoio institucional e por parte 
dos familiares das xogadoras e das 
empresas privadas como colaborado-
ras tamén.
   Entón tedes tres vías de finan-
ciamento, o apoio institucional, as 
empresas privadas e o apoio de 
nais e pais das xogadoras. E non 
hai que facerse socio para ver os 
partidos?
 Non, de momento a entrada é de 
balde, a afección apóianos mercan-
do rifas euro a euro. Para o ano que 
ven estudiaremos a opción de entrar 
como socio se ascendemos á catego-
ría nacional.
   Nacional galega?
 aspiramos a ascender á categoría 
estatal española, e aí si que os des-
prazamentos son máis lonxe.

   E do apoio institucional de quen 
obtede subvencións?
 Da Xunta de Galicia, da Deputación 
de Pontevedra e do Concello de Gon-
domar. Todos teñen unhas liñas  de 
subvencións aos clubs deportivos.
   A cantidade que vos dan as ad-
ministracións é a suficiente?
 Non nos podemos queixar, sobre 
todo co concello porque somos un 
club de recente creación e déronnos 
a subvención sen estar competindo 
aínda. E non tiñan porqué facelo. 
Tamén é certo que o club está cre-
cendo moito e se ascendemos para 
a vindeira tempada á nacional si que 
imos necesitar moita axuda.
   Cando falas de ascender supoño 
que che refires  ao equipo sénior 
que compite en primeira galega 
non?
 Si, exactamente.
   E como ides este ano?

 De momento non perdemos ningún 
partido desde o arranque da compe-
tición e o obxectivo é claramente o 
ascenso.
   Competindo en liga Galega todos 
os equipos os gastos en viaxes 
imaxino que son grandes, non?
 Si, de feito é aquí onde se nos vai 

todo o presuposto. O ano pasado 
con poucos meses de competición 
investimos en desprazamentos máis 
de 8.000€ en viaxes. Se ascendemos 
esa cantidade será moitísimo maior.
   Os adestradores e adestradoras 
cobrades?
 Nós de momento non cobramos 
nada 
   Entón en cinco equipos sodes 
cinco adestradores e adestradoras 
que non cobrades?
 Non, somos máis. As nenas peque-
nas requiren máis esforzo e moitos 
ollos pendentes delas e logo están os 
adestradores específicos das por-
teiras, polo de agora todos  e todas 
facemos un traballo altruísta.
    Os partidos de fútbol feminino 
vívense con tanta paixón como os 
masculinos?
 As veces con máis, depende do parti-
do e da rivalidade.
   As veces asisto a algún partido 
para facer crónicas no fútbol base 
masculino e a tensión que hai nas 
gradas entre nais e pais era impre-
sionante. Existe nos partidos de 
fútbol feminino?
 Quizais a base e moito menos tóxica. 
Creu que o fútbol é un dos deportes 

Entrevista
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Cafeteía da cultural de 

Xogos de mesa, billar, dardos...

As emendas formuladas, centradas 
na sanidade e os servizos públicos, 
no medio ambiente e nas infraes-
truturas e a mobilidade, supuñan un 
aumento de 9 millóns nuns orzamen-
tos que non contemplan ningunha 
partida específica para ningún dos 
tres concellos. 
Val Miñor, 4 de xaneiro de 2019.- To-
das e cada unha das vinte emendas 
parciais que o Bloque Nacionalista 

Galego formulou á proposta de or-
zamentos da Xunta para o exercicio 
2022 relativas aos concellos do Val 
Miñor, foron rexeitadas polo goberno 
do PP. As emendas centrábanse no 
reforzamento e alongamento dos 
servizos públicos, na sanidade, na 
reactivación económica, no medio 
ambiente e na mellora da mobilidade 
e das infraestruturas viarias.  
Carmela González, deputada do BNG 
no Parlamento Galego; Iago Pereira, 
tenente de al calde en Baiona; Ma-
nuela Rodríguez, portavoz municipal 
en Gondomar; e Xavier Ro dríguez 
e Juli Castro, responsábeis locais en 
Nigrán e Baiona, respectivamente, 
realiza ron onte unha valoración dos 
orzamentos da Xunta para o ano que 
comeza: “Máis unha vez, as emendas 
do BNG foron rexeitadas polo rodete 
da maioría absoluta do PP”, denuncia 
a deputada Carmela González. “Un-

has propostas que suporían un incre-
mento de 9 millóns nuns orzamentos 
que non contemplan ningunha partida 
específica para ningún dos tres con 
cellos”, engade. 
Pola súa banda, as e os represen-
tantes do BNG no Val de Miñor 
denuncian que “o PP de Feixóo, co 
silencio cómplice do PP de Baiona, 
Gondomar e Nigrán, deixa os nosos 
concellos sen uns investimentos que 
incidirían de xeito significativo na 
creación de emprego e na calidade 
de vida da veciñanza”. 
Servizos públicos 
No relativo á sanidade pública, 
destacan a solicitude de reforzo de 
medios e de cadro de persoal para 
a atención primaria; a ampliación do 
horario do servizo de saúde mental 
no CS Val Miñor, que acumula listas 
de agarda de máis de seis meses; o 
rescate do Hospital Álvaro Cunqueiro 
para a xestión pública; así como o 
inicio das actuacións para absorber 
o centro privado Povisa, ao que está 
adscrita a poboación do Val, na rede 
sanitaria pública do Sergas. Desde 
a fronte nacionalista lembran que a 
Xunta deriva cada ano 200 millóns de 
euros para “cebar estas dúas empre-
sas privadas”.
En relación aos servizos sociais, ante 
a escaseza de prazas públicas e 
para facilitar a necesaria conciliación 
familiar, laboral e social, o BNG solici-
taba a construción dunha residencia 
de maiores para os tres concellos e 

Todas as emendas presentadas polo BNG aos Orza-
mentos da Xunta para o 2022 relativas

 aos concellos do Val de Miñor foron rexeitadas 
polo goberno do PP 

Val Miñor

que a nivel grada e moi tóxico e nas 
categorías de base femininas de 
momento non é así, agora na catego-
ría feminina de sénior e exactamente 
igual ca na categoría masculina.
    O fútbol é un deporte machista?
 Si, moi machista como todos os 
deportes.
   En que tipo de comportamento 
pódese percibir isto?
 O nacemento do Lóstrego ven por 
comportamentos machistas entre 
outras cousas, por exemplo.
   E as nenas como viven o seu día 
a día aquí nun equipo feminino?
 Alén do deportivo tratamos de apor-
tar outros valores como o respecto, 
que non haxan diferencias  por ingre-
sos, a solidariedade, e combater cal-
quera ambiente machista no deporte. 
Tamén que temos que aproveitar o 
pulo que está dando a Federación 
coa creación  das ligas femininas 
que favorece  que as rapazas se 
atrevan a xogar ao fútbol. Antes non 
se atrevían tanto porque xogaban en  
categorías base en grupos mixtos e 
cos rapaces custáballes dar o paso.
   E entre estas 80 nenas, tedes 
algunha especialmente talentosa?
 Hai xogadoras de moito nivel, mes-

mo as pequenas que aprenden e 
absorben moi rápido ata as maiores. 
Por isto é importante que haxa estas 
ligas femininas para que as nenas 
accedan a este deporte dunha ma-
neira máis temperá e poidan chegar 
á elite do fútbol.
   Para ser unha futbolista de talen-
to hai que nacer, ou pódese facer?
 Ambas características en conxun-
to, pero o principal é o traballo e o 
esforzo. Podes ser moi boa, pero se 
non te esforzas podes quedar polo 
camiño e non chegar a nada, sen em-
bargo, adestrando e sendo constante 
no traballo podes chegar lonxe aínda 
que non teñas moito talento.
Moitas grazas e moita sorte na 
vosa viaxe.

Entrevista/ Val Miñor
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centros de día en Baiona e Gondo-
mar, así como ampliación de prazas 
de escolas infantís públicas.  
No tocante ao ensino, a emendas ían 
dirixidas á mellora de infraestruturas 
e de equipamentos nos centros de 
ensino, á mellora dos servizos de 
comedores e a ampliación do dereito 
de transporte escolar ao estudantado 
do ensino non obrigado (bacharelato 
e FP). 
Medio ambiente, infraestruturas e 
mobilidade 
A cuestión ambiental merece unha 
importante atención para a organi-
zación nacionalista. Desta maneira, 
propuñan un plan de reforestación 
con especies autóctonas, recupe-
ración de superficies queimadas e 
desenvolvemento de accións preven-
tivas fronte aos incendios, sempre en 
colaboración coas Comunidades de 
Montes en Man Común. Demanda-
ban tamén a realización dun estudo 
para a recuperación e rexeneración 
da Foz do Miñor, para a corrección 
da contaminación e a recuperación 
do seu banco marisqueiro, ademais 
dunha emenda para a continuación 
da rede principal do saneamento no 
concello de Gondomar. 

Tomiño abre as inscricións para a súa 
Semana da Educación 

O Concello organiza catro conferencias do 7 ao 10 de febreiro para 
“transformar a sociedade educando en diversidade” 

As persoas interesadas xa se poden inscribir a través da web do Concello 

En canto ás infraestruturas e a mobili-
dade propuñan maiores bonificacións 
transitorias das peaxes da AG-57 e 
o estudo para a avaliación do resca-
te da concesión para a súa xestión 
pública e a eliminación definitiva 
das peaxes, así como a inclusión de 
Gondomar no Transporte Metropoli-
tano da área de Vigo. Tamén presen-
taron emendas para a urbanización e 
humanización do viario, como na PO-
552 ao seu paso polo núcleo urbano 
de Sabarís (Baiona) ou pola Rama-
llosa (Nigrán), e para a mellora da 
mobilidade peonil, nos tres concellos. 
Recuperación económica na área de 
Vigo 
En materia económica e industrial, 
diante do contexto de grave crise, a 
fronte nacionalista reclamou a posta 
en marcha dun Plan Comarcal de 
Reindustrialización, dun Centro Me-
tropolitano para o impulso tecnolóxico 
e un Centro de reparacións do Naval. 
Emendas encamiñadas a impulsar un 
novo modelo económico, baseado na 
ciencia e na innovación, que moderni-
cen os sectores produtivos estratéxi-
cos para crear emprego de calidade 
e situarnos cunha posición forte no 
plano económico.

Val Miñor/Baixo Miño

 O Concello de Tomiño volve a apos-
tar pola educación para un mundo 
mellor cunha nova edición da súa 
Semana da Educación. Será do 7 ao 
10 de febreiro no Auditorio de Goián 
e contará con catro conferencias para 
que docentes, persoas educadoras 
en xeral e pais e nais en particular 
acudan a informarse e formarse en 
diferentes temáticas relacionadas coa 
educación. 
 A alcaldesa, Sandra González, 
explica que este ano “queremos que 
a Semana da Educación nos axude 
a transformar a sociedade educando 
en diversidade” e anima a veciñanza 

e aos e ás profesionais da educación 
da comarca a asistir a un evento to-
talmente gratuíto e ao que se poden 
inscribir a través da web do Concello.     
 O Concello tamén ofrece un certi-
ficado de asistencia para todas as 
persoas que o desexen. 
 A Semana da Educación comezará 
o 7 de febreiro ás 19.00 horas coa 
charla “Ensinar dende o cerebro de 
quen aprende” do doutor en Ciencias 
da Educación, José Antonio Fernán-
dez Bravo. O experto reflexionará 
sobre os principios, motivos e resul-
tados que amosaron dabondo a súa 
valía e hai que manter na educación, 

Tomiño

Café, bar e tenda de ultramarinos

A nosa terra 
“O Rosal”

Estamos en O Rosal
(Medas)

Visítanos!!!
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así como das costumes de dubidoso 
acerto que debemos esquecer. A súa 
exposición estará centrada “en que 
ensinemos como os nenos e nenas 
aprenden, xa que… Como é posible 
a atención á diversidade sen unha 
diversidade de atencións?” 
  O 8 de febreiro ás 19.00 horas 

subirá ao escenario Maitane Alonso 
Monasterio, investigadora, co-funda-
dora de Innovating Alimentary Machi-
nes e estudante de medicina, para 
falar de como pasar da curiosidade á 
realidade, pasando pola educación. A 
súa charla “1+1≠2” tamén tratará de 
responder a que facer cando temos 

unha idea que cremos que ten poten-
cial para crear un impacto positivo na 
sociedade. Maitane Alonso atópase 
no Ranking dos 120 Future Leaders 
iberoamericanos de LlyC. Tamén reci-
biu o premio “Hipatia” ao talento xove 
na ciencia outorgado por El Econo-
mista, o premio “Mujer Inspiración 
Revelación” de Insparing Girls, así 
como diversos premios en certames 
nacionais e internacionais de investi-
gación, como o premio especial Intel 
ou o premio da Societat Catalana de 
Bioloxía. Forma parte da lista “Las 
Otras 100 Fortunas” de Forbes 2021 
e a lista 50 NEXDT de 50 Best of the 
World. 
 O 9 de febreiro será a quenda de da 
doutora en matemática pola Univer-
sidade de Sevilla, Clara Grima. A di-
vulgadora presenta a conferencia “En 
busca do garfo perdido”, que tratará 
sobre como un garfo, se nos ache-
gamos un chisco máis e observamos 
con cariño e paciencia, é un 
Enderezo: Praza do Seixo, 1. 36740 

Tomiño. Teléfono: 986 622 001-03. 
Correo electrónico: comunicación@
tomino.gal obxecto matemático 
fascinante cunha chea de aplicacións 
sorprendentes, que serven para 
analizar as redes sociais, deseñar 
unha liga de fútbol ou organizar un 
banquete de voda. E sempre do xeito 
máis eficiente. E divertido. Grima 
explica as persoas que queiran asistir 
que “nesta charla imos amosar como 
estas ferramentas, en aparencia moi 
sinxelas, teñen un potencial impre-
sionante para modelar situacións 
e conflitos cotiáns e resolvelos de 
forma óptima. Só hai que ser curiosa 
e saber usar algo no que, de momen-
to, no nos gañan os ordenadores: 
intuición e sentido común”. 
 A Semana da Educación rematará 
o 10 de febreiro ás 19.00 horas coa 
charla “Educar dende a mesa”, de 
Julio Basulto, dietista-nutricionista e 
autor de varios libros sobre nutrición.      
Chegará a Goián para falar de “como 
compartir a mesa coas nosas fillas 

Baixo Miño
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 Laura Calvo é a flamante gañadora 
do concurso “Que é para ti a OMIX de 
Tomiño”. O debuxo da alumna de 1º 
de Bacharelato do IES Antón Alonso 
Ríos alzouse co premio xunto unha 
frase que para ela define a Oficina 
Municipal de Información Xuvenil, un 

reflexaron moi ben a importancia da 
OMIX no noso concello”, lembra a 
alcaldesa, ao tempo que engade que 
agora o debuxo será serigrafiado en 

 Laura Calvo gaña o concurso 
“Que é para ti a OMIX de Tomiño”

O debuxo da alumna de 1º de bacharelato do IES Antón Alonso ríos será 
serigrafiado en centos de bolsas de tea

espazo que traballa na “procura do 
desenvolvemento da nosa xuventu-
de”. 
 A alcaldesa, Sandra González, 
destaca o traballo de Laura Calvo e 
de todas as persoas que participa-
ron neste concurso. “Todas e todos 

centos de bolsas de tea que van ser 
repartidas entre todo o alumnado 
do instituto “cunha gran sorpresa e 
agasallos no interior”.

e cos nosos fillos é moi importante 
para mellorar a súa saúde”. Para o 
experto este momento e “moito máis 
do que acostumamos a crer”, e na 
súa conferencia detallará os múltiples 
beneficios que exerce comer coa 

nosa prole sobre a súa saúde física 
e emocional, e compartirá estratexias 
para que ese momento se conver-
ta nun espazo de aprendizaxe (por 
parte de persoas adultas e menores) 
e, sobre todo, amor. 

Tomiño

 Tomiño continúa a recuperar espazo 
para as persoas cunha nova inter-
vención. O Concello acaba de licitar a 
obra para crear unha nova senda que 
unirá a rotonda da Pedra coa nova 
avenida do Baixo Miño. Conta cun 
orzamento de máis de 150 mil euros 
e consistirá dun percorrido accesible 
e seguro pola marxe este da estrada 
actual, e que dará continuidade aos 
itinerarios peonís e ciclistas desenvol-
tos coa recente execución da variante 
de Seixo.
 A alcaldesa, Sandra González, des-
taca que con esta actuación “conti-
núamos fomentando e potenciando a 
mobilidade sustentable en Tomiño” e 
explica que a nova senda creará un 

longo percorrido circular de máis de 
catro quilómetros ao redor do Seixo 
para o desfrute da veciñanza. “Sa-
bemos que aos veciños e veciñas de 
Tomiño utilizaban este traxecto de 
maneira habitual, polo que con esta 
nova actuación, pechamos un anel 
seguro, confortable e accesible para 
todas as persoas no centro do noso 
concello”, conclúe a alcaldesa. 
A obra neste momento está en prazo 
de licitación pública e o prazo de 
presentación de ofertas é de 26 días 
naturais naturais dende a súa publi-
cación no perfil do contratante. Unha 
vez licitada, o prazo de execución 
será de catro meses. Esta interven-
ción está financiada polo Plan Conce-
llos da Deputación de Pontevedra

Tomiño creará unha nova senda para unir a ro-
tonda da Pedra coa nova avenida do Baixo Miño 

A actuación recuperará espazo para as persoas coa continuidade 
de itinerarios peonís e ciclistas

Tomiño

Baixo Miño
XXIII



Xaneiro 2022

   Ti es secretario da Unión Local 
da CIG na Guarda, pero en fun-
cións non?
 Si, agardo que na primeira quincena 
de febreiro poidamos ter a asemblea 
para a renovación dos órganos da 

unión local. Xa tería que terse cele-
brado pero a situación pandémica 
que estamos a vivir retrasou todo.
   Cantos anos levas como secreta-
rio da Unión Local?
 Pois se non me falla a memoria xa 

“O comportamento exemplar, solidario e digno, dos traballa-
dores en folga de IKF amosa  a parte máis nobre da especie 
humana, e fainos mellores como sociedade e como persoas”

O conflito de IKF a guarda

 Cando nunha parte significativa da sociedade se insire o axioma pro-
totipo da antipolítica ,”todos son iguais”, a esquerda perdeu a batalla. É 
nese instante cando agroman as bestas reaccionarias do fascismo, sem-
pre súper agresivas cos débiles e pusilánimes e apoucadas cos poderosos.   
E non, non son todos iguais. Todas as persoas que teñamos un mínimo 
de conciencia política debemos de combater unha e mil veces esa infa-
mia que non fai outra cousa que posibilitar que nada mude e que siga 
habendo persoas oprimidas e persoas opresoras. Non, non son todos 
iguais, unha e mil veces non. Hai “sindicalistas” cuxa actividade sindi-
cal consiste en facer vídeos estúpidos felicitando o nadal, a modo de pai-
larocos, coas luces de Vigo. E hai homes e mulleres que arriscan o seu 
benestar persoal, o seu traballo, a súa vida, o pan dos seus fillos e fillas, 
para solidarizarse e axudar, sen necesidade nin obriga algunha de facelo, 
a outras persoas que o precisan. Non, non son todos iguais, unha e mil 
veces non. E a modo de exemplo imos citar  o admirable comportamen-
to dos traballadores e traballadoras de IKF, a empresa máis importante 
de A GUARDA, que estiveron 76 días de folga en solidariedade cos seus 
compañeiros de recente incorporación afectados por unha dupla escala 
salarial que lles levaba a perder 5.000€ ao ano en comparación cos que 
estiveran contratados con anterioridade ao ano 2.018.Para coñecer en 
profundidade a natureza deste conflito nós conversamos con Serafín, o 
responsable da CIG na Guarda. Este é o principal sindicato na empresa 
pois 4 dos seus 5 delegados representan á central sindical nacionalista

Serafín Fernández Portela  secretario (en funcións) da Unión Local da CIG na Guarda 

Entrevista de Tino Lago
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son 12
   E estás con forza e ánimos para 
volver encabezar unha candidatu-
ra?
 Si, rotundamente si.
   Pódese dicir obxectivamente que 
o balance dos teus anos de man-
dato é satisfactorio para a saúde 
da CIG no Baixo Miño?
 Pódese dicir sen ningún tipo de dú-
bida. Nestes anos a afiliación aumen-
tou notablemente, e a penetración e 
influencia da nosa central sindical nas 
clases traballadoras da nosa comarca 
é tamén maior. Quero deixar claro 
que esta situación é unha consecuen-
cia do traballo colectivo das mulleres 
e homes que día a día construímos 
o noso sindicato; nas empresas, nas 
rúas e nos corazóns da nosa comar-
ca.
   Nestes 12 anos supoño que 
terás vivido todo tipo de conflitos 
laborais?
 Abofé que si
   Algún da dimensión e relevancia 
da recente folga de IKF?
 Non , desde logo que non. É máis, 
non recordo ningún conflito desta di-
mensión non só no Baixo Miño senón 
en todo o país galego. Foron 76 días 
de folga¡¡ e foi algo durísimo para 
o conxunto dos traballadores que a 
secundaron.
   Cóntame a historia dese conflito?
 No anterior comité de empresa nós 
non tiñamos representación. CCOO 
tiña 3 delegados e UXT 2.En no-
vembro do 2.020  nós acadamos 4 
delegados e o outro é de CCOO
   Pero unha circunstancia como 
esa tivo que pasar por algo, non é 
normal que os outros sindicatos 
perdan de golpe case todos os 
seus delegados e vós pasedes de 
súpeto de 0 a 4.Cal foi o motivo?
 Ben, nós entendemos que CCOO 
míntelle ao conxunto da asemblea 
dos traballadores cando lles di que 
os acordos que asinan coa empresa 
sobre a dupla escala salarial teñen 
unha duración temporal limitada can-
do a realidade é que eran definitivos. 
Por outra parte vemos como o que 
era líder de CCOO é premiado pola 
empresa cun posto que na práctica 
equivale a ser o segundo de abordo.
   Esa dupla escala salarial tédela 
cuantificada?
 Si, segundo ese acordo toda per-
soa que entrase despois do 2.018 ía 

cobrar 5.200€ menos ao ano que as 
que estiveran contratadas antes desa 
data.
   Facendo o mesmo traballo?
 Exactamente o mesmo. E un sindi-
cato de clase como o noso, de clase 
de verdade non de nome, nunca vai 
aceptar que o mesmo traballo se 
pague de forma diferente. A igual 
traballo igual salario. Esta máxima 
debería de ser un axioma para cal-
quera sindicalista decente.
   Gañades as eleccións e como se 
desenvolveron os acontecemen-
tos?
 No ano 2.021 tocaba renovar o pacto 
coa empresa e despois de varias 
negociacións non hai ningún tipo de 
avance , polo tanto o comité co aval 
da asemblea de traballadores decide 
ir á folga. A folga comeza o 14 de 
xullo
   Cando se convoca a folga a 
empresa manifesta vontade nego-
ciadora?
 Non.
   Que seguimento tivo a folga?
 En produción practicamente o 100%.  
No mes de agosto collen as vaca-
cións. Chega o mes de setembro e 
continuamos coas folgas os martes 
,mércores e xoves. Logo continua-
mos coa folga indefinida e así ata 76 
días
   Unha folga tan extensa ten que 
ser durísima, non se cae moita 
xente?
 Non, só tres persoas os tres de 
CCOO entre eles o seu delegado de 
persoal
   Como se desenvolveron as nego-
ciacións?
 Nós pedimos a mediación do AGA 
pois a Xunta non pode mirar para 
outro lado nun conflito cunha empre-
sa que nos últimos anos ten recibido 
máis de 200.000€ de subvencións 
públicas. Fomos varías veces á con-
sellería e tamén ao parlamento
 Que tal coa conselleira?
 Non se dignou a atendernos, man-
dou a unha subordinada súa
   No parlamento que partidos vos 
atenderon?
 Só o BNG
   Tamén fixestes unha manifesta-
ción verdade?
 Si, na que percibimos  o apoio da 
sociedade guardesa e a importancia 
que esta empresa ten para a nosa 
comarca.

   O alcalde participou nesa mani-
festación?
 Non, non estivo e dígoo con absoluta 
rotundidade.
   Como se chegou ao acordo final 
para desbloquear a situación?
 Nós seguimos insistindo en ter unha 
negociación co AGA (organismo de 
mediación da Xunta) e finalmente 
dáse en Vigo
   Quen participa nesa negocia-
ción?
 Unha persoa do AGA, de Santiago, 
o director da factoría de A Guarda, o 
responsable de recursos humanos de 
IKF España, o comité de empresa,  3 
persoas da CIG entre as que estaba 
eu e dúas persoas en representación 
da inspección de traballo. A nego-
ciación foi moi longa e alí, que só 
levamos os puntos nos que tiñamos 
diferenzas, non houbo acordo
   Houbo unha segunda xuntanza 
claro?
 Si, e alí houbo un principio de acordo 
que si lle vale ao comité de empresa 
pero non á CIG. Os traballadores 
levan o acordo á asemblea e alí é 
ratificado pola maioría de compañei-
ros, retomándose a normalidade a 
primeiros de decembro
   Nese acordo que melloras se 
acadaron?
 Conseguíronse varias melloras sig-
nificativas: unha comisión de catego-
rías profesionais, xente que entrou 
despois do 18 pasan a cobrar no 
2.023 o 100%, a empresa debe darlle 
prioridade ás contratacións das per-
soas que xa estiveran a través dunha 
ETT, a flexibilidade horaria deixa de 
ter carácter obrigatorio, o  Comple-
mento de Incapacidade Temporal en 
caso de hospitalización ten o 100% 
durante 90 días...
   E no que atinxe á dupla escala 
salarial?
  No asunto da dupla escala salarial, 
ou como eles lle chaman salarios de 
nova incorporación, conseguíronse 
melloras pero non a igualdade sala-
rial completa entre os que estaban e 
os que entren. Ese é o motivo de que 
a CIG non poida avalar ese pacto
As novas incorporacións verán incre-
mentado o seu salario nun 20% anual 
sempre e cando a marxe de beneficio 
da empresa sexa superior ao millón 
de €, polo que de ser así en 5 anos 
terían o mesmo salario ca un traballa-
dor antigo.

   E se non se acada esa marxe de 
beneficio?
 Subiríalles o 10% anual.
    Ben, malia que a situación 
reconduciuse ata á volta á norma-
lidade no traballo, seica quedan 
faiscas de conflito verdade?
 Si, a empresa comprometérase a 
non exercer ningún tipo de represión 
polo motivo da folga. Porén un dos 
nosos delegados é denunciado polo 
delegado de CCOO 
   Por que?
 O episodio aconteceu nunha das 
asembleas cando este señor de 
CCOO estaba como burlándose do 
que dicían as persoas da CIG , e o 
noso compañeiro, nun contexto de 
elevada tensión, foillo recriminar. Este 
señor de CCOO , delegado sindical 
que traballa nun período de folga 
, moi pouco ten que dicir a ningún 
outro compañeiro
   Que fixo a empresa?
 Díxolle ao noso delegado que lle pe-
dira desculpas ao suposto ofendido, 
algo que si que fixo o noso compa-
ñeiro
   Entón alí morreu o conto non?
 Pois incriblemente non. A empre-
sa abriulle ao noso compañeiro un 
expediente disciplinario consistente 
nunha sanción dun mes sen emprego 
e soldo
   Que vai facer a CIG?
 Defender ao noso compañeiro por 
vía xudicial desde logo. E manifestar 
unha vez máis o meu compromiso 
persoal total, e o compromiso abso-
luto da CIG,  cos compañeiros de IKF 
pois amosaron un comportamento 
exemplar; solidario, digno e que sen 
dúbida nos  fai mellores como seres 
humanos e como sociedade.

Entrevista
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 O pasado día 29 de decembro o 
salón de plenos do Concello de Tui 
acolleu a presentación do VII número 
da publicación “Castellum Tyde”. Esta 
revista é editada polo Instituto de 
Estudos Tudenses e a súa publica-

Presentación dun novo número da revista
 “Castellum Tyde”

Tui

O Concello de Tomiño quere dar os 
parabéns ao Club Deportivo Miño 
polo seu gran inicio de ano. Este 
domingo dez deportistas do club 
botáronse as augas do río Tea, ao 
seu paso por Mondariz Balneario, 
para participar na primeira das com-
peticións da Liga Galega de Slálom 
e volveron a casa con sete ouros e 
dúas pratas. “Queremos recoñecer 
os seus grandes resultados na última 
proba e tamén a súa gran traxectoria. 
Os Teixugos son un equipo referente 
do noso deporte e tamén da forma-
ción en valores de moitos e moitas 
rapazas”, destacan no Concello. 
Luís Fernández realizou a mellor 
baixada da categoría C1 sénior en 
clasificatorias como en finais, e cun 
tempo de 102,36 segundos fíxose 
coa medalla de ouro. Emilio Rodrí-
guez en K1 realizou tamén a mellor 
proba da súa categoría, Ainhoa Ba-
rreiro, en categoría júnior, fíxose co 
ouro tanto en caiac como en canoa, 
mestres que en K1 júnior Sergio 
Rodríguez, foi o gañador da proba, 
compartindo podio con Alexis Sega-

daes que rematou segundo, ouro e 
prata para os dous Teixugos. 
Mención especial tamén para Laura 
Alonso, xa que a deportista dobrou 
participación en categoría sénior, 
onde foi a única representante da ca-
tegoría, subindo ao podio en solitario. 
“Eu son a resistencia”, afirmaba a 
deportista dos Teixugos con humor e 
facendo referencia á necesidade de 
campañas de promoción e fomento 
do deporte feminino. 
Na proba tamén participaron Manuel 
Ochoa que en K1 sénior rematou a 
copa en segundo lugar, Brais Castro, 
que tivo dobre participación na cate-
goría sénior K1 e rematou undécimo 
e en C1 quinto, e Mateo Rivas e 
Adrián Lluch, cuarto e quinto en K1 
júnior. 
Os Teixugos arrancan este ano no 
primeiro lugar da clasificación final 
por equipos. Na clasificación da 
proba remataron cun total de 192 
puntos, por diante dos anfitrións e 
organizadores, o Club Tea de Monda-
riz con 180 e do Piragüismo Penedo 
con 116. 

O Concello dá os parabéns ao Club Deportivo Miño 
polo seu gran inicio de ano 

Os Teixugos iniciaron a Liga Galega de Slálom en Mondariz
con sete ouros e dúas pratas 

Tomiño

A Deputación reparte preto de 377.000 
euros para executar 47 proxectos 

de rehabilitación do patrimonio histó-
rico cultural en toda a provincia  

 O departamento de Patrimonio da 
Deputación vén de aprobar o repar-
to de 376.824,55 euros en axudas 
para proxectos de rehabilitación do 
patrimonio histórico cultural en toda 
a provincia. En total financiaranse 
47 actuacións de posta en valor da 
riqueza patrimonial en concellos de 
todas as comarcas mediante a súa 
recuperación e mellora. 
 Segundo explica a deputada de 
Patrimonio María Ortega, a partida 
inicialmente destinada ás subven-
cións ascendía a 300.000 euros, 
mais incrementouse en case 77.000 
euros co fin de financiar a maioría 
das actuacións na súa totalidade. De 
feito, todos os concellos reciben a 
cantidade económica solicitada salvo 
tres, Meis, Gondomar e Redondela, 
que reciben cifras moi superiores á 
media, por enriba dos 21.000 euros. 
Ortega lembra que desde o ano 2016 
a Deputación de Pontevedra con-
ta estas liñas de subvencións que 
pretenden a restauración de bens 
inmobles de titularidade municipal 
que teñan un recoñecido valor arqui-
tectónico, histórico, artístico, paleon-
tolóxico, arqueolóxico ou etnográfico, 
ademais dos conxuntos urbanos, 
sitios naturais, xardíns e parques 
que teñan valor artístico, histórico ou 
antropolóxico; a adquisición de bens 

inmobles integrantes do patrimonio 
histórico da provincia de Pontevedra 
e a instalación de paneis informativos 
no patrimonio histórico e cultural dos 
bens inmobles de interese municipal, 
os conxuntos urbanos, as parroquias, 
os xacementos e as zonas arqueo-
lóxicas, ademais dos sitios naturais, 
os xardíns e os parques que teñan 
un recoñecido valor arquitectónico, 
histórico, antropolóxico, artístico ou 
etnográfico dentro do ámbito territo-
rial da provincia de Pontevedra. De 
feito, entre as subvencións deste ano 
encóntranse cuestións tan diversas 
como contornas arqueolóxicas, petos 
e cruceiros, lavadoiros, paneis infor-
mativos ata a reposición de tapizados 
en algunha casa consistorial.
 A comarca de Pontevedra recibe 
axudas para catro dos seus munici-
pios por valor total de 20.166,06 eu-
ros: Barro 8.276,40  para o remate de 
carpintería no pazo de San Antoniño; 
Campo Lameiro 2.965,44 euros  para 
a restauración e posta en valor dos 
restos do baldaquino de San Isidro de 
Montes; Cerdedo-Cotobade 3.916,77 
euros  para a restauración do crucei-
ro dos Barreiros; e Ponte Caldelas, 
5.007,45 euros para a segunda fase 
da ruta interpretativa da arquitectura 
indiana.
 Na comarca de Caldas os fondos 
para proxectos de mellora do patri-

A deputada María Ortega subliña que foi preciso incrementar en 77.000 
euros a partida inicial de 300.000 euros co fin de financiar a maioría das 

actuacións na súa totalidade
No Baixo Miño A Guarda, Tui, Tomiño, O Rosal e Salceda recibirán máis 

de 47.000€ para mellorar lavadoiros, áreas de petróglifos,
 petos e sinalizacións 

Baixo Miño

ción financiada polo concello de Tui.         
Tanto o presente número como os 
seis anteriores céntranse no estudo e 
divulgación sobre distintos aspectos 
relacionados coa cidade tudense e a 
súa contorna. Na imaxe  están Xabier 

Groba espeleólogo do club Máuxo e 
un dos autores da presente edición, 
que disertou sobre as covas da Trapa 
situadas na parroquia de Ribade-
louro, Enrique Cabaleiro alcalde de 
Tui, que clausurou o acto, e Xavier 
Añoveros presidente do Instituto de 
Estudos Tudenses,

Baixo Miño
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monio chegarán a catro concellos, 
cun valor que chega aos case 21.000 
euros: Caldas de Reis 4.041,40  para 
a restauración do límite urbano da 
praza entre as rúas Real e da Igre-
xa; Catoira, 5.989,50 euros  para 
a sinalización e posta en valor dos 
petróglifos de Pedras Minas; Moraña, 
8.107 euros  para a elaboración e 
instalación de paneis informativos do 
patrimonio histórico cultural do muni-
cipio; e Portas, 2.855,60 euros  para 
a sinalización do patrimonio xeral no 
municipio.
A comarca do Salnés ingresará 
54.694,33 euros: Cambados, para 
a restauración da fonte da praza de 
Alfredo Brañas 9.854,23 euros ; Meis, 
21.902,55  para a recuperación, pos-
ta en valor e socialización do petró-
glifo de Outeiro do Cribo; Ribadumia, 
3.300,68 euros  para a mellora da 
contorna da fonte e lavadoiro do Cor-
vo; Vilagarcía, 13.982,24 euros  para 
a reposición de tapizados no salón 
nobre da Casa Consistorial; e Vilano-
va de Arousa, 5.654,63 euros  para o 
proxecto de escavación arqueolóxica 
no sector sur do castro e mosteiro de 
Cálogo.A comarca do Morrazo mello-
rará cinco proxectos grazas á axuda 
provincial que ascende a 46.527,96 
euros: Cangas 9.078,46 euros  para a 
sinalización do casco histórico, Marín 
14.967,70 euros  para a restauración 
dos portais de acceso ao mercado 
de abastos; Moaña, 17.484,50 euros  
para a recuperación e restauración da 
muralla da torre de Meira; e Vilaboa, 
4.997,30 euros para a sinalización e 
conservación das mámoas do lago de 
Castiñeiras.
 A comarca do Deza-Tabeirós in-
gresará 33.629,68 euros para cinco 
proxectos: Agolada, 3.272,69 euros 
para a sinalización da ponte dos 
Cabalos; Cuntis 3.408,10 euros  para 
a sinalización da senda fluvial dos 
ríos Gallo e Umia; Forcarei, 3.468,42 
euros  para a conservación ambiental 
e paisaxística do castro de Garellas; 
Lalín, 17.787 euros (100%) para a 
mellora da capela de Santo Adrao; 
Silleda, 5.469,20 euros (100%) para 
a mellora da contorna da fonte da 
Virxe xunto á Capela de San Brais en 
Chapa;  e Vila de Cruces, 3.692,69 
euros para a sinalización do patrimo-
nio histórico cultural do municipio.
 A comarca de Vigo recibirá 57.217,25 
euros para seis concellos: Fornelos 
de Montes 3.953,61 euros para re-
cuperación de fonte tradicional; Mos, 
8.591,42 euros para a sinalización do 
patrimonio histórico cultural; Pazos 
de Borbén, 3.010,48 euros  para a 
sinalización do patrimonio eclesiásti-
co da vila; O Porriño, 10.296,17 euros 
para a restauración e posta en valor 
do lavadoiro de Regadas; Redondela, 
28.449,47 euros para a actuación na 
fonte Raíña e conservación do peto 
de ánimas e cruceiro en Cedeira; e 
Soutomaior, 2.916,10 euros para a 
sinalización da ponte medieval de 
Comboa (Ponte Vella).

 O Condado-Paradanta reúne oito ac-
tuacións subvencionadas por valor de 
43.597,54 euros: Arbo destinará os 
fondos ao proxecto de obras de reha-
bilitación do casco histórico, 3.017,18 
euros; A Cañiza, 4.608,60 euros  para 
a conservación do peto de ánimas 
de Vilariño en Santiado de Parada; 
Covelo, 12.421,86 euros para a inter-
vención arqueolóxica no recinto do 
Castelo do Faro; Crecente, 3.000 eu-
ros para a sinalización do patrimonio 
histórico cultural; Mondariz, 3.590,95 
euros  para a sinalización interpreta-
tiva da parroquia de Sabaxáns e da 
igrexa de Mouriscados; As Neves, 
3.242,80 euros  para a sinalización 
do patrimonio do municipio; Pontea-
reas, 9.623,15 euros para a rehabili-
tación do peitoril de Ponte Maceira; e 
Salvaterra de Miño, 4.093 euros para 
a limpeza e instalación de empedrado 
de lastros no cruceiro das Arras.
 A comarca do Val Miñor fai pleno 
de subvencións para todos os seus 
concellos e recibirá do departamento 
de Patrimonio provincial 45.881,48 
euros: Baiona 6.097,89  para a re-
habilitación do lavadoiro de Riveira; 
Gondomar 26.207,58 euros  para a 
conservación e mantemento no eido 
da casa Peralba; Nigrán, 10.381 
euros  para a limpeza, roza e sina-
lización da contorna dos muíños de 
Rodas; e Oia, 3.195,01 euros  para 
a sinalización da contorna natural do 
pozo do Arco e Pozas de Lourezá.
 O Baixo Miño recibirá, pola súa ban-
da, 47.205,08 euros que se investirán 
en cinco actuacións de mellora: A 
Guarda recibe 5.286,63 euros para 
a recuperación da fonte lavadoiro 
da Silveira; O Rosal, 4.767,40 euros  
para a mellora e redescubrimento do 
castro da Bandeira e os seus arre-
dores; Salceda de Caselas, 5.445 
euros  para a restauración e posta en 
valor do peto das ánimas da Bugari-
na; Tomiño, 20.392,55 euros para a 
rehabilitación do lavadoiro Fonte do 
Ramo; e Tui 11.313,50 euros  para a 
sinalización do patrimonio cultural da 
vila.

Hai xente que nestas alturas do 
conto, cun pé metido no ano dous mil 
vinte e dous e cos xeonllos no século 
XXI, ainda non saiu da caverna.
E non é que ainda non saíran da 
caverna se non que foron, pouco a 
pouco, movendo as lindes das terras, 
derrubado valados, queimando as 
raices das palabras e soterrando 
calquera sentimento de pertenza ata 
convertilo en vergoña.
Os cavernícolas son xente de guindar 
pedras contras as casas alleas.
Nos últimos meses, andan os caver-
nícolas un chisco alporizados demais 
cunhas mulleres galegas que can-
tan en galego; seica pensaron que 
movendo os marcos abondaría para 
silenciar o latexo dun pobo, a sonori-
dade das vogais e a melodía arrola-
dora da choiva batendo na pedra.
Coidaron os cavernícolas que alén do 
alcance dos seus sentidos non exitía 
nin tería porque existir nada máis 
que o resón dos seus pensamentos. 
Non embargantes, malia as agresións 
coitiás que dende os seus púlpitos 
trousan polas súas bocas prehistóri-
cas e cheos de prexuizos, os pobos 
resisten, sobreviven e medran.
Andan abraidos os medios de comu-
nicación estatais e redes sociais co 
descubrimento de Tanxugueiras, un 
trío de mulleres que ven de poñer a 
forza da música tradcicional galega 
nos ollos e boca de todo o mundo. 
Semella que no estado pensaban 
que na Galiza só faciamos pulpo á 
feira, lacón con grelos e cantabamos 
aquilo de fai un sol de carallo men-
tras inaugurabamos albergues para 
peregrinos nos baixos das casas 
abandonadas.
Pois non podían estar máis trabuca-
dos.

Galiza, para moitos dos que se ache-
gan sen prexuizos e sen sentimentos 
colonialistas rematan por descubrir 
un pobo vivo, culturalmente rico ,e, 
musicalmente falando, un universo 
hípnotico.
Son moitos os artitas, mulleres e 
homes, moitos nomes,  que traballan 
decotío, en todos os eidos culturais, 
por tirar das cinzas do olvido os pia-
res dun pobo que resiste labazadas e 
treboadas.
Alédome polas Tanxugueiras. Alédo-
me polo seu traballo e me aledo se é 
que  esta fiestra eurovisiva abrirá os 
ollos de mundo.
O outro día falaba cun amigo da 
miña ledicia que por intres tronaba 
amargura ao ver, ler e escoitar unha 
morea de comentarios ofensivos e 
agresivos respecto o traballo destas 
mulleres. Bueno, o certo é que non 
falaban nada do seu traballo, senón 
das ferramentas empregadas; a 
lingua, as melodías, os intrumentos, a 
voz e a alma herdada.
Supoño que si estas mulleres están 
onde están é porque teñen fortaleza 
abondo para aturar a toda esa morea 
de psicópatas prehistóricos que se 
agochan na caverna anónimadas 
resdes sociais e medios de comuni-
cación
Non son eu quen de dicir o que está 
ben e o que está mal, pois falando de 
gustos musicais podo cometer o erro 
de xulgar o traballo dunha artista de 
xeito neglixente. Do que si podemos 
falar é do esforzo que hai detrás de 
cada proxecto.
Andan os cavernícolas escocidos 
guindando pedras contra os nosos 
tellados, e nós, como xente de ben, 
que sempre sabemos se subimos ou 
baixamos, contestámoslles cun ai ala, 
ai elelo.

Xoán Alñonso  corresponsal en Euskadi

Tanxugueiras e cavernícolas.

Baixo Miño/Opinión/Humor

XXVII



Director:  Tino Lago Vargas
director@anovapeneira.gal
Edición, deseño e maquetación:
A Nova Peneira
anovapeneiraedicion@gmail.com
Redacción: G. Figueiredo
redaccionanovapeneira.gal

Ediita publica: Edicioóns Mide  S.L.
Rúa García Lorca,3, 6ºAB36209 Vigo
edicionsmide@gmail.com
Teléfonos: 662 187102
Imprime: publicacións Tameiga S.L.
Fotografía: Arquivo
Publicidade: departamento propio
Colaboradores: Ángel Pérez, Moncho Lareu, Lucía

Santos, Mero Iglesias, Pedro ocampo, José Manuel
Durán, Xavier P. iglesias, Raquel Pérz, Henrique Fer-
nández, Xosé Carlos De La Fuente, Marcos Santos,
Fernando Miranda, Pedro Cortegoso, Montse Fajardo, 
Antón Lorenzo “Xaque”, Marcos Escudero
Correpondente en Madrid: Juan Louzán
Correpondente en Euscadi: Xoan Alonso

Depósito legal: VG175-2012

Este xornal
imprimiuse en 
pepel reciclado



            Xaneiro 2022

Ao carón do 
Pazo  de Mos

pra deste conxunto arquitectónico e 
a súa parcela é unha oportunidade 
que o concello do Porriño non pode 
deixar pasar. Espero que o PP non 
actúe como no pasado favorecendo 
a demolición de vivendas históricas 
no Porriño ou sen mover un dedo 
para evitar a desaparición do Pazo de 
Ramiráns.
   Sentícheste ofendido pola nota 
do novo goberno sobre a anula-
ción do renting de 5 vehículos 
oficiais do Concello?
 Non, para nada. Eu entendo que o 
PP faga as campañas mediáticas que 
considere, pero pídolles que as faga 
dicindo a verdade, non con medias 
verdades , con información parcial 
para que a xente interprete que todos 
somos iguais en política. Esa nota 
necesitaba unha aclaración, que foi a 
que tirou o BNG, e que basicamente 
viña a dicir que as concellarías do 
BNG non  necesitan un coche oficial.
   Tiñas posibilidade de telo usado?
 Si claro, pero non é necesario. Sem-
pre que tiven que desprazarme para 
calquera asunto do Concello utilicei 
o meu coche particular e nunca, 
pero nunca lle pasei nin un só kmt 
ás arcas municipais. Por outra parte 
quero dicir que o actual alcalde non 
pode dar leccións de austeridade no 
exercicio de cargo público
   Como valoras o funcionamento 
da policía local?
 O primeiro que hai que dicir é que 
o número de axentes é insuficiente. 
Como en calquera outro Servicio 
Público ás veces poderá actuar con 
dilixencia e  outras non no cumpri-
mento dos principios que garanten 

o seu bo funcionamento. Agora o 
problema fundamental da policía e a 
súa dirección política. Nós discutimos 
con frecuencia co partido socialista 
pois non compartimos a forma que 
tiñan de xestionar o Departamento da 
Policía Local.
   Supoño que se che pido unha 
primeira valoración do novo gober-
no vasme dicir que é moi pronto?
 Si, si que é moi pronto. Agora o 
goberno está na fase explosiva de 
grande cantidade de anuncios que 
en realidade teñen moito de posta en 
escena e pouco de contido. Quero 
dicir que a dereita no Porriño gober-
nou moitos anos e a nós non nos vai 
sorprender, xa sabemos como ac-
túan; teñen unha cara publicitaria que 
non se corresponde coa súa forma de 
actuar real quen en ocasións roza as 
fronteiras do autoritarismo
   O que parece é que a Xunta 

agora lle colleu moito cariño ao 
Porriño?
 Ese é outro dos modus operandi 
característicos da dereita; o uso 
partidista da colaboración institucio-
nal. Estámolo vendo no momento 
presente tanto no asunto do Linda-
no como no referente ao centro de 
saúde. Resulta moi sorprendente que 
hai arredor de dous meses houbese 
unha reunión da comisión do Lindano 
na que participa a Xunta e non fixese 
ningún tipo de anuncio e xusto des-
pois de que o PP asuma a alcaldía 
de Porriño anuncien o investimento 
de 3 millóns de € para descontaminar 
distintas zonas do noso concello
   Se cadra é que non o sabían ata 
agora?
 Xa, pero iso non é verosímil. Hai un 
estudo feito desde o 2.017 que está a 
dispor da Xunta e nestes cinco anos 
non fixeron nada, nada en absoluto 

ata que o PP chega á alcaldía.
    Nestes anos o BNG fixo algo ao 
respecto da descontaminación?
 As competencias en descontaminar  
terras contaminadas correspóndelle a 
Xunta de Galiza. O BNG  presentou 
nos últimos dous anos emendas aos 
orzamentos da Xunta pedindo unha 
partida específica para a descontami-
nación do Contrasto. O PP votou en 
contra de que se destinaran cartos 
a descontaminar Torneiros. E agora 
que chegan ao goberno é o momento 
no que o fan¡¡¡ .En fin eu creo que 
para calquera lector ou lectora desta 
entrevista, que nin sexa do PP nin do 
BNG senón imparcial, queda claro 
que defender á veciñanza  só se go-
bernan os teus é un despropósito.
   Antes mencionaches o centro de 
saúde?
 A Xunta nunca se moveu para que 
se fixera efectiva a urxente am-
pliación do noso centro de saúde, 
sempre se opuxeron. Agardaron ate 
este verán pasado para presentar o 
proxecto no Concello e démoslle a 
licenza en dous meses aproximada-
mente.  A que esperaban para empe-
zar coa obra?. Que coincidencia que 
na investidura do alcalde anuncie que 
esa ampliación vai ser unha das súas 
prioridades!!! Pero se era o propio PP 
o responsable da demora...
   Rematamos Pedro. Que poden 
agardar as veciñas e veciños do 
Porriño do BNG de aquí ata o final 
do mandato?
 Nós somos unha organización moi 
seria que sempre, no sitio que estea-
mos, traballará en positivo e sen des-
canso polo ben común. Eu só pediría 

que quen teña 
interese valore o 
noso traballo coa 
maior obxectivi-
dade posible e 
compare co que 
fixo o PP cando 
gobernou, de ser 
así, verá como 
no BNG só pode 
atopar un axente 
que traballa polo 
beneficio das 
maiorías sociais.
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   Paco ti es médico e asemade tes 
formación referente á saúde públi-
ca verdade?.
 Alén de profesional da medicina teño 
un máster en saúde pública. O cam-
po epidemiolóxico da saúde pública 
sempre me gustou.
   Rematando a quinta onda  eu tiña 
a sensación de que isto acabá-
base. Pero  cunhas porcentaxes 
de vacinación elevadísimas , de 
súpeto, multiplícanse os contaxios 
dunha maneira que non se vira 
desde que comezou esta enfermi-

dade. Que está pasando ? 
 Pasou que en contra do que dicían 
os expertos, dedicámonos a poñer a 
segunda dose, terceira dose, men-
tres cantidade de países non tiñan 
nin unha soa dose de vacina. Men-
tres Vigo estaba nun nivel moi baixo 
de contaxios, neses países o virus 
campaba polo aire libremente. Un 
virus así desenvólvese contaxiando á 
xente e mutando facendo os cambios 
necesarios para sobrevivir porque 
non ten barreiras que o pare.
   Entón as mutación víricas é un 

proceso natural do propio virus 
para sobrevivir?
 Si, para adaptarse á realidade e 
sobrevivir. En países onde a vacina-
ción está por debaixo dun 30% como 
pasou na India. Aí foi onde apareceu 
a variante Delta e é moito máis da-
niña que a actual Omicrón, esta é a 
que se está espallando agora. Esta é 
moito máis contaxiosa pero, afortuna-
damente menos prexudicial.
    Agora co escenario dunha por-
centaxe de vacinación tan elevada 
e uns índices de contaxios tan 
altos,  xa temos a treboada per-
fecta para os negacionistas que 
entenden que esta onda amosa a 
ineficacia das vacinas. Que opinas 
sobre isto?
 O destas persoas e dunha cuestión 
case de fe, e a fe non é demostrable.   
Cren que as vacinas son malas, can-
do sabemos que erradicaron moitas 
enfermidades ao longo do tempo.
   Por exemplo?
 A varíola, a poliomielite... .
   Da varíola morrera moita xente 
non?
 Si, e foi unha enfermidade gravísima. 
De feito xente da miña idade quedou 
con deformidades importantes deri-
vadas da varíola infantil. Pero esta 
xente pola que me preguntabas está 
en contra de todo o tipo de vacinas.
   Podes dicir con rotundidade que 
unha posición anti vacinas e total-
mente irracional?

 E totalmente irracional pero obe-
dece a crenzas. As crezas non son 
demostrables, pero como se dialoga 
racionalmente cunha persoa que non 
actúa racionalmente neste campo??.
   Non se pode, claro. 
 Hai que deixalos e que asuman as 
consecuencias. Hoxe en día, unha 
persoa que non está vacinada ten 
un 30% máis de posibilidades de, 
se colle o virus, acabar na UCI. Eles 
asumen esta posibilidade.
   Antes comentábasme que o 
problema desta multiplicación 
de contaxios reside en deixar a 
moitos países do terceiro mundo 
sen vacinar, polo tanto o virus cir-
cula libremente e dáse o caldo de 
cultivo axeitado para xerar novas 
variantes. Estas variantes transmí-
tense as zonas do primeiro mundo, 
non?
 Para os virus non existen as fron-
teiras, vivimos nun mundo global en 
tódolos sentidos onde os avións cru-
zan o mundo en cuestións de horas a 
diario. Non ten sentido que se pechen 
fronteira como o que pasou en 
Sudáfrica, cando se detectou o virus 
xa estaba circulando polo mundo. O 
que nos vai axudar e o humanismo,  
pensar que os habitantes do planeta 
somos todos un e debemos desen-
volvernos como tal.
   Como é posible que se veñen 
distintas persoas contaxiadas a 
unha zona do mundo, cunha por-

“O Recorte de recursos á sanidade pública
 mata xente”

Paco Troitiño, médico especialista en saúde pública
Paco é médico especialista en saúde pública e un vello amigo 
desta casa. Falamos con el para que nos conte a súa opinión 

profesional sobre a situación actual da pandemia, e que perspec-
tivas de evolución futura podemos supor que terá
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centaxe de vacinación coa pauta 
completa de máis do 80%, poidan 
infectar a grandes masas de per-
soas xa vacinadas?
 Está demostrado que aos seis 
meses a vacina contra o coronavirus 
perde moita eficacia. Cando chegou a 
Ómicron moitísima xente levaba máis 
de seis meses xa desde a última 
dose. A maiores, as vacinas poden 
non ser tan eficaces contra estas 
novas variantes. Perderon eficacia 
contra o contaxio pero, afortunada-
mente seguen sendo eficaces para 
evitar a gravidade da enfermidade.
De feito, o risco de gravidade é tan 
baixo que a decisión mundial contra 
a Ómicron foi que aínda que sexas 
contacto directo dun contaxiado de 
Ómicron, se estás vacinado coa 
pauta completa non tes que gardar 
corentena.
   Cal é a túa opinión sobre a 
hipótese na que está a traballar o 
goberno de España de gripalizar o 
tratamento desta enfermidade? É 
dicir, considerala como unha enfer-
midade estacionaria tipo a gripe e 
centrar os tratamentos en persoas 
vulnerables.
 Afortunadamente de momento é un 
debate e non unha decisión. É pre-
maturo agora mesmo dicir que se vai 
gripalizar. Aínda non sabemos se vai 
haber novas variantes que poidan ser 
ata máis graves.
   É unha hipótese perfectamente 
aceptable como a outra non?
 Tan factible e racional pode ser unha 
como a outra. É prematuro tomar a 
decisión de gripalizala de momen-
to. Se dentro de seis meses o virus 
vai desaparecendo, non aparecen 
novas variantes e a inmensa maio-
ría da poboación pasou o contaxio  
xa sexa detectado, non detectado 

ou asintomático poderíase pensar, 
coa cantidade de contaxios que hai 
diarios, que  en seis meses  unha 
alta porcentaxe de persoas pasaría a 
enfermidade.
   Ti que es máster en saúde públi-
ca, cal cres que sería a estratexia 
axeitada para desenvolver en este 
momento concreto?
  A que está seguindo agora o gober-
no guiado polos expertos internacio-
nais é a correcta no sentido de evitar 
o ingreso hospitalario, que esta va-
riante produce a menos do 1% da po-
boación infectada. Esta estratexia é 
para retardar ao máximo os contaxios 
para que o hospitais non se saturen, 
evitalos é imposible. En Galicia neste 
momento están ocupadas menos do 
10% das camas con pacientes por 
Covid e tamén menos do 10% das 
UCIS. Calcúlase que a finais de este 
mes de xaneiro a cantidade de con-
taxios vai diminuír porque a vacina 
continúa funcionando e tamén segui-
mos vacinando, agora estamos cos 
nenos e estes van contaxiar menos. 
A menos que para finais de mes saía 
unha nova variante, que non o creo, 
baixará a presión en atención prima-
ria para finais de mes.
   Consideras que todo proceso 
epidémico, ao longo da historia 
universal da medicina, ten un pico 
máximo e logo comeza a baixar, 

isto é así sempre?
 Si, practicamente sempre. Nas enfer-
midades infecciosas cando se conta-
xia á poboación vaise inmunizando, 
agás os que falecen polo camiño, 
claro. Créanse defensas e anticorpos, 
estas persoas quedan como defendi-
das da enfermidade. Menos cando a 
peste, aquilo foi horroroso.
   Canto durou a peste?
 Exactamente non me lembro, creo 
que unha década pero calcúlase que 
morreu case a metade da humanida-
de. A outra metade quedou defendida 
por pasar a enfermidade e a peste 
desapareceu como tal.
   Para o covid agora mesmo hai 
tres fármacos para paliar os sín-
tomas graves da enfermidade, a 
investigación vai moi avanzada.
De feito, o goberno español aca-
ba de mercar 300.000 doses dun 
fármaco de Pfizer que xa o están 
comercializando.
 Si, con estes fármacos evitaremos 
as complicacións. Por exemplo, a 
gripe é unha enfermidade moi común 
e contaxiosa pero as hospitalizacións 
e as mortes que provoca son moito 
menos inferiores ca este virus.
   Para ti, o uso das máscara está 
xustificado?
 No interior está máis ca demostra-
do, o virus contaxiase polo contacto 
próximo, polo aire que exhalamos a 
través dos aerosois que producimos 
ao respirar, tusir ou esbirrar. É cunha 
máscara FP2 a que evita contaxiarse 
a un mesmo e contaxiar aos demais.
   En espazos exteriores está xusti-
ficada?
 Gardando a distancia de seguridade 
non ten moita razón de ser. 
   E, ao tu xuízo, nunha situación 
como esta, os poderes públicos 
deberían obrigar as persoas que 

non queren vacinarse a facelo?
 Creo que na sociedade actual   non 
se pode obrigar, pero si tomar unha 
serie de medidas referentes a difi-
cultarlles o contacto social. Mira o 
caso de Australia co número 1 do 
tenis, acabaron por botalo do país 
e  non deixalo xogar a competición. 
Hai quen contempla pór un imposto 
especial aos non vacinados porque o 
gasto da sanidade pública que oca-
sionan é elevadísimo. 
   Cando prevés que todo isto 
remate?
 Se non sae unha variante nova, a fi-
nais deste mes comezará a reducirse 
moitísimo os casos e de aquí a tres 
ou catro meses estará a cousa moi 
estabilizada.
   De cara ao verán poderemos ter 
unha situación semellante á nor-
malidade?
 Eu creo que si sempre que non apa-
reza unha nova variante.
   Tomaremos unha caña para cele-
bralo ?
 Si, tomaremos e será un pracer 
tomala contigo.
   Recordo Paco unha conversa 
contigo antes de que aparecera 
a COVID, xusto despois dunha 
inmensa manifestación que hoube-
ra en Vigo en defensa da sanidade 
pública, na que me dixeras que as 
políticas de recortes á sanidade 
pública mataban xente e que nun 
contexto hipotético dalgún tipo 
de epidemia podería haber unha 
catástrofe. Por desgraza o contex-
to xa non é unha hipótese. Quen  
nolo ía dicir??
 Si, é así. Agora púxose de manifesto 
o resultado do abandono da sanidade  
que é ,e hai que dicilo con claridade, 
que a retracción de recursos á sani-
dade pública mata xente.

“A posición dos 
anti vacinas é 
absolutamente 
irracional”
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acordouse convocar a todos os gru-
pos políticos para acadar un acordo 
sobre os terreos que ten que poñer o 
Concello a disposición da Xunta de 
Galicia para poder construír o  novo 
centro de saúde. 
 Así o pasado luns, ás 09:45 horas 
levouse a cabo no salón de plenos 
unha reunión entre todos os gru-
pos políticos da Corporación. Nesa 
reunión, o PSOE manifestou unha 
vez máis a súa prioridade para que o 
centro de saúde se ubique na parcela 
de Aceros del Tea pola súa proximi-

 O ano 2022 comeza cun importante 
reto para a nosa vila: a construción 
dun novo centro de saúde que dará 
servizo non so a Ponteareas senón a 
toda a comarca. O PSOE leva moito 
tempo insistindo na necesidade  de 
solicitar á Xunta de Galicia a cons-
trución dun novo centro de saúde e 
así o trasladou ao Pleno Municipal 
para acadar o consenso das distintas 
forzas políticas en varias ocasións.
 Tras varias reunións mantidas entre 
o PSOE ponteareán e o BNG local, 

Ponteareas

O PSOE reclama que sexan os grupos políticos e 
os axentes sociais os que determinen a prioridade 

dos terreos para ubicar o novo centro de saúde

A Asociación Adapta ( Asoc. de Persoas con Disca-
pacidade dasComarcas do Condado e Paradanta) 

atendeu no 2021 a mais de 30 persoas con 
discapacidade no seu Servizo de Fisioterapia

 Un total de 35 persoas con discapa-
cidade dos diferentes concellos que 
forman as comarcas do Condado e a 
Paradanta beneficiáronse durante o 
2021 do Servizo de Fisioterapia que a
Asociación Adapta (Asoc. de Persoas 
con Discapacidade das Comarcas do 
Condado e Paradanta) tivo en mar-
cha, co obxectivo de mellorar a cali-
dade de vida e a autonomía persoal
das persoas con discapacidade.
 O servizo de fisioterapia, que estivo 
en marcha dende xaneiro ata decem-
bro, foi cofinanciado
pola Xunta de Galicia a través dos 
fondos do 0,7% do IRPF da decla-
ración da renda procedentes das 

persoas que marcaron o cadro de 
“Programas de interese xeral para 
fins de carácter social”, e que foron 
xestionados a través de COGAMI 
(Confederación Galega de
Persoas con Discapacidade)
 Dende Adapta procuramos manter 
de xeito continuado os servizos de 
rehabilitación no que se encadra o 
servizo de fisioterapia, xa que este 
tipo de servizos son especialmente 
importantes para persoas que sufri-
ron unha lesión ou que teñen pro-
blemas de saúde causados por una 
enfermidade, unha afección ou unha 
discapacidade, chegando a ser un 
elemento clave na promoción da súa 
autonomía persoal.

Ponteareas

Rotundo éxito do Club Natación Ponteareas no 
Campionato Galego Absoluto celebrado en Lugo

O equipo feminino proclamouse campión absoluto e o club 
quedou subcampión galego por conxuntos  

O concelleiro de Deportes, Miguel 
Bouzó, quere trasladar os parabéns 
do Goberno municipal ao Club 
Natación Ponteareas, que rematou 
o ano por todo o alto no Campio-
nato Galego Absoluto celebrado en 
Lugo. Unha cita que rematou con  
importantes logros para os e as de-
portistas ponteareás, que puxeron 
o broche de ouro ás competicións 
do 2021 subindo de novo ao podio.   
O CN Ponteareas desprazáronse 
ata a piscina do CN Fluvial para 
participar co equipo feminino e 
masculino nun campionato que se 
celebrou seguindo o protocolo sa-
nitario da competición, garantindo 
a seguridade das e dos deportistas 
diminuíndo o número de nadado-
res e nadadoras dentro da piscina. 

O equipo feminino do club 
ponteareán proclamouse cam-
pión absoluto da competición, 
deixando unha marxe de puntos 
na clasificación conxunta que o 
equipo masculino mantivo ata 
o último día pero que ao remate 
das tres xornadas de campionato 
non puido conservar. Así, o CN 
Ponteareas quedaba subcampión 
galego por equipos por detrás do 
campión galego, o CN Galaico.  
Unha forma “excelente de rematar 
o ano que reflicte o enorme tra-
ballo que fan cada día nadadoras 
e nadadores nos adestramentos. 
Parabéns a todo o equipo e tamén 
ao club por ese gran traballo que 
está a desenvolver na formación 
de novos valores”. 

Ponteareas

O Condado
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dade ao centro da vila, polas vías 
de conexión e pola titularidade da 
parcela; en definitiva polas sinerxias 
que se orixinarían. 
 Pola súa banda BNG e ACIP mos-
tráronse partidarios de que sexan os 
técnicos os que determinen onde irá 
ubicado o novo centro de saúde. O 
PSOE, pola contra, cre que deben 
ser os políticos e os axentes sociais 
da vila os que determinen a priorida-
de da ubicación dos terreos e neste 
senso, coincide co PP en que  hai 
que constituír unha ampla plataforma 
política e social para chegar a un 
amplo consenso que sobre todo sexa 
beneficioso para Ponteareas.
 Para o PSOE ponteareán, trátase 
dunha cuestión fundamental xa que 
“estamos a falar da construción dun 
edificio que perdurará moitos anos no 
tempo e que afectará decisivamente 
a aos veciños e veciñas”. A ubica-
ción actual do centro de saúde “foi o 
resultado dunha decisión unilateral do 
que polo entón era alcalde de Pon-
teareas, José Castro, e resultou unha 

ubicación desastrosa para os usua-
rios do centro”, afirman os socialistas. 
Por iso, o PSOE “considera nece-
sario e urxente que tanto os grupos 
políticos como a parte social tomen 
unha decisión consensuada sobre os 
terreos onde se estudiará a constru-
ción do novo centro de saúde. Polo 
momento a única posición clara é a 
do Partido Socialista, que aposta cla-
ramente polos terreos de Aceros del 
Tea”, afirma Alfonso Porto, presidente 
da comisión xestora de Ponteareas.
 Para o PSOE, “tratase dunha cues-
tión fundamental, xa que  estamos a 
falar da infraestrutura máis importan-
te das próximas décadas e considera 
necesario e urxente a constitución da 
plataforma  ou comisión para determi-
nar de maneira clara e consensuada 
a ubicación  dos terreos que  deben 
poñerse a disposición da Xunta de 
Galicia para a construción do novo 
centro de saúde. 
 Para o Partido Socialista de Pontea-
reas, a posición  é clara e concisa: a 
mellor ubicación é Aceros del Tea.

 A Deputación de Pontevedra, a 
través do Servizo de Patrimonio e do 
departamento de Memoria Histórica, 
axudará a seis concellos da provincia 
(Baiona, A Guarda, As Neves, Pazos 
de Borbén, Ponte Caldelas e Salce-
da de Caselas) a retirar simboloxía 
franquista de diferentes construción 
no seu espazo público. 
 A deputada de Memoria Histórica 
María Ortega amosouse satisfeita 
do resultado da nova liña de axudas. 
Quixo subliñar a valentía dos conce-
llos solicitantes para cumprir coa Lei 
de Memoria vixente, e salientou que 
abrirán camiño para que en vindeiras 
edicións sexan máis os municipios da 
provincia que se interesen en erra-
dicar as conmemoracións ou lem-
branzas do franquismo que aínda se 
conservan. Destacou a nacionalista 
que a importancia das actuacións non 

está no seu custe económico, senón 
na simboloxía e no interese amosado 
desde os gobernos locais por retirar 
elementos que están vencellados coa 
ditadura e por cumprir os principios 
de ‘verdade, xustiza e reparación’ .
 As subvencións da Deputación po-
dían destinarse a o obras de retirada 
de escudos, insignias e placas das 
rúas con nomes relacionados co fran-
quismo; retirada de estatuas, men-
cións conmemorativas de exaltación 
persoal ou colectiva ou de calquera 
pegada de eloxio; ou a rehabilitacións 
e restauracións dos elementos dos 
bens inmobles de titularidade mu-
nicipal directamente afectados coa 
retirada da simboloxía franquista. 
 Na meirande parte dos casos, as 
retiradas de simboloxía corresponden 
a elementos relacionados coa Fa-
lanxe (FET y de las Jons), o partido 

A Deputación concede unha subvención ao conce-
llo das Neves para retirar a simboloxía franquista 
da fonte de San Ignacio e do portalón do centro 

de saúde 

As Neves

Arrancan as obras de mellora de mobilidade 
peonil na EP-4006 en Leirado

No día de hoxe arrancaban as obras 
de  mellora da mobilidade peonil na 
EP-4006 no treito antigo do Colexio 
de Leirado, unha obra que ascende a 
186.000 euros e que está financiada 
nun 80% pola Deputación de Pon-
tevedra (148.800 €) e nun 20% polo 
Concello de Salvaterra.
As actuación  servirán para mellorar a 
seguridade e mobilidade das persoas 
ao realizar un camiño escolar seguro 
cara o colexio de Leirado. Ademais, 
executarase unha senda peonil de 
2,5 m de ancho dende o CEIP ata o 

cruce coa PO-402, reducirase a ve-
locidade a 30 km/h diante do centro 
escolar e executarase un paso sobre-
elevado para dar acceso ao alumna-
do do colexio de forma segura.
Tamén se creará unha beirarrúa de 
formigón coloreado que dea continui-
dade ao itinerario peonil e unha zona 
de estacionamento de autobuses 
segura e ben delimitada á beira do 
colexio. Finalmente, as obras contem-
plan a execución dunha nova rede de 
pluviais, amais dunha nova capa de 
rodadura e novo pavimento, pintado e 
sinalización horizontal e vertical.

Salvaterra de Miño

O Condado

        Bugarín, Ponteareas
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GASOLINERA 24h
Tienda covenencia-butano/propano,
palets, carbón y leña, lavado de coches 
(túnel, boxes y aspirado), aparcamiento 
clientes

    Taller Salco (9-13:30/15-19)

Cafetería 
La Parada 24H
Desayunos, menú de día, cenas, 
bocadillos, platos conbinados, 
comidas y postres para llevar, 
terraza, parque infantil, aparca-
miento clientes.

formados en barrios ou pequenas po-
boacións co obxecto de levar adiante 
accións sobre o terreo e promover e 
exaltar o ideario falanxista e franquis-
ta entre a veciñanza.
  O goberno local explica que como 
en multitude de concellos galegos a 
fonda pegada do franquismo segue 
presente nos espazos públicos das 
Neves dentro do núcleo urbano, a 
igrexa parroquial das Neves, a fonte 
de San Ignacio e o actual centro de 
saúde, polo que é preciso actuar 
para actuar insistindo na correcta 
interpretación histórica dos feitos 
acontecidos na guerra civil e ditadura 
para fornecer unha sociedade máis 
democrática.

único do réxime franquista que deu 
paso posteriormente ao Movemento 
Nacional, e que foi parte da estrutura 
do réxime e da represión exercida 
sobre a poboación durante a ditadu-
ra. Tamén hai elemento das Xuntas 
de Acción Municipal (JAM), que foron 
grupos dependentes da Falanxe 

O Condado

 Diante do anuncio do Ministerio de 
Transportes, de subir as portaxes das 
autoestradas en 1,97% en aplicación 
do IPC e no caso da AP-9 sumar 
máis 1% correspondente aos conve-
nios de 2011 e 2013, o deputado do 
BNG no Congreso advirte de o Go-
berno está a incumprir o compromiso 
de asumir o esa contía con cargo aos 
Orzamentos do Estado. Ademais, 
dado que no mes de setembro a 
Unión Europea declarou ilegais as 
prórrogas da concesión, Rego recla-
ma que se lles poña fin e se eliminen 
as peaxes.
O deputado nacionalista, Néstor 
Rego, considera escandaloso que 
o Goberno aplique unha nova suba 
de practicamente 3% nas peaxes 
da AP-9 cando o que corresponde-
ría facer é eliminar a concesión e 
converter a Autoestrada do Atlántico 
en libre de peaxes. Rego lembra que 
a UE considerou ilegais as prórrogas 

dadas por gobernos do PSOE (10 
anos) e do PP (25 anos) que fixeron 
que unha concesión que tiña que ter 
finalizado en 2013 teña agora prazo 

Frente á nova subida do Goberno, 
o BNG reclama a eliminación das peaxes

Néstor Rego advirte que, para alén de incumprir o acordado, o Minis-
terio de Transportes continua ignorando a decisión da UE de declarar 

ilegais as prórrogas da concesión

O teu 
xornal en 

galego
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Enxeñeiro Técnico
Agrícola

Pablo Carballido
Avda Rosalía de Castro, 2

Ponteareas

Fátima e os seus dous fillos xa están vivindo nas 
Neves grazas á concesión dun alugueiro social

zaron os trámites para que os dous 
menores puidesen reincorporarse 
aos seus cursos no CEIP Marquesa 
do Pazo da Mercé, ao que xa acu-
diron retomando as clases e onde 
atoparon todo o material escolar que 
precisaban.
 Xosé Manuel Rodríguez amosa a 
súa «ledicia pola volta desta familia 
tan prezada» e reitera o seu orgullo 
pola «solidariedade das nosas veci-
ñas e veciños ante unha desgraza 
tan terrible». Así mesmo, o alcalde 
salienta a «resposta do Concello 
dende o primeiro minuto» para faci-
litar a Fátima e aos seus fillos todo o 
que precisasen. POr último, apuntou 
que dende Servizos Sociais munici-
pais, «estaremos pendentes de que 
dispoñan do necesario para garantir 
a súa total reintegración á vida das 
Neves».

 Fatima e os seus dous fillos de 7 e 
11 anos volveron ás Neves e viven xa 
nunha casa propiedade do Concello, 
grazas á concesión dun alugueiro 
social.
 A familia recibira un durísimo golpe 
cando o pasado 11 de decembro un 
incendio que se declarara hora na 
súa vivenda da rúa Entrecíns causara 
a morte do pai, de 48 anos de idade.
 O Goberno local amosa a súa satis-
facción porque estean de novo con 
nós e puxo á súa disposición todo o 
necesario para que comecen unha 
nova vida, dende agora, nesta casa 
da parroquia da Estación. A casa, de 
planta baixa, está totalmente equi-
pada, dispón de mobiliario, todo tipo 
de electrodomésticos e calefacción. 
Conta cun pequeno xardín e está a 
carón dun parque infantil.
 A Concellería de Servizos Sociais, 
que dirixe Pilar González Casas, 
facilitoulle á familia roupa de cama e 
equipamento e está á súa disposición 
para atender aquelas necesidades 
que puidesen ter. Así mesmo, axili-

As Neves

O Condado

de finalización en 2048.
“O que corresponde é non só pór fin 
á concesión senón reclamar á conce-
sionaria todos os importes cobrados 
entre 2013 e 2021. No entanto, o 
Goberno español, opta por seguir 
engordando a conta de resultados 
dunha multinacional á custa do peto 
dos galegos e galegas e de hipotecar 
o noso desenvolvemento económico”, 
sinala Rego.
O deputado do BNG sinala que, para 
alén de non rematar coa concesión, o 
Goberno tamén incumpre os compro-
misos adquiridos, como o de asumir 
o 1% que corresponde aos convenios 
de 2011 (asinado por Xosé Blanco) e 
de 2013 (asinado por Ana Pastor) con 
cargo aos Orzamentos do Estado.
O Bloque Nacionalista Galego chama 
a redobrar a presión social até lograr 
que sexa suprimida a concesión 
da AP-9 e autoestrada transferida 
ao noso País. “Non pararemos até 
conseguir acabar coa estafa -agora 
sabemos que ilegal- e a lousa para 
o noso desenvolvemento económico 
que representan as portaxes da Auto-
estrada do Atlántico, até termos unha 
AP-9 galega e sen peaxes”, subliña 
Rego.
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Antón Lorenzo “Xaque”
Pdte da comunidade de montes de Salvaterra 

  Cousas de Salvaterra. 
proseguen os enfrontamentos 

na raia seca. (II)
Tendo os portugueses aviso que de 
novo se facían fortes os galegos no 
alto do Monte Redondo ocupándoo 
coa súa infantería, podendo ser de 
moito dano, foron de novo acometidos 
nunha porfiada pelexa na que todos 
loitaron bravamente. Foron obrigados 
a retirarse os galegos até o val que 
ficaba no lugar de Padrenda. Feito 
con orde e disciplina, mandados por 
excelentes oficiais, recompuxeron un 
escuadrón ben ordenado,  fixeron alto 
e desafiaron os portugueses a seguir 
pelexando. Estes, desordenados inex-
pertos e faltos de  disciplina militar, 
non aceitaron o desafío. Retiráronse 
desordenadamente fuxindo a Portu-
gal, desamparando ós Capitáns brio-
sos e honrados con gran sentimento 
deles, polo descrédito en que enten-
dían ficaran as súas armas. Como di 
o refrán: “Si cesa a boa orde, cesa a 
boa fortununa.
 Na zona de Ponte Barxas o Sarxento 
maior Simão Pita, non cumpriu co seu 
grupo as ordes dadas polo Xeneral . 
O ver que os galegos estaban ben for-
tificados e con moita xente, por estar 
eles repartidos en catro grupos que 
os debilitaban e carecer dos socorros 
necesarios e verse así en gran inferio-
ridade. A prudencia fixoo desistir.
 Sexa como for os portugueses   
fixeron unha desordenada retirada 
deixando en risco a retagarda. Man-
daron reforzos acompañados por Dio-
go de Melo Pereira, João Rodrígues 
Fontoura, Auditor Xeral, Marcos Mal-
heiro Pereira e outros. Deuse aviso na 
raia que ficaran moitas municións no 
alto do monte en completo desamparo 
e niso veuse a grande confusión da 
retirada. Logo fóronas buscar Mathias 

Osorio, Marcos Malheiro e Gómez 
Correa. 
 O tal Gómez Correa aproveitou 
inda con oito soldados para queimar 
algunhas casas e medas de pan que 
ficaban atrás, padecendo os galegos 
perdas notaveis.

mental “Castelao e os irmáns da 
liberdade”, gravado entre 1999 e 
2001 con testemuñas de numerosas 
persoas que coñeceron a Castelao 
e revelan como era percibido polos 
seus coetáneos. Xurxo Martiz, pola 
súa banda, presentará a tradución 
ao galego do libro “Castelao e os 
vascos”, de Iñaki Anasagasti. “Ter un 
coloquio cos autores enriquece enor-
memente esta actividade, como xa 
temos visto en anteriores ocasións, 
coas visitas de cineastas galegos/as 
como Óliver Laxe, Benedicta Sán-
chez, Amador Arias, Manuel de Lira, 
Federico Pérez, Paula Cons, Victoria 
Teijeiro,...”, sinala Anxos Carballo, 
concelleira de Cultura e Igualdade 
de Mondariz. “Máis que cantidade, 
buscamos un selo de calidade en to-
das as actividades socioculturais que 
programamos”.
 Máis actividades literarias programa-
das
 Para o mes de xaneiro tamén están 
previstas outras actividades relacio-
nadas cos libros e a memoria históri-
ca. O político Roberto Mera presenta-
rá o 22 de xaneiro en Mondariz a súa 
obra “Alejandro Viana”, publicada en 
setembro de 2021. Trátase dunha ho-
menaxe ao seu tío bisavó Alejandro 
Viana, que fora deputado en Pontea-
reas durante a II República e, a raíz 
da guerra civil, axudou a milleiros 
de persoas en risco de represión e 
exiliadas en Francia a fuxir das forzas 
franquistas e nazis e atopar refuxio 
en América. A presentación do libro, 
porén, permitirá reflexionar sobre o 
exilio galego en América.
 En colaboración coa asociación 
ecocultural Búrbida, o 15 de xaneiro 
tamén se organizará na biblioteca 
municipal unha charla da profesora 
universitaria Patricia Carballal sobre 
Emilia Pardo Bazán e Mondariz.
 Para o último fin de semana de xa-
neiro, así mesmo, está anunciado o 
primeiro faladoiro literario mensual do 
club de lectura de Mondariz, creado 
por iniciativa dun grupo de veciños e 

 Na xornada de memoria histórica 
programada para o 29 de xaneiro 
proxectarase o documental “Castelao 
e os irmáns da liberdade”, do cineas-
ta Xan Leira, e presentarase a tradu-
ción ao galego do libro “Castelao e os 
vascos”, en presencia de Leira e do 
tradutor Xurxo Martiz
 O Concello de Mondariz xa está 
preparando actividades socioculturais 
para os primeiros meses do ano, coa 
cultura galega e a memoria histórica 
como eixes principais. Ás celebra-
cións dos significativos días de Ro-
salía de Castro (24 de febreiro) e das 
Letras Galegas (17 de maio) súmase 
este ano o día de Castelao. “Sobre 
Castelao hai moita obra escrita, pero 
é importante reivindicar a súa figura e 
dar a coñecer o seu legado artístico 
e intelectual, principalmente á mo-
cidade”, sinala Xosé Emilio Barros, 
alcalde de Mondariz.
 Así pois, para o 29 de xaneiro está 
programada unha xornada de me-
moria histórica arredor da figura e 
da obra de Alfonso Daniel Rodríguez 
Castelao (1886-1950) no audito-
rio municipal de Mondariz, na que 
participarán o cineasta Xan Leira e 
o do escritor Xurxo Martiz, ambos 
emigrantes galegos retornados con 
obras relacionadas con Castelao e o 
exilio galego.
 Xan Leira presentará o seu docu-

Mondariz

Mondariz lembrará a figura de Castelao no ani-
versario do seu nacemento

Opinión/O Condado
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Entrevista de Tino Lago

“ Esta estrada é innecesaria e 
de executarse perxudicaría de

 maneira moi grave á 
totalidade das parroquias 

afectadas”
“Fixemos varios intentos para reunirnos co alcal-

de e coa concelleira 
de urbanismo e nin sequera nos contestaron”

Ana Pascual Presidenta de AVIBE

No borrador do novo plan 
xeral vigués está proxectado 
un vial que nacería na A55, 
na parroquia de Bembrive, 
e morrería na zona franca 
afectando ás parroquias de 
Bembrive, Beade e Castrelos. 
Na parroquia de Beade xerou 
unha moi forte oposición  da 
súa veciñanza pois eles en-
tenden que a estrada non é 
necesaria, está a VG20, supo-
ría a expropiación de varias 
casas, algunhas parcelas coa 
edificación aínda en constru-
ción e a hipoteca acabada de 
asinar, depreciaría o valor de 
moitas propiedades que pasa-
rían de estar en solo urbano 
a estar en solo rústico e afec-
taría gravemente á inmensa 
riqueza natural que posúen 
estas zonas da nosa cidade. 
Nós conversamos con Ana, a 
   Que é Avibe Ana?
 É unha plataforma de afectados e 
afectadas polo vial de Beade
Entendo que ti vives en Beade claro?
Si, vivo na zona da Brea
   Como naceu a plataforma?
Pois como moitas outras cousas 
na vida de pura casualidade. Todo 
comezou cunha conversa informal 
entre dous veciños que foi a espoleta 
que levou a que coñeceramos que 
estaba prevista esta estrada de alta 
capacidade con catro carrís e que , 
de executarse, romperá as parroquias 
de Bembrive, Beade e Castrelos. 
Eu considero que dunha maneira 
ou doutra toda a veciñanza desas 3 
parroquias vai ser afectada
   Cantas persoas compondes a 
plataforma?
 No momento actual 173 persoas e 
subindo. E se multiplicas polo número 
de familiares de cada persoa pois 

presidenta da plataforma de 
afectados e afectadas de Bea-
de.

Correlo S/N Arcos 
Ponteareas 

Telf 986 29 03 13

www.carsatrucksmotor.com
carsatms@gmail.com

Rúa Castelao, 33- Salvaterra

veciñas da localidade e apoiado polo 
Concello de Mondariz a través da bi-
blioteca municipal. A autora escollida 

para a lectura inaugural é Almudena 
Grandes, en homenaxe á súa longa e 
comprometida traxectoria nas letras.

moitas máis claro
   En que data nacestes?
A finais  de novembro do ano pasado. 
Foi todo moi rápido, tanto é así que 
o 15 de xaneiro remata o período 
para podermos presentar alegacións 
contra este vial 
    Pero as características da obra 
proxectada están expostas?
 Si, son de acceso público. Se entras 
na web do Concello e pos Plan Xeral 
alí xa as encontras , pero é unha 
información moi difícil de atopar. 
Alguén que non estea familiarizado 
con este mundo vai ter moi difícil a 
interpretación da información que alí 
encontre. Desde logo a información 
non é en absoluto accesible para a 
veciñanza afectada
   Houbo algún tipo de comunica-
ción por parte do goberno munici-
pal ás AAVV afectadas?
 Si, si que houbo. A concelleira de 
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“Consultoría, Servicios Integrales en Asesoría,
Organización, Planificación, Productividad y Eficiencia”

Rúa Rosalía de Castro, 107 - Baixo

Entrevista
    En que termos se desenvolveu?
 Pois nós fillémoslle unha serie de 
preguntas técnicas e eu entendo que 
non souberon nin puideron xustificar 
a necesidade desta estrada. Por 
outra parte pregunteille polo estudo 
técnico que avalase a súa necesida-
de 
    E?
 Non hai. Tamén lle preguntei polo 
estudo de impacto ambiental
   E?
 Non hai. Díxome que  era un mero 
trámite
   Así mesmo cho dixo?
 Así, tal cal
   Esta estrada terá, ti pensas, al-
gún   tipo de beneficio para a veci-
ñanza das 3 parroquias afectadas?
 Eu non lle vexo ningún, tanto é así 
que non vai ter accesos para Beade 
nin Bembrive nin Castrelos. Isto está 
confirmado pola xerencia de urba-
nismo. Se o queremos coller tere-
mos que ir á A55 ou á estrada Clara 
Campoamor
   Eu entendo que o percorrido 
lóxico dos acontecementos vai ser 
que vós recorrades ante o orga-
nismo que proxecta a estrada, o 
concello, que supoño que vos fará 
caso omiso e imaxino que teredes 

queiro, pero iso non é a realidade. Na 
páxina 14 do borrador do plan xeral, 
que é onde aparece, non fala nada 
do hospital e si de PSA.E por outra 
banda contemplan unha reserva de 
solo durante 18 anos
   É dicir, sexa cal sexa a resolu-
ción deste asunto, ides vivir 18 
anos coa espada de Damocles 
enriba das vosas cabezas?
 Si, por desgraza é a realidade. Ase-
made iso leva a outro problema grave 
porque o solo se recualifica e moitas 
parcelas pasan de ser solo urbano a 
rústico dunha maneira completamen-
te arbitraria , xa que logo as parcelas 
afectadas perden o 80% do seu valor 
co que á hora das expropiacións reci-
birían unha miseria de cartos.
    Supoño que intentariades reunir-
vos co alcalde?
 Si, claro
   E?
 Eu téñolle mandado moitos correos 
tanto ao alcalde como á concellei-
ra de urbanismo pero de momento 
ningún dos dous nos contestou. Si 
tivemos unha xuntanza co xerente de 
urbanismo e co redactor xefe do plan 
xeral
   Quen solicitou esa reunión?
 Nós

ron as súas hipotecas e agora, sen 
ter as casas feitas, vanllas a expro-
piar
    Deuvos tempo a presentar alega-
cións?
 Estamos niso. Temos previsto pre-
sentalas a semana próxima , antes 
de que remate o prazo .Contratamos  
a uns avogados e a uns arquitectos 
e están traballando nunha alegación 
conxunta en nome da plataforma 
para amosar que este vial non é 
necesario
    Onde nacería e onde morrería o 
vial?
 Nacería na A55, máis ou menos 
onde está o colexio Mosteiro e re-
mata na estrada Clara Campoamor. 
Logo nunha segunda parte continua-
ría ata rematar na zona franca.
   Coñeces como se xesta esta 
idea?
 No ano 2018 o equipo redactor do 
Concello fai un esbozo das necesida-
des que entende deben de cumprirse 
no novo plan xeral. Nesta redacción 
este vial  non aparece, si a rolda que 
quería o concello. Cando o equipo re-
dactor que gaña o plan xeral manda o 
borrador desaparece a rolda e xa nos 
encontramos con este vial. O alcalde 
di que é para o hospital Álvaro Cun-

urbanismo visitou as asociacións de 
veciños , pero foron visitas ás que 
non asistiu case ninguén. Eu mesma, 
que son afectada directa, non tiña nin 
idea deste asunto. E sendo conser-
vadora podo dicir que a máis do 95% 
da veciñanza pasáballe o mesmo ca 
min, non sabía nada
   Cres que houbo unha vontade 
deliberada do Concello de ocultar 
a información aos veciños e veci-
ñas?
 Se non a houbo fixeron moi mal 
as cousas, porque xa che digo que 
a práctica totalidade da parroquia 
descoñecía as intencións de construír 
esta estrada.
   E a oposición?
 Quero deixar claro que somos unha 
plataforma sen ningún tipo de implica-
ción política pero o certo é que os 3 
partidos da oposición, os 3 por igual, 
o PP a Marea de Vigo e o BNG si que 
fixeron, o que non fixo o goberno mu-
nicipal, informar aos veciños de que 
nos van meter un vial .E asegúroche 
que os hai moi afectados
   Por exemplo?
 Coñezo os casos de tres familias 
que aínda teñen as súas casas en 
construción. Recibiron as licencias de 
obra a principios do 2.021, contrata-
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Restaurante  “O Rianxo”
Algo diferente no Condado Terraza de verán interior
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O Museo da Ciencia do Viño de Salvaterra de Miño 
remata o ano con máis de 400 visitas guiadas

 O Museo da Ciencia do Viño do 
Condado do Tea, situado dentro do 
Castelo de Dona Urraca, no munici-
pio de Salvaterra de Miño, está sendo 
todo un referente cultural sobre a 
vitivinicultura en España, como así o 
avala o número de visitantes recibi-
dos dende a súa apertura en febreiro 
do 2019.
 Neste 2021 rexistra un claro aumen-
to no número de visitas con respecto 
ó ano anterior, dando como resultado 
máis de 400 itinerarios guiados.
 O visitante destaca o bo estado de 
conservación das instalacións, os 
vangardistas recursos museísticos, 
a calidade dos viños do Condado do 

Tea e o trato persoal e individualizado 
recibido. Como consecuencia desta 
axeitada e profesional xestión, o Mu-
seo da Ciencia do Viño, consegue por 
segundo ano consecutivo a distinción 
Q de Calidade Turística que premia o 
bo facer en todos os niveis.
 O turismo enolóxico estase conver-
tendo en Galicia nun dos principais 
reclamos turísticos da comunidade xa 
que outorga unha experiencia orixinal 
ao englobar infinidade de actividades 
complementarias arredor do mundo 
do viño: é o caso da gastronomía, da 
cultura, do patrimonio ou da tradición,  
capaces de xerar redes invisibles de 
valor engadido.

Entrevista / O Condado

 O Goberno municipal levou ao Pleno 
da Corporación Municipal o proceso 
de adxudicación dun novo contrato 
para a subministración de enerxía 
eléctrica
  Unha das liñas estratéxicas do 
Goberno municipal de Mondariz na 
presente lexislatura é gañar eficien-
cia na subministración dos servizos 
públicos máis básicos, tanto a través 
de investimentos que melloren as 
infraestruturas como a través do 
cambio de provedores.  Para este 
ano 2022 está previsto que o Conce-
llo de Mondariz desenvolva os catro 
proxectos de aforro e eficiencia ener-
xética aprobados polo IDAE (Instituto 
para a Diversificación e o Aforro de 
Enerxía), organismo dependente do 
Ministerio para a Transición Ecolóxica 
e o Reto Demográfico que canaliza 
fondos europeos. Estes proxectos, 
que están financiados nun 80% con 
fondos europeos correspondentes o 
período 2014-2020, están relaciona-
dos co cambio a LED de toda a rede 
municipal de alumeado público e a 
mellora de elementos básicos como 
os cadros eléctricos.

   A pesar de que estes proxectos 
están financiados nun 80% pola 
Unión Europea, o esforzo económi-
co e administrativo do Concello de 
Mondariz é considerable; todo un 
desafío para un concello que a día de 
hoxe non chega a 5.000 habitantes e 
ten recursos moi limitados. “Estamos 
traballando intensamente na xestión 
financieira destes proxectos para 
acadar a solución máis axeitada. 
Obviamente é un esforzo político e 
administrativo enorme, pero cando 
chegamos ao Goberno, en 2019, os 
fondos europeos do período 2014-
2020 estaban a piques de rematar e 
tiñamos a responsabilidade moral de 
aproveitar esta oportunidade para o 
ben de Mondariz”, sinala Barros. “Va-
rios concellos da comarca accederon 
a estes fondos europeos durante o 
período 2014-2020 e xa moderniza-
ron as redes municipais de alumeado 
público cos resultados esperados. É 
un investimento que se vai amortizar 
rapidamente polo aforro que supón 
na factura eléctrica municipal”.

Mondariz prevé un aforro de 43.000 € co cambio 
de provedor de enerxía eléctrica

Mondariz

que acudir á xustiza ordinaria?
 Si, eu coincido contigo en que o 
que vai acontecer é o que describes. 
Cando vaiamos á xustiza ordinaria 
agardo que nos dea a razón porque 
entendo que a temos. Ese vial non 
é necesario, xa existe a VG20 que 
ten un trazado semellante e non é 
unha estrada cun especial volume de 
tráfico
   O proxecto tería incidencia no 
patrimonio natural das parroquias 
afectadas?
 E tanto que si. Afectaría aos ríos 
Eifonso e Barxa .Neste último hai un 
lirio en perigo de extinción, temos 
tamén unha parella de aguias que 
xa levan 4 aniñando e que nestas 
épocas están ensinando a voar a 

unha cría que teñen. Temos londras, 
a Bolboreta colibrí, fontes, lavadoiros, 
unha mina de auga de máis de 200 
anos aínda en funcionamento, un 
muíño.... Terían que facer un viaduto 
para salvar o Eifonso, tamén un túnel 
a 30 metros de profundidade .En 
definitiva, esta estrada afectaría de 
maneira moi grave a unha enorme 
riqueza patrimonial que existe no 
rural vigués
   Xa vos tedes mobilizado verda-
de?
Si, desde que nos creamos todos os 
domingos nos mobilizamos dalgunha 
maneira. E seguiremos facéndoo ata 
que teñamos unha solución a este 
problema que afecta tan gravemente 
ás nosas vidas

  Un museo cen por cen didáctico, 
experiencial e interactivo que procura 
por en valor a marca propia “Conda-
do do Tea” así como promocionar un 
territorio unido baixo a Denominación 
de Orixe Rías Baixas.
 Por outra banda, camiña co obxecto 

de  formar un destino turístico co selo 
distintivo: Salvaterra de Miño.
 Paralelamente, iranse presentando 
novas actividades e programas ven-
cellados a este dinamizador comple-
xo enoturístico: o Museo da Ciencia 
do Viño.

Salvaterra de Miño
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Praza Pedreira,5
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A Lama

 O Concello de Ponte Caldelas chegará á vía xudicial se o parque eólico  
sae adiante e denunciará á Xunta de Galicia se permite a implantación  

desta barbaridade medioambiental 

 O Concello de Ponte Caldelas ten 
xa listas  as alegacións contra o 
Parque Eólicos dos Cotos, centra-
das na fragmentación do  proxecto e 
en todas as afeccións patrimoniais, 
ambientais e sociais que tería sobre 
as  aldeas de Ponte Caldelas a liña 
de evacuación que leva asociada. O 
alcalde de Ponte  Caldelas, destaca a 
importancia de presentar alegacións 
masivas contra o Parque Eólico  dos 
Cotos “porque manifestan claramen-
te o rexeitamento social contra este 
proxecto”. 
 Díaz apunta que, por parte das 
administracións afectadas, o máis 
importante é a  redacción de informes 
desfavorables por parte dos técni-
cos municipais e, no caso de  que a 
Xunta de Galicia outorgue os permi-

sos para que se constrúa o parque, 
“levar ó  Xulgado á administración 
autonómica. A Ponte Caldelas non lle 
vai temblar a man. Non  nos temblou 
cando nos enfrontamos a Augas de 
Galicia e ó Concello de Vigo para  
defender o Río Verdugo e tampouco 
vai acontecer agora. Chegaremos ata 
o Tribunal  Europeo se fai falta, por-
que mentres eu sexa alcalde non vou 
permitir que ningunha  Administración 
agreda o meu concello”.  
 Díaz, lembra que estamos ante 
“megaproxectos industriais encuber-
tos que están a dividir  intenciona-
damente para evitar unha correcta 
tramitación medioambiental, que se  
implantan moi preto das casas e que 
poden afectar gravemente á saúde 
e á calidade de  vida dos veciños de 
Ponte Caldelas” 

Ponnte Caldelas

Preparadas as alegacións contra o Parque Eólico dos  Cotos, cen-
tradas na fragmentación do parque e as  afeccións patrimoniais, 

sociais e medioambientais  sobre Ponte Caldelas da 
liña de evacuación 

Desde o inicio da vixente pandemia 
de coronavirus hai un factor que se 
mantivo constante: a falla de pre-
visión. Se ben podemos aceptar, 
razoabelmente, que a chegada da 
primeira vaga de contaxios no primei-
ro trimestre de 2020 dificultaba unha 
resposta áxil fronte a un fenómeno 
cientificamente inda moi descoñecido 
(cómpre lembrar as dúbidas sobre 
o modo de transmisión, por citar un 
exemplo), non se explica como a xes-
tión das sucesivas ondas responda, 
de maneira teimosa e reiterada, a un 
mesmo guión. 
Resumidamente: cada vez que se 
albisca noutros territorios a emer-
xencia dunha nova enxurrada vírica, 
a resposta do Goberno español é 
instalarse no “aquí non vai pasar”, 
e a acción da Xunta de Galiza a de 
esperar instrucións como se non fose 
a autoridade sanitaria no País. E así, 
unha e outra vez, as decisións para 
conter a transmisión e evitar o colap-
so asistencial sempre foron da man 
da lentitude, a improvisación e unha 
falla de determinación que, sobre 
todo após a entrada na “nova nor-
malidade”, responde máis a temores 
reputacionais e a xestión de custes 
electorais e de popularidade que a 
parámetros sociosanitarios. 
En febreiro de 2020, cando na Italia 
enfrontaban a explosión da primeira 

vaga, no Estado español instalábase 
o relato de infravalorar o problema, 
falando apenas dun novo tipo de gri-
pe, e afirmando de maneira relixiosa 
que a pandemia non ía atinxirnos. 
Foi un exemplo moi gráfico de como 
o emotivismo e a irracionalidade se 
teñen imposto nos últimos tempos. 
O sempre falso triunfo da vontade, 
dos desexos, por acima da realidade 
material e da evidencia científica.  
Ese guión volve agora, en forma de 
retrouso modificado, coa narrativa da 
“gripalización” e a presentación da 
pandemia como endemia. Trátase 
apenas dun construto argumental 
para xustificar que a xestión desta 
crise sanitaria agora quere debru-
zarse indisimuladamente en chave 
de control de danos, asumindo sen 
máis que a normalidade produtiva e 
económica ten de vir acompañada 
dun determinado número de mortes e 
de doentes graves. Así de cru. 
Porén, o pasado 18 de xaneiro, o di-
rector xeral da Organización Mundial 
da Saúde, Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, afirmaba que a pandemia de 
coronavirus “está lonxe de ter rema-
tado” (sic). Así o visan os datos nos 
que, para alén da menor letalidade do 
virus, se recolle que arestora na Ga-
liza hai preto de 80 mil casos activos, 
e que só na área de Vigo se superan 
os 20 mil. Casos rexistrados que 

Xabier P. Igrexas 
concelleiro do BNG de Vigo

Retrouso pandémico
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  Por este medio as seccións sin-
dicais da Cig e da Cut do Conce-
llo de Vigo queren informar que  
motivado as noticias aparecidas 
en prensa a principios do mes de-
cembro sobre un proceso xudicial  
en marcha sobre uma suposta 
rede de corrupción organizada 
nas oposicións de Policía Munici-
pal e  Bombeiros no cal se encon-
tran supostamente involucrados 
funcionarios do Concello de Vigo. 
Os dous sindicatos aquí repre-
sentados con data 7 de decem-
bro remitiron vía rexistro unha 
solicitude  ao Concello de Vigo, 
concretamente o departamento 
de recursos humanos solicitando 
a apertura de  dilixencias infor-
mativas para tentar esclarecer 
esta grave situación, e sobre todo 
para instar ao  Concello de Vigo 
a proxectar a sociedade unha 

Vigo

 Suposta rede de
 corrupción organizada nas oposicións de

 Policía Municipal e  Bombeiros

Chocolatería

cocoa

Martinez garrido, 14
Vigo

aptitude de dilixencia, limpeza e 
transparencia. 
 Como resposta a este escrito 
remitido por nós, con data 20 de 
decembro recibimos unha res-
posta  por parte do departamento 
de Recursos humanos do Con-
cello no cal declina a apertura de 
calquera  tipo tipo de dilixencias 
informativas ou de investigación. 
 Posteriormente con data 28 de 
decembro vía rexistro seccións 
sindicais da Cig e Cut do concello  
de Vigo novamente insistimos na 
necesidade de apertura de dilixen-
cias informativas. 
Entendemos que a negativa a 
investigar plasmada neste docu-
mento por parte do do Concello 
de  Vigo da man do departamento 
de recursos Humanos non dá 
resposta axeitada a un problema 
de  extrema gravidade, utilizando 
ás claras unha política de balóns 
fora, lonxe de afastar a dúbida 
sobre  determinadas practicas nos 
proceso selectivos de funcionarios 
no Concello de Vigo, entendemos  
que esta negativa é pouco afortu-
nada, tento en conta determinas 
sentenzas que nós ulimos tem-
pos  colocan ao Concello de Vigo 
non precisamente nun exemplo 
de limpeza e boas practicas nos  
procesos selectivos, se non mais 
bem todo o contrario. 

O BNG de Vigo censura que o PSOE se comporte 
igual que o PP fronte a corrupción

A fronte nacionalista critica que o grupo municipal socialista votara en 
contra de condenar no Pleno o maior caso de corrupción na historia do 
Concello de Vigo, polo “enchufe” da cuñada de Carmela Silva, e que se 

opoña a despregar medidas fronte ao enchufismo.
Xabier P. Igrexas: “As viguesas e vigueses merecen que se explique como 

se puideron roubar 108 mil euros do Concello para beneficiar a unha 
familiar dun membro do Goberno municipal”.

 O Bloque Nacionalista Galego 
lamenta que o PSOE votara en 
contra de condenar o maior caso de 
corrupción na historia do Concello de 
Vigo, durante o Pleno extraordinario 
celebrado este martes para abordar o 
caso ‘enchufe’. A fronte nacionalista 
considera que o grupo socialista de-
cidiu comportarse “como fai o PP” no 
relativo á corrupción, após negarse 
a asumir responsabilidades políticas 
como demandaban as forzas da 
oposición. 
 “Quen convocou este Pleno foi o si-
lencio estarrecedor do Goberno muni-
cipal”, asegurou o portavoz municipal 
do BNG de Vigo, Xabier P. Igrexas. “É 

inaceptábel en termos éticos e demo-
cráticos que a única resposta diante 
dunha trama corrupta que roubou 
108 mil euros de diñeiro público para 
contratar en fraude a unha familiar 
directa dunha destacada membro do 
Goberno municipal, a través de oito 
contratos menores cunha empresa 
que é contratista do Concello, a única 
resposta sexa unha oportuna afonía 
do alcalde”, engadiu.
 O Bloque cualificou de “indecente” 
que o goberno de Abel Caballero de-
cida ignorar esta trama corrupta pola 
que un alto funcionario do Concello 
de Vigo, con evidentes vínculos co 
PSOE, foi condenado a cinco anos 
de prisión polo Tribunal Supremo. 

Vigo

Vigo
“A falla de explicacións diante deste 
escándalo obriga a reprobar politi-
camente hoxe á primeira tenente de 
alcalde, Carmela Silva, e ao alcal-
de, Abel Caballero, como máximo 
responsábel municipal”, explicou 
Igrexas.
 O concelleiro nacionalista apuntou 
que non abonda co reproche político 
e demandou tamén depurar respon-
sabilidades cunha comisión de inves-
tigación. Aliás, reiterou a necesidade 
de que casos similares non se volvan 
repetir, polo que urxiu a creación dun-
ha Oficina Municipal Anticorrupción e 

a constitución da Comisión de Vilixan-
cia da Contratación, en cumprimento 
do regulamento orgánico do Pleno.
 Igrexas recordou unhas declaracións 
de Abel Caballero nas que o rexe-
dor cualificaba como “detestábel” a 
corrupción e esixía responsabilida-
des por enriba das siglas. “O PSOE 
tiña que decidir se quería sumarse á 
exemplaridade ética e ao combate da 
corrupción sen escusas nin comple-
xos. Mais decidiron facer o mesmo 
que o PP: meter os seus escándalos 
de corrupción debaixo da alfombra”, 
reprochou.

tendo en conta o maior número de 
contaxios asintómaticos coa variante 
Omicron poden ser significativamente 
menores ao número real.
O retrouso pandémico do que fala-
mos volveu manifestarse en datas 
recentes co veto, absolutamente irra-
cional, da Xunta de Feixóo a recoller 
as propostas do BNG para despregar 
medidas concretas que permitan 
anticipar a loita contra a Covid19. O 
PP opúxose a poñer en marcha unha 
Rede Galega de Vixilancia Epidemio-
lóxica, a partir da exitosa experiencia 
na monitorización de augas residuais 
do proxecto CovidBens;  ao incre-
mento da capacidade de secuencia-

ción xenómica, tanto de mostras de 
SARS-CoV 2 e as súas variantes; e 
ao reforzamento do sistema de ras-
trexamento. Ao tempo que se insiste 
na negativa a despregar, con urxen-
cia, un plan de choque para dotar de 
máis medios, humanos e materiais, 
ao conxunto da rede asistencial da 
sanidade pública galega, a principiar 
por unha Atención Primaria colapsa-
da. 
Camiño de dous anos de pandemia 
o que fica constante é, pois, a falla 
de resposta áxil e anticipada fronte o 
maior repto sociosanitario dos últimos 
cen anos. E, nesta altura, esa incom-
petencia é xa deliberada. 
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