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Ucraína  está a ser agredida por Ru-
sia. O primeiro é o agredido e o segun-
do  é o agresor. Condeno con todas 
as miñas forzas esa agresión, exac-
tamente igual que condeno calquera 
outra. E coa mesma intensidade con-
deno as bárbaras presións antidemo-
cráticas contra todas aquelas persoas, 
ou organizacións políticas, que tratan 
de entender as razóns do outro, e que 
non acreditan nas visións puerís, pro-
pias das películas do oeste de cando a 
miña xeración gozaba os días de viño 
e rosas da mocidade, que fan duns 
completamente malos, absolutamente 
culpables, e dos outros completamen-
te bos, absolutamente inocentes.
A principios deste mes o presidente 
ucraíno, Vlodimir Zelenski, dirixíase ao 
parlamento español expondo a súa vi-
sión sobre o conflito bélico que está a 
sufrir o seu país, insisto, agredido polo 
seu veciño ruso. Ao rematar a súa in-
tervención, que non vou valorar, case 
todos os deputados e deputadas pre-
sentes ovacionárono agás uns poucos 
que non quixeron facelo. Un dos que 
non o fixo foi Néstor Rego, deputado 
do BNG. Case inmediatamente moitos 
medios de comunicación e algunhas 
organizacións políticas, entre elas o 
PSdeG( que decepción, que decep-
ción máis profunda), comezaron unha 
campaña de acoso ao “ disidente” 
que ousou non aplaudir ao presidente 
ucraíno, sinalándoos como se fosen 
apestados , como se fosen as bruxas 
pecadoras acusadas pola inquisición 
na idade media, como se fosen os in-
fortunados que ,nos EEUU dos anos 
50 do pasado século ,sofreron o peso 
abafante das gadoupas do macartis-
mo.
Todos aqueles que conscientemen-
te participan neste tipo de campañas 
amosan unha irresponsabilidade ma-
nifesta, pois nun contexto bélico poñer 
a alguén na diana, para gañar algún 

punto de audiencia ou para tratar de 
erosionar electoralmente á formación 
política da que forma parte, desborda 
as fronteiras da cordura e sitúase nos 
límites  máis extremos do delirio. É 
como se o sinalado carecese de sen-
sibilidade ante o sufrimento alleo fron-
te aos que sinalan que si a terían. É 
como se o sinalado tivese algún tipo 
de responsabilidade ante a horrible 
guerra que está a sufrir o pobo ucraí-
no fronte aos que sinalan que serían 
os que tratan de evitala. É como se o 
sinalado estivese en contra da paz e a 
prol da guerra, fronte aos que sinalan 
que serían unha especie de  modernos 
Hare Krishnas que predican e practi-
can o amor universal.
Pero a que tipo de tolemia nos con-
ducen os apóstolos da rusofobia?: a 
aquela que leva á reitora dunha univer-
sidade española a suxerir aos alumnos 
rusos que se marchen¡¡. Pero a onde 
nos quere levar un personaxe sinistro 

como Borrell?: á 3º guerra mundial 
para defender a unha “democracia” 
que ilegaliza aos partidos políticos 
de esquerda e que humilla( presun-
tamente) ás minorías étnicas do seu 
propio país?. Pero é que non aplaudir 
ao representante dun estado que su-
postamente é responsable de queimar 
vivos a 50 sindicalistas en Odessa 
convérteche en peor persoa que quen 
si aplaude?. Pero onde estaban todos 
estes que agora practican o pacifis-
mo militante armando aos ucraínos 
e  sinalando ao disidente, cando os 
bombardeos de Belgrado?.Cando  o 
estado Iraquí foi esnaquizado en que 
lugar se situaban ?. Cando o país Libio 
foi arrasado converténdoo nun estado 
frustrado onde se encontraban?.Can-
do Siria foi convertida nunha copia do 

inferno de Dante a quen sinalou   os 
que agora forman a  executiva do PS-
deG?. E con Palestina onde?, e co 
Sáhara onde?, e cando o conflito de 
Timor leste onde?,e co Iemen onde?, 
e con todos os conflitos que asolan ao 
mundo onde?, onde? , onde?, unha e 
mil veces onde?.
O BNG condenou a invasión rusa de 
Ucraína e Néstor Rego está onde esti-
vo sempre: a prol da paz ,da liberdade 
e da dignidade de todos os pobos do 
mundo, o ucraíno tamén claro que si. 
E nós estamos, como sempre, onde 
nos manda a única á que sempre obe-
decemos; a nosa conciencia: pola paz.
Non á guerra, non a todas as guerras. 
Solidariedade infinita con todas as per-
soas que a sofren en calquera parte do 
mundo.

Con Néstor Rego. Contra o macartismo

Nestor Rego

Editorial
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 A Comunidade de Montes de Tameiga 
recibiu a representantes do Celta de
Vigo, entre eles, Carlos Mouriño, pre-
sidente do club de fútbol, quen pre-
sentaron o “novo proxecto” de cidade 
deportiva en montes comunais das pa-
rroquias de Tameiga e Pereiras.
 *A xunta reitora de Tameiga entende 
que o novo proxecto non é máis que 
unha manobra para presionar á Xun-
ta e ao Tribunal superior de xustiza de 
Galicia para conseguir legalizar polas 
“bravas” unha cidade deportiva que a 
Xustiza declarou ilegal en primeira ins-
tancia.
 Tras a reunión, a Comunidade de 
Montes de Tameiga considera máis do
mesmo ao novo intento do presiden-
te do Celta, Carlos Mouriño, de facer 
negocio persoal mediante un pelotazo 
urbanístico coa recalificación de solo 
rústico de especial protección para fa-
celo urbanizable.
 Sinalan que se ben o novo proxecto 
minimiza o ámbito de actuación no 
monte de Tameiga ao reducir a parte 
comercial, continúa sendo un despro-
pósito ambiental asfaltar e formigonar 
terreo forestal e ademais as traídas 
de augas comunais seguirían estando 
afectadas por esta actuación.
 A Comunidade de Montes de Tameiga 
lembra que a actual cidade deportiva
foi declarada ilegal pola xustiza e que 
aínda agora, varios ano despois da 
concesións da licenzas ilegais, o co 
cello de Mos carece do plan de in-

fraestructuras e dotacións deportivas 
necesario para esta actuación. Supo-
ñen que toda esta manobra mediática 
é debido á que está próximo o dictame 
do TSX de Galicia, o cal pode ratifi-
car a ilegalidade da cidade deportiva 
construida en solo forestal.
 Sinalan que é incomprensible que 
desde o goberno local, a alcaldesa se-
gue aplaudindo e sendo complice dun 
proxecto urbanístico que a xustiza de-
claro ilegal tanto na súa construcción 
como no xeito que a xunta de goberno 
de Mos  concedeu as licenzas. Seme-
lla que agora buscan que a Xunta de 
Galicia legalice polas porta de atrás 
todo este despropósito urbanístico an-
tes de que o Tribunal Superior dicta-
mine.
“Na Comunidade de Montes de Tamei-
ga mandan así veciñas e veciños da
parroquia. Foron moi rotundos cando 
votaron en asamblea, dixeron alto e
claro que o monte é o primeiro que o 
monte non se vende”. Declara Cesar
Lago, presidente da Comunidade de 
Montes de Tameiga.

Tildan de máis do mesmo ao novo 
proxecto do Celta

Tameiga

 A principios de ano, o Concello de Mos realizou un pleno extraordinario 

Victoria Alonso pídelle a Arévalo que defenda a Mos 
ante o atropelo do PP redondelán co GES.

para aprobar o convenio de colabo-
ración conxunto coa Xunta, FEGAM, 
Deputación de Pontevedra e Conce-
llo para o desenvolvemento do Grupo 
de Emerxencias Supramunicipal, que 
no caso de Mos sería compartido con 
Redondela. Ámbolos concellos terían 
unha base cada un do GES compos-
to por 6 efectivos para atender aos 
concellos de Mos, Pazos de Borbén, 
Soutomaior e Redondela.
 No caso de Mos, o GES foi aprobado 
nese pleno, a diferenza de Redondela 
que o PP decidiu postularse en contra 
polo que non saíu adiante. Isto impli-
ca que Mos, con 6 efectivos, terá que 
atender os mesmos concellos que ían 
repartirse con Redondela. Provocan-
do isto un agravio para a localidade 
mosense.
 Tras preguntar en pleno, dende a 
bancada socialista, por esta situa-
ción, o concelleiro responsable di que 
é mellor non involucrarse. Os socia-
listas consideran inaceptable a postu-
ra do PP de Mos, xa que o concello 
atopase nunha encrucillada por culpa 
dos seus compañeiros de Redondela. 
E ata a data, a rexedora mosense non 
fixo ningunha declaración respecto da 
actitude do PP redondelán. Mentres 
que a voceira socialista trasladou a 
súa preocupación a rexedora redon-
delana, a cal acusa como único cul-

pable ó PP por votar en contra deste 
convenio.
 A voceira socialista, Victoria Alonso, 
tilda de “descaro o feito de que a ac-
tual rexedora dixese no último pleno 
que Alonso non foi capaz de solucio-
nar o problema do GES, xa que o pro-
blema o está causando o PP co seu 
beneplácito por non dicir nada”. Enga-
de que “queda demostrado que cando 
se trata de reprocharlle o PP, Arévalo 
non di nada”. Finaliza dicíndolle que 
“defenda os intereses da veciñanza 
mosense e non se cale ante a irres-
ponsabilidade dos seus compañeiros 
de Redondela” e que “deixe a campa-
ña interna por intentar acadar un pos-
to mellor no PP de Galicia xa que esta 
ten que ser a única explicación para 
que cale ante tal atropelo para Mos”.

O Catastro iniciu un procedemento ca- cial 
para atender á veciñanza e resol- tastral en 
Tameiga. Ante a afección.O ver as súas du-
bidas sobre os trámites Catastro iniciu un 
procedemento ca- catastrais.
tastral en Tameiga. Ante a afección á A 

atención será en horario de oficina. veci-
ñanza comuneira, a Comunidade Máis in-
formación: Cesar Lago 667 545 de Montes 
de Tameiga abre unha ofi- 123, presidente 
da Comunidade de cina técnico xurídica 
no seu centro so- Montes de Tameiga

A Comunidade de Montes de Tameiga alerta do
 inicio dun procedemento catastral que está a

 afectar a muitos veciños da parroquia

A Louriña
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Estrada Porriño- Redondela
Nº 73, Baixo

Panadeiro
Casa

O goberno do PP censura unha campaña do BNG 
de Mos en defensa da Sanidade Pública

A Administración Municipal denegou, sen argumentos legais consisten- 
tes, aautorización para pendurar carteis nas inmediacións do centro de 
saúde.
Gustavo Barcia lembra que “o Concello xa foi condenado tras sancionar á 
Comunidade de Montes de Tameiga por colocar unha pancarta”.
Mos

O pasado mes de febreiro, o BNG de 
Mos solicitou permiso para colocar uns 
paneis informativos nos farois da Ave- 
nida do Rebullón, entre a entrada ao 
Centro Social As Pedriñas e a rotonda 
dos bois de Puxeiros. Tratábase dun- 
ha campaña de apoio á Sanidade Pú- 
blica e a súa duración limitaríase a un 
período dun mes, pero o goberno do 
PP denegou a autorización apelando, 
de maneira inadecuada, á Ordenanza 
Municipal de Publicidade Exterior.
O portavoz nacionalista no Concello, 
Gustavo Barcia, conside-
ra que está decisión supón 
“unha vulneración da liber-
dade de expresión” e lembra 
que, de acordo coa propia 
normativa muni- cipal, “as 
actividades de interese xeral 
non lucrativas están exentas 
da prohi- bición de pendurar 
carteis nos postes do alu-
meado”.
No documento de alegacións 
presen- tado polo BNG indí-
case ademais que, de acor-

do cosantecedentes xudiciais, un 
cartel de carácter reivindicativo non 
pode con- siderarse en ningún caso 
elemento publicitario. Neste sentido, 
Gustavo Barcia lembra que “un xul-
gado con- denou xa ao Concello tras 
sancionar á comunidade de montes 
de Tameiga, apelando á mesma or-
denanza, por colocar unha pancarta 
reivindicativa”. Sinala, por outra parte, 
que “abonda con dar unha volta polo 
municipio para ver como hai ducias 
de carteis publici- tarios pendurados 

nos farois sen que o Concello faga 
nada” e engade, ironica- mente, que 
“a diferenza debe ser que dende o 
BNG pedimos autorización”.
Motivacións políticas
Para o concelleiro nacionalista, os 

impedimentos para poñer en marcha 
esta campaña responden unicamen- 
te a motivacións políticas. Na súa 
opinión, “o PP de Nidia Arévalo non 
considera que a defensa da sanidade 
pública sexa algo de interese xeral, 
pola contra non ten problemas en dar 
todo o apoio institucional e de partido 
a un empresario que quere especular 
co monte veciñal, esas son as súas 
prioridades”. Denuncia o “desprezo 
total pola lei e as decisións xudiciais”
que exhibe o goberno municipal e la- 
menta, neste caso, as trabas que se 
lle poñen a unha campaña de interese 
xeral. “Dende o BNG témolo claro: a 
nosa prioridade é a defensa da sani-
da- de pública e dos servizos públi-
cos, po- ñendo recursos e apoiando 
ao persoal sanitario nas rúas reivindi-
cacións”, in- dica Gustavo Barcia.
Estrada Porriño- Redondela Nº 73, 
Baixo
Gustavo Barcia

Gustavo barcia

A Louriña
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P.R. 3 Estrellas

Habitacións,  comida caseira, 
espectaculares haburguesas caseiras, 

almorzos sen gluten
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Puxeiros
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Estrada 

De todos é ben sabido que as lexisla-
turas cando goberna o Partido Popular 
divídense en dúas partes, os dous pri-
meiros anos de algo que poderíamos 
identificar coma servicios mínimos e 
obras menores e os dous últimos de 
venta de fume e promesas. Aín- da 
que de cara a este último ano de lexis- 
latura, deben andar máis preocupados 
ca nunca, a xulgar pola súa estratexia 
recente de vender os máximos proxec-
tos posibles e para moitos deles sen 
ter orzamento que avale a súa realiza-
ción.
 Está ben presentar proxectos pero 
sempre que sexan escoitando as ne-
cesidades da veciñanza, dando prio-
ridade a esta e que sexan proxectos 
que formen parte dunha idea de futuro.  
Unha idea matriz que bus- que avanzar 
coma concello que se ramifica a través 
das parroquias e dos subproxectos. O 
ideal sería ter un obxectivo do tipo de 
concello que queremos e como o que-
re- mos, para ir articulando os pasiños 
que se deben dar ata conseguilo, e por 
desgracia, isto non acontece en Mos.
Cando un goberno deixase levar pola 
necesidade de presentar novidades 
cae no erro de que moitas non estean 
ben motivadas, non respondan a unha 
necesidade real ou non é un proxecto 
que tivo o tempo sufi- ciente de madu-
ración para perfeccionalo. A todos nos 
gusta ver que se fan cousas, tamén 

debemos pensar que as administra- 
cións están empregando diñeiro públi-
co e que debe ser usado co máximo 
respecto e rigorosidade.
Outro aspecto que estamos a obser-
var nos últimos anos e un xiro hacia 
o feminismo no goberno local pero 
sen entender moi ben o concepto. 
Esta afirmación ben mo- tivada por 
comentarios da actual rexedora nos 
que di non ser machista nin feminista, 
por tanto demostra un total descoñe-
ce- mento do que é este movemento 
e o que busca. Advírtese un intento de 
sumarse a algo que certos represen-
tantes do PP consi- deran unha moda.
Se en Mos, realmente tiveramos un 
gober-
no implicado ca loita pola igualdade e 
por combater a violencia de xénero, 
dotaríanse os departamentos encar-
gados cas ferra- mentas necesarias. 
Precisamos dispoñer de orzamen-
to suficiente e persoal encargado de 
programar actividades neste eido. En 
definitiva, precisamos persoal que se 
dedi- que a esta area que non sexa 
persoal com- partido con outras tare-
fas. Sacarse unha foto, facer un acto 
ou dicir que están im-
plicados non chega cando se ve que a 
rea- lidade é outra.

O feminismo non é unha moda. O fe-
minis- mo é un estilo de vido, unha 
forma de com- prender o mundo e 
unha maneira de actuar respecto da 
sociedade que nos rodea. Dicir que se 
forma parte deste movemento sen ter 
un compromiso real con el é enganar 
a sociedade. E o Partido Popular de 
Mos ten un nivel avanzado en enga-
nar, mentir e ter- xiversar a realidade 
en función dos seus in- tereses ou dos 
intereses de aquelas persoas que pre-
tenden beneficiar.

Tamén nas últimas semanas vese un 
claroi ntereses por parte da actual al-
caldesa de adorar o máximo posible 
o seu amado líder que deixa a presi-
dencia da Xunta de Galicia para dirixir 
o seu partido a nivel nacional, un in-
terese por presentar todas aquelas 
mocións que lle mandan dende o seu 
par- tido internamente e dicir as men-
tiras ne- cesarias para desgastar a 
gobernos doutras cores políticas. Este 
interese pódese deber a un intento de 
aspirar a un posto na Xunta agora que 
vai haber cambios? Mos quedá- selle 
pequeno? Xa sabemos que decidiu fai 
anos vivir en Vigo e igual ata a data, 
Mos

O xogo político do PP

Opinión

Viky alonso, voceira PSOE de Mos
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“Temos o mellor proxecto para Galiza. E toca traballar desde 
a humildade, a convicción e o amor polo país para ensanchar 
o BNG e acadar o obxectivo dun cambio político, tan necesa-
rio, para darlle futuro a todas as persoas que aquí vivimos”
Ana Pontón, portavoz nacional do BNG
A piques de que o noso país estree presiden-
te,despois de que quen gañou as pasadas au-
tonómicas co slogan “Galicia Galicia Galicia” 
marchase para Madrid na procura da liber-
dade, falamos coa xefa da oposición e porta-
voz do BNG Ana Pontón. Ela é unha muller 
que defende con paixón e rigor aquilo no que 
cre, e que se amosa moi ilusionada en acadar 
o fito histórico de que por primeira vez o na-
cionalismo chegue a gobernar este país. Velaí 
vai o que deu de si a nosa conversa.

   Comezamos pola horrible actua-
lidade que é a guerra que está a 
sufrir Ucraína. Cal é a vosa posi-
ción ao respecto deste conflito?
 Nós desde o primeiro momento ti-
vemos moi claro que hai un agresor, 
que é Rusia, e un agredido que é 
Ucraína. Condenamos esta agresión 
e puxemos o foco en que a prioridade 
debe de ser pór fin á guerra. Tamén é 
certo é que os acontecementos pare-
cen amosar que hai intereses ocultos 
detrás da guerra, que aos EEUU non 
lle interesa unha posición pacifista e 
que o que está pasando explícase 
por razóns xeo estratéxicas.
   Cando o presidente ucraíno fa-
lou perante o parlamento español 
o voso deputado Néstor Rego non 
aplaudiu as súas palabras. Este 
episodio trouxo como consecuen-
cia distintos ataques ao BNG. Cón-
tanos a túa opinión?

Entrevista de Tino Lago  
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 Ben, eu reafirmo á nosa posición e 
lamento profundamente que o PP e 
o PSdeG queiran atacar ao BNG con 
mentiras e usando a dor do pobo 
ucraíno. Cadaquén retrátase coas 
súas posicións e nós imos estar sem-
pre do lado da paz, do lado da soli-
dariedade e tamén do lado do antiim-
perialismo.
   Como prevés que poidan evolu-
cionar as cousas para poder che-
gar á fin do conflito?
 Non resulta fácil de prever .O que 
teño claro é que canto máis se alimen-
te á guerra máis ucraínos e ucraínas 
van morrer, e máis dor e sufrimento 
vai experimentar a poboación dese 
país. Nós seguimos insistindo en que 
a solución é a vía diplomática. Pero 
a diplomacia utilizada coa convicción 
de pór fin á guerra, non a modo de 
escenificación.
    A raíz do conflito bélico entra-
mos nunha espiral delirante de 
suba de prezos que fai insostible a 
vida para moitas persoas. A guerra 
é a causa?, ou a guerra é unha es-
cusa para encher os petos dos que 
sempre os enchen?
  A suba de produtos básicos, como 
por exemplo a electricidade, é moi 
anterior á guerra. Dicir que o conflito 
bélico é a causa única da alza dos 
prezos é unha falacia e un engano á 
cidadanía. Seguro que hai algúns as-
pectos nos que a guerra inflúe en que 
haxa unha maior inflación, pero de-

trás desta espiral inflacionista o que 
estamos vendo é a usura dos gran-
des poderes económicos.
   As distintas administracións 
do estado están a tomar medidas 
reais para conter a suba de pre-
zos?
 Non, vemos con estupefacción como 
non se toman medidas reais para evi-
tar a escalada de prezos. E desde o 
BNG temos propostas moi claras.
   Cales son?
 Unha tarifa eléctrica galega máis 
barata, pór en marcha cambios es-
truturais no ámbito enerxético que 
acaben cos beneficios caídos do 
ceo, subirlle os impostos ás eléctri-
cas para que contribúan nesta crise, 
apostar por unha empresa pública de 
enerxía e avanzar cara a un modelo 
no que as renovables sexan un eixo 
fundamental
   E dos eólicos que nos dis?
 Nós estamos en contra do modelo  
eólico depredador que está a impul-
sar o partido popular en Galiza
   Finalmente o paraíso natural que 
é a Serra da Groba acabará inzado 
de eólicos?
 Eu agardo que con toda a presión 
social que existe conseguiremos que 
non se consume un modelo no que é 
imprescindible poñer orde. A enerxía 
renovable é o futuro, pero non pode 
facerse cargándose o medio ambien-
te, non pode facerse cargándose es-
pazos singulares e non pode facerse 

sen que exista retorno para o país. 
Hai un clamor na sociedade galega 
que acabará por frear moitos deses 
proxectos máis agresivos como o da 
Groba

   Valóranos a manifestación que 
convocou o BNG o pasado 3 de 
abril?
 Tiña dous obxectivos: amosar o in-
sostible da situación e reclamarlle 
máis valentía aos gobernos para que 
tomen medidas efectivas que com-
batan esta escalada inflacionista, 
porque por unha banda temos un go-
berno central que dá a sensación de 
preocuparse máis dos intereses das 
grandes multinacionais que dos pro-
blemas das e dos cidadáns e por ou-
tra parte temos a un goberno galego 
que leva dous meses empantanado 
no proceso de sucesión de Feijoo.
   Entón a actuación do goberno 
galego ao respecto da crise de 
prezos paréceche insuficiente?
 Non é que sexa insuficiente , é que é 
inexistente. Non tomou nin unha soa 
medida extraordinaria para tratar de 
enfrontarse a un contexto tan deli-
cado como este. E esta parálise en 
parte explica que a inflación sexa en 
Galiza superior á do resto do estado.
   Un sector a que afecta especial-
mente a suba xeneralizada de pre-
zos é ao dos mozos e as mozas. 
Estudar, Ana, estase a converter 
nun  luxo ao que cada vez é máis 

difícil de acceder?
 Nós apostamos claramente, sen ma-
tices, por unha universidade pública 
e gratuíta e desde logo entendemos 
que é necesario destinar máis re-
cursos públicos á educación, un dos 
valores esenciais da sociedade, para 
que estudar estea ao alcance de to-
das as persoas por igual. Nós consi-
deramos que se debe camiñar cara 
a supresión das taxas universitarias  
e entendemos necesario incrementar 
as axudas ás bolsas de estudo.
   Cal é a opinión do BNG sobre 
os descontos que está  a aplicar 
o goberno central na compra de 
combustibles?
  Esta é unha medida necesaria pero 
insuficiente pois o prezo da gasolina 
segue a estar altísimo. Nós enten-
demos necesaria unha medida ex-
cepcional nun contexto excepcional 
como sería establecer uns topes 
máximos para os carburantes e para 
a enerxía que permitan ás familias e 
as empresas teñan unhas perspecti-
vas algo mellores. Pensa que xa an-
tes deste inicio do 2022 o  que dicían 
as estatísticas é que a metade das 
e dos galegos non podían chegar a 
fin de mes. A día de hoxe con todo 
disparado é evidente que a situación 
non se pode manter moito máis no 
tempo e que se precisan medidas 
valentes que lle poñan coto ás espe-
culacións que están levando algúns 
sectores do ámbito enerxético que se 

Entrevista
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están literalmente forrando
   O goberno do estado está a cum-
prir o acordo de investidura que 
asinou co BNG?
Nós somos críticos ao respecto do 
cumprimento dese acordo. Hai algún 
aspecto, como por exemplo a rebaixa 
das peaxes da AP9, que si se fixo 
pero quedan moitos por concretar
   Cales?
 A modernización do noso ferrocarril, 
solucionar a problemática da indus-
tria electro intensiva, avanzar no sa-
neamento das nosas rías, a creación 
de xulgados de violencia de xénero...
Aínda queda lexislatura pero o que 
percibo é que non hai vontade sufi-
ciente pata mudar a discriminación 
histórica de Galiza
   Como se pode reverter esa dis-
criminación?
 O único vector que pode cambiar 
ese discriminación é que o BNG teña 
máis peso en Madrid
   Na nosa área de influencia es-
tamos a vivir o 2º intento do Celta 
por desembarcar nos montes co-
munais de Tameiga para os seus 
negocios . A principios deste mes 
tiveches unha xuntanza con repre-
sentantes da Organización galega 
de montes veciñais en man común, 
cóntanos como a valoras?
 Foi unha xuntanza moi positiva na 
que nós lles trasladamos o noso 
apoio á ILP que están a impulsar 
para defender a propiedade do mon-
te en man común, e que asemade 
é unha singularidade que temos en 
Galiza que significa o ben común 
para o conxunto da sociedade. Pola 
contra o que estamos vendo é que o 
PP quere entregarlle os montes co-
munais ás grandes multinacionais
   No día que facemos esta entre-
vista, 12 de abril, o país galego ten 
presidente?
 Eu creo que Feijoo nunca foi un pre-
sidente á altura de Galiza. Nestes 

últimos dous meses o que temos é 
a Feijoo perseguindo as súas ambi-
cións persoais e cun goberno parali-
zado. A sensación que teño é que o 
proceso de sucesión estase a dilatar 
porque hai augas revoltas no seo dun 
PP no que as baronías están clara-
mente buscando a súa cota de poder. 
Unha vez máis para o PP a súa orga-
nización está por encima de Galiza.
   Cal sería  a saída adecuada, ao 
voso xuízo, para esta situación, 
convocar eleccións anticipadas?
 O marco legal permíteo pero o PP 
non o vai facer porque sabe que está 
á baixa. O próximo presidente da 
Xunta será resultado dun dedazo de 
Feijoo
   Será Alfonso Rueda?
 Realmente creo que dá igual senón 
se mudan as políticas que se están a 
desenvolver. Levamos 13 anos ven-
do como en Galiza se triplica a débe-
da pública, como emigraron máis de 
200.000 mozas e mozos, como a 
nosa industria está nunha situación 
crítica( perdeu máis de 14.000 em-
pregos) .....Non creo que o segun-
do de Feijoo vaia facelo mellor. Este 
país o que necesita é un cambio e no 
BNG temos a firme vontade e a ilu-
sión de lideralo .Nós desde logo que 
imos traballar con toda a humildade 
pero con toda convicción para facelo 
realidade.
   Barreras e Vulcano teñen solu-
ción?
 Abofé que teñen solución. Nós te-
mos capacidade para poder facer 
barcos e temos que volver produ-
cir. O que fallaron aquí son as dúas 
administracións que non souberon 
crear as condicións necesarias para 
que os que foron os dous estaleiros 
privados máis importantes do estado 
puidesen manter a súa capacidade 
produtiva e a inmensa potencialidade 
da que dispuñan para xerar emprego 
na ría de Vigo. Estamos en tempo de 

darlle futuro aos dous, pero é impres-
cindible a implicación activa de am-
bos gobernos.
   Se non hai ningún tipo de adian-
to o primeiro proceso electoral 
que teremos serán as municipais 
do 2023.Quero preguntarche polas 
perspectivas do bloque para ese 
proceso na área de influencia de A 
Nova Peneira?
Nós somos unha organización polí-
tica cun proxecto sólido e solvente. 
E os nosos gobernos municipais son 
un exemplo de boa xestión e incluso 
de capacidade para podermos trans-
formar a realidade. Imos a por todas 
nas próximas municipais en todo o 
país convencidos e convencidas de 
que os nosos gobernos melloran a 
vida da xente. En concreto na vosa 
zona estou segura de que consolida-
remos todas as nosas alcaldías:Pon-
tevedra, Tomiño, O Rosal, Moaña, 
Bueu, Ponteareas, Mondariz, As 
Neves, gañaremos algunha máis e 
fortaleceremos a nosa posición en 
todos os concellos.
   Rematamos Ana. Como estás ti 
de ánimos e que predisposición 
tes para canto toquen celebrar as 
eleccións autonómicas?
 Entendo que o relevante non é como  
estea eu senón o estado colectivo do 
BNG. E o que se percibe é que hai 

nas rúas, nos camiños e corredoiras 
de Galiza, nas almas e nos corazóns 
de cada vez máis galegas e galegos 
unha gran ilusión en torno ao proxec-
to do BNG. Eu estou moi ben, anima-
da e optimista. O que máis me motiva 
é Galiza, traballar por darlle un futuro 
ao noso país. Temos o mellor proxec-
to para sacar a Galiza da crise e o 
que temos que facer e traballar des-
de a humildade, desde a convicción e 
o amor por Galiza para seguir agran-
dando o BNG e conseguir o obxecti-
vo dun cambio, tan necesario, para 
este país que lle dea futuro a todas 
as persoas que aquí vivimos.

o teu
xornal  en
galego

Entrevista
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O PORRIÑO IMPULSA A RECICLAXE DE ENVASES DE 
VIDRO ENTRE A HOSTALERÍA

Levaranse a cabo enquisas a todos os establecementos para coñecer os há- 
bitos de reciclaxe a adecuar os recursos ás súas necesidades, instalaranse 
contedores especiais e entregaranse cubos aos hostaleiros que os soliciten

O Porriño

 O Concello do Porriño, coa colabo- ra-
ción de Ecovidrio, pon en marcha este 
mes de abril unha campaña para im-
pulsar a reciclaxe de enva- ses de vi-
dro no sector hostaleiro da localidade.
A iniciativa, nunha primeira fase, come-
zará o vindeiro martes, 19 de abril, coa 
realización de enquisas e entrevistas a 
todos os establece- mentos de hosta-
lería da vila para co- ñecer de primeira 
man cales son as súas necesidades e 
poder adecuar os recursos existentes. 
Ademais, ofrécese información deta-
llada aos locais de como reciclar co-
rrecta- mente e das vantaxes sociais, 
eco- nómicas e medioambientais que 
ten a reciclaxe de envases de vidro.
Nunha segunda fase, e para facilitar 
a reciclaxe de vidro na canle Hore-
ca (Hostelería, Restauración e Cate- 
ring), actuarase sobre os contedo- res 
existentes e instalaranse iglúes espe-
ciais dotados cunha boca máis ancha 
para un baleirado máis rápido e algúns 
deles incluirán un sistema de eleva-
ción hidráulica que permite
a reciclaxe de grandes cantidades de 
vidro como as xeradas polos hos- ta-
leiros. Tamén se entregarán cubos 
adaptados con rodas para facilitar o 
transporte dos residuos de vidro aos 
contedores.
Para levar adiante esta iniciativa, po-
ñerase en marcha un traballo de cam 

po con visitas persoais aos hostalei-
ros para reforzar o coñece- mento da 
lexislación en vigor para o sector dos 
grandes xeradores en materia de reci-
claxe de envases de vidro. Da mesma 
maneira, pretén- dese lograr un incre-
mento maior da taxa de reciclaxe de 
vidro no conce- llo que actualmente 
se sitúa nos 15 kg/hab/ano, unha cifra 
lixeiramente por debaixo da media pro-
vincial e galega.
O sector da hostalería e a restau- ra-
ción consume preto do 52% dos enva-
ses de vidro dun solo uso que se pro-
ducen en España.
“O vidro que se deposita nos con- te-
dores recíclase ao 100% e uti- lízase 
para a fabricación de novos envases, 
de forma indefinida e sen perder as 
propiedades orixinais”, explicou a con-
celleira de Medio Am- biente, Antía 
Carrera, “Reciclando vidro evitamos o 
crecemento dos vertedoiros”.
Pola súa banda, o alcalde, Alejan- dro 
Lorenzo, apuntou que “reciclar vidro é 
un elemento clave na loita
Opinión
contra o cambio climático. Ao usar cal-
cín -vidro reciclado- na fabrica- ción de 
novos envases, evítase a extracción 
de materias primas da natureza, evi-
tando a erosión dos chans e a defo-
restación. Ademais de minimizarse a 
emisión de CO” e aforrar enerxía”.
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Florencio Delgado letras galegas 2022
 O Día das Letras Galegas é unha ce 
lebración para aclamar a persoas que 
destacaron pola achega literaria ao 
noso idioma. Desde 1963, cada 17 de 
maio a Real Academia Galega dedica 
esta celebración a unha personalidade 
diferente.
Escolleuse esta data para homenaxear 
á publicación do primeiro exemplar da 
grandísima obra da nosa poeta nacio-
nal Rosalía de Castro, Cantares Galle-
gos, en 1863. Data que marca o inicio 
do “ Rexurdimento”, o renacemento 
cultural galego.
Este ano, a Real Academia Galega 
acordou dedicarlle o “Día das Letras 
Galegas 2022” a Florencio Delgado, 
tendo en conta catro aspectos funda-
mentais para elo: a súa obra poética, 
catro libros con diferentes rexistros; 
a súa defensa e militancia a prol dos 
valores democráticos nun tempo ad-
verso que el mantivo acesos mesmo 
nas angosturas do desterro; as terras 
de Valdeorras, coa súa cultura, tradi-
cións, patrimonio histórico (material e 
inmaterial) e lingua; o entusiasmo, a 
colaboración, a demanda explícita que 
as institucións e as xentes dos conce-
llos e as asociacións de Valdeorras lle 

transmitiron á Academia para que o 
ano 2022 fose o ano Florencio Delga-
do.
Florencio Manuel Delgado Gurriarán, 

naceu en Córgomo, Vilamartín de Val-
deorras, o 27 de agosto  de 1903. Foi 
avogado, escritor e poeta galego. 
Florencio estudou na aldea, en escolas 
particulares. Aos seis anos marchou 
coa familia a Palencia onde estudou 
cos Maristas. Rematou o bacharelato 
en Valladolid e licenciouse en Dereito 
nesa universidade con 20 anos. Alá 
espertou cara ao «protonacionalismo» 
ao ler o xornal “A Nosa Terra”, voceiro 
das Irmandades da Fala. Anteriormen-
te lera a Rosalía, Curros e Cabanillas 
na biblioteca familiar de Córgomo, 
onde tan só acudía os veráns. Estas 
lecturas espertaran a súa vocación 
poética. 
De volta en Córgomo, 1928, exerceu 
como avogado no Barco de Valdeo-
rras mentres preparaba oposicións a 
Rexistros, que non aprobou. Tamén 
participaba nas estruturas asociativas 
de Córgomo: organizaba festas, pro-
movía actividades culturais...; e levaba 
preitos dos veciños, pois traballaba de 
pasante nun bufete do Barco. 
Cando botou a andar a Irmandade 
Galeguista Valdeorresa foi o repre-
sentante de Córgomo. En 1930 tamén 
comezaría a celebrarse en Valdeorras 

a “Diada de Galiza”, como festexo na-
cionalista, e editaron un manifesto en 
defensa da lingua. Enviou unha nota 
de adhesión á Asemblea Galeguis-
ta de Pontevedra, na que xurdiría o 
Partido Galeguista. Naquel final de 
1931, xa tiña escrito poemas de ton 
sociolingüístico e político, e algún tra-
ballo en prosa sobre política caciquil 
e centralista, e avogando por “unha 
Confederación Ibérica dentro da Con-
federación Europea”. Comezou a cola-
borar con artigos e poemas no xornal 
“Heraldo Orensano”co pseudónimo de 
“Corgomófilo”, e tamén en“Heraldo de 
Galicia”e“A Nosa Terra”.  Despois dun 
ano en Madrid para preparar as nun-
ca consumadas oposicións, retornou a 
Valdeorras e afiliouse ao Partido Ga-
leguista. En xaneiro de 1934 asistiu 
en Ourense á III Asemblea anual do 
partido en representación do grupo 
de Córgomo-Portela, onde coñeceu a 
Castelao. Tamén se achegou ao Semi-
nario de Estudos Galegos, do que foi 
socio protector.
Nese mesmo ano accedeu á executiva 
do Partido Galeguista como Secretario 
de Propaganda. Tras estalar a Guerra 
Civil, logrou escapar da represión ini-

Mural en Córgomo, obra de Anxo Baranga.

Reportaxe de G.  Figueiredo 
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licoreía

ciada na comarca de Valdeorras po-
los sublevados en xullo de 1936, ata 
alcanzar O Porto, en Portugal, desde 
onde puido trasladarse a Bordeus, 
Francia, para chegar á Barcelona re-
publicana en xaneiro de 1938.
Colabora en “Nueva Galicia” con poe-
mas de combate, baixo o pseudónimo 
Nadel, que en alemán significa “agu-
lla”. En ocasións foi á fronte do Ebro, 
mais deseguida cambiaron os cometi-
dos. Viaxou a Francia nos comezos de 
1939 en misión oficial, con pasaporte 
republicano, visado polo goberno fran-
cés, o que lle permitiu mobilidade para 
preparar a evacuación ante a inmi-
nente derrota do Exército republicano. 
Alá, entre París e a franxa sur, con 
Valenzuela,Pla e Ramiro Isla, sacaron 
galegos dos campos de concentración 
do sur de Francia. Finalmente, entre 
outras axudas, as SHC (Sociedades 
Hispanas Confederadas) financiaron 
o “Ipanema”, barco onde moitos gale-
gos puideron recalar en Veracruz o día 
de San Fermín, con Florencio Delgado 
entre os mil pasaxeiros. Viaxaban con 
el, entre outros, Roxelio Rodríguez de 
Bretaña, Andrés Valín Salvador, Car-
los Tomé Alonso, Johán López Durá, 
Serafín Ferro ou Elixio Rodríguez. 
Foi no exilio en México, onde se es-
tableceu definitivamente. Alí casou en 
1944 con Celia Teijeiro, filla de emi-

grantes galegos, e tiveron cinco fillos.
Foi un dos creadores da revista Vieiros, 
con Luís Soto e Carlos Velo. Tamén 
fundou o Padroado da cultura galega 
de México, a Irmandade Galeguista, a 
asociación A nosa xente, o Ateneo de 
Galicia e a audición radiofónica “Hora 
de Galicia”, que estivo en antena todos 
os domingos durante case dúas déca-
das. Colaborou nas publicacións Sau-
dade, Verba galega das Américas, Ga-
licia, Heraldo de Galicia, Nova Galicia 
e Opinión Gallega. Con Xoán López 
Durá, negociou, redactou e asinou o 
pacto Galeuzca de 1944, en nome do 
Partido Galeguista, pouco antes de 
poñerse a trámite o Estatuto de Gali-
cia nas Cortes españolas celebradas 
na Praza do Zócolo de México DF, 
en 1945. Recibiu a medalla Eduardo 
Pondal en 1975 da asociación A Nosa 
Xente de México.
Durante a época de Vieiros, mantivo 
especial relación coa intelectualidade 
do exilio interior, como Francisco Fer-
nández del Riego e Valentín Paz-An-
drade, e co Grupo Brais Pinto. Tamén 
se relacionou con Rodolfo Prada e ou-
tros galeguistas de Arxentina.
Para estes escritos de prensa ou revis-
tas, utilizou varios pseudónimos: “Kor-
gomófilo, Nadel, Porto do Río, Xan do 
Sil, Sil e R. Miño”.
A súa obra:

“Bebedeira”, poemario editado pola 
Editorial Nós en 1934.
“Galicia infinda”:  Publicada na Colec-
ción Salnés da Editorial Galaxia en 
1963, esta obra reuniu boa parte da 
súa poesía de posguerra. Está com-
posta por cinco apartados: Cantare-
nas,Valdeorras,Castiñeiros,Varia e 
Poemas mexicanos.
“Cantarenas”. Poemas 1934-1980. 
Publicado por Ediciós do Castro en 
1981 e con limiar de Xosé Gayoso 
Díaz, recolle os poemas de Bebedeira 
e engade outros novos: Valdeorresas 
e Dionisias.
“O soño do guieiro”:  Publicado na 
“Colección Opúsculos de poesía” de 
Ediciós do Castro en 1986 e subtitula-
do“Xeiras dun galeguista”, está dedi-
cado a Castelao.
Tamén foi responsable intelectual e 
principal colaborador da obra“Can-
cioneiro da loita galega de 1943”, a 
primeira publicación do Partido Gale-
guista en México. A súa contribución 
nesta edición de “poesía de combate” 
é variada e significativa, con poemas 
dedicados ao seu amigo Alexandre 
Bóveda. Aquí asina os poemas baixo 
o pseudónimo Nadel. 
O volume colectivo“Presencia de Ga-
licia en México”, Padroado da Cultura 
Galega, 1956 tamén estivo organizado 
por Florencio. Nel, amais, participaron 
intelectuais non galegos como o his-
toriador catalán Pere 
Bosch i Gimpera. 
Colaborou tamén 
con Plácido Castro 
e Lois Tobío Fernán-
dez no volume“Poe-
sía inglesa e france-
sa vertida ao galego” 
en 1949, premiado 
nun concurso de tra-
ducións de poemas 
ingleses e franceses 
ao galego da Fede-

ración das Sociedades Galegas da 
Arxentina. Delgado Gurriarán tamén 
verteu ao galego a Arthur Rimbaud, 
Stéphane Mallarmé ou Paul Valéry.
Despois de trinta anos no exilio volveu 
a Galicia para ver aos seus familiares 
no ano 1968  e máis tarde, no ano 
1976 volveu de novo para contemplar 
como era o escenario posfranquista 
e albiscar as posibilidades de revita-
lizar o vello Partido Galeguista. A súa 
última visita foi en 1981,quixo vir e 
contemplar a publicación compilada 
dos seus poemas de loita e combate 
e, marchou para non volver, cunha 
doenza cardíaca. Nese ano foi reco-
ñecido como membro correspondente 
da Real Academia Galega.
Finalmente finou en Fair Oaks, o 14 de 
maio de 1987, cando se atopaba na 
casa dun dos seus fillos en California. 
As súas cinzas foron trasladadas a 
Córgomo o 12 de xullo dese ano. 
O seu parente Ricardo Gurriarán es-
cribiu trala súa morte:
“Este poeta moderno, bailón, musi-
queiro, cantador de tangos, fados, 
milongas, rancheiras, repeniqueador, 
namoreiro... e sobre todo sensible e 
agradecido, sendo republicano, ma-
tárono as coronarias. Naquela prima-
vera que se foi, levou no peto un iti-
nerario vital de compromiso coa terra, 
preñado de ética e dignidade persoal”.

Reportaxe
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Baldomero Iglesias, “Mero”

Creo que é o momento de dicilo, anque an-
tes cá min houbo moitos que o dixeron, qui-
zais doutra maneira o con máis prevencións 
ou eufemismos.
Pero non, agora é momento: non é que se 
ataque desde Madrid tan só a financiación 
de Cataluña e doutras nacións do estado, 
tamén se
atacan os seus idiomas e os seus ámbitos 
de desenvolvemento e de ensino, desde a 
inmersión lingüística, por exemplo, que sería 
quen
de recuperar estas as súas linguas minoriza-
das, que sabemos feridas desde a noite dos 
tempos. Negan a capacidade lexislativa dos 
pobos e das nacións para que poidan facelo 
en proveito propio. Queren seguir movendo 
todos os fíos. Tamén atacan as súas Cultu-
ras e a promoción das mesmas, non facendo 
caso do que indica  a Constitución que pro-
meteron cumprir. Pasan dela, nestes casos e 
noutros, cando lles
convén. O que fixeron os sucesivos gober-
nos do Estado e tamén, as autonomías como 
a nosa, foi un apaño de mínimos, un abuso. 
E estamos como estamos, nesta desafección 
por quen, sen mirar onde nin por que, deu 
golpes mortais aos nosos sentimentos e aos 
dos periféricos, negándonos a auga e o pan 
da nosa propia Cultura, na nosa propia Casa.
 Empezan por confrontarnos con eles, que 
se imos por libre e non obedecemos o idio-
ma “común” e esas cousas. Menosprezarnos 
todo canto deles provén, por exemplo a re-
dacción na Constitución- das “categorías” 
das linguas.  En principio todo era e debe 
ser, igual para as linguas. Ah, pero non o é. 
Unha é de obrigado coñecemento, as outras 
só ofrecen o dereito de exercelas, nin na pro-
pia Casa! Iso indica desigualdade e invasión. 
Ben sei, eles preferirían foramos mudos. 
Ese conto do idioma “común” que non é tan 
común, de non ser pola imposición que nos 
depararon. A partir de aí, empezan a faltar-
nos, mesmo con procacidades, provocacións 
como que “impoñemos” a nosa lingua, na 
nosa casa. Coido que todos os idiomas “per 

se” están “impostos” na súa casa, ou non? 
Eu quero que me impoñan os grelos e o la-
cón cocido, quero que me impoñan a paisaxe 
da miña Terra Cha, ...quero que impoñan o 
amor á Orixe, a Galiza! Hai algún problema? 
Eu e nós, os que así pensamos nesta perda 
de idioma, non damos creto. Ah, despois vén 
iso de que os pais teñen dereito a revocalo 
ensino e escoller o que –cada quen queira- 
nunha anarquía mal entendida que propón a 
desorde total. Quen lles preguntou aos pais 
se queren máis Educación Física o Coñe-
cementos de Arte, ou calquera materia? Se 
polos pais fose, para moitos, só se darían 
linguas e matemática e física, ...as outra son 
“marías” que douran a perdiz pero non dan 
currículo. Medos e temores, transmiten aos 
pais e nais de se non van aprender castelán 
(cando todo está mediatizado nese idioma: 
teles, prensa, contos, revistas, libros, letrei-
ros, propagandas, ...todo!). Ah, pero coida-
do, chegou o inglés, lingua de “futuro” ou
de rango mundial e económico. Hai que pro-
texer o inglés, anque a Constitución non diga 
nada del. E non hai problema, se é preciso 
con
inmersión total, igual que co español!. O 
problema está co catalán, éuscaro e galego. 
Aí é moi perigoso facer inmersión para que 
aprendan! Poderían pero   é o que eles non 
queren, nin deixan. Volven¡ con conceptos 
erróneos, a lingua “común”. E nós dicimos, 
é que a
nosa é a lingua “propia”. Entón deberían ca-
lar pero non o fan, porque teñen esa forma 
de facer as cousas: por pelotas e decretos 
de falsidade! Sexan bilingüismos harmóni-
cos, trilingüísimos modelos de evitar o tema. 
Non entenden que a nosa Lingua, a propia 
de nós é a que nos rexe o mundo, a que nos 
conduce, a que nos permitirá coñecer as 
cousas todas do universo, visible e oculto, 
e tamén todas as linguas que nos pete da 
gana, non só as que eles propoñan. Vese 
como os nosos gobernantes mesmo gober-
nan contra nós. Debería haber algún regula-
mento que o impedise, non poden seguir es-
naquizando máis a nosa Cultura. Son servos 

dos que quixeron, desde sempre, acabar con 
ela. Seguen a pé de letra a uniformación do 
territorio, que nos xeneralizou provincias ou-
torgándonos un certo grao de capacidade le-
xislativa (sen pasarse, eh!) e non lembraron 
máis que Galiza, Cataluña e Euskadi 
aprobaron en referendo uns estatu-
tos que, agora, estes, trocan na máis 
baixa intensidade, sen protección de 
nós e do noso, sen restaurar
competencias merecidas de “nacións” 
e autogoberno. Prefiren o “café para 
todos”. E aí estamos nesta desafec-
ción que non entende ninguén, na 
que todos esiximos o dereito a deci-
dir, claro está, nós no noso e cada un 
no seu! Non quixera eu que ninguén 
de Murcia, por

poñer un caso, poida ter que aceptar o que 
nós decidimos. Teremos que ser nós, no 
noso igual que eles no seu, non si? Penso 
habería que petar na mesa e pedir respecto. 
Xa está ben de tanto insulto.

Mes de maio, festas consoladoras co idioma.
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Xoan carlos caballero, mestre no CEIP de Salvaterra

Como os estados unidos crearon  a Vladimir Putin
Recordo hai anos, sendo neno, cando na 
casa a TV aínda era en branco e negro, prac-
ticamente toda a información que nos chega-
ba era a través deste medio, ao cal poucos se 
atrevían a contradicir.
- Que si home que si, que o dixeron a noite na 
televisión! 
- Pois bueno, a verdade que si o dixeron na tele 
non lle vamos a dar máis voltas. Que interese 
van a ter os da tele en contarnos unha trola?
A rede, hoxe en día, sen dúbida o medio máis 
recorrido para informarse,  é como un mar re-
volto no que me adoito mergullar cunhas boas 
gafas antibafo máis cun arpón calibrado, para 
apuntar ben e coller os peixes  axeitados. Des-
te xeito  nútrome e sacio de forma equilibrada a 
fame informativa.
Considérome un discípulo de Manuel Luque, 
director xeral da compañía de limpeza Camp, 
cuxo lema era: “Busquen, comparen y si en-
contran algo mejor cómprenlo” Daquela inter-
net non existía pero o Sr. Luque xa nos convi-
daba a buscar e a seleccionar.  
Últimamente cando viaxo no coche, adícome 
a escoitar conferencias tanto en inglés como 
en francés.  Deste xeito melloro a comprensión 
oral das  linguas e teño un punto de vista di-
ferente sobre temas de máxima actualidade. 
Procuro escoller a persoas de prestixio interna-
cional que nos aportan a súa forma de ver as 
cousas e que dista moito da información que se 
nos ofrecen nos medios convencionais. 
Agora mesmo estou escoitando  unha con-
ferencia que deu Vladimir Pozner, xornalista 
ruso-americano, na Universidade de Yalta no 
2018. Explica Pozner, sen xustificalo en nin-
gún momento, cales foron as decisión políticas 

erróneas, por parte dos Estados Unidos, que 
levaron a Putin a ser como é agora.  Folga dicir 
que información deste tipo non a obterás nos 
telediarios das diferentes cadeas televisivas. 
Como a conferencia é moi longa tratarei de 
sintetizala ao máximo posible, citando ao pro-
pio Pozner, escollendo os comentarios que, ao 
meu parecer, deberíamos valorar para ter unha 
opinión máis formada sobre este conflito. 
O primeiro que destacaría é cando Pozner inví-
tanos a “que busquemos unha soa cousa que 
fixo Rusia do 95 ao 2007, xa con Putin gober-
nando, que molestara aos EEUU. “Níngunha” 
responde. “A cambio Rusia tivo que soportar a 
expansión da OTAN a Polonia, Checoslovaquia 
e Hungría” 
Noutro momento da conferencia, explica que 
cando Putin chega ao poder o primeiro que fixo 
foi solicitar a entrada de Rusia na OTAN para 
protexer ao mundo de calquer tipo de agresión. 
Basicamente di Pozner, mandárono ao carallo. 
Pouco despois, solicitou formar parte da Unión 
Europea, nesta ocasión a resposta foi que non 
podía ser porque o país era moi grande. Este 
tipo de actitudes, son tomadas tanto por Putin 

como pola  maioría da pobo  ruso como un in-
sulto e unha falta de respecto.
Xa mediado o relatorio, comenta como nada 
máis producirse o ataque as torres xemelgas, 
chamou a Bush e ofreceulle a súa axuda para 
actuar en Afganistán, cousa que fixeron. Dí-
xolle tamén que non poñerían ningún impedi-
mento a que desplegasen as súas tropas nas 
fronteiras con Rusia, e así loitar xuntos contra o 
terrorismo. A cambio non recibiron nada, unha 
vez máis. 
Máis adiante citou a intervención de Putin en 
Munich no 2007 diante do G20. Putin dixo o 
seguinte: “Que a expansión da OTAN non tiña 
nada que ver coa seguridade de Europa e o 
que se estaba a facer era unha clara provoca-
ción que reduce o nivel de confianza mutua”. 
Putin preguntouse: “contra quen se dirixe esa 
expansión cando lle prometeran que baixo nin-
gún concepto a OTAN se extendería máis alá 
de Alemaña”. Rematou dicindo: “que o maior 
erro de Rusia foi ter confiado demasiado nos 
Estados Unidos e que estes aproveitáronse 
desa situación”
Xa na miña opinión, creo que non deberíamos 

simplificar o que está a suceder coma un con-
flito entre bos e malos. Pregúntome como se 
puido chegar ata aquí, e a resposta haberá que 
buscala analizando todo o que sucedeu previa-
mente para estar no punto no que estamos. Ou 
Putin, ata o de agora,  recibido cos máximos 
honores en occidente e considerado un home 
de paz, volveuse tolo de repente?   
Como diría Ana Pastor: “Estos son los datos 
suyas son las conclusiones”

Plaza do concello,1 

Salceda

Opinión



Abril 2022 14

 A presentación da imaxe gráfica e as cami 
setas do XIX Festival de Cans foi celebrada 
no Riquela Club, en Santiago de Compostela. 
Pablo Rodríguez, deseñador de Rei Zentolo, 
empresa que regresa a Cans, quixo destacar o 

elemento principal desta 
edición número 19: a 
volta da edición de Cans 
ao mes de maio, recupe-
rando as datas habituais 
do certame retrasado 
os dous últimos anos e 
con moitas restricións 
por mor da pandemia 
do Covid 19. Explicou 
que o número 19 do ta-
rot elixido para o deseño 
da imaxe deste ano e 
representada polo sol 
na parte superior, sig-
nifica cousas positivas: 
vida, amor e felicidade. 
No fondo da imaxe, o 
can e outros símbolos 
do “agroglamour” de 
Cans como o jaliñeiro, 
os chimpíns, as flores 
ou o símbolo da paz, 
entre outros elementos 
agochados que quedan 
á descuberta do público. 
Ao acto tamén acudiron 

a señora Alicia, do Jalpón de Alicia, a colabo-
radora máis popular e de maior idade de Cans, 
e César Lourido, en representación da Asocia-
ción Cultural Arela, encargada da organización 

do festival. Esta edición conta co prezo máis 
baixo de toda a historia do Festival de Cans. 
Serán 15 euros por cada pack de entrada, ca-
misola oficial do certame, catálogo e chapa de 
edición limitada. O prezo final os días do festi-
val é de 27 euros.
Esta rebaixa nos prezos realízase para fomen-
tar o retorno do público ás salas trala pande-
mia.
No que respecta ás capacidade dos jalpóns, 
neste 2022 amplíase ao 75%, aumentando 
as fixadas nas dúas edicións pasadas. Coa 
máxima da prudencia, a organización mantén a 
obrigatoriedade da mascara no interior dos jal-
póns, os espazos privados en casas que cede 
a veciñanza de Cans.
OS ESTREOS DE CANS:
Este anos Cans estreará en 
Galicia dous documentais: 
“Miedo al miedo”, dirixido 
por Menchu Esteban, sobre 
a coñecida disc jockey ga-
lega Eme DJ, e “La historia 
de un cantante de pub”, de 
Óscar Vilanova, no que se 
repasa a azarosa traxectoria 
de Litus Ruiz, o líder da ban-
da do Late Motiv, que actua-
rá no Invernadoiro de Cans 
acompañado do vigués Pa-
blo Novoa. 

Antes desa actuación, o Invernadoiro será 
tamén escenario da performance musical de 
Javi Álvarez, creador multidisciplinar que che-
ga a Cans para mostrarnos moita da súa obra, 
en parte inédita, de videoclips a curtametraxes, 
pasando por pezas próximas á videocreación 
que non deixarán a ninguén indiferente. Máis 
coñecido por ser unha das metades, xunto co 
Jevi, do grupo Fluzo, Javi Álvarez é un intere-
santísimo creador visual sobre o que Festival 
de Cans quere poñer o foco nesta edición.
 Eme DJ é unha das disc jockey máis recoñeci-
das na escena indie-disco estatal. Ten pincha-
do ante milleiros de persoas en festivais tan 
importantes como o Sónar, FIB Benicassim, 
BBK Live ou os MTV European Music Awards 
e nas principais pistas de baile de toda España, 

XIX EDICIÓN DO FESTIVAL DE CANS 2022
Reportaxe de G. Figueiredo

O Teu 
xonal en 

galego
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   Ti sendo de Vilar este ano tes moi 
preto a inauguración do Arte Lixo?
 Sii en Quintela. Non imaxinas a ilusión 
que me fai
   Que valoración fas destes seis me-
ses como concelleira de cultura?
 Desde a miña óptica é unha valora-
ción moi positiva. Estou gozando enor-
memente do meu traballo
   E do traballo de Dani, o teu antece-
sor, que opinión tes?
 Prefiro non valorar o traballo de ou-
tros, seguro que o fixo o mellor que 
puido e soubo.
   Que relación tes co inmenso teci-
do asociativo que traballa no campo 
cultural?
 É das partes máis agradables do meu 
traballo. Aprendo moito deles e esta 
etapa permíteme coñecer a colectivos 
moi interesantes
   A nosa vila e a cultura están indi-
solublemente unidas creo eu?
 E tanto que si. Hai tantas actividades, 
de tanta calidade e con tanta xente, 
que ten unha enorme implicación, que 
é unha responsabilidade que esixe 
moitísimo tempo e esforzo
   Supoño que neste tempo estarás 
cun nivel de actividade enormemen-
te elevado?
 Abofé  que é asi. Arte Lixo, Títeres, 
Choco, Millo verde......Estamos a  tope 
xa pechando todo
   Creo que o choco 2022 vai ser un 
tanto diferente ao habitual verdade?
 Si. Imos ir da man dos hostaleiros e da 

confraría para darlle todo o pulo que 
sexamos capaces tanto ao produto 
local, marabilloso, como a nosa hos-
talaría exemplar toda ela, de calidade 
sobresaínte toda ela, e que tan mal o 
pasou nestes anos durísimos. Este ano 
as xornadas gastronómicas serán nos 
propios locais de restauración. É unha 
demanda que nos fixo a hostalaría e 
nós atendémola porque a considera-
mos moi razoable. A programación do 
Choco vai en dúas fins de semana. 
Arrincamos o 29 de abril. Esas fins de 
semana teremos actuacións musicais 
de tarde e de noite. As actuacións tra-
tarán de abranguer todas as prazas da 
Vila e non estar concentradas nun úni-
co punto. Trataremos de pór en valor 
o mar e todo o relacionado coa pesca 
tradicional
   Algún comerciante da zona do Sal-
gueiral queixouse ao noso medio de 
que os tendes esquecidos?
 Non é fácil estar en todas partes. 
Agradézoche Marcos a información, 
e prometo telo en conta para futuros 
eventos.
   Vai haber feira do libro?
 Non, este ano non pois non houbo da-
tas compatibles. E non creas que non 

me fastidia. Eu fun libreira 
durante 15 anos e é un mun-
do ao que me sinto profunda-
mente vinculada
Debía de ser un traballo moi 
bonito?
Desde logo que si, pero tiven 
un problema grave: deixaba 
o soldo en libros
   Este ano vai haber entroi-
do de verán?
 Si, vaino haber. Imos tratar 
de recuperar todas as festas 
que a pandemia non nos per-
mitiu realizar
   O entroido de Verán vai 
ser como todos os anos?
 A nosa idea vai ser manter o 
formato
   Algún grupo destacado 
que ides traer?
 Vas levar unha sorpresa. 
Imos traer un grupo moi des-
tacado si. Nós apostamos 

polos grupos locais e polos grupos 
femininos aínda que ás veces poida 
ser , por cuestión de datas ou prezo, 
complicado
   Ides seguir sen acudir ás proce-
sións?
 Si. Eu persoalmente, ou quen queira 
do goberno podemos acudir a misa se 
quixeramos, pero como corporación 
municipal non.
   E despois do entroido de verán 
que tendes pensado?
 Temos en mente volver a ciclos de tea-
tro e monólogos que están dando moi 
bos resultados. E estamos valorando 

a posibilidade de facer ciclos de maxia
    Finalmente teremos museo na an-
tiga casa dos mestres?
 Ese é o uso que foi aprobado en ple-
no, o museo de Ángel Barros, e agardo 
que acabe concretándose
    A vosa posición sobre o bachare-
lato de Artes?
 De firmeza absoluta na defensa de 
que se implante xa. Esta é unha nece-
sidade urxente non só da nosa vila se-
nón de toda a nosa comarca  e a Xunta 
debe de cumprir a súa responsabilida-
de e satisfacela de contado

“A responsabilidade da concellería de cultura de Redondela  
é absorbente pero marabillosa”

Iria Vilaboa,  concelleira de Cultura de Redondela
Despois da ruptura do goberno 
bipartito na nosa Vila cultura foi 
unha das concellerías que mudou 
de titular, pois o membro de AER 
Daniel Boullosa foi substituído pola 
socialista Iria Vilaboa. Ela é unha 
muller de Vilar que asume a súa res-
ponsabilidade con entusiasmo , coa 
mellor das vontades para facer ben 
as cousas e coa intención de que o 
universo cultural redondelán, o me-
llor do mundo, estea a altura que se 
merece.

Iria Vilaboa

Entrevista de Marcos Santos Soto
II
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Entrevista de Marcos Santos Soto

    Sempre falamos moito de moni-
creques e moi pouco de ti. Fainos 
unha pequena escolma da túa 
historia?
 Eu son de Redondela e con 18 anos 
funme para Madrid. Alí estudei arte 
dramática, neses anos colaborei na 
creación dunha compañía que aínda 
funciona
   Eu creo que ti es un tipo inquie-
to dos que sempre anda a facer 
cousas?
 Si, aínda que eu penso que a casua-
lidade, nos termos tan bonitos que 
a poetizou Julio Cortazar, en grande 
medida foi o motor que impulsou a 
miña traxectoria vital neste mundo 
da arte. De feito eu cando cheguei a 
Madrid, inicialmente o que tratei era 
de buscar traballo de camareiro
   E non che deron traballo de ca-
mareiro?
 Pois non. E fíxate ti que como, de 
novo por casualidade, fixera un curso 
de mimo co Celso Bugallo cheguei a 
estar 6 meses facendo mimo na porta 
dun gran centro comercial. E despois 
descubrín o retiro e botei varios anos 
alí facendo cousas

   Gustábache?
 Moito.
    A connotación pexorativa que 
tradicionalmente se asociaba ao 
adxectivo “titiriteiro” xa é algo que 
pasou á historia?
 Non. Algo si se mellorou pero aínda 
segue a estar asociada a unha certa 
visión negativa.
    Como chegas desde o retiro de 
Madrid a ser o director do festival 
de “títeres” de Redondela?
 Pois este ano xa imos pola XXIII 
edición. Naquel momento do Retiro  
desde o Concello formúlanme a hipó-
tese de traer toda esa espiritualidade, 
que supuñan os artistas facendo arte 
no parque, a Redondela. Eu incor-
poreime á dirección na edición XI. 
Entre a IV e a XI levaba as cuestións 
económicas
    Segues facendo cousas fóra?

 Si claro. Eu 
onde podo “ col-
go o sombreiro”
Cantas compa-
ñías imos ter 
nesta edición?
31
   Caramba vaia 
progresión con 
relación ás pri-
meiras edicións 
non?
 E tanto que si. 
Na primeiras edi-
cións traiamos 
4 compañías. 
Fomos medran-
do aos poucos
    Vai seguir 
sendo Pastor o 
autor do Car-
tel?
 Si, claro que si. 
A verdade para 
o festival contar 

con Pastor é unha auténtica sorte. 
O seu bo facer danos  unha solidez 
notable. Para nós o equilibrio entre 
a forma e o contido é esencial. E así 
procuramos que sexa ano tras ano.
   Despois das dúas últimas edi-
cións tan diferentes por causa da 
pandemia, este ano pretendemos 
que volva a normalidade?
 Esa é a nosa intención. A verdade se 
boto a vista atrás quedo abraiado do 
traballo inmenso, case de escravos, 
que tivemos que facer para podermos 
desenvolver as edicións do 2020 e do 
2021
   Volvemos entón a Maio?
 Si, ese é o mes natural. En parte pola 
coincidencia co día das nosas letras, 
que penso debera de ser unha festa 
cultural en todas e cada unha das 
vilas de Galicia.
   Este ano o 17 cadra en martes
 Si, e nós pretendemos estar o sába-
do domingo e luns anteriores a tope, e 

o propio martes tamén desde logo
   Algunha novidade significativa?
 Eu creo que a súa enorme densidade 
é unha das novidades máis importan-
tes. Pensa que son 31 compañías, 80 
representacións , teatro de sala para 
adultos, teatro de sala familiar,7 esce-
narios, unha batería de concertos nas 
distintas prazas da vila, media ducia 
de espectáculos con lingua de signos, 
facilidades de acceso para as persoas 
con mobilidade reducida...
   Supoño que con tanta compañía 
haberá unha mestura de proceden-
cias moi variada?
 Temos de Israel, Eslovenia, Francia, 
Arxentina,Portugal, de Madrid, Caste-
la, Cantabria. E máis da metade deste 
ano son propostas galegas. A nosa 
programación é como escribir unha 
novela; nunca se remata só se deixa 
en pausa
   Supoño que coa loxística empe-
zaredes un pouco antes non?
 Si claro. A fin de semana anterior es-
taremos no multiusos coas entradas, 
carteis, camisolas...
   Vamos ter o mercadiño “titiritei-
ro”?
 Si e imos tentar que todos os pos-
tos  teñan relación co universo dos 
monicreques
   O festival xa ten unha sona moi 
relevante, pero sempre se pode me-
drar. Para alguén que non o coñeza 
que lle dirías para que se anime a 
facelo?
 O que acontece no noso festival é 
unha experiencia para o espectador 
e a espectadora. Non está dentro dos 
circuítos habituais do espectáculo, xa 
non só polas representacións en si 
senón pola espiritualidade que trans-
miten. Por outra parte é unha festa 
interxeracional e aquí todo o mundo 
o pasa ben. Despois deste dous anos 
de pandemia é máis necesario que 
nunca vir a Redondela, recargar as 
pilas e gozar.

“Despois destes dous anos de pandemia é máis necesario que 
nunca vir aos “títeres”, recargar as pilas e gozar”

Luis Crespo, director do festival de títeres de Redondela
Un ano máis, e xa estamos a piques 
de chegarmos ao primeiro cuarto 
de século, chegan ás rúas da nosa 
vila os monicreques do “ festival de 
títeres de Redondela”.E despois de 
dúas edicións anómalas, motivadas 
pola pandemia sanitaria, volve ser 
o mes de maio no que o espectácu-
lo de luz, fantasía e cor do universo 
dos monicreques alumeará as rúas 
de Redondela, as almas e os co-
razóns das miles de persoas que go-
zaremos dalgunhas das súas oitenta 
representacións. Nós conversamos 
con Luis Crespo, o director do 
festival.

Luis Crespo

Os monicreques de Redondela , XXIII anos de éxitos
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No ano 1986 nace, da iniciativa da Aso-
ciación de Empresarios de Redondela, co 
obxectivo  de dar un pulo á actividade em-
presarial e ao desenvolvemento económi-
co e social do municipio, a idea de crear un 
evento de exaltación gastronómica do pro-
duto mais senlleiro de Redondela, o Choco, 
xa que en ningún lugar abunda tanto estes 
cefalópodos coma nas augas da Enseada 
de San Simón. Desde os seus inicios esta 
iniciativa acadou a total implicación do Con-
cello de Redondela na organización deste 
acto. Así, en 1987 celebrouse a primeira 
Festa do Choco de Redondela que ven 
desenvolvéndose de forma ininterrompida 
desde entón agás no ano 2020 que por 
mor da pandemia mundial Covid-19 non 
puido festexarse, con todo este paso do 
tempo este ano conta xa coa súa XXXV 
edición e a data elixida para que arrinque 
este evento gastronómico é  o 29 de abril 
. Poderemos gozar dunha das festas máis 
significativas da nosa vila ata o 8 de maio 
que  desta quenda está organizada pola 
asociación de empresarios xunto coa con-
cellería de cultura da man de Iria Vilavoa e 
a concellería de turismo e facenda da man 
de María castro Abad
O choco é para Redondela a identidade do 
carácter dun pobo, ata o punto de que os 
redondeláns e redondelás son coñecidos e 
coñecidas polo xentilicio popular choquei-
ros e choqueiras. Poucas son as localida-
des que chegan a este extremo de identi-
dade con un recurso da súa terra, ou neste 
caso o seu mar, o que pon de manifesto a 

importancia que o produto ten na socieda-
de e na economía local.
A primeira edición da Festa do Choco reali-
zouse no ano 1987 e a data elixida o 27 de 
setembro.   As estimacións da organización 
naquela primeira edición eran de en torno a 
25.000 persoas e un consumo de chocos 
de uns 2.500 kg ,aínda que o mal tempo 
non contribuíu a que se cumpriran as ex-
pectativas. A necesidade de recuperar a 
comercialización da lonxa de Redondela 
e cubrir o baleiro que viña xerando a pro-

gresiva desaparición da pesca de baixura 
fixo pensar na posta en valor dun recurso 
endóxeno como o choco, que polas súa 
potencialidades se consideraba que estaba 
chamado a ocupar un posto destacado na 
actividade da lonxa de Redondela como así 
se ten acadado e grazas ao cal, e xunto cos 
produtos do marisqueo, fundamentalmente 
a ameixa fina e os berberechos, constitúe 
a única actividade da lonxa na actualidade.
Xa dende a segunda edición, mudouse 
a data da celebración da festa, durante 

algúns anos celebrouse no mes de abril 
ata que finalmente se arraigou a súa cele-
bración na segunda quincena do mes de 
maio. A organización da festa foi derivando 
a unha comisión de festas que contaba 
coa colaboración do Concello de Redon-
dela .Esta comisión foi oficializada no ano 
2.002, sendo actualmente organizada polo 
Concello, traballando para elo en conxunto 
as concellerías de turismo e cultura. Festa 
que conta coa distinción de Festa de Intere-
se Turístico Galego.
Estes chocos empregados para o evento 
son capturados polos mesmos mariñeiros 
da vila, sobre todo, durante a primavera . 
Para isto, os mariñeiros fan uso de artes 
tradicionais, como as nasas, para capturar 
as pezas que poden chegar a varios quilos 
de peso.
Esta festa reúne aos máis importantes hos-
taleiros do municipio. Eles participan nun-
ha competición gastronómica dividida en 
dúas categorías, a de pratos tradicionais e 
a máis exótica, que recolle as receitas máis 
innovadoras, nas que se poden observar 
as distintas maneiras nas que se mestura o 
choco con múltiples ingredientes. O concur-
so gastronómico adquiriu un formato propio 
sobre o que a organización amosou sem-
pre especial mimo e dedicación. Os pre-
mios establécense en catro modalidades: á 
mellor receita creativa, chocos na súa tinta, 
chocos con arroz e empanada de choco. 
Este concurso é a estrela principal da fes-
ta redondelá, na que o municipio mostra 
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e enxalza o seu produto por excelencia. 
Aspectos como a selección do xurado, a 
forma de presentación, os criterios de va-
loración foron eidos que requiriron sempre 
esforzos adicionais das comisións organi-
zadoras. O éxito e arraigamento da festa foi 
constatándose ano tras ano cunha afluen-
cia crecente de visitantes na década dos 
noventa. Xente de toda a comarca acudía 
a esta festa atraída pola oferta. Asemade 
tamén contan coa visita de moitas persoas 
do veciño Portugal froito do irmandade que 
esta vila ten coa poboación de Monçao.
O recinto da festa situábase no mesmo 
centro de Redondela, no aparcadoiro exis-
tente a carón dos xardíns da Alameda. 
Porén, desta volta, e atendendo unha de-
manda da hostalaría local, as degustacións 
gastronómicas vanse celebrar nos propios 
locais co gallo de tratar de impulsar o con-
sumo nun sector tan importante na econo-
mía da nosa vila, e tan castigado durante 
estes horribles anos de pandemia.
A programación contou, dende sempre, 
cun valor cultural importante, destacando 
as actuacións, especialmente vinculadas 
ao folclore da súa terra, nas que os grupos 
locais sempre teñen un posto reservado. 
O pregoeiro da festa tamén ten constituído 
un elemento de calidade engadido, sendo 
moitos os personaxes que se teñen subido 

ao balcón municipal para dar lectura e in-
terpretación aos mais vario pintos pregóns 
desta festa. Incluso a festa chegou a con-
tar cunha raíña e foron varias as edicións 
nas que unha moza portaba a banda que 
a distinguía con tal singular título, aínda tal 
distinción pronto foi recoñecida como un 
elemento obsoleto abandonando en pouco 
tempo este costume. É característico da 
Festa do Choco contar cun evento musi-
cal ao final da xornada a modo de verbena 
na que se pon de manifesto unha parte da 
cultura galega na que as orquestras son as 
protagonistas. En paralelo ao evento gas-
tronómico se organizan outras actividades 
como Feira de Artesanía que complemen-
ta a oferta de lecer ao publico asistente. A 
afluencia de público oscila, segundo datos 
recollidos da prensa local de diferentes edi-
cións, entre as 20.000 e 30.000 persoas, 
aínda que o tempo ten sido un condicio-
nante importante nalgunha das edicións 
desta longa traxectoria e se a choiva fai 
acto de presenza pois a afluencia vese di-
rectamente afectada.
Esperemos que este ano non sexa así, a 
choiva pase de longo por Redondela e vol-
vamos gozar desta festa e dos seus cho-
chos e empanadas que tanto botamos de 
menos os incondicionais  deste espectacu-
lar prato galego. 

Plastic Omnium e o ex encargado acusado
de acoso a unha traballadora recoñecen o delito e 

aceptan indemnizala
As partes chegaron a un acordo extraxudicial e pactaron unha cantidade 
económica por danos e prexuízos para compensar a perda salarial da afec-
tada
 A vista que ía ter lugar o pasado mar-
tes 29 no Xulgado do Social número 7 
de Vigo tras a denuncia de acoso labo-
ral presentada por unha traballa- dora de 
Plastic Omnium contra un ex encargado 
da empresa e contra a pro- pia compañía 
finalmente non se cele- brou unha veque 
o acusado e a firma do sector do auto-
móbil recoñeceron os feitos e aceptaron 
indemnizala por danos e prexuízos. Des-
te xeito, tanto a compañía do sector da 
automoción como o procesado deberán 
achegar unha cantidade económica para 
com- pensar a importante perda salarial 
que padeceu a afectada durante todo o 
proceso.
A empresa e o acusado intentaran xa
chegar a un acordo coa traballadora o 
pasado 4 de xuño, data na que ini- cial-
mente ía ter lugar un xuízo, ofre- céndo-
lle unha cantidade económica a modo de 
indemnización a cambio de que consta-
se que o acusado, de cuxa defensa se 
encargaba unha avoga- da de CCOO, 
non asumía os cargos.
Tamén
solicitaba que a afectada renunciase a 
calquera tipo de acción xudicial pos- te-
rior, polo que a traballadora rexeitou o
acordo e o proceso xudicial seguiu o seu 
curso. Posteriormente a celebra- ción 
da vista foi suspendida unha vez máis, 
até que o pasado martes 29 as partes 
chegaron a un acordo extraxu- dicial en 
base ao informe elaborado pola comi-
sión de acoso de Plastic Omnium no que 
se dá por probado a existencia de acoso 
laboral con agra-

vante de xénero. En consecuencia,
tanto a empresa como o procesado de-
berán achegar unha cantidade eco- nó-
mica para compensar a importante perda 
salarial que padeceu a afectada durante 
todo o proceso, polo tempo que estivo 
de baixo e no que deixou de percibir o 
seu salario completo. Faltas de respecto, 
persecución e control Dende a CIG-In-
dustria de Vigo lem bran que as deman-
das contra Plastic Omnium e o encar-
gado presentáron- se despois de que a 
afectada denun- ciase diante da empre-
sa que estaba a ser obxecto de acoso 
laboral e por razón de sexo. A raíz desta 
denun- cia activouse un procedemento 
de investigación interno que determinou 
a existencia de acoso e que derivou en 
medidas contra o acusado, como a per-
da da súa condición de encarga- do. A 
comisión instrutora da denuncia trasla-
doulle á empresa e necesidade de esta-
blecer medidas para a preven- ción e o 
tratamento de acoso que a dirección non 
levou a cabo. Segundo explican, o acoso 
comezou unha vez que o acusado, que 
mantivera unha relación sentimental coa 
traballadora no pasado, foi nomeado en-
cargado, e polo tanto superior xerárquico 
da afec- tada.
“Entón comezan os comentarios se-
xistas, as humillacións, as faltas de res-
pecto, a persecución e o control cons-
tante, até o punto de que era obri- gada 
a facer labores que non podía realizar e 
a asumir unha carga de tra- ballo des-
proporcionada con respecto ao resto do 
persoal”, sinalan.

Reportaxe/Redondela
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Bos AiresPizzería

Xeneral Rubín, 19
Redondela Telf. 986 11 50 44

Desde algo máis de medio ano a zona de Vila Vella, unha das en-
tradas máis importantes da nosa vila, ven soportando unhas obras 
dunha dimensión notable que supoñen  molestias tanto para o tráfico 
rodado, como para os peóns, como para os  comerciantes desta parte 
de Redondela que ven reducidos os seus ingresos, polas molestias que 
supón transitar por alí, o que fai que moitos clientes tomen outras 
opcións para satisfacer as súas necesidades, e ven aumentadas as súas 
dificultades para traballar en condicións,  polo elevado volume de po 
e sucidade que xeran as obras. Nós quixemos coñecer a súa opinión 
e falamos con 3 dos comerciantes que exercen a súa actividade na 
contorna das obras;Gabino, Cayetano e Valle.

As obras de Vila Vella

   Sabes se van en tempo?
 Polo que teño entendido non, creo que 
algo máis vaise alongar
   Ao teu negocio como lle afectou?
 Afectoulle bastante. Por unha banda a 
xente ven moito menos por aquí a cau-
sa das obras e por outra parte hai unha 
poeira tremenda que ha que limpar de 
seguido. E ter as portas pechadas a 
maior parte das veces
   As obras fixeron que baixara a túa 
facturación?
 Si, algo si que me baixou
  Como valoras a xestión que fixo o 
concello ao respecto destas obras?
Non a valoro ben. Creo que hai pouco 
persoal traballando e debera de haber 
máis para poderen rematalas obras o 
antes posible.
   Para ti estas obras eran necesa-
rias?
Si, si que eran necesarias. O problema 
que lle vexo eu é que poderían facerse 
moito máis rápido para rematalas an-
tes e atenuar o impacto negativo que 
sufrimos os comerciantes.   Canto tempo levas co negocio?

 Con este levo 3 anos, pero xa tiña 
outra tenda no mesmo local desde hai 
máis de 25 anos. Levo toda a vida tra-
ballando nesta zona
   As obras comezaron en setembro 
do ano pasado. Tes coñecemento 
de cando se prevé rematalas?
A min o que me din é que en maio/xuño  
deste ano teñen que estar rematadas

Gabino Pérez, 
propietario de Top Marcas

Cayetano Bouzón, 
propietario da cafetería Vila 
Bella
   Canto tempo levas co negocio?
 En xullo fará 5 anos
   As obras comezaron en setembro 

do ano pasado, tes información de 
cando se prevé que rematen?
 Polo que eu sei en xuño este ano.
   Sabes se están en tempo?
 Polo que me din no concello si.
   Como afectou ao teu negocio?
 Afectoume bastante. Estou facturan-
do arredor de 1/3 do que facturaba an-
tes de que comezasen as obras. So-
bre todo aféctame na caña ou no café 
de paso. Iso perdino todo. Os clientes 
fieis que veñen a propósito seguen 
vindo
   Para ti estas obras eran necesa-
rias?
 Si, absolutamente si. De feito consi-
dero que tiña que facerse desde hai 
moito tempo. Eu non me queixo da 
obra ,nin do po, que asumo como unha 
consecuencia inevitable, quéixome de 
que hai moi pouco persoal traballando 
e se houbera máis as obras poderían 
ter rematado moito antes.

Valle Cabaleiro,  
propietaria de Don Vinarius

   Canto tempo levas con este 
negocio?
 9 anos
   Tes información de cando 
está previsto que rematen as 
obras?

 Estaba previsto que 
no mes de xuño 
   Cres que van rema-
tar en prazo?
 Eu creo que non. Só 
hai 4  persoas traba-
llando, que xa bastan-
te fan e traballan moi 
duro, pero entendo 
que non son suficien-
tes
   Como che afectaron 
as obras no teu nego-

cio?
 Negativamente claro. Por unha 
banda diminuíume substancial-
mente a facturación, arredor dun 
70%,e por outra parte a sucidade 
e o po resultantes das obras su-
póñenme molestias importantes 
para o traballo diario. E tamén 
quedaran de vir baldear un nú-
mero determinado de veces e 
non están a cumprir. Eu creo que 
esta obra debera terse planifica-
do de maneira diferente

Reportaxe de Marcos Santos Soto 
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AER presenta 17 propostas para Redondela que deberán ser 
executadas neste exercicio para apoiar os orzamentos

 A Agrupación de Electores de Re-
dondela, AER, mantivo unha reunión 
de traballo co grupo socialista en re-
lación aos orzamentos. No encontro, 
a Agrupación puxo sobre a mesa, tal 
e como adiantara, un paquete con 17 
proxectos chave que deberán ser exe-
cutados neste exercicio para que AER 
vote a favor dos orzamentos. Algúns 
deles traduciríanse, segundo declaran 
os responsables de AER, “en partidas 
orzamentarias concretas para 2022 e 
outros trátanse de propostas que non 
teñen impacto no presuposto, ben por 
seren proxectos financiados por ou-
tros programas, ben porque non supo-
ñen gasto, pero si a vontade política 
de levalos a cabo”. 
 Medidas con partida orzamentaria 

propia  
 Segundo os cálculos de AER, o pa-
quete de medidas que esixen para a 
aprobación dos orzamentos suporía 
un esforzo para o Concello dun total 
aproximado de 300.000 euros. Nese 
paquete o maior peso sitúase na área 
de Medio Ambiente con actuacións 
que, nalgún caso, xa foron aprobadas 
en Pleno, pero que están pendentes 
de execución. Refírense por exemplo 
“a posta en valor da finca da Xinaria 
en Chapela ou o inicio dun ambicio-
so plan de separación dos pluviais da 
rede de saneamento coa construción 
final dos correspondentes tanques de 
treboadas”. Tamén se atopan neste 
punto, a contratación de memorias 

técnicas para a construción de seis 
sendas peonís en Redondela ou o es-
tudo de viabilidade dun punto limpo.
 Outras das asignacións que recla-
ma AER son contías para continuar 
proxectos iniciados cando a Agrupa-
ción gobernaba, tales como a poten-
ciación do voluntariado, ou a mellora 
do alumeado público do Concello.
 Medidas que non teñen impacto orza-
mentario

 AER reclama 
tamén que se 
poñan en mar-
cha medidas 
que, aínda 
que non teñen 
impacto nos 
orzamentos a 
aprobar, de-
ben ser exe-
cutadas -na 
maior parte 
dos casos- de 
xeito inmedia-
to. Estamos a 
falar de asun-
tos, de índole 
diversa, que 
nalgúns casos 

levan tempo sendo demandados pola 
veciñanza como pode ser a aproba-
ción dunha Ordenanza para regular o 
uso das pista de tenis e de pádel. 
 Neste bloque de reclamacións tamén 
hai puntos que son máis de organiza-
ción interna como a suspensións das 
comisións de servizo dos traballadores 
do Concello ou o establecemento de 
protocolos técnicos de actuación.

Membros da Agrupación destacan 
o talante construtivo amosado po-
las dúas partes na reunión de tra-
ballo mantida co equipo de Rivas O teu 

xornal en 
galego

Redondela

Redondela
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Dani Barreiro artista de Arcade presenta a súa obra en Redondela

“A improvisación creativa é esencial no meu traballo”
O artista Dani Barreiro, natural de Arcade, presentounos a súa obra no multiusos da Xunqueira na inauguración do festival Arte Lixo. A exposición 
desenvólvese entre o 30 de marzo e o 17 de abril e a súa grande calidade fai que nos permitamos recomendar a todos os nosos lectores e lectoras que 
se acheguen a coñecela. Nós conversamos con el
   Que fai un home de Arcade pola vila 
de Redondela?
 Pois hoxe veño  presentar a miña 
mostra:”Obxectos de autor”.Inaugu-
rámola hoxe , 30 de marzo, e agardo 
que teña unha boa acollida. Quero 
agradecer o convite da asociación 
Arte Lixo e en particular a amabilidade 
de Quico Amoedo xa que sen el sería 
imposible facer a exposición
   E de onde ven a túa conexión con 
Arte Lixo?
 Máis do 90% da miña obra está feita 
con material reciclado.
   Que supón expor no Arte Lixo?
 Pois fíxate que eu xa levo bastantes 
anos no mundo da arte, teño obras en 
galerías, coñéceme moita xente, par-
ticipei en exposicións colectivas pero 
case nunca me preocupara de facer 
unha exposición individual. Se cadra 
porque carezo de tempo. Pero desta 
volta mirei a sala e e decidín facela
 Descríbenos o máis importante da 
túa exposición?
 É unha mostra moi heteroxénea. 
Recopilei unha serie de traballos dos 
últimos 10 anos. A maioría é de colec-
cións particulares

   O teu oficio é o de restaurador de 
antigüidades. Influíu na túa forma 
de entender a a arte?
 Eu creo que si. Non é fácil explicar de 
onde ven a inspiración creativa, pois 
eu creo que é algo poliédrico. Pero 
ao facer o que fago inevitablemente 

acabas acumulando distintos 
materiais. E algún día ves algo 
nun currucho e pensas que 
pode ter potencial para crear 
unha nova peza
    A improvisación é impor-
tante no teu  traballo?
 Esencial. Todo xorde dunha 
improvisación primixenia
   Unha das túas obras, 
gravidade, chámame espe-
cialmente a atención. Na súa 
construción utilizas restos 
dun retablo gótico. De onde 
saen?
 Un amigo meu atopou no lixo 
restos dunha cornixa gótica. 
Tróuxoma e eu restaureina e 
completeina
   E nas lámpadas?
 Son pezas únicas de deseño 
de autor. Alí tendo ao art decó 
ao modernismo industrial ou ao 

brutalismo.
   Que sente un artista cando al-
guén lle di que quere mercar unha 
obra súa?
 Unha satisfacción enorme. Chegar á 
alma de alguén e desas cousas que 

aloumiñan o corazón do artista.
   Pódese vivir da arte?
 Pódoche dicir que eu comezo agora 
a vivir a arte. É necesario ter moita 
seguridade nun mesmo
   Como podemos coñecer ou de 
ser o caso mercar algunha das túas 
obras?
 Eu teño obras á venda nalgunhas 
galerías de prestixio como Isadora art 
decó en A Coruña , Espacio Beny en 
Vigo ou na galería Montenegro tamén 
en Vigo. Tamén poden contactar comi-
go a través das miñas redes sociais
   Pódeseche encargar unha obra 
en concreto?
 Si, aínda que a min me gusta máis 
que os encargos sexan do tipo: “ 
gustaríame que crearas algo na liña 
de.....”.Malia todo trato de non dicirlle 
que non a ningún traballo.
   E se unha institución pública che 
encarga unha obra que non che 
gusta aceptarías ?
 Non, de feito xa tiven unha experien-
cia semellante cando unha importante 
institución fixo unha re interpretación 
dun proxecto que lles presentara e eu 
negueime.

Entrevista de Marcos Santos Soto
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Os recortes en persoal no centro de 
saúde de Pazos de Borbén fixeron que
desde hai dous anos non haxa pedia-
tra. O centro de saúde de Pazos de
Borbén ten adscritas unhas 1.600 car-
tillas de adultos e 150 de pediatría. 
Este
número debera ser en realidade máis 
elevado, xa que o concello conta
cunha poboación de case 3.000 habi-
tantes, mais moitos dos veciños e
veciñas deste concello víronse obriga-
das a mudar o seu médico de familia a
outros centros da área polas deficien-
cias do centro de saúde de Pazos. O
feito de que haxa veciños que opten 
por inscribirse a quilómetros de
distancia da súa residencia e cunha 
pésima comunicación en transporte
público, en concellos como Redondela 
ou Ponteareas, evidencia o pésimo
nivel da calidade da atención en Pa-
zos. Tal e como explica o responsábel
local Xurxo P. Besadío, “ coa escusa 
da COVID eliminaron o servizo de
pediatría obrigando aos pais a trasla-
dar as cartillas dos seus fillos a
Redondela, Chapela ou Ponteareas, 
para que os seus fillos teñan un bo
servizo”.

A organización nacionalista salien-
ta que levan con deficiencias moitos 
anos
no servizo de saúde pero “ é intolera-
ble que por vivir nunha zona rural non
teñamos uns servizos dignos básicos, 
como é o sanitario”. Agardan dende o
BNG que esta iniciativa levada ao par-
lamento galego serva para que o
Partido Popular adquira o compromiso 
de implantar de novo e de xeito
urxente o pediatra en Pazos de Bor-
bén.
Remata na súa nota o responsábel lo-
cal adquirindo o compromiso de “ estar
sempre demandando as necesidades 
dos veciños e veciñas de Pazos de
Borbén, que o alcalde Andrés Iglesias 
parece ter esquecido, sen tomar
ningunha carta no asunto”.

Despois de 2 anos sen pediatra, o BNG de Pazos 
deBorbén leva o parlamento galego, a través da 
deputadaAlexandra Fernández, a reposición do 

servizo depediatría no centro de saúde
Pazos de Borbén

Xoán Carlos González denuncia dous 
anos de desinterese e abandono do 
goberno municipal.
A renovación da ponte sobre a vía fé-
rrea en Saxamonde, aínda non se re-
matou, despois de máis de cinco anos 
dende que se iniciara a súa renova-
ción. “Un proxecto que leva aparellada 
dúas actuacións: unha referente á am-
pliación do vial e outra sobre a propia 
ponte”, recorda o voceiro nacionalista.
Recorda que esta actuación leva apa-
rellada dúas actuacións; a ampliación 
do vial, xa rematada, e a correspon-
dente á mesma ponte. “Esta última 
foi adxudicada a unha empresa que 
iniciou as obras paralizadas dende hai 
dous anos, sen que haxa compromi-
sos para remate”, sinala.
Esta obra foi aprobada polo Consello 
Parroquial de Saxamonde ante as evi-
dencias do deterioro evidente da pon-
te ubicada sobre a vía férrea perto do 
túnel dos Valos. “A renovación afecta 
á seguridade viaria dos veciños e ve-
ciñas que viven no barrio de Casal do 
Monte”, indicou.
Empraza ao goberno de Digna Rivas a 
que se implique nunha solución inme-
diata e definitiva das obras. “Os veci-
ños e veciñas, demandan que se lles 
teña en conta, para rematar unha obra, 
na que cederon terreos para a amplia-
ción da estrada”.

Destaca o voceiro nacionalista que 
algunhas infraestructuras situadas na 
ponte como a Traída de Augas, xa se 
comprometeron a renovalas con cargo 
ás propias Comunidades. “A veciñanza 
xa cumpríu a súa parte, agora o debe 
ser o goberno municipal do PSOE, 
quen debe rematar a obra definitiva-
mente”, afirma o edil do BNG.
Entende igualmente que debe dárse-
lle solución á problemática xerada na 
parcela cedida por un veciño que ce-
deu un espazo para acumular tempo-
ralmente os escombros da obra. “Este 
veciño, leva varios aos demandando 
que lle devolvan os seus terreos, á 
situación orixinal, sen que ninguén 
lle dea solución. Despois de asumir 
un deterioro da súa propiedade, para 
unha obra que beneficia á veciñanza, 
atópase con que ninguén lle dá unha 
solución”, denuncia.
Recorda Xoán Carlos González, que 
en plena pandemia Digna Rivas levou 
a cabo unha asemblea na parroquia, 
comprometéndose entre outras cues-
tións, a rematar estas obras, cousa 
que ata agora non sucedeu. “Dá a im-
presión que o goberno municipal, está 
máis interesado noutras intervencións, 
de maior impacto mediático, que en re-
solver problemas como este. Exiximos 
dende o BNG, a que se tomen en serio 
esta obra, e a rematen de inmediato”.

O BNG apura ao goberno coa renovación 
da ponte de Casal do Monte

Redondela

Redondela
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Taperia, cafetería 

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

da túa envexa nace a miña fama

Telf:
626 049 208

Estarada do 
Periro, 51

O Viso 
(Cesantes)
Redondela 
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Antiguo “O pereiro”

a fragua
mesÓn

Avda Mendiño, 44
Redondela

Telf. 986 17 12 39

Os Rapaces de Casa Paco 81 voltan a Os Rapaces de Casa Paco 81 voltan a 
pechar unha tempada impecablepechar unha tempada impecable

O 14 de maio do 2020, día no que se decreta o 
estado de alarmaen todo o Estado Españolque-
dan suspendidas todas as competicións depor-
tivas, corría a tempada 2019-2020; o Biberón 
“A”contaba os seus encontros por victorias 13 
de 13. Esbtaban a cuaxar unha tempada im-
pecable, de feitop viñan de ser campións do 
prestixioso torneo Indoor AF7 de Ribadumia. 
Esa tempada non tiveron ocasión de festexar 
nada mais quedando co mel nos beizos. 
 Dous anos despois volta a dis`putarse unha 
tempada con certa normalidade, mesmo grupo, 
mesmo adestrador pero agora na categoría 
prebenxamín. O quipo comeza cedo a tempada 
ye comeza proclamandose vencedor da IIEdi-
ción do troneo de fútbol 8MS2, organizado por 
Michel Salgado. posteriormente fan o propioco 
torneo de fúlbol8 de Arcadeantes de comezar a 
tempada oficial de Futbol Sala e no nadal via-
xan a Lugo para vencer no ttamén prestixioso 

Torneo Lugo Futsal.
 Como fai dous anos voltan a cuaxar un “curso” 
impecable18 victorias e un empate.Matemáti-
camentexa, o mellor equipo de Futsal de Vigo 
de categoría prevenxamíne con moitos torneos 
aínda por diante Marín, Vigo Cup...
 por das victorias o dos trofeos dende o Clube 
realtan o bo facer de Serxio Rebanalcon esta 
zaga que ademáis de xogar con “poesía”de-
mostra uns valores dignos de ensalzar.
 Hugo, Lucas, Fabio, Enzo, Romeo, Iago, Mar-
tín y Luquiñas, levados por Rebanal dixan pe-
gadano Grupo Casa Paco 81 pero tamén no 
Futsal Galego, algo se non se podería conse-
guir tampouco sin o bo facer do seu fundador 
Manolo Conde nin o seu director deportivo Ivan 
Valles. Dende “a Anova Peneira” desexamos a 
Casa Paco 81 mais colleitas como esta e moi-
tos éxitos que tamén son éxitos para a nosa 
vila.

 Poucos días antes de que esta 
edición de A Nova Peneira vise 
a luz, apagouse para sempre a 
luz do camiño de Fernando. El 
era o propietario de Sánchez 
Álvarez unha importante em-
presa da nosa comarca con 
máis de 40 anos de experiencia 
no seu sector. E tamén era un 
home que posuía infinitas do-
ses de bondade e xenerosidade. 
Fernando era un home dunha 
educación exquisita, amigo dos 

seus amigos, aos que profesa-
ba unha lealdade a proba de 
calquera treboada que puidera 
acontecer no difícil camiño da 
vida, e un conversador excelen-
te ao que lle encantaba gozar 
da vida con intensidade. Cando 
o pasado día 20 souben da súa 
morte unha profunda sensación 
de tristura invadiu o meu cora-
zón alén da necesidade de ex-
presarlle o meu pésame e o meu 
afecto a toda a súa familia e a 
todas as persoas que o querían.
Ata sempre Fernando, foi un 
pracer compartir contigo un tre-
ito da viaxe da vida. En A Nova 
Peneira nunca imos esquecer a 
túa xenerosidade e sempre ha-
berá un oco nas nosas páxinas e 
nos nosos corazóns para ti
Que a terra sexa luz para ti, Fer-
nando.
                                      Tino Lago

PS: O ex Concelleiro Jesús 
Crespo púxose en contacto 
con nós e manifestounos o 
seu profundo pesarpolo pa-
samento de Fernando alén de 
expresar a súa gratitude e re-
coñecemento pola inmensa 
xenerosidade que Fernando 
sempre amosoucoa parroquia 
de Cesantes

Fernando Sánchez Álvarez, bo e 
xeneroso, In Memoriam

Redondela
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HORIZONTAIS
A-O QUIPO DE FÚTBOL MÁIS IMPORTANTE DA HISTORIA DE GALICIA. B-O SEGUNDO 
EQUIPO DE FÚTBOL MÁIS IMPORTANTE DA HISTORIA DE GALICIA- ANIMAIS ANFIBIOS. 
C-AO REVÉS ESPIDA, SEN ROUPA-AO REVÉS MARCHADE-BOTEN GARGALLADAS. D- 
ATRACTIVOS- ONOMATOPEA QUE IMITA UN RUÍDO SECO- CAMIÑO. E- VOGAL- PEQUENO 
MARSUPIAL QUE TEN OS DEDOS DOS PÉS SEPARADOS-VOGAL-50-IZQUIERDA UNIDA. 
F- NOME DE HOME-1.050-.......NAVAZA, XORNALISTA GALEGA- VOGAL. G-CONCELLEIRO- 
CONTRACCIÓN DE PREPOSICIÓN E ARTIGO MASCULINO-EMPRESA CELULOSA DA RÍA DE 
PONTEVEDRA- XEFE MILITAR NOS PAÍSES ISLÁMICOS. H- CADRO NO QUE SE XUNTAN 
AS FOTOGRAFÍAS DUNHA MESMA PROMOCIÓN UNIVERSITARIA-CONSOANTE- AS DÚAS 
PRIMEIRAS VOGAIS- FACER FEO A ALGO. K- ORGANISMO QUE PODE VIVIR SEN OSÍXENO 
LIBRE-ARO DE METAL QUE SE LEVA NOS DEDOS DA MAN- A SEGUNDA VOGAL. K- AO RE-
VÉS INDICIO QUE AXUDA A DESCUBRIR ALGO-SUCESO, EPISODIO-ELOXIA. L- AO REVÉS 
ANTIGA MATRÍCULA DE OURENSE- VOLVER A IMPOR-CONSOANTE REPETIDA- AO REVÉS 
NA DE VIGO ESTÁN AS ILLAS CIES. M-O TALO DA COL –EMPATE SEN GOLES- VOGAL 
REPETIDA

VERTICAIS
1-ACCIÓN DE DRAGAR-RÍO DE SUÍZA. 2-USA- ELEMENTO DE FORMACIÓN DE PALABRAS 
CO SIGNIFICADO DE DENTE.3-MULLERES QUE FAN PAN-100. 4-OLYMPIQUE DE LYON-MO-
REA DE PALLA EN FORMA DE CONO.5-RADIO CONTROL-ARTIGO MASCULINO PLURAL-ÁN-
CORA EMPREGADA PARA FONDEAR PEQUENAS EMBARCACIÓNS. 6-CÓDIGO PARA O 
IDIOMA TAGALO-CAVIDADE NATURAL PROFUNDA-A PENÚLTIMA VOGAL-99.7-IZQUIERDA 
UNIDA-CONTRACCIÓN DO ADVERBIO U COA SEGUNDA FORMA DO ARTIGO-A SEGUNDA 
DO ALFABETO-FORMA PRONOMINAL ÁTONA DE PRIMEIRA PERSOA.8-VISUAL BASIC, LIN-
GUAXE DE PROGRAMACIÓN DE MICROSOFT-COSTA RICA-AFIRMACIÓN-3,14.9-MAMÍFERO 
CARNÍVORO QUE VIVE NAS ZONAS BOSCOSAS DE AMÉRICA-CHEIRO, ULIDO.10-DEDO 
DO PÉ-NOME DE MULLER- PEZA DE METAL EN FORMA DE CIRCUNFERENCIA.11-CIMEN-
TO-CONSOANTE.12-CONSOANTES DE CATA-VOGAL REPETIDA-ACCIÓN REALIZADA POLO 
SER HUMANO.13-ANTIGO EQUIPO FERROLÁN DE BALONCESTO-51-PICO DOS PIRI-
NEOS.14-CONSOANTE-MARCHABA-O QUE MANDA.15-POLÍTICA GALEGA FILLA DE RICAR-
DO MELLA.16-AVE CORREDORA DE AMÉRICA DO SUR-MARCHABA-CONCELLO DO BAIXO 
MIÑO-.17-XORNAL DEPORTIVO ESPAÑOL-VOGAL-PUXERA OA ARREOS A UN CABALO

SOLUCIÓNS
HORIZONTAIS
A-DEPORTIVO DA CORUÑA.B-REALCLUBCELTA-RAS.C-AUN-EDI-RIAN.D-GUAPOS-CLAC-
ANDO.E-A-DASIURO-E-L-IU.F-XOEL-ML-TAREIXA-A.G-EDIL-AO-ENCE-EMIR.H-ORLA-S-AE-
AFEAR.I-ANAEROBIO-ANEL-E.K-ATSIP-LANCE-LOA.L-RO-REIMPOR-TT-AIR.M-COUCEIRO-
OU-AA
VERTICAIS
1-DRAGAXE-AAR.2-EEUU-ODONTO.3-PANADEIRAS-C.4-OL-PALLEIRO.5-RC- OS-ARPEU.6-
TL-SIMA-O-IC.7-IU-ULO-B-ME.8-VB-CR-SI-PI.9-OCELOTE-OLOR.10-DEDA-ANA-ARO.11-ALI-
CERCE-N.12-CT- EE- ACTO.13-OAR-LI-ANETO.14-R-IA-XEFE.15-URANIAMELLA. 16-ÑANDU-
IA-OIA.17-AS-O-ARREARA

O encrucilladO 
                                Por Khan DeanPor Khan Dean
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Nestes tempos de Hexemonía Neoliberal 
e de auxe da economía de mercado todo se 
mide dende o rasero económico, as relacións 
humanas se mercantilizan e predomina o indi-
vidualismo salvaxe , o beneficio económico e 
as ganancias das grandes trasnacionais por 
riba da vida humana, dos dereitos humanos, 
da solidariedade internacionalista, da xustiza 
social e do medioambiente.
 Predomina a financiarización da economía, o 
predominio do mundo das finanzas e o indivi-
dual sobre o colectivo nun pensamento único 
imposto como se Non Houbera Alternativa
  As democracias vacíanse de contido, os dere-
itos quedan reducidos a ser meras mercancías 
e a obxetos de consumo exemplo de sociedade 
de mercado na que tendrán dereitos que poi-
da pagalos, predominando o privado sobre o 
público .
 Os Estados quedan reducidos a mínima expre-
sión pra ter menos Estado e Máis Mercado e 
pra acabar co papel regulador dos estados pra 
contribuir a acabar coas desigualdades sociais
 O obxetivo e pasar dunha economía de mer-
cado a unha sociedade de mercado onde se 
privatizan salvaxemente os servizos públicos 
, o poder político está subordinado o poder 
económico, mandan as grandes trasnacionais 
e quenes non se presentan as eleccións de-
mocráticas( grandes empresas, oligarquías 
financieiras, élites económicas) , a cidadanía 
e os dereitos son percibidos como meras mer-
cancías intercambiables, as organizacións po-

líticas socialdemócratas ou supostamente de 
esquerdas non son tales se han convertido en 
productos de consumo e de márketing e han 
derivado en social liberalismo, os
medios de comunicación son meros altavoces 
e correas de transmisión dos intereses da ban-
ca, das grandes empresas e das élites finan-
cieiras e interesa conformar unha cidadanía 
apática, manipulábel, insolidaria, consumista e 
empresaria de si mesma e competindo conti-
nuamente e constantemente entre ela nun sal-
vaxe darwinismo social.
 Unha Sociedade Neoliberal baseada nunha 
economía de mercado precisa conformar per-
soas neoliberais, profundamente individualis-
tas,capitalistas consumistas, mercantilistas, 
utilitaristas, narcisistas, egocéntricas caldo de 
cultivo dun perigoso fascismo social.
 O Neoliberalismo non é so un proxecto eco-
nómico senon cultural, político, social o servizo 
dos intereses de clase dunha minoría privile-
xiada ( Loita de Clases) senon que é tamén un 
proxecto profundamente imperialista pra facer 
impoňer os intereses económicos, xeoestra-
téxicos, políticos, mediáticos, militares, empre-
sariais e de clase dunhas nacións sobre outras 
e pra someter non so a unha clase social sobre 
outra senon unhas nacións sobre outras( impe-
rialismo puro e duro)

O Neoliberalismo ha colonizado todo dende as 
mentes ata todos os lugares
de socialización , se ha convertido nun sentido 
común nun mundo onde

cada día increméntanse máis e máis as des-
igualdades sociais por decisións políticas e o 
poder e a riqueza concéntranse cada vez en
menos manos
 O Neoliberalismo que é a ideoloxía do Capi-
tal extende os seus tentáculos non so a inte-
lectuais orgánicos o seu servizo( xornalistas, 
tertulianos, dirixentes políticos) senon tamén 
os medios de comunicación de masas, a uni-
versidade, as escolas, as institucións públicas, 
as administracións, as organizacións políti-
cas supostamente de esquerdas( exemplo os 
partidos socialdemócratas), as organizacións 
sindicais supostamente de clase traballadora, 
a prensa escrita, programas de TV, da radio, 
xornais, r vistas, redes sociais
 Fronte ao neoliberalismo formémonos cultural, 
sindical e políticamente, organizémonos dende 

a sociedade civil,  nos movimentos sociales, 
no movimento feminista, ecoloxista, nas aso-
ciacións veciñais, culturais, estudantís, nas 
plataformas cidadáns na defensa do Ensino e 
a Sanidade Pública, nas PAHS , en Stop De-
safiuzamentos, nas plataformas de pensionis-
tas, nas organizacións políticas de esquerdas ( 
UPG, BNG, etc) nos sindicatos de clase( CIG, 
etc), nas radios libres e comunitarias, nos cen-
tros sociais , etc.
 
Nos van os nosos dereitos e as nosas vidas en 
elo xa que Morremos cando gardamos silencio 
fronte as inxustizas.
 Forza, Adiante e A loita é o único camiño.
 Merecer o desprezo e o odio  dos que rouban 
e envenenan o pobo será a maior das nosas 
honras.

Celso Posada Fernández, diplomado en maxisterio de educación primaria pola udc e activista social
Opinión

NON AO NEOLIBERALISMO
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Distribuidor Exclusivo

Existía inquedanza entre as socieda-
des de resistencia obreira que se for-
maron a finais do século XIX de crear 
unha organización maior que abran-
guera todas elas. No mes de maio de 
1900 as sociedades de mariñeiros do 
xeito, carpinteiros, canteiros e albaneis 
estudaban levar adiante este proceso 
coa intención de crear unha Federa-
ción de Traballadores.
Non sería até o 12 de outubro de 1901 
cando se legalizou o ente perante a 
Delegación Provincial do Goberno, 
sendo o seu primeiro Presidente o 
canteiro Joaquín Rodríguez Peleteiro. 
Naquel entón, o operario José Portela 
representou aos obreiros marinenses 
nun mitin celebrado en Pontevedra 
cunha crítica aos máis ricos ao que 
acusaba de non lles importar a pro-
blemática de consumos. A presencia 
de Portela aparecería meses despois 
ao repetir como voceiro da localidade 
no II Congreso Obreiro Galaico-Portu-
gués.

A día de hoxe non temos constancia 
de ningún exemplar do regulamento da 
sociedade, mais a presidencia elixíase 
normalmente por trimestre e algunha 
vez fíxose por elección semestral. En-
tre as persoas que ocuparon dito cargo 
pódense citar a Salvador Grau, o alba-
nel Antonio Santiago Santiago, Domin-
go Ramírez e José Rodríguez.
Entre as preocupacións que inicial-

mente tiña a Fede-
ración atopábanse a 
organización dunha 
sociedade das mulle-
res da conserveira e 
salgadura e a cons-
trución dun edificio no 
que reunirse os obrei-
ros para o que acorda-
ron que unha comisión 
interna estudaran o 
proxecto.
A comezos de 1902 
prodúcese unha crise 
interna no seu seo, os 

canteiros racharon cos carpinteiros 
acordando arrendar outro local dife-
rente, esta situación duraría algo máis 
de dous meses chegando ambas par-
tes a un acordo. 
O poder local político e relixioso non 
miraban con bos ollos a organización 
obreira provocando continuos conflitos 
co intento non só de controlala senón 
tamén de minar e debilitar ás socieda-
des de traballadores. A súa vez, estas 
tiñan unha ideoloxía claramente anti-
clerical que facían que non participa-
sen de eventos relixiosos, carrexán-
dolles críticas por parte dalgún medio 
de comunicación cara os operarios 
pola escasa presencia na festa de San 
Xosé de 1903. Mostra da actitude ob-
reira perante os asuntos relixiosos foi 
desoír a invitación dada pola Alcaldía 
para que participasen nos festexos de 
Santa María do Porto no mes de se-
tembro.
Ese mesmo ano estouparon varios 

conflitos na escola do Padroado Ca-
tólico con líderes obreiros como San-
tiago Moreira e Salvador Grau que 
tiñan alí aos seus fillos, evidenciando 
as tensións existentes entre os esta-
mentos obreiros e relixiosos, entre os 

que se atopaba unha figura con trazos 
de catolicismo integrista como Serafín 
Tubío.
A celebración do 1º de Maio de 1904 
acabou cunha multa de 15 pesetas 
imposta polo Concello de Marín á Fe-
deración por “contravir unha e dúas 
veces unha orde equitativa”. Ao ano 
seguinte o Alcalde suspendía unha 
xuntanza obreira desaloxando o local 
coa axuda da Garda Civil. Os obreiros 
acudiron ao Goberno Civil solicitando 
que o Concello respectase a Lei de 
Asociacións e o dereito de reunión. 
Uns meses antes mandou deter a un 
líder obreiro acusado de chamar la-
drón a Montero Ríos.

Celso Milleiro, Historiador

Os comezos da Federación Obreira de Marín (1901-1904)

Opinión
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O Morrazo contra os recortes da súa sanidade

“Pedimos ao pobo de Marín que dea esta loita con nós, porque o 
deterioro do centro de saúde de Seixo tamén lles afecta a eles.”

Iria Aboi,  portavoz da plataforma en defensa do centro de saúde de Seixo
En todo o país galego son moi numerosos os exemplos que amosan a ne-
fasta política sanitaria do partido popular. Recortes continuos en servizos, 
a non cobertura de xubilacións e ou vacacións, o deterioro ata o máis pro-
fundo da atención primaria..... levan a que milleiros de persoas afoguen 
na desesperación de non poderen recibir unha correcta atención sanitaria. 
A nosa comarca non é allea a esta agresión continua contra un dos pia-
res básicos do estado do benestar, e as súas veciñas e veciños demostran 
con frecuencia o seu desagrado a través de protestas e concentracións nas 
distintas localidades da península. Se cadra un dos colectivos de maior 
dimensión e que desenvolve un volume de actividade máis elevado é a 
plataforma en defensa do centro de saúde de Seixo. Nós defendemos en 
numerosas ocasións que a unión da sociedade civil organizada é o ins-
trumento máis adecuado para facerlle fronte ás agresións daqueles que 
consideran que, inflar os custes do material sanitario para lucrarse cunha 
comisión de varios millóns de € mentres centos de persoas morrían, ou 
vían con angustia oceánica como toda a súa vida se esnaquizaba , é cousa 
de “pillos”.
Nós saudamos con alegría  esta plataforma e a outras semellantes e poñé-
monos ao seu carón para facer aquilo que dicía Benedetti “ na rúa cóbado 
a cóbado somos moito máis ca dous”.Iria é a portavoz da plataforma, no-
vamente foi un pracer para min conversar con ela

   Lémbranos como e cando naceu a 
plataforma?
 Naceu a raíz das sospeitas de que 
cando se xubilara un dos facultativos, 
un dos dous que tiñamos, non ía ser 
substituído. A súa xubilación ía coinci-

dir en pleno verán
   No verán do ano pasado, non?
 Si. O 15 de xullo el marcharía de va 
cacións e xusto un mes despois sería 
cando formalizaría a súa xubilación, en 
coincidencia temporal coas vacacións   

do outro médico .É dicir sería o mo-
mento perfecto para que a administra-
ción aplicase a súa política habitual de 
meter a tesoira. O colectivo de comer-
ciantes  ACEMAS, tiraron unha nota de 
prensa na que expresaban a súa pro-
funda preocupación por esta situación
   O SERGAS fixo algún movemen-
to?
 Si, acto seguido a xerencia, que non 
acostuma a reunirse con ninguén, veu 
a Seixo da man da alcaldesa e da de 
algún veciño claramente connotado 
co PP local. Teñen unha xuntanza no 
centro de saúde cos dous facultativos, 
que defenderon con gran intensidade 

a necesidade de 
manter plenamente 
operativo o centro 
de Seixo. Quixera 
lembrar que nos 
momentos máis 
duros da pandemia 
o noso centro de 
saúde mantivo a 
asistencia presen-
cial, algo que é moi 
recoñecido pola ve-
ciñanza.
   Desa xuntanza 
co SERGAS e coa 
alcaldesa saíu al-
gunha certeza?
 Non, só saíron 
máis dúbidas. De 
feito ACEMAS con-

Reportaxe redacción
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vocou unha reunión na casa da cultura con todo 
o tecido asociativo das parroquias afectadas. E foi 
alí onde acordamos constituír unha plataforma á 
que convidamos a todas as organizacións sindi-
cais e políticas
   Á xuntanza que, imaxino, teriades para 
constituíla asistiron as 3 forzas con represen-
tación no Concello?
 Si
   A alcaldesa tamén?
 Non, pero do PP asistiron 3 concelleiras e 1 con-
celleiro. E aí decatámonos de que, se o propio PP 
manifestaba a vontade de participar nunha plata-
forma como a que estabamos a montar, as pro-
mesas do SERGAS sobre a vontade de manter 
o noso centro de saúde non deberían ofrecer 
moita confianza
   Nas xuntanzas posteriores volveron partici-
par os representantes do PP?
 Non, nunca máis. Supoño que lles deberon de 
dar o toque porque O PP de Marín nunca volveu 
estar do lado das reivindicacións do seu pobo.
   Este centro atende á poboación de varias 
parroquias verdade?
 Si, de catro: Seixo, Ardán, Campo e San Tomé 
de Piñeiro. De feito na plataforma estamos arre-
dor de 20 colectivos desas 4 parroquias
   Cales son as accións máis importantes que 
tendes desenvolto desde o verán do ano pa-
sado que constituístes a plataforma?
I nicialmente fixemos un manifesto que lle demos 
a todos os colectivos integrantes. Organizamos 
unha manifestación o 9 de xullo que foi multitudi-
naria
   Foi en Seixo?
 Si, saíu da estación de servizo e rematou no 
centro de saúde. E como che digo a asistencia foi 
espectacular
   Asistiron representantes das 3 forzas políti-

cas que teñen representación no voso Con-
cello?
 
o PP non veu ninguén
   Tamén fostes ao Parlamento ?
 Si, fomos convidados porque Paulo Ríos, o 
deputado do Bng, levou unha pregunta ao con-
selleiro sobre a situación do centro de saúde de 
Seixo
   Que respondeu o conselleiro?
 Que o centro de saúde non se ía pechar pero 
non dixo nada do persoal. E un edificio sanitario 
sen persoal xa me dirás para que serve
   Que pasou o 15 de agosto do ano pasado, 
cando se xubilou o doutor Martín?
 A súa cota quedou sen asistencia médica. Cerca 
de 1.000 persoas de catro parroquias de Marín 
quedamos sen asistencia sanitaria. Só podia-
mos, en caso de precisalo, ir a urxencias a Marín
   Ata cando se prolongou esa situación?
 O 1 de setembro incorporouse o médico que es-
tivera esa quincena de vacacións e a partir de aí 
comezou a atender el só as dúas cotas; a súa e 
a do seu compañeiro xubilado. Arredor de 2.200 
persoas para un único facultativo.
   Vós despois daquela manifestación seguis-
tes amosando as vosas reivindicacións?
 Abofé. Os carteis que levamos espallámolos 
por todos os comercios e por moitas casas par-
ticulares para que houbese unha visión perma-
nente que  demostre que  as catro parroquias 
afectadas queremos o centro de saúde en Seixo 
.Tamén fixemos unha cadea humana que ro-
deou toda a mazá que vai do centro de saúde á 
praza de abastos baixando polo grupo escolar. A 
nosa intención foi enlazar o centro de saúde  coa 
vida social e económica de Seixo
   É que se finalmente  pecha, iso afectaría a 
toda a vida da parroquia creo eu?

 Absolutamente si. En Seixo non puideron facelo, 
de momento, pola elevada resposta social que 
suscitou pero a súa intención e pechar os centros 
de saúde como o noso. Xa nos pecharon a úni-
ca oficina bancaria que tiñamos, o centro cultural 
leva pechado desde o comezo da pandemia, a 
oficina de correos está en precario....Para o rural 
é necesario ter servizos no caso contrario esmo-
rece aos poucos ata morrer. Por desgraza esa 
á a situación ao que nos conduce, falo do rural 
galego en xeral, as políticas do PP.
   A sensibilidade da veciñanza co seu centro 
de saúde  segue sendo elevada? Ou o paso 
do tempo pode facer que vaia esmorecen-
do?
 E tanto que si. Como mostra a manifestación 
que convocou en Santiago a finais de marzo 
SOS SANIDADE PÚBLICA. Nós alí estivemos. 
Levamos 4 autobuses de aquí e unha chea de 
coches particulares. O problema é sentido por 
toda a comunidade. Toda a veciñanza ten moito 
apego ao seu centro de saúde.
   O concello de Marín apoiouvos algo na 
organización da viaxe que tantos veciños 
e veciñas de Marín fixestes a Santiago para 
defender os dereitos dunha parte de Marín?
 Nada, non nos apoiou en absoluto.  Negáronse 
a facilitar calquera tipo de colaboración. Sempre 

nos deron as costas. Nas vésperas daquel acto 
o SERGAS anunciou un parche dunha médica 
dúas mañás en Seixo e os outros 3 días en Marín
    En calquera caso semella que é a mobili-
zación o único que achega algún tipo de re-
sultado?
E tanto que si, de feito desde que nos mobiliza-
mos conseguimos que cubrisen a praza de enfer-
mería que se perdera por xubilación e consegui-
mos o remendo que antes che mencione, pero a 
nós iso non nos chega. Nós queremos o servizo 
que tiñamos antes dos recortes. Pero parece que 
o que están a buscar é que a xente recorra á sa-
nidade privada.
   A vosa vontade para o futuro cal é, Iria?
 A vontade da plataforma é continuar  indefini-
damente. Os recortes do noso centro de saúde 
non só afectan á poboación de Seixo, pois o seu 
deterioro ou futuro peche prexudican tanto á po-
boación de Marín como á de Bueu, polo tanto 
convido a que esta loita a deamos en conxunto
   Agardas que esta situación lle supoña custe 
electoral a María Ramallo?
 Eu o que creo é que semella evidente a vontade 
do PP de recortar a sanidade pública, hai moitos 
exemplos en todo o país galego. Agardo que 
cada votante decida se iso é correcto ou non...Eu 
digo con toda claridade que non.

CANGAS ELABORA UN INVENTARIO DO ESTADO AS MAR-
QUESINAS PREVIO A UN OPERATIVO DE MANTEMENTO

O goberno local de Cangas está a elaborar un inven-
tario do estado das marquesinas previo ao inicio dun 
operativo de mantemento destes espazos  públicos 
utilizados tanto pola poboación infantil para esperar 
o transporte escolar como polos adultos para facer 
uso das liñas regulares de transporte público.
  A alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, constatou 
que son moitas as marquesinas que presentan un 
avanzado estado de deterioro e que requiren ou ben 
a sustitución dalgún dos seus elementos ou ben una 

actuación de mantemento en xeral xa que na actuali-
dade non prestan o servizo para o que foron deseña-
das con plenas garantías de calidade.

 O inventario permitirá ao goberno local non so lo-
calizar as máis estropeadas senón tamén reorganizar 
a súa ubicación seguindo criterios estéticos, xa que a 
futuro a intención do goberno local é que as marque-
sinas de Cangas presenten unha imaxe corporativa 
similar por rúas ou áreas.

A alcaldesa, Victoria Portas, busca alternativas para reparar o deterioro 
destes elementos utilizados por toda a poboación

Reportaxe/O Morrazo

Cangas
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Pedro Cortegoso, Traballador do sergas

O mes de Maio está a chegar, e con él que-
dará só un ano para as próximas eleccións 
municipais. Dará comezo a competición dos 
partidos políticos locais para convencernos 
de que son a mellor alternativa para Marín. 
Coma os pavos reais levantarán a plumaxe 
e farán bailes exóticos para chamar a nosa 
atención.
A estas alturas da película xa podemos e de-
bemos comezar a avaliar o traballo, pouco ou 
moito, feito por todos os concursantes. Tere-
mos que ir poñendo puntuacións e facendo 
cábalas para ver quen estará no primeiro 
posto de saída e con moitas posibilidades de 
repetir.
É evidente que nestes tres anos que levamos 
de lexislatura o partido “reinante”, o PP, non 
padeceu moito desgaste. O partido de Ra-
mallo foi facendo, aproveitando os plans de 
outras administracións para humanizar rúas, 
cambiar farois, “empichar” camiños no rural. 
E, o máis importante, evitando calquera tipo 
de conflitividade social. E agora como colofón 
da lexislatura vainos facer un auditorio, que 
debería estar feito desde o século pasado, e 
unha piscina de auga salgada. 

Porén, Marín segue tendo grandes proble-
mas económicos, de vivenda, de urbanismo, 
etc, que o goberno do PP non ten interese 
en solucionar. Temos  alugueiros cos prezos 
disparados mentres hai unhas setecentas vi-
vendas baleiras, o centro de Marín parece un 
campo de batalla con tantos edificios a medio 
facer ou abandonados, e solares a monte a 
cincuenta metros do concello. 
Ula oposición?
Polo que podemos ver no que levamos de 
lexislatura, nin está nin se lle espera. Moito 
“postureo” e moita foto, mais pouco traballo 
real. Esta debe ser a nova forma de facer 
política nos tempos onde as redes sociais 
parecen máis importantes que o traballo na 
rúa día a día.
Demostraron en todo estte tempo ser incapa-
ces de propoñer alternativas, facer propostas 
serias e moito menos poñer contra as cordas 
ao actual goberno municipal.
Esperábase algo máis do PSOE, que con 
cinco concelleiros/as é a principal forza da 

oposición. Mais coa súa estratexia de opo-
sición “leal” e condescendente co goberno 
municipal o único que acadaron foi diluírse e 
estar coma ausentes. Con cinco persoas no 
concello deberían ter un maior traballo e mais 
capacidade para propoñer alternativas. 
O BNG, como ven sendo habitual en Marín, 
multiplicouse por cero e optou  por substituír 
o traballo social, cousas do pasado, por se-
sións fotográficas. Porén, as fotos non poden 
agochar a falta de ideas e alternativas aínda 
que repitan sempre que teñen un “proxecto 
ilusionante” para Marín. Ulo?
As eleccións gánanse con traballo e implanta-
ción social, e dos tres principais actores só un 
cumpre con eses requisitos. É evidente que 
o PP de Marín si que ten implantación social 
en todas as parroquias e no resto dos ámbi-
tos sociais do noso concello. Tamén demos-
traron nestes anos capacidade de traballo, 
aínda que o fagan para o “lado escuro” e dun 
xeito caciquil.
Polo tanto vai ser complicado enfrontarse a 

esta maquinaria electoral que está perma-
nentemente en activo cuns coches coas ro-
das pinchadas e sen gasolina.
O que nós queda é a mobilización.
O desastre das políticas sanitarias do PP está 
provocando un malestar social moi grande, e 
non só en Marín, que debería pasarlle factura 
a este partido en todos os procesos electo-
rais. Non podemos esquecer que o goberno 
local, que conta cun deputado autonómico, 
asume submisamente as políticas de recor-
tes sanitarios que chegan de Compostela e 
non levanta a voz ante o deterioro manifesto 
que padecemos en Marín.
Pese a este escuro panorama político Marín 
segue sendo un pobo reivindicativo que sae 
á rúa para reclamar e protestar. Estámolo 
vendo coas manifestacións e mobilizacións 
en defensa da sanidade pública en Seixo e 
Marín e coas concentracións de solidarieda-
de polo naufraxio do Vila de Pitanxo.
Nestes momentos de orfandade política, e 
mentres non teñamos unha alternativa ao 
servizo do pobo, debemos botar man da 
mobilización social como forma de presión e 
concienciación para reclamar solucións aos 
moitos problemas que temos en Marín. 

Eleccións municipais en Marín, que vai pasar?

Opinión
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Cafeteía da cultural de 

Xogos de mesa, billar, dardos...

Especialistas 
en canastillas

C/ otero 
pedralo, 3

986 905 155

Os sucesos resultan ás veces tan de-
moledores, tan ferintes, que non é ne-
cesario sequera adornalos con filigra-
na retórica. E os sucesos, neste caso, 
son dúas sentencias xudiciais: dous 
anos e dous meses para Chema Naia, 
acusado de atentado contra a autori-
dade nunha manifestación sucedida 
en 2017, cando tiña 19 anos; seis me-
ses e un día para Xesús Anxo López 
Pintos, sindicalista histórico de hones-
tidade probada, acusado de agredir a 
un policía durante unha manifestación 
en 2012.
Cal foi o seu delito? Aquí é a nosa pa-
labra contra a súa.
A nosa palabra: a miña, a de vostede, 
a de todos os que compartimos inte-
reses porque somos de abaixo, a da 
clase obreira galega. A palabra dos 
traballadores de Navantia e a de todos 
os traballadores e traballadoras, a pa-
labra da mocidade comprometida cun 
futuro máis digno para Galicia. En de-
finitiva, a palabra do pobo galego, que 
está proscrita e que sempre é “supos-
ta” porque entra en contradición coa 
verdade de pedra ditada polo poder en 
forma de sentencia xudicial.
A súa palabra: a das elites que go-
bernan Galicia para intereses alleos 
e enchen os petos grazas ao rendible 
negocio de arruinar a nosa terra, a 
dos que mallan no pobo coa porra ou 
coa súa sinatura, que ten poder para 

deixar a familias sen casa, sen luz, sen 
auga, sen traballo...
A nosa palabra, sempre “suposta” a 
non ser que queiramos sufrir as con-
secuencias: López Pintos e Chema 
Naia estaban a participar en protes-
tas pacíficas ata o momento da carga 
policial. Existen fotografías de Pintos 
sendo detido, coa cara ferida e ensan-
guentada. Existen vídeos e fotografías 
de Chema Naia tirado no chan, incons-
ciente. Existen indicios de que as acu-
sacións lanzadas contra eles respon-
den á intención consciente de encubrir 
as agresións gratuítas e arbitrarias 
perpetradas por axentes das forzas de 
seguridade do Estado contra a cida-
danía. Indicios que, por suposto, foron 
desbotados pola xustiza, que segue a 
levar toga do mesmo xeito que a leva-
ban hai dous milenios Tiberio, Calígu-
la e Nerón, por curiosa coincidencia e 
capricho do río dialéctico da Historia.
A súa palabra, a das elites, a dos ga-
rantes da perpetuidade do sistema, 
coñecémola xa de sobra porque adoita 
ter forma de sentencia xudicial.
Deixemos de novo que falen os feitos: 
revisemos as facturas, fagamos núme-
ros a finais de mes e saberemos que 

a crise está á volta da esquina. Non é 
alarmismo, é unha realidade. Sabémo-
lo nós e tamén o saben os que man-
dan, que están máis afeitos a contar 
os cartos. Por iso tiran da correa, para 
que non nos reviremos. O problema é 
que a nosa clase está máis indefensa 
que nunca: a nosa trincheira sindical e 
política está desfeita polos constantes 
embates contra os nosos dereitos que 
se teñen perpetrado nos últimos anos.
Hai escasos días, no marco dunha 
operación internacional contra os deli-
tos de odio levada a cabo pola Europol, 
foi detido un cidadán do Estado espa-
ñol por louvar nas redes sociais «o le-
gado revolucionario de 
Stalin». Resulta curioso, 
con independencia da 
opinión que a cada quen 
lle mereza Stalin, que 
non se tome ningunha 
medida contra os centos 
de persoas que, cada 
día, xustifican o golpe de 
Estado de 1936. Resulta 
rechamante, canto me-
nos, que a Europol non 
deteña a persoas como 
María Jamardo, perio-

dista que afirmou en directo que «nin 
os que bombardearon Gernika eran 
malos nin os bombardeados eran tan 
bos». Resulta evidente, en definitiva, 
que á xustiza europea, á falsa xusti-
za da burguesía, o único odio que lle 
preocupa de verdade, o que lle quita 
o sono, é o odio contra os opresores 
da humanidade, por empregar a ex-
presión de Robespierre. O demais son 
escusas.
Está nos vellos libros de Marx e de 
Engels: a medida que o capitalismo 
agónico apodrece en vida, a súa na-
tureza tórnase cada vez máis brutal e 
represiva.
Ben o soubo plasmar Castelao naque-
la estampa na que unha muller carga 
ao lombo cun cadaleito que ten escrita 
a palabra «LEX»: Canto pesa e como 
fede!

A NOSA PALABRA CONTRA A SÚA

 Carlos Botana,  militante do PCRG
Opin ión
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A principios deste ano o goberno de Ni-
grán aprobou o procedemento de selec-
ción para a contratación do persoal labo-
ral temporal que poida precisar. Para este 
tipo de contratacións o concello acude á 
presentación de oferta no Servizo Público 
de Emprego (SPE), en vez de facer unha 
convocatoria pública mediante solicitude 
das persoas interesadas. A diferencia ra-
dica en que no primeiro dos casos o con-
cello demanda á oficina de emprego que 
lle remita un determinado perfil de aspi-
rantes, previamente acoutado coas ca-
racterísticas que definen na oferta, e res-
trinxido ás persoas que eventualmente 
poidan estar inscritas como demandan-
tes de emprego nas categorías e coas 
denominacións que máis se axusten ao 
indicado na oferta do concello. Como to-
dos sabemos isto é unha porta aberta á 
golfada. A oferta non é pública, só a co-
ñece o concello e a oficina de emprego, 
pero ninguén ten a seguridade de que 
poida haber persoas que previamente a 
súa presentación saiban en que catego-
rías ten que anotarse como demandan-
tes de emprego.
Isto non podería pasar se o proceso fose 
mediante convocatoria pública á que poi-
da concorrer calquera aspirante que cum-
pra os requisitos esixidos, formulando a 
correspondente solicitude.
 Pero está  claro que ao alcalde os princi-
pios de igualdade, mérito, capacidade e, 
sobre todo, publicidade, non lle din  moi-

to. Por iso aprobou cunha resolución de 
alcaldía as bases para un procedemento 
de selección desigual, restrinxido, arbitra-
rio e, sobre todo, opaco.
Con estes procedementos retrocedemos 
as épocas da Operación Patos que pro-
vocou no seu momento o rexistro das 
oficinas municipais e a imputación de 
funcionarios e autoridades locais. Dá a 
impresión que as maiorías absolutísimas 
outorgan a algúns dos que as desfrutan 
unha visión parcial da realidade, segu-
ramente condicionada pola ausencia de 
crítica, que os some nunha sensación 
de impunidade e soberbia coa que es-
quecen calquera compromiso ético. Ás 
veces, con sorte, acaban empapándose 
nesa especie de borracheira de éxito ata 
que caen.
 Con todo, realizar a selec-
ción do persoal cunha ofer-
ta ao SPE en troques dun-
ha convocatoria pública non 
é o único, e atreveríame a 
dicir que nin sequera o peor, 
desta deplorable resolución 
do alcalde.
Nela establece o concur-
so-oposición como sistema 
de acceso, pero permite 
que a fase de oposición 

poida consistir... nunha entrevista per-
soal. Sen dúbida a mellor proba posible 
para unha valoración aritmética plena de 
obxectividade. Este tipo de probas, das 
que non queda rexistro documental al-
gún, deberían de desaparecer de calque-
ra proceso selectivo na administración 
pública, canto máis se, como en Nigrán, 
pode chegar a ser a única proba da fase 
de oposición.
Pola súa banda na fase de concurso, sor-
prendentemente puntúa diferente unha 
licenciatura e un grao universitario, algo 
manifestamente ilegal dende a entrada 
en vigor do Plan Bolonia, e que só pode 
explicarse se o que se pretende é favo-
recer aos candidatos que realizaron os 
seus estudos nunha época anterior.

 Iso si, o requisito de coñecemento da 
lingua galega para os empregados públi-
cos, tal e como dispón a Lei de emprego 
público de Galicia, desaparece comple-
tamente. Tal é o respecto deste goberno 
polo noso idioma e o desprezo pola le-
galidade.
E falando de omisións, hai que sinalar 
que misteriosamente esqueceron deter-
minar o órgano de selección, o cal debera 
significar a nulidade desta resolución in-
fame, pois como calquera pode apreciar, 
un dos elementos obrigatorios das bases 
de selección é o órgano encargado de 
realizala. Non é casual que eviten falar de 
tribunais e apenas haxa unha referencia 
a unha difusa comisión de valoración que 
non se sabe quen integraría.
 En definitiva, ti dáme 13 concelleiros que 
xa me encargo eu do demais.

Xavier Rodríguez,  BNG de Nigrán

Selección de personal no concello de 
Nigran

Opin ión
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 O Concello de Tomiño vén de publicar 
as bases do “Circuíto Cultural” 2021 co 
obxectivo de promocionar un ano máis 
as agrupacións musicais tradicionais 
do municipio.
 Poderán solicitar a inclusión no Circuí-
to Cultural as seguintes agrupacións: 
bandas de música, corais, bandas de 
gaitas, treboadas, pandereiteiras, mur-
gas ou charangas e grupos de acor-
deóns. As Comisións de Festas e ou-
tras entidades organizadoras deberán 
poñerse en contacto coas agrupacións 
que aceptaron participar no Circuíto 
Cultural para contratalas e concretar 
a data da actuación, sendo exclusiva-
mente un acordo entre as dúas partes.
As contías máximas dos distintos tipos 
de agrupación con sede social en To-
miño son as seguintes:
•Banda de Música 400,00 €
•Corais 200,00 €
•Bandas de gaitas (con máis de 30 
compoñentes) 300,00 €
•Grupos de Gaitas 200,00 €
•Treboadas 200,00 €
•Pandereteiras 150,00 €
•Murgas ou Charangas 150,00 €

•Grupos de Acordeóns 150,00 €
  
O crédito orzamentario total compren-
de o gasto por importe de 14.000€.
As solicitudes presentaranse a través 
Sede Electrónica do Concello de To-
miño ata o 2 de decembro 2022, (será 
obrigatorio a presentación a través da 
sede electrónica para as asociacións. 
O modelo de solicitude está ubicado 
na seguinte URL: https://tomino.sede-
lectronica.gal/dossier.1),  e dende o 
día seguinte á publicación da convo-
catoria das presentes bases na páxina 
web http://www.tomino.gal e no Portal 
de Transparecia do Concello de Tomi-
ño, na seguinte URL:  
https://tomino.sedelectronica.gal/
transparency/9328420c-cb70-4a0c-
939e-93f945339125/ , conforme ao 
Modelo (Anexo I) que acompaña a es-
tas Bases.
 O prazo de presentación das solicitu-
des será cunha antelación mínima de 
30 días á data da actuación solicitada. 
Toda aquela solicitude que sexa pre-
sentada fóra de prazo poderá ser des-
estimada.

Tomiño vén de publicar as bases do “Circuíto
 Cultural 2022” co fin de promocionar as

 agrupacións musicais tradicionais do municipio
O prazo de presentación das solicitudes será cunha antelación mínima de 
30 días á data da actuación solicitada

Grupo Virxe do Alivio

Tomiño amplía e mellora a rede de saneamento 
público no barrio de Vilachán

A obra, incluída no Plan Concellos 2022 e que dará servizo a 24 vivendas, 
levarase a cabo cun investimento de 190.000 euros
Tomiño
 A Concellaría de Servizos Públicos do Con-
cello de Tomiño emprenderá en breve obras 
de ampliación e mellora da rede municipal de 
saneamento (fase 2) no barrio de Vilachán (pa-
rroquia de Santa Mª de Tomiño).
 O custe total das obras, incluídas no Plan 
Concellos 2022 da Deputación de Pontevedra, 
ascende a 187.004,32 euros.
Como explica o concelleiro da área, Lois Váz-
quez, a intervención consistirá concretamente, 
na colocación dun colector de 1.100 metros de 
lonxitude, que pasará polos lugares de O Tor-
neiro, A Rotea e O Xibao, dando servizo a 24 
vivendas.
 Deses 1.100 metros de tubaxe, 240 son de 

renovación do colector existente, por fallos no 
funcionamento. Ademais, renovaranse 8 aco-
metidas (conexión do colector principal cas 
vivendas).
 O concelleiro de Servizos Públicos, Lois Váz-
quez, explica que o Concello vai acometendo 
novas obras de saneamento en distintos ba-
rrios do termo municipal (Vilachán, O Torneiro, 
A Rotea, O Xibao, etc.) que se levan a cabo en 
varias fases.

“Na actualidade, máis dun 60% do total de uni-
dades familiares existentes en Tomiño, gozan 
deste importante servizo e está previsto seguir 
ampliándoo progresivamente”, comenta.

Baixo Miño

 A OMIX suma adestramento canino e cestería á 
súa oferta de formación

Esta fin de semana terá lugar un evento de vídeo mapping na Casa do 
Concello de Tomiño, cunha proxección sobre a fachada do edificio
Tomiño

 Últimos días para anotarse no obradoiro de 
vídeo mapping organizado pola Oficina Muni-
cipal de Información Xuvenil (OMIX), esta fin 
de semana no Concello de Tomiño. Na páxina 
web www.tomino.gal, segue aberto o prazo de 
inscrición para aprender a proxectar imaxes en 
movemento e con música.
 Dende Navarra e a bordo da súa máquina 
voadora chega a Tomiño o artista visual Miguel 
Martínez Caraballo para impartir un obradoiro 
de vídeomapping o vindeiro venres, 8 de abril.  
O alumnado participará activamente durante 
dous intensos días de formación e proxectará 
sobre a fachada do concello o videomapping 
realizado. 
Horario curso: venres e sábado de 19h a 21h

EVENTO VIDEOMAPPING: sábado ás 22h
Idade: A partir de 12 anos
Lugar: Salón de Plenos do Concello de Tomiño
Prezo: 20€

 Outra proposta para este mes é un curso teó-
rico-práctico de pintura básica impartido por 
Gemma Marqués, co obxectivo de entender a 
teoría da cor, aprender a misturar as cores dun 
xeito rápido e eficaz, facer gamas de cor, apli-
calas nos cadros e así poder crear obras cunha 
técnica axeitada, fácil e rápida.
 Data de inicio: mércores 20 de abril
 Horario: mércores de 17h a 18.30h
 Idade: a partir de 12 anos
 Lugar: OMIX TOMIÑO

Tomiño
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Data de finalización: 11 de maio
Prezo: 15€

  Pero ademais xa é posible facer a inscrición 
para os NOVOS CURSOS DE MAIO
 CURSO DE ADESTRAMENTO CANINO
(iniciación)
 Neste curso impartiranse nocións para lograr 
unha boa comunicación con cans e cadelas; 
diferentes opcións de materiais dispoñibles no 
mercado; utensilios de paseo, correas, arne-
ses ou colares, xoguetes etc. Coñeceranse as 
necesidades das mascotas, como satisfacelas 
axeitadamente e as bases do adestramento 
básico para o día a día, como por exemplo 
unha chamada efectiva. As persoas interesa-
das deberán asistir ao curso coa súa mascota, 
aínda que se permitirá tamén a asistencia de 
persoas en calidade de oíntes.
 Data de inicio: sábado 7 de maio.
 Horario: sábados de 11 a 13h

 Idade: a partir de 12 anos
 Lugar: Escola Obradoiro de Goián
 Data de finalización: 4 de xuño.
Prezo: 20€

CURSO MONOGRÁFICO DE CESTERÍA: 
A CESTA MIXTA

 Curso especializado nunha peza en particular, 
neste caso, a cesta mixta. Este curso dividirase 
en dúas partes; unha teórica e outra práctica. 
Na primeira parte aportaranse datos detallados 
sobre a peza a tratar e datos sobre a identifi-
cación das materia primas que se empreguen. 
Cada participante aprenderá a confeccionar, 
crear e compoñer a súa propia peza, coa guía 
que aporte o docente.

Data: día sábado 21 de maio
Horario: de 10 a 13h e de 16h a 20h
Idade: a partir de 12 anos
Lugar: Escola Obradoiro de Goián
Prezo: 10€

Tomiño contrata a 30 persoas desempregadas ao 
abeiro do Plan Concellos 2022

No proceso de contratación investiuse un total de 289.930,26 euros, dos 
cales 275.763,84  están subvencionados pola Deputación de Pontevedra, 
e o resto (14.166,42€) polo propio Concello

Tomiño

O Concello de Tomiño vén de realizar un pro-
ceso de contratación de persoal municipal ao 
abeiro da subvención concedida pola Deputa-

ción de Pontevedra no marco do Plan Conce-
llos 2022, liña 3, destinada ao “emprego para a 
conservación de bens e servizos municipais”.

En total foron contratadas 30 persoas desem-
pregadas con contratos de 6 meses de dura-
ción, que se foron incorporando ao seu posto 
de traballo no mes de marzo, unha vez concluí-
dos os procesos de selección.  
Concretamente, foron contratados dous sol-
dadores de estruturas metálicas lixeiras; unha 
educadora social; unha bióloga; un oficial alba-
nel e dous peóns albaneis; dezaseis peóns de 
xardinería; un condutor-operador de retroesca-

vadora oficial de segunda; dous electricistas ofi-
ciais de primeira; un mecánico de mantemento 
e reparación de automoción xeral oficial de se-
gunda e tres técnicos administrativos.

No proceso de contratación foi investido un to-
tal de 289.930,26 euros, dos cales 275.763,84 
están subvencionados pola Deputación de Pon-
tevedra, achegando o Concello os 14.166,42 
euros restantes.

O Concello de Tui incentiva a compostaxe coa en-
trega de material á veciñanza

Tui

 O Concello de Tui, co obxectivo de apoiar e 
incentivar a compostaxe, ten material gratuíto 
a dispor da cidadanía para a compostaxe tanto 
individual coma comunitaria. 
Por unha banda as persoas que desexen 
compostar na casa poden solicitar, de forma 
gratuíta, un composteiro individual. Xunto con 
este equipamento recibirán unha charla e apoio 
técnico para resolver calquera dúbida e axudar 
nos traballos de posta en marcha do compos-
teiro. 
 Por outra parte aquelas persoas que compos-
tan na casa cun composteiro individual, poden 
solicitar un aireador, ferramenta que axuda nos 
traballos de remexido do composteiro. 
Amais aquelas persoas que xa usan algún dos 
catro centros de compostaxe comunitaria que 

hai na cidade, ou queren iniciar a compostaxe 
nun deste puntos, poden solicitar, tamén de 
forma gratuíta, un caldeiro  co que trasladar os 
restos orgánicos que xeran na casa ao com-
posteiro comunitario de xeito sinxelo e limpo. 
As persoas interesadas poden solicitar, de 
forma gratuíta, este material  a través da sede 
electrónica municipal, persoalmente na casa do 
concello, no teléfono 687 24 99 53 ou no correo 
electrónico compostaxe@tui.gal.
 Dende o Concello de Tui convídase á cidada-
nía á sumarse á compostaxe, co que se reduce 
de xeito importante a fracción de lixo que acaba 
no contedor verde.  Para calquera dúbida ou 
máis informacións as persoas interesadas po-
den contactar coa mestra composteira no 687 
24 99 53 ou no correo compostaxe@tui.gal.



Abril 2022 XXII

Xurxo Agra Do Pazo, Politólogo

No seu primeiro informe detallado sobre 
os dereitos humanos en Myanmar desde 
o golpe de Estado de 2021, a ONU afirma 
que o exército amosa un flagrante despre-
zo á vida humana mediante sistemáticas 
violacións dos dereitos humanos, moitas 
das cales constituirían crimes de guerra e 
crimes contra a humanidade.
 O informe lembra que cando menos 1.600 
persoas foron asasinadas polas forzas 
de seguridade e máis de 12.500 detidas. 
Amais, 440.000 están desprazadas e 14 
millóns precisan axuda humanitaria urxen-
te, axuda que en moitas ocasións é blo-
queada polos militares.
 O golpe de Estado do Tatmadaw provocou 
un enorme rexeitamento no país e unha 
ampla condena internacional. Desde entón 
a comunidade internacional ven amosando 
a súa preocupación pola crecente violencia 
ao longo do país e pola represión que o 
exército dirixido por Min Aung Hlaing está 
a exercer contra a poboación.
 O pasado mes de xuño a Asemblea Xe-
ral da ONU condenou o golpe militar e a 
violencia do exército, esixiu a restauración 
da transición democrática, a liberación 
de todas as persoas detidas e solicitou 
un embargo de armas nunha resolución 

que amosaba a ampla oposición mundial 
á xunta militar e o seu total aillamento na 
esfera internacional.
Pola súa banda o Consello de Segurida-
de ven amosando unha parálise total e as 
declaracións de condena da violencia e os 
chamamentos para a liberación das per-
soas detidas, incluída Aung San Suu Kyi 
e o Presidente Win Myint, quen enfrontan 
case unha ducia de cargos que poden re-
matar con penas de prisión de máis de 100 
anos, revélanse insuficientes para resolver 
a situación.

 A Asociación de Nacións do Sueste Asiá-
tico (ASEAN), á que Myanmar se uniu en 
1997, procurou tomar a iniciativa mais con 
escaso éxito, e ven manifestando unha 
impotencia permanente que desata fortes 
críticas en Myanmar. É unha organización 
que presenta diferencias importantes entre 
os seus membros, e os principios funda-
mentais de non interferencia nos asuntos 
internos dos estados membros e o necesa-
rio consenso para acadar acordos limita a 
súa capacidade para abordar este tipo de 
crises.
 O cumio da ASEAN celebrado en Iakar-
ta (Indonesia) en abril, coa asistencia do 

xeneral Min Aung Hlaing, o que xenerou 
fortes críticas pola lexitimidade que se lle 
outorgaba á xunta militar, rematou cun 
acordo sobre “Cinco Puntos de Consenso” 
para a resolución da crise.
 O acordo foi recibido con fortes críticas 
por parte do Goberno de Unidade Nacio-
nal, composto por políticos electos desti-
tuídos polos militares e por representantes 
dos grupos étnicos, e por organizacións 
de dereitos humanos, alegando que as 
conclusións non reflicten a situación e as-
piracións reais da cidadanía de Myanmar, 
o plan non presenta un cronograma e a de-
claración non menciona a posta en liberda-
de dos milleiros de persoas detidas.
 Mentres a xunta militar amosou axiña a 
súa nula intención de implementar o acor-
do e continuou co seu plan de restaurar 
a estabilidade mediante a represión, a 
ASEAN non adoptou ningunha decisión 
relevante que tivera impacto na xunta mi-
litar de cara a avanzar na aplicación dos 
5 puntos e seguiu lexitimando os golpistas 
incluíndo representantes da xunta militar 
en conversas da organización cos EEUU 
e a UE.
 Malia que en outubro a ASEAN tomou a 
decisión de prohibir a participación da xun-

ta militar nos seus cumios, nunha acción 
pouco habitual e que supuxo un importante 
revés para a xunta, debido aos insuficien-
tes avances na aplicación do plan de 5 
puntos, o bloque permanece dividido.
 A historia demostra que a diplomacia, as 
condenas e declaracións de intencións non 
axudan á resolución da crise de Myanmar, 
e as sancións económicas aplicadas con 
anterioridade nunca tiveron efecto para do-
bregar un exército acostumado a convivir 
con elas. A comunidade internacional pre-
cisa aplicar medidas máis duras e concre-
tas, como o embargo de armas, maiores 
sancións económicas e a rendicións de 
contas polos terríbeis crimes cometidos 
polo Tatmadaw.
 O pasado 27 de marzo, durante un discur-
so con motivo do Día das Forzas Armadas, 
o líder militar Min Aung Hlaing prometeu 
“aniquilar” os opositores ao golpe. Myan-
mar deslízase cara o caos e o Tatmadaw, 
responsábel do xenocidio contra o pobo 
rohingya e crimes de guerra noutras partes 
do país, actúa con total impunidade grazas 
á pasividade da comunidade internacional, 
en quen a poboación do país do sueste 
asiático xa non ten a máis mínima confian-
za.

A pasividade da comunidade internacional 
agrava a crise en Myanmar

Opinión
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Tender pontes entre a academia e a socieda-
de e achegar o coñecemento científico que se 
xera nos laboratorios universitarios ao tecido 
empresarial, tratando de dar respostas ás ne-
cesidades e demandas das empresas. Ese é 
o obxectivo do encontro de transferencia que 
este venres tivo lugar no Concello de Tomiño 
entre a Universidade de Vigo e a Asociación 
de Cultivos do Baixo Miño, acuBam.
A iniciativa congregou a 14 grupos de investi-
gación xunto cos representantes das empre-
sas do sector da hortofloricultura. A xornada 
arrancou cunha visita a Flores Toxal, na Guar-
da, e a  Viveiros Río Tollo, en Goián para, pos-
teriormente, trasladarse ao salón de plenos do 
Concello, onde se desenvolveu unha sesión 
de traballo na que as empresas do agro do 
Baixo Miño explicaron a situación actual do 
sector e os principais retos que teñen por dian-
te, mentres que o persoal científico da Univer-
sidade lles presentou as liñas de investigación 
que se están desenvolvendo en eidos que 
poden de ser de interese para estas compa-
ñías. Por exemplo, abordáronse temas como 
a reutilización das augas sobrantes da rega, 
a xestión dos residuos orgánicos, a viabilida-
de de diferentes alternativas enerxéticas, as 
técnicas de loita BIO contra as pragas, o uso 
de drones para facer inventarios de campo, a 
mellora da conectividade das explotacións, a 
mecanización e robotización ou a optimización 
da cadea de loxística. Tamén se presentaron 
liñas de investigación relacionadas coa meto-
doloxía LEAN, a situación laboral do sector a e 
posibilidade de elaborar un convenio colectivo 
sectorial ou unha campaña de promoción do 
sector.

Como explica a vicerreitora de Investigación, 
Belén Rubio, este encontro naceu do propio in-
terese das empresas que conforman acuBam 
que, nunha xuntanza co reitor, solicitaron a 
posibilidade de abrir unha liña de cooperación 
que permitise exportar á contorna o coñece-
mento que se xera na UVigo, achegando así 
solucións a problemas reais das empresas, 
como os relacionados coa conectividade, pre-
caria nesta zona da provincia, ou os relacio-
nados coa automatización de procesos, entre 
outros.
Achegar riqueza ao territorio
Na inauguración do evento, a alcaldesa de To-
miño, Sandra González, destacou que para o 
Concello é unha honra acoller estas xornadas 
de transferencia e agradeceu que “a Univer-
sidade saia da Universidade, que pise terri-
torio e traslade o seu coñecemento ao sector 

empresarial de todo o Baixo Miño”. González 
lembrou que Tomiño é “un concello verde, 
que aposta pola industria de futuro, por unha 
agricultura moderna e sostible, para o que é 
imprescindible a innovación, a tecnoloxía e 
o coñecemento que tedes na Universidade 
e que é tan valioso, por iso nos encanta que 
hoxe esteades aquí”.
Pola súa banda, o reitor da Universidade, 
Manuel Reigosa, agradeceu a acuBam a súa 
iniciativa poñéndose en contacto coa Univer-
sidade e, ao Concello de Tomiño, a súa dis-
posición. “Estamos hoxe plantando unha se-
mente que esperemos que agrome no futuro”, 
destacaba Reigosa, ato tempo que recalcaba 
que “como Universidade pública e galega 
apostamos porque o noso territorio sexa máis 
rico e, para iso, temos que formar os mellores 
egresados e egresadas, facer investigación 

de primeiro nivel e apostar polo traballo públi-
co-privado en todos os sectores”.
Finalmente, no acto de apertura interveu a pre-
sidenta de acuBam, Mariví Álvarez, que puxo 
en valor o sector de cultivos de planta orna-
mental, flor cortada e horta, un sector que “re-
presenta o esforzo de persoas comprometidas 
co desenvolvemento sostible do Baixo Miño, 
persoas para as que esta xornada é unha re-
compensa e unha porta para reforzar o noso 
crecemento”. Neste sentido, subliñou que “a in-
novación é unha da claves para o cambio cara 
a sostibilidade, solo se apostamos por ela nos 
produtos, nos procesos e nas accións seremos 
capaces de crecer e ser unha referencia a nivel 
nacional e internacional”. Respecto ao sector 
da hortofloricultura na comarca, Álvarez desta-
cou que contan “cun clima inmellorable, unha 
experiencia e un coñecemento indiscutible, 
pero son moitos retos os que afrontamos e al-
gúns deles, como o cambio climático, a dixitali-
zación, a captación de talento ou a profesiona-
lización, sabemos que só podemos afrontalos 
reforzando os nosos lazos con outros actores 
do coñecemento, como é a Universidade de 
Vigo”.
O acto deste venres, ao que tamén asistiu a 
alcaldesa do Rosal, será o primeiro dunha liña 
de colaboración que se prevé máis ampla e 
que permitirá que os representantes das em-
presas poidan coñecer os laboratorios e liñas 
de investigación dos grupos que consideren 
que poden achegarlles respostas ás súas 
demandas. A medio prazo isto permitirá esta-
blecer proxectos conxuntos que se traduzan 
na transferencia do coñecemento universitario 
cara o tecido empresarial.

Baixo Miño

A UVigo e o sector da hortofloricultura do Baixo Miño inician 
unha senda de colaboración

O obxectivo das xornadas que se celebraron hoxe en Tomiño é transferir coñecemento que dea resposta ás necesidades das empresas da comarca
A iniciativa congregou a 14 grupos de investigación e arrancou cunha visita a Flores Toxal (A Guarda) e Viveiros Río Tollo (Goián) para, posterior-
mente, trasladarse ao salón de plenos do Concello de Tomiño
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Francisco Álvarez “ Koki” presenta “Aldea Buxán” 
na Guarda

 O pasado día 8 o escritor guar-
dés, e colaborador desta casa, 
Francisco Álvarez “ Koki” presen-
tou no precioso centro cultural da 
vila baixomiñota o seu último libro 
“Aldea Buxán”. Ante numerosas 
persoas, que acudiron a coñecer 
as características  do libro deste 
escritor que como Gabriel Ce-
laya, “ maldí a poesía concibida 
como un luxo cultural polos neu-
trais”, e acompañado do profesor 
e escritor Manuel Forcadela , que 
fixo a súa presentación, Koki de-
bullou as características dunha 
obra de relatos de personaxes 
varios que poderían artellarse  en 
calquera parte do mundo pero 

que , isto xa é interpretación per-
soal, despois dun intenso proce-
so de busca, como o alter ego de 
Otero Pedrayo, Adrián Solovio, 
acaban artellándose arredor de 
si. Remato cunha cita do libro que 
me chegou ao máis profundo e 
que comparto plenamente, tanto 
o seu sentido, como a opinión do 
autor referente a que o ser huma-
no non está social nin bioloxica-
mente preparado para executala 
e expreso a miña esperanza de 
que nun estadio posterior da evo-
lución da nosa especie si poida 
estalo:” A solución está en que 
cada un faga seus os asuntos dos 
demais”. Amén, amigo Koki.

Redacción A Garda

Baixo Miño

Dende o pasado sábado póde-
se visitar na Sala Municipal de 
Exposición, no edificio Francisco 
Sánchez, a mostra “Artistas Tu-
denses”. A exposición, organizada 
polo Concello de Tui, con motivo 
das festas de san Telmo, recolle 
unha escolma da obra dunha trin-
tena de artistas tudenses de diver-
sas disciplinas artísticas.
Na mesma expóñense obras den-
de o século XVIII ata a actualida-
de. A máis antiga é unha pintura 
titulada “Pentecostés”, de  Benito 
Antonio Silva y Ruibal,  datada en 
1783. Esta obra na actualidade é 
propiedade do Concello de Tui, e 
procede dalgún convento tuden-
se desamortizado, posiblemente 
o convento franciscano de San 
Antonio. Expóñense tamén obras de 
Ricardo Padín e o seu fillo Eduardo, 
de Benito Prieto Coussent, dos irmáns 
Gonzalo e Jaime González Besada, 
ou da pintora e escritora Gloria Pereira 
García “María Tydeska”.
Están presentes tamén os nomes máis 
referenciais como Silverio Rivas ou 
Xosé Luís de Dios, que testemuñan un 
alto nivel de calidade nesta mostra re-
presentativa da arte tudense.
As esculturas de Moise Dikoff, Rai, 
Juan Vázquez, Romer ou Andrés La-
mas, forman parte da mostra xunto ás 
obras pictóricas de Clara Torres, Luis 
Coello, Escuder, Martín Rodríguez, 
Rosa Vila, Nuria Buján, Beatriz Igle-
sias Almeida, Juan Valcárcel, etc
Complétase a exposición cunha es-
colma de fotógrafos, que se inicia coa 
figura de Santos Salvado, que nas últi-
mas décadas do século XIX, fotografía 
a misión beneditina de Nova Nursia, 

en Australia, fundada polo seu irmán 
Frei Rosendo Salvado. Xunto a el no-
mes como Pedro Varela, Rosendo Bu-
garín, Gonzalo Gutiérrez, Juan Vila ou 
Gus Abreu.
Para a concelleira de Ensino e Cultu-
ra, Sonsoles Vicente, a mostra recolle 
nomes tudenses vinculados ás diver-
sas expresións e modalidades artísti-
cas, que expresan coas súas obras a 
súa capacidade creativa e de comuni-
cación. Engade a concelleira “unhas 
obras que nos enriquecen como socie-
dade, que nos axudan a ollar de no-
vos, e ás veces alternativos, xeitos a 
nosa realidade, a ter a capacidade de 
sumar á nosa mirada á diversa percep-
ción que estes artistas expresan coa 
súa creatividade....”.
 
Horario:
• De luns a venres de 11.30  a 
13.30 h e de 17.30 a 19.30 h.
• Sábados, domingos e festivos 
de 12 a 14 h e de 17 a 21 h

A exposición “Artistas Tudenses” presenta a obra 
de trinta creadores artísticos

Tui
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Paulo Carril, Secretario Xeral da C.I.G.
Opinión

A CIG celebramos, o 1º Maio, co lema CONTRA A POBREZA, POLÍTICAS PÚBLICAS E
SALARIOS DIGNOS, facendo un chamado a encher as rúas da nosa nación coas nosas

reinvidicacións para avanzar nunha saída galega xusta da crise.

 Todo o pobo galego, especialmente as 
clases traballadoras, estamos nunha situa-
ción económica e social extrema, que está 
a ter un impacto brutal sobre as clases po-
pulares.
  Cando parecía que as múltiples consecuen-
cias   da pandemia, que se viñeron sumar á 
grave situación de emerxencia nacional e so-
cial que tiñamos en Galiza, serían os únicos 
que marcarían os próximos tempos, estamos 
a ver feitos de grande impacto como é a gue-
rra en Ucraína.
Denunciamos que se estexa aproveitando 
esta guerra para xustificar en ir a máis nas 
políticas económicas que se veñen aplican-
do, que non dan solución aos altos prezos da 
electricidade, dos combustibeis, dos alimen-
tos e de moitos bens de consumo básicos.
 Resulta indecente que neste contexto o Go-
berno español acorde destinar máis cartos 
públicos para armamento, aumentando até 
un 2% do PIB, sen dar solución ás graves 
carencias e necesidades sociais, servizos 
públicos e defensa do emprego digno.
 É imperdoabel que un Goberno denominado 
de esquerda siga sen tomar medidas de in-
tervención pública na economía, siga sen le-
var adiante cambios profundos nas políticas 
económicas e fiscais que acaben cos efectos 
devastadores que a carestía da vida está a 
causar nas maiorias sociais para poder ter 
unha vida digna.
 A resposta á pobreza non pode ser máis po-
líticas neoliberais como as que contén o
chamado Plan de Resposta Económica á 
Guerra aprobado polo Goberno español que 
busca, entre outros obxectivos, a contención 
salarial, consolidando así os baixos soldos e 

a pobreza laboral.
 Esta ofensiva complétase co chamado Pac-
to de Rendas e as negociacións do acordo 
estatal de negociación colectiva onde, de 
novo, o diálogo social, UGT e CCOO volven 
estar ao servizo do capital, e baixo a premisa 
de impor a moderación salarial, imposibilitan 
calquera recuperación do poder adquisitivo 
dos salarios. Toda unha acción asentado 
na renuncia á loita e á mobilización, contri-
buindo á consolidando dos baixos salarios e 
da pobreza laboral mentres a patronal vai á 
segunda volta das negociacións da reforma 
laboral para gañar en máis direitos, para ga-
rantir o aumento dos seus
beneficios á nosa costa.
 Estamos ante unha serie e grave ameaza de 
retroceso para os salarios, direitos e condi-
cións laborais, que se suma as anteriores ( 
reforma laboral, reforma das pensións, etc.) 
e que buscan reeditar uns novos Pactos da 
Moncloa de 1977.
 Está en xogo o direito a negociar en Galiza 
os nosos convenios colectivos, o noso poder 
de negociar e decidir nós de forma directa e 
democrática as nosas condicións de traballo, 
os nosos salarios.
 Neste contexto, o Goberno galego está máis 
preocupado na sucesión de Feixó que a gra-
vísima situación que estamos a sofrir, prac-
ticando unha absoluta inacción e ausencia 
de medidas para dar resposta á agonía de 
moitos sectores, actividades económicas e 
produtivas básicas do noso país.
 Cómpre seguir na loita e intensificar a mo-
bilización, esixindo medidas urxentes como 
as propostas pola CIG( https://i.gal/propos-
tascarestia) para frear os efectos devastado-
res dos altos prezos e poder ter unha vida 

digna,entre as que destacan as dirixidas a 
reducir a factura de electricidade e o custe 
dos combustibeis, aprobar a intervención 
pública no sector eléctrico, implantar unha 
tarifa eléctrica galega, garantir o poder ad-
quisitivo dos salarios e uns salarios dignos, 
defender o emprego e os nosos direitos ante 
a aplicación dos novos ERTES, mecanismo 
REDE de Flexibilidade e Estabilidade do em-
prego, etc. Así como outras dirixidas para 

promover e favorecer a mobilidade das per-
soas no transporte público e de conxelación 
dos alugueiros. Por todo isto, se o 1º de Maio 
é para nós unha data de reinvindicación nes-
te momento histórico que estamos a viver, 
no que as nosas reinvindicación van a máis, 
como tamén necesitamos ir a máis na nosa 
capacidade de confrontar para conquistar o 
direito a poder viver e traballar dignamente 
na Nosa Terra

 A CIG e o 1ºde maio

O Rosal quere render homenaxe ao 
seu tecido asociativo, un dos eixos 
fundamentais do desenvolvemento do 
municipio. Por este motivo, o Concello 
está xa a preparar a I Festa do Asocia-
cionismo, un evento que coincidirá coa 
celebración do Día das Letras Galegas 
o vindeiro martes 17 de maio e que 
busca “mostrar toda a actividade que 
están a facer as asociacións rosaleiras 
que traballan nos diferentes ámbitos 
no concello e promover ademais vín-
culos e colaboracións entre elas e as 
persoas asociadas”, sinala a alcalde-
sa, Ánxela Fernández Callís. 
O encontro celebrarase no parque de 
Pías e nel instalaranse postos nos que 
todas as asociacións presentarán o 
seu traballo e na que tamén haberá 

distintas actividades e obradoiros nos 
que poderá participar o público asis-
tente. O programa completarase con 
eventos e actos dirixido a público in-
fantil e con actuacións musicais para 
todos os públicos.
“As asociacións son un dos motores 
do dinamismo do Rosal a nivel cul-
tural, deportivo, educativo ou social, 
cunha capacidade de adaptación im-
presionante a todas as circunstancias 
dos últimos anos, algo que dende o 
Concello non podemos máis que lou-
var”, lembra a rexedora, que salienta 
que “sentimos moito orgullo de poder 
celebrar unha festa na que recoñecer 
o seu labor e dar a coñecer a todos os 
rosaleiros e rosaleiras o traballo que 
están a desenvolver no municipio”.

O Rosal prepara xa a I Festa do Asociacionismo
Celebrarase o vindeiro 17 de maio co obxectivo de dar a coñecer a activi-
dade do tecido asociativo e promover vínculos e colaboracións
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á presidencia
   Creo que tendes unha relación un 
tanto especial con esta rúa, Grego-
rio Espino, verdade?
 Si, antes de termos este local tiñamos outro 
na mesma rúa. Supoño que  ten que ver con 
que a CIG estea aquí ao lado. E, como xa teño 
manifestado nalgunha outra ocasión, a CIG é a 
nosa segunda casa.
   Cales son as principais activida-
des que organiza a asociación?
 A máis coñecida é “vacacións en paz”.É un 
programa de acollemento de nenos e nenas de 
entre 8 e 12 anos durante os meses de verán. 
Entre os seus obxectivos está que se poidan 
separar das altas temperaturas dos campa-

   Caramba vaia sorpresa
 Non, pero no é quen ti pensas. Falo de Pío 
Moa pai, un home marabilloso que estivo moi-
tos anos ao fronte da asociación
   Cando se fundou a asociación?
 No ano 1989
   Cando te incorporaches ti?
 No ano 1992, o primeiro ano que viñeron ne-
nos e nenas saharauís a Galicia baixo o pro-
grama:” vacacións en paz”.Eu inicialmente 
achégome como colaboradora. E dous anos 
despois, en 1994, acollemos na miña casa a un 
neno saharauí por vez primeira, e xa me metín 
de tal maneira que xa non podo concibir a miña 
vida sen o pobo saharauí. Se non me falla a 
memoria creo que foi no 2003 cando cheguei 

   Ti es natural do Condado verdade 
Maite?
 Si, eu nacín en Mondariz, en concreto na pa-
rroquia de Cernadela
   Como chegaches a ter o vínculo 
tan intenso que tes co pobo saha-
rauí ?
 Todo comezou, como tantas cousas na vida , 
de casualidade. Era eu unha nena de arredor 
de 14 ou 15 anos e estaba a estudar no insti-
tuto do Porriño cando coñecín que en Vigo ía 
impartirse unha charla sobre o Sáhara e Pales-
tina. E alí fun cun grupo de amigas
   Lembras quen deu esa charla?
 Si, Pío Moa xunto a dous profesores do Baixo 
Miño

“Hai militantes e cargos orgánicos do partido socialista que 
están asombrados pola posición que acaba de expresar Pedro 
Sánchez ao respecto do Sáhara e que en absoluto comparten”

A Nova Peneira pola liberdade do pobo saharauí, o Sahara no corazón

Maite Isla, presidenta da asociación: solidariedade galega co pobo saharauío  O Sáhara no corazón
 O Sáhara occidental é un territorio que se encontra no bor-
de occidental do deserto do Sáhara e esténdese ao longo de 
case 1.000 quilómetros de costa atlántica. Limita con Ma-
rrocos, con Alxeria e con Mauritania. Ten unha superficie 
de case 270.000 quilómetros cadrados, pero a maior parte 
do seu terreo é deserto. O número de habitantes que viven 
neste país ao que non lle permiten ser libre é de arredor de 
500.000 persoas. Malia que a maior parte do seu terreo é de-
serto conta cun dos bancos pesqueiros máis importantes de 
todo o mundo e con grandes reservas de fosfatos.
O Sáhara occidental foi poboado por tribos bereberes ata 
que en 1884 España colonizouno converténdoo medio sécu-
lo máis tarde, en 1934, en provincia española chamada Sáha-
ra español. Entón xa pesaban as demandas de Marrocos, que 
reclamaba o territorio como seu, así como de Mauritania. 
Asemade en 1973 nace un movemento independentista en-
tre o propio pobo saharauí coa creación da Fronte Polisario. 
En 1974 España anuncia a súa intención de conceder unha maior autonomía aos saharauís e de promover un referendo de 
independencia que nunca se chegou a celebrar pois un ano despois retirouse. Nese momento Marrocos anexiónase o Sá-
hara occidental alentando a milleiros de marroquís a establecérense alí. De feito en novembro dese ano arredor de 300.000 
marroquís cruzan a fronteira na chamada “marcha verde” para presionar en prol das reivindicacións do seu país. A partir 
dese momento a Fronte Polisario inicia unha guerra que se prolonga 16 anos. Foi en febreiro de 1976 cando proclamou a 
República Árabe Saharauí democrática (RASD) co apoio de aliados como Alxeria. A RASD é recoñecida por 80 países e 
é membro da unión africana En 1991 a Onu conseguiu unha tregua que prevía a celebración dun referendo, que nunca se 
puido realizar. O resultado da guerra foi que  Marrocos controla arredor do 80% do territorio, o máis rico, sendo o 20% 
máis pobre o que administran os propios saharauís. Tres décadas despois o referendo segue sen celebrarse  pois Marrocos 
oponse a que sexan os saharauís os que decidan o seu futuro e non se move da súa posición consistente en converter á 
antiga colonia española nunha autonomía do seu estado. O goberno español nun xiro vergonzoso á súa política acaba de 
respaldar a posición de Marrocos nun acto a todas luces inmoral que deixa tirados e centos de miles de persoas que un día 
foron españois. A decisión supón seguir a posición política dos EEUU, ou a saber se as súas ordes, cando en decembro do 
2020 o entón presidente Trump recoñece a soberanía marroquí do Sáhara, e anuncia( supoño que como contraprestación 
esixida aos marroquís) a normalización das relacións entre Marrocos e Israel. Desde este humilde medio de comunicación 
non temos por costume mirar cara ao outro lado, todo o contrario adoitamos tomar partido, partido ata mancharnos e así o 
facemos novamente pola única posición xusta que é que sexan os propios saharauís os que decidan o seu futuro. Asemade, 
temos a convicción de que que algún día o peso da historia baterá con toda a súa intensidade sobre a ignominia, sobre a 
felonía que acaba de expresar o goberno de España póndose do lado do opresor e abandonando ao oprimido. Nós conver-
samos coa presidenta da asociación de solidariedade galega co pobo saharauí

Zoa controlada por 
Marrocos

Zoa controlada polo 
frente Polisario

mentos
   Que temperatura pode haber?
 Como pouco no verán 50 graos á sombra
   
 Eses meses que están as crianzas 
en Galicia teñen algún tipo de co-
bertura sanitaria?
 Si. Nós temos un convenio co SERGAS. No 
momento que chegan xa lles temos listas as 
súas tarxetas sanitarias co que as familias 
poden levalas aos pediatras que lles corres-
ponden. Tamén temos convenios con distintas 
clínicas e ópticas. A vista e a dentadura, polas 
condicións da vida no deserto, se cadra son 
dos problemas de saúde máis habituais que 
adoitan ter as nenas e nenos saharauís

 Reportaxe de  Tino Lago
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   Que tal se adaptan as crianzas  aos 
idiomas das familias de acollida?
 Moi ben eles son como esponxas
   Ben, alén de “vacacións en paz”, 
o voso programa máis importante. 
Dime algún outro dos que organice 
a vosa asociación?
 Temos o proxecto “ madrasa” que son nenos 
e nenas que veñen a estudar e no verán mar-
chan coas súas familias. Tamén quixera falar 
da “ comisión sanitaria” que está formada por 
todo tipo de persoal sanitario que van traballar 
aos campamentos. A Caravana é outro dos 
noso proxectos estrela. Mandamos camións 
cheos de alimentos e medicamentos. Aproveito 
a oportunidade das vosas páxinas para facer 
un chamamento á solidariedade  de calquera 
empresa que estea a ler esta reportaxe para 
pedirlles por favor que se dispoñen dalgún 
camión ou medio de transporte que xa non 
utilicen sexan tan amables de doalo. Para os 
saharauís seria marabilloso.
 E por último menciono o intergrupo do parla-
mento galego “ paz e solidariedade polo pobo 
saharauí” formado por parlamentari@s de to-
das as forzas políticas que teñen representa-
ción .
   Acabades e viaxar aos campamen-
tos verdade?
 Si,e os representantes do intergrupo viñeron 
con nós. Tivemos varios encontros coas prin-
cipais autoridades políticas saharauís. O par-
lamento galego é dos parlamentos de todo o 
estado nos que hai unha maior sensibilidade 
cara a pobo saharauí.
   Como está a situación no momen-

to presente?
 Os saharauís viven, alén dos que están na 
diáspora, en 3 zonas diferentes:- Nos territo-
rios ocupados por Marrocos-Na zona libera-
da, que era a que antes reclamaba Maurita-
nia-E nos campamentos, nos que viven máis 
de 200.000 persoas. Estes últimos están no 
que é territorio de Alxeria, en concreto no de-
serto do Tinduf
   Cal desas 3 zonas é a máis rica?
 As zonas ocupadas por Marrocos. Alí están 
os bancos de Pesca e as riquezas minerais 
máis importantes
    
Ti estiveches nas zonas ocupa-
das?
 Si, un par de veces
   E non tiveches problemas coa 
policía marroquí?
 Claro que tivemos
   Quen administra as zonas libera-
das e os campamentos?

 A fronte Polisario. Os campamentos teñen no-
mes das cidades das zonas ocupadas
   Os campamentos son zona desér-
tica. Como conseguiron a auga e a 
electricidade?
 Ao principio pasárono realmente mal. Grazas 
a Alxeria foron mellorando a súa situación. Os 
saharauís da diáspora tamén son de grande 
axuda alén da axuda humanitaria que lles vai 
chegando. Sen embargo estes dous anos de 
pandemia foron horribles para eles e non lles 
chegou apenas nada. De feito agora mesmo a 
situación nos campamentos é dificilísima
   Marrocos reclama só as zonas que 
ocupa na actualidade ou tamén as 
zonas liberadas que administran os 
propios saharauís?
 Reclama todo
   
Supoño que estarás indignada coa 
posición ao respecto do Sáhara que 
acaba de expresar o goberno espa-
ñol?
 Terriblemente indignada, absolutamente de-
cepcionada e asombrada ata o infinito. É unha 
traizón a pobo saharauí, é unha traizón a Espa-
ña , é un movemento político absurdo que nos 
enfronta a un dos nosos principais subministra-
dores de gas neste contexto tan difícil e é unha 
posición que vai en contra das resolucións da 
ONU. Hai militantes e cargos orgánicos do par-
tido socialista que están asombrados por esta 
posición que non comparten en absoluto.
 E as xustificacións do goberno e dos seus di-
ferentes voceiros, referentes a que eles están 

polas resolucións da ONU, non as cre ninguén. 
As resolucións da ONU non son compatibles 
coa posición que acaba de expresar España. 
Non é posible defender ao mesmo tempo o de-
reito a autodeterminación do pobo saharauí e a 

súa situación como unha autonomía dentro do 
estado marroquí. Son dúas posicións antagó-
nicas. E tratar de convencer a alguén de que 
se poden manifestar as dúas é absurdo e só 
engana a quen queira ser enganado.

Repoirtaxe/Baixo Miño

O Rosal continúa conmemorando o 
mes do libro con novas actividades e 
coa implicación dos rosaleiros e ro-
saleiras, que serán protagonistas dun-
ha programación especial “coa que 
convidar a toda a veciñanza a gozar 
da literatura, da cultura e do lecer para 
toda a familia, ao tempo que fomenta-
mos o hábito de lectura a calquera ida-
de”, como sinala a alcaldesa, Ánxela 
Fernández Callís.
Durante toda esta semana, as redes 
sociais do Concello irán publicando 
contido variado relacionado coa litera-
tura. Así, membros do Club de Lectura 
da Mata farán as súas propias reco-
mendacións lectoras dun xeito audio-
visual único para animar a rosaleiros e 
rosaleiras a mergullarse na lectura de 
distintas obras. Ademais, a veciñanza 
tamén participará na lectura dramati-
zada de distintos contos, poñéndose 
diante da cámara e dando voz a histo-
rias dirixidas a nenos e nenas.   
A programación complementarase cun 
vídeo promocional da biblioteca muni-
cipal do Rosal e con outro da libraría 
co que poder coñecer as últimas novi-

dades lectoras do mercado. Ademais, 
este mesmo xoves 20 de abril, a rexe-
dora fará entrega dos premios ao bo 
lector na categoría de infantil, xuvenil 
e adulto, que recoñece a todos aque-
les usuarios e usuarias que máis libros 
leron durante o último ano. 
Dende o Concello quérese agradecer 
a colaboración desinteresada de to-
das as persoas que participan neste 
proxecto e anima a toda a veciñanza a 
gozar destas iniciativas culturais.

Durante toda a semana as redes sociais do Conce-
llo publicarán vídeos con recomendacións lectoras 
feitas polo Club de Lectura ou a libraría, historias 

lidas pola veciñanza ou un vídeo 
de presentación da Biblioteca

O xoves 20 tamén se fará entrega dos premios ao bo lector nas 
categorías de infantil, xuvenil e adulto

O Rosal

O teu
xornal en 

galego
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compartindo cartel, entre outros, con DJs da 
altura de David Guetta, 2Many DJs ou Dan-
ny Ávila. O documental Miedo al miedo narra 
como esta referente das platinas se enfronta 
á ansiedade antes de saír a pinchar. Este do-
cumental poderá visionarse o sábado 21 ás 
16.30 h no Baixo de Carlos, con acceso gra-
tuíto até completar capacidade. Pola noite, 
Eme DJ realizará unha sesión disco-chimpín.
   CANS INTERNACIONAL:
O festival continuará esta edición na súa liña 
de programar unha retrospectiva internacio-
nal, que dea coñecer ao público algúns dos 
cineastas máis interesantes e orixinais do 
momento. Na última edición a Kléber Men-
donça Filho, un dos grandes cineastas brasi-
leiros da actualidade, este ano Cans progra-
mará outra retrospectiva de gran nivel, como 
é a do cineasta portugués João Nicolau, un 
dos expoñentes máis brillantes do novo cine-
ma portugués. O realizador estará en Cans 
para falar co público da súa filmografía, que 
pasou por grandes festivais como Venecia, 
Cannes ou Locarno
João Nicolau (Lisboa, 1975), realizou ata 
o de agora tres filmes, que se poderán ver 
en Cans e que foron estreados en certames 
de gran prestixio como Cannes, Venecia, 
BAFICI de Bos Aries, Locarno ou Sevilla. A 
irrupción do fantástico e o onírico entremes-

turados coa cotidianidade que dá paso a no-
vas realidades é unha das características da 
obra de Nicolau, convertendo o seu cine nun 
territorio máxico, onde a música e o humor 
xogan un papel destacado.
OS PREMIADOS DE CANS:
“Margarita Ledo Andión” recibirá o premio 
pedigree de honra do festival de cans 2022. 
O actor “Federico Pérez”, o xornalista “Javier 
Tolentino” e, “Marisol Troncoso” e “Alfonso 
González”, do Baixo de Alfonso, serán os 
galardoados cos Chimpíns de Prata da XIX 
edición.
A organización do certame quere premiar 
en Margarita Ledo, unha obra caracteri-
zada pola defensa da lingua, a visibilidade 
das mulleres anónimas e a intención de re-
construír a identidade dun país rescatando a 
memoria borrada. A súa é unha interesante 
ollada, cunha evolución desde o documen-
tal a novas vías de exploración difuminadas 
coa ficción. Margarita Ledo recibirá o Can de 
Pedra e colocará a súa estrela no Torreiro 
das estrelas.
Federico Pérez Rey, Chimpín de Prata “Pre-
mio Pepe Puime”. O actor, guionista e mo-
nologuista é un dos rostros máis populares 
de Galicia. Fíxose moi coñecido pola súa 
interpretación en numerosas series emitidas 
na TVG.

As súas intervencións en La Casa de Papel, 
Néboa ou El Desorden que dejas, téñeno 
proxectado fóra de Galicia, ademais da súa 
participación en diferentes filmes como Mar 
Adentro de Alejandro Amenábar, 18 comidas 
de Jorge Coira, Os fenómenos de Alfonso 
Zarauza ou Cuñados, de Toño López. 
Grande asiduo do Festival de Cans, onde 
ao longo dos anos ten colaborado en colo-
quios, presentacións e películas, exercendo 
de mestre de cerimonias en varias entregas 
de premios, este 2022 recibirá a distinción 
honorífica pola súa traxectoria como actor 
e a súa disposición a colaborar sempre coa 
organización.
Javier Tolentino, Chimpín de Prata. Referen-
te do xornalismo cultural e, sobre todo, da 
información cinematográfica. Durante case 
dúas décadas estivo á fronte do programa 
El Séptimo Vicio (Radio 3), referente impres-
cindible do público cinéfilo, co que acadou 
un cento de galardóns, entre eles o Premio 
da Crítica ou á súa traxectoria no Festival de 
Cine de San Sebastián.
Tras cumprir a súa etapa en Radio 3, Tolen-
tino abriu un novo camiño como director. O 
seu filme de debut Un blues para Teherán re-
sultou finalista na última edición dos Premios 
Goya na categoría de mellor documental e 
será proxectado en Cans.

 Prestando sempre especial atención ás pe-
riferias e ao pequeno cinema independente, 
Javier Tolentino foi o primeiro xornalista cul-
tural de fóra de Galicia que puxo Cans no 
mapa cinematográfico, xa desde as primei-
ras edicións. En 2018 realizou tres memo-
rables programas en directo desde o Baixo 
de Moncho, que lle deron outra dimensión ao 
festival no mundo do cinema. Tolentino é un 
dos grandes difusores de Cans, motivo polo 
que este ano recibirá o recoñecemento ho-
norífico do Chimpín de Prata.
 Marisol e Fonso, Chimpín de Prata “Premio 
Divina Campos”. Pertencentes a unha fami-
lia na que varios irmáns son colaboradores 
habituais do festival, Marisol e Alfonso son 
os propietarios do Baixo de Alfonso, do que 
o público popularizou nas redes a súa “porta 
voadora”. Situado no barrio da Pedreira, é un 
dos espazos fixos da proxección das curtas a 
concurso desde hai varias edicións.
 Pola súa calidade humana e disposición per-
manente a colaborar co festival mesmo nos 
momentos difíciles por mor da pandemia, 
Marisol e Fonso reciben este ano o Chimpín 
de Prata “Premio Divina Campos” e os seus 
nomes sumaranse aos doutros veciños e ve-
ciñas xa homenaxeados no coñecido Muro 
dos chimpíns.
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Enxeñeiro Técnico
Agrícola

Pablo Carballido
Avda Rosalía de Castro, 2
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   Cóntanos a historia da bodega?
 Na miña familia xa tiñamos experiencia bode-
gueira, pero esta bodega concretamente montá-
mola no ano 2018.
   Ti es a terceira xeración de bode-
gueiros, cóntanos a vosa experien-
cia familiar.
 Eramos familia de colleiteiros, logo mudamos. 
Eu marchei fóra para traballar na hostalería. 
Tiñamos plantación de viñas pero os nosos tra-
ballos non nos permitían dedicarnos á  bodega. 
Logo no ano 2012, co nacemento da bodega 
Señorío de Rubios, convertinme no seu socio 
e comecei a vender toda a miña uva para eles. 
Decidín montar a marca Eido da Fonte e come-
cei a comercializala pero facendo todo o proceso 
nas bodegas de Señorío de Rubiós. 
E como se che deu por montar adega no 2018?
Pois porque fomos crecendo coa marca Eido da 
Fonte, as vendas saían ben e decidimos crear a 
nosa propia bodega.
   Como valoras estes 5 primeiros 
anos da vosa vida?
 A pandemia, igual que a case todo o mundo, 
afectounos moito. Sen embargo as vendas se-
guen crecendo, pero non ao ritmo que poderían 
ter crecido. En calquera caso a valoración global 
é boa.
   Se non fora pola pandemia a valora-
ción sería moi boa?
 Creo que estariamos fora da capacidade de 
produción da bodega. De feito tivemos que au-

menta a bodega porque case triplicamos a capa-
cidade de vendas. Xa temos tamén os permisos 
e todo o necesario para ampliar dez hectáreas 
máis de plantación tamén.
A bodega naceu cunha produción de uns 60.000 
litros e estamos producindo xa 150.000 litros ao 
ano.
   Que tipo de viño producides?
Producimos albariño na modalidade branca, e 
dous tintos.
   Cales?
 Sousón que é unha variedade de uva tinta moi 
antiga que se da en practicamente toda Galicia 
e Portugal. A outra é un plurivarietal con distintas 
variedades de uva como mencía, espadeiro, caí-
ño… unhas seis ou sete variedades.

Como lle dades saída a todos este viño?
Temos un delegado de vendas por toda España.  
En Andalucía vendemos en todas as provincias 
e mesmo nas illas Baleares e Canarias, costa 
Valenciana, Murcia, Alacante, Cantábrico…
   Das tres variedades que tedes, cal é 
que ten máis saída?
 O noso produto estrela é o albariño. Cos tintos 
estamos comezando pero, os tintos galegos non 
teñen moi boa fama. Nunca se fixo nada por pro-
mocionalos pero penso que son viños que van 
medrar moito.
Eu teño amigos bodegueiros no Rosal que me 
din que os tintos galegos son bos pero que non 
teñen o empuxe suficiente.
   Si, estou totalmente de acordo.
E poden competir en calidade cun 

Rioxa ou con un Ribera del Duero?
 Son viños totalmente distintos. Os galegos son 
viños moi afroitados e moito máis frescos, cun-
ha acidez máis elevada e unha graduación máis 
baixa.
   Pero ten calidade e saída?
Si, moita calidade e esperamos ter máis saída 
con eles. Aínda temos que percorrer moito ca-
miño para aumentar as vendas do tinto galego .
   O voso albariño é de moita calida-
de?
Penso que a nosa zona é a mellor para a produ-
ción de albariño. De feito o Salnés está mercan-
do aquí moita uva porque non ten tanta acidez, e 
ten unha mellor maduración cá deles.
    E eu como particular que teño que 
facer para poder mercar do voso 
viño?
 Vendemos a particulares, temos unha tenda on-
line que funciona moi ben, onde non vendemos 
e nas tendas de alimentación.
   Facedes visitas na bodega?
Aínda non comezamos a facer visitas guiadas. 
Temos previsto montar unha sala de catas para 
poder facelo.
    Cantas persoas traballades aquí?
 Traballando no campo cinco persoas, e na bo-
dega tres persoas máis, comigo catro.
   cantos anos tes ti?
 Teño 62.
   cando te tes previsto xubilarte?
 Cando poida, risas…
   Gústache este traballo?

A adega Eido da Fonte. Desde Valeixe para o mundo
 “A nosa zona é a mellor para a produción do  albariño”

Jesús Puga, Propietario da adega
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 Si, claro. Se non me gustase non me tivera me-
tido a montar a bodega.
   E cando te xubiles, que vai pasar 
coa bodega?
 Eu seguirei estando por aquí ata que o corpo 
mo permita, e delegarei totalmente no meu fillo. 
Agora mesmo xa leva el máis a bodega ca min. 
Ten 29 anos e, de feito, o de montar a bodega foi  
por el. El fixo enoloxía e é o enólogo da bodega.
   Como está o sector do viño en xe-

ral, Jesús?
 Penso que está ben. O consello regulador está 
funcionando , apóianos, estáselle dando nome 
a marca fóra de Galicia e de España. Mesmo 
nós temos desde o ano pasado un distribuidor 
en EEUU que está crecendo moitísimo. Leva 
tres estados neste país e quere levar tres máis, 
estamos en Suíza tamén. A relación co albariño 
e moi boa en moitos países.

   Seica fostes competir fóra verdade 
Jose?
 Si, estivemos no país Irmán, fomos a Gaia a 
Portugal a competir no campionato do Eixo At-
lántico. Fomos o venres 8, durmimos alá,  com-
petimos o sábado 9 e logo volvemos
   Cantos equipos competistes?
 Debiamos ser arredor de 20 equipos: 2 gale-
gos e os restantes de Portugal
   Caramba só dous equipos gale-
gos, que orgullo. Vós de Ponteareas 
e o outro?
 O outro era do norte, eran da Coruña.
   E que valoración fas da experien-
cia?
  Moi positiva  para os rapaces e para os ades-
tradores. Tanto desde o punto de vista humano 
como o deportivo foi unha experiencia estupen-
da. Os rapaces loitaron todos eles como o que 
son : uns auténticos campións
   Os resultados deportivos como 

foron?
 Moi satisfactorios. Conseguimos 13 medallas: 
4 de ouro, 2 de prata e 7 de bronce
   Véxoche contento Jose?
Moi contento Tino. Como sabes a filosofía das 
artes marciais é a mesma que trata de trans-
mitir o noso club: a formación deportiva é moi 
importante pero é un chanzo máis na formación 
integral do ser humano. E cando ves , como 
vimos en Portugal, que o que tratas de incul-
carlles chega ás súas almas a sensación de 
orgullo que os meus alumnos e alumnas me 
fan sentir é inmensa, como o máis inmenso 
dos océanos.
   O concello de Ponteareas, desta 
volta moi ben con vós, non?
 Magnífico si, a verdade é que si. Estoulles moi 
agradecido

os e as taekwondistas do club Leam 
un orgullo para Ponteareas

Unha vez máis as mozas e os 
mozos do cub Leam de Pontea-
reas, dirixidos por Jose Loren, 
puxeron o nome da nosa vila no 
máis alto do podio do seu depor-
te ao conseguir  13 medallas no 
recente campionato do Eixo At-
lántico celebrado na localidade 
portuguesa de Vilanova de Gaia. 
Nós conversamos con Jose Lo-
ren, director do club
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Pan integral e artesán
pan de centeo, empanadas

roscóns e bicas
croissants e napolitanas

Despacho: Rúa Estrada,13
986 660 951

Ponteareas

Visítanos tamén 

en Salvaterra

Rúa Rosalía de 
Castro, 36 

A saúde do BNG na comarca do Condado Paradanta

“A nosa intención é consolidar as nosas alcaldías, acadar al-
gunha máis, afortalar a posición do BNG en todas as localida-
des e conseguir facer do bloque unha ferramenta  útil para 

resolver os problemas reais de toda a sociedade”
Mauro Chivite, responsable comarcal
Mauro é un rapaz novo en idade 
pero xa veterano na militancia polí-
tica  pois leva arredor dunha década 
engrosando as ringleiras do bloque. 
El é natural de Balneario onde é con-
celleiro,e na actualidade ,rematada a 
súa tese de doutoramento,  traballa 
na facultade de bioloxía da Univer-
sidade de Vigo. En outubro do ano 
pasado foi elixido responsable dos 
nacionalistas galegos nesta comarca 
tan extensa e importante pois, alén 
de todas as localidades do Conda-
do e a Paradanta, na organización 
interna do BNG abrangue tamén as 
dúas vilas da Louriña: O Porriño e 
Salceda. Na xeira que iniciabamos 
o mes pasado para coñecer o estado 
de saúde do nacionalismo galego en 
todas as localidades da nosa área de 
influencia, desta volta facemos unha 
parada polas terras do Condado

   En liñas xerais cal é a saúde do 
BNG no Condado Paradanta?
 Ben, como sabes a nosa comarca abrangue un bo 
número de localidades co que non resulta fácil es-
tablecer parámetros xerais pois en cada vila vívese 
unha casuística diferenciada. En calquera caso se 
me pides unha valoración global vouche dicir que a 
nosa saúde é boa. Estamos en fase de crecemento 
e todo apunta a que a tendencia alcista aínda ten 
moito oco para seguirmos medrando. Estamos me-
llor, como é obvio, no Condado ca na Paradanta. 
Probablemente na Paradanta non soubemos che-

gar coa mesma intensidade coa que chegamos no 
Condado e é unha materia  pendente  que temos a 
firme vontade de mellorar
   Con que ánimos asumes a túa res-
ponsabilidade?
 Eu son unha persoa  comprometida co proxecto 
do BNG. Teño a convicción de que este é un país 
cunhas potencialidades inmensas que se tivera a 
oportunidade de xestionar os seus propios recur-
sos podería acadar uns niveis de benestar, para a 
maioría da súa poboación, moi superiores aos que 
ten agora. O meu ánimo está nos niveis máis altos 
que teño, e a miña ilusión en consolidar e facer me-
drar o proxecto do bloque, nas vontades e nos co-
razóns da sociedade da nosa comarca, é absoluta.
Ben, imos comezar a análise de todas as localida-

des de maneira individual e como non podía ser 
doutra maneira falamos en primeiro lugar do teu 
concello

Mondariz Balneario
     Nas últimas municipais o BNG per-
deu por 3 votos. O día despois da-
quel proceso electoral comía eu no 
teu pobo, e o dono do restaurante no 
que estaba díxome que aquel domin-
go tiña o local ateigado de persoas, 
que habitualmente viven en Madrid, 
que literalmente lle din que veñen  vo-
tar porque lles chamou o alcalde. Es 
consciente desa situación?
 Si, de feito denunciámolo na oficina do censo pero 
non nos fixeron caso. Calquera persoa que viva 

Reportaxe redacción



Abril 202219

aquí sabe que o día de eleccións aparece xente 
que non está no noso pobo en ningunha outra épo-
ca do ano.
   Como valoras a xestión do actual go-
berno?
 Jose Antonio fixo cousas interesantes hai 30 anos 
pero xa hai moito tempo que ten un proxecto es-
gotado. Pódese dicir literalmente que a súa acción 
de goberno non existe. Jose Antonio funciona por 
favores:se es dos meus moi ben senón esquécete
    As expectativas realistas vosas para 
as eleccións do ano próximo cales 
son?
 Gañar as eleccións. O BNG ten proxecto e o PP 
non. Teño a convicción de unha ampla maioría da 
veciñanza saberá recoñecelo

Mondariz
   Ves posible reconducir as cousas 
con Calis( ex BNG) e AV de cara ás 
eleccións do ano que ven?
 Teño serias dúbidas. Alí hai unha ferida que aínda 
non se pechou e a curto prazo non o vexo posible
   Vós tedes a alcaldía en Mondariz. 
Como valoras a acción de goberno ?
 Eles teñen unha situación aritmética complexa e 
teñen poucos recursos. Pero estano facendo moi 
ben optimizando servizos que ata o de agora non 
se daban por exemplo o valeirado das fosas sép-
ticas. Por outra parte  están avanzando cara a un 
modelo de vila sostible, un modelo de vila BNG
   No conflito da depuradora ten razón 
Mondariz ou Balneario?
 Non se trata de quen ten razón. Trátase, creo eu, 
de que hai unha depuradora que ten que dar servi-
zo a 6.000 persoas e dáo a escasamente 2.500.O 
problema radica nunha entrada de augas limpas 
que se produce en Balneario. Hai que solucionalo 
de contado para que Mondariz poida conectar
   As expectativas realistas para o BNG 
no 23 cales son?

Consolidar a alcaldía medrando o número de con-
celleiros que temos alí.

As Neves
   Non sei se coincidiras comigo pero 
eu o que pulso nas rúas desa locali-
dade é que a vosa alcaldía está ple-
namente consolidada e atrévome a 
prognosticar unha probable maioría 
absoluta?
 Eu non me atrevo a prognosticar tanto. Pero dígo-
che que como responsable comarcal As Neves é a 
localidade que máis tranquilo me ten. Xose é moi 
bo alcalde é ten un equipo magnífico canda el que 
desenvolve moito traballo e de moita calidade
   No primeiro mandato tivestes moitos 
problemas nas relacións cos vosos 
socios do PSOE. No mandato actual 
cambiou a mellor a cousa non?
 Si, cambiou a mellor e agora afortunadamente te-
mos moi boas relacións
   Cales son as expectativas que tedes nas Neves 
para as próximas municipais?
 Se che fixas nos datos dos distintos procesos 
electorais ves como o voto PP vai decaendo pau-
latinamente mentres que o voto BNG ascende aos 
poucos pero continuamente. A nosa expectativa 
realista e razoable e consolidar esa tendencia.
   Destaca o máis significativo da ac-
ción de goberno do BNG nese conce-
llo?
 A acción social e a calidade dos actos culturais.
As condicións que propiciaron a terrible vaga de 
lumes do 2017 nas Neves desapareceron?
Non, por desgraza non. Aquilo pode repetirse por-
que o coidado do monte,que é competencia da 
Xunta, é moi deficiente.
Ponteareas
   Neste concello, o máis importante da 
comarca, o que percibo eu nas rúas é 

unha sensación xeral de malestar co 
goberno do BNG. Cal é a túa visión?
 A situación de Ponteareas é complexa. A morte 
de Pepe foi unha traxedia. E a figura de Cristina 
aínda que é unha persoa enormemente válida non 
ten aínda o alcance que tiña Pepe. Sen embargo 
en Ponteareas estase facendo un moi bo traballo 
e confío en que a maioría da sociedade sexa quen 
de percibilo
   Cal é o máis relevante dese traballo 
que mencionas?
 As humanizacións, que están recibindo moita pre-
sión por parte da oposición, a curto prazo sempre 
teñen unha repercusión negativa e provocan que a 
veciñanza directamente afectada se enfade. Porén 
cando se rematen as obras a experiencia doutras 
localidades dinos que acaba revertendo positiva-
mente. Eu pediría un pouco de paciencia, desde 
a comprensión e o respecto a quen poida estar 
molesto, porque o resultado final vai ser positivo 
para todos
   As expectativas realistas para as 
eleccións?
 Consolidar a alcaldía mantendo o caudal de con-
fianza que tivemos a honra de recibir no 2019.Des-
de a comarca estamos a tope cos compañeiros e 
compañeiras de Ponteareas para que entre todos 
e todas saibamos transmitir á sociedade  todo o tra-
ballo que está a facer o goberno municipal.

 A Cañiza
   Esta localidade é excepcional pois é 
unha das poucas de Galicia nas que 
o BNG non ten agrupación local. Por 
que?
 Tentámolo en varias ocasións. Pero é unha vila na 
que temos poucos militantes e en certo modo ten 
unha socioloxía parecida ao interior de Ourense. 
Nas últimas eleccións nas que fomos quen de pre-
sentar unha candidatura houbo xente que caeu a 
metade de camiño porque recibían presións
   De feito unha persoa que presentas-
tes nunhas eleccións agora é figura 
destacada do PP local non?
 Si, así é.
    E xa damos a batalla por perdida?
 Non, de ningún modo. Estamos traballando forte 
para tratar de solucionar ese problema. O nacio-
nalismo ten que estar presente en todo o país. E 
A  Cañiza non pode ser unha excepción. Hai sim-
patía polo nacionalismo, de feito nas autonómicas 
do 2020 tivemos máis dun 13,50% dos votos e ese 
segmento de persoas ten que ter  ao BNG presente 
no seu concello. Eu convido a calquera lector ou 
lectora da Cañiza que teña sensibilidade cara ao 
nacionalismo que se anime a dar o paso. Prometo 
que todo, absolutamente todo, o BNG da comarca 
estaría aí para darlle todo o apoio loxístico e hu-
mano necesario para consolidar unha agrupación 
local nesa vila.

Crecente
   Como valoras a acción do goberno 
de Crecente e como está a situación 
do BNG alí?
 O goberno de Crecente é completa-
mente caciquil. O seu modus operandi 
baséase nos favores e teñen un com-
portamento escuro e nada transparente. 
Agora mesmo hai certa polémica porque 
existe un proxecto dun parque agro fo-
restal, de iniciativa privada, e o concello 
desenvolve unha especie de función de 
intermediarios  entre a empresa e os ve-
ciños afectados para que estes cedan os 
seus terreos
   E cal é a posición da veciñanza?
 Quéixanse de que non existe transpa-
rencia e de que non están informados 
o suficiente das motivacións e o destino 
final do proxecto
   O Bloque como vai por alí?
 Como sabes temos un concelleiro , Benigno, que 
está a facer un gran traballo nunhas circunstancias 
difíciles. A nosa xente alí cumpre coa súa obriga de 
fiscalizar a acción de goberno, presenta propostas 
alternativas en positivo e trata de informar á veci-
ñanza a pé de rúa. Observamos con satisfacción 
como a xente recíbenos de maneira moi receptiva
   As expectativas para o 2023?
 Imos crecer en representación con absoluta segu-
ridade.

Covelo
   O goberno de Pablo Castillo é pareci-
do ao do seu antecesor Pepe Costas?
 Non, malia que ambos son do PP son perfiles di-
ferentes. Pablo , o actual alcalde, é máis sensible 
ás iniciativas da oposición que lle poidan parecer 
oportunas. En calquera caso a súa acción de go-
berno é manifestamente mellorable pois móvese 
fundamentalmente a remolque do que lle ven dado 
, tanto das iniciativas que presenta a oposición 
como do que lle poida vir da Xunta
   Tedes dúas concelleiras verdade?
 Si, Belén e Laura. Ambas son fenomenais, dous 
cadros políticos de primeiro nivel, que fan unha 
oposición útil e construtiva. Así pois hai exemplos 
de propostas que leva o BNG ao goberno e que 
logo son concretadas
Por exemplo?
 O mural feminista da praza de Maceiras, as reivin-
dicacións en defensa da sanidade pública..
   E algunha fricción política destacada 
co goberno do PP?
 Se cadra a máis relevante é a que se refire á nosa 
posición en relación co proxecto do parque eólico 
na serra do Suído.
Arbo
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   Hai posibilidades de arranxar as cou-
sas con Xavier Simón e o seu grupo?
 Eu creo que pola nosa banda si. O noso portavoz, 
Diego, é unha persoa nova que non viviu o divorcio, 
que se deu no nacionalismo desta vila, e ten moi 
boa predisposición para falar coa xente de AGRE-
LAR  e chegar a acordos.
Como valoras o goberno de Horacio Gil?
   É un goberno que resulta difícil de 
valorar porque fan moi pouco, case 
nada diría eu. Se cadra insulso é o 
adxectivo máis adecuado.
Teñen o conflito de Sogama?
 Si, no que o goberno vendeu aos veciños de Sela. 
Está tendo moita contestación veciñal igual ca coa 
liña de alta tensión. Outro conflito no que  alcalde 
está desaparecido
   O BNG ten algún tipo de expectativa para as elec-
cións do 2023?
 En principio reconducir a situación con Xavier Si-
món e o seu grupo. E logo xa se mirará.

Salvaterra
   Como está a situación do BNG por 
esas terras?
 Como sabes mudamos de portavoz. Agora Patri é 
a nosa responsable alí, unha rapaza brillante que 
estou seguro de que será quen de transmitir a ilu-
sión e frescura que tanto necesita a política nesa 
localidade.
   Salvaterra é unha vila que posúe un 
amplo tecido asociativo, cultural e na 
que se poden encontrar simpatizantes 
nacionalistas case en cada curruncho. 
Non cres que estades infra represen-
tados na corporación municipal?
 Si, é algo que sempre me chocou. Supoño que 
será debido ao tipo de goberno que padeceu e 
padece esa vila, baseado en cadeas de favores, 
e tamén resultado de que non soubemos chegar 
como debiamos á sociedade. Temos que mellorar, 
e melloraremos seguro, porque nesta vila hai moito 
potencial para o crecemento.
   Sobre o goberno da Vila que nos dis?
 Un goberno caótico, especialmente no terreo eco-
nómico o que limita moito a súa acción política.
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 As expectativas para o 2023?
 Aumentar o número de concelleir@s. En  Salvate-
rra temos un equipazo que saberán dar coa tecla 
para conectar máis e mellor coa sociedade local.

Salceda
   En Salceda estades fóra do concello. 
Que vai pasar nesa vila?
 É un caso moi semellante ao de Arbo. Estamos 
en conversas coa nosa xente alí, e hai unha pre-
disposición absoluta a reconducir a situación do 
nacionalismo nesa vila para que poidamos volver 
camiñar  unidos.
   Podemos anticipar un achegamento 
a Movemento Salceda de cara as mu-
nicipais?
 Non estamos pensando nas municipais .O que se 
trata é de reconducir dunha vez por todas a situa-
ción do nacionalismo en Salceda. Desde logo por 
parte do BNG non vai faltar a xenerosidade.
   Salceda ten unha peculiaridade que é 
un volume elevadísimo de poboación 
nova, que é o voso nicho fundamental 
de votantes?
 Efectivamente, por iso non é entendible que o BNG 
non teña representación institucional nesa vila
   As expectativas realistas para o 
2023?
 Amañar a situación anómala que vive o naciona-
lismo en Salceda.

O Porriño
   O paso do tempo, que posibilita va-
lorar as cousas con máis frialdade, 
permite que fagas unha valoración 
positiva ou negativa da decisión de 
entrardes no goberno de Eva García 
De La Torre?
 É no goberno onde se poden mudar as cousas. E 
o BNG nas áreas que levaba no Porriño consegui-
ron facer cousas moi importantes. Aproveito para 
reivindicar o altísimo nivel político do noso porta-
voz alí Pedro Pereira. A resposta á túa pregunta é 
polo tanto que a miña valoración daquela decisión 
é positiva. Agora ben a ruptura daquel goberno foi 
unha auténtica trapallada. Os único que souberon 

manter a coherencia en todo momento foron os 
compañeiros e compañeiras do bloque do Porriño.
   O Concelleiro Manuel Carrera, que 
lle deu coa súa abstención a alcaldía 
ao PP, traballa na DEP. Como é posible 
que desde o Psoe non foran capaces 
de chegar a un acordo con el para aca-
dar o seu voto positivo?
 Non che podo responder a iso. Terás que pregun-
tarllo a eles
 Que expectativas realistas tedes para 
o 2023?

 Agardo que a nosa coherencia e o noso bo trallo 
sexa recoñecido pola sociedade  e experimentos 
unha suba significativa de votos e representación. 
Remato agradecendo a oportunidade e transmi-
tindo unha mensaxe clara; a vontade da dirección 
comarcal é traballar para consolidar as nosas al-
caldías,acadar algunha máis, afortalar a posición 
do BNG en todos os currunchos da comarca e 
lograr que o bloque sexa unha referencia en toda 
a sociedade como unha ferramenta útil para poder 
solucionar problemas e contribuír ao ben común.

Reportaxe
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Cantina ACRD

San Martín
de Moreira

Ponteareas

Antón Xaque, veciño da Vila.
En primeiro lugar teño que desmentir cate-
góricamente a cualificación de historiador, apa-
recida no anterior número de A Nova Peneira, 
aplicada a miña persoa. Foi un erro involun-
tario, pido humildemente disculpas a aqueles 
que, sendo realmente historiadores, poideran 
sentirse molestos.
En segundo lugar, a actualidade imponse e, xa 
que logo, deixo de lado a guerra de Restaura-
ción portuguesa para ocuparme sobre o asunto 
da casa do pobo de Salvaterra de Miño.
O pasado 26 de marzo re-inaugurouse a ve-
lla-nova casa, agora casa da música no Con-
cello de Salvaterra de Miño. Vou pasar de pun-
tiñas polo feito desgrazado da destrución de 
elementos arquitectónicos orixinais, iso xa tivo 
o seu momento no cruce de cartas ao director 
no Faro de Vigo entre este que suscribe e o Dr. 
Arquitecto Sr. Curty. Menos mal que se salvou 
a placa de mármore branco, conmemorativa 
da fundación da “Sociedad Unión Progresista 
del Distrito de Salvatierra de Miño en Buenos 
Aires”.
O caso é que no edificio no que se gastaron 
máis de 50.000.000 das antigas pesetas, por 
forza había de ficar ben para o fin que perse-
guían, dotar de un lugar acaido para o nobilí-
simo arte da música. Aplicaron, iso sí, o demo-
ledor rodillo cultural do “damnatio memoriae”, 
o esquecemento do rival, moi típico do mundo 
dos romanos. Dende este voceiro  vou facer 
recordación dunha serie de datos que se pre-
tenden esquecer e, ou, ocultar.
Esta Sociedade fundada un 14 de agosto de 
1921, vai agora para 101 anos, coa sua Secre-
taría na rúa bonaerense de Cerrito 585, estaba 
formada por socios, casi todos emigrantes ori-
xinarios das 17 parroquias deste Concello, sen-
do máis concretamente en 1927  e o corrente 
de pago, de Alxén 14, Arantei 37, Cabreira 10, 
Corzáns 19, Fiolledo 34, Pesqueiras 10, Porto 
2, Fornelos 6, Leirado 21, Meder 21, Oleiros 61, 
Salvaterra 97 e simpatizantes 35, en total 367 
con nomes e apelidos figuran na Memoria e Ba-
lance 1925 – 1927.  Non figuran outros moitos 
por non estar o día nos pagos das cotas. 
Destes socios, a comisión administrativa esta-
ba composta, para o período 1925 – 1926, po-
los seguintes persoeiros:
 Presidente MANUEL PUENTE, vicepresiden-

te FRANCISCO GRANDAL, secretario JOSÉ 
PEREIRA, pro-secretario CLEMENTE PAZOS, 
tesoureiro JOSÉ DOMÍNGUEZ, pro-tesoureiro 
MAXIMINO DOMÍNGUEZ, revisadores de con-
tas CAMILO SESTELO e MANUEL SOUTO.
 Delegados: Daniel Piñeiro, Domingo Núñez, 
Alberto Ojea, Manuel Costa, Román Rodríguez 
Martínez, Manuel Bastos, Amadeo Álvarez, 
Manuel Mariño Méndez, José Parente Povoa, 
Ricardo García, Joaquín García, Constante 
Alonso, José Montes, José González Fernán-
dez, Maximino Pérez, Manuel García, Angel 
Bouza, Clemente González, Antonio Vaqueiro 
e Antonio Hidalgo.

Para o periodo 1926 – 1927, sufriu a seguinte 
variación:
Pro-secretario MANUEL PORTO, tesoureiro 
MAXIMINO DOMÍNGUEZ, pro-tesoureiro MA-
NUEL SOUTO, revisadores de contas FRAN-
CISCO ÁLVAREZ e CLEMENTE SILVA.
Delegados: Lorenzo Eiras, Maximino Paz, Ma-
nuel Gayoso, José Domínguez, José González 
Rodríguez, Domingo Ferradas e Camilo Pazos 
Queimadelos.
Este grupo directivo viu a dirixirse, na Memo-
ria e Balance do periodo 1925 – 1927,  alén e 
aquén do mar, nos seguintes termos:
“Estimados coterraneos:

Un nucleo dos vosos  conveciños residentes 
aquí no ano 1921, tendo entón  en conta a 
situación precaria que aflixía a nosa rexión e 
especialmente o noso Distrito de Salvaterra, 
convencidos  de que tales males proviñan da 
desunión e da indiferenza e apatía dos seus 
moradores, que abandonaban os seus propios 
intereses e dignidade de homes libres, á von-
tade dunhos cantos, que sen consideración 
algunha, explotaban tales descuidos en bene-
ficio propio. Foi aquilo a consecuencia do triste 
desenrolo da nosa vida social, política e eco-
nómica, que nos caracterizaba como un pobo 
inerte, incapaz de seguir a pegada da civiliza-
ción moderna.
Por estas sinxelas e claras razóns, os mencio-
nados conveciños  xulgando con elevado crite-
rio que toda acción individual era estéril, men-

tras que a obra colectiva resultaría sumamente 
máis eficiente e poderosa ós fins de poder ven-
cer os moitos obstáculos que na vida moderna 
aparecían, creeu chegado o momento de unir 
a todos os emigrados do Distrito, residentes en 
Bos Aires, fundando unha Sociedade co fin de 
contribuir o melloramento do lonxano Distrito e 
para cooperar ó benestar de todos os morado-
res que alá loitaban agobiados polos inxustos e 
excesivos impostos que se lles cobraban .
Para realizar a obra que se propuxeron, preci-
saron de axuda moral e material dos coterrá-
neos, e a tal efecto invitóunos a colaborar con 
eles coa máis grande espontaneidade, sinceri-
dade e valentía. Así obtivérono e selaron con 
un trunfo a idea que os inspirou, colocando os 
primeiros cementos desta Institución en solo 
arxentino, unindo a todos os nativos do Distrito 
de Salvaterra, en fraternal cadea, de cuxos elos 
surxía a compacta colectividade que dende ei-
quí loitaría coa pluma e coa acción, contra os 
opresores e malos administradores do Distrito, 
recoñecidos opositores do progreso e benestar 
daqueles pobos.
A proclama daqueles beneméritos conveciños, 
é a primeira páxina memorable desta Socieda-
de, e cal homenaxe de agradecimento deica 
aqueles que a patrocinaron,  a nosa Sociedade 
rememoraa anualmente con transcribila na pri-
meira páxina da sua memoria administrativa.”
Foron inmumerabeis as accións levadas a 
cabo por estas xentes, ainda non ben estuda-
das. Entre elas vou destacar as que  de segui-

do relato:
Sen dúbida a acción máis destacada foi cumplir 
co compromiso e a responsabilidade de levar a 
cabo a construcción do edificio social no Distri-
to de Salvaterra de Miño.
Contaban cos seus estatutos e con un “Himno 
de la Unión Progresista”, letra composta polo 
socio Clemente Pazos, ignoramos a música.
Traballaban arreo e con seriedade, pois nese 
periodo a Comisión Administrativa realizou en 
dous anos, 34 reunións ordinarias e 2 extraor-
dinarias. Realizaron varias asembleas, dando 
conta sempre da marcha da Sociedade.
Outra acción importante foi o primeiro intento 
de fusión coa “Sociedad Unión Progresista Hi-
jos de Fornelos y Anexos”, fracasado.
Realizaron tamén nos salóns do Orfeón Espa-
ñol e na Casa do Pobo de Bos Aires até sete 
festivais, tres veces máis foron festivais cam-
pestres, acrecentando co producto dos mes-
mos os fondos da Sociedade.
Obligadas eran as visitas os doentes, tanto si 
for nos seus domicilios, Hospital Español, Cen-
tro Gallego, Hospital Rivadavia, etc.
Axudaron a socios que por encontrarse doen-
tes e sen recursos, solicitaron a repatriación e 
éranlles entregados pasaxes de valde e diñei-
ro. As veces algúns socios faleceron e foi a So-
ciedade a encargada de pagárllelos enterros.
Outras veces tiñan que manter o orden por 
comportamentos indecorosos de certos socios 
que foron expulsados do seo da Sociedade.
Tiveron que facer fronte a falsos rumores e 
intrigas dos enemigos do agrarismo e en par-
ticular contra o representante da Sociedade no 

CASA DO POBO VERSUS CASA DA MÚSICA

Cousas de  Salvaterra Opinión
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Cafetería

CC de Arcos

Ponteareas

Reportaxe de G. Figueiredo

Os encantos de Arbo

Arbo é un municipio no que conviven cunha 
curiosa especie de peixe que leva existindo 
máis de 500 millóns de anos, e que ato-
pou no seu Miño uno dos mellores ambien-
tes para desenvolverse. Por iso coñécese 
como “a capital da  lamprea”.
Esta vila, con algo máis de 43 quilómetros 
cadrados de extensión, atópase situada no 
corazón dunha das máis belas comarcas 
da provincia de Pontevedra. Ábrese ao Río 
Miño no seu límite sur, constituíndo a ponte 
natural entre Galicia e o norte de Portugal.
Os tres ríos que bañan o municipio, Deva, 
Cea e Miño, confírenlle un  microclima es-
pecial que non só permite a practica de cal-
quera actividade natural en calquera época 
do ano, senón que lle fai ser un dos luga-
res máis idóneos para o cultivo da vide e 
consecuentemente, lugar de orixe dun dos 
viños máis selectos que se poden degustar 
nas mesas máis esixentes.
Os viños de Arbo pola súa calidade for-
man parte da Denominación de Orixe Rías 
Baixas. Nas súas distintas variedades son 
o acompañamento ideal para toda clase de 
pratos. Por iso supoñen un  magnifico com-
plemento á coidada gastronomía da zona.

Ademais  o Rio Miño ofrece a posibilida-
de de  desfrutar do rafting e outras acti-
vidades acuáticas da man de empresas 
especializadas do municipio. Os leitos flu-

viais que discorren polo municipio de Arbo, 
tamén permiten que o visitante poida gozar, 
en todo momento de magníficas paisaxes.  
Sendeiro dá Moura, Roteiro dous Pescado-

Distrito Manuel Mariño Méndez, auténtico alma 
mater da mesma en Salvaterra, entusiasta re-
presentante sin o cal sería moito máis difícil 
levar a cabo a contrución da casa xa que apa-
receron diversas dificultades de orde técnico e 
coas ordenanzas legais.
Favoreceron as relacións sociais con outras si-
milares en cantas manifestacións humanitarias 
e de progreso, así entre outras: envío de un te-
legrama ó Comandante Ramón Franco envia-
do a Pernanbuco con motivo de chegar a terra 
americana no seu magnífico voo. Contribución 
para a suscripción pro-compra casa Rosalía de 
Castro, suscripción para a impresión do libro 
escolar de Cabanillas, ámbalas duas iniciadas  
pola revista Céltiga, colaborando asemade os 
xornais “Correo de Galicia” e “Acción Agraria”, 
(este último prohibida a sua venda na Galiza), 
“El Pueblo Gallego” e “Faro de Vigo”.
Acuñación de 50 medallas de prata co distinti-
vo social, doadas por un membro da Comisión 
(¿Manuel Puente, xoieiro?), postas a venda 
só para membros da Sociedade o prezo de 10 
pesos/u., cuxo produto irá en pró do edificio 
social.
Axudas económicas ós Sindicatos Agrarios 
do distrito. Salvaterra contaba con 53 socios, 
Meder 21, Corzáns 20, Fiolledo 9, Leirado 20 
e Oleiros 9. Axudas os presidentes destes Sin-
dicatos para a asistencia o congreso celebrado 
en Lugo pola U.G.T.. Axuda tamén a Federa-
ción Agraria Galega con asento en Betanzos.
Notas de protesta dirixidas o Gobernador o 
Concello e o Ministro da Gobernación, ante o 
atropelo sufrido por un ciudadano chamado 
Antonio España, levado a cabo polos famosos 
Alonsos, pai e fillos na estación do camiño de 
ferro.

Colaboración no esclarecimento do crime do 
campesiño Vieitez de Fornelos. Axuda a unha 
veciña de Arantei a quen o lume lle destruira 
a casa. Axuda para a construción da Casa do 
Pobo de Ponteareas. Axuda o concelleiro agra-
rista Angel Rodríguez.
Orden de colocar no salón de actos na casa so-
cial, un retrato de Francisco Rodríguez (a) Pan-
cho e unha placa coa inscripción “A Pancho, 
Primer Martir del Agrarismo, asesinado en esta 
Villa el día 2 de Septiembre de 1911, homeje de 
los Agrarios del Distrito”, (hoxe desaparecidos).
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res, Roteiro dás Pesqueiras  ou o Paseo 
fluvial Rio Miño –Deva, móstrannos   os 
encantos dos seus Rios.
Pero Arbo ten aínda algo máis que os dis-
tingue excesivamente, e é que permite aos 
visitantes gozar dunha excelente  enogas-
tronomía e á súa vez ofrece cultura, patri-
monio e magníficas paisaxes.
Cóntanos o xacemento do Cabrón que o 
primeiro home que viviu nas terras de Arbo 
foi o  Homo  Neandhertal Arcaico, como 
así o testemuñan as ferramentas  líticas 
atopadas no devandito xacemento. Desta 
primeira historia do home como ser social 
e sedentario, quedan manifestacións como 
as mámoas de Chan  do Rei en  Cabeiras 
ou a de San Martiño de  Sela; así como, 
máis de cincuenta grupos de rocas con pe-
tróglifos como o de San Xoán de  Mouren-
tán ou o do Cándido.
Tampouco se esqueceron os romanos de 
pasar por estas terras. Desde Portugal,  
invaden o territorio no ano 137 a. C. O pro-
ceso de romanización implicou un cambio 
social, cultural, político e tamén econó-
mico. Destes grandes cambios quedan a 

Mina Romana da  Lagoa, sendo a máis 
grande do Medio-Baixo Miño, da cal ex-
traían grandes cantidades do mineral tan 
apreciado polos romanos: o ouro.
Pero non só extraeron ouro desta terra, 
senón tamén as prezadas  lampreas,  ca-
rrexadas e sacrificadas en piscinas ad hoc, 
as cales pescaban para enviarllas ao Cé-
sar a Roma, quen celebrada exuberantes 
banquetes deste delicioso manxar. Di a 
lenda, que os romanos tamén utilizaban a  
lamprea como método de tortura: introdu-
cían en grandes tanques de auga aos “pe-
cadores” coas  lampreas, para que estas 
coas súas mandíbulas  dentadas nutrísen-
se das súas vítimas.
A tradición da pesca da  lamprea conta 
con séculos de antigüidade. Podémolo 
apreciar nas “pesqueiras” que os romanos 
deixaron á beira do río. Estas constru-
cións, de indubidable interese arquitectóni-
co e etnográfico, séguenas utilizando para 
a captura da  lamprea, empregando unha 
técnica ancestral, artesanal, sostible e res-
pectuosa co medio ambiente, tal e como 
facían os antepasados. A gran diferenza  é 

Reportaxe
que para os antigos romanos este manxar 
estaba restrinxido a emperadores, e agora, 
todos e todas podemos gozar delas.
As Pesqueiras…. Patrimonio único:
As “Pesqueiras” constitúen parte insepa-
rable da cultura, da tradición, da socieda-
de e da contorna natural e paisaxística do 
Concello de Arbo. Todos eles uns valores 
únicos que conforman a identidade dos  ar-
benses como pobo. 
Arbo é a capital mundial da Lamprea:
Non existe constancia doutro pobo no 
mundo que teña unha tradición tan antiga e 
arraigada ao redor deste peixe  ciclóstomo 
prehistórico e misterioso, delicia gastronó-
mica para moitos padais. É entre o inver-
no e a primavera cando se presenta máis 
saborosa, cociñada no seu propio sangue, 
asada á brasa, frita,  rebozada,  guisada 
ou en empanada, xa que é entre xaneiro e 
maio cando está aberta a veda de pesca.
Desde 1961 o concello de Arbo homenaxea 
este prezado manxar coa celebración da 
Festa da Lamprea, a cal ten cita cada ano 
o cuarto domingo de abril, así como, des-
de fai uns vinte anos, celébrase a Festa da 

Lamprea Seca durante a primeira quincena 
de agosto, co fin de dar a coñecer outras 
formas diferentes de gozar deste manxar 
ao longo de todo o ano,  desestacionalizan-
do, así, o seu consumo.
Son moitas as festas que se celebran por 
todos os contornos deste  municipio, pero 
a que podemos dicir que é máis antiga é a 
da Festa da Lamprea.
A idea inicial era facer unha festa que dese 
a coñecer e axudase a vender os estupen-
dos viños que estas terras producían así 
como comercializar outra materia prima 
excelente coa que contaba Arbo.
No ano 2016 a Festa da Lamprea foi reco-
ñecida polo Ministerio de Industria, Turis-
mo e Comercio como Festa de Interese Tu-
rístico Nacional. Esta distinción recoñece a 
antigüidade, continuidade, arraigamento 
e singularidade deste evento, conseguido 
grazas ao traballo dos veciños, restaurado-
res, pescadores e organizadores da festa.

A importancia que para Arbo ten a  lamprea 
e o viño queda reflectida na posta en mar-
cha do Centro de Interpretación do Viño e 
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A túa moblería en Ponte caldelas
Temos o corazón en facer mellor 

o teu fogar 

a Lamprea “Arabo” un museo monográfi-
co dedicado a estes dous elementos que 
identifican a este pobo.
Pero Arbo é algo máis que  lamprea, este 
municipio ofrece lugares de interese his-
tórico-artísticos en cada unha das súas 
parroquias que son de obrigada visita. As 
igrexas, capelas, pazos, muíños… permi-
ten ao forasteiro facerse unha idea do rai-
zame desta Vila.
 
A Ponte  Románica de  Mourentán, cons-
truída sobre o  rio Deva no século  XVIII, 
testemuña da defensa que os veciños de 
Arbo despregaron fronte á invasión napo-
leónica durante a Guerra de Independen-
cia, o Parque Etnográfico de “Os  Muíños 
dá Rocha”, un conxunto de catro muíños 
restaurados que desde mediados do sé-
culo  XIX foron os encargados de moer o 
gran dos veciños da zona. Seguindo pola 
mesma estrada, chegamos ao Monte de 
San Fins, onde veremos a Capela do San-
to que dá nome a esta montaña, enclave 
estratéxico para contemplar o Rio Miño 
desde Crecente ata A Guarda, a Praza de  
Barcela, onde se deixan entrever restos de 

ritos pagáns que remarcan o misticismo 
deste lugar, as  pesqueiras,  maxestuosas 
construcións únicas do Rio Miño. 
 
Tamén a Idade Media e a orde  cistercien-
se deixan pegada nesta terra bañada polo 
Miño. No  S. XII, o rei Alfonso VII, concede 
as terras de Arbo ao mosteiro de Melón. 
A documentación escrita de tal concesión 
rubrícase como: “ Sanctus  Petrus de  Ara-
vo”. Sendo  Aravo a palabra latina que dará 
lugar, co paso do tempo, ao nome de Arbo.
 Non podo deixar de comentar un feitos 
histórico para os  veciños e veciñas  des-
te marabilloso pobo de interior, “Hollywood 
desembarcou” por primeira vez en Gali-
cia e fíxoo en 1956, no río Miño, en Arbo 
concretamente, para rodar unhas escenas 
da película Orgullo e Paixón, dirixida por  
Stanley  Kramer, película que pasou á his-
toria sen pena nin gloria a pesar de que o 
cartel era do mellor: Frank  Sinatra,  Cary 
Grant  ySophia Loren.
Fai  mais de 60 anos  Ramer fascinado pola 
paisaxe das  pesqueiras decidiu rodar no 
Miño a batalla fluvial da película, en mes-
mo lugar que habitan as  lampreas. Unha 

compañía de  fusileros recreou a rodaxe da 
batalla fluvial da película.  Os saltos do río 
Miño foron, xunto ao Obradoiro, o escena-
rio galego da primeira  superproducción de 
Hollywood en España.
Os máis vellos do lugar lembran a chega-
da dos “artistas” e dos técnicos. Algún dos 
veciños de Arbo participaron de extras na 
película. A máis custosa da época, que nas 

súas distintas localizacións empregou a un 
elevado número de  figurantes. Chegaron a 
cobrar nun día o que se gañaba nun mes.
Como vedes, esta vila de Arbo permite aos 
visitantes gozar dunha excelente gastro-
nomía e afamados viños, á vez que ofrece 
cultura, patrimonio e magníficas paisaxes 
que non podemos deixar de visitar nalgún 
momento das nosas vidas.
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Barrio El Puente S/N
Carretera Ribadeta, Km 0.7
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Cada venres e sábado da Semana Santa, o re-
queixo e o mel protagonizan nas Neves unha cita 
gastronómica que deu os seus primeiros pasos no 
ano 91. Desde entón celebrouse sen interrupcións 
ata o ano 2020 cando por mor da pandemia mun-
dial do Covid 19 tivo que suspenderse dous anos 
seguidos, así este ano contou coa súa XIX edición.
Aínda que é moi difícil sinalar unha data aproxima-
da para a existencia do requeixo das Neves, sabe-
mos que os peregrinos que facían o denominado 
Camiño da Raíña eran agasallados con requeixo 
ao seu paso pola zona cara a Compostela.
Na elaboración do requeixo só se emprega leite 
de vaca producido en Galicia e fermentos  lácticos, 
sen ningún tipo de  conservantes nin  estabilizante. 
Aínda que o seu uso tradicional fose como sobre-
mesa, o requeixo das Neves ten múltiples usos en 
pratos salgados.
Pola súa banda, o mel é tamén un dos produtos 
tradicionais da zona. O Condado Paradanta conta 
cunhas espléndidas condicións para a súa produ-
ción dada a gran cantidade, calidade e variedade 
de plantas  melíferas existentes. Breixo, eucalip-

to, castiñeiro ou silva son algunhas das especies 
vexetais nas que as abellas recollen o  néctar co 
que elaboran este mel.
Este evento gastronómico está catalogado como 
Festa de Interese Turístico de Galicia na que se 
poñen en valor estes dous produtos típicos deste 
concello.
Este ano a feira recuperou o seu formato orixinal e 
milleiros de visitantes de toda Galicia achegáron-
se á vila atraídos polo requeixo, que se degustou 
acompañado polo mellor mel da cooperativa ou 
polos viños tintos de Rubiós, outro manxar vinícola 
deste municipio. Alén destes produtos típicos das 
Neves, na feira non faltaron outros pratos como o 

polbo á feira, os chourizos ao viño e, por suposto, 
a música.
Esta foi unha das edicións máis concorridas dos úl-
timos tempos presentando un cheo absolutos nos 
dous días. Este ano no que se mantiveron os pre-
zos anteriores á pandemia, o público puido degus-
tar o manxar das Neves na súa opción máis doce 
na tradicional cazola de barro xunto a outras varie-
dades de sobremesa, pero tamén, como novidade, 
en combinacións salgadas, como hamburguesas, 
que estiveron dispoñibles nas tres  foodtrucks co-
locadas na praza. Os que fomos visitar esta festa 
gastronómica ademais de degustar estas novas 
propostas de pratos salgados, que tiñan como base 
o requeixo e o mel, tamén puidemos compralo en-
vasado para levar.
O encargado do “Pregón Gastronómico” e da en-
trega dos premios do Concurso de Receitas con 
Requeixo tivo como protagonista este ano a Iñaki 
Bretal, chef do restaurante “O  Eirado da Leña”, in-
tegrante do Grupo Nove e Estrela  Michelín. Pola 
súa banda, na xornada técnica sobre o mel, púi-
dose coñecer as capacidade de adaptación destes 
dous produtos ás novas propostas e tendencias 
como puido comprobar no “Concurso de Receitas 
con Requeixo”, no obradoiro do centro EFA A Can-
cela, celebrado o día 29 de marzo.
Non faltou o deporte como o Campionato de Bád-
minton que se disputou no Pavillón Municipal, “IV 
TTR As Neves”; ou a “Andaina do Requeixo e do 
Mel” que se celebrou o domingo anterior á feira, o 
recorrido saíu da Praza do Concello dende a casa 
do forestal de San Xosé de Ribarteme unha hora 
máis tarde, e rematou en Cerdeira.
Os máis pequechos tamén tiveron o seu momento 
con “A máquina do tempo”, actuación desenrolada 
o venres pola tarde a cargo de Teatro Ghazafelhos; 
puideron gozar tamén de distintas actividades na 
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Visítanos!!
Estamos encantados de que 
a nosa casa sexa 
tamén a  túa
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O colectivo de persoas xubiladas e 
pensionistas da CIG mobilizouse esta 
mañá, en todas as cidades galegas, en 
defensa das pensións públicas, para 
denunciar que por mor da reforma das 
pensións, dos abusos da banca, da fal-
ta dun servizo público de atención ás 
persoas e das deficiencias da sanida-
de pública que dificultan garantir unha 
atención sanitaria digna, as súas vidas 
están cada vez máis empobrecidas e 
precarizadas.
Por iso, desta volta, moitas das con-
centracións convocadas desenvolvé-
ronse diante de hospitais ou edificios 
de Sanidade, para reclamar unha 
atención digna ás persoas, sobre todo 
nos momentos máis vulnerábeis e 
demandar unha atención sanitaria o 
mellor posible, prestada desde unha 
sanidade pública forte, con persoal e 
infraestruturas suficientes e adecua-
das.
O colectivo subliña que coa chegada 
da pandemia puxéronse en evidencia 
as carencias que o seu progresivo 

desmantelamento provocou. Salientou 
que foron as traballadoras e traballa-
dores da sanidade pública quen “sosti-
veron co seu esforzo e a custo moitas 
veces da súa propia saúde a atención 
sanitaria durante eses momentos tan 
críticos”.
Responsabilizaron, fronte a isto ás 
políticas privatizadoras do PP das 
enormes listas de agarda, mesmo na 
atención primaria; da falta de profesio-
nais; do peche de centros ou mesmo 
da suspensión de intervencións, entre 
outras.

Xubiladas e pensionistas da CIG mobilízanse nas 7 
cidades en defensa das pensións públicas

Concentráronse diante de centros hospitalarios para demandar servizos 
públicos dignos

Concentración da CIG nos xulgados de Vigo
O pasado 18 de abril militantes da CIG, 
coa presenza do seu SX Paulo Carril, 
concentráronse nos xulgados de Vigo en 
solidariedade con Rafa, delegado da cen-
tral sindical no estaleiro Barreras recente-
mente despedido, e doutros compañeiros 
xulgados ese mesmo día despois dunha 
denuncia do propio estaleiro por unhas 
supostas coaccións.

Casa da Xuventude, e, ademais, tiveron aberto un 
espazo infantil permanente os dous días de feira.
Tamén a cultura tivo o seu lugar e non faltaron ac-
tuacións musicais como as de “O cego na feira”, 
a “Coral de Santamariña”, “Paraíso Canto” ou o 
concerto na Praza Maior de “ Guadi Galego”.
As actividades ao aire libre tamén estiveron pre-
sentes na programación dunha feira que o ano 
que vén cumprirá tres décadas.

O alcalde, Xosé Manuel Rodríguez Méndez, mos-
trouse “moi  ledo, agradecido e  moi  satisfeito polo 
éxito  desta edición”, e resaltou que esta cita gastro-
nómica “volve a estar  na  vangarda,  contribuíndo  á 
cultura, gastronomía, economía e ou turismo,  non 
so dás Neves,  senón de todo o  noso territorio”.  

Vigo
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