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Opinión

Tino Lago, Director de “A Nova Peneira”

Sobre parvos, listos, miserables e sobre a monstruosidade
do liberalismo económico.
A principios deste mes de maio o pre-

sidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez
Galán, cualificaba de parvos a un segmento dos consumidores españois. En
concreto a aqueles que manteñen a
tarifa eléctrica regulada que seica son
millóns de persoas.
A electricidade é un ben básico sen o
que é imposible vivir nuns mínimos parámetros de normalidade. Porén nos
últimos tempos a suba do prezo da
factura da luz alcanza uns niveis que
exceden calquera límite da decencia.
Recibos estratosféricos que superan
en moitas ocasións os 150 ou 200€
mensuais para familias que con sorte
poden cualificarse como mileuristas,
ou incluso máis de 1.000€ para pequenos negocios que ven angustiados
como o disparatado prezo da electricidade pon en serio risco o seu modo
de vida. Este auténtico atraco ás persoas normais supón que ás compañías eléctricas non lles vaia nada mal.
Así por exemplo Iberdrola, a compañía
presidida polo listo de Sánchez Galán,
segundo informa o xornal El País, tivo
no ano 2021 un astronómico beneficio
que chegou ata 3.885 millóns de €, un
7,6% máis co ano anterior. Os accionistas da empresa, que preside o listo
de Sánchez Galán, han de estar moi
contentos pois van percibir este ano
0,44€ por acción con cargo aos beneficios do ano pasado. E xa se marcan
o obxectivo para este 2022 de chegar
ao número máxico de 4.000 millóns de
€ beneficio .
Para que se fagan unha idea os beneficios do Iberdrola do ano anterior multiplican por 11 ao orzamento da cidade
de Vigo para o ano en curso, e son o
33% do presuposto de todo o país ga-

lego.
Si, sen dúbida Ignacio Sánchez Galán é un tío listo, de feito a el non lle
vai nada mal neste sistema depredador, sen alma e cruel que é capaz de
deixar a centos de nenas e nenos sen
electricidade na Cañada Real de Madrid pero que a listos como el fíxolles
gañar 13.000.000 de €( segundo nos
informa a 6º TV) o ano anterior.
Ignacio é un tipo listo, claro que si, así
pois foi un dos 3 executivos do IBEX
35 que máis cobrou subíndose o soldo
un 8%. Alén dun tipo listo, seguro que
Ignacio é un tipo sensible co sufrimento alleo de feito após de chamar parvos
a millóns de españois pedía desculpas
nun chío “ ...en el caso de que alguien
se hubiera sentido ofendido” .O exercicio de sensibilidade que fixo o listo
de Ignacio chega ás máis insondables
profundidades da alma humana e é
para emocionarse, xa que despois de
mofarse, en modo” coloquial” iso si ,
de quen non pode pagar o recibo da
luz chega a contemplar a hipótese de

que pode darse o caso de que non poidan chegar a vivir con dignialguén se sentise ofendido.
dade. E iso, o sistema, si que é unha
Segundo os datos do Eurostat monstruosidade.
de xaneiro do 2020 a pobreza
enerxética, definida como a tesitura de ter que escoller entre
comer ou quentar o fogar, afecta ao 9,1% da poboación española. É dicir, de cada 100 persoas que a diario nos cruzamos
na rúa, no mercado, no ascensor, en calquera momento da
vida cotiá ,9 non poden quentar
a súa casa e a previsión é que
a situación vaia a peor. Pero
outros listos como Sánchez
Galán gañan máis dun millón
de € ao mes a conta de que os
recibos da luz cheguen a uns prezos
inasumibles.
Analizar este episodio en termos morais non resulta moi complicado pois
quen insulta a quen sofre, a quen non
pode acceder a un ben básico como a
electricidade, está amosando unha actitude miserable. Pero non , non é iso,
non creo que só sexa iso. O problema
é sistémico. A forma na que estamos
organizados fai posible que uns poucos se forren a conta de que moitos
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Opinión
Baldomero iglesias, “Mero”

Fomos vindo a poucos sen nos dar-

conta a onde chegamos, a onde nos
trouxeron os acontecementos. E chegamos aquí, a estoutro mundo no que
estamos, este que se move torpemente a partir de novas circunstancias e
sen saber moi ben cara a onde imos.
A pandemia trouxo secuelas imprevisibles e complicou o sistema, pensado
para consumir e dar consumo, para
negociar mesmo aqueles bens básicos
de sobre-vivencia. Un virus aínda latente e con ansias de anovarse anda
por aí repartindo avisos, en cada curro, en cada recanto da antiga vida. A
pandemia complicou o subministro e
toda a engrenaxe que había montada no arredor de cadeas de consumo,
transporte e localización, das grandes
áreas e pequenas tendas de distribución, nese movemento social ao que
estabamos tan afeitos- de ir á compra
e gastar cartos, nese intercambio estrutural de beneficios.
Non nos demos conta que tamén,
nese arredor, estaba a medrar o illamento, a marxinación, o vicio de non
querer saber e ignorar intencionadamente, alentado pola sospeita e pola
pugna dos recursos, pola desconfianza nos demais. Iso trae sempre consigo un aumento de problemas que se
volven autoritarismos, consellos e fórmulas impositivas que van determinar
un menor grao de liberdade. Tamén,
xa se fai, cunha linguaxe moito máis
agresiva e bélica que se aprecia nos
parlamentos, nos xornais, nas entre-

Cara a outro modo de
entender a vida

vistas e faladoiros. Violencia de todo
tipo e a todas horas, en calquera sitio.
Iso trae tamén aparellada unha disfunción versátil, unha guerra de fronteiras
e de apaños, un roubo do equilibrio
non que nos buscamos aínda, con certa nostalxia do pasado.
Non hai que ir moi lonxe para ver
enormes masas de pensamentos
desconformes, negacionistas de calquera causa e razón, de todo, mesmo
deles. Por un lado que se as vacinas
non son boas e só nos prexudican,
que se a terra é plana e levan enganándonos moito tempo, que se somos
o que somos, ou non somos. Cuestionándonos absolutamente todo, só por
contradicir e contrapoñer, para establecer unha confrontación, case sempre irracional na que o que quebranta
a razón quere darse a coñecer, quere
tamén destacar. Sabendo de antemán
que non chegaremos a entendernos,
e ademais mostrámonos belixerantes
en estado supino, porque caemos na
provocación.
Mentres, nos móbiles, as pantallas
cospen miles de datos nun segundo,
as fontes informativas dan conta das
novas ocorrencias dos cerebros desasociados en ameazas. Millóns de
ideas, lisas e retortas. Millóns de mentiras con aspecto de verdade. A reali-

dade ponnos a andar. Por un lado os
prezos da enerxía desmedrados, as
eléctricas fórranse sen razón nin motivo, só por comparación de prezos
os combustibles ven a tallada e multiplican o custo atendendo á forraxe
de que se fan obxecto as eléctricas,
os transportistas quéixanse e protestan parando, o traballo dálles perdas.
Os pescadores perden cartos saíndo
ao mar, as xentes do reparto paran e
esixen cordura porque non lles dá para
pagar o gas oíl, os produtos soben e
póñense inalcanzables. Xa está liada.
Pagamos, coma sempre, nós. Os cidadáns do día a día, os que pretendemos vivir a poucos levados das rutinas
e das convulsas realidades que nos
ofrecen os nosos representantes. E se
por riba hai un foco de guerra inxusta, todas son, na que o agresor abusa
dun veciño moito máis débil, estamos
xa no medio do furacán, do caos.
Multiplícanse as mentiras. Nada é
certo, todo é unha pantalla. Quen apelará, agora, ao estado de dereito e a
establecer de novo unhas relacións
comerciais estables, capaces de manter unha suposta democracia representativa?
De momento sería bo recoñecer os
erros e non poñer, xa de comezo, no
mesmo pé de igualdade ao agresor e

ao agredido, costume moi común na
pretendida resolución de conflitos e,
que ao final, nada resolve senón que
crea unha nova inxustiza. Polo medio
hai moreas de intereses comerciais e
de subministracións. Hai tamén moitas
reticencias, por riba hai que dar imaxe
de unidade, mais todo non cabe no
saco.
Sancións, encarecementos, descontento, falta de servizo, parada da dinámica de emprego, non hai materiais,
non hai consumo, non hai emprego,
morte, tiranías, feridos, escarmentos,
guerra, confinamentos, obsesións,
fames, perdas, abusos, desafíos, soidade, ... Perdemos todos, anque sobre todo nós, os de sempre. É difícil
recuperar tempos. Cando volvamos,
farémolo moito máis pobres e empobrecidos, no desprestixio de sabernos
incapaces de falar para entendernos,
para chegar a algún acordo feliz sen
perdedores.
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10 anos peiteando a Salceda
Andrea e Rocío da perruquería A&R
En Salceda na rúa Pontevedra
nº 11 está a perruquería A&R.
E este ano están de celebración pois cumpren a súa primeira década de vida. Foi no
ano 2012 cando as súas propietarias, Andrea, unha moza de
Entenza, e Rocío, unha rapaza
pontareá da Nogueira, decidiron emprender esta marabillosa aventura da que hoxe celebran o seu décimo aniversario.
Nós conversamos con elas e
descubrimos a dúas mulleres
namoradas da súa profesión,
que desenvolven con paixón e
dedicación absoluta.
Seica estamos de aniversario?
Pois si. Este ano fai dez anos que inauguramos este proxecto tan bonito.
Parece que foi onte, pero xa choveu
desde aquel lonxano 2012 que foi cando A&R abriu as súas portas por vez
primeira.
Esta non foi a vosa primeira experiencia neste mundo verdade?
Non, levamos as dúas entre 18 e 20
anos de experiencia neste sector.
En que outras perruquerías traballa ches Rocío?
Estiven en Ponteareas, en Tenerife
e aquí en Salceda cando o local tiña

outra propietaria. Estabamos as dúas
empregadas nesta perruquería, e así
comezou a nosa andaina xuntas.
E ti Andrea?
Eu levo aquí practicamente toda a
miña vida laboral. Isto antes era unha
academia de perruquería e xa estou
aquí desde entón. Logo tivo outra
dona, e hai dez anos collémola nós.
Como vos decidistes a coller volas
dúas este establecemento?
Estabamos as dúas desempregadas.
E como che dixemos eramos boas
amigas pois traballaramos xuntas,
cando este local tiña outra propietaria,
e sempre o fixemos moi ben e moi cómodas a unha coa outra. Entón todo
foi como fluíndo , case sen dármonos
de conta, ata chegar ao destino final
de compartirmos negocio.
O ano no que abristes, o 2012, era
un ano de forte crise económica.
Non vos deu algo de medo, tan no-

vas como erades,
lanzarvos á piscina de serdes empresarias?
Si, claro que nos
deu medo. De súpeto tes que enfrontar
unha morea de responsabilidades ás
que non estabamos
afeitas. E foi difícil
claro que si. Pero
as nosas clientas e
clientes, a familia e
as amigas e amigos,
animáronnos moito,
déronnos toneladas
de azos e un océano
de confianza e todo
foi máis fácil do que
parecía. Desde logo
o noso agradecemento é infinito para todas as persoas
que nos honran coa súa confianza.
Véxovos moi orgullosas ás dúas e
moi agradecidas a todas as persoas
que confían no voso traballo. Case
me atrevo a asegurar que a valoración xeral destes 10 anos é moi positiva , verdade?
Non te equivocas, non. A valoracións
desta década das nosas vidas é enormemente positiva. A&R é das cousas
que deixan pegada nos nosos corazóns, e que nos fan valorar o bonita
que é a vida. Cando tanto esforzo,
tanto traballo e porque non dicilo,tantos sufrimentos e medos, dan o froito
soñado é para sentirnos enormemente
orgullosas. E así, tal cal, é como nos
sentimos as dúas.
Que tipo de servizos ofrecedes
aquí?
Temos servizo para homes e mulleres.
Na rama da estética ofrecemos pedicuras, manicuras, esmaltes permanentes, depilacións, maquillaxe. E depilación láser unha vez ao mes.
Na rama da perruquería facemos peiteados para eventos nupciais, comuñóns, e todo tipo de cortes, alisados e
tinturas.
Que perfil de clientes tedes ?
De todo tipo de idades desde nenos
e nenas ata persoas maiores. Temos
unha clienta que pasa dos 90 anos e
está estupendísima.
Os e as clientas que tedes de onde
son, de Salceda?
De Salceda e de máis vilas da contorna, ata temos de Vigo.
En relación aos prezos, en que ba-

remo estades?
Temos prezos intermedios de mercado, non podes cobrar moi barata senón non cobres nin os gastos.
Que é o máis bonito do voso traballo?
Que podes cambiar o aspecto dunha
persoa nunhas dúas horas. E cando o
resultado fai feliz á persoa que confía
no teu traballo é realmente satisfactorio.
E o que menos vos gusta?
O que non nos gusta é non cubrir as
expectativas das persoas que depositan en nós a súa confianza. Afortunadamente non soe pasar
Que horario tendes?
De luns a venres de 9:30 a 13:30 de
mañás e de 16:00 a 20:00 de tarde. Os
sábados de 9:00 a 16:00 horas.
Este é o negocio das vosas vidas?
Pensamos que si. Esa é a nosa intención. De feito comprometémonos a
facer outra reportaxe na Peneira para
celebrarmos o noso 20 aniversario ha
ha ha ha ha.
Para rematar, velaí tedes as nosas
páxinas para que lle digades o que
queirades a todas e todos os clientes que vos acompañaron nesta década?
A verdade non resulta fácil, pois non
chegarían todas as páxinas do periódico para expresar a inmensa gratitude
que sentimos, e o moito que nos honra a súa compañía e confianza. Para
nós, despois de tanto tempo, as nosas
clientas son moito máis ca clientas.
Son amigas e amigos, son a nosa outra familia. E desde o máis profundo
de nós dámoslle as grazas e nos comprometemos a seguir pondo o mellor
de nós para poder seguir gozando do
inmenso tesouro da súa confianza.
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Visita ás obras de rehabilitación do
Centro Social A Devesa
Salceda de Caselas

No día de hoxe a Concelleira de
Ensino, Benestar Social, Sanidade
e Voluntariado Ángela Ledo Souto e
Alcaldesa Verónica Tourón visitaron
as obras de Rehabilitación do Centro Social da Devesa que se iniciaron xa no pasado mes de abril.
Este proxecto de rehabilitación
conta cun orzamento de 673.674
euros, dos que a Deputación achega directamente o 80% (538.939
euros) mentres o Concello asume
o 20% restante a través do financiamento do Plan Concellos 20222023.
Esta actuación supón a remodelación definitiva do espazo urbán do
Campo da Feira da Devesa, coa
dotación de novos equipamentos

sociais representados na remodelación integral do Centro Social de A
Devesa construído no ano 1962.
O obxectivo desta reforma integral e dotar ao Centro Social dunha
maior eficiencia enerxética e aportar unha maior comodidade, accesibilidade e funcionalidade aos colectivos sociais e asociacións que alí
desenvolven as súas actividdades.
Verónica Tourón, Alcaldesa e Concelleira de Urbanismo: “Coa reforma
do Centro Social da Devesa Salceda contará cunhas instalacións propias do século XXI que contribuirán
á modernización das dotacións municipais para dar servizo á veciñanza que forma parte das asociacións
de carácter social do noso concello.

Este verán vívese no Porriño:
o concello presenta unha extensa axenda cultural
para os próximos meses
Teatro, música, cine na rúa, maxia e grandes eventos como Porrigalia
compoñen a oferta cultural porriñesa para os meses de maio, xuño e xullo
O Porriño

O Porriño desenvolverá unha pnte pro- sou o edil de cultura, que incidiu en que
gramación cultural e de ocio este verán “se trata dun programa de base ao que
con propostas para todos os gustos e se sumarán máis actividades”. “Agárpúblicos. O obxectivo do novo execu- dannos moitas sorpresas este verán no
tivo: que a veciñanza do Porriño e da Porriño”, concluíu.
contorna conte cun amplo abano de ac- A axenda porriñesa inclúe programatividades sen ter que saír do pobo.
cións específicas para conmemorar daO alcalde, Alejandro Lorenzo, e o con- tas moi sinaladas, como o Día das Lecelleiro de Cultura, Bienvenido Estévez, tras Galegas, o Día do Orgullo (Día do
presentaron hoxe a axenda de base Porriño Orgulloso) ou a celebración dos
para os meses de maio, xuño e xullo, Maios. Tamén unha innovador “Coñece
que inclúe concertos, exposicións, cine a túa parroquia” e un ciclo de cine na
na rúa, circo, literatura, grandes even- rúa que fará as delicias de pequenos e
tos como Porrigalia ou a Festa dos maiores . A música terá un gran peso
Cachos e na que teñen un gran peso tamén na programación, con proposas asociacións culturais e veciñais do tas de jazz, blues, folk, pop ou clásica.
municipio.
“Queremos que a xente disBAR
frute e viva O Porriño”, explicou o alcalde, “Estamos
comprometidos coa cultura e
ese compromiso require unha
planificación que permita ter
cada semana actividades de
calidade que convivan cos
eventos máis tradicionais
e tamén cos que regresan,
como Porrigalia que este ano Coñece as nosas estalacións e servicios
volve con forza disposta a
986 330 473 - 669778419
Avda Sanguiñeda, 101
consolidarse”.
Mos
No mesmo sentido se expre-

Maceira
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Iñaki Anasagasti, ex deputado do PNV

Poden contarse secretos nunha comisión de segredos
convocada sen segredo?
O máis parecido á guerra de Gila

son as reunións da Comisión de Segredos Oficiais do Congreso dos Deputados de España. Unha reunión
que ten 30 xornalistas na porta e tras
a reunión da Comisión eses trinta xornalistas farán trinta chamadas aos
dez membros da actual Comisión de
Segredos non é unha reunión secreta, é un coladeiro. E se hai ademais
dez roldas de prensa, moito menos.
Por iso non se informa máis que de
cousas superficiais e feitos contiguos.
A Comisión é un aliviadoiro para dicir que a democracia ten un control
parlamentario que aínda que non o
sexa, viches o boneco. Moito menos
coa entrada de partidos “moi sospeitosos” para a unidade de España, auténtica obsesión do CNI e do exército
español. En segundo lugar lembrar
que do CESID da época de Carrero
Blanco pasouse ao CNI en tempos de
Jorge Dezcallar e que agora cumpre
vinte anos. Quen mandaba no gober-

no español cunha forza absolutísima
e maioría absoluta en 2002?. Pois
José María Aznar que logrou aprobar
o novo CNI con apoio do PSOE, os
partidos vertebradores de España, en
tempos do incipiente Plan Ibarrretxe,
con ETA actuando e co PNV no punto

de mira de Aznar e Mayor Oreja.
En terceiro lugar o PNV sempre
protestou pola presenza militar
nun servizo teoricamente civil. É
normal que haxa Intelixencia Militar pero non que os Servizos de
Intelixencia estean mandados por
militares. Foi así en tempos do
xeneral Manglano e do xeneral
Calderón pero hoxe depende do
Ministerio de Defensa cando debería depender de Presidencia en
Moncloa. E se ademais á fronte
dese ministerio está unha señora
que confunde unha sala do parlamento coa sala dun tribunal militar
e actúa como un xuíz e non como
unha política, pois a labazada está
servida. Robles confunde a democracia cun cuartel e por iso todos
o seu tres mil axentes son dignos de
respecto. Todos?. O mesmo que dicía
Barrionuevo sobre o Gal. Pero o control democrático é outra cousa.
A miña experiencia é que esas comisións son pura maquillaxe, que non

serven para nada as súas reunións
e que se é certo que se se chama
Comisión de Segredos non pode haber transparencia e á fronte ten que
haber xente demócrata, moi sensible
aos dereitos humanos e con capacidade de informar de maneira discreta e secreta cando se tercie e sen o
aparato dos trinta xornalistas á porta
convocados de maneira pública.
Nunha ocasión pregunteille ao Director do CNI Jorge Dezcallar cantas peticións do CNI foran rexeitadas
polo xuíz. Contestoume que de 150,
ningunha. É dicir, a simbiose entre
CNI e xudicatura é a proba de bomba porque é só un maxistrado o que
decide. Propuxemos que fosen tres.
Ata hoxe. E que fose civil. Ata hoxe.
España ten un problema. Chámase
Marrocos. E a democracia española
ten outro. A súa obsesión en confundir o dereito de autodeterminación co
exercicio violento dun dereito que só
apela ao voto. O de hoxe?. Nada con
patacas.
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A primeira escola infantil entramado lixeiro en 3D
do país ten selo porriñés

Ruby almacén, todo o universo da roupa en
pleno corazón de Petelos

Na parroquia de Petelos, moi preto do edificio do noso concello está Ruby
A empresa ENPEZAS vén de rematar unha escola infantil modular cons- Almacén o negocio da nosa amiga Val de Irene. Ela é unha muller valente e
truída con este innovador sistema que se instalará en Cantabria
moi traballadora que con moito esforzo e ilusión xestiona un punto de venda
de roupa moi variada , moi económica e de grande calidade. Nós coñecémoO Porriño
la un pouco mellor. Velaí vai o que deu de si a conversa
A primeira escola infantil en entramado lixeiro en 3D de toda España ten
selo porriñés. A empresa ENPEZAS,
sita no polígono industrial A Granxa,
é pioneira neste sistema construtivo
modular que acorta prazos, reduce a
inversión económica e permite falar de
arquitectura ecolóxica e instalacións
eficientes.
O alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo, visitou as instalacións da empresa acompañado polo seu co-CEO e
co-fundador, Alejandro J. Bacelo, onde
se estaban a dar os últimos pasos para
finalizar unha escola infantil modular
en 3D que se instalará en Cantabria.
Onte cargáronse 5 camións, que esta
noite chegarán a destino para comezar
a montaxe, que está previsto finalizar
na mañá do venres.
“Trátase dunha gardería modular de
entramado lixeiro de madeira de 180
m2, á cal optamos por licitación pública”, explicou Alejandro J. Bacelo, “Os
tempos da escola infantil en fábrica
foron de 1 mes e 15 días e xunto co
traslado, instalación e remate acumulamos un tempo de obra final de 3 meses”
Con estas cifras, podemos asegurar
que EnPezas é quen de edificar en fábrica 2000 m2 ao año en construción

Val de Irene Silva

3D. Ademais, construíse cunha alta
eficiencia enerxética, clasificación A,
con chan radiante, aerotermia, fiestras
de aluminio , recuperador de calor e
fachada ventilada de altas calidades.
“A edificación modular en entramado
lixeiro é garantía de rapidez, versatilidade e eficiencia enerxética”, asegurou o alcalde, Alejandro Lorenzo,
“Unha fórmula pioneira que temos o
orgullo de poder dicir que é un porriñés
e dende O Porriño quen a implementa
no noso país. Unha vez máis somos
exemplo de innovación e vangarda”.
EnPEzas creouse en xaneiro do ano
2020 no Porriño. Tras desempeñar a
súa profesión como arquitecto técnico
en varias empresas do sector da vivenda industrializada e ver a alta demanda do mercado fronte á pouca oferta,
Alejandro J. Bacelo decidiu asociarse
co seu pai que, tiña unha construtora
tradicional e coincidía con él en que o
modelo actual da construción non era
sostible.
“Tiñamos que apostar pola madeira
máis a industrialización”, conclúe Alejandro J., “Na actualidade contamos
cun cadro de persoal de 7 traballadores en nómina e con previsión de incorporar máis persoal nos próximos
meses. Somos proxectistas, constructora e dirección facultativa todo nun.
Seguiremos traballando e crecendo”.

Como chega unha muller do Brasil ás
terras da Louriña, Val?
É unha longa historia. A miña familia é de
procedencia italiana. O meu avó chegou ao
Brasil fuxindo da guerra mundial. E eu acabei volvendo a Italia co meu pai. Estiven uns
anos e volvín para Brasil. Alí comecei a traballar cunha señora que é tía do meu home
que é portugués. E eu vin a Portugal con ela
e alí coñecín a quen logo sería o meu marido.
E comezou a túa vida profesional en
Portugal?.
Si estabamos nun pobo moi bonito cerca de
Braga. Alí estivemos 4 anos dedicados ao
sector do téxtil e á hostalaría. Pero os negocios non ían moi ben, pois é unha zona un
tanto deprimida economicamente á que lle
afectou moitísimo a chegada do €. Entón o
meu home veu traballar aquí. Encantounos
Galicia e aquí estamos
Ademais creo que polo teu traballo coñeces ben o país?
Pois si, porque nós imos vender ás feiras e
estamos a viaxar constantemente por Galicia
adiante. Estivemos 8 anos vivindo en Peinador ata que nós decidimos a abrir o noso en
negocio en Petelos. Sempre estivemos no
sector do téxtil. Inicialmente só vendiamos
en feiras e agora seguimos facéndoo pero
sumamos a venda no noso local de Petelos.
Cando abristes almacenes Rubí?
No ano 2014
Como valoras os seus primeiros 8 anos
de vida?
Valóroos moi ben. A miña veciñanza e a miña
clientela son moi boa xente. Eu estoulles moi
agradecida pola súa acollida e pola súa confianza. A verdade dáme mágoa non poderlle

dedicar máis tempo ao negocio pero coas feiras ás que vou resulta moi complicado
Que tipo de roupa vendedes?
Vendemos fundamentalmente mercadoría
para o fogar: sabas,manteis,edredóns, cortinas, alfombras, almofadas...todo o referente
ao fogar
Tamén roupa para vestir verdade?
Si, para señora, cabaleiro e para nenos e
nenas
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Para todas as idades?
Si desde os dous anos ata as persoas adultas temos material de moi boa calidade.
Quen son os vosos provedores?
Son todos portugueses, os mellores fabricantes do país irmán, de feito como che dixen a
nosa roupa é de moi boa calidade. E o prezo
é moi económico en relación coa boa calidade da roupa. Agora mesmo por exemplo
temos unha promoción excelente; sabas de
microfibra de calquera medida , primavera
verán, a 10€
En liñas xerais ao cliente interésalle máis
o prezo ou a calidade?
Neste momento o prezo. Un sinal evidente
de que a situación económica non é boa
Cal é o perfil de cliente máis abundante
que tes?
Teño clientes de todo tipo , desde persoas
moi humildes ata quen ten unha posición
económica moi elevada. E en canto ás idades igual , veñen xente de todas as idades.
Tes algún cliente ou só clientas?, quero
dicir se os homes xa vemos como normal
ir mercar roupa nós sós de maneira natural?
Teño algún cliente home, si. Pero a maioría
seguen sendo mulleres
Preguntarche polo horario é complicado verdade?
Si, é complicado dicir un horario fixo porque

eu móvome moito en función das feiras
que vaia habendo. O mellor é que as
persoas interesadas contacten comigo e
concertemos unha cita previa.
Poden
facelo :
Chamándome ou enviándome un whats
app ao 655664528
Na nosa web: ruby tienda.com( se non é
moi lonxe levamos o pedido ao enderezo
do cliente sen cobrarlles nada)
-A través do noso facebook: Ruby Almacén
Por último convido aos lectores e lectoras
a que a demais de coñecer a nosa roupa
veñan a degustar as mellores cereixas do
mundo, pois agora que comeza a temporada desa froita poremos un posto diante
do noso local
Que ricas¡¡.Conta comigo seguro.

Queta
Bar

Nova xerencia





O PSOE de Mos di que Nidia Arevalo prefire o escaparate
antes de defender a sanidade pública de calidade.
Mos

Esta semana, durante 2 días, Mos acolleu o autobús sanitario itinerante da Xunta que ofrecía coidados porta a porta de podoloxía, audioloxía e estimulación da memoria. Os usuarios debían achegarse
con cita previa ao autobús que estaba estacionado
en Petelos.
Os socialistas móstranse preocupados porque uns
servizos que deberían estar fisicamente nunhas
instalacións acondicionadas para elo, en tódalas
comarcas galegas e con persoal sanitario suficiente,
están viaxando en 8 autobuses de forma itinerante
por todo o territorio. Cun investimento de 10 millóns
paraatenderestesgastos,poloqueossocialistastachan o investimento de falta de compromiso ca sanidade pública por non destinar estes e moitos máis
fondos a mellorar o servizo público, tanto no que se
refire a instalacións coma a aumento de persoal.
Tamén aproveitan para incidir no feito de que faltan
moitasespecialidadesporestarmellorcubertaspola
sanidade pública en Galicia.
Por outra banda, os socialistas califican de pouco
axeitada a localización escollida para estacionar o
autobús, provocando o peche dun tramo da estrada xunto o Ceip de Petelos e na contorna do IES
de Mos, Óscar Pereiro e piscina municipal. Provocando desta maneira problemas co tráfico da zona,
sobre todo en horas punta.
Avoceirasocialista,cuestionaaimplicacióndaactual
rexedora ca sanidade pública por render pleitexia a
Xunta de Galicia ante este intento de lavado de cara
que os populares queren facer con esta campaña.

Engade que a localización foi escollida para que o
autobús estivese nunha zona visible, sabendo que
ía xerar problemas co tráfico e tendo espazo suficiente xunto ó Óscar Pereiro.Alonso finaliza dicindo
que unha vez máis o PP de Mos rendese ante o
escaparate sen pensar no benestar da veciñanza
mosense.
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“ Somos Mos” e o Mos que non é Mos

Marcos Escudero, asociación cultural “ViaxaMos no tempo” de Mos

O slogan cacofónico, oco, e carente de significado real “Somos Mos” é co que o goberno pretende que os veciños e veciñas deste concello sintan o orgullo de pertencer ao devandito municipio. Pero o problema é que non é verdade, pois este goberno non amosa na súa
praxe ningún fundamento para que ninguén, que teña ollos para ver e oídos para escoitar, poida sentirse orgulloso de nada. A menos
que teña algún interese persoal en que a situación política do concello non mude claro. Como é posible sentir orgullo de quen practica
o cancro que leva padecendo Galicia desde a noite dos tempos?: a polarización da sociedade en amigos, para os que hai todo, e inimigos, para os que só hai desprezo. Hai un Mos digno, libre, valente e combativo que non cabe no pueril slogan de pacotilla que non
significa nada do que pretende significar. Ese Mos que traballa polo ben común pero que non lle ri as grazas a quen non ten ningunha
graza ,e que non se deixa mercar por unha palmadiña no lombo, é o que si é Mos de verdade pois é parte do máis decente da súa
sociedade. A Asociación viaxaMos no tempo leva máis de 20 anos dedicando tempo, esforzo e toneladas de ilusión na organización
de actividades culturais e lúdicas do seu concello. E o único que reciben do goberno municipal é desprezo. Nós falamos con Marcos
Escudero, un dos seus integrantes
A festa de Arde o Pazo organízaa a
vosa asociación verdade?
Si, organízaa a nosa asociación
Cando se creou esta asociación?
Xa ten uns aniños. Foi en 1999 pero
con outro nome. Inicialmente fomos a
asociación xuvenil “ Mosqueo colectivo”,
logo fomos a “Asociación Festa da Prehistoria” e finalmente chegamos a “Viaxamos no tempo”
Cales son as actividades da asociación Viaxamos no Tempo?
As máis importantes son a organización
de “Arde o Pazo”, e da “Festa da Prehistoria”. Tamén levamos o mantemento do
sendeiro histórico de Mos e a conservación do patrimonio arqueolóxico.
Que é o sendeiro histórico de Mos?
É o primeiro sendeiro homologado pola
federación de montañismo que hai no
Concello de Mos.
Desde onde e ata onde vai?
Sae e regresa ao Pazo de Mos, pasando polos puntos máis importantes do
patrimonio que hai na parroquia de Mos.
Que lonxitude ten?
Ten sobre 17 km e faise nunhas 5 horas.
Sae do núcleo histórico que foi capital do
Concello, sobe polo monte, chega ata a
extrema con Ponteareas e logo baixa.
Neste sendeiro tamén tratamos desde o
inicio facer labores de mantemento para
que estea en boas condicións para facer o roteiro. Cando comezamos gobernaba o bipartito con Chus Escudeiro de
alcaldesa e Diego López de concelleiro,
axudábannos a manter o carreiro, pero
cada ano isto vai a menos. Xa non temos esa axuda. Non nos poñen nin nos
seus catálogos de promoción do Concello.
Cando comezastes coa festa da prehistoria?
A festa da prehistoria empezou no ano

“O Patriotismo é o último refuxio dun canalla”
Samuel Jhonson

2001-2002 ata hoxe.
Tivestes que parar pola pandemia?
Si, paramos dous anos.
En que data se celebra?
Sempre na segunda fin de semana de
agosto.
Nesta festa tivemos que cambiar a formulación. Entre os 10 ou 12 primeiros
anos a festa creceu moitísimo e evolucionou a un punto que non nos gustaba
nada pois estaba a converterse nun botellón. Tivemos que reverter esta situación e centramos as actividades en facer
escavacións arqueolóxicas e a sinalización de Petróglifos. Logo facemos unha
pequena festa para dar conta ao público
dos resultados destas intervencións.
A festa de arde Pazo. Cando xurdiu?
Xurdiu xusto no bicentenario do incen-

dio do Pazo de Mos
por parte das tropas
francesas en 1809.
No 2009, ano no
que se reinauguraba o Pazo despois
da intervención dos
veciños que investiron o diñeiro da Comunidade de Montes
e os seus esforzos
en rehabilitalo. Levamos 12 edicións
pois tamén tivemos
que parar dous por
mor da pandemia.
En que consiste
e cando se celebra
esta festa?
Celébrase no mes
de abril, data na que
os franceses chegaron de Tui e plantáronlle lume. Consiste
en recrear ese día para dar a coñecer
a a historia do Pazo. Hai veciños importantes do lugar que loitaron contra
os franceses. Fíxate se foi relevante a
presencia de Mos que cando caeu a primeira porta de Vigo, a da Gamboa, nela
estaba a loitar xente de San Antoniño.
Ben, xa fixestes Arde o Pazo e agora
toca a prehistoria?
Veremos. A verdade é que os meus ánimos non están por investir moito máis
tempo en Mos.
Por que?
Desde hai anos vimos vendo que ese
slogan tan coñecido do noso pobo “Somos Mos” non se aplica no noso caso.
E logo, vós non sodes amigos do
goberno local?

Non quero entrar nesas cualificacións
de amigos si ou non. O que podo dicir é
que nós non Somos Mos.
Como valoras esta primeira edición
de Arde o Pazo despois da pandemia?
O público valorouna moi ben e quedou
moi contento cos cambios que houbo.
Eu, como formo parte da organización,
quero facelo de forma moi cauta. Dicir
tamén que como organización tivemos
moitísimos problemas.
Por que?
A última hora tivemos que buscar a
empresa que nos facía o espectáculo
do incendio e a empresa de cátering
de comida para os participantes. Todo
por accidentes dos empresarios que tiñamos contratados, mesmo algún tivo
que pasar por quirófano, ou problemas
de saúde de familiares de membros da
organización, chegamos a pensar que
tiñamos algún encantamento. Todos os
anos temos participación de carros de
bois e o xoves, antes da festa morreu un
dos bois, todo foron problemas e accidentes.
Mesmo tivemos que loitar contra as
previsións do tempo, daban choiva para
toda esa semana e xusto o día da festa deu unha tregua e non choveu, pero
estivemos toda a semana valorando se
había que suspendela festa.
Co Concello, que tal?
O Concello pasa de nós .
Cando se iniciou este desleixo co
Arde o Pazo por parte do Concello?
Eu creo que o concello non sabe diferenciar entre as opinións persoais que
puideramos ter os membros da nosa
asociación e a organización da festa.
Nós como organización, de calquera
das dúas festas que facemos ,nunca
dixemos 1/2 palabra mala do noso Con-
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cello.
Entón enténdese que como non
sodes afín ao Goberno déixanvos de
lado?
Penso que é isto claramente.
Como se financia Arde o Pazo ?
Desde hai 5 anos con recursos propios
procedentes dun grupo de teatro, de
monicreques . Tamén buscamos colaboracións publicitarias de empresas.
Contamos coa axuda da Comunidade
de Montes de Mos e unha colaboración
importante da Deputación de Pontevedra.
Comentábasme, Marcos, que os teus
ánimos non estaban por investir moito tempo en Mos. A opinión do resto
de membros da organización de ViaxaMos no Tempo é a mesma?
En Arde o Pazo si que aínda hai algo de
ánimo porque é unha festa que dá satisfacción, pero nas outras actividades,
vendo que a falta de apoio é considerable, non temos moito ánimo.
Hai posibilidades de que desapareza a festa da prehistoria?
Pois non o sei. A asociación ViaxaMos
no Tempo ímonos trasladar ao Concello
de Cangas, imos facer unha festa neste

Concello. Como non Somos Mos o goberno de Mos ignóranos ,pero afortunadamente somos ben recibidos noutros
concellos.
En Cangas imos facer a Festa do Canteiro coa colaboración co Concello a través da concelleira de Cultura, Aurora, e
coa Asociación de Veciños de Hío.
Para terminar Marcos, hai posibilidades de que para o 2023 non exista
Arde o Pazo?
Non son futurólogo, pero o noso ánimo
é seguir con esta festa. Dicirche que si
hai cousas que nos botan para atrás ou
nos desaniman. Por exemplo, a parroquia de Pereiras fixo unha intervención
arqueolóxica o ano pasado no Castro
de Pereiras pola que recibiu axuda do
Concello e da Xunta de Galicia. Nós
alegrámonos por isto porque un dos nosos obxectivos é a defensa do patrimonio arqueolóxico do Concello, pero nós
fixemos dúas intervencións arqueolóxicas no Castelo de Mos nos anos 2018
e 2019. Investimos uns 16.000€ e non
recibimos ningunha axuda, nin do Concello nin da Xunta de Galicia. Ver como
a outras parroquias se lles dan axudas e
a nós non, non nos parece xusto.

O BNG de Mos reclama a construción dunha
nova biblioteca e considera que a reforma da
actual non é máis ca un “remendo”
Gustavo Barcia defende a necesidade de contar cun edificio de maiores dimensións, preto do Instituto e deseñado especificamente para ese fin.
Propón reservar o nome de María Magdalena Domínguez para o novo equipamento e lamenta que a obra da poetisa non estea a disposición do público.
Mos

No último pleno do Concello de Mos, o
BNG abstívose na votación para destinar
600.000 euros á reforma da Biblioteca
Municipal. O portavoz nacionalista, Gustavo Barcia, expresou o seu desacordo
coa decisión do goberno e apostou por
construír un novo edificio “para ofrecer un
servizo de calidade ás persoas usuarias,
que son maioritariamente

estudantes”. Na súa opinión, o espazo
dispoñible nas actuais instalacións “é
insuficiente” e entende que o emprazamento máis acaído para un equipamento
destas características sería a contorna
das Pozas, a carón do Instituto. Lembra, ademais, que de acordo co PXOM
de 2017 “esta é a zona reservada para
o desenvolvemento do futuro núcleo ur-

bano do concello e é, polo tanto, o lugar
onde se deben centralizar os servizos
municipais”. Gustavo Barcia defendeu
a viabilidade económica de construír un
novo edificio, de maiores dimensións e
deseñado especificamente para acoller
o servizo. Neste sentido, lembra que o
Concello de Nigrán, “moi parecido a Mos
en nivel de orzamento e poboación”, vén
de construír unha nova biblioteca de 1,8
millóns de euros e que a Deputación de
Pontevedra financiou un 80% dese importe. “Se o goberno quixera, podería
chegar a un acordo similar e o custo sería perfectamente asumible para as arcas
municipais”, explica o concelleiro. Considera, por outra parte, que “o PP de Nidia
Arévalo non ten un plan de futuro para
este concello máis aló dun eslogan, por

iso o único que saben facer son chapuzas e remendos coma este”
Homenaxe a María Magdalena
Respecto ao nome da nova Biblioteca
Municipal, o BNG expresou o seu total
acordo en render homenaxe a María
Magdalena Domínguez, a poetisa de
Mos, que faleceu hai agora menos dun
ano. Barcia lamentou “o cinismo” da alcaldesa, que apelou á figura da escritora
para criticar a abstención nacionalista na
votación e pediulle “que abandone a súa
pretensión de utilizar politicamente a memoria dunha persoa tan querida por toda
a veciñanza”. Afirma que “o PP pretende
ocultar, deste modo, a súa falta de criterio, cando é vergoñento que a obra completa de María Magdalena nin sequera
forme parte dos fondos da biblioteca”.
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O equipo de goberno completou as súas visitas ás parroquias

Esta semana completáronse na parroquia de Budiño, as visitas do equipo de
goberno ás parroquias de Salceda dentro do conxunto de xuntanzas a celebrar
baixo o lema “o concello escoita”.

As xuntanzas celebradas
contaron na sua totalidade con boa asistencia da
veciñanza que se animou
a participar a través das
súas preguntas, queixas e
suxestións fomentando un
debate positivo sobre as
perspectivas de actuacións
que o goberno local ten
para cada unha das parroquias que se visitaron.
O balance realizado polo
equipo de goberno do conxunto das visitas foi positivo tanto pola afluencia da
veciñanza ás xuntanzas como polo alto
nivel de participación das persoas asis-

tentes, o cal supuxo unha fonte de información moi valiosa para a detección das
necesidades de cada un das parroquias
e para o análise da súa situación actual.
Ademáis os encontros nas parroquias
foron unha magnífica oportunidade para
resolver as dúbidas plantexadas pola cidadanía respecto das diferentes accións
levadas a cabo polo equipo de goberno.
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Antón Lorenzo Xaque, veciño da vila
Ven do mes de marzo pasado…
…En Ponte Barxas mandou o Xeneral facer
reconto das tropas das que dispuña (que serían como mil cincocentos soldados) chamou aos capitáns a consello e resolveu facer a
entrada, contra as fortificacións do enemigo.
Por esa parte o día seguinte, segunda feira,
nove de setembro de 1641, ás oito horas da
mañá. Repartiu a forza que dispuña en tres
partes para facer o ataque por tres lugares distintos. Conduciron duas pezas de artillería de
campaña con gran dificultade pola orografía,
a cargo do capitán Antonio de Araujo de Sousa da ordenanza de Monção. Emplazáronas
nunha trincheira a tiro de espingarda do reducto de Ponte Barxas dirixidos polo experto
capitán de artillería Antonio Gonçalves.
Pola parte máis elevada ían unha parte das
tropas o mando do sarxento maior de Caminha Lourenço de Amorim Pereira , con el ían
os capitáns Mathias Osorio Rangel, Rodrigo
de Moura Coutinho e reforzos de soldados
da parte de Regalados e João Rebelo Leite de
Guimarães. Atacaron un reduto guarnecido
con máis de cento cinconta mosqueteiros
que sairon derrotados, o destacamento estaba
rodeado dun foso e moi ben protexido pola
banda de Portugal cun muro de máis de dezaoito palmos, o primeiro que entrou nel foi
un tal Cypriano Pinheiro de Queirós.
Deixaron alí a João de Sousa, alférez de Rodrigo de Moura Coutinho para destruir a
instalación e os demáis seguiron perseguindo

Guerra de restauración
portuguesa, 1640 - 1668
o enemigo até o lugar de Monte Redondo,
onde gañaron tamén aquelas trincheiras, saqueando e queimando todo o seu paso, respeitando tan só as igrexas, que tivo cuidado
o capitán Mathias Osorio para que non se lles
fixera mal algún.
Na parte do medio ía na vangarda o capitán
Gaspar Casado Maciel o que se lle agregaron
dezaoito mancebos da nobreza de Monção,
entre eles o capitán Gaspar Lobato de Lanzós, estes un tanto indisciplinados estiveron a
piques de facer fracasar a operación, inda así
atacaron outro reduto ficando todo arrasado.
No corpo de garda do enemigo todo ardeu,
inclusive moitos quintais de pólvora, queimaron nove bandeiras, tomaron grande cantidade de armas alén das que arderon. Salvouse unha bandeira que o Xeneral entregou
o mosteiro das monxas de Valença.
O terceiro corpo do exército levaba na vangarda o capitán Martím Coelho Vieira con
quen ían João de Sousa, capitán maior de
Melgaço, acompañado de boa xente do seu
distrito e da ordenanza de Viana. Gañaron os
redutos de Frieira, mesmo o da ponte, pero
víronse obrigados á retirada e sufriron moitas cargas das guarnicións de infantería per-

Cafetería

CC de Arcos
Ponteareas

seguindoos até que se reuniron co segundo
grupo do exército.
No conseguinte contraataque, reunidos os
tres corpos de exército, foron acometidos por
unha grande forza de máis de tres mil soldados e seiscentos cabalos do enemigo. Retiráronse os portugueses desordeadamente,
véndose en risco de un grande desbarate, mataron quince homes e apreixaron dez, feriron
outros. Entre os presos, foi un João Rebelho
Leite de Guimarães, despois de ferido en tres
partes foi levado prisioneiro a Santiago. Na
prisión soupo granxear medios de fuxir en
compaña dos camaradas tamén presos, o alférez do capitán Mathias Osorio e Gaspar Nunes Freire, este por saber falar ben o castelán
axudounos a pergueñar o xeito de facelo.
Na retirada tan desordenada, intentou o Xeneral con brava determinación e risco, pondo
a súa persoa no medio da ponte para intentar detelos, que se deran de novo a disciplina,
intentando que tornaran contra o enemigo
decíndolles que seguiran os seus pasos dándolle exemplo, que non quería ter que darlles
castigo, que non quería que fixeran máis que
o que viran que el facía, porén eles presa do
pánico xa tiñan a determinación de fuxir. A
xente popular oposta ós nobres, unha vez que
perde o respeito, e mui mala de reconducir,
nesta ocasión fuxiron con determinación,
cargados de despoxos e nin con ameazas pui-

Historia
do o Xeneral retelos, deixando aos oficiais en
gran afrenta e perigo pola Galiza adentro, con
só uns trescentos Infantes contra a furia de tres
mil do enemigo. Retiráronse estes ordenadamente traendo tras de sí a cabalería galega que
os viña acosando.
Despois de recollérense en Portugal, viuse
que ficaran algúns redutos por desfacer. Ordenou o Xeneral naquela tarde ós Capitáns
Gaspar Casado, Rodrigo de Moura, Martím
Coelho e Mathias Ozorio, que coas súas
compañías e muitos aventureiros que os
quixeron seguir, voltaran a Galiza a desmantelalos e arruinalos, como fixeron a vista do
poder do enemigo que con muitas cargas
os defendía, voltando xa de noite a os seus
aloxamentos. Morreron nesta ocasión dous
capitáns de Infantería do enemigo, un Axudante, un Alférez e cuarenta soldados.
A entrada do Porto dos Cabaleiros, estaba o
groso do noso exército mandado por Diogo de
Mello Pereira e Lopo Pereira de Lima, ambos irmáns. Na noite do oito de Setembro avisounos
o Xeneral en Lamas de Mouro, da determinación de entraren tódalas tropas por aquela paraxe no día seguinte, segunda feira ás oito horas.
Pondo os comandantes desta zona en orde de
execución, fixeron primeiro mostra do seu poderío no domingo a tarde xunto a raia de Galiza
. Porén, segundo afirman soldados experimentados que se encontraban nese debate, se entón
chega a atacar o enemigo sería súa a vitoria. A
ciencia da guerra consiste máis en saber coñecer
as boas ocasións, que no saber pelexar.
Pasaron catro días de tranquilidade en que pareceu se tiña o ataque suspenso, máis foron avisados os Gobernadores por Sebastião Pita Soares
e Antonio Pereira Pinto, que foron explorar o
que pasaba na Ponte Barxas e como o Xeneral
mandara entrar por aquela parte, fixéronse donos dun reduto e foron marchando todos cara o
enemigo a cuxa vista formou o Sarxento maior
Simão Pita Porto Carreiro os batallóns, en número de até cinco mil Infantes, conforme a lista
que Domingos Mendes Tenente da Vila Nova
tiña tomado.
Mandou o Xeneral dividir en dous trozos este
exército. O da vangarda comandado polo
Gobernador Diogo de Melo Pereira e o Ca-
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pitán Don Vasco Coutinho, a quen seguiron
entre outros, Amador Rodolfo, Chistovão
Mausinho, Luis de Brito Freire, Martím
Teixeira Coelho, Francisco de Azevedo Coutinho, Francisco Barbosa Pereira, Miguel da
Cunha, Alférez do Gobernador de Melgaço,
Theodosio Barbosa e Antonio de Barros.
No segundo grupo que formou a retagarda
ía Lopo Pereira de Lima, quen envexoso das
primeiras balas pasóuse a vangarda. A el seguiuno outro trozo a orden de Balthazar Pinheiro Lobo, cos capitáns da cidade de Braga,
Bras Pereira do Lago, Ignacio Correa de Lacerda, Antonio Marreto Toscano, Constantino Barreto de Meneses, Pero da Cunha Souto
Mayor, João Pereira do Lago, Antonio Vieira
Cabral, Estavão de Oliveira, João Barreto Gavião, con toda a nobreza desta cidade e algúns
capitáns de Barcelos.
Marchou toda esta xente dando volta a Chaã
de Crasto, contra un gran reduto que o enemigo tiña alí ben cuberto de trincheiras e pasos atrancados de grosas paredes. Pola parte
de Alcobaça marchou outro trozo o mesmo
tempo as ordes do Sarxento maior Simão
Pita Porto Carreiro contra outro reduto que o
enemigo alí tiña con boa feitura de fortaleza,
que recollería oitenta soldados de guarnición
co séu foso e ponte levadiza e muitas trincheiras da parte de Portugal, que o facía máis
defendible, dentro das cales aloxava a cabalería e o máis groso da súa xente. Ían neste trozo os capitáns da ordenanza de Viana e Ponte
da Lima,
João Bezerra
Iácome, que caiu morto, Gonçalo Correa,
Manoel Pacheco Pinto, Lopo Malheiro Barriga, Gaspar Soares Borges e Valentim Brandão
Sarxento maior dos Arcos con xente do seu
distrito, os de Coura, Regalados, Vimieiro e
Tibãens. Na retagarda o capitán Francisco de
Fonseca Ferraz.
A tropa da cabalería que investiu por esta
parte, constava de muita xente da nobreza da
comarca, gobernada por Francisco Pereira
da Sylva, capitán de cabalos, señor da casa de
Britiandos. Isto coñecido despois que os do
primeiro trozo gañaran o monte e foran acometendo o enemigo nas trincheiras, algunas
veces por pasos tan estreitos que obrigavan
a desfilada até chegar a Chaã de Crasto e daí
acometendo o reduto co valor que se esperaba de tan valentes capitáns, por medio dunha
nube de balas, gañárono pondo en fuxida a
xente do enemigo, con alguhas mortes. O
grupo de Baltazar Cardoso Alférez de Dom
Vasco Coutinho, foi o que con ousadía estre-

ma enarbolou a súa bandeira.
O segundo trozo, con risco e determinación
marchou contra o reduto da costa de Alcovaça. O enemigo non podendo resistir o empuxe dos nosos, comezou a súa xente a tirarse
polas ladeiras, casi toda fuxiu e obrigou os
oficiais a izar bandeira de paz o tempo que
xa o trozo de cima viña marchando tamén
contra eles. Dos que primeiro entraron no
reduto foron Francisco Pereira Pinto, Manoel
Pereira da Sylva, Simão Pita Porto Carreiro,
Manoel de Araujo de Sousa, Sarxento maior
de Melgaço, galego de nación alí casado, que
despois fuxiu para Galiza. Rendéronse o Sarxento maior Dom Francisco de Solís uns capitanas e dezanove soldados alem de outros
muitos mortos. Gañaron moitas armas de
toda sorte de instrumentos de fortificación,
algúns cabalos, mulas e outros despoxos.
Desfixéronse neste día e nos seguintes todos
eses redutos axudando no traballo Pero Vaz
de Sousa coa sua xente que tiña entrado de
refresco.
Tiña o enemigo nesta ocasión xuntado gran
poder para facer xeral entrada e para iso tiña
en Tuy tres mil Infantes, douscentos cabalos
para marchar sobre Valença e para facer diversión tiña en fronte de Villa Nova de Cerveira na vila da Barca de Goián, mil homes
alem da guarnición ordinaria. A causa de non
entrar en Valença deuna un soldado noso
mulato, que viñera de Flandes e se infiltrara
en Tuy, algunha dificultades que se lle presentaron, impediron que nos dera aviso, foi preso por duas veces e finalmente o Gobernador
de Tui mandou enforcalo.
Na causa de que os nosos vencerán estes redutos tan fortificados e gobernados por oficiales de tanta experiencia, entrenados por
tan excelente capitán como é o Marqués de
Valparaiso, teñen disculpa en parte porque
vendo que no noso campo non se tiña mostrado máis poder que o que se conducira a
Lamas de Mouro e tiña acometido por Ponte
Barxas con estrondo de artillería, imaxinou
que o ataque principal sería por outra parte, tendo desviada a sua cabalería e a maior
parte da Infantería de socorro para impedir
a entrada, ficando mui diminuido o poder
que tiña para defenderse. En calqueira caso
as nosas entradas conseguíronse felizmente
sendo a cabalería enemiga de máis de seiscentos homes e a nosa mui limitada. Eles perderon todos os redutos e sufriron o incendio
dos lugares referidos. Continuará.

Corpus Christi Ponteareas 2022.

A vila de Ponteareas, no sur da
Provincia
de
Pontevedra, alcanzou especial
renome
pola
celebración da
festividade de
Corpus Christi,
onde os veciños
confeccionan
para o paso da
procesión
do
Santísimo Sacramento artísticas alfombras de flores naturais. Trátase dunha
obra colectiva que expresa a cultura popular das xentes de Ponteareas que, ao
longo dos anos, souberon conservar e
promover esta celebración, recoñecida
como “Festa de Interese Turístico Internacional” desde o ano 2009. No domingo
de Corpus son máis de vinte alfombras
as que enchen as rúas e prazas de Ponteareas, nunha profusión de colorido,
creatividade e beleza que enfeitizan a
propios e visitantes. Máis dun quilómetro
de alfombras con miles de flores, matas
e arbustos, coidadosamente esfolladas
e mesturadas para obter unha auténtica
obra de arte efémera.
En Galicia coñecemos desde a Idade Media o uso de elementos vexetais nas liturxias do Corpus, así na Catedral de Santiago de Compostela esparexían fiúncho
polas súas naves nesta festividade xa no
século XVI, costume estendido despois
por numerosos lugares de Galicia.
En Ponteareas carecen dunha referencia
clara sobre a data en que se comezaron
a adornar as rúas, en consecuencia, o
recurso a unha inmemorial tradición é
obrigado. A existencia dunha Confraría
Sacerdotal do Arciprestazgo baixo o patrocinio do Santísimo que anualmente
celebraba solemnes cultos, a Confraría
do Santísimo da parroquia de San Miguel
que tiña nesta xornada os seus principais
actos de culto. A contribución foránea, al-

gúns falan dun
xuíz canario residente en Ponteareas cuxa esposa introduciu
a tradición de
alfombrar, son
elementos que
poden explicar
por que xorde
en Ponteareas
esta tradición alfombrista e non
noutros lugares. Na segunda metade
do século XIX xa se adornaban as rúas
por onde se esparexían flores e plantas
para o paso da procesión eucarística,
sen confeccionar ningún debuxo. Así en
1857 na rúa San Gregorio había estendidas no chan flores, herbas aromáticas
e máis que se acostuma na solemnidade
do día. Con todo, a voz popular sitúa a
orixe nos veciños da popularmente coñecida como “rúa de Abaixo” ou rúa Real e
desde alí estendeuse a outras zonas da
vila. Co paso dos anos deséxase cubrir
a totalidade das rúas, comézanse a usar
serraduras tinguidas con anilinas de diversas tonalidades que eran combinadas
cos tradicionais fentos, pampullos, mirtos, etc. Estas serraduras obtíñanse nos
numerosos serradoiros de madeira que
existían na zona e era mesturado coas
anilinas en grandes toneis con auga, pero
a combinación foi decaendo nas primeiras décadas do século XX.
Por estes tempos comezan a realizarse os
primeiros debuxos, maioritariamente de carácter xeométrico e co deseño de grecas,
orlas, ... debendo cubrir con serraduras
as rúas empedradas antes de colocar a
ornamentación floral. A festa caracterizábase entón pola súa espontaneidade,
era froito do entusiasmo e devoción dos
propios veciños. Desde varias semanas
antes homes, mulleres, nenos e nenas
saían aos montes, campos e xardíns en
busca de material; primeiro mirto, mimo-
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O encrucillado

Por Khan dean
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asociacións procedentes de España e do
estranxeiro.
Este ano será o 19 de xuño e, de novo
Ponteareas recupera nesta edición
2022 a normalidade e volverá celebrar
as Festas do Corpus como o facía antes do estalido da pandemia. O Goberno
local e alfombristas decidiron recuperar
para este ano as mostras florais ao 100% e
o ambiente tradicional dunha festa con 165
anos de historia ininterrompida ata a chegada do Covid19.
Tras unha testemuñal celebración virtual e
desde os balcóns das casas no 2020 e un
festexo contido o ano pasado con peque-

nas mostras que ocupaban menos do 40%
da súa extensión habitual, a madrugada
do 18 ao 19 de xuño as rúas Ponteareas
comezaran a vestirse de gala, ademais haberá sorpresas como unha gran alfombra
que realizarán en colaboración coa ONCE
para que, mediante axuda, poidan realizala persoas invidentes. Non será a única
sorpresa porque tamén haberá presenza
de alfombristas doutros sitios de España
o 18 e o 1 9 d e x u ñ o e v o l v e r a n se encher do rico cheiro e da
cor das alfombras florais esta
fermosa vila do Condado Paradanta.

Xurxo Agra do Pazo, Politólogo

Un raio de esperanza no Iemen
O pasado sábado 2 de abril, coincidindo

co inicio do mes sagrado musulmán do Ramadán, deu comezo unha tregua de dous
meses no Iemen, que supón a primeira gran
interrupción das hostilidades desde 2016 e o
paso máis significativo cara a resolución dun
conflito que provocou a peor crise humani-

taria do planeta e que nos últimos meses
experimentara unha notábel intensificación.
Os hutíes, cuxa maioría practica o islám zaidí xiíta, son un movemento político e militar
orixinario do norte do Iemen, tamén coñecido como Ansar Allah, que controla importantes partes do país onde vive a maioría da
poboación, incluída a capital Saná, que tomaron en 2014. Nos últimos meses puxeron
o foco na toma da estratéxica rexión de Marib, a principal rexión produtora de petróleo e
último bastión no norte do goberno recoñecido internacionalmente do Iemen.
Pola súa banda a coalición liderada por Arabia Saudita, que conta co apoio de varios
países árabes e occidentais, intervén militarmente no Iemen en marzo de 2015 para
combater os hutíes, restaurar o goberno do
Presidente Abd-Rabbu Mansour Hadi e reverter o que consideran crecente influencia
iraniana na rexión.
En 2017 xorde o Consello Transitorio Sureño, apoiado polos EAU, separatistas que
procuran a independencia do sur do Iemen
e que controlan importantes partes do país,
incluída a cidade portuaria de Aden, sede
temporal do goberno iemení. En 2020 fan
parte do gabinete do Presidente Hadi como
parte dun acordo de poder compartido, mais
a relación é tensa.
2022 veu marcado por unha forte escalada
no conflito. Xaneiro rexistrou máis vítimas
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os temas figurativos, ligados á temática
relixiosa ou de carácter galego, onde se
comeza a matizar en base a flores e follas
e remátase con sementes, moendas, etc.
Hoxe en día é moi importante o apoio municipal que achega o material como mirto,
mimosa, cocas de eucalipto, pero seguen
sendo os traballos anónimos e entregados
dos veciños os verdadeiros artífices da
“portentosa creación” que son as alfombras de flores. Pero un espazo especial
na historia dos alfombrados ponteareáns
teñen as alfombras de flores realizadas
máis alá da vila. Cómpre destacar especialmente a confeccionada na Praza do
Obradoiro de Santiago de Compostela o 9
de novembro de 1982 co gallo da primeira
viaxe de S.S. Xoán Paulo II a España, ou
a realizada tamén na súa honra na Praza
de Santa Ana no Vaticano o 2 de febreiro
de 1983. Mención especial para as realizadas en Caracas en 1985 e 1998, Sevilla
no ano 1992, Bos Aires en 1992 ou Bahía
en 1993, sen esquecer as que anualmente
realizan os veciños de Ponteareas na vila
irmá da Orotava desde 1984.
Este auténtico monumento inmaterial da fe
e a cultura popular dos ponteareáns constitúe, na actualidade, o sinal de identidade
máis intimamente sentido por todos os veciños e veciñas desta vila e unha das expresións máis ricas do patrimonio cultural
de Galicia.
Actualmente Ponteareas conta cunha
escola de alfombristas, á que acoden
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sa, árnica, ..., a medida que se achegaba
o día, flores, que as mulleres e nenos esfollaban pacientemente nos portais das
casas do percorrido procesional, mentres
os homes deseñaban, en segredo, a ornamentación da alfombra. Ningunha institución promovía ou apoiaba este esforzo, nin
tampouco ninguén foráneo se achegaba a
contemplalo, ao longo da noite en que todos traballaban unánimes na confección.
Nesta situación chégase ao ano 1947 no
que a festa de Corpus comeza unha nova
etapa. Desde 1945 deixa de organizar esta
celebración o correspondente mordomo da
Cofraría do Santísimo asumindo este cometido unha comisión de veciños. En 1947
forman esta comisión Luís Salgueiro, José
Casasnovas e Gabino Porto, apostando
pola difusión desta festa, ata entón cinguida
ao ámbito local. Entrevistas radiofónicas,
reportaxes periodísticas, edición de material divulgativo como a revistiña “Pregón”,
etc. son novas iniciativas que promoven.
A combinación destas medidas logra que
a festa de Corpus adquira unha dimensión
inusitada ata entón, coa afluencia de milleiros de persoas a Ponteareas para contemplar as súas alfombras. Ata o punto que en
1968 esta festa é declarada de “Interese
Turístico Nacional”.
A crecente afluencia de visitantes é paralela tamén a unha crecente calidade das
alfombras, cada vez os debuxos, orlas,
e demais compostos adquiren unha dimensión máis artística. Aparecen tamén
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Redondela

Galiza Nova denuncia un novo abuso de autoridade AER denuncia a pasividade do Goberno no control do
da Policía Nacional en Redondela.
marisqueo furtivo nos areais de Redondela
Redondela

Tres mozos foron identificados e cacheados na zona deportiva da Marisma, no mediodía do pasado día de
feira.
Tres mozos de dezaoito anos foron
vítimas dos “abusos de autoridade por
parte da Policía Nacional”. Os feitos
producíronse durante o pasado vinte
e un de abril, na contorna do Pavillón
da Marisma, en Redondela. Segundo
relatan, os tres mozos estaban conversando neste espazo deportivo e de ensino, cando varios policías nacionais
baixaron dun furgón coñecido como
“as grilleiras”.
Os tres mozos amosaron a súa sorpresa, pois atopábanse conversando
como calquera cidadán que neses momentos se atopa nun espazo público.
En todo momento colaboraron cos requirimentos dos nacionais, “quen nunca xustificaron a súa acción”.
Xunto a unha evidente vulneración
dos dereitos destes mozos, ademais
de obrigarlles a identificárense, tiveron

Redondela

que amosar o interior das súas mochilas. “Mesmo chegaron a ser cacheados”, relatan dende a organización xuvenil nacionalista.
Ningún dos tres mozos amosou ningún
tipo de conduta delitiva. Para Galiza
Nova, “estamos ante máis un caso de
racialización, xa que un deles debeu
ser considerado sospeitoso polo feito
de ter familia sudamericana, co que
nos poderiamos atopar ante un novo
episodio xenófobo das forzas da orde”,
sinalan.
Aconsellan desde a organización nacionalista a toda a mocidade redondelá
que nalgún momento sexan abordados
ou abordadas por forzas de seguridade e consideren vulnerados os seus
dereitos, “exixan aos membros da Policía Nacional que lles faciliten o seu
número de placa, que lles xustifiquen
os motivos da identificación e cacheo
e que llelo transmitan, para mesmo iniciar accións xudiciais”, rematan na súa
nota.

.- A Agrupación de Electores de Redondela, AER, vese na obriga de denunciar
a falla de control do goberno municipal
do marisqueo ilegal. De feito, desde a
Agrupación sinalan que lles consta que,
sobre todo, nos areais de Arealonga,
Rande e Cesantes prodúcese este tipo
de actividades e que, pese as repetidas
denuncias do colectivo de mariscadoras, non conseguen que se persoe ningún efectivo da Policía Local para actuacións de control e vixilancia e, polo tanto,
estes delitos están a quedar impunes.
“Sorprende comprobar que a día de
hoxe non hai ningún control sobre o furtivismo, sobre todo se temos en conta
que neste mandato crearon unha concellería de Medio Mariño que, en lugar
de velar polos intereses do sector marisqueiro e atallar o prexuízo que esta actividade está a producir ao noso sistema
produtivo, adícase a meter excavadoras
nos arenais e acabar coa Rede Natura
da Enseada de San Simón”, afirman
desde AER.
Responsables da Agrupación insisten
tamén en que, nos anos 20 e 21 -en

plena pandemia- cando a concellería de
Medioambiente era xestionada por AER,
o control do Concello de Redondela sobre o marisqueo ilegal era moi activo. De
feito, fixéronse 37 actuacións de vixilancia, con efectivos da Policía Local persoándose na zona e foron identificadas
13 persoas como posibles furtivos. “Naquel momento, existía un compromiso
tanto por parte do concelleiro Roberto
Villar como pola concelleira de Interior
nesas datas, Marta Alonso, que sempre
estivo ao carón do sector apoiando con
efectivos policiais”.
Ante esta situación, AER reclama unha
postura firme por parte da alcaldesa e
do concelleiro ao cargo fronte a esta actividade que está a perxudicar seriamente ás mariscadoras de Redondela.
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O bacharelato de artes chega a Redondela

Carlos e Estela Mouriño

Neste medio de comunicación temos defendido en
moitas ocasións que é a sociedade civil organizada a
maneira máis adecuada de combater contra calquera
inxustiza. E un bo exemplo deuse na nosa vila pois
foi a presión social a que acadou por fin que as mozas e os mozos de Redondela, que queiran cursar esta
modalidade de bacharelato, poidan facelo na súa localidade. Un dos episodios máis emocionantes desta
pugna en prol dos intereses de Redondela deuse cando unha moza interesada en cursar este bacharelato,
Estela, leu un manifesto diante do pleno da corporación demandándoo. E nós falamos con ela e co seu
pai Carlos
Que estudas na actualidade?
Estou rematando 4º da ESO no Mendiño
Vaiche ben?
Si vaime ben aínda que esta non é moi
boa época para responder a esta pregunta pois teño todos os exames enriba
e é unha etapa de moita presión
E ti como respondes á presión, con
tranquilidade?
Si, si
Nota do entrevistador: Polo sorriso
que botou o pai non sei eu se estará
moi de acordo coa súa filla
Cando tiveches claro que querías
facer este bacharelato?
En terceiro da ESO cando a orientadora
nos deu unha charla informativa sobre
as distintas opcións existentes. Eu tiña
a ilusión de estudar audiovisuais e despois da conversa coa orientadora xa tiven perfectamente claro por onde quería
enfocar o meu camiño.
Pero xa saberías que en Redonde-

la non o había
claro?
Si, díxomo a orientadora.
Como comezaches a participar da
presión que exerceu a sociedade redondelá para que o bacharelato de
artes chegase á nosa vila?
Polo meu pai que era un activo participante das protestas que o demandaban
Ti xa estabas metido no allo entón,
Carlos?
Eu son un dos promotores desta petición, si. Quero destacar, porque o merece, a axuda que nos deu o deputado
do BNG, Manu Lourenzo xa desde o
primeiro momento
Esta batalla foi como un tobogán
de emocións verdade Carlos, parecía
que non, logo que si, logo que xa veriamos....?
Si porque o señor do PP de Redondela que está en Santiago no parlamento
parecía que nos abría as portas de par
en par pero logo houbo algunha vota-

Levarías algún colega a que che
vise non Estela?
Ao meu mozo
Moitas grazas, parabéns e moita sorte

ción na que o seu partido votou que non.
Entón non sabes que pensar
Estás falando de Alberto Pazos?
Si. Logo votaron que si pero nunca
deixamos de ter a sensación de que estaban a pór paus nas rodas constantemente.
Non che transmitían entón que desde a Xunta houbese unha vontade
real de traelo a Redondela?
Non, de ningún modo. Incluso nesta última fase cando todo dependía do
número de persoas que o solicitasen ,
deixaron moi poucos días para anotarse
Volvamos a Estela. Cóntame como
foi o da lectura do manifesto?
Eu un día volvía do instituto e foi o meu
pai o que me espetou se quería ler o
texto
Cal foi a túa reacción?
Flipei, alucinei. Pero xa decidín facelo
nese mesmo instante
Canto tempo pasou desde que cho
propuxeron ata que se concretou?
Non recordo exactamente pero foi moi
pouco tempo
Ensaiarías na casa non?
Si, un pouco si. De feito preparei un mini
texto que xa foi puramente persoal para
sumar ao propio manifesto.
Cando liches no pleno había moita
xente?
Si, bastante
Con sinceridade Estela estabas
tranquila ou nerviosa?
Algo nerviosa ao principio pero creo que
esencialmente tranquila
Notáronselle os nervios Carlos?
Eu creo que non.
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O BNG exixe a instauración do bacharelato de artes
“sen condicións”.
Redondela

Jésica García demanda á consellaría
“que se elimine o requisito do número
mínimo de alumnado e se poña en marcha no vindeiro curso”
O anuncio da apertura dun novo proceso estraordinario para a instauración
do bacharelato de artes no IES Pedro
Floriani de Redondela, foi valorado con
moderado optimismo dende o BNG.
Consideran que malia o anuncio ,“a
improvisación e falta de rigor vician
todo o proceso. Confírmanse as nosas
sospeitas que se trata dunha estratexia
para impulsar a candidatura do PP en
Redondela”. Exixen que se eliminen as
numerosas trabas, e que “o bacharelato de artes se instaure sen condicións”.
Pola súa banda a concelleira nacionalista Jésica García, amosa a súa sorpresa por todos os obstáculos que se
están a por. “O propio periodo de inscrición, limítase a cinco días hábiles,
cando xa moito alumnado se matriculou
noutros centros”, sinala.
Outro dos condicionantes, refírese a un

número mínimo de alumnos e alumnas
que deben estar matriculados, para que
se instaure artes, no vindeiro curso. Segundo fontes da Consellaría obrígase
ao alumnado a renunciar á matrícula xa
feita noutros centros de Vigo, Mos ou
Pontevedra. “Esta condición xera unha
enorme anisedade no alumnado e familias ante a posibilidade real de quedar
sen praza se finalmente en Redondela
non se imparte este bacharelato”, denuncia García.“Emprazamos á Consellaría a eliminar o requisito do número
mínimo de alumnado, comprometéndose a impartir o bacharelato de artes
no IES Pedro Floriani”, defende a edil
nacionalista.
Finalmente anuncia que a traverso do
grupo parlamentario do BNG vaise demandar á consellaría, que se amplíe o
prazo de matrícula, e se elimine o requisito dun número mínimo de alumnos
e alumnas co fin de que realmente en
Redondela se instaure o bacharelato
de artes.

Nova multa de 5.000 euros ao concello de Pazos de Borbén
Augas de Galicia vén de resolver un novo expediente por vertidos de augas residuais impoñendo unha sanción de 5.000 € ao Concello de Pazos de Borbén,
a segunda en poucos meses.

Pazos de Borbén

O mal estado da rede de saneamento e a pésima xestión do Partido Popular estanlle a saír
caras a Pazos de Borbén. Nuns poucos meses
o Concello acumula dúas sancións de 5.000 €
por verteduras de augas residuais. Augas de
Galicia resolveu así dous expedientes nos que
aprecia “unha evidente neglixencia” no cumprimento das súas obrigas por parte do Con-

Reportaxe de

Antes de coñecer a existencia destes expedientes, Alternativa Veciñal xa alertara no Pleno
municipal sobre o lamentable estado da rede
de saneamento e sobre as frecuentes verteduras que se producen. Reclamaba AV un plan
de mellora que debía comezar por realizar
un diagnóstico da situación para identificar
os problemas e deficiencias e a súa urxencia.
Identificar o que hai que mellorar, o que non
pode esperar e buscar financiamento para fa-

Marcos Santos Soto

celo, en resumo.
Alternativa Veciñal lamenta que o Partido Popular votara en contra desta iniciativa, preferindo negar os problemas antes ca resolvelos.
As consecuencias págaas o medioambiente e
unha economía municipal á que non lle sobran recursos, tendo que afrontar dúas multas
de 5.000 € en poucos meses. E máis multas que
poden vir, pois hai novos expedientes abertos
que poden derivar en novas sancións.

O Torneo de fútbol sen
resultados dos amigos de Casa
Paco volve por fin ás canchas

O pasado 17 de maio, día das nosas letras, retomouse, despois de dous anos
de obrigada parada pandémica, o torneo de exhibición de fútbol que organizan os amigos de Casa Paco. Este torneo teu unha singularidade que consiste
en que os rapaces se
divirten, xogan e tratan de dar o mellor de
si mesmos na cancha
pero os goles non se
computan. Si, non
hai resultados pois a
súa filosofía consiste
en que todos os participantes se sintan
gañadores por igual.
Para min foi un pracer asistir como espectador a unha nova edición deste torneo e charlar cos
amigos de casa Paco, pois se algo teño claro é que A Nova Peneira é de casa
Paco, e eles son un máis da casa do noso medio de comunicación.

cello.
Se a sanción anterior foi debida a unha vertedura no Alvedosa, en Amoedo, nesta ocasión
a un novo vertido ao Alvedosa súmase outro
ao rego Gorgoreiros en Moscoso. Un rego, o
Despois de dous anos de parada o mundo puxo o mellor de si mesmo e o
Gorgoreiros, que verte as súas augas no encocomo
foi a volta ás canchas?
resultado foi enormemente satisfactorio
ro de Eiras que subministra de auga potable a
Estamos
moi
contentos.
A
verdade
todo
Neste torneo participan nenos e neVigo e comarca.


Odontotoloxía

A túa saúde dental
a nosa razón de ser
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V
nas verdade?
Si, desde logo
De que idade son os máis cativos e
cativas?
Son de categoría” biberón”, nacidos nos
anos 2016 e 2017
O pavillón de Redondela tal como
está deseñado facilita o desenrolo do
torneo non?
Pois si, porque permite que se poidan
desenvolver partidos en dúas pistas ao
mesmo tempo o que facilita a interacción dos nenos e as nenas que xogan
Cantos clubs participan?
Oito. Son clubs do noso concello e algún de fóra como por exemplo os nosos
amigos do Salcedo, ou o Val Miñor
Facédeme un balance da temporada
do Casa Paco?
Unha temporada soberbia, de matrícula de honra. Xa temos postas as nosas
miras no torneo da Xunqueira, que é a
nosa “champions league “particular. E
nós non somos capaces de vivir sen ela.

Xa sabemos cantos equipos van
participar nesta edición do torneo da
Xunqueira?
Aínda non. Penso que despois de dous
anos de parada imos ter desta volta
unha demanda moi importante
Manolo, creo que querías facer unha
mención especial aos voso colaboradores
Sí, quería aproveitar a oportunidade
das páxinas da Peneira para agradecer
desde o máis profundo de min a colaboración leal e xenerosa de todos os colaboradores, pois ao fin e o cabo sen eles
non serìa posible levar a cabo todo este
traballo e en especial a panadería Pili
que está con nós desde sempre e fai fai
posible este fantastico sorteo de empadas, de choco sempre eh!. Eu animo a
todos os lectores a que coñezan a esta
marabillosa empresa da nosa comarca
pois ademais de ter un produto de grande calidade son unhas persoas extraordinarias.

Avda. Castelao, 128
Arcade
Telf. 986 700 854
Avda. de Redondela, 43
Chapela
Telf. 986 454 098

de Fornelos
. Micropigmentacion cejas y labios
. Masajes . Laser SHR
. Tinte 10 min
. Lifting pestañas
. Tratamientos personalizados
Especialistas en color, corte
y esmaltado semipermanente

630 71 47 65
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Xurxo Pardo, voceiro do BNG de Pazos de Borbén

O Pazos de Borbén do futuro
Unha

reflexión que me acompaña
constantemente é que Pazos de Borbén quero para o futuro, que concello
quero para os meus veciños e veciñas. A reflexión sempre chega a mesma conclusión: quero un Pazos de
Borbén con servizos, para poder vivir
aquí. E xustamente ese é o traballo
que ao longo destes anos veño desenvolvendo en Pazos.
Calquera persoa que coñeza un pouco
o concello de Pazos de Borbén pode
observar que temos exactamente os
mesmos servizos que nos últimos 20
anos. Se facemos unha comparativa
con algún concello de características similares da contorna (como por
exemplo Fornelos) vemos que arredor
do núcleo urbano creáronse novas infraestruturas e servizos. Pola contra,
en Pazos non sucedeu isto.
En Pazos temos unha continua redución de servizos. No ámbito sanitario temos menos servizos médicos e
mesmo dáse a casuística de ter un
novo centro de saúde rehabilitado,
pero baleiro. A realidade é que pasamos días sen médico e a Xunta de
Galiza do Partido Popular eliminou
servizos esenciais como matrona ou
pediatría. En canto á educación, vemos como o colexio público tamén
sofre o abandono, tanto que moitos
son os pais e nais que sacan os seus
fillos do colexio para levalos a outros
da contorna. Amais, o pavillón cae a
anacos, carecemos de transporte público, de centro de día, non temos saneamento... e así podería seguir un bo
anaco.
A realidade, é que temos un desgoberno que lle importa ben pouco o benestar da veciñanza. Un goberno que
leva 20 anos sen proxecto para Pazos
e que non acredita no futuro do concello, como ben demostran as actitudes
dos últimos anos. O que si temos é un
goberno ao interese duns poucos, partidista, e cacique.
Son moitas as veces que nos pregun-

tamos que pasa en Pazos de Borbén,
xa que dende o inicio da democracia
sempre gobernou a dereita. Se analizamos o funcionamento da sociedade,
as relacións veciñais cos políticos do
concello, podemos observar unha serie de comportamentos que nos recordan aos caciques do século pasado.
Mais isto, non é exclusivo do goberno.
A oposición con representación en Pazos intenta colonizar todos os espazos
do concello, comunidades de montes,
asociación de veciños.... para caciquear e beneficiar a uns poucos e non
ao conxunto da veciñanza.
E isto é un dos principais problema
de Pazos de Borbén, que se traduce
nunha sociedade desilusionada e sen
ningún tipo de expectativa cara o futuro, porque ven día a día como os grupos con representación na corporación
municipal están ao servizo duns poucos e non de todos. Así, os que viñan
a mudalo todo para non cambiar nada
xeraron frustración e descontento na
sociedade.
É precisamente a loita contra isto o
traballo que estamos a realizar dende
hai anos no BNG de Pazos de Borbén
estando na oposición e sen representación na corporación municipal. O
noso obxectivo é xerar ilusión co noso
proxecto e dar a coñecer que outro Pazos de Borbén é posible.
Un Pazos de Borbén con servizos,
onde as persoas poidan vivir e desenvolver a súa vida diaria, onde teñan
uns servizos básicos cubertos e de
calidade. Por vivir no rural non temos
que escoller que día enfermar por mor
de non ter médico no centro de saúde. Un concello onde vivir, desfrutar,
e ter oportunidades. Un concello que
xere riqueza, onde podamos vivir pero
tamén traballar. Queremos un rural
vivo! E por iso O BNG de Pazos de
Borbén está aquí, para defender os intereses da veciñanza de Pazos de Borbén cun proxecto ilusionante, solvente
e de futuro!
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A Coca chega de novo a Redondela.

Conta a lenda que, hai moitos séculos unha moza choraba desconsolada porque o seu amor non era correspondido. As bágoas formaron
o río Alvedosa, cuxa corrente terminou arrastrándoa ao mar. Resentida, converteuse nun horrible dragón que vivía preto de Redondela, de
cando en vez chegaba ao pobo para levar a unha moza á súa cova e devorala. Así o fixo varias veces, ata que os mozos mariñeiros armáronse de coraxe e un día acordaron encararse ao monstro. Así o fixeron
e despois dunha dura loita saíron vitoriosos. Xa vencido trouxérono
ao pobo, ao mesmo tempo que liberaron ás mozas que tiña na cova.
Foi aquí, en Redondela, despois de que o dragón dese os seus últimos
suspiros, cando os valentes mozos, colléndose as espadas uns a outros,
empezaron a bailar ao redor do dragón morto.
Para lembrar esta lenda ancestral, todos os anos no desfile do Corpus
Christi, que data de 1950 e no que se enchen as rúas de vistosas alfombras florais, sácase á rúa en procesión a figura da virxe e a figura do
dragón, “A Coca”. Realízase a Danza das Espadas e o Baile das Penlas.
A primeira vez que a Coca saíu ás rúas é indeterminada, aínda que
a súa orixe dataría da Idade Media, entre os séculos XV e XVI. Esta
tradición acabou convertida nunha gran festa declarada de “interese
turístico galego” que dura varios días nos que hai un amplo programa
de espectáculos, concertos, exposicións e verbenas.
Redacción

EL CHOCO DE ORO



Chapela
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Santos Soto

“Eu pregúntome se Javier Bas, no caso de que volva
perder as eleccións, volverá fuxir de Redondela”
María Castro Abad,

Concelleira do goberno de Redondela

María é unha
concelleiras que
ten un importante peso específico
na estrutura de
goberno da alcaldesa Digna Rivas.
Ela é unha muller
moi formada que
domina con rigor
e solvencia as súas
responsabilidades no Concello.
E asemade é unha
grande conversadora coa que foi
un pracer para
min compartir un café. Velaí vai o que deu de si.

Ti levas varias áreas de moita complexidade como por exemplo economía, facenda ,urbanismo, emprego....... de onde sacas o tempo?
´ O certo é que traballamos moitas horas ao día si. Pero eu sempre digo que a
ninguén se lle obriga a estar en política
e cando asumes unha responsabilidade
tan importante como estar no goberno
de Redondela é necesario dar o mellor
de cada persoa
A túa formación cal é?
Fixen administración e finanzas ,e
tamén filoloxía galega
Cal é a saúde económica de Redondela?
O noso estado de saúde en relación á
parte económica é bo. Non temos ningún problema relevante que destacar. Si
é certo que para a nosa densidade de
poboación temos un orzamento pequeno, o que é común a moitos concellos.
Isto implica que os ingresos que temos
van moi xustos para podermos cubrir os
nosos gastos
O financiamento dos concellos ten
relación co seu número de habitantes. Cres que os que, como o noso,

están no abano de ata 40.000 habitantes están infra financiados?
Si, claramente si.
Nese suposto infra financiamento
tamén inclúes á DEP?
A DEP reparte os seus fondos de maneira xusta e en base a unha serie de
criterios obxectivos. O problema é a nivel autonómico e estatal
Porén os concellos da nosa área
de influencia que están gobernados
polo PP quéixanse de que son maltratados pola DEP?
Eu non teño esa percepción. A DEP reparte os seus fondos en base a unha serie de criterios obxectivos que son para
todos igual
Como valoras a oposición que vos
está a facer o PP de Redondela?
A oposición que fai o PP de Redondela
é dura e de natureza puramente destrutiva. Non teñen ningún tipo de interese
en construír. Eu penso que debería de
ser distinto claro, a min a política dese
cariz non me gusta. Agora mesmo non
se dan as circunstancias para que haxa
boa relación co PP, pois pola súa parte
non existe o máis mínimo interese en
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colaborar.
Antes amosabas o teu desgusto polo
financiamento da Xunta. Por que?
A Xunta faino de maneira distinta á DEP. Eles
o que fan é quitar distintas convocatorias de
subvencións en concorrencia competitiva,
dotadas, en moitos casos, con cantidades
claramente insuficientes. E ultimamente incluso poñen certos requisitos moi difíciles de
cumprir. Ás veces tamén dá a sensación de
que hai quen ten información privilexiada
Vaia. Entón os Concellos do PP terían
información a priori das convocatorias da
Xunta?
Non digo que sexa así, non o sei .Pero as
veces é a impresión que teño. Fíxate no noso
caso por exemplo pois nos últimos tres anos
tivemos moitas solicitudes denegadas e sen
saber por que
Varios alcaldes e alcaldesas téñensenos
queixado do elevado número de competencias extra municipais que a Xunta vós
obriga a asumir. Cal é a túa opinión ao
respecto?
Estou completamente de acordo. É unha
inxustiza flagrante pero o goberno autonómico do PP obriga aos Concellos a asumir
competencias impropias que minguan substancialmente os nosos orzamentos
As obras da praza de Ponteareas están
en tempo?
Si, a obra vai en tempo. Esta é unha obra
moi complicada sobre hai que ter en conta
moitas cuestións: faise no medio da vila, hai
que manter o tráfico de entrada e saída, renova o saneamento da zona, hai que mover un
volume inmenso de terra.....Aínda así imos
en tempo. Desde o máximo respecto e con-

sideración aos veciños que se poidan sentir
molestos neste momento, eu pediría por favor un pouco de paciencia porque estou segura de que cando estea rematada eles van
ser os principais beneficiados.
Valóranos a festa do Choco deste ano?
Eu fago unha valoración moi positiva, o noso
obxectivo é pór en valor o choco de Redondela. O que non se pode facer, creo eu, é
comprar choco de fóra para logo vender. Este
ano todo o que se organizou foi un éxito, tanto
no que se refire á gastronomía como ás actividades culturais asociadas á festa, non hai
ningunha dúbida diso. Agora ben, tamén quero dicir que o ano que ven haberá unha carpa
Os comerciantes do Salgueiral quéixanse de
que non os tendes en conta?
Tomo nota para tratar de mellorar e agradézoche o comentario
Como é a relación do concello co sector
da hostalaría?
Moi boa, fluída e cordial
Sobre a festa da Coca que nos dis?
Esta festa organízaa a concellería de Cultura
directamente. Eu só colaboro no que precisen. Pero xa che podo anticipar que vai saír
preciosa.
Por que motivo o Concello de Redondela
pon a bandeira de Ucraína co lema “Non á
guerra” na súa entrada, e non fixo ou fai o
mesmo con calquera das outras guerras
que tanta xente sofre en tantos currunchos do planeta?
Vamos ver, eu non sei que problema hai en
amosar a bandeira dun país que está sendo
obxectivamente agredido e en expresar o
noso rexeitamento a esa agresión. Naturalmente o Concello de Redondela está en contra de todas
e cada unha das guerras do
mundo; as pasadas, as presentes e as futuras.
Xa non queda moito para
o vindeiro proceso electoral e todo apunta a que
ides ter de novo a Javier
Bas en fronte?
Si, eu non sei se,
no caso de que volv a a p e r d e r, v o l v e rá fuxir de Redondela.

Olga Nogueira, mestra , acordeoista e activista cultural

FRONTEIRAS…
Un ano máis tocou procesión das Le-

tras Galegas, este ano baixo a “elástica
fronteira” da “Galiza que limita coa saudade” que cantou (e digo cantou porque
o seu neto di que lle gustaba cantar, e
que foron cancións en galego a lingua
que lles legou á familia) Florencio Delgado Gurriarán.
Nunca lles agradeceremos o suficiente
aos exiliados o seu labor, dentro e fóra
de Galiza. Como nunca lles agradeceremos tampouco aos que non se exiliaron, e aguantaron, como puideron,
aquí. Nin nunca lles agradeceremos ás
nosas nais/pais o nos teren transmitido
o galego como lingua materna (ás que o
fixeron) ou como neolingua (ás que así o
fixeron tamén). E entre grazas e grazas
un escritor galego, dos que máis ten enganchado (e vendido) en lingua galega
(entre outras) nas últimas décadas, falece na UCI do Álvaro Cunqueiro. Novo de
máis.
Eu, no Día das Letras Galegas deste
ano, merquei (puiden facelo en Narón,
un Concello onde as Letras Galegas se
celebran con feira de libros en galego,
obradoiros, espectáculos de teatro, música…) o último libro de Domingo Villar.
Porque a min educáronme no respecto
á xente maior (non hai idadismo onde eu
son). Mais cedo aprendín que a vida é
un sopro. E que o respecto débeselles
a todos por igual: novos e vellos. Se
acaso enfatizado en función da valía e
da actitude vital. Por iso que o Día das
Letras Galegas se lle dedique só a escritores mortos é un erro, a corrixir. E
que se lle dedique só (ou case) a homes
(en 59 anos só 5 mulleres) é un atraso
insultante (con todo o respecto para os
homenaxeados), que limita a nosa posibilidade de sentir este día como unha
celebración.
A min interésame a lingua galega, na

que se escribe a literatura, e que conforma a nación. Ou así o dixeron os que alicerzaron tal denominación. Interésame e
preocúpame. Porque a vexo retroceder
a pasos de xigante cando os avances
son de miñoca. De miñoca no inverno.
Como acontece coa nova lei de educación na secundaria. Hai unhas semanas
sóubose da eliminación dunha hora de
Lingua Galega en 1º da ESO. Houbo algún rebufo, mais a min pareceume unha
oportunidade, xa que se trocaba por
unha nova materia de Libre Configuración de Centro. E eu crin na posibilidade
de instalar, nalgúns, unha materia relacionada coa lusofonía (lingua e cultura
portuguesa, cultura lusófona, ou similar).
Porque non podemos seguir de costas a
ese universo lingüístico e cultural. Mais
por veces nos centros hai inercias que
o complican. E esta materia nova parecíame unha oportunidade para a lingua
galega. Mais seica a Xunta propón trocar
esa materia de Libre Configuración por
un Reforzo. Que pode ser de Lingua ou
de Matemáticas. E, dentro das linguas,
pode ser de Galego ou de Castelán…
Ou sexa: unha posible nova perda para
o galego. Que xa non se escoita nos patios escolares. Que non está vivo entre
o alumnado. E que, como fósil, é duro
de oír. “To conto?” É o primeiro que me
adoita dicir o alumnado cando comezan
o exame oral dos libros de lectura. Agora
xa estou afeita. Custoume descifralo as
primeiras veces. Para eles, todo normal.
Gurriarán e o resto que digan o que
queiran, mais para min, Galiza limita ao
Norte, ao Sur, ao Leste e ao Oeste coa
incapacidade dos galegos e das galegas
por querernos máis. Mais como son optimista, e sei da forza infinda do amor e
da xuventude, apuxo, a canda moitos outros/as, por ampliar esa fronteira. Cada
día.
Até o infinito e máis alá.

IX

Xoan Alonso “Pipa” corresponsal en Euskalerría

Coplas de maio

Veu o merlo onda min
hoxe chovan sobra a co seu traxe negro enteiro,
terra
tróuxome flores de Maio
nubres, soles e estrelas
penduradas do peteiro.
para que agromen dos campos
¡Que hoxe chova sobre a terra
unha língua sen cadeas
e molle o sobreiral,
imos camiño de Ourense
¡Que hoxe chova sobre a terra albiscando Portugal!
toda a auga do mundo
para que agrome entre a xen- ¡Que hoxe orballle sobre a tete
rra
o sentido máis profundo!
e molle os vosos beizos
que non hai língua no mundo
O sentir do noso pobo
máis fermosa co galego!
sen cadeas nin cancelas,
que hoxe chovan sobre a te- ¡Amar bicar en galego
rra
e un bo día teñades
nubes, soles e estrelas.
falade a vosa lingua
por favor non a perdades!
¡Que hoxe chovan sobre a terra
Ainda que ensinen os dentes,
as palabras esquecidas,
poñan pedras no camiños,
soterradas na memoria
cando o río leva auga
e que demos por perdidas!
sempre moe o muiño.

¡Que

Meu fillo que está dormido
soña non berce deitado.
Berce feito de madeira
e con follas de carballo.

Berra miña filla, berra
berra tamén meu amore,
ainda que haxa nevoeiros
pronto brilará o sole.

Miña filla durme pouco,
gústalle soñar esperta
pon os pes na almofada
e fica ca boca aberta.

Berra miña filla, berra
pois outras tamén berraron.
Esta loita é tamén túa
polas que xamáis calaron.
Ainda que chova ou vente
Cantan os pardais no parque perde o medo a mollarte,
ao alborexar o día,
aqui tes o meu paraugas
todos xuntos nunha galla
eu te hei de acompañare.
pois foi longa a noite fría.
Un gran non fai unha praiai-

a miÑoteira
San Martiño
de Ventosela
Redondela

so si que è ben certo,
pero si xuntamos grans
noso será o deserto.
Hai cousas que non se esquecen
por moito que pase o tempo,
un atopa a vida fora
pero leva as raices dentro.
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Van os danzantes vestidos
ca súa camisa branca,
tamén branco o pantalón,
verde, azúl, vermella a faixa.
As penlas e máis as burras
tamén levan traxes brancos,
unha cestiña na man
e no pulso brancos lazos.

Redondela quen me dera
recuar atrás non tempo,
Redondela que me diches
case todo canto teño.

Pecha a banda a comitiva,
diante sempre van os ventos.
Detrás vai a percusión
que vai marcando os tempos.

O meu amigo Luis
vive na rúa do medio,
co recendo das alfombras
semella que estás no ceo.

Un busca na súa memoria,
nos espellos e caixóns,
as lembranzas doutro tempo
que vivín con emoción.

Só tes que abrir a fiestra,
coma quen abre o mundo,
coma que salta o mar
dende o máis alto cumio.

¡Redondela que fermosa,
medra o mar nos meus ollos,
eu non podo facer máis
ca escribir dendo o máis fondo.

Unha mestura de cores
com xeito e moito tino,
que non veu a Redondela
non sabe o que estou dicindo.
Redondela adobiada
no día grande da festa,
xa se escoita o tiriramba
xa se preparan as penlas.
Poucas veces Redondela
amósase tan fermosa,
enxoiada cas alfombras
de flores, mirto e mimosa.

o teu
xornal en
galego
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Carmen amoedo, voceira do PP de Redondela

O TEMPO DE MANTER A DIGNiDADE
Moitas veces temos escoitado comentarios

e declaracións de responsábeis públicos nas
que afirman que a atención social, o benestar,
non é unha competencia das administracións
locais. Non estou dacordo. En absoluto.
Durante moitos anos tiven cargos de responsabilidade no goberno de Redondela, en distintas áreas, e en ningunha delas é tan patente
a responsabilidade de atender os problemas
dos nosos veciños e veciñas, como na Concellería de Servizos Sociais.
Vou aínda máis aló:a esencia da acción de
calquera Concello ten que ser procurar que
ninguén vexa desatendidas a súas necesidades básicas: fogar, comida, educación, seguridade e liberdade. É a obriga dos responsábeis
públicos, da igual que nos sentemos na Xunta
de Goberno ou nas cadeiras da oposición, garantir esas atencións e, ademáis, de xeito que
as persoas non perdan a súa dignidade.
Non facemos, así, outra cousa respectar a
promesa que realizamos ao acceder a un cargo público que é a de cumprir e facer cumprir
a Constitución que consagra, literalmente, dacordo coa Declaración Universal dos Dereitos
Humanos, “a dignidade das persoas, os seus
dereitos inviolabeis o libre desenrolo da personalidade...”. Ese é o comezo do noso traballo.
Sempre fun da opinión de que a área de Benestar Social ten que estar a marxe da contenda partidista o cal non é facil e, ademáis require
algo que en política é case imposible: que os
representantes públicos deixemos de pensar
en nós mesmos e pensemos nos demáis.
Recoñezo que algo así require un esforzo
constante que non sempre o conseguimos

e que a atración da crítica é tan forte como a
atración gravitatoria...pero se queremos lograr
resultados hai que renunciar sentirse político
para sentirnos veciños e poder sentarnos, tomarnos algo e chegar a acordos.
Eses acordos son a base para garantir que
as persoas maiores estarán acompañadas;
que quen perda o seu emprego non quedará
sen casa; que a quen non teña recursos non

lle faltará comida na mesa e non lle cortarán
a luz; que podemos protexer ás mulleres que
son agredidas, ameazadas e que ven en risco
a súa vida; que poderemos axudar, de verdade, a quen busca un emprego ou que ningún
neno o nena deixrá de ir ao colexio porque a
súa familia non poida pagar a matrícula ou os
libros.
Agora é, pode que máis que antes, o momento

do servizo social. Regresamos dunha pandemia
que atacou a base do sustento de moitas familias;
afrontamos a obriga moral de acoller a quen fuxe
da guerra e enfrontamos a suba de suministros
básicos, como a electricidade, os combustibles e
os alimentos. Que máis argumentos precisamos?
Os recursos municipais teñen que ser os
primeiros en chegar, porque somos os
que máis preto estamos das persoas, os
que coñecemos a súa angustia antes que
ninguén, os que temos que botar a primeira man e os que vivimos con eles porque,
antes que nada, somos os seus veciños.

Taperia, cafetería

Agarimo

O pasado foi unha escola,
o presente é para tomar decisións
e o futuro ainda por construir
ma
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Pedro M. Cortegoso Gago, traballador do SERGAS

Menos impostos,
máis recortes.

É

un mantra de case todos os partidos sistémicos propoñer recortes de
impostos como a panacea para solucionar todos os males económicos
das familias, a clase media, as pequenas e medianas empresas, etc.
O PP, na súa nova etapa con Feijoo á
fronte, inicia a súa andaina coa mesma vella e caduca proposta de baixar
os impostos. Regala os nosos oídos
coa redución do IRPF, do IVE e non
sei cantas cousas máis.
Esta melodía xa a temos moi escoitada na Galiza e sabemos o que significa. Non temos necesidade de acudir a un tradutor para decatármonos
de que as baixadas de impostos son
sempre para as rendas máis altas e,
ademais, supoñen o recorte dos servizos públicos e a xustificación para
desviar fondos ao sector privado. Recortes en sanidade, en servizos sociais, etc. As matemáticas non fallan,
son unha ciencia exacta, e se restamos ingresos tamén temos que restar
en gasto ou investimento.
Os galegos e galegas levamos tempo pagando as consecuencias de ter
un goberno enganchado ás “baixadas
de impostos”. O mesmo goberno que
puxo unha taxa ao consumo de auga
duplicando o prezo dos recibos que
pagamos todas as vivendas galegas.

A sanidade pública galega foi unha
das principais “beneficiadas” desta
política fiscal de baixadas de impostos.
Só temos que dar unha volta estes días
polo servizo de urxencias do Hospital
Montecelo par comprobar a situación
lamentábel en que se atopa. Podemos ver cos nosos ollos como non só
os corredores están cheos de padiolas con pacientes esperando, tamén
a sala de espera para os/as acompañantes serven como
almacén
improvisado de pacientes.
Unha
imaxe máis
propia dun
hospital de
campaña,
que
non
coincide
coa propaganda ofi-

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

cial da Xunta do PP que nós vende a
“mellor sanidade pública do mundo”.
E todo isto a pesares da magnifica
atención e o bo facer do desbordado
persoal de urxencias.
Outra das consecuencias de todo isto
é o incremento das listas de agarda
para ser operado pola falta de persoal
ou por deixar de operar polas tardes.
E o Sergas como alternativa deriva
aos pacientes a centros privados, un
negocio redondo para estas empre-

sas ben relacionadas coas autoridades sanitarias.
A Atención Primaria a gran
prexudicada polos recortes.
A saturación das urxencias hospitalarias ten unha causa principal que é
o desmantelamento da Atención Primaria. A falta de persoal sanitario e
administrativo nos centros de saúde
e nos Puntos de Atención Continuada
provocan que moita xente acuda ás
urxencias hospitalarias, colapsando o
servizo, para solucionar os seus problemas de saúde.
Non fai moito o centro de saúde de
Marín quedou con tan só catro médicos/as para atender a unha poboación
de 25,000 habitantes. E que poden
facer eses catro médicos/as? Poden
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levar un seguimento das persoas enfermas? Non, atendendo a cincuenta
ou sesenta pacientes ao día só poden
facer xestións administrativas como
baixas e partes ou atender urxencias.
Esta non é unha situación excepcional. O normal en Marín é a falla de
médicos/as, xa que levamos tempo
sen ter todas as prazas cubertas.
Como tamén ven sendo habitual as
ausencias no PAC cando hai que
atender urxencias fóra do centro e
queda o servizo desatendido.
A Atención Primaria está padecendo
como ningún outro servizo público a
política de baixada de impostos da
“escola neoliberal” e o desvío de recursos á sanidade privada. Redución
de orzamentos, falta de persoal, maltrato nas condicións laborais, etc, isto
é o que ven facendo o goberno do PP
estes anos.

Esta foi unha das prioridades do PP
nos últimos anos, desfacer a Atención
Primaria. Para iso empregáronse a
fondo reducindo cada ano as partidas
orzamentarias e facendo unha política de persoal que botou fóra a un
gran número de profesionais de todas
categorías. Reino Unido, Portugal,
Alemaña, etc, foron o destino de moitos que buscaron mellores condicións
laborais e salarios máis altos.
Hoxe non chegan os médicos/as, non
hai pediatras, e o responsábel, o que
ten as competencias en sanidade,
bota balóns fóra e di que a culpa é
de outros.
En Marín xa levamos dúas manifestacións contra o deterioro da sanidade convocadas pola Plataforma den Defensa
do Centro de Saúde de Seixo, unha en
Seixo e outra en Marín, para demandar
melloras nos dous centros de saúde.

O BNG cuestiona a credibilidade do PP en relación
ao plan de mobilidade urbana sostible
Lucía Santos manifesta que “despois de anos de inacción, de incumprimentos de acordos plenarios e de rexeitar as propostas do BNG, temos sobrados motivos para dubidar da credibilidade do goberno do PP de María
Ramallo.”
Marín

zo da poboación.
Lucía Santos, portavoz municipal do
BNG, declara que “as iniciativas recollidas no Plan presentado resultan fundamentais para a mellora de calidade
de vida da veciñanza e así o levamos
demandando nos últimos once anos
con diferentes iniciativas, que ou non
foron aceptadas no seu momento polo

despois de ser aprobada o PP dixo non
contemplar levala a cabo, incumprindo
así un acordo plenario, e agora mudan
de opinión de novo para presentala no
Plan.
Segundo Lucía Santos, “a limitación e
ordenación do tráfico e potenciación
de zonas peonís son propostas trasladadas en múltiples ocasións a este
goberno, polo que nos alegra enormemente que o goberno municipal mudara a súa postura e por fin pareza ser
consciente das necesidades da nosa
vila.”
Aínda así, no Plan preséntase a necesidade de reordenación das zonas
de aparcamento, mais con “medidas
totalmente improvisadas, esperando a
oportunidade de atopar novas parcelas que poidan dar servizo de aparcamento, chamadas erroneamente aparcamentos disuasorios. Marín precisa
aparcamentos realmente disuasorios”,
en palabras da Portavoz municipal.
En canto á proposta de aparcamento
soterrado no Parque Eguren, Lucía
Santos lembra que “ubicalo no centro
da vila vai en contra da limitación do
tráfico no casco urbano que supostamente se procura” e salienta que “o
proxecto recolle un número de prazas que nos parece bastante limitado
para a obra que supón.” As prazas
que se estiman son 218, cando no
aparcamento da Escola Naval hai na
actualidade 330 prazas que se verán
reducidas considerabelmente en canto empecen as obras do futuro Centro
Cultural, polo que a Portavoz municipal conclúe que “Marín seguirá tendo
problemas de falta de espazo para
aparcar”.
Noutra orde de cousas, a Portavoz
municipal advirte que “as actuacións
que nos presentan como futuro sostíbel e transformador da nosa vila non
poden ir na liña dos proxectos realiza-

Bueu

O goberno municipal de Marín vén de
aprobar hai uns días en pleno municipal a aprobación inicial do Plan de Mobilidade Urbana Sostible, para poder
acceder acceder a financiamentos do
Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional, que recolle unha serie de
medidas para mellorar a mobilidade e
obter un urbanismo moderno ao servi-

goberno do PP de María Ramallo ou
non foron executadas pese a ser aprobadas.”
A Portavoz municipal do BNG lembra
que “o BNG leva anos apostando por
medidas para mellorar a mobilidade
urbana, solicitando melloras de conexión da vila de Marín coas parroquias
e a posta en marcha de iniciativas que
conleven unha mobilidade urbana sostíbel con transporte público.”
Lucía Santos afirma que “a idea deste
proxecto consiste en potenciar e pór
en valor o fomento de zonas de ocio
de xeito sostíbel e a recuperación de
espazos públicos, unha tarefa que o
PP negouse a levar a cabo nestes 11
anos de goberno incumprindo múltiples propostas aprobadas en sesións
plenarias.”
No ano 2016 o Pleno aprobou unha
proposta do BNG para potenciar o
sendeirismo e crear a ruta das mámoas, do río Lameira e do río Loira,
que conta cun gran potencial e valor
etnográfico, e que a día de hoxe segue
sen cumprir.
No ano 2017 aprobouse a proposta do
BNG para a creación do Plan de Protección do Patrimonio Arqueolóxico e
5 anos despois o plan segue sen desenrolar e as actuacións de conservación e posta en valor do inmenso patrimonio arqueolóxico que posuímos
seguen sen realizarse.
No ano 2019 o goberno municipal
anunciou o inicio dos trámites par declarar o espazo de Castiñeiras como
ENIL, tras a presión de diferentes entidades culturais, ecoloxístas e veciñais
que decidiron crear unha plataforma
para a defensa da contorna de Castiñeiras. Tres anos despois non temos
noticias do ENIL.
En 2020 o BNG presentou unha proposta para crear un espazo de aparcamento para autocaravanas. Un ano
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dos até agora por parte do goberno do
PP, como por exemplo as actuacións
na Avda. de Ourense e no Paseo Alcalde Blanco, onde non se crearon
novos espazos de recreo nin se realizou unha renovación integral do que
xa existía. O que Marín precisa son
proxectos que transformen de verdade
os espazos.”
As actuacións que recolle o Plan de
Mobilidade resultan interesantes e
necesarias para a creación de espazos que fomenten a mobilidade sen
tráfico rodado, establecer itinerarios
peonís e ciclistas e crear unha senda que conecte o centro da vila coas
praias. Neste último tema Lucía San-

tos lamenta “que o goberno de María
Ramallo non aproveite esta ocasión
para negociar co Ministerio de Defensa a cesión de terreos da ENM e poder
levar a cabo un proxecto de calidade,
polo que a senda peonil e ciclista, de
levarse a cabo, contará cunha importante limitación de espazo.”
Lucía Santos manifesta que “temos argumentos suficientes para cuestionar
a seriedade das propostas presentadas polo goberno do PP. Despois de
anos de inacción, de incumprimentos
de acordos plenarios e de rexeitar as
propostas do BNG, temos sobrados
motivos para dubidar da credibilidade
do goberno do PP de María Ramallo.”

Antía Yáñez gaña o XIX premio Johan Carballeira
de xornalismo do Concello de Bueu
O xurado destacou que a crónica
xornalística ‘A saúde mental en Galicia, en bragas’, publicada na revista
Luzes, vincula o persoal e o político,
pois parte dunha vivencia propia
entroncando coas opinións de profesionais e doutros doentes de forma fluída
Os premios, tanto na categoría de
xornalismo como na de poesía, entregaranse nun acto público que se
celebrará na semana das Letras Galegas

ramÓn
cabanillas,
105
moaÑa
986 31 56 25



Bueu

Antía Yáñez resultou gañadora do XIX
Premio Johan Carballeira de Xornalismo
convocado polo Concello de Bueu con
“A saúde mental en Galicia, en bragas’,
publicada na revista Luzes e que destacou de entre as dezaseis obras presentadas. O xurado, que se reuniu na tarde
deste martes, 3 de maio, coincidindo co
Día Mundial da Liberdade de Prensa, estivo conformado polas xornalistas Cláudia Morán Mato, Marta Veiga Izaguirre
(gañadora da pasada edición do certame), e Manuel A. Mosteiro García, en representación da Asociación de Amigos
de Johan Carballeira. Na acta, o xurado
salientou que “esta crónica xornalística
vincula o persoal e o político, pois parte
dunha vivencia propia entroncando coas
opinións de profesionais e doutros doentes de forma fluída”. Así mesmo, “visibiliza o tema das enfermidades mentais,
de urxente atención e agravadas pola
pandemia, e da problemática que supón
ter que enfrontarse a un profesional diferente cada vez que abres a porta da
consulta”, sen esquecer “que o remate
desta crónica, a pesar de ser breve, é
moi expresivo e contundente”.
O premio, dotado con 1.500 euros, naceu coma unha homenaxe ao político,
poeta e xornalista bueués, José Gómez
de la Cueva, máis coñecido como Johan
Carballeira, quen tamén fora alcalde de
Bueu ata o seu asasinato a mans dos
franquistas.
Antía Yáñez (Burela, 1991) é enxeñeira,

xestiona unha academia en Cecebre e
organiza obradoiros literarios. Como
narradora, conta con novelas para público infantil e xuvenil como O misterio
de Portomarín, O misterio do torque de
Burela, Be Water, e Plan de rescate; e
para adultos escribiu Senlleiras e, recentemente Non penses nun elefante rosa,
na que precisamente aborda o Trastorno
Obsesivo Compulsivo dende o humor.
Tamén participou no libro de relatos colectivo Entre Donas.
O Premio Johan Carballeira de Xornalismo ten premiado a xornalistas e persoas recoñecidas deste mundo como
Aser Álvarez, Francisco Seoane Pérez,
Óscar Curros Moure, Moncho Paz, Cristian López Iglesias, Arturo Sánchez Cidrás, Antón Lopo, María Obelleiro, Montse Dopico...
Hai unha semana deuse a coñecer o gañador do certame na categoría de poesía, que resultou ser o poeta viveirense
Miguel Sande.

O Teu
xornal en
Galego
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O concello de Bueu consegue a bandeira azul por O Concello acometerá a pavimentación ecolóxica
primeira vez para a praia da Banda do Río e revalida rúa de Fora en Donón con 158.508 euros
da as de Portomaior, Lapamán, Lagos e Area de Bon O proxecto, financiado co Plan Concellos e consensuado coa veciñanza,

O consistorio destaca que a consecución deste galardón por primeira vez da solución aos problemas de salubridade xerados polo estado actual da
para o areal urbano da Banda do Río supón un “fito histórico”, despois de pista
que se puxese en marcha o servizo de socorrismo na pasada tempada esti- Cangas
val e tras os bos resultados na calidade das augas dos últimos anos
Cangas, abril 2022. O Concello de Can- ao Monte do Facho e as súas escavacións.
Félix Juncal, alcalde da vila, salienta que “é un momento ilusionante e a gas sacará en breve a licitación o pavimen- A vía a pavimentar delimita o remate do núecolóxico da rúa de Fora en Donón, cleo de Donón e separa dúas calificacións
consecución deste distintivo supón a guinda ao traballo de moitos anos e tado
financiada a través do Plan Concello 2022 urbanísticas diferenciadas, unha de suelo
con 158.508,80 euros. A pista a pavimentar non urbanizable de núcleo rural e outra de
de moitas persoas”
A Asociación de Educación Ambiental e
do Consumidor (ADEAC) vén de anunciar as bandeiras azuis para os areais
de España durante esta tempada estival. Así, o Concello de Bueu consegue
este verán cinco bandeiras azuis, que
van para as praias de Area de Bon,
Portomaior, Lagos, Lapamán e, por vez
primeira, para a urbana da Banda do
Río. Este distintivo valora factores como
a calidade das augas, a información e
educación ambiental, a seguridade, os
servizos e as instalacións. Ademais, a
vila morracense consegue revalidar o
distintivo azul para a Aula da Natureza
de Cabo Udra e o Centro de Interpretación de Agrelo, inaugurado a finais de
2015 logo da súa rehabilitación municipal.
Este ano, e por primeira vez, a praia da
Banda do Río obtén o galardón azul, o
que supón un fito histórico, sobre todo
porque “este areal partía duns niveis altísimos de contaminación, que logramos
erradicar grazas ás políticas implementadas na última década por este goberno”, apuntan Félix Juncal, alcalde da vila
bueuesa, e Silvia Carballo, concelleira
de promoción económica e turismo. Precisamente, o Concello puxo en marcha
xa o pasado verán o servizo de socorrismo no areal, e tamén se instalaron uns
aseos autolimpables no paseo de María
Eugenia, na zona próxima ao lugar e na
que tamén está proxectada unha mellora para o fomento da accesibilidade e a
inclusión de todas as persoas.
O alcalde salienta que “é un momento
ilusionante e a consecución deste distintivo pon a guinda ao traballo de moitos
anos e de moitas persoas”, pois “que
poidamos izar unha Bandeira Azul no
principal areal urbano de Bueu supoñía
no seu momento unha utopía, e agora é un soño cumprido”. Juncal alude
ao ano 2007, cando se comezou coa
renovación das infraestruturas na desembocadura do río, de cara a corrixir

ten unha lonxitude de 670 metros e actuarase nunha superficie total de 4.322 metros
cadrados.
A alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, explica que esta actuación incluíuse no Plan
Concellos debido ás reiteradas queixas veciñais, xa que un tramo desta pista coincide
e da acceso a un núcleo de vivendas, que
padecen as consecuencias na súa saúde
da nube de pó que levantan os numerosos
coches que transitan por este entorno ben
para gozar das vistas ou ben para acceder

e eliminar os importantes verquidos de
augas residuais desta praia e que facían
que non fose aptas para o baño debido
aos aberrantes niveis de contaminación.
“É importante botar a vista atrás para
darnos conta das transformacións conseguidas”, continúa Juncal que nomea
outras actuacións importantes como foi
a renovación de colectores, nos que
se ampliou a súa capacidade e se separaron as augas, ou a dotación dunha
infraestrutura máis moderna para previr
os desbordamentos do río na tempada
outono - inverno. Todas esas medidas
incidiron directamente na mellora das
analíticas das augas neste areal que pasaron duns niveis de contaminación moi
elevados a ter unha calidade de auga
óptima para o baño, tal e como se refrendou nos últimos anos.
Así, pois, esta candidatura supón “a
conquista de novos espazos de convivencia e relación social, pero tamén o
incremento de recursos turísticos que
teñen unha incidencia directa na economía local”, culmina o rexedor.
Pola súa banda, Silvia Carballo, concelleira de promoción económica e turismo,
salienta que “estes galardóns son unha
garantía de que nas praias se cumpren
determinados parámetros medioambientais, de limpeza e de servizos como
o socorrismo, e de que no Concello levamos a cabo políticas sustentables co
medio que habitamos e mellorando os
servizos ano a ano”.

suelo non urbanizable de protección de espazos naturais.
O proxecto, que recolle as suxestións trasladadas ao Concello pola veciñanza que
reside nesta contorna, contempla a apertura
dunha caixa para a nova pavimentación; a excavación mecánica de cuneta con motoniveladora;
o transporte con camión basculante dos residuos
a un centro autorizado; a formación de cuneta
de formigón coloreado triangular tipo V-20 e o
pavimentado da pista en formigón de 15 centímetros de cor terrizo.

Espido e Osa novo traballo de Xackal
“Espido e Osa” é o terceiro traballo de Xackal
en forma de álbum tras “ Nai Fika” e “A Muda”.
Segundo o galego, este traballo é “o álbum
polo que me gustaría ser lembrado”.
Unha obra composta por 5 cancións cun marcado acento de fantasía, sinxeleza e natureza,
fiados intimamente e creando unha obra cohesionada e conceptual. Unha obra imposible
de etiquetar que máis aló do seu minimalismo
esconde chiscadelas a todos os xéneros posibles¡ tanto no deseño do son como no desenrolo compositivo.
“Espido e osa” está editado polo propio selo de
Xackal, Bagoah, que tras un breve lapso
volve nacer coa intención de incorporar diferentes artistas emerxentes do panorama.
Tamén cabe mencionar o traballo de Abrigueiro Estudos na masterización. No álbum
participa Gael “ Galboir”, un xove músico galego que tamén é membro do proxecto Xackal
durante as actuacións. Galboir, formado en
múltiples instrumentos e destacando en ventos e percusión, participou activamente no
traballo, especialmente no seu featuring para
a canción “Saudade” Un álbum íntegramente
escrito en galego, que aínda que se desmarca
dos últimos lanzamentos de Xackal, segundo o propio autor, é o que mellor revela a súa
identidade máis profunda. “Son cancións que
levan moitos anos compostas e custoume
moito traballo entendelas como acabadas. Levan acompañándome en moitos momentos
bos e malos, son as
miñas fillas”. Chama a atención o tempo que
teñen algunhas destas composicións. Cancións que o artista leva gardando celosamente,
algunha dende hai case 15 anos. “Cando empecei Xackal foi para facer este álbum, faltan
algunhas cancións que xa publiquei e outras
que me reservo, pero
a idea era facer xusto isto. Ao final te vas metendo noutras producións e non terminas o

que máis che importa… Producir música hoxe
deixa pouco espazo para facer esta clase de álbums, os que ao meu emociónanme”
A portada, pintada por María Méndez, fai homenaxe á pintura de Rosseau “Espida e oso”.
A idea de investir os roles sexuais da obra divertía a Xackal, á vez que servía como metáfora á súa nudez exposta á forza da natureza e
á súa ameaza en forma de osa. “Doutra banda
fantaseaba con que o disco fixese homenaxe a
unha relación prohibida entre un servidor e
unha osa. Quería que fose algo delicado pero
acabei desestimando esa idea como canción
para que só quede como imaxe, aí estou eu,
espido e coa osa”
Cabe destacar que a terra era importante para
que o artista puidese acabar este traballo de
décadas: “É moi bonito facer un disco sobre a
natureza, pero se non estás nela é unha mentira. Creo que ao final tantos anos nunha cidade
como Madrid e un contexto como Lavapies
provocaron esta incapacidade para facer esta
obra da maneira en que traballo agora.
Volver a Galicia e ao campo é a clave de todo
agora.
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“Teño ilusión en seguir 4 anos máis. Quero acabar todo que temos en marcha
para que este proxecto tan bonito, co que levamos 7 anos, poida deixar
pegada no corazón da sociedade de Gondomar”
Paco Ferreira,

alcalde de Gondomar
A piques de iniciar un apaixonante ciclo político que terá , se
non hai adianto das estatais, a
súa primeira estación nas municipais do ano próximo ,comezamos unha xeira de entrevistas cos alcaldes e alcaldesas
da nosa área de influencia para
coñecer a situación política local e as súas expectativas futuras. E facémolo co amigo Paco
Ferreira, alcalde de Gondomar. Velaí vai o que deu de si a
nosa conversa
Comezamos con dúas cuestións
referentes á policía local: seica se
xubila un axente deses dos de toda
a vida non?
Si, Manel. Un tipo ao que lle teño moito
aprecio pois foi con quen comecei eu
a miña andaina na policía e con quen
compartín moitas patrullas e experiencias. Deséxolle de todo corazón que
poida gozar dunha xubilación longa e
feliz porque tena máis que merecida.
Por que xa non está Lito como
xefe da policía local?
El veu de Redondela e tiña a súa praza
alí. Neste momento había a posibilidade de que a súa praza en Redondela
podíanlla cubrir e a modo de garantía,
porque aquí estaba temporal, decidiu
marcharse. Agora quen exerce de xefe
está de baixa e é un policía, Ángel Vila,

o que asume a xefatura.
O servizo é satisfactorio?
Si. Ángel é moi bo profesional e a sociedade está moi satisfeita co traballo
da nosa policía local.
Recentemente tiveches unha xuntanza con representantes da DEP e
da subdelegación do goberno. Cóntanos o obxecto e o seu resultado?
Ben, esa xuntanza á que te refires
prodúcese na procura da captación de
subvencións para o noso pobo. Temos
a intención de captar fondos para a
remodelación de edificios municipais
como por exemplo Centro de Desenvolvemento Local
Perdoa que che interrompa, xa
que estamos cos edificios fálanos

da casa Peralba?
É un precioso edificio que vimos de
adquirir a un creo
que moi bo prezo,
400.000€, e imos facer unha biblioteca
municipal de moita
entidade. Terá unha
sala de audicións,
sala de imaxe, un
arquivo histórico e
con espazos distintos que sirvan tanto para o lecer dos
nenos como para o
estudo das persoas
adultas.
Sigamos logo co
asunto da captación de fondos?
Ao respecto disto
quixera resaltar a
grande dificultade
burocrática que supoñen. Deberían de
deseñarse procedementos que fagan
a súa solicitude moito máis áxil e dinámica. As administracións non temos
os técnicos necesarios para ese tipo
de procesos e en ocasións non queda
outra que a externalización. En calquera caso nós estamos na liña de xestionalo todo. En Gondomar témolo moi
ben e non perdemos case ningún tipo
de subvención.
Temos previsto actuacións tanto
no centro como nas parroquias?
Desde logo que si. E, malia que o PP
non para de acusarme de que non
atendemos ás parroquias de maneira
adecuada , dígoche con rotundidade
absoluta, e tamén con humildade, que

nos meus 7 anos como alcalde fixemos bastante máis nas parroquias que
eles en 14 .
En saneamento tamén?
Tamén. Ao respecto do saneamento só
no ano 2022 imos andar preto do millón de € en investimentos, con actuacións en Morgadáns, Chaín, Vincios e
Vilaza alén de distintas reparacións en
zonas do casco onde o saneamento
está deteriorado
No que se refire a Chaín unha veciña da parroquia demandounos que
che preguntaramos polo camiño
das Mercedes?
Acabamos de comezar alí unha actuación de humanización ,pavimento da
estrada e recollida de pluviais. É unha
zona moi concorrida que estou seguro
que vai quedar moi bonita
Entón esa campaña que está a facer o BNG sobre o saneamento non
ten razón de ser?
Imos ver ; o que está a dicir o BNG
é que Gondomar ten o saneamento
no 60% das súas casas. E si, iso é
así. Tamén teño que dicir que eu son
o primeiro interesado en chegar o antes posible ao 100% dos domicilios do
noso pobo con saneamento. A diagnose é moi fácil, o que xa non o é tanto é
a solución. Eu convido ao BNG a que
nos diga a todos de onde sacaría os
20 ou 30 millóns de € necesarios para
completalo saneamento de Gondomar?.Encantaríame coñecer a resposta. E gustaríame moito máis aínda que
nos axudaran a quitar máis partidas,
das distintas administracións,específicas para saneamento.
Outra das nosas lectoras, veciña
da zona da Ponte das Rosas, tamén
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se interesa por se ides facer algo
alí?
Eu creo que a zona xa é moi bonita.
En calquera caso si, imos pórlle máis
árbores e algunha mesa de pedra con
taboleiros de xadrez. Por outra parte adquirimos uns terreos, para facer
máis grande o paseo e co tempo crear
unha senda peonil que poida chegar
ata a ponte do Bravo.
O casco de Gondomar ten problemas de aparcamento?
Todos os cascos teñen problemas de
aparcamento. Pero o modelo de cidades mudou e o modelo Agora da DEP
aposta polas peonalizacións as humanizacións e polas cidades para as
persoas
O modelo Agora a ti convénceche?
Si. Eu aposto por el. A súa filosofía
consistente en crear cidades máis
amables e humanas encaixa perfectamente coa miña forma de entender
os espazos urbanos. A vida resulta
máis fácil así, máis solidaria , máis sa
e teño a certeza de que o comercio da
zona tamén resulta beneficiado. Fíxate
por exemplo no noso pobo, que claramente aposta por un casco para as
persoas, na actualidade estanse abrir
arredor de media ducia de negocios
novos.
Quedou claro cal é o teu modelo
de cidade, pero o visitante que se
achegue a mercar ou simplemente a
gozar de Gondomar vai poder aparcar?
Desde logo que si. É que é necesario
conxugar ambos aspectos e facilitar
bolsas de estacionamento a quen se
achegue ao noso pobo. E nós témolas,
claro que si: A explanada do pavillón
de deportes, o aparcadoiro de Eduardo Iglesias, o aparcadoiro na parte traseira de Penisco, o da zona da Igrexa,
o do CDL, o da policía, a circunvalación ,o novo que acabamos de abrir na
estación de autobuses, o de Rosalía
de Castro......E se todo sae ben pronto poderemos anunciar unha grande
nova bolsa de aparcamento unido a un

espazo para as caravanas
O conflito da praza de abastos
está solucionado?
Si, afortunadamente si. Neste asunto
a oposición non debeu ser tan irresponsable e nunca teriamos chegado
ata onde chegamos. A nosa actuación
foi irrepochable, absolutamente axustada a dereito, e a posición máis humana e xusta para garantir o traballo
duns praceiros que levaban moitos
anos alí e agora teñen a súa situación
regularizada. Non teño ningunha dúbida de que, a pesar de que o goberno
quedou só, tiñamos a razón moral. A
xustiza encargouse de amosar que
tamén tiñamos a razón xurídica.
Cando poderemos dicir por fin que
Gondomar ten Plan Xeral?
Ese é un dos grandes cabalos de batalla. O que aprobamos nós de maneira inicial foinos devolto pola Xunta e
mándanos facer unha serie de modificacións considerables. Agora mesmo
estamos na fase de adaptar todos os
cambios que nos impón a Xunta e xa
nos queda moi pouco para rematar.
Vai ser o Plan Xeral que che guste
a ti?
Non, pero é que quen o aproba ou non
é a Xunta e a nós non nos queda outra
quen seguir as súas indicacións senón
non nolo aproban. E Gondomar precisa un plan xeral con urxencia. Nós temos o compromiso da Xunta de que se
o presentamos coas modificacións que
eles piden vai ser aprobado. Por outra
parte o plan xeral é un documento vivo
sempre podemos facer algunha modificación puntual. Pero o que é necesario é ter un.
Cando esperas levalo a pleno?
Á volta do verán. Agardo un exercicio
de responsabilidade e que poidamos
aprobalo inicialmente de maneira unánime. E logo exporiámolo ao público
para que a xente faga as alegacións
que estime oportunas. Unha vez resoltas as alegacións nós volveriamos
aprobalo e mandariámolo á Xunta xa
para a súa aprobación definitiva.
Como e cando se vai resolver a

situación do polígono da Pasaxe?
Eu levo 7 anos traballando nese tema
como un animal. E resolver esa situación é unha das teimas máis importantes da miña etapa como alcalde.
No ano 2016 aprobamos o proxecto
sectorial da Pasaxe. Ese documento
marca un antes e un despois neste
asunto. Recordo que veu o presidente
da Xunta a presentar esa aprobación,
xusto en campaña electoral, e garantiu
un investimento de 30 millóns de €
Cumpriu?
Non. Hoxe, 6 anos despois, aínda estamos agardando polo primeiro euro.
En que situación estamos na actualidade?
Despois de moito traballo estaba xa
todo en marcha para comezar a desenvolver a fase un e urbanizala totalmente pero uns afectados de Valadares,
descontentos co anuncio do alcalde
de Vigo de facer un polígono na súa
parroquia, denunciaron as obras da
Pasaxe e lograron unha sentenza que
nos ordena publicitar o proxecto e sometelo a un informe de avaliación ambiental simplificado. Xa fixemos todo
o que nos mandaron e está nas mans
da Xunta. En breve coñeceremos a
súa resposta. Se nos di que todo está
ben o que temos que facer é expor o
proxecto un mes e comezar as obras.
E se o que di é que non está ben?
Agardo que non sexa así. Pero se
fose teriamos que modificar o que nos
digan claro, aínda que eu teño confianza nunha resolución positiva.
Vai haber eólicos no Galiñeiro?
Non, de ningún modo. É un compromiso firme deste alcalde e deste goberno
de protexer a enorme riqueza natural e
patrimonial da serra do Galiñeiro. Iso
non quere dicir que non esteamos a
favor das enerxías renovables, claro
que estamos a favor. Pero de maneira racional, non agresiva, cun estudo
escrupuloso dos posibles impactos e
respectando zonas de enorme riqueza
, como o Galiñeiro, que en ningún caso
deben de ser agredidas.
Xa están mellor as relacións con

Manuela?
A min encantaríame que Manuela se
integrara no noso goberno e traballar
cóbado a cóbado co BNG. Vivimos
tempos de perigosa involución social
e política, falo de toda España, e entendo que as forzas de esquerda debemos de remar xuntas, colaborar e
traballarmos en conxunto.
Acabamos Paco. O ano que ven
hai eleccións municipais. Supoño
que volverás presentar a túa candidatura. Con que ánimos as encaras?
Eu teño a ilusión de seguir catro anos
máis si. Temos unha serie de proxectos en marcha que quero rematar.
Quero sacar o plan xeral adiante, pór o
polígono da Pasaxe a funcionar, dotar
de saneamento ás zonas de Gondomar que non o teñan, mellorar moitos
camiños e zonas das parroquias.....En
definitiva quero seguir dándolle unha
volta ao noso querido Gondomar para
que este proxecto tan bonito co que
levamos 7 anos poida deixar pegada
nas almas e nos corazóns de toda a
sociedade de Gondomar
As túas ilusións políticas rematan
na alcaldía de Gondomar ou poderemos verte no futuro pelexando noutras lideiras?
A miña vida política remata na alcaldía
de Gondomar. Eu son un namorado do
meu pobo e a miña máxima aspiración
é servilo o mellor que saiba e poida.
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O Instituto de Estudos Miñoráns (IEM), en colaboración co Concello deGondomar e a Editorial Galaxia,
convoca o XIV Premio de poesía Victoriano Taibo
O Instituto de Estudos Miñoráns (IEM),
en colaboración co Concello de Gondomar e a Editorial Galaxia, convoca
o XIV Premio de poesía Victoriano Taibo, dotado con 4000 € e unha escultura conmemorativa de Fino Lorenzo.
Rexerase polas seguintes
BASES:
1. Os traballos presentados deberán
ser orixinais e inéditos, de temática
libre, non poderán ser adaptacións
nin estar premiados noutro certame
no momento da decisión do xurado.
Estarán escritos en lingua galega, de
acordo coas Normas ortográficas e
morfolóxicas do idioma galego da Real
Academia Galega e doInstituto da Lingua Galega (NOMIG, 2003).
2. Cada traballo consistirá nun ou varios textos poéticos, cunha extensión
non inferior a 400 versos con unidade
temática, non podendo superar as 250
páxinas.
3. Os traballos presentaranse en papel por triplicado, con letra de corpo
12 nun sobre pechado identificado co
lema, pseudónimo ou o título elixido
polo autor/a. Acompañaranse ás copias en papel un CD ou USB coa obra
en formato PDF. O arquivo en PDF
non poderá conter datos ou metadatos
que identifiquen a súa autoría.
Así mesmo, dentro deste sobre, xunto
cos traballos incluirase outro sobre pechado identificado co devandito lema,
título…, que conterá os datos persoais
(nome, apelidos, copia de DNI, teléfono de contacto e enderezo electrónico.
O xurado só o abrirá no caso de ser
premiado.
Os traballos enviaranse por correo ao
seguinte enderezo:
XIV Premio de Poesía Victoriano Taibo
Instituto de Estudos Miñoráns
Apartado 30
36380 Gondomar (Pontevedra)
4. O prazo de admisión de orixinais
comezará cando se faga pública esta

convocatoria e rematará o día 2 de setembro de 2022.
5. Os traballos presentados conservaranse durante un mes a partir da data
de publicación da resolución do xurado, período durante o cal poderán recollerse no local do IEM en Gondomar.
Transcorrido ese prazo destruiranse
os que non fosen solicitados polos
seus autores ou
autoras.
6. O xurado estará constituído por
persoas de recoñecido prestixio no
ámbito literario.
7. A obra premiada será publicada
pola Editorial Galaxia na súa colección Dombate
e non xerará dereitos de autor durante os primeiros

1000 exemplares editados.
8. O premio outorgado será
único e indivisible. O xurado poderá declaralo deserto se estima que a calidade
das obras presentadas así o
aconsella.
9. A persoa gañadora comprométese a impartir un obradoiro totalmente presencial
de poesía en Gondomar entre os meses xaneiro e marzo de 2023. O obradoiro terá
unha duración de 18 horas
e non suporá compensación
adicional por gastos de ningún tipo á parte do importe
en metálico do premio. O
obradoiro poderá facerse de
forma telemática no caso de
que a persoa gañadora resida fóra de Galicia, feito que
deberá acreditarse debidamente.
10. Calquera incidencia non
prevista nesta convocatoria será resolta polo xurado.
11. O feito de participar supón a aceptación destas bases.
O Premio de poesía Victoriano Taibo
recoñeceu até o de agora a obras
das seguintes escritoras e escritores:
2008: Carlos Negro con Cultivos

Transxénicos
2009: Mª Carmen Caramés con Cuarto Minguante e Elvira Riveiro e
Silvia Penas con Biografía da Multitude
2010: Mª Goretti Fariña con Devastacións dispoñibles
2011: Calros Solla con Holocausto Zacoe
2012: Conchita Álvarez Lebredo con
Distancias e Simetrías
2013: Ramón Sandoval con Territorios
Estraños
2014: Lara Rozados con O caderno
amarelo
2015: Iñaki Varela con Do outro lado
das portas
2016: Xosé Iglesias con A relixión do
mar
2017: Rafa Vilar con Erosións
2018: Laura R. Cuba con A situación
actual
2019: Fran Fernández Davila con Mover os Marcos
2021: Arancha Nogueira con Antese.
O IEM e o Concello de Gondomar queren, a través deste premio, enxalzar a
figura de Victoriano Taibo, escritor e
mestre na parroquia de Morgadáns, e
contribuír ao crecemento da literatura
na nosa lingua, convertendo Gondomar e este premio nunha cita imprescindíbel para as Letras Galegas.
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“Bombeiros forestais da Xunta denuncian a falta
de previsión da administración autonómica”
Borreiros

O pasado xoves 5 de maio celebrouse no Centro Cultural da Comunidade
de Montes Veciñal da parroquia de
Borreiros en Gondomar unha rolda de
prensa na que interviñeron membros
da ORGCCMM (organización galega
de comunidades de montes) e bombeiros e bombeiras Forestais de 6 meses. Á rolda de prensa asistiron Xan
Lois Cabreira Bombeiro Forestal de 6
meses, e Latino Rodríguez Areal por a
ORGCCVMMS. Tratou sobre estado
dos nosos montes e da non chegada
este ano dunha liña de axudas (subvencións). As CCVMMS denuncian
que tampouco recibiron axudas da
administración autonómica para poder
realizar funcións preventivas e as que
se fixeron foron cos fondos propios.
Os bombeiros e bombeiras denuncian
a falta de previsión un ano máis no que
non se contou con case mil traballadores para realizar labores preventivas e
poder no verán mitigar os efectos do
lume, verán que se prevé que sexa adverso e seco. Os bombeiros non teñen
que incorporarse ata o 18 de maio.
A consellería do medio Rural ven de
prohibir calquera tipo de queima de
maneira indefinida desde o primeiro
venres deste mes de maio xa que se
prevé que este ano vai ser complicado
cara os incendios despois dun inverno
e dunha primavera anormalmente secos. Por esta razón bombeiros forestais e responsables das comunidades
de montes ofrecen o seu punto de vista.
Bombeiros e bombeiras advertiron que
“O risco de incendios tan virulentos
coma os de hai cinco anos, no 2017,
é máximo”, “en todo o inverno perdemos un tempo precioso para executar
labores de prevención”, “levamos tres
veráns seguidos chuviosos e temos un
volume de biomasa bastante alto nos

montes”, Xan Lois denuncia que “para
que os montes estean limpos é preciso
man de obra todo o ano”. Eles están
contratados como fixos descontinuos
durante seis meses, dos cales só dous
son para labores de prevención dependendo das condicións meteorolóxicas
de cada tempada. Levan varios anos
demandando que os contraten todo o
inverno para “poder mitigar calquera
vaga de lumes que ninguén desexa”
e que para isto non hai ningunha estratexia definida, engaden que “os nosos montes agora xa non se traballan
como antes, que só teñen monocultivo
de pino e eucalipto e isto é un problema engadido” e fai un chamamento
á administración galega a ser seria e
responsable, a tomar cartas no asunto
e aconsella que tomen como exemplo
as comunidades de montes engadindo que “son un exemplo de como ano
tras ano, co seu traballo poden mitigar
a vaga de lumes”. Denuncia e recrimina tamén que “poderíase actuar nos
terreos invadidos pola maleza pero
a Xunta prefire manter unha actitude
impositiva cos particulares e multalos,
aínda que se dean casos de persoas
maiores que non poden afrontar os
gastos de rozar os seus terreos próximos as zonas de vivendas”.

comunidades para tarefas de prevención chegan en setembro ou outubro,
este ano nin se convocaron aínda. Os
montes son de todos e podemos desfrutalos todos pero os responsables de
mantelos decentes somos os comuneiros e a Xunta esquécese de nós, e
non tódalas entidades temos os recursos necesarios para manter os montes
como un xardín”. “A día de hoxe case o
90% do diñeiro que recadamos na ven-

da de madeira temos que investilo en
limpalos para facer nós a prevención
dos lumes”.”Non invisten en prevención e logo aportan millóns de euros
para a extinción destes lumes e isto só
beneficia ás empresas adxudicadas a
dedo para este fin tomando aos noso
montes como un negocio para os seus
amigos”. “As nosas administración non
lle importa o noso rural nin as xentes
do rural”.

O BNG anuncia alegacións a privatización do servizo de auga
en Gondomar que deixa miles de vivendas sen saneamento
O Goberno local do PSOE rexeitou estudar a posibilidade da xestión pública
O documento só contempla un incremento, nos 20 anos de concesión, de
771 novos abonados ao saneamento, cando na actualidade hai en Gondomar máis de 3.000 vivendas sen este servizo

O Bloque Nacionalista Galego anunciaa que presentará alegacións ao
estudo de viabilidade económico-financeira da privatización do servizo
de auga e sanemento municipal. O
documento, realizado en decembro de
2020, analiza a posibilidade de otorgar
a concesión destes servizos a unha
empresa privada durante vinte anos,
mais só contempla un incremento de
771 novos abonados ao saneamento,
cando na actualidade hai en Gondomar máis de 3.000 vivendas sen este
servizo.
Desde o BNG lamentan a negativa
do goberno local do PSOE de estudar
tamén a posibilidade da xestión pública e consideran preocupante que nese
estudo non se teñan en conta as necesidades actuais nin futuras no que
a saneamento se refire. Subliñan que
o borrador do PXOM, presentado polo
goberno de Paco Ferreira na Xunta
para a súa avaliación ambiental e estratéxica en agosto de 2020, prevé que
a necesidade real en Gondomar, nun
Pola súa banda, Latino, en represen- horizonte de 16 anos, sería de 2.250
tación das asociación comunais ase- novas vivendas.
gurou que “as axudas autonómicas ás “A conclusión que sacamos é que o

goberno local continúa sen ver prioritario o saneamento integral do noso
concello”, indica a Portavoz municipal
do BNG en Gondomar, Manuela Rodríguez, e engade: “ao Alcalde non lle
preocupa nin que o 44% da veciñanza
careza de saneamento, nin que a súa
ausencia estea a xerar un problema de
contaminación que compromete a saúde pública”.
Pola súa parte, a organización nacionalista continúa coa campaña a prol
do saneamento integral do concello e
exercerá con responsabilidade a defensa do medioambiente e a calidade
de vida do conxunto das veciñas e veciños de Gondomar.

Cafeteía da cultural de

Xogos de mesa, billar, dardos...
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Tomiño emprende a segunda fase da reforma do Campo da Feira, na que investirán 200.000 euros
As obras da 1ª fase achegaron o parque ao resto dos equipamentos a través da mellora da accesibilidade para os peóns, favorecendo a súa percepción
como un elemento integrado e atractivo
Tomiño

A primeira fase da reforma do parque urbano do Campo da Feira está
a piques de rematar e en breve acometerase a segunda fase na que se
investirán 200.000 euros no acondicionamento dunha nova área de xogos
xuvenil, despois de que se aprobara
no último pleno un expediente de modificación de créditos.
Esta zona verde, situada moi preto da
Praza do Concello (no Seixo), atopábase conectada a este espazo a través
da Rúa da Feira, con beirarrúas estreitas e de difícil accesibilidade para
o uso peonil o que, sumado ao muro
de granito que o rodeaba, provocaban
que o parque estivera afastado do resto do núcleo urbano. O feito de ter que
cruzar para ir alí a avenida Gondomar,
que conta cun elevado tráfico, tamén
facilitaba este illamento.
É por estas cuestións que o Concello de Tomiño levou a cabo o proxecto
de reforma que pretendía incorporar
o parque ao espazo público peonil do
núcleo do Seixo, achegándoo tamén
ao resto dos equipamentos a través
da mellora da accesibilidade para os
peóns e favorecendo a súa percepción
como un elemento integrado e atractivo.
A intervención xirou arredor de varios
eixos. Por un lado conectouse a Praza do Seixo coa Rúa da Feira a través dunha plataforma única, no que os
vehículos se elevan de cota, tratándoo
como un espazo de prioridade peonil.
Tamén se creou unha beirarrúa de
3,50 metros na rúa da Feira, mellorando a accesibilidade e favorecendo o
uso peonil do espazo público, que se

dotará en breve de árbores e bancos.
Ademais, a rúa Santa María de Oia,
situada fronte ao parque, pasou a ser
unha prolongación do mesmo coa
creación dunha plataforma única que
sitúa a estrada e as beirarrúas ao
mesmo nivel, pasando a ser un espazo peonil con tratamento compartido,
pavimentada con lastros e formigón do
mesmo xeito que a rúa “Buenos Aires”
e a Praza da Mina.
Unha das intervencións decisivas foi
a eliminación do muro que separaba
o parque da rúa (facilitando á integración do primeiro ao resto do conxunto),
substituíndo por un banco en zigzag
e xerando áreas de estancia e acompañado dunha estrutura luminosa da
mesma forma, coa que se mellorou a
iluminación do espazo, contribuíndo a
crear unha percepción do parque aberta e acolledora.
Así mesmo, a intervención non só conservou a vexetación existente, senón
que serviu para realzar a súa visibilida-

de, poñendo en valor unhas árbores de
gran relevancia histórica presentes no
lugar desde a época
na que se realizaba
a tradicional feira do
gando.
A actuación deu
como resultado a
creación dunha área
moderna e contemporánea, continuando coa aposta da
recuperación do espazo público para as
persoas a que vén
levando a cabo o Concello nos últimos
anos. Estas obras están xa finalizadas
a falta de dispoñer os bancos de madeira, sinalización e papeleiras.
Segunda fase
Ao investimento de 250.000 euros financiados ao abeiro do Plan Concellos 2020 para levar a cabo a 1ª fase,
sumaranse agora outros 200.000 de
fondos propios para a creación dun
gran parque xuvenil que terá xogos
e tamén un novo skate park. A obra,
denominada “Reconfiguración da área
de Xogos e Esparcimento do Parque
da Feira”, está pensada para nenos
maiores e adolescentes, complementando así a área de xogos da Praza
da Mina, destinada aos nenos e nenas
máis pequenos.
Na intervención do Parque da Feira
recóllense, entre outras, as demandas
do Consello da Infancia de Tomiño.
Concretamente, a intervención consistirá en:

-Conectar os diferentes desniveis do
interior do parque, modificando as
rasantes, para facelo máis accesible,
recorrendo a pavimentos brandos e
acordes cun espazo verde e de descanso.
- Reparar os elementos de Skate do
parque, ampliando a superficie pavimentada, recolócanse nela novas
ramplas e elementos trasladados
desde a alameda de Goián. Con este
incremento de superficie e de xogos
auméntanse as súas posibilidades, e
intensifícanse o seu uso polos adolescentes.
-Instalar novos elementos de xogo,
que contribúan a exercitar a coordinación do sistema motor dos nenos,
buscando a socialización e o xogo
compartido co fin de mellorar as habilidades sociais entre eles, sen perder
por iso diversión e entretemento.
-Substitución e mellora do mobiliario
urbano (bancos, mesas, papeleiras,
aparcadoiro para bicicletas). Potenciando os espazos de sombra que proporciona a vexetación existente como
áreas de estancia, de reunión e de socialización.
-Cambiar as luminarias por unhas
máis eficientes e que alcancen uns
niveis de iluminación adecuados para
mellorar la seguridade do novo espazo. Homoxeneizando a súa estética
coas xa instaladas nas novas áreas
peonalizadas do Seixo.
Con estas intervencións quedarán resoltas as demandas de áreas infantís
no núcleo do Seixo, ademais que se
favorece a mobilidade e de potenciar o
uso do espazo público polos veciños.
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A paisaxista Sinda Davila deseña cinco novas
rotondas en Tomiño a modo de escaparates do
viveirismo, motor económico do municipio
A experta traballa coordinadamente cos viveiros da zona (representados
por acuBam) e coa Fundación Xabier Pousa, responsable do proxecto
“Cultivando Paisaxes” dentro do que se engloba esta actuación
Tomiño

A paisaxista viguesa
Sinda Davila é a artífice do deseño das
rotondas da nova
avenida Baixo Miño,
construída arredor do
centro urbano de Tomiño co fin de reducir
o tráfico rodado no centro do municipio.
A experta traballa de forma coordinada
cos viveiros da zona (representados
por acuBam. Asociación de Cultivos
do Baixo Miño) e tamén coa Fundación
Xabier Pousa, responsable do proxecto
“Cultivando Paisaxes”, dentro do que
se engloba esta actuación.
O obxectivo era o de converter cada
rotonda (son 5) nun escaparate da actividade do viveirismo, principal motor
económico da vila. Así, a xente que circulara pola nova avenida, podería ver
algo diferente e preguntarse o por que.
Davila decantouse por deseños “orgánicos”, con moitas plantas e árbores
que vaian florecendo en distintas épocas do ano. “A min, preocupábame,
sobre todo, os volumes e a estrutura,
e díxenlles a eles –os viveiristas- que
elixiran as plantas que quixeran amosar”, aclara a autora dos deseños,
coma o da rotonda situada na saída da
vila pola estrada que vai a Gondomar.
Nesta, hai rododendros, carballos -que

abren en forma de
pirámide-, hortensias do tipo “paniculata” (especie
de hortensia máis
forte e resistente
que a común, que
pode alcanzar os
4,5 metros) de cor
verde lima e verde branco; liriopes o
serpentinas, etc. Entre eles, malla anti-herbas (para minorar as tarefas de
mantemento), perfís de metal (para que
nun futuro non se perda o deseño), rego
gota a gota (para aforrar auga) e un
“río” de cristais azuis reciclados, ademais de pedras (canto rodado branco
e gravilla) e luces tipo led. Un soporte
explicará que as rotondas forman parte
do proxecto “Cultivando Paisaxes” e un
código Qr indicará os nomes das plantas e árbores e os viveiros onde atopalas.
Noutra das rotondas puxéronse maceiras ecolóxicas rodeadas dunha plantación de diferentes plantas (azalea,
diosma, loropectalum, physocarpus e
gravillea) a que van florecendo diferente segundo a época.
Os traballos nas rotondas vanse realizando de forma simultánea e, en xeral,
están xa moi avanzados, aínda que os
resultados definitivos non se observarán ata dentro dun ano.

“Todo o BNG de Tui está moi ilusionado
co seguinte proceso electoral. Queremos
gobernar e imos a por todas”
Carme Núñez, voceira do BNG de Tui

Comezamos pola actualidade máis rabiosa, Carme:
hoxe, 6 de maio, hai unha
charla do goberno municipal en Pexegueiro, a túa parroquia. Vas ir?
A charla vai tratar sobre o
plan da compostaxe municipal. Lamentablemente por
un compromiso persoal non
vou poder ir. E asegúroche
Tino, que me dá moita pena
por dúas razóns:1) porque é
nunha parroquia,algo que non se fai
moito.2)porque a compostaxe é unha
das bandeiras da política ambiental
do BNG e teño moito interese en coñecer como a pretenden desenvolver
Segues pensando que o goberno
municipal non trata por igual ás parroquias có casco ?
Si, sigo pensado o mesmo. De feito,
moitas das medidas que se fan no
casco urbano prexudican ás parroquias como, por exemplo, o do aparcamento. A xente das parroquias non
ten transporte público para vir ao centro, teñen que desprazarse en coche
e agora van ter que pagar o aparcadoiro. O único que se fai para as parroquias é arranxar algunha carreteira
e pouco máis.
Ti vives en Pexegueiro. Na túa parroquia, por exemplo, hai servizos
suficientes para poder desenvolver
a vida con normalidade?
Podo dicirche que a miña vellez non a

vexo e Pexegueiro. E non porque non
me gustaría, que me encantaría, senón porque non o vexo posible. Onde
vivo teño que desprazarme en coche
para calquera cousa e se de maior
xa non podes conducir vives illada.
Temos feito propostas desde o BNG
para que o concello utilice os espazos
baleiros que ten cheos de maleza,
para acondicionalos con bancos, xardíns ou calquera outra actuación que
facilite que a xente poida reunirse e
socializar .
Estamos a un ano das eleccións,
cal é a túa valoración do goberno
municipal neste mandato.
Moi decepcionante. É a primeira vez
que Tui está gobernada pola esquerda, con maioría absoluta, e están a
gobernar exactamente igual que o facía o PP. Sen ningún tipo de consenso, totalmente o contrario. Un concelleiro do PSOE dicía que co BNG non
se podía dialogar. Pero é que nunca
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nos aceptan nada.
Pois a versión do PSOE é que con
vós non é posible dialogar?
E de que imos dialogar se en 3 anos
non nos fixeron nin unha soa proposta¡¡, e cando facemos algunha proposta nós é desbotada
Por exemplo?
Hai pouco propuxemos que o edificio
de Cam Fran, que está abandonado,
se arranxara para facer un espazo
para que se reunisen as distintas asociacións do concello, facer un local
de ensaio para a banda da Tui… Propoñiamos un espazo como unha zona
de multi actividade. Isto levámolo a
dous plenos. O alcalde púxoo encima
da mesa como proposta a estudar,
cando chegamos a esa comisión informativa xa había un anteproxecto
onde valorábase poñer policía local,
centro de día, centro para reunir ás
asociacións, isto como decisión unilateral do PSOE .
Entón, non ves cambios substanciais entre este goberno e os que
tivo o PP?
Eu creo que a día de hoxe ata empeora. Nin o problema do aparcamento está resolto, nin ten vías de resolverse porque a maneira que teñen de
abordalo considero que vai provocar
que vaia a peor.
Fíxate ía preguntarche agora polo
do aparcadoiro?
No último pleno o alcalde volveu insistir en facer o proxecto que ten pensado dun aparcadoiro privado e de
pago, cunha concesión de 40 anos
a unha empresa. Un aparcamento
con 298 prazas, das que 36 van ser
destinadas ao centro de saúde. Isto o
que vai levar é a suprimir 430 prazas
de aparcamento gratis que hai agora
mesmo en superficie. Exactamente,
non sei a que altura está o proxecto
pero, para empezar, houbo que desembolsar 1.700.000€ para comprar
75 prazas de garaxe para o concello
e para o mantemento de todo o ano.
Dá a impresión de que é o concello o
que vai pagar é a construción do apar-

cadoiro para logo ceder a explotación
a unha empresa privada durante 40
anos. A experiencia doutros concellos
limítrofes di que isto non funciona.
Con este tema xa houbo problemas desde o principio, non?
Si. A este concurso presentáronse
dúas empresas, ao principio gañou
unha delas, a segunda reclamou e admitíronlle o recurso. Volveuse sacar a
concurso e gañou a segunda. Agora
sospeitase que a que perdeu vai volver reclamar.
A suposta falta de capacidade
para o diálogo do goberno foi, ao
teu xuízo, o motivo da ruptura do
goberno municipal?
Realmente non o sei, pero creo que
pode ter algo que ver. Nós gobernamos dous anos co Partido Socialista e
tivemos que aguantar moito, ás veces
non foi nada fácil.
E que tipo de posición ten Lano
Alonso agora na oposición
Ten unha posición bastante crítica.
Creo que un dos motivos do enfrontamento de Lano co PSOE foi a
taxa do lixo. Como está ese tema e
cal é a posición do Bloque?
Laureano e os hostaleiros teñen razón, hai que cambiala. Hai que elaborar unha nova taxa e cóntase co
compromiso do alcalde de que o van
a facer.
Quen é, ao teu xuízo, responsable de que en Tui haxa unha taxa de
lixo anormalmente elevada ?
O PP. Isto xa ven de antes
A apertura da rúa Ourense que
efectos tivo no tráfico de Tui?
Empeorou lixeiramente a situación.
Esta rúa fai como un embude nas horas fortes de máis tráfico. Para non ser
Tui tan grande, o tráfico é tremendo.
Penso que debería de facerse doutra
forma, porque creo que esta rotonda
empeorou o tráfico substancialmente.
Hai pouco presentastes unha moción referente ao Sahara. Cal é o
resultado?
Ben, saíu aprobada. Votamos todos
os grupos a favor.

E non lle custou ao goberno municipal do PSOE votar en contra da
posición do PSOE do Estado?
Creo que o alcalde dixo que aínda
que non estaba cento por cento de
acordo co texto ía votar a favor.
Faime unha síntese das vosas liñas de traballo político máis significativas?
Presentamos moitas mocións en
cada pleno e insistimos moito en tódalas melloras medioambientais,
cremos que temos que ser pioneiros
nisto e non chega con colocar un
contedor de reciclaxe.Temos que ser
valentes e estar comprometidos con
políticas medio ambientais realmente
transformadoras
Aprobáronnos unha moción para mudar a xestión do punto limpo, outra
para intentar mellorar a reciclaxe nas
parroquias, tamén outra para a sinalización das parroquias e a recuperación do seu patrimonio. Todas aprobadas e en ningunha se fixo nada de
momento.
O que non entendemos foi a actuación na praia de Areeiros en Guillarei,
asfaltaron para que os coches puideran aparcar xusto ao carón, con isto
somos moi críticos.
Tema tallante pola nosa parte foi o do
aparcadoiro que desde un principio
dixemos que non e fixemos campaña
en contra.
Tamén defendemos o valor que ten o
mercado dos xoves e a súa tradición

histórica. Trasladárona para abaixo
ao carón de Cam Fram e nós non o
compartimos. Perdeu a hostalería, os
vendedores do mercado e a xente do
comercio local co cambio de localización. Fixemos a proposta de establecela na Corredoira e na Rúa Augusto
González Besada para recuperar o
seu poder de tradición.
Que ambiente percibes polas rúas
de Tui en relación ao goberno e en
relación ao BNG?
Penso que valoran o traballo que facemos pois intentamos ser moi serios
e moi responsables.
Co goberno percibo certa decepción,
había moita expectativa e detecto malestar, sobre todo polo casco urbano.
Rematamos Carme. Estás animada para ser candidata no 2023?
Eu estou ao dispor das miñas compañeiras e compañeiros do bloque
de Tui para situarme no posto que
consideren. En calquera caso, tanto
eu coma as demais persoas do bloque temos unha enorme ilusión neste
proceso electoral e a nosa vontade
é gobernar .Temos un proxecto realmente transformador para Tui e con
toda a humildade atrévome a pedir a
confianza para podermos facer de
Tui unha cidade da que nos sintamos orgullosas e orgullosos, e na
que a procura do ben común de
maneira equitativa e xusta sexa o
sinal de identidade do seu goberno.
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“O mellor que ten o BNG é a súa militancia. O traballo inxente
e xeneroso, sempre a cambio de nada, dos compañeiros e
compañeiras da nosa comarca logrou emocionarme en moitas ocasións”
Laureano Muíños,

responsable comarcal

Na xeira que iniciabamos no mes de marzo para coñecermos o estado de saúde do nacionalismo galego, comarca a
comarca e localidade a localidade , toca desta volta achegarse polas terras do Baixo Miño. Nesta comarca o nacionalismo ten unha situación moi boa, de feito nas eleccións
municipais do 2019 foi a primeira forza tanto en número
de votos como en número de actas acadadas. Nós falamos
con Laureano, o seu responsable comarcal. El é un militante de A Guarda que reivindica con moito énfase que a
boa situación actual é froito do traballo colectivo de innumerables homes e mulleres que deron e dan o mellor de si
mesmos sen pedir nada a cambio. Asemade amósase moi
ilusionado en que á progresión ascendente do nacionalismo nesa comarca aínda lle queda un longo camiño para
percorrer
Canto tempo levas militando no
BNG?
Non cho podo dicir con exactitude pero
máis de 20 anos seguro
Lembras por que comezaches?
Sempre, desde adolescente, tiven simpatías polo nacionalismo galego. Despois
dunhas eleccións que non saíran todo o
ben que agardaba dei o paso de ser militante. Comecei en Compostela
Cando asumiches a responsabilidade
comarcal?
No ano 2016. Antes fun responsable de
organización.
A túa responsabilidade ten máis momentos gratos ou ingratos?
O BNG ten unha particularidade que a diferencia de todas as demais organizacións
sociais e políticas do noso país : está formado por un corpus de militantes non de afiliados e afiliadas, senón de militantes, cun
profundo compromiso cos valores que defende. E eu son un máis. No posto no que
as distintas conxunturas políticas me sitúen
eu sempre serei un militante implicado e
comprometido. E cando existe un elevado
nivel de compromiso os momentos ingratos

pesan moito menos.
Cal é o estado xeral da saúde do BNG
no Baixo Miño?
A nivel nacional o estado de saúde do bloque é moi bo tanto polos resultados electorais como polo crecemento organizativo
que estamos a ter. A situación da nosa comarca é un reflexo do que está a pasar en
todo o país.
Tamén no que atinxe á mocidade?
Tanto é así que merecen unha mención
especial. Galiza Nova no Baixo Miño medra en todos os sentidos de maneira continua e a min fanme sentir enormemente
orgulloso. Hai esperanza no futuro, estou
seguro.
Esa situación xeral que describes non
se dá en todas as comarcas, porén na
vosa é especialmente boa .Por que?
De feito nas municipais somos a 1º forza
política tanto en número de votos como de
concelleiros. Non é fácil responder a cales
son os motivos. Só che podo dicir que o
compromiso dos compañeiros e compañeiras, o seu nivel de implicación, o volume inmenso de traballo que desenvolven,
sempre a cambio de nada, é tan grande

que houbo momentos en que teño chorado
coa emoción.
Ben, imos comezar a análise da situación de todas as localidades
Tui
Levo máis de 25 anos analizando a actualidade política do país galego e poucas veces coincidín con ninguén tan
brillante como Carme, a vosa voceira
nesta localidade?

Eu coincido claro. Carme é unha
política sobresaínte, unha profesional soberbia e un ser humano
magnífico. O seu compañeiro
na corporación,Tato, tamén é un
tipo máis que notable. A verdade o equipo que temos en Tui é
unha pasada
Dicíame Carme que todo o
BNG de Tui está moi ilusionado, e que o seu obxectivo
é gobernar. Ti iso velo verosímil?
É un obxectivo ambicioso pero é
verosímil si. Toda a comarca está
a tope para que máis cedo que
tarde poidámolo facer realidade.
En Tui é onde máis crecemos en
militancia, toda ela está a facer
un traballo ímprobo e sei que
acabará dando resultados. E o
que é máis importante, o BNG
ten un proxecto para Tui, un
proxecto de vila marabillosa,como xa amosamos en tantas outras, que temos a firme vontade
de facelo realidade
O paso do tempo que permite ver as
cousas con maior frialdade fai que as
decisións de entrares no primeiro goberno de Enrique cabaleiro e de non facelo no segundo as consideres correctas?, ou agora cambiarías algo?
Cando entramos no goberno foi unha decisión en conxunto da militancia de Tui, que
eu avalo claro que si. De feito nas áreas
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que levamos e no tempo que estivemos
fixemos un traballo moi importante. No
caso do segundo mandato o PSOE non
nos necesitou para ter a maioría absoluta ,
é dicir que non foi unha decisión que tomase o bloque.
Para o PSOE de Tui con vós non é posible dialogar?
Se o diálogo consiste en comunicar decisións sobre as que non dan opción algunha
a debater, non se pode, claro que non. Agora ben, se se trata de buscar o consenso
na procura do mellor para Tui, quen coñeza
a Carme ou a Tato sabe que iso é radicalmente falso.
Vai repetir Carme como candidata nas
eleccións do 2023?
Eu xa che dixen antes o que pensaba dela,
pero a decisión dependerá da militancia de
Tui desde logo.
Oia
Esta é a localidade na que tendes unha
presenza máis pequena. Só un concelleiro. Por que?
Supoño que será por unha suma de razóns
diferentes. Non creo que se poida atribuír a
un motivo concreto. Imaxino que a súa historia política, a súa estrutura consistente en
moitos pequenos núcleos espallados nos
que é moi difícil facer traballo político, pois
fai falta moita xente para poder facelo, e outras razóns diversas incidiran
Creo que o actual voceiro, o amigo
Xuster, pouco menos que ten o don da
ubicuidade?
A min déixame abraiado a súa capacidade
de traballo. Está en todas as partes recollendo información de todos os problemas
existentes e procurando solucións rápidas
e dilixentes. Unha actitude diametralmente
oposta á do actual goberno municipal. De
feito os problemas máis importantes que
ten Oia están chegando ao parlamento galego polas iniciativas do BNG
Como valoras a xestión do goberno de
Cristina Correa?
Opaca e raiando o despótico. Non escoita
nin á oposición nin á veciñanza
Acabará habendo eólicos na Serra da
Groba?
Imos facer todo o posible para que non os
haxa

Que expectativas realistas tendes para
as eleccións do 2023?
Medrar significativamente
A Guarda
Nesta vila quedastes a moi pouca
distancia do PSOE, algo máis de 80 votos. Inicialmente entrastes con eles no
goberno e logo, despois de distintos
episodios de tensión saístes. Por que
entrastes e por que saístes?
A aritmética electoral deixou un escenario
no que o sensato éra un co goberno entre
o PSOE e o BNG. E nós así o fixemos coa
mellor intención de cumprir un pacto de
goberno que fose favorable para A Guarda. Pero lamentablemente a experiencia
de goberno fíxonos constatar que o PSOE
non estaba disposto a permitir un co goberno real e non cumpriron co pacto que
asinamos.
Pero non houbo maneira de reconducir a situación?
Para o BNG estar nun goberno non é un
fin en si mesmo,é un medio para transformar a realidade. Se a conxuntura fai que
teñamos un socio que incumpre o pactado,
non é oportuno seguir compartindo camiño.
Unha decisión tan difícil como esa
deixou algún tipo de pouso na militancia nacionalista da Guarda?
A decisión de abandonar o goberno foi absolutamente correcta e o estado de saúde
da militancia nesa vila, magnífico, amosa
que non tivo consecuencias negativas nas
compañeiras e compañeiros desa localidade
Na Guarda teremos que dicir algo de
Camposancos, Entidade Local Menor,
gobernada por vós?
É que se non mo preguntaras xa cho ía
espetar eu ha ha ha ha. En Camposancos
o traballo de Mercedes Martínez e de todo
o seu equipo é máis que brillante. Estamos
moi orgullosos no BNG do que están a
facer. Considero que a veciñanza da entidade local así deixará ver nas vindeiras
eleccións.
Nas eleccións do 2023 non é previsible ningunha maioría absoluta. Se quedades por diante do PSOE ides intentar
formar un co goberno con eles?
O BNG na Guarda é a auténtica alternativa

de goberno.
Xa, pero..?
Se o BNG ten posibilidade de gobernar a
Guarda estudariamos todas as hipóteses
posibles calquera que sexa a situación
aritmética que resulte do próximo proceso
electoral.
E se o PSOE queda por diante vosa?
En calquera caso estudariamos todas as
hipóteses posibles.
Vai repetir Anxo Baz como candidato
do BNG?
Dígoche o mesmo ca no caso de Tui. Esas
decisións tómaas a militancia de cada localidade
O Rosal
No 2019 acadastes esta alcaldía , histórica do PP, cun resultado espectacular ;
o 46,98% dos votos. Esperábalo?
Esperaba un resultado moi bo, se cadra no
tan rotundo como foi. Pero no traballo político que viñamos facendo polos camiños
do Rosal xa se percibía que a xente quería
cambio e que o BNG ía ser o protagonista
dese cambio
Non foi un resultado que saíse da
nada claro?
Non, abofé que non. Foi un resultado que
xorde do inxente traballo político dos e das
militantes. Non só de agora senón de moitos anos atrás.
Naquela noite electoral histórica acordácheste de alguén especial?
De moitos e de moitas: Alberte Alonso,
Carlos Villanueva, Noemí........Como che
dixen aquel resultado xorde dun traballo de
moi longo percorrido.
Faime unha valoración destes 3 primeiros anos na alcaldía?
O cambio que o Rosal precisaba estase
a pór en marca. E esta nova época para
esta localidade xa non ten marcha atrás.
Baixando ao terreo do concreto se tivera
que salientar algo sería a grande implicación que ten este goberno co tecido asociativo local. Escoita sempre á veciñanza para
todo.
Non tes medo de que a remodelación
da praza do Calvario provoque malestar
na veciñanza desa zona e o poida afectar aos vosos resultados electorais?
Todo cambio tan relevante como ese pro-

voca certo malestar inicialmente, pero se
tomamos como modelo outras experiencias anteriores nas vilas BNG vemos como
o resultado final acaba por entusiasmar e
por beneficiar a quen alí reside. Desde o
máximo respecto a quen no momento presente poida sentirse molesto eu pediría un
pouco de paciencia. Os principais beneficiados desa reforma van ser os seus veciños. Estou seguro diso.
Ánxela vai ser, como Sandra, alcaldesa ata que ela queira?
Ánxela ten un perfil propio diferente a Sandra, pero é unha alcaldesa de moi longo
percorrido, si.
Tomiño
Non resulta fácil dicir nada de Sandra
que non se dixera xa. Son 15 anos na
alcaldía non?
Si, Sandra é alcaldesa desde o 2007 no
que tivo que facer un pacto de goberno con
outras forzas para poder ser elixida alcaldesa. E desde aquela xa son tres maiorías
absolutas en continua progresión con 9, 10
e 11 actas acadadas nos 3 últimos procesos electorais.
Cal é o motivo desas maiorías absolutas?
Sandra é unha muller brillante, como di ela
sempre o traballo en equipo absolutamente
compacto é un sinal de identidade do BNG
de Tomiño, e só hai que darse unha volta
por Tomiño para ver como está. Creo que
esa é a mellor resposta posible á túa pregunta
E chegamos á pregunta máis difícil
de toda esta conversa: Por que motivo
ese enorme caudal de confianza que o
BNG recibe nas municipais de Tomiño
non se pode trasladar a outros procesos electorais?
A min, que son nacionalista desde sempre,
encantaríame coñecer a resposta exacta a
esa pregunta e non só para Tomiño, senón
para moitas outras localidades como Pontevedra, Bueu..... pero por desgraza non
teño a chave concreta que o poida explicar
Haberá que recorrer ao tópico..
Ha ha ha, pois vale: son procesos electorais distintos. En calquera caso o BNG é
unha organización con 40 anos de historia,
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con milleiros de militantes que deron e dan
o mellor de si mesmos para podermos vivir
nunha Galiza mellor, e haberá que seguir
facendo camiño para que a nosa forma de
entender a realidade poida conquistar moitos máis corazóns
Na militancia do BNG de Tomiño, despois de tantos anos no goberno, non
se xerou unha situación de certa relaxación que poida producir unha desconexión coa realidade social?
De ningún modo. A militancia do BNG en

Tomiño está máis viva ca nunca.
Sandra vai ser alcaldesa ata que ela
queira( é unha opinión persoal).Temos
equipo para afrontar o relevo para cando chegue o momento?
Xa che dixen antes que para Sandra o traballo conxunto nun equipo no que todas e
todos estean nunha situación de comodidade é esencial. Si, temos equipo de abondo.
Aínda que agardo que Sandra siga sendo
moitos anos máis alcaldesa desa vila que é
exemplo en todo o pais galego.

O BNG CONTINÚA DEMANDANDO UNHA
COMUNICACIÓN EFICAZ CON CAMINHA
Anxo Baz:” Un barco turístico de
prezo desorbitado non é a solución.
Goberno Central e Xunta de Galiza
deben incluír nas súas axendas
unha comunicación eficaz entre A
Guarda e Caminha”
A guarda

O portavoz municipal do BNG na Guarda Anxo Baz, anuncia novas iniciativas no
Congreso dos Deputados e no Parlamento
Galego para reclamar aos Gobernos do Estado e de Galiza unha comunicación eficaz
e sostíbel entre A Guarda e Caminha.
O nacionalista manifestou “Un barco turístico de prezo desorbitado non é a solución.
Goberno Central e Xunta de Galiza deben
incluír nas súas axendas unha comunica-

os Gobernos do Estado español e Portugal, que conte ademais coa implicación da
Xunta de Galiza e dos concellos afectados
a ambas as beiras do río Miño” reivindica
Anxo Baz. Para a organización nacionalista
deben estudarse as distintas alternativas de
transporte posíbeis, para apostar finalmente
por unha proposta que permita compatibilizar a conservación do alto valor ecolóxico do
Esteiro do Miño coa posta en marcha dun

novo medio de comunicación eficaz e sostíbel que conecte de forma áxil A Guarda con
Caminha.
O Portavoz Municipal nacionalista aposta
por un proxecto de futuro que poida servir
para “avanzar na constitución dunha futura
Eurocidade entre A Guarda e Caminha, que
potenciaría as relacións económicas, sociais
e culturais entre ambas localidades situadas
a ambas beiras do Miño”.

A nova escola infantil pública do consorcio de
A Guarda será privada
A Guarda

O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar saca alicitación os servizos de atención educativa da escola infantil
de AGuarda, de nova creación
O concello de A Guarda asinou un convenio de colaboración coa Consellaría de
Política Social, a través do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar,
en xuño de 2020, para a construción dunha
escola infantil de 0 a 3 anos, de tres unidades (41 prazas).
A escola infantil de A Guarda ten previsto
comezar a actividade en setembro, co inicio do curso 2022/2023 e, até agora, nunca
se puxera en dúbida que a xestión fose a
ser directa, con persoal propio.
Ás agachadas, o Consorcio publicou [2] o
ción eficaz entre A Guarda e Caminha”.
día 26 de abril no seu web a licitación do
“Resulta fundamental recuperar dunha ma- servizo de atención educativa, que non é
neira eficaz a comunicación con Caminha nin máis nin menos que a xestión privada
e, para iso, é preciso un compromiso entre deste centro, construído con fondos públi-

cos no espazo publico municipal que son
as antigas instalacións do comedor e vivenda do profesorado dun colexio público.
Á empresa que se lle adxudique a xestión
non terá que investir
capital nin infraestrutura. Se lle garante
unha cifra de negocio e de
beneficio sen ningunha exposición ao risco
empresarial. Será chegar e
encher, beneficios a costa dun servizo publico subvencionado.
O Consorcio ten unha estrutura organizativa que, ademais de xestionar os
chamamentos para a selección do persoal,
tamén centraliza as compras de material,
elaboran os criterios educativos, control
dos menús máis saudábeis..
Para a CIG a única garantía de calidade de
servizo e de emprego digno é a xestión directa dos servizos, integramente públicos,
dende a atención educativa ata a limpeza
e os comedores.

Xacoba


Estamos en Ribadelouro
ao lado de Mosende.
Temos todas as ganas do mundo de
que a nosa casa sexa tamén a túa
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Consolídase o crecemento nos visitantes a Tui

En abril recibíronse 2.900 consultas na Oficina Municipal de Turismo
Tui

Ata 2.854 persoas se achegaron en
abril á nova Oficina Municipal de Turismo do Concello de Tui, situada no céntrico Paseo da Corredoira. Ao longo do
mes esta Oficina atendeu a un total de
2.087 turistas, deles 154 de procedencia estranxeira e 1.933 de procedencia
española. Xunto a eles un total de 767
peregrinos, 354 procedentes doutros
países e 413 de orixe española. Compleméntanse estes datos cos ofrecidos
pola Oficina do Peregrino da catedral
de Santiago de Compostela, que recollen que un total de 2.665 peregrinos
iniciaron o seu Camiño de Santiago na
nosa cidade, consolidando a Tui como
terceiro lugar de inicio da peregrinación
a Compostela, logo de Sarria e a moi
pouca distancia de Porto (con 2774).
Sumando os peregrinos que inician a
súa ruta xacobea en Valença (1.380) a
Eurocidade Tui – Valença é o segundo
lugar de inicio da peregrinación polos
diferentes Camiños de Santiago.
Cabe resaltar como o Camiño Portugués con 8.598 peregrinos é o segundo
itinerario elixido polos peregrinos logo
do Camiño Francés (con 18.330) e a
moita distancia do Camiño Inglés (1763
peregrinos) ou o Camiño Portugués da
Costa (1.686 peregrinos).
Para o alcalde de Tui, Enrique Cabalei-

ro González, consolídase a tendencia
que se recolleu nas estatísticas de visitantes na pasada Semana Santa con
1.436 consultas nesta Oficina Municipal
de Turismo (entre o venres 8 e o domingo 17 de abril). As cifras pois recollen
unha tendencia crecente no número de
visitantes á nosa cidade, atraídos polos
recursos de interese patrimonial e turístico que oferta o núcleo tudense, un
continxente de visitantes que dinamiza
o tecido socio-económico do noso municipio.
Do desglose dos datos, podemos reco-

ller que a maioría dos visitantes á nosa
cidade proceden de Madrid (366), Burgos (70), Biscaia (61) Cantabria (49),
Barcel o n a
(39),
Va l l a dolid
(35),
Astur i a s
(27),
sen esquecer
a o s
visitantes de
proximidade
procedentes
de Pontevedra
(271), A Coruña (193) ou Ourense (53).
Pola súa banda, os visitantes de orixe
estranxeira teñen a súa orixe en Portugal (52), Croacia (25), Arxentina (24),
Eslovenia (15), Alemaña (10)….
No caso do peregrinos tamén é a Comunidade de Madrid a que aporta máis,
con 99 peregrinos, seguida de Pontevedra (63), Sevilla (33), Barcelona (27),
Málaga (16), Navarra (16), Alacante
(15),Murcia (13), Xaén (12), Las Palmas (11)…..
No que atinxe aos peregrinos estranxeiros os datos da Oficina Municipal de

Turismo recollen estas procedencias:
Portugal (68), Alemaña (62), Italia
(47),Reino Unido (24),Francia (20),
Bélxica (16),Corea (11), Brasil (10),
Países Baixos (8)…
Enrique Cabaleiro, alcalde de Tui, estima que estes datos positivos expresan
as posibilidades de desenvolvemento e
crecemento do sector turístico tudense,
un labor no que o Concello de Tui amosa o seu compromiso promovendo nos
últimos meses importantes actuacións
(apertura da nova Oficina de Turismo,
proxecto Río Miño navegable coas
viaxes turísticas no río Miño, presenza
en feiras como a BTL de Lisboa, etc.)
para mellorar a oferta de Tui. Unhas
actuacións nas que o Concello procura
tamén a implicación e complicidade da
sector privado para dotar de maior atractivo e calidade a visita á nosa cidade.

o teu
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civís que todo o 2021, sendo probabelmente o peor mes en 7 anos de guerra. Mentres a coalición realizou máis
de 1.400 ataques aéreos no Iemen, as
forzas hutíes lanzaron 40 operacións
militares sobre infraestruturas estratéxicas en Arabia Saudita e os EAU,
incluíndo aeroportos, campos de gas e
petroleiros no Mar Vermello.
O país está en ruinas e a economía
destrozada no medio dun bloqueo
da coalición, que limitou o acceso a
comida, combustíbel e outros produtos non esenciais. Como consecuencia produciuse unha inflación
imparábel, os prezos da comida
incrementáronse máis do dobre en
2021, e a moeda iemení caeu ao
seu nivel máis baixo a finais do pasado ano.
O impacto da guerra é devastador.
Polo menos 4 millóns de persoas
foron desprazadas e estímase que
a guerra matou 377.000 persoas a
finais de 2021 (o 70% nenos), das
cales o 60% indirectamente a través da fame e enfermidade. Máis
do 80% dos 30 millóns de iemeníes
vive por debaixo do umbral da pobreza (2 de cada 3 na pobreza extrema) nun país onde o acceso á
auga non está garantido, 14,5 millóns enfróntanse a un perigo inminente de fame e 20 millóns precisan
asistencia humanitaria.
A comezos de ano, o Programa
Mundial de Alimentos veuse forzado a reducir as racións de comida
para 8 millóns de persoas debido
á escaseza de fondos, con familias
recibindo apenas a metade da cesta
da compra mínima estandar. Case
a metade dos nenos menores de 5
anos sofren malnutrición crónica e
moitas familias vense obrigadas a
enviar os seus fillos a traballar ou
mendigar nas rúas.
Se as previsións eran demoledoras
para este 2022, con estimacións
que alertaban da posibilidade de
que 19 millóns pasaran fame na segunda metade do ano, a extrema situación humanitaria aínda pode empeorar, dado que o país depende
case enteiramente de importacións
de alimentos e o conflito en Ucraína
está a aumentar o prezo do trigo e

pode chegar aínda a interromper a
subministración.
A tregua acordada polos hutíes e
o goberno do Iemen, benvida por
EEUU e Irán, que supón un cesamento de todas as operacións
ofensivas militares por terra, mar e
aire, ofrece un raio de esperanza e
un alivio moi necesario para a poboación iemení. As partes semellan
exhaustas, conscientes de que non
van gañar a guerra e preparadas
para buscar solución a unha guerra
civil, cun gran compeñente internacional, que o pasado 26 de marzo
entraba no seu oitavo ano.
Os hutíes creron durante moito
tempo que o seu triunfo era inevitábel mais sofriron un gran revés
en Marib, sitiada durante máis dun
ano, e a intervención saudí foi un
fracaso: non restaurou Hadi no poder; reforzou os lazos entre os hutíes e Irán; o conflito expandiuse
a Arabia Saudita e EAU; a carga
económica da guerra; e o dano da
súa reputación internacional tras as
numerosas violacións dos dereitos
humanos.
O xoves 7 de abril, no último día das
conversas celebradas en Riad polo
Consello de Cooperación do Golfo
para abordar a situación do Iemen,
que comezaran o 30 de marzo coa
ausencia dos hutíes, debido a súa
negativa a participar en conversas
en territorio saudita, o exiliado presidente do Iemen, Hadi, a instancias
de Riad, anunciou que transfería os
seus poderes a un Consello Presidencial, que agrupa representantes
dos diferentes grupos anti-hutíes e
terá a tarefa de negociar un cesamento do fogo permanente.
A falta de alternativas e a lexitimidade internacional mantiveron Hadi
no poder durante 10 anos malia
atoparse exiliado en Riad e ser impopular. Subordinado a Arabia Saudita, foi un presidente visto como un
líder accidental, pois ía estar no poder durante os dous anos de transición cara a democracia no Iemen,
que foi incapaz de liderar as forzas
gubernamentais durante a guerra
que arrasou o país.
Mais cómpre ser moi prudentes

ante un proceso que virá cheo de
dificultades. O Consello Presidencial, criticado polos hutíes por ser
imposto por estranxeiros e non representativo, terá dificultades para
manterse unido, pois os diferentes
intereses están destinados a chocar. Amais rexistráronse xa varios
ataques en Marib, refuxio de centos
de milleiros de iemeníes desprazados pola guerra (pasou de 300.000
habitantes a máis de 2 millóns desde 2015), e os hutíes critican que o
goberno iemení e a coalición, que
controla o espazo aéreo e maríti-

mo do Iemen, non están a cumprir
a súa parte do acordo, que inclúe
o libre acceso ao porto de Hodeidah para barcos con combustíbel
e a reanudación dos voos desde o
aeroporto de Saná, pechado a voos
comerciais desde agosto de 2016.
O sistema tribal, a división norte-sur, os grupos xihadistas, os actores locais e estranxeiros forman
parte da complexa realidade iemení, polo que a gran cantidade de
diferentes intereses presentes no
Iemen fai difícil establecer un prognóstico sobre o futuro do país.

Iniciadas as obras do camiño escolar que transformarán a rúa Trobador Xoán García de Guillade
e outras da contorna

As melloras tamén alcanzarán a un tramo da rúa Nardos e do Paseo Matutino, triplicando o espazo para as persoas
Ponteareas

O Concello de Ponteareas iniciou as obras de
transformación da rúa Trobador Xoán García
de Guillade, que se converterá nun espazo
público de calidade para as persoas. Os traballos abranguerán algo máis dun quilómetro
e permitirán crear o primeiro espazo escolar
seguro da vila ata o CEIP Ramiro Sabell e triplicarán o espazo para a veciñanza. “Esta actuación transformará por completo un longo
percorrido moi utilizado por escolares, deportistas e persoas para o paseo, converténdoo
nun espazo seguro, atractivo, sombreado e
amábel”, salienta a alcaldesa, Cristina Fernández Davila.
As obras teñen un prazo máximo de execución de 8 meses e nelas invístense case
731.000 euros financiados nun 75% a través
do plan ReacPon da Deputación de Pontevedra e nun 25% con fondos propios do Concello. O proxecto permitirá conectar a pé o
centro urbano con parroquias como Fontenla
e Arcos, e mellorará o tramo da rúa Nardos
entre Xoán Trobador e o Paseo Matutino,
así como nesta última rúa entre a saída de
Nardos e a entrada a Feliciano Barrera, onde
se atopan os institutos Val do Tea e Pedra da
Auga.
A rúa Trobador Xoán García dende a Avenida
de Galicia até o parque Ferro Ucha, de 200

metros, será de uso peonil en plataforma única para o paseo e a estancia, con abundante
arborado e mobiliario e circulación de vehículos a motor reducida a residentes, garaxes e
servizos.
“Esta obra vai transformar de xeito extraordinario unha rúa e unha estrada degradada,
con beirarrúas estreitas, sen arborado e inhóspita, nun espazo público de calidade para
o paseo, o desprazamento a pé e a relación
social”, salienta o concelleiro de Mobilidade,
Roberto Mera.
As persoas que desexen facer consultas ou
expoñer incidencias poderán facelo ben enviando un correo electrónico a mobilidade@
ponteareas.gal ou ben chamando ao teléfono
986 64 00 00.
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O museo da Ciencia do Viño fai balance
despois dun mes con novos horarios e
a posibilidade de visitas interactivas

O Museo da Ciencia do Viño de Salvaterra ratifica a boa acollida que ten o
seu contido museográfico entre veciños e foráneos.
Salvaterra de Miño

Case duascentas persoas visitaron, no
pasado mes de abril, as súas punteiras
e interactivas instalacións tras a ampliación de horarios de atención ó público e
o establecemento de visitas audioguiadas. En prol dunha maximización dos
recursos tecnolóxicos dos que dispón o
museo as visitas realízanse, nestes momentos, mediante unha aplicación que o
visitante poderá descargar no seu teléfono ou dispositivo móbil. Un sistema que
permite ó usuario non só coñecer de primeira man todos os contidos do museo
senón tamén, información dos principais
recursos turísticos do municipio.
O elevado volume de visitantes que se
achegan ó museo reflicte o gran interese
que o turismo enolóxico está a espertar
na xente que ven a coñecer o noso territorio. É polo tanto, o enoturismo, un eixe
dinamizador da nosa economía local, da
nosa gastronomía, do noso patrimonio e
da nosa tradición. Unha proposta capaz

ACiP mostra a súa indignación ante o deplorable
e perigoso estado do parque de As Pombas
O parque de maior extensión de
Ponteareas encontrase nun estado
de abandono excepcional, que ata
resulta perigoso.
Esiximos o goberno unha partida
orzamentaria para a súa reparación
inmediata.
Ponteareas

de xerar redes invisibles de valor engadido.
Os días de apertura ó público do Museo
da Ciencia do Viño do Condado son de
mércores a domingo, en horario de 11h
a 14h e de 17h a 19h.
Non será preciso a inscrición previa
agás para os grupos de máis de 15 persoas ou aqueles que desexen unha visita guiada.
As reservas para grupos deberán efectuarse a través do teléfono 617.14.88.66
ou no enderezo electrónico: museocienciavino@concellodesalvaterra.org

Na mañá do xoves, representantes
de Alternativa Ciudadana de Ponteareas
acudiron a comprobar o actual estado do
Parque As Pombas, ante o aviso de varios
veciños sobre o seu estado calamitoso.
Unha situación, que tamén dificulta a posta en marcha de negocios que pretenden
abrir na súa contorna.
Tan só asomarse as instalacións podemos observar como a maleza e a alta
herba predominan en todo o recinto. Se
damos unha volta polo mesmo podemos
observar unha gran cantidade de material en mal estado (papeleiras polo chan,
cerrados das pistas deportivas totalmente
desfeitos, bancos en mal estado e un longo etc.) e que ningún membro do goberno
local move un dedo para arranxalo.
O máis preocupante é que existen elementos de auténtico perigo para nenos e

maiores, atopamos varias arquetas que
están sen tapar e que, coa cantidade de
herba que acumulan ao seu redor, dificultan a súa visibilidade e poden causar máis
dunha lesión. Tamén se atopa algunha árbore totalmente seca, que pode ser derrubada coa chegada dun temporal.
Como oposición a este goberno, somos
conscientes de que leva 7 anos abandonando as parroquias e deixándoas a deriva, co cal non nos sorprende esta actitude
de pasotismo constante. Pero si nos chama a atención que propoñan novos equipamentos deportivos, cando dificilmente
son capaces de manter en bo estado os
actuais.
Como ben sinala Juan Carlos González Carrera, líder de ACiP: «Este parque
debería ser unha referencia para toda
Ponteareas, xa que ten unhas condicións
excepcionais. A mala xestión de BNG
e PSOE provocan que sexa unha zona
ruinosa, na que os pais teñen medo de
deixar xogar os nenos deste municipio».
Dende esta formación, queremos transmitir publicamente a nosa indignación co
estado actual deste parque de 10 000 m2,
un auténtico pulmón verde do casco urbano. Esiximos o goberno, que de inmediato,
destine unha partida orzamentaria para a
recuperación deste espazo para o uso e
desfrute seguro de todos os ponteareáns.

Enxeñeiro Técnico
Agrícola

Pablo Carballido
Avda Rosalía de Castro, 2
Ponteareas
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O BNG critica á Xunta por anunciar un polígono vinculado á Lei de
Recuperación Agraria para convertelo en superficie vitivinícola e
beneficiar a “Tempos Vega Sicilia”

María Albert traslada á Directora de AGADER as sospeitas da veciñanza
sobre negociacións previas antes do anunciou co fin de contar coa superficie que require a Lei e marcar “a folla de ruta” do proxecto
Crecente

A deputada do BNG, María Albert
preguntou ao goberno polo proxecto
do polígono agroforestal de Mandelos, en Crecente, Pontevedra, vinculado á Lei de Recuperación Agraria.
A parlamentaria criticou á Consellería
de Medio Rural por anunciar un polígono vinculado á Lei de Recuperación

Agraria que en realidade é “superficie
vitivinícola” para beneficiar a “Tempos
Vega Sicilia”
Na actualidade, dixo, Albert existen
propietarios das terras afectadas polo
polígono que serán obrigados a mudar de cultivos ante as modificacións
previstas. Cando as cousas están ben

Marmolería

LA GLORIA
Arte funerario
Mármoles y granitos para la construcción
986 660 188
625 082 049 Francisco

Alto de la Gloria, 8
Ponteareas

feitas para beneficiar á cidadanía,
conlevan “información transparente”
e con tempo suficiente para que os
propietarios e propietarias podan incidir no desenvolvemento de Crecente,
argumentou.
No mes de outubro de 2021,explicou
a deputada, a Consellería de Medio
Rural e o Concello de Crecente presentaron publicamente o proxecto
do polígono agroforestal que abarca
terras de Mandelos na parroquia de
Vilar, e Os Fernández, na parroquia
de Crecente.
A previsión é que o polígono agroforestal abranga unha extensión de
45ha. distribuídas en 391 parcelas de
183 propietarios cun proxecto dirixido
ao cultivo de viñedo para dar servizo
á denominación de orixe Rías Baixas.
Tal e como marca a Lei de Recuperación de Terra Agraria, a iniciativa
sairá adiante se cando menos o 70%
da superficie proxectada é adherida
polos seus propietarios ao polígono.
Na extensión resultante do proxecto
realizarase unha reestruturación do
terreo a xeito de concentración parcelaria en parcelas dunhas 3ha.
A nacionalista trasladou á Directora xeral de Desenvolvemento Rural
(AGADER), Inés Santé Rivera, as
sospeitas da veciñanza sobre unha

posible “negociación” previa con
propietarios e propietarias co fin de
contar coa superficie suficiente, antes de ser presentado o proxecto e
deixando sen capacidade de decisión sobre as súas terras a unha
gran parte de propietarios, ademais
de marcar “unha folla de antemán”
pola administración.
Outro problema que preocupa a veciñanza, dixo, está relacionado coa
futura contaminación por sulfatos,
abonos... filtradas á terra e que
continuarán o seu camiño natural
dirixíndose cara o río.
Na actualidade existen en Crecente varias adegas: “Notas frutales de
Albariño” con 13ha.; “Pazo do Mar”
con 18ha.; “Valtea” con 25ha.; “Morgadío” con 40ha. Existen tamén,
ademais destas adegas, grandes
plantacións de colleiteiros e múltiples fincas adicadas a este cultivo.
Paralelamente, nos últimos tempos, temos asistido ao anuncio por
parte do grupo bodegueiro “Tempos
Vega Sicilia”, un dos grandes grupos do sector no Estado, “do seu
desembarco no concello de Crecente que se converterá na sede da
sexta bodega do grupo ‘Deiva’.”
Neste sentido, a deputada preguntou á responsable de AGADER se
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foi esta entidade ou unha empresa
subrogada a encargada de determinar o perímetro do polígono e se a
Consellería de Medio Rural é coñecedora dos intereses de “Tempos Vega
Sicilia” para acaparar gran parte dos
terreos.
Tras a resposta da Directora Xeral
de AGADER, María Albert criticou que
a adega “Tempos Vega Sicilia” non
cumpra algúns dos requisitos da lei de
recuperación de terras sen embargo,
non será penalizada “porque xa está
asentada no territorio”.
No mapa publicado pola Xunta sobre
zonas preferentes de produción, non
aparece Crecente, aínda que pode ser

declarada zona preferente si existe o
acordo do 70% de propietarios pero
neste caso non cumpre o requisitos
xa que só existe o acordo do “65%
dos propietarios da superficie”. Neste
momento, e despois de cinco meses
aínda non chegaron ao 70% pero xa
contan vostedes co 29% de propietarios sen localizar para formalizar o
proxecto, ironizou.
Albert criticou que Santé Rivera se
ampara en que ningún propietario asinara en contra, e replicou que de telo
feito, non recibirían ningunha resposta
por parte da consellería como constatan algunhas das cartas que a deputada asinou na comisión de Agricultura.

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

Telf.:644 8968 40

Avda Castelao, 8 Baixo

Ponteareas

Rúa Rosalía de Castro, 107 - Baixo
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Diplomado en maxisterio de educación primaria pola Udc e activista social e Ferrol

A dor allea non nos debe ser
indiferente
Vivimos tempos de salvaxe dictadura

do capital, de hexemonía do Neoliberalismo no que cada día se concentra máis e
máis a riqueza, os privilexios e o poder nas
mans dunha minoría privilexiada a costa
do recorte dos dereitos, da dignidade, dos
salarios da clase traballadora e das maiorías sociais e todo isto é debido a decisións políticas tomadas por organizacións
políticas e por gobernos actúan como esbirros e lacaios e como o brazo executor
das políticas neoliberais e de salvaxes recortes dictadas o servizo das élites
económicas e financieiras e das grandes
trasnacionais.
Ante isto e ante o perigoso e preocupante
avance da ultradereita e o fascismo tanto
no estado español, como na Europa e no
mundo toca organizarse social, sindical
e políticamente, dar a batalla cultural e
ideolóxica dende unha pedagoxía democrática e antifascista, crear comunidade
e moverse polos principios e valores do
apoio mutuo, da solidariedade internacionalista, pola empatía e pola colectividade
construída dende abaixo e de forma transversal e democrática.
Hai que dar unha resposta política e loitar fronte os valores neoliberais como son:
o individualismo salvaxe, o consumismo
exacervado de bens innecesarios e a
competitividade extrema e de fomentar
valores como son: os do compañerismo,
a igualdade, a solidariedade, a colectividade e loita polo ben común e pola defensa
do público, da democracia e das liberdades tanto colectivas como individuais.
Non hai democracia cando a riqueza e o
poder están concentrados nunha
plutocracia que vive a todo luxo a costa do
recorte de dereitos, dos salarios, da dignidade e da liberdade da clase traballadora
e das maiorías sociais.
Toca pasar a acción política e o compromiso social e político que a cidadanía e a
sociedade civil se organicen en todos os
ámbitos (socialis, políticos, culturais, ve-

ciñais, sindicais, estudantís ) tanto dende
os movimentos sociais, como nas asociacións culturais,
veciñais, no movemento ecoloxista, feminista, nos sindicatos de clase, nas plataformas na defensa da sanidade e do ensino
público, na defensa das pensións e dos
servizos públicos, nas PAHS e Stop Desafiuzamentos, nos centros sociais , nas
radios libres e comunitarias, nas organizacións políticas de esquerdas.
Son tempos nos que as nosas liberdades e os nosos dereitos están seriamente
ameazados pola ultradereita e por organizacións políticas racistas, machistas, clasistas, fascistas, lgtbifóbicas que enfrentan
o último co penúltimo pra defender os privilexios dos seus amos a élites económicas.
Non deixemos que a resignación, a apatía, o medo, a represión nos desmovilicen
e nos hagan persoas egoístas, individualistas e alleas o sufrimento, a dor e as
inxustizas alleas xa que nos afectan directamente tamén a nós mesm@s xa que
morremos cando gardamos silencio
fornte as inxustizas.

Ante elas empatía, solidariedade,
colectividade, comunidade, apoio
mutuo, loita, organización e mobilización colectiva.

Maio 2022

A Xunta asume a plena xestión da Estación de
Autobuses tras case 11 anos de retraso
O Concello deixa de correr cos custos do servizo e reitera a súa
disposición a colaborar na mellora do edificio
Ponteareas

Tras 11 anos de retraso, a Xunta de Galicia asumiu o pasado día 1 de maio a plena
administración da Estación de Autobuses
de Ponteareas tras un mes de xestións de
traspaso entre o concelleiro de Mobilidade,
Roberto Mera, e representantes da Consellaría de Mobilidade da Xunta de Galicia.
O goberno local lembra que hai 11 anos,
o 31 de xullo de 2011, venceu o contrato
de explotación en virtude do cal o Concello xestionaba a estación dende 1991. O
daquela alcalde, Salvador González, comunicou á Xunta que o Concello non quería continuar coa explotación da Estación
porque lle supuña un déficit anual de máis
de 40.000 euros. A Xunta comprometeuse
entón a dar unha solución antes de finalizar
2011, pedindo ao alcalde González Solla “a
colaboración dese Concello para que siga
garantindo a xestión dos servizos na estación”. Dende entón sucedéronse diversos
intentos por parte da Xunta de adxudicar
a explotación, o que non logrou até finais
do pasado ano 2021, mantendo o Concello
durante case 11 anos a xestión en precario, como colaboración coa administración
autonómica, e asumindo as perdas do
servizo. En 2012, o alcalde González Solla solicitou a compensación dos gastos
que carrexaba ao Concello esa situación e
no 2013 a Xunta atendeu á petición comprometéndose por escrito a “concertar co

Concello a compensación económica que
corresponda polo déficit económico da explotación que se está a producir nesta situación de prolongación do servizo”.
A recepción por parte da Xunta da Estación
pon fin a esta situación “anómala e prexudicial para o Concello de Ponteareas”,
segundo sinala Mera. O goberno local do
BNG-PSOE amósase satisfeito por poñer
fin a unha carga económica “que non nos
correspondía” e agarda que, nesta liña, a
Xunta asuma no futuro servizos da súa
competencia como a Escola Infantil, a Residencia de Maiores ou o Conservatorio,
que conlevan gastos de máis de dous millóns de euros anuais e “que poderíamos
destinar a competencias nosas fundamentais como o saneamento e equipamentos
municipais”, segundo explica o concelleiro.
O Concello iniciará agora os trámites para
fixar definitivamente a débeda contraída
pola Xunta co Concello polas perdas asumidas na xestión da Estación, que o ano
pasado fora calculada en 150.000 euros,
pero que debe ser actualizada. Mera amósase convencido de que “a Xunta cumprirá
coa súa palabra e pagará o que nos debe”.
Por último, o goberno municipal mantén a
“man tendida” para que a Xunta execute a
remodelación de todo o edificio “coa colaboración municipal ofrecida no seu día a
cambio de dispoñer da primeira planta do
edificio” e mediante fórmulas que conten
cos informes favorábeis dos servizos xurídicos e económicos municipais.
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“Non sei sei o conseguiría pero nos meus 35 anos de alcalde sempre procurei ser xusto e tratar a todo o mundo por igual”

César Mera,

ex alcalde da Cañiza e ex presidente da Deputación de Pontevedra.

César Mera foi unha figura de
enorme relevancia política na
nosa comarca. El foi alcalde da
Cañiza durante 35 anos, arrasando elección tras elección,
presidente da deputación de
Pontevedra e senador do PP
en Madrid. Durante décadas
participou de todas as batallas
internas importantes nas mesmas tripas dos populares galegos. E hoxe é un xubilado de
conversa moi amena con moitas historias interesantes que
contar, e outras que non pode
facelo, ao que foi un pracer escoitar.
Ti desenvolviches unha moi longa carreira política. Lembras como
comezou?
Si, claro que si. Eu tiña unha academia para alumnos de bacharelato na
Cañiza. Un compañeiro impartía as
materias de letras e eu facía o propio
coas de ciencias.
Gustábache a docencia?
Gustábame moito si. E a academia
funcionaba moi ben, chegamos a ter
cerca de 80 alumnos. Tamén preparabamos as oposicións de diplomados en maxisterio. Os meus alumnos
adoitaban aprobar. E ese momento
da miña vida coincide no tempo coa
miña voda, caso en decembro do 75, e
cunha convocatoria de eleccións municipais que fai Fraga, ministro da go-

bernación. Acababa de morrer Franco
e esas eleccións a alcalde non eran
por voto popular senón polo voto dos
concelleiros que había nese momento
na corporación.
Ah eran os concelleiros quen escollían ao alcalde?
Si. E o meu irmán, que era funcionario
do Concello, e outro funcionario municipal trataron de convencerme para
que eu presentara a miña candidatura
á alcaldía. Fun de lua de mel e despois
de darlle moitas voltas decido presentarme.
Contra a persoa que estaba de alcalde nese momento claro?
Si; Antonio Romero que, ao igual que
todos os alcaldes naquel momento,
fora posto a dedo polo gobernador
civil. Aquelas foron as eleccións máis
difíciles da miña vida. Date de conta de
que tiña que obter os votos dos concelleiros que levaban moito tempo con el.
Que perfil tiña Antonio Romero?

El era o director
da sucursal de
Caixa Pontevedra. Era un bo
xestor e un home
co que cheguei
a ter unha extraordinaria relación. Se cadra
tiña un carácter
non demasiado
dialogante. Pero
tamén os tempos
eran diferentes e
non había moito costume do
diálogo nas relacións políticas.
Exactamente
cando foi esa
votación?
O 25 de xaneiro do 76, arredor dun
mes despois da miña voda.
Como fai un mozo de 30 anos , nos
estertores do franquismo, para convencer a 9 concelleiros franquistas
para que o voten?
Con dúas desas persoas foi misión imposible. Quedábanme 7.Tratei de convencelos na necesidade da apertura
democrática tamén no noso concello.
Había un desexo enorme de liberdade e democracia en toda a sociedade
española .A Cañiza non era ningunha
excepción e o noso concello non podía
seguir esclerotizado no franquismo
E chegan as votacións?
Si. Foron no salón de actos do concello. Presidíaas o xuíz comarcal da
Cañiza. A votación foi pública, secreta
e en urna. Aquel día cerca de 1.000
persoas atafegaban o concello e a
contorna da casa consistorial. Respirábase un extraordinario ambiente,
unha imperiosa necesidade de cam-

bio de liberdade e de democracia. A
verdade foi moi emocionante. Un dos
concelleiros non puido vir e eu confiaba en gañar 6-2.Pero o resultado foi 5
a 3.O xuíz xa me proclamaba alcalde
pero eu, que me lera a lexislación, sabía que en primeira votación era necesario obter 2/3 co que erguín a man
e pedín por favor repetir a elección.
Fíxose, o resultado foi o mesmo, e alí
si, nas eleccións máis difíciles da miña
vida , coas emocións a flor de pel e
coa xente berrando:” acabou a ditadura, acabou a ditadura” fun proclamado
alcalde.

Bocatería - Tapería

O`Mordisco
Rúa Galicia, 29
Salvaterra
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Nas primeiras eleccións municipais democráticas preséntaste por
UCD e arrasas, creo que gañaches
12-1?
Eu gañei 12-1 durante catro mandatos, 16 anos seguidos.
Obxectivamente: por que?, facíalo moi ben? ou había caciqueo?
Non había nada raro en absoluto. Eu
non vou presumir de min mesmo pero
os datos están aí. Eu cheguei a quitar
un 87% dos votos.
Xa , pero na Cañiza non hai, nin
agora nin antes un 87%, de persoas
de dereitas?
A min votábame todo o mundo; os de
dereitas, os de esquerdas e ata os do
bloque. Eu creo que a razón estaba
en que sempre antepuxen os intereses da Cañiza aos do meu partido. E
non é un tópico electoral que che diga
para quedar ben, non o necesito. É a
pura realidade, e eu penso que así o
percibía a ampla maioría da sociedade do meu pobo.
Tratabas a todo o mundo por
igual? Ou practicabas o mal endémico de Galicia de todo para os
amigos e nada para os “inimigos”?
Eu procuraba ser xusto e tratar a todo
o mundo igual. Non sei se sempre o
conseguiría, pero a miña vontade e a
miña intención era facelo sempre así.
Sempre quitaches maiorías moi
amplas. O teu peor resultado foi no
teu último mandato 8-5. Ese resultado foi o motivo de que marcharas?

Non. Eu marchei cando quixen .Nesas eleccións o ano 2007 eu mandara
unha carta aos veciños pedíndolles o
voto e dicíndolles que esa era a última vez que me ía presentar. E simplemente cumprín a miña palabra. Aínda
que recoñezo que a política segue a
gustarme moito.
Ao teu sucesor Miguel Domínguez
captáchelo ti?
Si.
Por que tomas a decisión de pasar de UCD a AP?
Despois da vitoria de Felipe González en 1982 UCD desaparece. E dos
alcaldes que tiña o partido na provincia algúns fomos para AP e outros,
como por exemplo Serafín de Fornelos, ao PSOE.
E ti por que fuches a AP e non ao
PSOE?
Porque eu xa estaba na deputación,
e naquel momento pareceume máis
interesante.
Falemos da túa relación coa Deputación?
A Dep representaba aos partidos xudiciais. Nós eramos un partido xudicial composto por A Cañiza, Covelo,
Crecente e Arbo. Para a escolla de
deputado provincial Cañiza tiña 3 votos e os outros 3 concellos un cada
un .
No caso de empate a 3?
Era electo deputado o candidato de
maior idade. E eu era moi novo.
Ti querías ser deputado provincial
claro?

Si, eu si, pero Pepe Castro o alcalde
de Ponteareas, non quería porque el
era o presidente da mancomunidade
do condado , e el quería dominar O
Condado e A Paradanta, e apoiaba ao
alcalde de Arbo
Ti non quedarías quieto ?
Non, desde logo que non. O primeiro
que fixen foi ir falar con Pepe Costas
o alcalde de Covelo. E el comprometeuse comigo a apoiarme.
Entón xa estaba claro, ías gañar
4( os 3 teus máis Pepe o de Covelo)
a 2?
Non foi tan fácil. Fíxate que casualidade, que o día anterior á votación,
nunha cea oficial con varios alcaldes,
no gran hotel da Toxa coincidín con
Pepe Costas e recordeille o da votación do día seguinte e mireino moi
raro.
E logo que lle pasaba?
Falo con el e cóntame que está recibindo moitas presións tanto de Pepe
Castro como de quen realmente mandaba na DEP que era Antonio Puig,
unha persoa moi vencellada co franquismo, de feito foi xefe provincial do
“ movimiento”
Que tipo de presións?
Seica presións fortísimas. Parece
que o chamaban de todo e que o puñan entre a espada e a parede. Tes
que pensar que Pepe Costas era un
alcalde que inicialmente fora nomeado a dedo polo gobernador civil. Parece que as presións estaban facendo
efecto e Pepe estaba asustado. Eu

pedinlle con todas as miñas gañas e
con toda a convicción que fun capaz
de amosar que por favor cumprira o
seu compromiso
Que emocionante ¡¡ E como foi
esa votación?
A elección era en Pontevedra entre
as 9,00 e ás 13,00 h. Nós chegamos
ás 11,00h da Cañiza e xa estaban alí
os alcaldes de Crecente e de Arbo,
Pepe non. O primeiro en votar foi o de
Crecente, polo de Arbo. Este non fai
nada , está á expectativa do que faga
Pepe cando chegue. Pero resulta que
non chega e entón o de Arbo dáse de
conta de que xa perdeu a abstense.
Vaia, non imaxinaba que fose posible asustar a Pepe Costas. Que
escusa puxo?, non diría que se lle
pinchou unha roda na viaxe?
Exactamente iso foi o que dixo; que
se lle pinchou unha roda.
Cal foi a reacción de Pepe Castro?
Non o sei. O que é certo é que Pepe
Castro fixo toda a presión que puido
para eu que non fora deputado provincial. Cando eu chego á DEP era a
ovella negra, pois era o único dos 27
que non era do “ movimiento”.De feito
no meu primeiro ano alí eu tiven moitos problemas co resto de deputados
que incluso me chegaron a tachar de
comunista.
Ao teu xuízo Pepe Costas era
franquista?
Non , el era un demócrata.
E Pepe Castro?
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Entrevista
Si, el sempre se sentiu orgulloso de proceder
do franquismo. Pero hai que recoñecer que
logo gañou moitas eleccións de maneira democrática.
Que relación tiveches con Xerardo Fernández Albor?
Moi boa. El era un home moi serio, moi boa
persoa e un galeguista 100 por 100.
Que relación tiveches con Manuel Fraga?
Tiven boa relación. Era un home que a verdade impuña
Por que?
Porque era un intelectual de primeira liña
Fraga era un home co que se podía debater ou as cousas tiñan que ser como dicía
el a narices?
El era unha persoa moi institucional. Se cadra
aos conselleiros non os trataba tan ben, pero
cando nos reuniamos, el como presidente da
Xunta e eu como presidente da DEP, mantiña
o debido respecto institucional.
Como viviche esa pugna entre o PP da
boina e do birrete?
Vivina claro que si. De feito Xosé Cuiña que representaba ao chamado PP da boina, no que
eu me incluía, foi o responsable, ao meu xuízo,
de que eu perdera a presidencia da DEP.
Cóntame iso?
Cuiña e eu formaramos unha especie de
entente porque considerabamos que a DEP
levaba moito tempo gobernada por Pontevedra e por Vigo e entendiamos que iso non era
xusto. Falamos con Mariano Rajoy para que
Cuiña fose presidente e eu vicepresidente.
Mariano, ao principio, non estaba moito pola labor pero finalmente acabou aceptando .Cando
se concreta a presidencia de Cuiña el escolle
tres vicepresidentes; a min a Mantilla de Vigo
e a Cobián de Pontevedra. Iso a min non me
gustou porque non foi ao que acordaramos.
Entón falo con el para que me nomee vicepresidente primeiro
Cedeu?
si
Estamos falando de finais dos 80 verdade?
Si, do 87 ao 90.Nese ano chega Fraga e
Cuiña implícase a tope en apoialo para que
gañe as eleccións. Fraga gaña e Cuiña decide
marchar para a Xunta. Estamos en xaneiro de
1.990 e eu son escollido presidente da Deputación
Só fuches presidente 5 anos?
Si. En 1995 eu quería seguir pero Cuiña xa
non me apoiou
Por que?
Porque el quería que eu na DEP fose un monicreque seu. Quería na DEP un home ao que
puidera manexar e eu para deixarme manexar
non vallo. O que me molestou foi que non o
fixo de cara senón que manobrou por detrás.
De feito nun comité executivo en Santiago tiven unhas palabras moi fortes con el

A Cuiña porque lle acabaron cortando a
cabeza?
Correu demasiado e Fraga enfadouse.
Como é Feijoo?
Un tipo duro e moi preparado. El ven dunha familia moi humilde e creo que esa circunstancia
marcouno na vida.
Ti fuches, alcalde, deputado provincial,
presidente da DEP e senador. Con que che
quedas?
Coa alcaldía sen dúbida. Servir ao pobo no
que un naceu é do mellor que lle pode pasar
a alguén na vida.
Estás satisfeito co traballo que fixo Miguel
, o teu sucesor na alcaldía?
Si.
Di o goberno actual que a xestión do teu
sucesor arruinou ao concello. Ti que opinas?
Iso é un tema relativo. Miguel deixou algunha
factura sen pagar porque deixou moita obra
feita.
Acabamos. Valora de maneira sintética o
goberno de Luis Piña?
Eu chameino cando acadou a alcaldía para
desexarlle sorte porque goberne quen goberne eu quero o mellor para A Cañiza. Eu o que
che podo dicir , a modo de valoración sintética,
é que prometeu moito e de momento non fixo
nada sobre todo no referente á creación de
postos de traballo.

Bar

A Praza
As neves
Coñécenos!
O mellor ambiente do condado Paradanta
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LIV Festa da troita de Ponte Caldelas

Mari Carmen
Vargas Rial

Finou en Vigo o 14 de maio

As súas fillas, fillo e netas
quérena, e agradécenlle
profundamente que lles tivera
ensinado a ser persoas libres

Despois de dous anos de parada pola
pandemia de Covid19 , o Concello de
Ponte Caldelas retoma unha das súas
festas máis antigas e destacadas, a
“Festa dá Troita”. Este ano cúmprense
54 edicións dunha festa gastronómica
declarada de interese turístico e retómase con moita ilusión, forza e ganas de
festa.
A súa andaina comezou alá polo ano
1.967, o último domingo do mes de
maio, botaba a andar esta festa destacando a gastronomía e o Concurso
Internacional de Pesca modalidade de
salmónidos. A festa nace pola iniciativa
dun grupo de amigos afeccionados á
pesca: Rafael López, Luis Blanco, Enrique Puga e Luciano Martínez, alcalde
daquela época, vendo que había gran
afluencia de troitas nos ríos que atravesan o termo municipal, ó mesmo tempo
que promocionaban a vila.
A festa conta cunha particularidade,
edita tódolos anos o “Libro da Festa da
Troita” no que se recollen os programas
de festexos, o regulamento do concurso
de pesca, os acontecementos máis destacados da vida, así como achegas da
vida cultural galega de todos estes anos.
Por todo elo estes exemplares supoñen

para tódolos habitantes de Ponte Caldelas o recordo ó longo do tempo de todo
aquilo que foron e foi o seu pobo e o camiño que recorreu ata os nosos días.
Pero non só destaca pola coñecida
achega á cultura desta revista na que
mesmo contou no primeiro número un
artigo titulado “Laude de la Trucha” asinado por Álvaro Cunqueiro, ou, neste
mesmo número apareceu outra colaboración titulada “Quodlibet de la Trucha”
do historiador José Filgueira Valverde,
personaxes ilustres que repiten noutras
Edicións, senón tamén polo deporte. En
todas e cada un destes anos celébrase
o “Concurso Internacional de Pesca”
que é coñecido polos afeccionados a
esta disciplina de toda Galicia e incluso
Portugal, e que en consecuencia aglutina a grande cantidade de pescadores
que agardan cada ano tan ansiada cita.
O Concurso desenvólvese durante tres
días nos que se fan competicións de tódalas modalidades e categorías. A organización corre a cargo da Sociedade de
Caza e Pesca Verdeseixo de Ponte Caldelas co asesoramento da Federación
Galega deste deporte. Proba da magnitude do evento, é que todas e cada unha
das sociedades de pesca existente no

pontecaldelas
.

Educación infantil 0-3 anos 100% subvencionada

. SCD (Ludo, Deberes): Trades Vacacións
.Plan Madruga e sservico comedor nen@s de 3-12 anos
. Horario 07:30- 20:30
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noso país son invitadas a participar na
competición, dándoselle toda clase de
facilidades para que poidan acudir á ansiada cita respondendo as mesmas de
forma moi positiva. Outra proba desta
magnitude é que no ano 1.973 ese Concurso foi valido para o Campionato de
España da especialidade.
No que á gastronomía se refire, pódese
degustar a troita en tódalas súas formas
de preparación, estando a disposición
dos visitantes en tódolos restaurantes
da vila xa durante os días anteriores e
posteriores á data da festa.
A degustación, nos días de festa, lévase
a cabo na Alameda de Ponte Caldelas,
lugar próximo ó río e que serve como escaparate destas festas por diversos motivos: celébrase o sábado pola tarde en
horario que coincide co final do concurso de pesca, polo que o citado recinto
serve de lugar de reunión de pescadores, afeccionados, turistas e prensa. Lugar tamén onde se concentra o campo
da actividade cultural, como exemplo
os encontros polifónicos organizados
nestas datas pola Coral Valdarrosa de
Ponte Caldelas, anfitriona de tal evento, e na que participan outras corais da
provincia. Como colofón a todo o evento
non poden faltar as clásicas e populares
verbenas que alegran a vila con distintos pasarúas e actuacións para tódolos
públicos.
Tratamento aparte requiren a entrega
de trofeos do Concurso de Pesca: nel
reúnense numerosas autoridades do
entorno autonómico que participan nesta entrega, así como os vencedores,

participantes, afeccionados e prensa
que participan na mañá do domingo do
punto e final de tan singular concurso.
Vólvese a encher a alameda de Ponte
Caldelas con xentes de toda Galicia.
Como colofón destes actos está o banquete oficial, a el asisten as autoridades,
organizadores, participantes no concurso de pesca e afeccionados que así o
desexen. Celébrase no marco do Hostal
El Verdugo, situado á marxe do mesmo
río, e que fora o antigo “Balneario de
Ponte Caldelas”. Concluíndo, poderiamos dicir que nos atopamos cunha festa
que aglutina á perfección o aspecto cultural, folclórico, de ocio e gastronómico
que toda celebración deste tipo debe ter.
Para engalanar ao río Verdugo, para a
súa competición de pesca, o pasado 18
de maio recibiu 100 exemplares que foron liberados polo alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, e Santi Pérez, en representación da directiva da Sociedade
de Caza e Pesca Verdeseixo, coa colaboración do técnico do Servizo de Conservación da Natureza da Consellería
de Medio
Ambiente, Víctor
Rial. Estaba tamén
prevista a
participación, como
nos anos
anteriores,
dos nenos
dos
colexios Ma-

nuel Cordo Boullosa e A Reigosa, pero
a choiva que ese día asolou o país non
deu tregua durante a mañá e impediu a
súa asistencia.
As troitas coñeceron así o seu novo hábitat e terán tempo de adaptarse antes
do concurso internacional de pesca que
se celebra con motivo da festa máis senlleira de Ponte Caldelas. Os exemplares
eran maioritariamente duns 20 centímetros de lonxitude, pero tamén había
varios con envergaduras de ata case 30
centímetros. O peixe foi liberado no couto dedicado á captura sen morte, é dicir,
con obriga de devolver as pezas que piquen ao río.
A Casa da Cultura de Ponte Caldelas
tamén ten o seu protagonismo este ano
na festa e conta cunha exposición, “ O
esmalte ao lume” ata o domingo 29 de
maio.
O esmalte ao lume, unha técnica artesán en extinción, chega da man de Olga
Durán e Isabel Perea cunha mostra que
levan un tempo investigando as posibilidades de cadros e xoiería con cristais
e metais
e empregando técnicas moi
detallistas
e perfeccionistas.
Trátase de
amosar a
expresión
artística
dunha técnica cada

vez máis rara e que mesmo corre o risco
de perderse e que estas dúas artistas
viguesas, Olga Durán afincada na parroquia pontecaldelá de Forzáns, exporán
pezas que van da bixutería máis clásica
a cadros elaborados con paciencia e sabedoría, seguindo os pasos dun proceso
inventado hai séculos, non se sabe ben
se polos gregos ou polos exipcios.
Como vedes unha festa na que non se
pode desbotar nada, exposicións, música, comida, deporte e ganas de gozar
despois deste dous duros anos de dura
pandemia sen poder asistir a ningún
destes eventos tan esperados polos veciños e veciñas das vilas de todo o país.
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“Fixo falta unha manifestación para que falase aconselleira. É lamentable que o faga para botarbalóns fóra”
O domingo participaron en Ponte Caldelas preto de 2.000 persoas nunha
manifestación que evidenciou o total rexeitamento á proposta de trasvase
do Verdugo e dun encoro en Forzáns.

que embelece a vila para o desfrute de
cidadáns e turistas, ó tempo, como atractivo dinamizador das compras no casco
urbán do municipio, que funciona como
centro comercial de toda a comarca.
Restauración de farolas no Paseo da
Calzada. Na xornada de hoxe quedaron
tamén instaladas e funcionando as novas

farolas do Paseo da Calzada que estaban deteriodas debido ás crecidas do río.
Os puntos de iluminación están elaborados en madeira e é habitual que, logo das
crecidas do inverno,
haxa que restauralos para que luzan en
todo o seu esplendor.

Ponte Caldelas

“Fixo falta unha manifestación na que
participaron preto de 2.000 persoas
para que a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, responsable de Augas de Galicia, se manifestase. O que
é lamentable é que o faga para
botar balóns fóra”, reclama o alcalde
de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, logo
de ler hoxe nos medios de comunicación as declaracións da conselleira de
Infraestruturas, Ethel Vázquez.
Díaz considera que a conselleira “lle
pasa a pelota” ó secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán,
ao pedir que se declarare de interese
xeral do Estado o abastecemento de
auga a Vigo e ó sur da provincia de
Pontevedra “logo de ver o resultado
da manifestación que tivemos este
domingo en Ponte Caldelas, onde
participaron preto de 2.000 persoas.
Agora que ve que o rexeitamento
social é masivo pretenden que sexa
o Estado ó que se poña ó fronte da
cuestión? Por qué non amosou a súa
postura antes? Se a manifestación do
domingo non chega a ser masiva a
Xunta avanzaría na proposta do encoro e do trasvase?”, pregúntase Díaz.

Logo de que Xunta de Galicia, Goberno do Estado e Concello de Vigo
pagasen “a
escote” este estudo, a Xunta ven agora a pedir “consenso” e unha reunión
con todos los alcaldes afectados, cando logo de que o anunciasen nos medios de comunicación nin a Xunta de
Galicia nin o Goberno de España “se
dignaron a recibirme nin a enviarnos o
estudo para que puideramos estudiar
as agresións medioambientais que
propoñen para o noso concello. Parece que non existimos”, indica Díaz.
O alcalde de Ponte Caldelas recalca que o dano que se lle fixo ó futuro
crecemento poboación de Forzáns
é irreparable, porque vai marcar a
parroquia “de por vida. Ninguén vai
querer mercar, restaurar ou construir
unha nova vivenda nun lugar sobre o
que pesa a
sombra dun encoro. É vergonzoso”.
Remata Díaz “declarese ou non de
interese do Estado o abastecemento
dos concellos do sur da provincia, a
última palabra e a autorización final
dunha obra nun río tena a Xunta de
Galicia”.

Ponte Caldelas ponse fermosa con 30 novas
xardineiras nas farolas

Están repartidas polas diferentes rúas do casco urbán
Ponte Caldelas

O Concello de Ponte Caldelas continúa
traballando a posta a punto do casco urbán, centro comercial de toda a comarca,
e vén de colocar unhas novidosas e vistosas xardiñeiras nas farolas, con flores
colgantes que lle dan vida ós puntos de
luz repartidos polas diferentes rúas do

casco urbáns.
En total instaláronse 30 novas xardiñeiras en altura, galvanizadas, que engalanan as rúas de Ponte Caldelas cun diseño moderno e que crean un novo espazo.
Ponte Caldelas aposta pola colocación
de equipamentos e mobiliario urbano

Preto de 2.000 persoas participan na manifestacióncontra o expolio de Ponte Caldelas, ó berro de
“Nintrasvase, nin encoro”
A concentración polas rúas de Ponte Caldelas evidenciou o rexeitamento
unánime da poboación do municipio e dos concellos da contorna contra
a agresión medioambiental que se plantexa sobre os ríos Verdugo e Oitavén
Ponte Caldelas

Ao berro de ‘Nin trasvase nin encoro”
preto de 2.000 persoas sairon hoxe
ás rúas de Ponte Caldelas para evidenciar o rexeitamento social contra
a gresión medioambital que se plantexa sobre os ríos Verdugo e Oitavén. A concentración partiu ás 12.00
horas de diante da Casa do Concello
e discorreu polas rúas Avenida de
Galicia, Avenida de Pontevedra, Rúa
da Ponte e Rúa Emigrante para rematar na Alameda de Ponte Caldelas, onde o alcalde, Andrés Díaz, fixo
lectura do manifesto elaborado polo
Goberno de Ponte Caldelas á veciñanza participante na multitudinaria
manifestación.
Con silbatos, bubucelas, cacerolas,
sartén e latas, a veciñanza amosou
o desacordo e a falta de respecto
que amosan coa poboación de Ponte
Caldelas e dos concellos da contorna
as tres administración implicadas en
dar solución ós problemas de auga
do sur
da provincia de Pontevedra. Xunta de Galicia, Goberno do Estado e
Concello de Vigo uníronse e pagaron
a escote un estudo que propón solucións para dotar de maior abastecemento de auga a once concellos,
pero en embargo ningún dos tres da

a cara para amosar o estudo ou falar
de outras alternativas co Goberno de
Ponte Caldelas.
“Dende o sillón dun despacho pintan
no mapa un trasvase, debuxan encoros e parques eólicos e incluso trazan liñas de alta tensión. Para eles o
rural son catro casas, catro veciños
que non importamos nada. Pero non
é así, e hoxe estámolo demostrando
xuntos, unidos”, indicou Díaz, que recordou que en 2017 o Goberno pontecaldelán
conseguiu frear o trasvase e en 2022
farao de novo. “Onte, hoxe e sempre
defenderemos o río Verdugo porque é o noso futuro. Porque Ponte
Caldelas ten 33 lugares, 33 aldeas
con traídas veciñais que en anos de
seca precisan auga e este concello
ten que darlla. E de onde lla damos?
Do río Verdugo. É a nosa fonte, a
nosa vida. O presente e o futuro do
noso pobo depende de que teñamos
auga”. A manifestación rematou con
todos os participantes entonando o
Himno Galego na
Alameda de Ponte Caldelas, logo
de berrar “para que nos escoiten en
Santiago, en Madrid e en todo o mundo: O rural ten voz. O rural ten vida.
O rural ten futuro”.
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1º de Maio en Vigo

O pasado 1 de maio a clase obreira galega volveu
encher as rúas do país na defensa dos seus dereitos.
Neste contexto terrible, no que se está a producir un
xigantesco transvase forzado de rendas do traballo
ás rendas do capital, case me atrevería a dicir que na
defensa da súa supervivencia. Na nosa cidade desenvolvéronse 3 manifestacións. A CUT, CCOO e UGT
de forma conxunta, e a CIG mobilizaron a milleiros
de persoas. A continuación ofrecémoslle algunhas
imaxes das dúas manifestacións maioritarias, a de
CCOO-UGT e a da CIG. Teño que dicir que eu estiven en ambas, percorrinas desde a cabeza á cola de
cada unha delas e malia o exercicio de fantasía do
Concello, que informou de máis asistentes na convocatoria conxunta de CCOO-UGT, a asistencia á
manifestación da CIG foi inmensamente superior.
En calquera caso amosamos todo o
noso respecto ás mulleres e homes
que estiveron nas 3 convocatorias e
animamos a que nunca se perda a
perspectiva de clase.

Manifestación conxunta
CCOO-UGT

Manifestación da CIG
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O neno Vigués Diego Ibáñez campión galego sub 12 de Xadrez
Con 11 anos cumpridos no
mes de abril Diego acaba de se
proclamar campión galego de
xadrez sub 12.El é un alumno
do noso amigo Roberto, de xadrez galego na rúa Reiseñor de
Vigo, e para nós foi un pracer
coñecer a quen leva camiño de
se converter nun grande mestre deste marabilloso deporte.
E así pois conversamos con el
e co seu pai Jorge.
Contáronme que es moi activo e fas
moitas actividades, cales son?
Principalmente fago fútbol e xadrez.
Cal das dúas che gusta máis?
As dúas por igual.
A que anos comezaches a xogar ao
xadrez?
Aos cinco anos.
E porque motivo idade tan temperá?
Por casualidade, vinlle un taboleiro a meu
tío na súa casa, pregunteille por el, botamos unha partida e encantoume. Cando
tiven a oportunidade de facer unha actividade extraescolar no cole anoteime.
Tes paciencia para xogar ?
Si, son bastante tranquilo, teño moita paciencia e son de partidas longas.
Es competitivo, gústache ganar?
Si, enfádame perder, a calquera cousa.
Cando comezaches no Club de Xadrez con Roberto?
Aos seis ou sete anos.
Como se lle deu aos teus pais levarche ao Club de xadrez?
Papá Jorge: cando comezou nas clases
extraescolares de xadrez xa axiña destacou e ao ano, máis ou menos, leveino ao
club de xadrez. Son amigo da infancia de
Roberto e por iso decidín levalo alí.
Adaptácheste ben ao club?
Papa Jorge: Ao principio aburríase.
Roberto meteuno no grupo dos da súa

Restaurante

Curbeira

idade e estaba desmotivado, chegou ao
punto de querer deixalo. Aquí foi cando
falei con Roberto para explicarlle o que
pasaba e decidiu incluílo no grupo dos
nenos maiores. Foi un salto moi grande
pero aquí estaba cómodo e volveuse enganchar ao xadrez. Xogaba con nenos
de máis de doce anos neste grupo.
Cal foi o primeiro campionato no que
competiches?
Un torneo en Pontevedra, neste quedei
mal.
E agora competiches no Campionato
Galego?
Antes deste gañar este campionato galego competín noutros. Comecei facendo
unhas probas que se chaman Circuíto
Escolar de Promoción. Son dez probas,
por idades, ao longo do anos por distintas
vilas galegas. Aquí vas sumando puntos
coas probas. No segundo ano que competín gañei a miña categoría.
Tamén quedei sexto no Campionato
Provincial. Xoguei por primeira vez no
Campionato Galego con oito anos . Ao
ano seguinte xa pasei a categoría sub10
e gañei o Provincial e o Galego. Este ano
xoguei na categoría sub12 e volvín gañar
o provincial e o galego.
Cantos nenos e nenas competiron
neste campionato?
64 nenos e nenas de toda Galicia.

Cantas partidas disputaches?
Oito partidas. Gañei cinco partidas e tres
foron táboas. Púxenme nervioso na última partida, se a gañaba ,gañaba o campionato, pero fixen unha mala xogada e
quedamos en táboas, aos outros dous
contrincantes tamén lles pasou o mesmo
e quedaron en táboas tamén. Ao final gañei polo Buchholz (desempate).
Supoño que quedarías moi contento,
Cal foi o premio?
Si claro. O premio foi un trofeo e unha
bolsa para o campionato de España.
Para cando é?
Para mediados de Xullo máis ou menos.
Onde se xoga?
En Salobreña, Granada.
Con quen vas a ir, con túa irmá,
mamá e papá?
Papa Jorge: Non, vai a ir coa súa nai,
eu quedo coa irmá na casa. Sae moi caro
viaxar toda a familia xa que a bolsa só é
para el non para ningún acompañante.
Faiche ilusión desfrutar o campionato de España supoño, con cantos nenas e nenas vas competir?
Creo que somos entre 100 e 120 participantes.
Onde se vai desenrolar o campionato?
Nun hotel, con piscina e todo. As partidas
poden durar máis de tres horas e non sei
se terei moito tempo para facer turismo,
risas…
Cantas horas lle dedicas ao día ao
xadrez?
Vou dous días ao club e as fins de semana xogo algo tamén. En total unhas cinco
horas máis ou menos.
Como é o teu adestramento?
Depende do día. A veces fago aperturas,
a veces tácticas, estratexias.
Do xadrez, pódese vivir?
Papá Jorge: aquí é moi difícil. Unicamente se es dos mellores e dedícasche
ao ensino. Xogando é moi difícil. De feito,
Roberto era unha eminencia no xadrez e
vive disto porque escribe libros e ensina
na academia, non xogando.
Moi ben Diego, moitas grazas e moita sorte.

Visítanos!!
Estamos encantados de que
a nosa casa sexa
tamén a túa
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