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Opinión

 En xaneiro do 2015 celebra-
mos a primeira edición das no-
sas galas. O evento tiña unha 
motivación dupla, pois por unha 
banda pretendiamos premiar a 
persoas e colectivos cuxa pro-
dución intelectual, actividade 
política ou elevados valores mo-
rais fosen, ao noso xuízo, de es-
pecial relevancia na sociedade 
galega e por outra parte quixe-
mos agradecer a compañía dos 
centos de anunciantes , subs-
critores e subscritoras sen cuxa 
axuda un medio como o noso 
non tería a máis mínima oportu-
nidade de existir. O éxito daque-
la primeira edición, máis de 100 
amigas e amigos  honráronnos 
coa súa presenza no Porriño, 
animounos a regularizar as no-
sas galas e así pois decidimos 
que tiveran unha periodicidade 
bienal, sempre no mesmo sitio, 
o restaurante Manolo desa vila 
da Louriña. En xaneiro do 2017 
fixemos a segunda edición e o 
mesmo mes do 2019 gozamos 
coa terceira cunha asistencia 
superior ás 150 persoas en 
cada unha delas. E para xaneiro 
do 2021 tiñamos programada a 
IV. Porén as circunstancias pan-
démicas que atravesou a huma-
nidade fixeron imposible a súa 
celebración e obrigáronnos a 
adiala en varias ocasións.
Por fin, se non hai unha nova he-
catombe mundial que o impida, 

chegou o momento de xuntar-
nos de novo,  brindarmos pola 
vida e agradecer a compañía 
de tantos e tantas que coa súa 
xenerosidade fan posible que A 
Nova Peneira xa leve 11 anos 
camiñando, “ sen tutelas nin tu 
tías” polas rúas, camiños e co-
rredoiras do sur do país galego. 
O vindeiro  sábado  17de setem-
bro ás 14,00 h celebraremos no 
sitio habitual a nosa IV gala de 
entrega de premios. Alí recoñe-
ceremos aos nosos 5 mellores 
anunciantes deste período , a 
un dos nosos colaboradores ou 
colaboradoras, premiaremos a 
unha das administracións que 
máis nos apoia, agradecere-
mos a compañía a un dos nosos 
mellores amigos ou amigas nun 
premio novo que chamamos 
“ amigo/a de A Nova Peneira” 

e rema-
t a r e m o s 
c o m o 
s e m p r e 
e n t r e -
gando os 
dous pre-
mios de 
maior car-
ga emo-
tiva que, 
como se-
guro que 
sabedes, 
son :-”Bo/
a e xene-
r o s o / a ” 

e-”Toda unha vida no compro-
miso social”. Non será doado 
acertar coas persoas premiadas 
nesta IV edición para  igualar ás 
persoas ou colectivos  que xa 
foron galardoados: Elvira Sou-
to, Camilo Nogueira, o colectivo 
de pensionistas da CIG, Carlos 
Méixome....  son algúns dos que 
xa recibiron o noso humilde re-
coñecemento en pasadas edi-
cións das nosas galas e cada 
vez ponse máis complexo non 
baixar o nivel das persoas ás 
que premiamos.
Confío en que saberemos estar 
á altura e que, unha vez máis, 
todas as persoas que suban a 
recoller o seu galardón  reco-
llan o cariño e recoñecemento 
unánime das amigas e amigos 
que nos acompañen. Como non 
podía ser doutra maneira habe-

rá actuación musical e algunhas 
sorpresas que non podo comen-
tar aínda. E sobre todo, quen 
teña a bondade de prestarnos a 
súa compañía recibirá o afecto 
máis profundo, de significante e 
de significado, de todas as per-
soas que aquí traballamos e en 
particular de quen isto escribe.

Sábado 17 de setembro ás 14,00 h no restaurante Manolo de O Porriño IV Gala de entrega de premios A Nova Peneira.
IV Gala de entrega de premios A Nova Peneira
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Opinión

Leo nun correo que me man-
dan, un informe de Oxfam onde o seu 
titular  é precisamente “As desigual-
dades, matan”. Moi certo. Agora hai 
que facerse cargo da súa certeza, de 
que esa veracidade habítanos. Temos 
desigualdades en todo o arredor, ins-
titucionalizadas e mesmo legalizas, 
postas na lei. Só hai que mirar neses 
tan ricos que acaparan o que non te-
ñen moitos outros, na des-posesión 
consentida.
 Esa desigualdade arruína o mundo 
-cambio climático- e arruínanos a nós, 
a todos nós. É o que se chama “vio-
lencia económica”. Pero o máis grave 
é que hai moitas leis que acoden ao 
amparo dos ricos e ao castigo da po-
breza, mesmo a social e sanitaria, a 
educativa ou enerxética e toda a serei 
de novos eufemismos que a definan.
 Os nosos modelos económicos, son 
un fracaso. Se o resultado é o que se 
ve, estamos moi mal. Nin funciona a 
terrible burocracia, nin funcionan as 
medidas que pretenden eliminar as 
desigualdades que xa raian a miseria. 
As palabras aínda non dan para co-
mer, as promesas -sobre todo cando 
piden votos- son a guinda que colma 
a dor e o pranto, tamén o espanto e 
o esperpento. Son necesarios e urxen-
tes os cambios, chamémolos como se 
queira. Non pode ser que as leis sigan 
a amparar a esa xente que tanto ten, 
que se lles bonifique mesmo a súa ri-
queza en forma de menor participación 
para a distribución, non pode ser que a 
lei os favoreza. Hai que buscar o modo 
de contrarrestar a vulnerabilidade na 
que estamos. Non é xusto aplicar a 
mesma lei a todos, caídos e empolei-
rados. Non, ben sabemos daquilo da
proporcionalidade, do debe e haber, 
do xusto, da suposta equidade nive-
ladora, do amparo das xentes máis 
oprimidas, da inxusta aplicación de 

módulos regulados que, ao final, non 
reparan nin causan o efecto desexado. 
Sen entrar noutra razóns, coido que a
solución é obrigar ao reparto de res-
ponsabilidades. Facer posible que os 
millóns e millóns de cartos que teñan, 
se consideren armas que fusilan direc-
tamente aos que nada teñen. Non hai 
outro equilibrio. Ou se soltan do exce-
so ou non hai posibilidade de equilibrar 
o mundo. Reorientar a súa riqueza 
para que posibilite un futuro e salve 
vidas. Non é que os gobernos poidan 
actuar para facelo, é que deben actuar 
para facelo. E xa, non hai tempo que 
perder!
 Estamos no medio do caos, estamos 
na pobreza e na fame, no confinamen-
to, na privación, na peste e cheos de 
virus, na podremia, na enfermidade 
e na catástrofe climática, estamos na 
pandémica violencia de xénero, da vio-
lencia abusiva dos poderes, dos paí-
ses que se cren amos do mundo e mó-
vennos coma fichas. Estas todas son
desigualdades letais, estannos matan-
do con carácter de urxencia, e aplican-
do a lei,  non temos  nada que facer. 
Este é un problema do universo, non 
chega con vacinarnos. Estamos todos
implicados. Non ten outra opción: a 
igualdade é a vacina eficaz para re-
compoñernos. Hai para todos, pero 
sen privilexios. Entón, os que tanto te-
ñen, canto máis teñan, máis deben dar 
para a xestión eficaz. Non son cousas 
aleatorias, é a única opción que temos.
Debemos saber que os límites están 
moi superados e hai que empezar xa. 
Hai que desmontar as industrias aca-
paradoras de calquera beneficio que 
non se aplique directamente no re-
parto á sociedade, en forma digna de 
traballos e salarios, de consideración. 
Non pode ser o da industria farmacéu-
tica que nega a posibilidade de cura a 

quen non ten acceso a ela. Sei que é 
cru dicilo, pero máis cru é padecelo. A
desigualdade, certamente, mata.
 O que puidemos ver na pandemia foi 
unha derrota máis, unha humillación 
nova na historia da humanidade. A 
privatización desas empresas causou 
tamén o mal que padecemos. Hai uns 
servizos básicos e públicos que de-
ben manterse a cambio de impostos 
máis elevados ás grandes fortunas e 
ás multinacionais, distribuíndo recur-
sos. Esas son as enormes brechas 
para a cohesión social, imposibles de 
saltar. Problemas sistémicos requires 
solucións sistémicas. Hai adaptarse ás 
novas circunstancias, hai que chegar 
a esa vontade política necesaria para 
equilibrar tomando medidas urxentes. 
Senón, enquistaremos esta violencia 
latente que está por todos lados en for-
ma de racismo, sexismo, explotacións 
e espolios. Non pode ser que as dez 
persoas máis ricas do mundo teñan 
os cartos de 3100 millóns de persoas 
pobres, empobrecidas por mor daque-
las. Como é posible dixerir o dato de 
que cada ano morren dous millóns de 
persoas por fame, mentres aqueles 
máis ricos gastan un millón de dólares 

diario, e terían para 414 anos. Hai que 
reintegrar a riqueza á realidade, á eco-
nomía e que aborde as desigualdades. 
Non se pode  permitir que vivan allea-
dos do problema que causan. Hai que 
cambiar as regras desta orde que non 
ordena. Non podemos seguir equivo-
cándonos deste xeito, conscientes do 
mal que consentimos, chegamos xa 
ao tope de que canto máis uns sofren, 
máis outros se enriquecen, e máis di-
fícil resulta vivir. De tal xeito que gra-
zas á pandemia, mesmo aumentasen 
os beneficios ao dobre. Non sei como 
poden vivir asumindo esa responsa-
bilidade. Pero os gobernos deben ac-
tuar. Mentres eles dobran beneficio, a 
pobreza multiplícase á par da violen-
cia. Os pobres son dobremente máis 
pobres e vulnerables e cométese o 
abuso.
 Sendo que, para a nosa desgraza, a 
desigualdade é a fin da humanidade, 
onde comeza a dor, a tiranía e a profa-
nación, o caos.
 Para empezar, sería ben reparar o 
que estivo mal feito, recoñecer os
erros lonxe de paternalismos obsole-
tos e falsos. Senón, non teremos re-
medio.

A desigualdade é violencia.
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Que pode necesitar un concello si-
tuado na periferia da maior cidade de 
Galicia, atravesado pola autoestrada 
da morte, cunha extrema contamina-
ción ambiental e acústica derivada 
desta, cun déficit evidente de cone-
xión entre as súas diferentes parro-
quias, coa falta de asistencia nos 
coidados dos nosos maiores sumado 
á falta de acceso á vivenda para a 
mocidade que decide facer a súa vida 
aquí? Exacto, un himno. Un himno pa-
triótico!
 O chauvinismo ou patrioteirismo con-
siste en facer exaltación do evidente, 
isto é, que todos nacemos nalgún lu-
gar, que todos nos identificamos coa 
terra pola que corremos e caemos 
de nenos, e que lle temos un cariño 
a todo isto que dificilmente pode-
mos racionalizar. Concretamente, o 
característico deste chauvinismo ou 
patrioteirismo é que esta apelación 
ás emocións está baleira de contido, 
non pretende transformar as condi-
cións nas que vivimos, non responde 
aos problemas do día a día. Tanto no 
pasado coma hoxe, é usado para en-
cubrir as propias miserias ou, direc-
tamente, para encubrir políticas que 
van en contra das maiorías sociais.
 Orgullo español! Vive la France! E, 
por que non?, Vivamos como gale-
gos! Proclamas de grandes imperios 
en descomposicións ou meros arte-
factos comerciais con baixo compro-
miso co que pregoan excitan a nosa 
inclinación ao grupismo. Discursos 
baleiros, significantes flotantes, que 
nada teñen que ofrecer ás necesida-
des deses “españois”, “franceses” ou 
”galegos”. Só cando estas proclamas 
implican transformacións materiais, 
só cando un Vivamos como galegos! 
reclama o dereito á vivenda, á educa-
ción pública, á sanidade universal ou 
á redistribución da riqueza, só nese 
xusto momento, é cando escoitamos 
o estrondoso silencio dos que antes 

berregaban coma becerros.
 En Mos, este proceso de propaga-
ción e banalización dos símbolos leva 
tempo en marcha. Exemplo disto é o 
gasto en bandeiras de 4.900€ entre o 
2020 e o 2021. Seguindo vulgarmente 
a mesma estratexia que Abel Caballe-
ro, a alcaldía non escatima recursos 
en propaganda. Unha estratexia pu-
blicitaria que cobra formas grotescas 
como o das rotondas patrióticas que 
delimitan toda a contorna do concello, 
sempre ben coroadas co slogan insti-
tucional. Somos Mos! Berra, ela, des-
de o seu particular gueto de Toraia! 
Esta liña política saturada de insubs-
tanciais ladaíñas cantonalistas ten a 
súa última ocorrencia na necesidade 
dun himno. 
 Non valía só cunha música, máis ou 
menos ben traída segundo os gustos 
de cadaquén, non. Houbo que acom-
pañala dunha letra que puxera de 
relevo as propias miserias e contra-
dicións. Así, os mesmos que afirman 
que España “no es ni será un Estado 
plurinacional”, tal e como dicía Feijóo 
hai uns días, son os que agora cantan 
a “historia da Nación de Breogán”. Os 
mesmos que están tramitando unha 
nova lei de montes no Parlamento 

Galego que elimina o carácter xermá-
nico da súa propiedade, é dicir, que 
a herdanza da propiedade se atope 
en man común, unha particularidade 
nada trivial, son os que agora cantan 
á “historia e tradición” de Mos. Os 
mesmos mesmiños que no último ple-
no do concello de Mos tombaron unha 
moción promovida pola Organización 
Galega de Comunidades de Montes 
a prol dunha Iniciativa Lexislativa Po-
pular para preservar as Comunidades 
de Montes en Galicia.
 Os me(s)mos que cantan á paisaxe, 
“onde a terra fai o berce do solpor”, 
son os que pechan o himno dun con-
cello introducindo o lema dunha socie-
dade mercantil –travestida de equipo 
de fútbol– que asedia os montes de 
Tameiga e Pereiras: “A túa bandeira é 
a afouteza”, cantan. Este esperpento 
acontece mentres o TSXG se reafir-
ma sobre a ilegalidade das licenzas 
concedidas para o macrocomplexo 
deportivo do empresario Carlos Mou-
riño. Acontece mentres o cambio cli-
mático segue o seu curso.
A vinculación entre os intereses de 
letristas, empresarios e políticos é 
tan evidente que o lóxico sería que o 
inicio do himno fora acompañado por 

un aviso que rezara “espazo patroci-
nado”. Pese as aparencias, estes que 
din unha cousa e a súa contraria non 
son diferente persoas. Son sempre os 
mesmos. Os mesmos que militan no 
partido de sempre, que posan xuntos 
nas mesmas fotos, que enchen as 
barrigas nas mesmas mesas e que 
refregan os mesmos lombos que logo 
palmean entre si en sinal de camara-
dería. Bandullo e papo cheos, nunca 
fartos de engulir da pía do público e 
sempre famélicos de atención mediá-
tica, fozan e escaravellan a terra pro-
dutiva ata a converter en baldía.
 De forma paradoxal, este proceso de 
construción de símbolos patriotéticos, 
esa desafortunada mestura entre o 
patriótico e o patético, debuxan un 
Mos máis estreito, un concello mane-
xado por uns poucos pensado para os 
menos. Para este goberno algúns xa 
non “Somos Mos”, simplemente so-
mos “deMos”, como di a brincadeira 
popular. Isto reflíctese na aprobación 
no pleno municipal dun himno con tan 
só o voto favorable do Partido Popu-
lar xunto aos dous tránsfugas que nos 
tocou aturar esta lexislatura. Velaquí 
toda a visión de Concello á que chega 
o goberno municipal, maiorías sim-
ples sen intención de consenso ins-
titucional para símbolos que acaban 
por insultar a nosa afouteza. Unha 
vez máis, pouco pan e pésimo circo!

Patriotéticos
Martín Vázquez Fernández, veciño de Mos, membro de GañaMos Asemblea Veciñal

Opinión
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 O Centro Tecnolóxico do Granito de 
Galicia acolleu hoxe o acto de formali-
zación dun convenio para a colabora-
ción da Xunta de Galicia co Clúster do 
Granito no impulso das ensinanzas de 
Formación Profesional.  Ao acto acudi-
ron Javier Blanco, presidente do Clús-
ter, Román Rodríguez, Conselleiro de 
Cultura, Educación FP e Universida-
des, a delegada territorial da Xunta en 
Vigo, Marta Fdez- Tapias e o alcalde 
do Porriño, Alejandro Lorenzo. 
 O primeiro dos froitos deste acordo 
será a oferta, por primeira vez en Ga-
licia, do ciclo de grao medio de Pedra 
Natural, na modalidade Dual. 
 Tal e como explicou o alcalde, trátase 
dun “acordo moi beneficioso para O 
Porriño porque supón un novo impulso 
ás ensinanzas de formación profesio-
nal das que se beneficiarán tanto os 
alumnos e alumnas, como o IES e o 
tecido empresarial”. Esta modalidade 
educativa “forma de maneira integral 
a futuros profesionais e dignifica a súa 
instrucción ao combinarse co traballo 
remunerado”. 
 As ensinanzas comezarán a impartir-
se no curso 2022/23 no IES Ribeira do 
Louro, en Torneiros, e supón a implan-
tación en Galicia dunha nova familia 
profesional, a de Industrias Extracti-
vas, e a incorporación á oferta galega 
dun ciclo con pouca oferta en España. 
Nace para dar resposta ás necesi-
dades de formación de novos pro-
fesionais transmitida polo Cluster 
do Granito, o que vai supoñer unha 
oportunidade clara de emprego para 
as persoas que cursen este ciclo, e 
contará coa participación de empresas 
integradas nesta entidade. O número 
de alumnos concretarase a través dun 
convenio específico. 
 Na súa intervención, o conselleiro 

Román Rodríguez subliñou a fortale-
za que teñen as ensinanzas de FP en 
Galicia, que sobresaen “polo prestixio 
como unha alternativa educativa de 
calidade e con saídas profesionais de 
futuro” e pola “confianza” que cada vez 
máis empresas, como é o caso das fir-
mas que integran o Cluster do Grani-
to, depositan neste modelo “ao sumar 
esforzos para avanzar na innovación 
e na transferencia de coñecementos 
ao propio tecido empresarial”.  “A rede 
de FP -abondou o conselleiro- xera 
oportunidades para avanzar na cuali-
ficación e na especialización técnica, o 
que contribúe a reforzar e potenciar o 
desenvolvemento das propias empre-
sas”. 
 Pola súa banda, o presidente do 
Clúster, Javier Blanco, destacou que 
“o capital humano formado, como se 
di hoxe en día, é unha das palancas 
chave imprescindibles para garantizar 
que este sector estratéxico de Galicia 
continúe crecendo, contribúa a fixar 
a poboación en zonas rurais, innove 
nos seus produtos e procesos, e xe-
nere empleo a medio e largo prazo”. 
Este convenio é “un logro moi impor-
tante para as empresas graniteiras e 
os seus traballadores”, concluíu, “O 
compromiso do sector demostrase coa 
participación de 10 empresas neste 
primeiro programa”. 

Colaboración en formación e acredita-
ción

O acordo marco asinado hoxe ten 
como finalidade principal favorecer a 
participación das case medio cento 
de empresas que conforman o clus-
ter nas diferentes ensinanzas de FP, 
así como dos seus traballadores no 
proceso de acreditación de compe-
tencias.
 En concreto, comprométese a cola-
boración das compañías integrantes 
do cluster no programa de Forma-

ción en Centros de Traballo do alum-
nado, en proxectos de FP Dual, na ca-
pacitación do profesorado e na cesión 
de equipamento ou instalacións. 
 No referido á actualización de coñe-
cementos, o Cluster do Granito poderá 
colaborar na actualización e orienta-
ción do profesorado dos ciclos forma-
tivos. Pola súa banda, a Consellería 
fomentará a obtención de titulacións 
de Formación Profesional e certifica-
dos de profesionalidade por parte dos 
traballadores das empresas dentro do 
proceso de avaliación, recoñecemento 
e acreditación de competencias obti-
das pola experiencia profesional.
 A maiores, o acordo inclúe a colabo-
ración das empresas no desenvol-

vemento de proxectos de innovación 
tecnolóxica ou científica e proxectos 
de innovación didáctica no ámbito dos 
centros de FP e o apoio mutuo cen-
tro-empresas, especialmente entre as 
pequenas e medianas empresas e os 
centros educativos que impartan estas 
ensinanzas.
 Esta cooperación enmárcase na Es-
tratexia FP Galicia 2030, que ten en-
tre os seus eixes de actuación manter 
unha relación permanente cos secto-
res produtivos para detectar as nece-
sidades e axustar a oferta formativa en 
cada momento.

IMPLÁNTASE NO PORRIÑO O CICLO DE GRAO MEDIO DE PEDRA NATURAL NA MODALIDADE DUAL
 Conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades e o presidente do Clúster do Granito asinaron hoxe o convenio marco para o impulso desta 
formación dual
 Trátase dun ciclo de Industrias Extractivas que permite incorporar dita familia profesional á oferta galega. Impartirase no IES Ribeira do Louro
O Porriño

A Louriña
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“·B
aixo a sombra 

dun carballo

todo o mundo é 

benvido”

��������������º���
(Planta baixa)

����������
���
	�������������
������������������

�������������������� �����	���
Visítanos!

Estaremos encantadas de que a nosa casa
sexa a túa Tamén

Patricia Sío é a voceira de EU 
Son no concello do Porriño. 
Ela unha muller valente, cohe-
rente que cre no que fai e mó-
vese naqueles parámetros do 
programa, programa e progra-
ma que defendía o seu admira-
do Julio Anguita. Nós tivemos 
unha extensa conversa con ela 
na que analizamos polo miúdo 
a situación política do Porriño. 
Velaí vai o que deu de si
   Dános unha primeira valoración 
política  do novo goberno do Porri-
ño?
 É un goberno que carece de proxec-
to. O goberno do PP da nosa vila, que 
non contaba con ser goberno, non ten 
proxecto para Porriño.
   Sénteste responsable de que o PP 
estea neste momento gobernando 
no Porriño?
 De ningún modo. Do que nos senti-

mos responsables é de pensar que ha-
bía un mínimo de seriedade no grupo 
municipal socialista
   E non hai ese “mínimo de serieda-
de” no grupo municipal socialista?
 Pois tal como se desenvolveron os 
acontecementos referentes ao cambio 
de goberno teño que dicir que en ab-

soluto. Nós non podemos responder 
polas disputas internas que existan no 
PSOE
   A alcaldía do PP decidiuna a abs-
tención de Manuel Carrera. Este 
concelleiro traballa na DEP que go-
berna o partido socialista. Resul-
ta incrible que David Regades non 
fose capaz de  convencer a Carrera 
para que votase a favor da candida-
ta á alcaldía que naquel momento 
propuxo o PSOE. Contemplas a po-
sibilidade de que ao PSOE non lle 
interesase conservar a alcaldía do 
Porriño?
 Eu tampouco mo explico. O que pa-
sou naquel momento é inconcibible. 
Se conseguiron o voto favorable de 
Carrera para a investidura de Eva, non 
resulta entendible como non o con-
seguiron tamén para a candidata que 
presentaron os socialistas cando Eva 
dimitiu. Nós desde logo cumprimos o 
noso compromiso tanto o que demos 
desde O Porriño como o que lle deu a 
nosa coordinadora Eva Solla a David 
Regades que era votar á candidata ou 
candidato que presentasen eles.
   A saúde interna do grupo socialis-
ta non ten moi boa pinta pois a can-

didata que eles presentaron no seu 
momento xa deixou o grupo muni-
cipal non?
 Si, non teño idea de cales puideron 
ser as razóns máis  que polo que saíu 
na prensa. Pero ela é agora concellei-
ra non adscrita si.
   O paso do tempo Patricia, que fai 
ver as cousas con maior frialdade, 
ratifícache no camiño político que 
tomou EU Son naquel momento? 
Ou cambiarías algo se puideses?
 Ratifícome absolutamente en todas as 
decisións políticas que tomamos nos 
momentos políticos que propiciaron a 
dimisión de Eva García De La Torre. 
Nós somos unha organización política 
que, cos seus erros e acertos, sempre 
vai de fronte e sempre actúa con ho-
nestidade intelectual. Podemos equi-
vocarnos desde logo, pero EU Son 
sempre fai o que considera correcto, 
non o que sexa conveniente. O mesmo 
que lle pediamos ao PSOE cando go-
bernaba, pedímosllo ao PP agora que 
goberna:orzamentos e un proxecto de 
vila para O Porriño.
   Cando se iniciaron as tensións que 
desembocaron na fin do goberno 
socialista vós recibistes moito, de 

“EU Son sempre cumpriu todos os seus compromisos. Quen non estivo 
á altura, e dígoo con todas as letras, foi o partido socialista”

Patricia Sío, voceira do grupo municipal de EU Son Porriño

Entrevista redacción
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moitos sitios diferentes. Pouco me-
nos que vos acusaron de coniven-
cia coa dereita .Como vos afectou 
a situación tanto a ti persoalmente, 
como a agrupación local de Esquer-
da Unida?
 A min persoalmente afectoume desde 
o momento en que se estivo tocando á 
miña familia
   A que te refires?
 Prefiro non entrar en detalles,non 
paga a pena. No que se refire á organi-
zación todas as decisións  foron, como 
non podía ser doutra maneira, toma-
das en asemblea e de maneira es-
crupulosamente democrática. O noso 
modo de actuar é moi claro: programa, 
programa e programa. A pesar de todo 
foron momentos emocionalmente durí-
simos polos ataques inxustos, despro-
porcionados, e en moitas ocasións sen 
ter ningún tipo de relación coa realida-
de, que recibimos.
   Os ataques non só foron esóxenos 
.Tamén recibistes da vosa propia 
organización e non de calquera mi-
litante. Rubén Pérez chegou a cua-
lificar de “infame” o voso proceder 
político
 Foi un comentario absolutamente des-
afortunado. Nin nos gustou nin o espe-
rabamos. Entre compañeiros o debate 
debe de ser político nos organismos 
pertinentes. O debate moral é desa-
propiado.
   Con Eva Solla que tal tedes as re-
lacións?
 Perfectamente, de  feito tanto Pedro 
Ocampo coma min formamos parte da 
coordinadora nacional. Ese balbordo 
que algúns trasladaron ás redes so-
ciais non se reflicte na vida orgánica 
de Esquerda Unida. Nós cumprimos 
sempre os nosos compromisos, quen 
non estivo á altura foi o partido socia-
lista e dígoo con todas as letras.
   Con Alejandro Lorenzo na alcaldía 
, ao voso xuízo, algo melloraron as 

cousas ou segue todo igual?
 Como che dixen antes o PP do Po-
rriño non ten proxecto, pero o que si 
se lle ven é gañas e moita capacidade 
de traballo. Hai certas cousas que me-
lloraron .Tamén é certo que peor era 
imposible
   Así de claro?
 Si, así de claro.
   Que cousas melloraron?
 A limpeza e a atención a algunhas zo-
nas do casco urbano. Pero as parro-
quias seguen a estar igual de desaten-
didas. Eu insisto, traballar traballan si, 
pero ao chou , de maneira improvisada 
e sen proxecto para Porriño
   Cóntanos o máis importante da 
vosa actividade política nestes me-
ses?
 Seguimos a facer achegas de maneira 
constate nos plenos en forma de mo-
cións e rogos e preguntas. Por exem-
plo: xa está en marcha un proxecto 
para mellorar os aparcadoiros en 
Torneiros, a raíz dunha moción nosa, 
levamos unha proposta para elaborar 
un regulamento de participación ci-
dadá,levamos unha moción para que 
se faga unha auditoría do estado das 
contas do Concello
   Iso xa dixo o alcalde que o ía facer 
non?
 Si, díxoo. Pero está a escapar
    O estado da conta 413( aquela que 
recolle as facturas pendentes de 
pago sen partida asignada) segue 
sendo calamitoso?
 Quitouse algo máis dun millón de € 
pero segue sendo desastroso.
   Seguides traballando cos orza-
mentos do 2018 prorrogados?
 Si, aprobados co noso voto coa pro-
mesa dun investimento dun millón de 
€ en Torneiros
   Cumpriuse esa promesa?

Non, en absoluto.
   Non se fixo ningún tipo de investi-

mento en Torneiros?
 Só mantemento ordinario. Nós o que 
pedimos foi un estudo multi disciplinar 
sobre a situación de Torneiros para 
desenvolver un proxecto integral de 
actuación global nesa parroquia
Que é na que vives ti?
Efectivamente e sei ben do que falo. 
En Torneiros, que é o segundo núcleo 
de poboación máis importante despois 
do casco urbano, estamos illados en 
todos os aspectos. E Torneiros require 
actuacións urxentes de todas as ad-
ministracións que debe liderar o noso 
Concello.
   Como está o asunto da ampliación 
do centro de saúde?
 O 14 de febreiro formalizouse o con-
trato de ampliación. Todo isto ven do 
2007 que foi cando o concello cedeu 
a parcela. Seica van arrincar as obras 
.Teñen 18 meses de prazo de execu-
ción sen posibilidade de prórroga. O 
que parece é que os tempos van ca-
sando para que cadre coa campaña 
electoral das municipais do ano próxi-
mo
   Antes falamos de Torneiros e eu 
quero preguntarche por dous temas 
relevantes que atinxen a esa parro-
quia: O Lindano e o Centro de trans-
portes.
Vaiamos co Lindano?
 Aos poucos de tomar posesión o go-

berno do PP reúnense coa delegada 
da Xunta e anuncian unha cantidade 
moi importante para comezar a des-
contaminar a zona do Contrasto. E 
desde esa non se fixo nada en abso-
luto. Ese problema,lonxe de diminuír, 
medrou. A día de hoxe do Porriño non 
se quitou Lindano
   Agora co Centro de transporte?
 A finais do ano pasado comezou o 
ruxe ruxe que apuntaba a que consor-
cio da Zona Franca de Vigo quería  ins-
talalo na parroquia de Torneiros. Todo 
foi notas de prensa e información que 
penduraron na súa páxina porque ao 
Concello non lle comunicaron nada. A 
xente comezou a alarmarse pois que-
da ao lado dos polígonos de vivendas 

Entrevista 
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e cando digo ao lado estou a falar li-
teralmente. Serían centos de camións 
os que movería ao día, habería unha 
estación de servizo, un hotel e varios 
establecementos de hostalaría
   Xa vexo que a túa valoración é ne-
gativa?
 Absolutamente, pois a calidade de 
vida da veciñanza de Torneiros vería-
se notablemente prexudicada. Habería 
ruídos, gases,mercadorías perigosas, 
contaminación lumínica, un volume xi-
gantesco de tráfico e todo tipo de mo-
lestias.....
   Cal é a posición do goberno?
 Eu o que vexo e que nin PP nin PSOE 
se queren significar neste asunto. Nós 
o que non queremos é converternos 
no cortello de Vigo. E se tragamos coa 
central de transporte o que fariamos 
sería asumilo. Por outra parte quixera 
deixar claro que quen ten que liderar 
esta loita é o alcalde. El di que haberá 

Entrevista/ A Louriña 
unha resposta contundente por parte 
do Concello pero eu non lla vexo por 
ningunha parte.
   Queda pouco para as vindeiras 
municipais. Vas ser a candidata a 
alcaldía  do teu espazo político?
 Eu son unha militante disciplinada 
que sempre vai estar no lugar que me 
sitúen os compañeiros e compañeiras
   Se tes a confianza maioritaria do 
corpo de militantes do Porriño ti 
queres ser a candidata a alcaldía?
 Eu estou moi ben, con moitos áni-
mos e con folgos de abondo para 
tratar de conquistar os corazóns de 
moitos máis porriñeses e porriñesas. 
Con toda a humildade pero tamén con 
toda a contundencia quixera dicir que 
EU Son Porriño ten moito que ache-
gar para contribuír ao ben común. 
Ese e non outro, o ben común da 
maioría, é o motivo polo que estamos 
en política.

A Xunta de Goberno Local aproba a reparcelación 
do Polígono 2 do PERI do Centro de Saúde

salceda de Caselas

A Xunta de Goberno Local 
do concello de Salceda de 
Caselas aprobou no día 
de hoxe o proxecto de re-
parcelación do Polígono 
II do PERI (Plan Especial 
de Reforma Interior) UA-
2. O ámbito total do PERI 
(incluído este polígono 2) 
foi aprobado de maneira 
definitiva en sesión plena-
ria do 8 de abril de 2014.
Con esta reparcelación o 
concello pasará a dispor dunha nova 
parcela para equipamentos públicos, 
dúas parcelas de espazos verdes, 
unha parcela patrimonial e outra para 
vivenda protexida. A superficie total 
deste polígono II do PERI ascende a 
20.229,33 m2, dos que 5.662 m2 co-
rresponden a espazos libres e zonas 
verdes e 2.738,73 m2 a zona de equi-
pamento. Por outra banda, completa-
do este proceso, as persoas propieta-
rias afectadas polo PERI pasan a ter 
parcelas edificables, xa sexan de xeito 
individual ou colectivo (proindiviso)
As persoas propietarias teñen un mes, 
dende a publicación desta aprobación 
inicial no Boletín Oficial da Provincia, 
para presentar alegacións, do que fo-
ron informadas xa individualmente e 
nunha xuntanza informativa celebrada 

o 25 de maio. Xa con anterioridade a 
esta aprobación inicial contactouse 
con todas as persoas propietarias e  
se puxo en marcha atención persona-
lizada para informar, aclarar dúbidas e 
colaborar na preparación das posibles 
alegacións.
Verónica Tourón Alcaldesa e Concellei-
ra de Urbanismo: “A aprobación deste 
proxecto de reparcelación recolle as 
correspondentes operacións de distri-
bución equitativa de acordo coa Modi-
ficación Puntual xa aprobada no 2014. 
E supón un gran avance que garante a 
dispoñibilidade dunha importante área 
dotacional para a planificación de ser-
vizos básicos para a veciñanza de Sal-
ceda, pobo que medra en poboación e 
que debe medrar en servizos, aprovei-
tando todas as oportunidades das que 
dispoñamos”.
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A Louriña 

Mos

Salceda de caselas

 Recentemente publicáronse varias 
convocatorias de diferentes prazas 
de funcionarios interinos do Concello 
de Mos, ditas convocatorias implican 
unha proba teórica e práctica depen-
dendo da praza. Proceso selectivo 
que ven sendo habitual durante o ano 
e que forma parte do funcionamento 
da administración local.
 Din os socialistas que presenta-
ron un escrito no que solicitan maior 
transparencia nas seleccións. A raíz 
dos rumores que circulan dende hai 
tempo polo concello de Mos en rela-
ción a que certos aspirantes puides-
en partir con certa ventaxa respecto 
dos demais nas probas selectivas de 
persoal que se convocan na localida-
de mosense, no senso de que algún 
aspirante puidese ser coñecedor de 
información privilexiada. 
 Co fin de garantir a tramitación dos 
procesos selectivos de persoal ca 
maior transparencia e evitar calquera 
posibilidade de filtración previa nes-
tes procesos, que poida favorecer 
inxustificadamente a calquera dos 

aspirantes que concorren as probas 
selectivas locais, así como as pro-
bas prácticas, requiriron que se es-
tablezan uns índices numerados de 
forma que os temarios e preguntas 
susceptibles de ser  parte do exame 
foran a través dun sorteo analóxico 
ou informático, feito nos intres previos 
a realización da proba. Solicitan un 
procedemento similar para as probas 
prácticas.
 A voceira dos socialistas mosenses, 
Victoria Alonso, esixe ao goberno lo-
cal a máxima transparencia e incide 
no feito de que un proceso selectivo 
ten que ser o máis pulcro posible. En-
gade que os socialistas teñen na súa 
folla de ruta que as convocatorias de-
ben ser anunciadas o máximo posible 
e cun proceso claro e que non deixe 
lugar a dúbidas, polo que espera que 
teñan en consideración a solicitude 
presentada. Unhas probas de acce-
so para traballar na administración, di 
Alonso que, deben ser tratadas ca im-
parcialidade que se require nun caso 
de vital importancia coma este.

O PSOE de Mos pide transparencia nas 
convocatorias de emprego público do concello.

Comunicado do PSOE de Salceda de Caselas

 O PSdeG-PSOE de Salceda reafír-
mase na necesidade que ten o noso 
concello das dúas infraestruturas(Cen-
tro de DIA e Galiña Azul), ante o anun-
cio de presentación dunha moción no 
pleno por un grupo político da corpora-
ción municipal, a través da cal se vai a 
instar ao resto de grupos políticos da 
corporación a instar á Xunta de Gali-
cia a construción do centro de DIA e 
unha segunda Galiña Azul. O PSOE, 
a través da súa Secretaria Xeral e Al-
caldesa Verónica Tourón e  da súa Co-
misión Executiva queren manifestar o 
seguinte:
 A Alcaldesa e o seu grupo municipal 
son firmes defensores tanto da cons-
trución dunha segunda Galiña Azul 
como dun centro de DIA para o noso 
concello, tal e como o teñen manifes-
tado en numerosas ocasións.
 O grupo municipal socialista  impul-
sou a solicitude do centro de DIA, coa 
súa alcaldesa Verónica Tourón á cabe-
za. Non só xestionou a solicitude da 
subvención senón que tamén a través 
da concellería de urbanismo, desen-
volveuse e aprobouse inicialmente a 
reparcelación do Polígono II do PERI 
para dispoñer de terreos dotacionais 
que fixeran posible, a ubicación das 
dúas infraestruturas, ademais zonas 
verdes e un solar para a construción 
de vivenda protexida.
 Ante a presentación da solicitude de 
construción do centro de DIA foron o 
resto dos partidos da corporación mu-
nicipal, Movemento Salceda e Partido 
Popular, os que con sendas notas de 
prensa, intentaron desmarcarse da 
posibilidade de manter vivas as dúas 
peticións, alegando a falla de dispoñi-
bilidade de terreos para a construción 
de ditas dotacións ou apostando clara-
mente e de forma prioritaria tan só pola 
construción da segunda Galiña Azul.
 O grupo municipal do PSdeG de Sal-

ceda  uni-
rase de for-
ma clara e 
sen fisuras 
a dita mo-
ción, posto 
que Veróni-
ca Tourón 

xa leva varias semanas facendo este 
chamamento á unidade. Por enriba 
dos diferentes grupos políticos que 
conforman á corporación municipal 
están as necesidades de toda a cida-
danía de Salceda polas que incansa-
blemente loitaremos dende á alcaldía 
e a nosa representación institucional 
no parlamento de Galicia e no goberno 
de España.
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A Festa da Rosa é a festa oficial deste 
Concello. Celébrase sempre o 13 de 
xuño e xurdiu no ano 1973 para enxal-
zar a Rosa dos Quirós, marqueses dos 
que se herdou o emblema presente no 
escudo do Concello.
Como arranque desta edición, Mos 
quixo estrearse ao grande comezando 
o seu primeiro acto musical coas gran-
des revelacións musicais deste ano, 
as “Tanxugueiras”. Estas presentaron 
no Pazo de Mos, o pasado venres 3 
de xuño, ás 21.00 horas, a súa xira Mi-
das, unha proposta vibrante na que o 
trío de  pandereiteiras fainos gozar coa 
nova sonoridade do grupo e que incor-
pora a interpretación, dos  seus sinxe-
los , como Terra,  Figa, Teo ou Midas. 
Nin a choiva foi quen de facer que as 
xentes de Mos e arredores quedaran 
na casa, pois despois de dous anos 
de pandemia temos ganas de troula. 
Ven por iso e porque as Tanxugueiras 
son as artistas revelación deste ano, o 
concerto estivo ateigado de xente ata 
ven entradas a unha da madrugada e 
como elemento decorativo non faltaron 
os chuvasqueiros e paraugas pero, ata 
que rematou a actuación non se mo-

veu nin unha persoa das inmediacións 
do Pazo no que non faltaron bailes, 
cantos e cantarelos cun son espec-
tacular. Como anécdota contar que a 
partir das 11 da noite, hora que come-
zaron as Tanxugueiras a deleitar coas 
súas cancións, os bares xa non dispo-

ñían de cervexa. 
O sábado 4 en Pereiras actuaron en 
concerto o grupo  “Pelepau”, outros 
dos grandes da música tradicional ga-
lega, e para o domingo 5 tivo lugar o 
“Festival Abrente Folk” no Centro Do-
tacional de Torroso.
Pero como Mos e estas festas tamén 
están co deporte, os días 10, 11 e 12 
celebrouse no Pavillón Óscar Pereiro 
o “Trofeo Vila da Rosa”. É organizado 
polo Club de Patinaxe Artística Ro-
saleira. Por fin regresou tras a pande-
mia un evento deportivo referente no 
calendario anual desta vila. Congre-
gou un total de 400 participantes con 
idades comprendidas entre os 6 e os 
18 anos, ademais de 57 técnicos e téc-
nicas que os acompañaron.
Tamén para o sábado 11 Mos contou 
cunha  “Feira de  Hostalería” nos ex-
teriores do Multiusos dás Pozas e con 
outro evento deportivo máis. Este foi o 
“VIII Trofeo de Tútbol Memorial Juan 
Estévez  Nené” no que participaron os 
equipos da vila C.D. Louro de Tamei-
ga, C.D. Alerta de Sanguiñeda e U.D. 
Mos.
Xa o domingo 12 no Multiusos dás Po-

zas, levouse a cabo “Mos  co Deporte”, 
esta é unha homenaxe aos heroes e 
heroínas do Concello. Tamén houbo 
espazo para a música, desta volta foi 
Uxía  Lambona a encargada de delei-
tar aos máis pequechos e pequechas 
no Centro Cultural de  Guizán.
O luns 13 de Xuño, o festivo local do 
municipio, a  Praza  do  Concello aco-
lleu os actos centrais da celebración 
desta  “Festa dá Rosa”, declarada Fes-
ta de Galicia de interese turístico.
Os actos comezaron co Himno de 
Mos sendo o protagonista do pregón. 
A gastronomía foi outra parte impor-
tante deste día coa tradicional  “Festa 
dá Empanada”. A  Festa dá Empana-
da incluíu, como sempre, o tradicional 
“Concurso de Empanadas de Pan de  
Millo”.
Durante a festa veciños, veciñas e 
visitantes das vilas da contorna pui-
deron degustar deliciosas racións de 
empanada de pan de  millo.
E para rematar este día festivo, 90 
deportistas foron homenaxeados o 
Día da Rosa no acto “Xoga Mos c@s 
Mellores”.
Desde o chamado deporte rei ata os 

Festa da Rosa de Mos 2022
Redacción
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Miro Pereira Bar

Poñemos o mellor de nós en facer 
que te sintas como na túa casa.

Coñécenos!
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máis exóticos como a capoeira. Mos 
conta con campións das disciplinas 
deportivas máis variadas.

Non faltou o sábado 18, a celebra-
ción do  “XIV  Encontro de  Palillei-
ras” organizada pola Asociación de  
Palilleiras de Mos en  Costoias, Ta-
meiga.
O mércores 22, o Pazo de Mos aco-
lleu o concerto de  “Benji  JR”.
O xovés 24 de Xuño no Centro Do-
tacional de Torroso foi “Sergio Pa-
zos” o que deleitou co seu monólogo 
e o domingo 26 houbo a actuación 
do “Grupo de Teatro Abrandares en  
Igualdade” de Mos.
A maiores de todos estes festexos 
tamén se levou a cabo, desde o 18 
de Maio ao 10 de Xuño, os  obradoi-
ros  “As  nosas Rosas  nas Parro-
quias”. Catorce asociacións culturais 
e veciñais acolleron os cursos de: 
Secado de Rosas, Xabóns de Rosas 
e Estampaxe de Rosas pintadas en 
tea.

 Xoan Carlos Caballero, mestre no CIP de Salvaterra

Cos ventos a favor, procedentes do lixo 
mediático, policial e xudicial, fragmentos 
de detritos navegan polas cloacas, ca-
peando con éxito as cicloxénesis explo-
sivas, que a outros afundirían, cal barco 
de papel. Axitada e traballando a toda 
máquina está a caverna xornalística, 
difundindo o bulo, de que a democracia 
non tería sido posible sen a intervención 
do Benemérito. 
A chegada deste personaxe a Galiza é 
unha desas datas para anotar no calen-
dario. Un día humillante, vergoñento e 
que ven de retratar, aos que  máis pronto 
que tarde, dirixirán a nación coa extrema 
dereita, apéndice infectada das súas en-
trañas que non se atreven a extirpar. 
Para o alcalde de Madrid, a madrile-

ña  Almudena Grande non merece ser 
filla predilecta da súa terra, pero o Rei 
é unha peza clave é angular da demo-
cracia do país. Para o noso presidente 
Rueda, a visita de Su Majestad, sitúanos 
no mapa. E ten razón, as desgrazas, 
por desgraza, adoitan dar a coñecer os 
lugares onde a acontecen. Chernóbil, 
Auswitch, Guernica… Porén, ningun-
ha visita mellorará a publicidade que 
nos deu o Prestige, catástrofe que nos 
situou no mapamundi a perpetuidade. 
Cuca Gamarra di que “Sólo faltaba que 
el Gobierno diga algo sobre si un espa-
ñol puede volver a su país” Ayuso consi-
dera que o Detrito Emérito é o heroe da 
transición. 
 Por outra banda, temos ao partido, que 
na oposición prometía derogar a reforma 
laboral e a Lei Mordaza, cuxos membros 
caracterízanse pola covardía cando es-
tán no poder e a súa valentía cando son 
oposición. Sánchez tivo que ser expul-
sado da executiva do seu partido para 
envalentonarse e recoñecer que sufriu 
presións dos poderes económicos e 
mediáticos, que querían evitar un gober-
no alternativo a Rajoy. Feito gravísimo 
que pon en cuestión a calidade da nosa 
democracia e que demostra que non fai 
falla ir a Rusia para atoparse cos malé-
volos oligarcas. Agora, coma presiden-
te, a frase máis contundente que se lle 

escoitou acerca do campechano foi, que 
este señor débenos unha explicación. 
Outra que demostra unha gran valen-
tía é a exvicepresidenta Cármen Calvo, 
que tachou  de bochornosa a aterraxe 
do Borbón en Sanxenxo. Estas palabras 
non se atrevería a pronuncialas si esti-
vese no goberno. García-Page declara 
que o Rei non merece “ensañamiento”, 
más aún teniendo en cuenta “su perfil 
político y su aportación a la historia de 
España”. Resumindo, o poder é, para o 
PSOE, como a apócema que convertía 
ao Doutor Jekyll en  Mister Hide. 
A Constitución é un fraude. Contradise 
ao afirmar, nun dos seus artigos, que 
todos somos iguais ante a lei, e noutro, 
que só hai un español que ten licenza 
para facer o que lle veña en gana por-
que nada lle vai a pasar. A metade do 
artigo 56.3, é o único da Constitución 
que o Rei sabe de memoria. Moi fácil 
de recordar e só ten unha palabra máis 
que o memorable “lo siento mucho me 
he equivocado y no volverá a ocurrir” 
Esta “pequena” broma da Carta Magna 
foi aproveitada para branquear capitais, 
defraudar, recibir comisións ilegais, su-
bornar e acosar. A estas alturas a licen-
za está en vigor, por iso hai que estar 
atentos ás andanzas dos Borbóns, para 
asegurarnos de que a súa sede de facer 
o mal está saciada dunha vez por todas. 

O detrito emérito, o PSOE e Mr. Hide

Opinión
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Salceda mergúllase no verán coa ilusión de recuperar a plena 
normalidade das súas marabillosas festas

Alex Rodríguez Canosa, concelleiro de cultura de Salceda
 A piques de comezar as festas do Cristo, xunto co Entroido e os Callos, unha das 3 citas máis importantes desta vila da Louriña 
e que aconsellamos que ninguén deixe de coñecer nós falamos con Alex, o concelleiro de Cultura. El é un rapaz extraordinaria-
mente amable deses cos que dá gusto conversar

   Canto tempo levas no goberno de Sal-
ceda?
 Entrei no 2019, este é o meu primeiro 
mandato
   Como valoras esta primeira experien-
cia como concelleiro do teu pobo?
 De forma moi positiva. Eu estou moi con-
tento malia que a pandemia fixo en oca-
sións moi difícil o noso traballo. Obrigounos 
a reinventarnos constantemente e foi todo 
un reto si. Pero teño que dicir con orgullo 
que nós nunca deixamos de programar en 
ningún momento
   Ti formas parte de Movemento Salceda 
e vós tivestes a alcaldía nos dous pri-
meiros anos de mandato, alcaldía que 
agora ostenta o partido socialista. Para 
ti, o cambio de alcaldesa supuxo algún 
tipo de problema no teu traballo?
 Non, para min non supuxo ningún tipo de 
cambio. A organización, xestión e execu-
ción do traballo das miñas áreas lévoas 
agora igual que as levaba antes.
    Cóntame as actividades máis signifi-
cativas que tedes previstas este verán?
 Para min o máis importante deste verán é 

que semella que imos volver á normalidade 
pre pandemia e que poderemos novamen-
te gozar das nosas festas en plenitude. E a 
verdade que o necesitabamos, pois a socia-
lización entre individuos, a festa e a troula é 
esencial na vida das persoas
    As tres festas máis relevantes de Sal-
ceda son o Entroido, os Callos e o Cristo. 
Nestes dous anos pandémicos puideron 
celebrarse?
 O Entroido puidemos facelo no 20 pero non 
no 21.Este ano puidémolo facer non con nor-
malidade absoluta pero case, e no ano 23 
contamos con poder facelo con plena norma-
lidade.
Os callos non se puideron facer en ningún 
dos dous anos agás algunhas actividades cul-
turais asociadas á propia festa. E o Cristo non 
parou nunca aínda que se fixo adaptado ás 
circunstancias e ás normas sanitarias vixen-
tes en cada momento.
    Este ano que nos podes contar das fes-
tas do Cristo?
 Temos previsto que comece na fin de sema-
na do un de xullo con diversas actividades 
culturais nas rúas , na praza do Concello no 

Entrevista Redacción
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parque Aragonta e en outros lugares, 
ata irmos chegando aos tres días 
grandes que serán o 16, 17 e 18 de 
xullo
    Como sempre haberá Salceden-
ses distinguidos e Estourazo?
 Si, claro. Tamén volverán as verbe-
nas e os concertos de noite
     Pódesnos anticipar quen van 
ser os salcedenses distinguidos?
 Non, iso non o faremos público ata 
uns días antes. Podo dicirche que 
son 3 persoas que polo seu bo facer 
en prol dunha Salceda mellor mere-
cen todo o recoñecemento e cariño 
do conxunto da veciñanza
    O prato forte das actuacións mu-
sicais si o podes dicir verdade?
 Si, o día grande teremos un espec-
tacular concerto de Ses na praza do 
Concello
    Alén do Cristo o verán de Salce-
da sempre é , no que a túa área se 
refire, moi especial non? 

 O verán de Salceda comeza e re-
mata con dous dos acontecementos 
máis significativos para toda a nosa 
veciñanza :O Cristo e os Callos , que 
este ano temos previsto celebrar na 
primeira fin de semana de setembro. 
E no medio temos as marabillosas 
festas patronais das parroquias, de 
feito agora temos tres fins de sema-
na seguidas. Primeiro San Xurxo, 
logo Soutelo e finalmente Picoña tan 
importantes para a veciñanza desas 
parroquias
    Ti irás a todas claro?
 Probablemente si. Xa o facía antes de 
ser concelleiro coa banda de música de 
Salceda na que levo moitos anos
   Rematamos Alex; o ano próxi-
mo hai eleccións municipais, no 
teu ánimo está repetir na lista de 
MS?
Ben, ese tipo de cousas levan o 
seu tempo e o seu ritmo. Teremos 
que ter os nosos procesos internos 

para decidirmos can-
didata ou candidato 
e o resto de persoas 
que vaian na lista. 
Pero como che dixen  
eu estou moi contento 
da experiencia, traba-
llar polo ben común 
do meu pobo é unha 
honra para min, e se 
teño a confianza dos 
meus compañeiros e 
compañeiras non me 
importaría repetir

Opinión
Entrevista 

Carlos Méixome, historiador e escritor

Confesa ese home pequerrecho, de 
estatura, que sentiu certa emoción ao 
telo na súa terra “da que saíu como os 
vellos exiliados e emigrantes”. Quen 
así falou do  emérito, en Onda Cero, 
foi o xornalista de Mosteiro, en Pol. El 
pode opinar e opina. E fai ben. Coido 
que así o podemos e debemos facer 
todas as persoas. A diferenza está en 
que a unhas escóitaselles, porque lle 
poñen altofalantes, e a outras non, non 
porque non teñan doxa, que a teñen, 
senón por que lles furtan os amplifica-
dores uns demiños, trasnos perversos, 
que habitan tras os papeis impresos, 
disimulan entre ondas hertzianas ou 
ocúltanse baixo sinais dixitais, ben se-
xan analóxicos ou binarios, para filtrar 
ou apagar, segundo sexa o caso, men-
tres repasan balances bancarios.
Con todo xa lle chega. O da comparan-
za, refírome. Pois atopar semellanzas 
entre o dúas veces, cando menos, per-
xuro e, por exemplo, por citar a quen 
del se fala nestes días, Florencio Del-
gado Gurriarán, ou, tamén, por exem-
plo, coa miña nai e a maioría dos seus 
veciños e veciñas do barrio do Cornu-
val no Carballiño que andaron tocando 
a zoca pola Francia, a Alemaña ou a 
Suíza dos anos sesenta e setenta, a 
maioría deles xa non están connosco, 
é unha indecencia moral.
Cando menos por dúas veces faltou ao 
xuramento. Aquel no que, ás 11.16 mi-
nutos dos 24-VII-1969, aceptou cun “si 
claro e rotundo”, no seu nome e no dos 
seus sucesores, as obrigas e deberes 
que lle impoñía a designación que lle 
propuxo o pleno das Cortes do 22-7-
1969, convocado a tal efecto polo Xefe 
de Estado en virtude o artigo 6 da Lei 
de Sucesión, para ser a persoa chama-
da a sucederlle, no seu día, a titulo de 
rei; e aquela outra vez, o 22-11-1975 

ás 12.35 minutos na sesión conxunta 
das Cortes do Reino co Consello de 
Estado no que dixo: “Xuro por Deus, e 
sobre os Santos Evanxeos, cumprir e 
facer cumprir as Leis Fundamentais do 
Reino e gardar lealdade aos principios 
que informan o Movemento Nacional”. 
Se daquela mentiu, o que non faría 
despois. Hai que ter papo para trata-
lo de exiliado ou de emigrante para 
glorificar un dos bi-reis; deben sentir 
a inestabilidade ao ter que xogar con 
dúas cartas.
Un, que xa le de todo, pousou os ollos, 
non hai moito, nunha haxiografía que 
o Ónega de Pol lle dedicou ao Suárez 
de Cebreros, aquel ao que o Guerra 
alcumara de tafur, e algo disto debía 
ter, mesmo de ben novo, pois nesa 
especie de memorial de santidade do 
abulense, o de Lugo conta que, cando 
andaba a promover unha asociación 
de mozos, aló polo 1957, pegaba os 
carteis polo día e arrincábaos de noi-
te, para despois queixarse ao Diario 
de Ávila do boicot de mans anónima 
e ateas. O xornal acolleu a denuncia, 
o acto foi un éxito e Suárez deu o seu 
primeiro mitin.
No botafumeiro a xeito de libro, faise 
tamén unha apoloxía da ignorancia. 
Seica Suárez non lía máis que os pa-
peis da política, ao que lle dedicaba 
todo o tempo, actitude que mesmo 
glorifica o Ónega, que foi durante al-
gún tempo o seu xefe de prensa, ao 
relatar unha lembranza de non hai 
moito, isto é, de actualidade, na que 
un empresario dos de mellor biografía 
e maior patrimonio, segundo o relato 
do xornalista, lle confesou “nun rapto 
de sinceridade”: “Eu non lin un libro 
na miña vida”; ao que o Ónega, con 
toda franqueza, retrucoulle “nin falta 
que che fixo”. En fin..., é o que temos, 
unha casa construída polo franquismo, 

A razón estragada?
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HORIZONTAIS
A- PARROQUIA DA GUARDA QUE É UNHA DAS 9 ENTIDADES LOCAIS MENORES DO NOSO 
PAÍS. B-PARROQUIA DE CANGAS-OUTRA PARROQUIA DE CANGAS. C-EXIMIA, ILUS-
TRE-LEIRA, VEIGA. D-ÁRBORE DA QUE NACE A NOZ-POSÚES. E-LABORATORIO TECNO-
LÓXICO DO AUTOMÓBIL-UN-PLANETA CON NOME DE DEUSA. F- DICIONARIO DE INGLÉS 
DE OXFORD-TIÑA TREMORES-100. G-O MÁIS FERMOSO DOS SENTIMENTOS-COMER 
EN EXCESO. H-APARELLO XENITAL FEMININO-UTILICEI-VOGAL. I-VOGAL-SOCIEDADE 
RECREATIVA CULTURAL-CONSOANTE-RÍO DE ITALIA-CONSOANTE. K-EN OURENSE EL- 
ÉRAO O DE MONTECRISTO- CORRESPONDENCIA EN CASTELÁN DO E ABERTO GALEGO. 
L -SÍMBOLO QUÍMICO DO BORO- 3,14- CASE GOL-ABREVIATURA DE MARÍA. M -SITIO CHAN 
ONDE SE MALLAN OS CEREAIS- DEIXAR PARA OUTRO DÍA-CONSOANTE. N-PARROQUIA 
DE MONDARIZ QUE É UNHA DAS 9 ENTIDADES LOCAIS MENORES DO NOSO PAÍS

VERTICAIS
1-PARROQUIA DO PORRIÑO QUE É UNHA DAS 9 ENTIDADES LOCAIS MENORES DO NOSO 
PAÍS- LIBRE.2- CRÍA DA AGUIA – VOGAL-50-4 .3- PARROQUIA DE GONDOMAR QUE É UNHA 
DAS 9 ENTIDADES LOCAIS MENORES DO NOSO PAÍS- PARTIDO QUE GOBERNOU MÉXICO 
7 DÉCADAS SEGUIDAS.4-SÍMBOLO QUÍMICO DO FÓSFORO- PRONOME DE1º PERSOA- O 
POETA DOS EPIGRAMAS.5- VOGAL-MODO, MANEIRA-CONTRACCIÓN DE PREPOSICIÓN E 
ARTIGO MASCULINO-VOGAL.6-LETRA DE PLURAL-DOUS-DÍGRAFO CON QUE EN GALEGO 
SE REPRESENTA O FONEMA R-ESPIDAS.7-CAMIÑO NO ALTO DOS MUROS DUNHA FORTI-
FICACIÓN- TRAMADO EN SEGREDO.8-CONTRACCIÓN DE PREPOSICIÓN MÁIS ARTIGO FE-
MININO-ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE MOS-VOGAL-ANTIGA MATRÍCULA DAS ILLAS 
BALEARES.9-PENSA, OPINA-AO REVÉS SOLICITEI- GRANDE EXTENSIÓN DE AUGA SALGA-
DA.10- LIBRO NO QUE, NAS IGREXAS, SE ANOTAN AS DEFUNCIÓNS-PEZA DE METAL EN 
FORMA DE CIRCUNFERENCIA.11-ESTADES-VOGAL-MARCHAR-LETRA DE PLURAL.12-AR-
TIGO MASCULINO PLURAL.12-ALEXANDRE........MAGNÍFICO POETA DE PONTEVEDRA, XA 
FALECIDO, QUE TEN UNHA RÚA DEDICADA EN CANGAS

SOLUCIÓNS
HORIZONTAIS

A-CAMPOSANCOS. B- HÍO -DARBO. C-EGREXIA-EIDO.D-NOGUEIRA-TES.E-LTA-I-VENUS.F-
OED-TREMÍA-C.G-AMOR-ODRAR.H-CONA-USEI-I.I-E-SCR-R-PO-B.K-IL-CONDE-IE.L-B-PI-UI-
MARI. M- EIRA -ADIAR- R. N- VILASOBROSO

VERTICAIS
1-CHENLO-CEIBE.2-AIGOTE- O -L- IV. 3-MORGADANS- PRI.4-P-EU-MARCIAL.5-O XEITO-CO-
A.6-S-II- RR- NUAS.7-ADARVE-URDIDO.8-NA- AEMOS -E- IB.9-CRE-NIDEP- MAR .10-OBITUA-
RIO-ARO.11-SODES-A-IR -S.12- OS -CRIBEIRO
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O encrucilladOO encrucilladO 
                                Por Khan deanPor Khan dean

reformada entre o 3 de xullo de 
1976 e o 15 de xuño de 1977, 
sen que deixase de funcionar a 
luz nin deixase de correr a auga, 
máis ou menos esas son as pa-
labras que o Ónega pon en boca 
de Suárez.
Pero o que me fixo soltar unha 
gargallada foi o que lle dixo ao 
emérito o que fora o seu xefe de 
goberno. Cando este xa se acha-
ba no máis estreito do funil da 
enfermidade, a súa maxestade 
foino visitar. Os medios repro-
duciron ata a saciedade a imaxe 
entenrecedora e humana do Bor-
bón pousando a man no lombo do 
seu fiel servidor. Di o Ónega que 
o ex presidente non o recoñeceu, 
tiña a razón estragada, pero que 
lle preguntou: Ti tamén ves pedir 
diñeiro?. Debeu ser un instante 
de lucidez.

O BNG pide explicacións polo gasto
desmesurado en letreiros de ‘Somos Mos’

 O goberno de Nidia Arévalo incluíu no último recoñecemento extraxu-
dicial de crédito facturas por importe de 22.000 euros para pagar catro 
carteis luminosos.
 Gustavo Barcia considera que ese diñeiro “estaría mellor investido nos 
servizos sociais ou en dar apoio á cultura e o deporte”.
Mos

 No último pleno do Concello de Mos, o 
goberno do PP aprobou un novo 
recoñecemento extraxudicial de 
crédito para facer fronte a factu-
ras atrasadas por un importe de 
máis 150.000 euros. Neste mon-
tante incluíase o pago dos 22.000 
euros que custaron os letreiros
de ‘Somos Mos’ instalados en 
San Cosme, Os Valos, Santia-
guiño e Peinador, a pesar de que 
este últ imo xa desapareceu, ao 
parecer, por mor dun camión. A 

esta cantidade habería que en-
gadir os 6.000 euros que custa-
ron as letras instaladas hai algún 
tempo na rotonda de Puxeiros, 
un gasto que o portavoz do BNG, 
Gustavo Barcia, cualif icou como 
“prescindible” ao entender que 
“non responde ás necesidades 
da veciñanza”.
 O concelleiro nacionalista de-
nuncia, ademais, que a contrata-
ción dos letreiros luminosos non 
se axustou aos procedementos 

administrativos, xa que a Lei es-
tablece que os subministros de 
máis de 18.000 euros non poden 
considerarse, en ningún caso, 
contratos menores e deben tra-
mitarse a través de l icitación. 
Gustavo Barcia indica que “esta 
é unha tónica habitual do PP
de Nidia Arévalo, a de realizar 
gastos desmesurados sen con-
trol nin xustif icación”. No deba-
te plenario, a alcaldesa explicou 
que foi a propia veciñanza a que 
reclamou os carteis de ‘Somos
Mos’ nos accesos ao termo muni-
cipal, unha explicación que Gus-
tavo Barcia considera “ridícula”. 
Na súa opinión, “isto demostra o 
afastado que está o PP dos pro-
blemas reais da xente, xa que os 
veciños e as veciñas de Mos non 
necesitan un cartel que lles diga 
onde viven”.

Diñeiro malgastado
 O concelleiro nacionalista la-
menta “a nefasta xestión eco-
nómica” do goberno municipal e 
considera que eses 22.000 eu-
ros “poderían destinarse a ou-
tras partidas que serían de moita 
máis uti l idade para a veciñanza”. 
Lembra que o BNG foi o único 
partido que presentou emendas 
aos orzamentos do Concello e 
que todas foron rexeitadas polo 
PP, pero considera que “algun-
has desas propostas poderían 
financiarse perfectamente con 
ese diñeiro”. Pon como exem-
plo a ampliación dos horarios do 
Centro de Información á Muller 
ou do Punto Limpo, o aumento 
das actividades con escolares ou 
o incremento das axudas ao te-
cido asociativo. Na súa opinión, 
“para un goberno obsesionado 
coas redes sociais, estas cousas 
parece que non dan para moitas 
fotos, por iso prefiren malgastar 
o diñeiro público en carteis lumi-
nosos”.

A Louriña/Humor/Pasatempos
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Paulo Ríos,
responsable do BNG 
no Morrazo:

“Na nosa
comarca a 
nosa ilusión 

non ten 
límites”
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 É ben coñecido pola Consellería de 
Educación o estado de descomposi-
ción e erosión que presenta o amianto 
visible dentro das instalacións do IES 
Pedro Floriani e o CEIP de Cedeira.
 Tamén o da a EEI de Cesantes que 
ten unha cuberta de amianto. Aínda 
que xa son anos advertindoo, no últi-
mo consello escolar Municipal do 29 
de marzo deste 2022, estando presen-
te como representante da Consellería 
de Educación a inspectora Raquel Gó-
mez Fuentes, o alumnado denunciou a 
presenza de po de amianto no Floriani.
Pola nosa banda puidemos comprobar 
que tanto o IES Pedro Floriani, como o 
CEIP de Cedeira, como a EEI de Ce-
santes están cheos de amianto, tamén 
coñecido como asbesto ou uralita.
 No caso do IES Floriani e o Ceip de 
Cedeira puidemos comprobar que está 
en moi mal estado pois dende que se 
construíron a principios da década dos 
80, o amianto xa ten superado a súa 
vida útil polo que é friable, é dicir que 
está descompoñéndose. As conse-
cuencias de que un alumno ou alumna 
teñan a mala sorte de respirar unhas 
poucas de estas fibras microscópicas 
poden ser letais.
 Na EEI de Cesantes só puidemos ver 
a cuberta dende lonxe, sen acceder a 
ela. Aínda así, tamén esta alí dende a 
década dos 80, superando a súa vida 
útil polo que é imperativo á súa retira-
da.
 Ninguén dubida da toxicidade do 
amianto, xa en 1977 a OMS declarou-
no canceríxeno de clase 1, a máis pe-
rigosa. A exposición ao amianto des-
emboca nunha mortalidade silenciosa, 
xa que a enfermidade se sufre 30 ou 
40 anos despois de telo respirado. 
Como afirma a OMS, dá igual o tem-
po no que a persoa estea en contacto 
coa sustancia; un minuto bastaría para 

que unha das partículas penetre no in-
terior do organismo e comece a xestar 
durante décadas un mesotelioma, un 
cancro asociado exclusivamente ao 
amianto cunha mortalidade do 100%.         
Non existe ningún tratamento, e o 
tempo promedio de vida desde que 
se diagnostica é duns 15 meses. Ade-
mais, as partículas de amianto son 
responsables de entre o 15% e o 20% 
dos cancros de pulmón que se detec-
tan en España, o que pon en evidencia 
a gravidade do problema.
 Pese ao perigo para o alumnado de 
sufrir unha morte silenciosa dentro de 
30 ou 40 anos por ter respirado unha 
mínima dose, nin o Xefe Territorial en 
Pontevedra da Consellería de Educa-
ción, César A. Pérez Ares, nin tampou-
co a Subdirectora Xeral de Constru-
cións e Mantemento da Consellería de 
Educación, María Jesús López López, 
nin tampouco o Secretario Xeral Técni-
co, Manuel Vila López, nin finalmente 
o Conselleiro de Educación, Román 
Rodríguez González, teñen tomado, 
que saibamos, decisións para eliminar 
definitivamente este gravísimo perigo 
para a saúde do alumnado. Para nós 
isto constitúe unha gran irresponsabi-
lidade e desprezo á saúde pola súa 
parte. Non é a primeira vez, no 2017, 
en Sada, as familias negáronse á que 
os seus fillos e fillas acudiran ao CEIP 
Ramón de la Sagra cando a Conselle-
ría de Educación procedeu a retirar o 

amianto en período lectivo, mentres 
acudían a clase. Esta temeridade re-
petiuse recentemente nalgún centro 
educativo da provincia de Pontevedra.
 Ao contrario que a Consellería de 
Educación, os equipos directivos do 
IES Pedro Floriani, CEIP de Cedeira 
e EEI de Cesantes están a traballar, e 
fan todo o que poden, para erradicar o
Amianto pero non teñen os medios 
necesarios. Non está nas súas mans 
resolvelo completamente. Esiximos á 
Consellería de Educación a retirada 
inmediata, neste vindeiro período de
vacacións de verán, de todo o amianto 
dos centros educativos de Redondela. 
Chamamos a todas as ANPAS de Ga-
licia para que estuden e denuncien a 
presenza de amianto nos seus centros
educativos. Chamamos ao profesora-
do para que non admita traballar neste 
ambiente insalubre. Chamamos aos 
sindicatos de ensino para que os co-
mités de saúde laboral corten de raíz 
este problema. Chamamos ao partidos 
políticos para que esixan responsabi-
lidades á Consellería de Educación, e 
finalmente chamamos a toda a socie-
dade civil para que se informe e mobi-
lice pola erradicación total do amianto 
nos centros de ensino de Galicia

Grave perigo para a saúde do alumnado de RedondelaRedondela

Redondela
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“ O actual goberno de Redondela non apoia 
ao deporte como debera”

Aurelio Krook (Lito),  presidente da S.A.R. de Redondela.
   Cantos anos levas de Presidente 
no equipo Lito?
 Eu de presidente levo arredor de 10 
anos, pero exactamente non me dou 
de conta
   Un dos adestradores que tiñades 
ata o de agora  acaba de deixar o 
equipo para irse para o Chapela?
 Si, a nós complicóusenos un pouco 
a cousa e temos que buscar adestra-
dor. Cando nolo comentou dixémoslle 
que adiante, que se lle presentaba un 
proxecto moi bo.
   Como están as relacións co Cha-
pela?
  A relación entre directivas é moi boa. 
Temos boa relación con toda a xente 
do balonmán. Iso non quita que un der-
bi contra eles sega a ser un encontro 
cargado de tensión e emocionante en 
grado superlativo.
   Como foi a tempada este ano?
 Foi unha tempada boa co equipo femi-
nino de División de Honra Prata. Cum-
primos, igualamos o resultado da tem-
pada pasada e quedamos de segundos 
na liga. Temos un equipo moi  xusto en 
canto ao número de xogadoras, pero 
as veteranas e as xuvenís achegaron 
o seu granito. Para min este equipo é 
o que representa a Redondela no ba-
lonmán. Ten desprazamentos a Valla-
dolid, Santander, Tenerife, Lanzarote, 
León. Un equipo que leva o nome de 
Redondela a todo o territorio español.
    Este ano deuvos máis satisfac-
cións o equipo feminino que o mas-
culino?
 E levan anos facéndoo. A categoría 

masculina acaba de ascender o ano 
pasado. Este ano tivemos moitas le-
sións, pero conseguimos quedar a un 
punto de igualar a tempada pasada 
na que quedamos de décimos e este 
ano de duodécimos. Todo con xente 
de casa, menos algunha colaboración 
que temos co Cisne, son todos os xo-
gadores da canteira. Os  dous equipos  
Seniors  mantivéronse  na categoría e  
non  é nada fácil.
   Tedes algún tipo de colaboración 
económica por parte do Concello?
 Si, temos colaboración do Concello 
pero non temos asignación fixa direc-
ta como pasa noutros concellos. Dos 
equipos de Redondela somos dos que 
máis cartos recibimos pero, fano en 
dúas pagas, unha do 80%, normal-
mente a final de ano, e a outra do 20% 
restante uns meses despois. Este ano 
déronnola en marzo e así é imposible 
organizarse para sufragar as viaxes da 
tempada. Somos un equipo que nos 

custa moito cubrir os nosos gastos fi-
xos, e os nosos ingresos directos non 
nos dan nin  para pagarlle aos xogado-
res e as xogadoras das diferentes ca-
tegorías como pasa noutros equipos. 
As demais administracións si que nos 
pagan en data e sen problema. Creo 
que é triste que, neste caso, o Conce-
llo non apoie ao deporte como debera 
e non nos  dea unha concesión directa 
ao principio do ano para poder organi-
zarnos.
   Isto pasoulle ao Sar só ou aos de-
mais clubs tamén?
 Este problema tivérono todos os clubs 
do Concello, pero considero que a nós 
aféctanos máis. Só en viaxes, para o 
equipo feminino da división de prata 
necesitamos 18.000 € para os autobu-
ses. A achega que nos dá o Concello 
anda sobre os 20/21000€. Contía que 
rebaixaron fai catro anos, antes dába-
nnos 28.000 €. A maneira de fraccionar 
estes pagos non é a correcta para nós 

poder facernos cargo de todas estas 
viaxes. O equipo de prata, sen darlles 
soldo a ningunha xogadora, suponnos 
un gasto por tempada duns 42.000 €. 
Temos que casar todo o orzamento 
coas subvencións, tanto a que nos dá 
a Xunta por deporte de elite, o Conce-
llo e co dos patrocinadores privados. 
Se o orzamento do Concello non nolo 
pagan en data ponnos nunha situación 
moi complicada, economicamente fa-
lando.
   A afección polo balonmán en Re-
dondela é moi importante,verdade?
Abofé que é así. Levamos dous anos 
sendo o equipo con máis licenzas de 
toda Galicia, o que é recoñecido pola 
Federación Galega do balonmán. Con-
tamos agora mesmo con 16 equipos e 
251 licenzas entre xogadoras, xoga-
dores e adestradores. O Concello ten 
que poñer en valor toda esta canteira 
e este traballo. O equipo Infantil femi-
nino acábase de clasificar para o cam-
pionato de España que se xogou aquí 
en Redondela a principios de xuño, 
contando con equipos do País Vasco, 
Valladolid, Lanzarote e Asturias. Es-
tamos a darlle unha representación a 
Redondela, estes equipos veñen to-
dos a facer gasto na vila e, gustaría-
nos, que o Concello nolo puxese en 
valor. Tanto o traballo dos xogadores e 
as xogadoras como dos adestradores, 
da directiva e de xente colaboradora 
que non forma parte do equipo, pero 
que nos bota unha man.
   Ese traballo que mencionas é puro 
e duro compromiso?

Entrevista de  Marco A. Santos soto

Equipos da S.A.R. División de Honra plata e Infantil Feminininos
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  Si. Todo este traballo facémolo al-
truísta e gratuitamente e, a día de hoxe 
non temos ningún recoñecemento do 
éxito de todas estas categorías. Triste 
dicir que non contamos con orzamento 
para manter aos equipos neste nivel de 
competición nacional. Levamos máis 
de 3 semanas pedindo unha reunión 
no Concello para abordar este tema. 
O tema do orzamento da dotación 
que nos asignan, tentamos asinar un 
contrato de colaboración directa dos 
orzamentos, a día de hoxe non temos 
resposta por parte do Concello e isto 
fainos pensar se merece a pena seguir 
co traballo e o esforzo. Polo único que 
si temos claro é  que merece a pena é 
polos xogadores e xogadoras.
Este verán, no mes de agosto, éntra-
nos un gasto duns 18.000€ Temos que 
pagar todas as licenzas e o seguro 

deportivo dos xogado-
res e as xogadoras. Co 
anterior alcalde conse-
guiamos que por estas 
datas nos achegasen 
uns 10.000€. Agora es-
tannos prestando ata o 
patrocinadores diñeiro 
para poder facernos 
cargo destes gastos.
    Que expectativas  
tedes para a tempada 
que vén?
 Seguimos coa cola-

boración que temos co Cisne, en 
categoría masculina trataremos de 
manter o mesmo persoal. O primeiro, 
seguir pelexando por salvar a cate-
goría e, se temos sorte e non temos 
tantas lesións, tratar de pelexar por 
estar entre os 5 primeiros.
Na categoría feminina, na división de 
prata, temos dúas posibles baixas 
importantes. Unha por lesión e outra 
porque está a preparar oposicións. 
Estamos a traballar en traer a dúas 
xogadoras que nos fan falta e preten-
demos manternos nesta categoría.
Se se dá a posibilidade de pelexar 
por algún ascenso, teremos que fa-
celo con cabeza e sen moitas aven-
turas. O noso obxectivo claro ten que 
ser consolidarnos nestas dúas cate-
gorías.

O Concello de Redondela organiza obradoiros de 
novas tecnoloxías para as persoas maiores

O Concello de Redondela organiza 
obradoiros de novas tecnoloxías para 
as persoas maiores
A iniciativa conxunta das concellerías 
de Novas Tecnoloxías e Persoas Maio-
res busca que poidan utilizar con soltu-
ra caixeiros automáticos, maquinas de 
quendas dos centros oficiais ou aplica-
cións do teléfono móbil de utilidade
 O Concello de Redondela, a través 
das concellerías de Novas Tecnoloxías 
e Persoas Maiores, xestionadas por 
Olga García Ballesteros e Iria Vilaboa, 
respectivamente, desenvolverá unha 
serie de obradoiros coa intención de 
que as persoas maiores melloren os 
seus coñecementos sobre as novas 
tecnoloxías e poidan normalizar a súa 
utilización para o desenvolvemento de 
tarefas cotiás.
 A actividade, explica a alcaldesa de 
Redondela, Digna Rivas, “reafirma a 
aposta deste Goberno con todas aque-
las iniciativas que contribúan a mellorar 
a calidade das e dos nosos maiores”.
 Os obradoiros estarán formados por 
un máximo de 15 persoas o que per-
mite un mellor aproveitamento da ac-

tividade na que, as e os participantes, 
adquiriran coñecementos sobre o fun-
cionamento das máquinas de quendas 
dos centros oficiais (Concello, centro de 
saúde...), utilización dos caixeiros auto-
máticos das entidades bancarias, sacar 
o máximo aproveitamento das funcio-
nalidades do seu teléfono móbil e, en 
especial, á aplicación do Sergas que 
permite desenvolver todos os trámites 
sanitarios precisos.

 O obradoiro trata, polo tanto de ofre-
cerlle unha axuda práctica sobre dispo-
sitivos vinculados ás novas tecnoloxías 
que son de uso cotiá e saber como fa-
cer uso do caixeiro automático, de uso 
case que obrigado, ou como coller tur-
no nas máquinas que existen en case 
que todos os organismos públicos.
 As persoas interesadas poden formali-
zar a súa solicitude, a partir do vindeiro 
luns 13 de xuño, no Multiúsos da Xun-
queira e no Multiúsos do Piñeiral do 
Crego en Chapela. Posteriormente co-
municaráselle ás persoas inscritas os 
horarios en que se desenvolverán os 
obradoiros.

Redondela

Entrevista/Redondela
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Restaurante A Chabola De Area Longa
Máis de medio século ao servizo dos seus clientes e amigos

A carón da praia de Area Longa , nun lugar privilexiado de luz,cor, acougo e beleza, está o restaurante A Chabola. Esta casa de co-
midas está rexentada na actualidade pola nosa amiga Antía, unha moza que anda  ás beiras das 3 décadas de vida, e que leva case 
desde nena dando o mellor de si mesma para que cada cliente que cruce as portas da chabola se acabe sentindo tratado como se 
estivese na súa propia casa. A Chabola foi fundada en 1965 por Maximino e Carmen, o bisavó e a bisavoa de Antía. E hoxe despois 
de toda unha vida , 57 anos, mantén a filosofía de traballo que con tanto esforzo e cariño defendeu  Mucha,a avoa de Antía,  durante 
décadas; un produto de calidade extraordinaria , un prezo razoable e facer de cada cliente un amigo. Nós quixemos coñecer a Mucha, 
unha conversadora magnífica coa que resulta difícil non estar horas e horas falando. Velaí vai o que deu de si a nosa conversa

Carmen Otero  “Mucha”

   O restaurante tédelo en Arealon-
ga pero xa en Vigo, xusto no límite 
con Chapela. Ti de onde te sentes 
Mucha?
 Eu son de Chapela. Nacín en Laredo, 
alí vivo, e en calquera parte do mundo 
na que estea falando sobre as miñas 
orixes sempre digo o que sinto: eu son 
de Chapela
   E unha bereteira coma ti síntese 
de Redondela ou de Chapela?
 De Chapela sen dúbida. A nosa parro-
quia ten unha identidade moi marcada
   Por que lle puxestes A Chabola ao 
restaurante?
 O meu pai tiña barco e isto era onde 
gardaba os aparellos, e de alí veu que 
lle puxeramos ese nome
   Cando se fundou o restaurante?
Fai 57 anos, en  1965. Todo comezou 
un pouco por casualidade pois cando 

se ía celebrar a festa do 
Carme daquel ano os 
meus pais tiveron a idea 
de pór un bar na praia. E 
foi un éxito enorme
   Pero en principio  a 
idea era montar o bar 
só para a festa non?
 Si, era só para esa festa 
en concreto. Pero tiña-
mos un amigo que ven-
día viño e como non tiña 
moita saída montou nes-
te mesmo sitio un peque-
no furancho. E xa desde 
alí continuamos de se-
guido co bar ata agora

   Quen foron as primeiras persoas 
que atenderon A Chabola?
 A miña nai, o meu pai e máis eu. O  
meu home traballaba no sector téxtil. 
Logo cando o meu pai se puxo malo 
xa collín eu as rendas do negocio. E o 
meu home acabou por deixar a empre-
sa na que traballaba e veu para aquí a 
botarnos unha man
   Cales eran as principais especia-
lidades do restaurante naquel mo-
mento?
 Moito peixe: chinchos, xoubas....E ti-
ñamos unha especialidade que tiña 
un éxito impresionante; o bocadillo de 
alcriques .Recordo que antigamente 
había unha fábrica de conservas en 
Arealonga que cando o seu propietario 
a vendeu lle compramos 30 caixas
   Caramba xa teriades alcriques 

para todo o ano?
 Que vaa ¡¡ duraron pouco máis dun 
mes
   Non me digas que vendestes case 
unha caixa de latas de alcriques por 
día?
 E tanto que si. É que eran unha autén-
tica delicatessen. Hoxe xa non se fai a 
conserva como se facía antes
   E do viño quen se encargaba Mu-
cha?
 Eu mesma. Sempre tiven moi bo pa-
dal para o viño e xa me encargaba eu 
de que o que se vendía no local fose 
de grande calidade. Ía ao Ribeiro a 
mercalo
   Gustábache o teu traballo ?
 Encantábame.  O que máis me gusta-
ba con diferencia era cociñar
   Ben, e no rato que levamos de 
conversa xa me dá a sensación de 
que ti es das que che gusta falar. 
Seguro que falar cos clientes tamén 
che gustaba moito?
 Ai siii, gustábame moito claro que si. 
Pero non me deixaban
   Ha ha ha ha .E logo por que non 
che deixaban?
 Seica me espraiaba moito a falar
   ha ha ha ha pero seguro que ti non 
eras das que quedabas calada?
 Abofé que non. En todos estes anos 
hai moitas anécdotas. Recordo unha 
vez que uns de Madrid querían cortar 
as nécoras con coitelo e garfo, outros 
que lle querían botar limón as nécoras, 
outro que lle quería botar mostaza ao 

centolo...Eu, cando vía unha cousa 
destas sempre saía da cociña a dicirlle 
aos clientes como tiñan que facer
   Ata cando estiveches no negocio?
 Ben, eu de cando en vez aínda veño 
a botarlle unha man á miña neta Antía 
que é quen o leva agora
   Canto tempo leva Antía ao fronte 
da Chabola?
 9 anos, desde o 2013
   Caramba que noviña comezou?
 Si, case unha nena .Pero ela é unha 
rapaza moi traballadora e responsa-
ble, desde sempre, e unha profesional 
magnífica
   Alén de Antía cantas persoas tra-
ballan aquí?
 Bótalle unha man Iria, a súa irmá e ten 
dous camareiros e un cociñeiro
   O cociñeiro é do teu gusto Mucha?
 Si, totalmente
  Ti es máis de cociña tradicional ou 
innovadora?
 A min gústame innovar pero se teño 
que elixir escollo, sen dúbida, a cociña 
tradicional
   Agora mesmo cales son as es-
pecialidades máis importantes da 
Chabola?
 As luras , as empanadas e as cro-
quetas. Todo caseiro, exquisito e de 
calidade extraordinaria. Por outra par-
te aconsélloche que veñas por aquí a 
probar o noso arroz con lumbrigante. 
Con toda a humildade che digo que 
non creo que o encontres tan rico en 
ningún sitio.

Reportaxe de Tino Lago
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   Caramba que boa pinta. Conta co-
migo para probalo un día do verán 
con seguridade. Marisco seguides 
vendendo non?
 Tómoche a palabra, xa verás como 
che encanta. Si, seguimos vendendo 
pero preferiblemente por encarga. Os 
tempos cambiaron moito e por desgra-
za a xente xa non pode tomar marisco 
coa frecuencia que se tomaba antes.
   A relación calidade prezo como é?
 Para a calidade que ten todo o noso 
produto nós somos baratos
   Creo que tiñades algún famoso 
que era cliente habitual verdade?
 Laxeiro foi un gran cliente noso, viña 
por aquí con moita frecuencia. Na épo-
ca na que o celta era un habitual da 
copa da UEFA os xogadores viñan 
tamén moito por aquí
   Cóntame algunha anécdota de 
Laxeiro?
 Esta mesa na que estamos agora a 
falar era a súa. Encantáballe comer 

aquí. Era un home moi simpático po-
diamos estar horas e horas de leria. 
Lembro un día que chegou á unha da 
tarde e marchou pasadas as dúas da 
mañá. Gustábanlle moito os chistes, 
especialmente os picantes. Contoume 
moitas historias, algunhas non as podo 
contar. El non se levaba nada ben con 
Camilo José Cela
   Tes unha foto con Lina Morgan?
 Si, tamén veu por aquí. Unha muller 
encantadora, tal cal aparecía na TV  
era na vida real
   En tantos anos supoño que terdes 
clientes de varias xeracións?
Si , e cando ven o avó o pai e logo o 
fillo é un auténtico orgullo
   Acabamos Mucha. O futuro?
Antía é aínda moi nova e quédanlle 
moitos anos por diante , logo xa se 
verá. A min gustaríame que o negocio 
seguise sempre na nosa familia claro

AER esíxelle a Rivas un encontro de todos os grupos 
municipais para acordar os orzamentos antes do Pleno

Redondela

 A Agrupación de Electores de Redondela, 
AER, esíxelle á alcaldesa de Redondela, 
Digna Rivas, que convoque unha comisión 
composta por tódolos grupos municipais 
para chegar un acordo nos novos orzamen-
tos. “Cremos que xa quedou demostrado 
que a estratexia de Rivas de negociar con 
cada Grupo por separado é catastrófica e, 
sobre todo, que pode levala ao seu enési-
mo fracaso e conseguir que non se aproben 
tampouco no seguinte Pleno”. Ademais, 
“pode que acaden a abstención do BNG, 
pero queremos advertir a Digna dunha ob-
viedade: o noso foi un voto a un documento, 
se esa proposta cambia, a nosa postura, por 
suposto, pode cambiar tamén”, engade a 
agrupación.
Desde AER lembran que a Agrupación 
negociou durante máis de tres meses co 
goberno e por iso foi o único grupo muni-
cipal que cumpriu e votou favorablemente 
aos orzamentos no Pleno do pasado 26 
de maio. “En paralelo, a equipa de Rivas 
estaba supostamente a facer o mesmo co 
BNG, aínda que sorprendeu cun voto en 
contra. De feito, a concelleira de Facenda, 
María Castro, denunciou durante o Pleno a 
sorprendente postura dos nacionalistas que 
durante estes tres meses non reclamaron 
cousas que reclaman agora nesta sesión”.
 
Falta de transparencia de PSOE e BNG 

durante todo o proceso
Xa que no Pleno do 26 de maio nin o PSdG 
nin o BNG foron cos “deberes feitos”, AER 
esixe agora de novo que a alcaldesa expli-
que que estiveron negociando nese tempo 
e por que levou os orzamentos ao Pleno sen 
ter garantido o seu apoio. En concreto, de-
bería dar conta de como se desenvolveron 
as negociacións en temas como a pista de 

atletismo ou os asuntos sociais, temas que 
esgrimiron os nacionalistas para non dar o 
seu apoio.
No caso da pista de atletismo, “o BNG dixo 
no Pleno que o proxecto que vai nos orza-
mentos (no colexio Santa Mariña) non lle 
gusta”, lembra AER. “Pedímoslle, entón, que 
conte cal é o proxecto que eles propuxeron, 
en que ubicación, con que orzamento e, so-
bre todo, en que momento llo reclamaron ao 
goberno de Digna Rivas”, continúan. AER 
tamén considera que o club de atletismo de-
bería pronunciarse ao respecto así como sa-
ber se a proposta recollida é satisfactoria ou 
prefire renunciar a ter unha pista no colexio 
de Santa Mariña á espera dunha proposta 
que non está nin debuxada. 
Segundo a Agrupación, o BNG criticou 
tamén que estes orzamentos non eran todo 
o “sociais” que se podería esperar dun su-
posto goberno progresista. Dende AER 
queren saber que  medidas aportou o BNG 
para enriquecer neste punto os orzamentos 
e, nese suposto, por que o goberno as rexei-
tou.
Tras a celebración do Pleno, para AER, “se-
mella que ámbolos dous grupos teñen aber-
to un novo proceso do que a Alcaldesa, ata o 
de agora, non informou. Por un comunicado 
do BNG, sabemos que PSOE e BNG nes-
tes momentos están negociando asuntos 
que, a priori, non trataran antes do Pleno”.
En definitiva, segundo AER,  “a negocia-
ción entre BNG e PSdG previa ao Pleno 
foi unha completa chapuza. A actuación do 
BNG na sesión plenaria foi un exercicio de 
busca de protagonismo lamentable. Pero as 
negociacións posteriores con total opacida-
de por parte de Digna Rivas son xa verda-
deiramente insultantes”, conclúen desde a 
Agrupación. 

A Agrupación advírtelle de que terá que revisar a última versión do do-
cumento e negociala de novo con eles para obter o seu voto favorable

Reportaxe/Redondela
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Enigma
Café

Avda. Redondela, 35
Chapela

Dende 1996
con moito gusto

   Despois de 
dous anos nos 
que as cir-
c u n s t a n c i a s 
p a n d é m i c a s 
obrigáronvos 
a parar, como 
afrontades a 
volta?
 Cunhas gañas 
enormes. De 
feito tiñamos 
dúbidas de se 
retomar o festi-
val ou non pero 
foi a propia ve-
ciñanza a que 
nos demandou 
que deramos 
un paso adiante 
para retomalo
   Cantas per-
soas estades 
na organiza-

ción do festival?
 Agora mesmo somos 13
   Como comezou a vosa historia?
 Nacemos a raíz dun concerto que 
un dos organizadores fixo, coa ban-
da que tiña daquela, no Baixo Miño. 
Após o concerto mentres tomabamos 
unhas cervexas comezamos un pou-
co de brincadeira a falar do tema e fi-
nalmente , un mes despois, a primeira 
edición do Berete xa era unha mara-
billosa realidade
   Acordádevos que tal foi a asis-
tencia?
 Para ser a primeira vez estivo moi 
ben, varios centos de persoas nos 
acompañaron naquela aventura
   E desde aquela foron oito segui-
das?
 Pois si, e cando non quedou máis re-
medio que parar xa tiñamos moi avan-
zada a organización da novena
   As camisetas do festival son soli-
darias verdade?

 Si,  1€ de cada camiseta que se ven-
da vai a cáritas Redondela. A venda 
de camisetas alén de axudar, a través 
de cáritas  Redondela, a quen máis o 
necesite tamén nos sirve para finan-
ciarnos a nos pois malia a achega 
económica do concello organizar un 
festival como este é moi caro
   Que tipo de grupos buscades?
 Fundamentalmente grupos locais, 
tamén algún de fóra pero ten que ter 
moita cualidade para poder darlle ca-
ché ao festival. Temos traído grupos 
do país vasco e de Madrid
   A fonte principal do voso finan-
ciamento cal é?
 As máis importantes son as achegas 
do comercio local, aproveitamos as 
vosas páxinas para agradecerlles a 
súa xenerosidade, a venda de cami-
solas e o que se venda na barra. Iso 
non dá para pagar cachés moi eleva-
dos
   O público ten que pagar entrada?

 IX  edición do Berete Rock de Chapela
Reportaxe

Despois de 8 anos ininterrompidos, e dous de obrigada parada pandémica, o próximo 6 de agosto  volve o Berete 
Rock a encher de boa música a praia de Arealonga. A Nova Peneira conversou con dos dos seus organizadores:

“ Estamos moi ilusionados con que esta IX edición do Berete 
sexa todo un éxito”

Cusi e Xocas, organizadores do Berete Rock
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 Non. É totalmente de balde. O noso 
fin non é gañar cartos senón ofre-
cer un espectáculo de cualidade que 
poida facer felices tanto aos artistas 
como aos espectadores. Cóntoche 
a este respecto unha anécdota para 
que che fagas unha idea: houbo un 
ano no que non nos acompañou o 
tempo, fixo moi mal tempo, e tivemos 
que pór unha carpa .O seu custe fixo 
que os propios membros da organiza-
ción tiveramos que abonar as nosas 
copas na barra , senón non daban os 
números
   Cono son as relacións co Con-
cello?
Son boas tanto con esta administra-
ción como coa anterior sempre nos 
trataron ben. Eu creo que a calquera 
administración municipal de Redon-
dela, sexa da cor que sexa, interésa-
lle tratar ben a Chapela pois somos 
un dos núcleos máis importantes do 
noso Concello. Agardo que sexan 

conscientes diso e que cando faga-
mos a X edición contribúan a darnos o 
impulso que Chapela merece. Afortu-
nadamente cada ano a dimensión que 
imos collendo é cada vez máis impor-
tante , sen dúbida xa son máis de mil 
persoas nas que nas últimas edicións 
gozaban coa música do Berete e en-
tendemos que merecemos o apoio do 
noso Concello en xusta relación coa 
importancia do festival
   O festival desenvólvese en Area-
longa verdade?
 Si, xusto onde está a piscina. Todos 
os grupos quedan encantados co sitio 
pois alén de ser moi bonito ten unhas 
condicións estupendas para o son
  Que día o facemos este ano?
 O 6 de agosto
   Temos pechado o cartel?
 Si, veñen grupos moi destacados 
como por exemplo:” Motores”, “Nos-
tromo” ou “ El Tren”
   E as perspectivas?

 Estamos moi ilusiona-
dos en obter un éxito 
superlativo. Como che 
dixemos ao principio foi 
a propia veciñanza a 
que nos demandou que 
retomaramos o Berete e 
desde aquí animamos 
a todos os lectores e 
lectoras a que se ache-
guen pois nunha con-
torna privilexiada vano 
pasar xenial escoitando 
boa música completa-
mente de balde.

“As técnicas de pintura pódense 
aprender pero a capacidade para 

poder facelo é innata”
Mari Blanco, Pintora de Redondela
Mari é unha pintora da nosa 
vila, natural de Ponte Caldelas 
pero choqueira de adopción 
que ten un traballo de grande 
calidade e orixinalidade que A 
Nova Peneira non podía deixar 
de coñecer. Velaí vai o que deu 
de si a nosa conversa

   Malia que exerces de choqueira ti 
non es de Redondela verdade?
 Non, eu nacín en Ponte Caldelas 
.Logo estiven tempo vivindo en Sou-
tomaior e agora levamos xa 5 anos 
vivindo en Redondela. Pero levamos 
máis de 30 anos traballando na terra 
do choco
   Canto tempo levas pintando?
 Toda a vida. Xa desde moi nena foi 
algo que me chamou a atención e é 
unha das formas nas que me gustaba 

transmitir as miñas emocións. Algo que 
me tería encantado e que por desgra-
za nunca puiden facer foi estudar be-
las artes. Cando casei e tiven os meus 
fillos fixen uns cursos de traballos ma-
nuais nos que tamén se impartía pintu-
ra. Alí comecei a saber pintar. Fíxate ti 
se me frustrou non pode estudar Belas 
Artes que non desboto facelo cando 
me xubile.
   A capacidade para pintar nace con 
un ou apréndese?
 Eu creo que se nace con ela. Tiven un 

tío que morreu moi 
novo que era un 
pintor superlativo. 
As obras que lle 
deu tempo na súa 
corta vida a crer 
eran dunha bele-
za extraordinaria. 
De feito a primeira 
vez que expuxen 
na casa da Torre 
puxen tamén os 
seus cadros por-
que el era o meu 
referente.
   Con que forma 
de pintar te iden-
tificas máis?
 Traballo todo, 

pero creo que o pastel é o que máis 
mes gusta. Pero todo ten os eu encan-
to, por exemplo cando pintas ao óleo o 
resultado final pode non ter nada que 
ver coa idea que inicialmente quixe-
ches plasmar
 Tamén pintas lousa verdade?
 Si. Foi un día que encontrei unha lou-
sa pequena na praia e cando cheguei 
a casa collín os acrílicos e comecei a 
facer florciñas e a verdade gustoume 

Reportaxe Entrevista de MarcoA. Santos Soto
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moito como ía quedando. En realida-
de encantoume, tanto é así que cando 
imos de viaxe polas zonas de Lugo e 
Ourense e vexo algunha lousa polo 
chan non podo evitar parar a recollela
    Tivo éxito a pintura en lousa?
 Moito,  todos aos que lla ensinaba dá-
banme opinións moi positivas. O efec-
to que produce o contraste do fondo 
negro coa cor da pintura é realmente 
bonito creo eu. De feito unha vez en-
cargáronme unha para regalar nunha 
voda. A miña idea é facer unha exposi-
ción destas obras
   Creo que a Pandemia foi unha eta-
pa que che permitiu pintar de ma-
neira moi intensa non?
 A verdade é que nesa época do con-
finamento  tiven ocasión de estar no 
cuarto no que pinto unha inmensa 
cantidade de horas e facer o que máis 
me gusta durante moito máis tempo do 
que habitualmente teño oportunidade
   O feito de ter que estar no bar no 
que traballas unha enorme cantidade 
horas e non poder pintar debe de ser 
un tanto frustrante para ti?
 Tanto é así que ás veces fago cousas 
alí cando teño algún tempo morto
   Tes algunha web na que poidamos 
coñecer o teu traballo?
 Non de momento non,Quen estea in-
teresado en coñecelo pode facelo a 
través do meu facebook  Mari Blanco o 
de meu instagram  pero tampouco son 
moi fan das redes sociais
   Vas facer algunha exposición 
proximamente?
 Teño xa algún material preparado 
pero estou á espera de ter rematado 
algún máis
    Pódese vivir da arte?
 Non.

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

O Concello inviste máis de 66.000 euros na mellora do 
pavimento deportivo de “La Bombonera”

 A superficie da única pista do pavillón, 
moi desgastada, será recuberta cun 
pavimento deportivo aerea-elástico 
con acabado e madeira de faia.
 O Pavillón Polideportivo Municipal 
‘As Marismas’, coñecido popularmen-
te como La Bombonera, está a ser 
obxecto de obras de mellora que reno-

varán, por completo, a 
única pista que alber-
ga a instalación e que 
ten un claro estado de 
desgaste que dificulta a 
práctica deportiva.
 Os traballos desenvol-
vidos pola Concellería 
de Deportes que dirixe 
Nacho González, con-
sistirán no recubrimen-
to da actual pista cun 
pavimento deportivo 
aerea-elástico con aca-
bado en madeira de faia, para o que se 
traballará sobre unha superficie total 
de 1001,51 metros cadrados.
 “Escolleuse este tipo de pavimento 
por ser específico para pistas polide-
portivas nas que se practica o balon-
mán e fútbol sala, as dúas modalida-
des deportivas que principalmente se 
desenvolven nesas instalacións, pero 
tamén recomendado para baloncesto, 
voleibol e bádminton”.
 As obras, que contan cun investimen-
to de 66 561,59 euros (IVE incluído) 
consistirán no estendido, en toda a 
superficie da pista, dunha subbase de 
espuma de poliuretano flexible de 15 
mm e unha barreira antihumidade a 
base de lámina de polietileno.
 Sobre esta base colocarase unha 
capa de listóns de contrachapado fe-

nolico de 12 mii sobre a que irá unha 
capa de madeira de faia con acabado 
de barniz de Bona UV sportive especí-
fico para o uso deportivo.
 O espesor total do novo pavimento, 
sobre o que posteriormente se pinta-
rán as liñas para a práctica dos distin-
tos deportes, será de 41 milímetros

Entrevista /Redondela

O teu 
xornal en 

galego
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Marusia
Restaurante

Avda. José Costa
Alonso, 96

Moaña

Pedro M. Cortegoso Gago, traballador do SERGAS

Cando xa van máis de tres meses 
de guerra na Ucraína, e Rusia parece 
que está acadando os seus obxectivos 
militares, os medios de comunicación 
comezan a prestar menos atención 
ao que alí acontece. A predición da 
inminente derrota de Rusia que aven-
turaban comentaristas, tertulianos e 
dirixentes políticos non se está a cum-
prir.
Pasada a euforia dos primeiros días 
e vendo que os intentos de censurar 
o que realmente estaba pasando, de 
tapar as barbaridades nazis que fan 
os nazis ucraínos e mercenarios de 
outros países, pode ser bo momento 
para valorar como nos afecta este con-
flito e as decisións que están tomando 
os gobernos da UE.
As sancións económicas baleiran os 
nosos petos.
As sancións contra Rusia que xa van 
pola súa quinta ou sexta edición non 
están facendo efecto nese país, pola 
contra estamos vendo como na UE 
os prezos dos produtos básicos e dos 
combustíbeis non paran de subir.
A Unión Europa trabúcase ao sumarse 
ao enfrontamento con Rusia e xa esta-
mos vendo como a súa economía co-
meza a resentirse ao renunciar ao gas 
e ao petróleo ruso só para satisfacer 
as demandas dos EEUU, sen impor-
tarlle o sacrificio da poboación.
O futuro non pinta moi ben e temos que 
prepararnos para novos incrementos 
de prezos e recortes de servizos públi-
cos, nós imos pagar as sancións para 
manter a taxa de ganancia do capital.
Imponse a censura, imponse o discur-
so e o pensamento único.
Sen que Rusia declarara a guerra a 
ningún país da UE e sen que ningún 
país da UE declarara a guerra a Rusia, 
vemos como se toman decisións que 
recortan o noso dereito a libre informa-
ción e á liberdade de expresión.
Da noite para a mañá os gobernos 

dos países da UE impuxeron a censu-
ra previa sen ningún tipo de decisión 
xudicial, saltándose sen ningún tipo de 
rubor e co aplauso xeral do “stablis-
ment político” a constitución española.
Agás algunha voz discrepante o 
conxunto dos partidos políticos e dos 
medios de comunicación públicos e 
privados impuxeron o relato ditado 
desde Washington. Hoxe é imposíbel 
distinguir un medio de comunicación 
de outro no tema de Ucraína, todos 
din as mesmas mentiras, todos publi-
can vídeos falsos ou traducen mal as 
persoas que fan declaracións sobre o 
conflito.
Por se isto non fora abondo decidiron 
prohibir as emisións de Russia Today e 
Mundo Sputnik para que non podera-
mos comparar  outras versións do que 
acontece.
A censura tamén chegou á Internet 
onde as grandes redes sociais priva-
das coma Facebook e Twitter clausu-
ran contas que non se apuntan ao re-
lato oficial.
O obxectivo de todo isto é que teña-
mos unha única versión do que acon-
tece, a versión imperialista. Todos os 
medios públicos e privados de “occi-
dente” repiten as mesmas consignas, 
as mesmas noticias manipuladas, as 
mesmas mentiras. Só podemos oír 
uha voz, a voz de sempre, a que nós 
chega do outro lado do Atlántico. Os 
EEUU impoñen o seu relato.
E con esta censura pretende agochar 
o que pasou estes anos no Dombas. 
Un golpe de estado promovido por 
EEUU na Ucraína e a imposición dun 
goberno ditatorial que pretendía elimi-
nar a lingua e a cultura rusa e servir de 
instrumento de desestabilización bus-
cando o enfrontamento con Rusia. Un 
goberno que bombardeou indiscrimi-
nadamente á poboación civil co bene-

plácito dos EEUU e a Unión Europea.
Menos liberdades e máis gastos mili-
tares.
Porén, os gobernos da UE están sa-
cando a careta e deixando ver que o 
enramado institucional que nós ven-
den como garda das esencias da de-
mocracia é mentira. A UE foi e é un 
proxecto autoritario, subsidiario dos 
EEUU, ao servizo do capital e contra 
os intereses dos pobos.
As sancións contra Rusia son san-
cións contra nós, contra os pobos que 
padecemos o incremento especulativo 
dos prezos dos produtos de primei-
ra necesidade e dos combustíbeis. 
Tamén somos os que imos padecer o 
incremento do gastos en armamento a 
costa do gasto social, da sanidade, da 
educación, etc.
Os EEUU levan anos preparando esta 
guerra coa finalidade de facer des-
aparecer a Rusia. Para que tiñan os 
EEUU 30 laboratorios clandestinos de 
armas biolóxicas, para que armaron 
e entrenaron aos batallóns nazis que 
aterrorizan Ucraína, para que querían 
dotar a este país de armas nucleares? 
Ucraína é un xoguete en mans dos in-
tereses ianquis para acosar a Rusia e 
Bielorusia, un xoguete que non teñen 
problema en sacrificar para levar o 
caos a esa parte do mundo como xa 
fixeron en Irak ou Libia.
Hoxe é Rusia, onte foron Corea, 
Vietnam, Cuba, Nicaragua, Venezue-
la, Irak, Afganistán, Libia, Siria..., mañá 
será China, o obxectivo final do impe-
rialismo Ianki.
Con esta guerra o que está en cues-
tión e a configuración do mundo, e te-
mos que escoller. Queremos un mun-
do unipolar onde os EEUU impoñan as 
súas condicións ou queremos un mun-
do multipolar onde cada nación poida 
decidir libremente o seu destino?

As consecuencias da guerra O concello de Cangas 
mellora a iluminación 
na baixada a menduíña 

coa instalación 
de 31 luminarias led

A alcaldesa, Victoria Portas, su-
pervisou o remate dos traballos 
e recordou que esta actuación é 
unha “débeda cos veciños neste 
entorno”

 A Baixada á praia de Menduíña, na pa-
rroquia de Aldán, estrenou hai uns días 
un novo sistema de iluminación pública de 
baixo consumo enmarcado no obxectivo 
global do Concello de implantar un modelo 
máis sostible e reducir o coste enerxético 
de edificios e instalacións municipais.
 A iniciativa enmárcase no plan de eficien-
cia enerxética a través do cal o Concello 
de Cangas está a sustituir as obsoletas lu-
minarias do termo municipal por outras de 
baixo consumo, o que supón un significati-
vo aforro ás arcas municipais e que neste 
tramo supón unha considerable mellora na 
calidade da iluminación.
 A alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, 
supervisou o remate dos traballos de re-
novación do alumeado  nun tramo cunha 
forte demandada veciñal xa que cando se 
construiron as beirarrúas nesta zona e se 
soterraron as liñas aéreas, foron elimina-
dos a meirande parte dos apoios que sus-
tentaban as antigas luminarias deixando no 
entorno unha iluminación moi deficiente. 
“Esta actuación era unha débeda que tiña-
mos cos veciños deste contorno que levan 
tempo padecendo os inconvintes dunha 
iluminación moi deficiente”, apuntou.
 A UTE Alumeado Cangas foi a encarga-
da da instalación dun total de 31 columnas  

troncocónicas de 7 metros con 
luminarias de tecnoloxía  Led 
de 53 W en todo o tramo de 
beirarrúas. A actuación incluiu 
a retirada dos vellos apoios de 
formigón que suxeitaban as 
liñas aéreas e as escasas lumi-
narias existentes.
 Esta transformación do sis-
tema de iluminación que está 
a rexistrar Cangas en todo o 
termo municipal é posible a tra-
vés dunha subvención de tres 
millóns de euros procedentes 
dos fondos FEDER xestionada 
polo goberno local que preside 

Cangas

Opinión
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“ A saúde do BNG na nosa comarca é moi boa . A nosa  ilusión, 
o noso amor por Galiza e a nosa vontade de sermos útiles á 

nosa veciñanza non teñen límites”.
Paulo Ríos, responsable do BNG na comarca do Morrazo

Despois da análise da situa-
ción do BNG nas comarcas 
de Vigo, O Condado e o 
Baixo Miño ,que publicamos 
en edicións anteriores,  hoxe 
toca achegarse polas terras 
do Morrazo a coñecer ao 
responsable do BNG nesa 
comarca. El é Paulo Ríos un 
mozo de Moaña novo en 
idade, aínda non ten 30 anos, 
pero que xa ten unha ampla experiencia no mundo da política. Na actualida-
de é deputado no parlamento autonómico.
    Cando comezou a túa historia co 
nacionalismo?
 Era eu un rapaz moi novo e estaba no 
instituto. Naquel momento todo o meu 
grupo de amigos e  amigas tiñamos 
unha relación moi intensa co mundo 
da música tradicional galega. E eu 
creo que foi a partir de aí, no momento 
que descubrín o amor pola nosa mú-
sica e a nosa tradición cultural cando 
comecei   un camiño moi sinxelo cara 
a me situar na posición intelectual que 
defende que os recursos do pobo ga-
lego deben de ser xestionados polo 
propio pobo galego.
   Na actualidade es deputado no 
parlamento galego e sendo moi 

novo, como es, xa tes unha ampla 
experiencia tanto en cargos orgáni-
cos do Bloque como en postos ins-
titucionais?
 Si, fun responsable comarcal de Gali-
za Nova, o seu SX entre o 19 e o 21, 
concelleiro en Moaña en dous manda-
tos diferentes e agora teño a honra de 
defender as posicións do nacionalismo 
galego no parlamento en Santiago, e 
de representar aos afiliados e afiliadas 
do BNG da miña comarca.
    A secretaría xeral de Galiza Nova 
que supuxo para ti?
 Unha enorme oportunidade para 
aprender. Fixen moitas viaxes polo 
país e puiden empaparme de múltiples 

problemáticas  que afectan a diferen-
tes sectores do pobo galego.
   Fuches concelleiro en Moaña entre o 
17 o 20.Faime unha valoración sintéti-
ca dese período?
 Se cadra o máis relevante que che 
podo dicir é que tiven a oportunidade 
de compartir goberno cun extraordina-
rio equipo que se encontrou o conce-
llo na ruína económica máis absoluta, 
derivada da nefasta xestión do PP, e 
de decatarme como os señores do PP, 
cando están na oposición, non son ca-
paces de facer política construtiva. Só 
saben destruír, xerar crispación na so-
ciedade e levalo todo á lameira.
   Cando conseguiches entrar no 
parlamento galego ti ías de número 
6 na lista de Pontevedra e naquel 
momento só tiñades dous represen-
tantes por esa provincia . Con fran-
queza Paulo, agardabas entrar?
 Sabía que sería enormemente difícil. 
Suporía multiplicar por tres o número 
de actas acadadas e recibirmos un 
enorme caudal de confianza. Asegúro-
che que estamos a traballar moito para 
responder á confianza que nos deron, 
e para tratar de conquistar moitos máis 
corazóns de galegas e galegos.
   Levas arredor de medio ano como 
responsable comarcal do BNG, ver-
dade?
 Si, fun elixido a finais de decembro do 
ano pasado

   En liñas xerais cal é o estado de 
saúde do BNG no Morrazo?
 Moi bo. Temos moita implantación na 
sociedade dos 5 concellos da comar-
ca. Hai actividade política regular e 
frecuente, estamos en todas as loitas 
sociais que existen no Morrazo e esta-
mos a crecer en número de afiliados e 
afiliadas incluso con xente moi moza.
    Ben, imos comezar a análise da 
situación política do nacionalismo 
nos 5 concellos da Comarca

 Marín
   Se cadra este é o concello no que 
o nacionalismo ten máis difícil pe-
netrar na maioría social da súa veci-
ñanza, por que?
 Creo que a resposta a esta pregun-
ta é poliédrica. Penso que son varias 
razóns sumadas as que explican que 
na actualidade só teñamos unha con-
celleira. Así pois a influencia da escola 
naval militar , o extraordinariamente 
atomizada que estaba a esquerda po-
lítica nese concello nas municipais do 
19, con 5 candidaturas supostamente 
de esquerdas, ou, tamén hai que dicilo 
, erros que no pasado cometemos nós, 
levaron a que o PP teña unha sobre re-
presentación no concello e que o BNG 
estea claramente infrarepresentado.
   O BNG en Marín sufriu conflitos 
diversos que derivaron en varias es-
cisións dolorosas. Esas situacións 
están totalmente superadas?

Avenida de Ourense, 50 - Marín
Telf. tienda: 986 88 39 31- Fax: 986 88 00 95
Telf. nave: 986 70 32 14 - Móvil: 666 45 00 95
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Entrevista de Tino Lago  
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 Eu estou convencido de que si. Agora 
mesmo a situación é moi cómoda e o 
conxunto da militancia está traballando 
moi ben, dando o mellor de cada un, 
nos conflitos máis relevantes desa vila 
como por exemplo a sanidade ou a loi-
ta contra a pandemia eólica. A súa mi-
litancia non para de crecer e hai moita 
xente nova que se achega ás nosas 
ringleiras. Fíxate se a situación é boa 
que Lucía, a nosa candidata, foi elixida 
de maneira unánime
    Avalas o traballo da vosa voceira 
Lucía Santos?
 Si, absolutamente. Ela tomou as ren-
das nunhas circunstancias moi difíciles 
e fai moi bo traballo para poñer as ba-
ses que permitan que o BNG chegue 
a poder ser unha alternativa sólida de 
goberno. Ao respecto disto quixera di-
cir dúas cousas: 
Na municipais do 19 foinos mal si, pero 
nas autonómicas do 2020  en Marín 
tivemos un resultado extraordinario 
,fomos segunda forza cun 20% dos 
votos. Teño a certeza de que o bo tra-
ballo das e dos compañeiros de Marín, 
que encabeza Lucía, verase reflectido 
nas municipais do ano próximo , como 
xa se veu nas autonómicas do 2020
 Por outra parte recentemente os tres 
partidos que temos representación no 
Concello de Marín debateron no club 
de opinión Portocelo e creo que a nosa 
candidata gañouno de maneira meri-
diana a quilómetros de distancia dos 
seus dous contendentes.
    Estades falando con algúns dos 
grupos da atomizada esquerda ma-
rinense para que se poidan integrar 
no bloque?
 Nós estamos facendo o noso traballo 
político o mellor posible para tratar de 
obter a confianza de todas e de todos 
os que nalgún momento confiaron en 
outras alternativas políticas.
    As expectativas realistas para o 
2023?
 Un crecemento significativo que se 
poida achegar o máis posible ao resul-
tado que obtivemos nas autonómicas

Bueu
    Nesta vila Félix levaba 3 manda-

tos con maiorías absolutas, pero 
nas eleccións do 2019 perdeuna e 
baixou notablemente o número de 
actas, pasou de 12 a 8.De feito  pre-
cisou un pacto con Xulio Villanueva 
concelleiro de ACB para manter a 
maioría. O que naquel momento se 
podía pulsar polas rúas de Bueu é 
que houbo certa relaxación no seu 
equipo de goberno. Cal é o teu crite-
rio ao respecto?
 Ben, a min tanto Félix como resto de 
compañeiros de Bueu néganme que 
existise esa suposta relaxación pero 
eles son os primeiros en ser conscien-
tes de que si existía esa pulsión de opi-
nión en parte da sociedade da vila. Polo 
tanto fixeron o máis intelixente que se 
pode facer nunha situación como esa 
que é traballar arreo para poderen re-
verter esa corrente de opinión, porque 
cando unha parte do pobo transmite 
unha mensaxe negativa sobre o noso 
traballo cómpre respectala, escoitala 
e actuar en consecuencia para que 
non existan elementos que lles leven 
a pensar así.
    Ti percibes que esa pulsión sobre 
a suposta relaxación segue existin-
do?
 Eu creo que non. Entendo que a día 
de hoxe, a un ano das municipais do 
23, estamos en mellor posición que an-
tes das municipais do 19. Hoxe Bueu 
é unha referencia en toda a comarca 
polo seu dinamismo, polo coidado do 
seu patrimonio e polo seu modelo de 
vila
     ACB , con cuxo concelleiro com-
partides goberno, xorde dunha es-
cisión do BNG dos tempos de Amio. 
Ides facer algún intento para  recu-
perar a unidade do nacionalismo de 
Bueu?
 O Consello nacional do BNG decidiu 
que as candidaturas do BNG van ser 
BNG, non vai haber ningún outro tipo 
de experimento. Nós con Xulio Villa-
nueva temos unha relación excelente, 
a situación do goberno pola nosa parte 
é cómoda en grado superlativo e coido 
que pola súa tamén. No futuro, sexa 
cal sexa a relación que teñamos con el 

“Os nosos obxectivos, ambicio-
sos pero realistas, son as maio-
rías absolutas en Bueu e Moaña, 
a alcaldía de Cangas , un ascenso 
moi importante en Marín  e com-
petir de igual a igual co PSOE en 

Vilaboa”.

e coa xente de ACB, a miña idea é que 
se siga movendo nos parámetros de 
comodidade absoluta que está agora.
     Que expectativas razoables te-
mos para as municipais do ano 
próximo?
 Recuperar a maioría absoluta

Cangas
     Se en Marín a situación da es-
querda é de atomización en Cangas 
creo que chegamos case a unha si-
tuación análoga aos quarks (  partí-
culas subatómicas)?
 A verdade é que a situación é moi 
complexa. Incluso formando parte ac-
tiva da vida política de Cangas cono 
formamos nós resulta moi difícil prog-
nosticar como poden evolucionar os 
acontecementos políticos nesa vila
     Repetirá Sotelo como candidato 
do PP?
 Eu non o sei pero, tendo en conta que 
non situaron a ninguén para que se 
fose fogueando como futurible , penso 
que é o máis probable.
   O BNG está na oposición cal é a 
vosa liña de acción política?
 Colaborar en todo aquelo que consi-
deramos positivo para Cangas e non 
facelo cando o que se propón non nos 
parece razoable.
    Como valoras a xestión do mini 
goberno de ACE  que ten Cangas na 
actualidade?
 Caótica, cun nivel de hostilidade entre 
eles mesmos autenticamente asom-
broso. Teño a sensación de que o de-
funto alcalde Pazos exercía de pega-
mento entre as partes de ACE. E unha 
vez que Pazos falece todo se esvaece.
    Consideras que a vosa decisión 

de non entrar no goberno foi acer-
tada?
 Si.
    Como é o estado de saúde do 
BNG local?
 O mellor en moitos anos. Estamos en 
disposición de acadar a alcaldía
     Vai ser Merchi Giráldez a candi-
data?
 Está sen decidir
        Estades falando con Mariano 
Abalo para que se integre no BNG?
 Con Mariano Abalo falamos de moitas 
cousas
        Supoño que de fútbol non?
 Ha , ha , ha. Non, falamos de como vai 
o Concello claro,  de que como ve el as 
cousas e de como as vemos nós
       Hai algunha posibilidade de que 
nas eleccións municipais do ano 
próximo Mariano vaia nas vosas lis-
tas?
 Non. Mariano non vai ir nas nosas lis-
tas

Moaña
    Como está a situación do nacio-
nalismo na túa vila?
¡ Nós chegamos ao goberno , des-
pois de telo perdido polo tránsfuga do 
PSOE, nunha situación moi complica-
da co concello case na ruína
      Pero iso da mala herdanza recibi-
da é algo que soe dicir, do anterior, 
un goberno novo  cando toma po-
sesión. En realidade era unha situa-
ción tan mala?
 Era catastrófica con máis de 
12.000.000€ de débeda  co concello a 
piques de ser intervido e con moreas 
de facturas sen pagar, moitas delas a 
pequenas empresas da propia Moaña.
       E agora?
 Agora o pago medio a provedores do 
noso concello está en 3 días e medio. 
Cando chegamos había empresas que 
estaban cobrando a un ou incluso a 
dous anos. Creo que estamos a facer 
unha moi boa xestión, non só econó-
mica senón tamén porque temos un 
proxecto de vila ecolóxica, solidaria, 
amable e sustentable para Moaña e, 
respondéndoche á pregunta anterior, 
iso se reflicte nun aumento notable de 

Entrevista
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apoio social e nunha situación moi boa 
para o bng de Moaña
      En Moaña temos un problema 
moi serio coa sanidade?
 Abofé que é así. Ao día seguinte de 
facermos esta entrevista( 11 de xuño) 
imos cumprir 27 domingos consecuti-
vos de protestas en Moaña. A semana 
pasada fixemos unha marcha desde 
o Concello ata o PAC de Cangas con 
unha asistencia de arredor de 8.000 
persoas. O deterioro da asistencia sa-
nitaria no noso concello é intolerable. 
Non temos urxencias, os domingos o 
centro de saúde está pechado...desde 
logo no BNG seguiremos combatendo 
con toda a intensidade esta agresión 
flagrante á saúde da nosa veciñanza.
       Supoño que Leticia repetirá 
como candidata á alcaldía?
 Non é oficial aínda, pero desde logo 
Leticia ten o apoio unánime de todo o 
bloque de Moaña
             As relacións cos vosos so-
cios do PSOE como son?
 Positivas e boas
           As expectativas realistas para 
o 2023?
 Imos pola maioría absoluta. É un 
obxectivo difícil pero verosímil

Vilaboa
         Neste concello tomastes a de-
cisión de abandonar o goberno que 
compartiades co PSOE. A día de 
hoxe valórala como unha decisión 
acertada?
 A convivencia co PSOE non era ade-

cuada. Non nos gustaban o que esta-
ban a facer de chuchar o noso traballo 
no seu propio beneficio e inda por riba 
parece que todo o que nos formulaban 
eran problemas. Foi unha decisión ati-
nada si.
       E sobre a decisión de Ornela 
Fernández, a anterior voceira muni-
cipal, de deixar a vida política que 
tes que dicir?
 Ornela desenvolveu un traballo impa-
gable nas súas diferentes responsa-
bilidades políticas e eu como respon-
sable comarcal do bloque no Morrazo 
recoñézoo porque é de xustiza.
        Que perfil ten a nova voceira 
Tareixa Carro?
 É unha mestra cunha grande capaci-
dade comunicativa, moita forza e moi-
tas gañas de mudar as cousas .Teño 
unha ilusión enorme en que o seu per-
fil sexa o adecuado para que non moi 
lonxe poida ser unha extraordinaria 
alcaldesa. Agora mesmo existe unha 
grande simpatía polo BNG e a xente 
moza de Vilaboa que está interesada 
en facer política faina no BNG
     Como valoras o goberno do al-
calde César Poza?
 Temos unha valoración negativa 
da súa praxe política. Se cadra os  
adxectivos máis adecuados para 
describila serían caótica, desleixada  
e caciquil
    Cales son as vosas expectativas 
razoables para as municipais do 
ano que ven?
 Eu creo que debemos de estar en 
disposición de competir co PSOE de 
igual a igual

O PP, PSOE e BNG de Marín debaten sobre o estado 
do Concello

concello que viña 
medrando, mais 
coa chegada do 
PP en 2011 a ten-
dencia muda coa 
perda de 1.749 
habitantes, sendo 
o segundo con-
cello galego de 
entre 20.000 e 
50.000 habitantes 
con peores datos 
demográficos.
Acusou ao PP 
de ser responsá-
bel directo des-
ta situación, pola falta de proxecto e 
iniciativa e xustificou tal afirmación na 
falta de desenvolmento do PXOM, na 
ausencia de modelo urbano, de zonas 
de implantación comercial, cun comer-
cio que languidece ante a parálise do 
goberno. 
 Manuel Pazos (PSOE) coincidiu coa 
representante do BNG na negativa 
valoración da situación de Marín, sa-
lientando a preocupante tendencia 
demográfica, afirmando que Marín é 
un concello que nunca perdera po-
boación antes da chegada de María 
Ramallo ao goberno, a falta de cons-
trución de vivenda nova, que provoca 
que os veciños de Marín se vexan na 
obriga de marchar a outros lugares, ou 
o peche do 9% dos comercios nos úl-
timos anos.
Pola súa banda, o representante do 
PP, Manuel Santos, fixo un amplo re-

paso das actuacións levadas polo PP 
nas diferentes áreas nestes 11 anos 
de goberno do PP, afirmando que se 
fixo un grandísimo traballo que os ma-
rinenses percibían, baseándose nos 
resultados das pasadas eleccións mu-
nicipais de 2019 que outorgaron unha 
ampla vitoria ao PP.
 Mais o portavoz municipal do PP non 
foi quen de dar unha resposta á pre-
ocupante tendencia demográfica que 
presenta o concello de Marín, nun con-
texto onde os concellos veciños gañan 
poboación.
 En resumo, dúas visións totalmen-
te contraditorias sobre a realidade do 
concello de Marín. Por unha banda, un 
goberno satisfeito co seu traballo afir-
mando que Marín está mellor que en 
2011, e unha oposición moi crítica coa 
actuación do PP que coincidiu en que 
Marín está peor que en 2011.

 Cando nos atopamos a un ano das 
vindeiras eleccións municipais de 
2023, o Club de Opinión Portocelo pre-
sidido por Ángel García Carragal ven 
de organizar un Debate sobre o estado 
do municipio no que se puideron con-
trastar as diferentes visións sobre a si-
tuación actual de Marín.
 O acto, que tivo lugar no Museo Ma- 
nuel Torres o pasado xoves 26 de 
maio, contou coa participación dos 

Portavoces dos 3 grupos políticos 
presentes na Corporación Municipal, 
Lucía Santos (BNG), Manuel Pazos 
(PSOE) e Manuel Santos (PP), que in-
terviron nesta orde, e deixou, como era 
de agardar, importantes diferencias en 
canto á análise da realidade de Marín.
A Portavoz Municipal do BNG, Lu-
cía Santos, fixo unha valoración moi 
negativa destes 11 anos de goberno 
popular e recordou que Marín era un 

Entrevista/O Morrazo
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Marín atópase en caíde libre des-
de 2011. Marín é un concello que viña 
medrando en poboación desde o ano 
1986, mais coa chegada do PP da 
Sra. María Ramallo ao goberno local 
prodúcese un profundo cambio de ten-
dencia.
 En tan só 11 anos de goberno popular, 
Marín pasou de 25.997 a 24.248 ha-
bitantes, perdendo nada máis e nada 
menos que 1.749 habitantes, nun con-
texto no que os concellos veciños ga-
ñan poboación. Marín pasou de ser o 
concello máis grande da comarca do 
Morrazo a ver como hoxe Cangas nos 
supera en 2.460 habitantes, e ocupa o 
pouco honroso título de ser o segun-
do concello galego de entre 20.000 e 
50.000 habitantes cos peores datos 
demográficos.
 Resulta evidente, á luz dos datos do 
Instituto Galego de Estatística, que 
algo se está a facer moi mal en Marín. 
Marín padece un goberno do PP que 
non só está amosando unha incapa-
cidade manifesta á hora de frear este 
declive, se non que é responsable do 
mesmo, consecuencia da pobre xes-
tión dun goberno municipal carente de 
proxecto e de iniciativa.

 Nestes 11 anos o goberno do PP da 
Sra. Ramallo ven amosando sobrada-
mente a falta de proxecto, gobernando 
a base de ocorrencias, improvisacións 
e contradicións; a ausencia de inicia-
tiva; sen ganas de abordar os impor-
tantes problemas que presenta o noso 
concello; e sen ter en conta as propos-
tas que o BNG leva facendo durante 
todos estes anos.
 Marín é un concello cun gran poten-
cial, ubicado nun enclave privilexiado, 
porta de entrada á comarca do Morra-
zo e a escasos minutos de Pontevedra 
e do acceso á autoestrada do Atlán-
tico. Mais sofre un goberno paraliza-
do, incapaz de desenvolver o PXOM, 
carente dun modelo urbano definido, 
falto de ideas para atraer turismo, in-
competente á hora de aproveitar os 
espectaculares recursos naturais, 
como o Lago de Castiñeiras, e o rico 
patrimonio natural, etnográfico e ar-
queolóxico do noso concello.
 O comercio languidece ante a falta 
de decisión do goberno local e o noso 
concello carece de zonas de implan-
tación comercial por falla de interese 

do PP. A política dirixida á mocidade é 
inexistente, nun Concello que presen-
ta unha absoluta falta de programación 
cultural por parte do goberno local e 
cunha oferta de lecer realmente pobre.
 Cun goberno adicado única e exclu-
sivamente a proxectar imaxe, propa-
ganda e publicidade, mais baleiro de 
contido, o resultado é un concello en 
decadencia.
 Estamos a un ano dunhas eleccións 
municipais que non son unhas máis. 
Marín xógase moito. Marín non pode 
continuar con este decaemento, vendo 
como todos os concellos do noso arre-
dor medran e van cara arriba, mentres 
Marín retrocede aos anos 90, cando 
non aos anos 60.
 Marín precisa reverter a situación, 
cun proxecto definido orientado a me-
llorar a calidade de vida da veciñanza 
e capaz de impulsar o dinamismo so-
cio-económico do noso concello. Un 
proxecto como o que o BNG ten im-
plantado con éxito naqueles concellos 
como Pontevedra ou Allariz, e tantos 
outros, que hoxe son referencia a nivel 
mundial.

 Mais no BNG tamén somos conscien-
tes de que é fundamental escoitar á 
xente e recoller as súas impresións. 
E así, o pasado mes de decembro ini-
ciamos a campaña “Pensar Marín”, un 
debate colectivo coa veciñanza e cos 
principais axentes sociais de Marín 
para detectar os problemas do noso 
concello e atopar solucións entre todos 
e todas.
 No BNG estamos traballando para 
conformar un proxecto ambicioso para 
Marín, integrando a todas aquelas per-
soas dispostas a facer un Marín mellor 
e recollendo todas as achegas e cola-
boracións coa finalidade de construir o 
Marín dinámico, vivo e con futuro que 
todos e todas os marinenses soñamos.
 Somos conscientes tamén da gran 
responsabilidade que temos en rela-
ción a evitar repetir os erros, nomea-
damente a excesiva fragmentación da 
alternativa ao PP, cometidos en 2019 
que lle entregaron non só a maioría 
absoluta ao PP, se non unha evidente 
sobrerrepresentación. Desde o BNG 
tendemos a man e facemos un cha-
mamento á responsabilidade de todos 
e todas en aras a acadar a máxima 
unidade. Marín non pode permitirse 4 
anos máis de goberno popular.

Lucía Santos Omil,  Portavoz Municipal do BNG de Marín

A situación esixe un cambio de rumbo

Opinión

Opinión

O venres 27 de maio, lin un artigo do 
Sr. López, no Faro de Vigo, nas que ver-
tía unha serie de afirmacións, sobre das 
cales gustaríame facer algún comenta-
rio. Aseguraba que o nivel intelectual da 
esquerda deixa moito que desexar, pola 
falta de lectura dos seus representantes. 
Para ser franco, eu tampouco adico tem-

po a esta ocupación, pero a pesares do 
meu analfabetismo funcional, son quen 
de diferenciar entre a ética e a deshones-
tidade ou entre a desvergonza e a sin-
ceridade. Polo tanto, para que vou ler, si 
os que presumen diso non comprenden 

conceptos tan básicos, 
o que, por conseguin-
te, impídelles proceder 
na vida con arreglo a 
eles? 
Laiase dos insultos 
que reciben e a falta 
de respecto ás formas, 
poñendo como exem-
plo de comportamento 
o de M. Rajoy, o cal 
desprezou, en innu-
merables ocasións, a 
intelixencia de millóns 
de españois, apoiando 

a todo canto corrupto ía aparecendo nas 
filas do partido ao que vostede, Sr. López 
Veiga, pertence. E dáse o paradoxo que 
aos demais reprochábanos  vivir por riba 
das nosas posibilidades. Mariano R. Brey, 
o “decente”, acusou a Zapatero, dende 
a tribuna do parlamento, de traizoar ós 
mortos e de reforzar a ETA. Enganou-
nos, cando nos vendeu o rescate como 
unha liña de crédito gratuíta, a sabendas 
de que esta operación ía empobrecer á 
clase traballadora do país durante anos. 
Resulta curioso, Sr. López, que pida res-
pecto aos demais cando o Partido Po-
pular, si por algo se caracteriza é polo 
seu amplo repertorio de insultos. Felón, 
ilexítimo, okupa, traidor, incompetente, 
mentireiro compulsivo, ridículo, medio-
cre…, son, entre outras, as perlas que lle 
adicaron ao actual presidente. Non de-
bería esquecer tampouco o 11 de marzo 

de 2004 cando, tralo atentado de Atocha 
mentiron, só como vostedes saben face-
lo, responsabilizando a ETA da autoría do 
mesmo, ante o medo de perder as elec-
cións. 
O Sr. López, no seu artigo, atrévese a im-
partir clases de gramática, sen decatar-
se que cando repites moitas veces unha 
palabra empobreces o estilo do texto. 
Pois ben, ata en catro ocasións chegou 
a escribir “goberno” nun parágrafo. En 
primaria recordo ter estudado os sinóni-
mos, a elipse e aprender a reorganizar 
as oracións para evitar efectos acústicos 
desagradables. 
Eu, Sr. López Veiga, por cuestións éticas 
e de dignidade, valoraría o abandono 
dunha organización que non predica co 
exemplo e que expulsa aos seus dirixen-
tes honrados, que ousan denunciar a co-
rrupción, en vez de eliminar ós corruptos. 

Xoan Carlos Caballero, mestre no CEIP de Salvaterra

Enrique López Veiga “O Ilustrado”



Xuño 2022XV

X Edición da Feira da tapa de Cangas
O pasado 16 deste mes de xuño presentouse  no 1º Andar 
da praza do Mercado de Cangas a X Edición da Feira da 
tapa desta vila do Morrazo. Na presentación desenvolveuse 
un show cooking con tapas elaboradas polos locais gañado-
res da pasada edición: O Plantaciones , gañador do premio 
do público, e o Pan de Millo , gañador do premio do xurado.O 
evento, que conta coa colaboración do Concello de Cangas, 
celebrarase entre os días 23 de xuño e 03 de xullo e sen 
dúbida é un motivo de peso máis para achegarse a gozar do 
verán desta fermosa vila do Morrazo

 A Plataforma pola Defensa do Centro 
de Saúde de Seixo, que agrupa a 21 

colectivos das parroquias de Santomé 
de Piñeiro, O Campo, Ardán e Seixo, 

no concello de Marín, vén de colocar 
unha pancarta no colexio público da 
parroquia, coincidindo coa celebración 
do seu 50 aniversario, para “recibir de 
xeito apropiado” ás autoridades que 
asisten aos actos e “lembrarlles que 
levamos 11 meses sen ter cuberto o 
segundo médico a tempo completo.” 
 Dende a Plataforma explican que “nun 
primeiro momento estaba confirmado 
o Conselleiro de Educación e conside-
ramos que, como membro do goberno 
da Xunta que está a recortar nos ser-
vizos públicos, era necesario facerlle 
visible que en Seixo seguimos reivindi-
cando unha atención sanitaria digna e 
que lle levase o recado ao Presidente 
Rueda.” Aínda que el non asistiu, “esta 
pancarta tamén serve para lembrarlle 
á Alcaldesa de Marín, María Ramallo, 
e ao seu equipo que levan 11 meses 
sendo insensibles e dándolle as costas 
á veciñanza fronte aos recortes do seu 
partido.” 
 A Plataforma critica que a Alcaldesa 
“presumise de que Seixo é o segundo 
núcleo urbano do concello e de servi-
zos na parroquia, sen ter movido un 
dedo para frear o peche da oficina de 
Abanca ou os recortes de persoal na 
sanidade. Se a alcaldesa pinta unha 
realidade que non é, haberá que pre-
guntarse se pretende enganarnos ou 
se despois de 11 meses de protestas 
que non apoiou aínda non se enterou 
do que pasa no concello.”
 Por último, a Plataforma califica de 
“éxito” o concerto de onte no Cine de 

Seixo e agradece o apoio veciñal e 
dos grupos musicais Irevire e A Re-
volta “á defensa da sanidade pública”. 
Segundo a Plataforma estes grupos 
son “a mostra da creatividade, do com-
promiso da xente nova e da vida que 
queremos nas nosas parroquias.” Así 
lembran que ”a Plataforma creouse 
para defender os servizos que temos 
no rural, a comezar polo noso Centro 
de Saúde, porque son necesarios para 
que as veciñas e veciños teñan calida-
de de vida e para que sigamos vivindo 
aquí.” 
 Nese sentido lembran que “a veci-
ñanza está moi preocupada porque se 
agarda un verán complicado na aten-
ción primaria, froito da política da Xun-
ta de non cubrir vacacións nin baixas. 
Pola nosa parte, xa anunciamos, no 
concerto, que imos continuar coas 
protestas estamos fartos de que se re-
corte no fundamental e que se acabe 
xogando co noso dereito á saúde.” 

A Plataforma recibe á Alcaldesa de Marín e o res-
to de autoridades que asisten á celebración dos 50 

anos do Ceip de Seixo cunha pancarta que 
demanda “segundo médic@ a tempo completo xa”.
Valoran como “exitoso” o concerto de onte no cine de Seixo e 
agradecen o apoio veciñal e dos grupos musicais á defensa da 
sanidade pública.

O Morrazo

O teu
xornal en 

galego
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 Situado no corazón do Val Miñor, ao 
sur da provincia de Pontevedra, é un 
dos segredos mellor gardados das Rías 
Baixas. Nigrán é un municipio de 35 
km2, duns 18.000 habitantes repartidos 
en sete parroquias: Nigrán, Panxón, 
San Pedro, Parada, Camos, Chande-
brito e Priegue, que practicamente tri-
plica a súa poboación nos meses de 
verán.
 Rodéano os municipios de Vigo, Gon-
domar e Baiona, polo Norte, Leste e 
Sur, respectivamente. Ao Oeste ató-
panse a ría de Vigo e o Océano Atlán-
tico.
 O seu clima tépedo e unha orografía 
rica en contrastes permítenlle a este 
municipio ofrecer moitas posibilidades 
de lecer e goce. O relevo nigranés é 
suave, pois as cotas máis altas ape-
nas alcanzan os 500 metros e os seus 
vales son amplos. A súa costa ofréce-
nos areais inmensos como Praia Amé-
rica, pero tamén áreas de bosque nos 
montes de Chandebrito, Camos, Mon-
te Castelo, ou á mesma beira do mar, 
como sucede con Monteferro.
Dous ríos desembocan na súa costa: 
o Miñor, que o fai no extremo surocci-
dental do municipio, creando un esteiro 
que se converte en marisma, espazo 
natural de singular beleza; e o pequeno 
río Muíños, que remata a súa viaxe en 
Praia América.
 Do seu patrimonio cultural podemos 
dicir que Nigrán ten testemuños da pre-
senza continua de poboadores desde 
antes da época Castrexa, como o de-
mostran os numerosos petróglifos da 
Idade de Ferro en Chandebrito que son 
anteriores aos castros de Chandebrito 
e Panxón. Desde eses tempos ata os 
nosos días, o home foi deixando pe-
gadas do seu paso en forma de lega-
do cultural. Edificios e obras relixiosas 
e civís salpican o municipio e dannos 
pistas dos costumes e usos dos seus 
creadores. Aquí vamos destacar algúns 

dos seus enclaves:
Templo Votivo do Mar en Panxón.

Espectacular obra do mestre Antonio 
Palacios. Tamén hai un par de chales 
en Praia América do mesmo autor. Im-
portante: comprobar horarios de culto, 
adoita abrir antes.

Arco Visigótico.
Aos pés do Templo Votivo. Pertenceu 
á antiga Igrexa de San Xoán e foi o 
mesmo Palacios o artífice da súa pre-
servación, pois a cambio dos planos da 
nova Igrexa, conseguiu que os veciños 
o construísen noutro solar e respectá-
sese o arco.

Porto de Panxón.
Podemos dar un paseo e ver as embar-
cacións tradicionais, as nasas e o am-
biente mariñeiro. 
Pazo de Pías
Visita exterior, onde admiraremos o seu 
portalón, a fachada e a estela do pazo: 
un gran hórreo de dúas plantas único 
en Galicia. Interior (Só escalinata).

Pazo de Cea
Visita exterior. Espectacular: portalón, 
escalinata, capela exenta, hórreo, pom-
bal, lagar, xardíns, Camiño de Santia-
go, carballeira…
Capela das Angustias

Estamos ante un dos mellores exem-
plos da arquitectura barroca do Conce-
llo do S- XVIII. As restricións de acceso 
a visita ao seu interior está condiciona-
da ás necesidades propias dunha insta-
lación relixiosa.

Casa de Sueiro Iáñez
Este conxunto monumental de pazo e 
cruceiro é un dos máis importantes de 
todo Val Miñor. O pazo remóntase, can-
do menos ao s. XV, e vincúlase a Sueiro 
Iáñez de Parada, figura política e militar 
de primeira liña durante a guerra entre 
Pedro I “O cruel” e Enrique de Trastá-
mara. A súa visita limítase ao exterior.

Pazo de Urzaiz-Cadaval
As súas orixes remóntanse ao s. XIV 
pero a maior parte das estruturas ac-
tuais datan do s. XVII. O morgado 
fundouno Basquida García de Monte-
negro ao casar con Pedro de Cadaval 
e Valadares en 1608. O acceso tanto 
ao interior da finca como ao pazo está 
condicionado polos requirimentos dos 
propietarios.

Pazo Abacial
A súa orixe remóntase ao s. XVII, aínda 
que certos elementos decorativos per-
miten supoñer posteriores adicións do 
s. XVIII e mesmo do s. XX. O edificio 

principal, de gran sobriedade decorati-
va, presenta a típica planta en “ L”, con 
escaleira de pedra e patín. A visita ao 
seu interior está condicionada.

Pazo de Touza
Visita exterior. Tampouco desmerece 
este pazo: capela anexa, escalinata, 
cheminea, cuadras, xardíns, labirinto 
de buxo….

Ponte de Ramallosa:
Construída na primeira metade do s. 
XIII, mestura arcos de medio punto, uns 
suavemente apuntados e outros oxi-
vais. Ten dez ollos, con dobre sistema 
para combater a forza do río e da ma-
rea. No centro hai unha cruz coa imaxe 
de San Telmo, patrón dos navegantes, 
seguramente por ter Pedro González 
Telmo (1180/1190-1246), algo que ver 
na súa construción. Sobre unha mesa 
maciza de pedra hai un retablo con 
tres ánimas. Sobre el celebrábanse ri-
tos de fecundidade. A muller que que-
daba embarazada, tiña que convencer 
ao primeiro home que pasase pola 
ponte despois das doce da noite para 
que vertese auga sobre o seu ventre e 
aceptase apadriñar ao pequeno.

Petróglifos Chandebrito:
Destacamos o Rabete e Chan de Ra-
padouro
Petróglifo e Miradoiro das Penisas Pe-
quena:

Os encantos do  concello de Nigrán
Reportaxe de G. Figueiredo
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Cafeteía da cultural de 

Xogos de mesa, billar, dardos...

 Os tres concellos do Val Miñor volve-
ron a pedalear xuntos este domingo 
5 de xuño para festexar a tradicional 
‘Festa da Bicicleta’ que nesta ocasión 
reuníu a máis de 600 persoas tras ser 
aprazado o 17 de Maio pola previsión 
de choiva. Esta 32 edición recupe-
rou o formato habitual pre-pandemia 
tras dous anos sen poder celebrarse 
conxuntamente. A marcha finalizou en  
Panxón ao corresponderlle a quenda 
da organización a Nigrán. Un ano máis
cumpliuse o obxectivo de vivir unha 

xornada festiva en toda a comarca
para gozar coa familia e amizades ao 
tempo que se promove o deporte e a
socialización como hábitos saudables.
 A marcha de Nigrán acudíu a ‘recoller’ 
á de Gondomar percorrendo a
estrada da costa (PO-325) para des-
pois coincidir na rotonda da Ramallosa
ca de Baiona e, desde alí, pedalexaron 
as tres xuntas tamén pola costa cara 
ao Pavillón de Panxón, onde rematou 
con sorteo de agasallos e avitualla-
mento.

O evento organizado este 
ano polo Concello de Ni-
grán celebrouse este do-
mingo con gran éxito de 
participación
Nigrán

Os tres concellos do Val Miñor reúnen a máis de 
600 persoas na ‘Festa da Bicicleta’ conxunta tras 

dous anos sen realizarse

Do período Neolítico de entre 6.000 e 
4.000 anos do presente.
Sobre esta superficie granítica convi-
ven dous tipos de insculturas rupestres: 
petróglifos, propiamente ditos, e un tipo 
especial de muíño de man, específico 
da área comprendida entre o norte da 
ría de Vigo e o norte de Portugal, co-
ñecidos como ‘Muíños rupestres de 
Soporte Fixo’. Estamos ante a maior 
concentración de muíños rupestres co-
ñecida en Galicia, con 21 exemplares. 
Á beira destes artefactos, empregados 
para a moenda de froitos duros, atopa-
mos outras representacións, entre as 
que destaca un círculo dobre irregular 
recheo de puntos ( coviñas), e varios 
podomorfos, é dicir representacións de 
pés descalzos.
Do seu patrimonio natural dicir que Ni-
grán conta con seis rutas de sendeiris-
mo circulares, que percorren a campi-

ña; ademais a “Senda Azul” discorre 
polo litoral desde Panxón, Montelouri-
do e o Camiño de Santiago Portugués 
pola Costa atravesa o termo munici-
pal.  ZEC-Rede Natura 2000 que é un 
conxunto de espazos naturais protexi-
dos. O Espazo Natural da Ramallosa 
que barca desde os cantís de Monte-
ferro ata a Foz do Miñor incluíndo as 
Illas Ronseis.  O Ecosistema Dunar 
Praia América-Panxón, situado entre 
dous montes de gran beleza, Monte-
ferro e Montelourido e dividido en dous 
pola desembocadura do río Muíños. 
Os dourados areais de Praia América, 
que desde 1990 conta co distintivo da 
Bandeira Azul, e de Panxón. Estas con-
forman unha baía e 3,5 quilómetros na 
que se conxugan a beleza da paisaxe, 
e, por suposto, a Praia de Patos onde 
amantes aos deportes de auga gozan 
tódolos días do anos das súas vagas. 

Sen deixar de falar dos seus especta-
culares miradoiros onde desfrutar da 
beleza paisaxística e natural existente 
neste fermoso concello costeiro. Estes 
son catro: 
Do Castro. Situado na parroquia de 
Chandebrito no barrio da Igrexa, sobre 
o monte do mesmo nome. Desde el 
domínase O Océano atlántico, a ría de 
Vigo e as Illas Cies, así como vistas da 
campiña e montes da mesma parroquia 
e parte do resto do municipio.
Dous Outeiros. É o punto máis alto do 
municipio, atópase dentro da ruta “Dás 
Medoñas” en Priegue. As vistas son 
orientación este e sueste con vistas so-
bre todo o val e Praia América.
Dous Mouros. No Monte Castelo na pa-
rroquia de Parada. Sobre unhas rochas 
que albergaron o Castelo de santa He-
lena alá polos séculos XII- XIV. Domina 
todo o val tanto cara a Nigrán-Baiona 

como cara a Vilaza (Gondomar).
Monteferro. Monte que recibe o nome 
polas terras ferruginosas que hai na 
composición do seu chan. Miradoiro 
privilexiado sobre a entrada á ría de 
Vigo e a Baía de Baiona. As Illas Cíes 
maxestosas gardando a entrada á ría.
Estes dous últimos contan con zona de 
recreo habilitadas con mesas e asado-
res que nos permiten pasar unha agra-
dable xornada gozando dunha comida 
campestre.
Como podedes ver, verdes campiñas, 
montes, praias de branca area, patri-
monio, cultura, gastronomía e historia 
son algunhas das moitas marabillas 
que os e as que visiten esta fermosa 
vila atoparán neste municipio. O seu 
patrimonio cultural e natural, a súa his-
toria, a gastronomía e a súa hospitali-
dade agardan polas nosas lectoras e 
lectores.

Reportaxe/Val Miñor

Especialistas 
en canastillas

C/ otero 
pedralo, 3

986 905 155
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Entrevista Redacción

A Festa de San Bieito volve  alumear as rúas de Gondomar

“En San Bieito prima o relixioso sobre o lúdico”
Juan José González, párroco de  Gondomar

   Como se presenta a festa de San 
Bieito deste ano? 
 Coas mesmas ganas que outros anos, 
pero coa perspectiva de non ter ningún 
tipo de restrición e, esperemos poder 
volver á normalidade. A única festa 
que non celebramos foi a de San Bieito 
de inverno, que cadrou en pleno confi-
namento da pandemia. Do resto puidé-
molas celebrar todas. Estas cumprindo 
as medidas de precaución e sanitarias 
do momento pola COVID. 
   Vaia, puideches celebrar na pan-
demia a romaría como outros anos? 
 Si. Tivemos que poñer unha carpa 
fóra para que houbese máis espazo e 
estivese todo máis aireado. Mantive-
mos a imaxe do Santo dentro da Igre-
xa para poder achegarse a vela man-
tendo unha distancia e unha orde para 
que non houbese aglomeracións. Re-
sultounos bastante ben e temos pen-
sado, en principio, que para este ano 
que non haxa que facer ningún tipo de 
restrición e poder volver á normalidade 
de antes do ano 20. 
   O día de San Bieito é o 11 de xullo. 
Cal é a característica desta festa? 
Que é o que facedes para celebrala? 
 O 11 de xullo é a chamada romaría 
de San Bieito de verán e é festivo local 
aquí en Gondomar. A outra é a chama-
da de inverno que se celebra o 21 de 
marzo. 
Esta é unha romaría onde prima o es-
tilo clásico. Prima o aspecto relixioso 
por encima de calquera acto lúdico. 
Os devotos o que veñen é a escoitar 
misa. Hai misas desde as 7:00  H da 
mañá á 13:00  H da tarde, ininterrompi-
damente unha cada hora. Despois da 
misa maior, a das 12, hai procesión. 
Unha procesión moi sinxela ao redor 
do templo para que os devotos teñan 
a oportunidade de levar algunha das 
varas do Santo.  
Xa pola tarde de 5:30  H a 9:30  H. 
Despois faise a tradicional ofrenda, 
que adoita ser dunha ducia de ovos de 
casa, pedidos normalmente e mesmo 

cada 1 nunha casa diferente para que 
supoña máis esforzo, aceite ou mes-
mo as figuras de cera de esbozos re-
presentando o mal concreto da zona 
do corpo que queremos curar.
   Durante cantos días hai estas mi-
sas? 
 No propio só o propio día de  San Be-
nito, si que hai a novena entre os días 
dous e dez do propio mes de xullo. 
Como San Bieito é o patrón de Gondo-
mar, complétase esta romaría relixiosa 
con outras festas como a de San Cris-
tóbal, que este ano cadra en domingo 
día 10. Este é o patrón dos coches 
polo que facemos a misa no exterior 
e a bendición dos vehículos. Aquí soe 
ser os protagonistas o colectivo de ta-
xistas. 
 Despois do día de San Bieito, o día 
12, vén a festa de San Antonio. Aquí 
fanse as poxas das ofrendas entrega-
das ao Santo. Estas adoitan ser plan-

tas, galos, galiñas, coellos... E despois 
hai misa solemne e procesión. 
Para terminar, temos unha última ce-
lebración ao seguinte domingo de San 
Bieito que este ano cadra en día 17. 
Esta é a chamada Festa da Gratitude. 
Festa na que se fai unha ofrenda de 
flores. Esta é para a xente do pobo, a 
xente de aquí, sobre todo para os co-

merciantes, en modo de agra-
decemento polos beneficios 
obtidos. Faise o domingo unha 
misa solemne, despois unha 
procesión, esta é a última xa, e 
logo a ofrenda de flores, tanto 
por parte de particulares, como 
dos comerciantes. 
   E a festa lúdica, quen a or-
ganiza? O  concello, unha 
Comisión de Festas ou Parti-
cipa Tamén a Igrexa. 
Esta é unha festa que vén ro-
dada xa, como quen di, a parte 
relixiosa faise sempre e soa, 
independentemente de que se 
celebre ou non a parte lúdica 
e organizámola aquí. Da parte 
lúdica si que hai unha comisión 
que é a que se encarga da ce-
lebración das verbenas e todo 
o tema musical e gastronómi-
co. 
   E as relacións co  conce-
llo, que tal están? Achegan 
axuda económica para esta 
festa? 
 Supoño que o  Concello fará 

algún tipo de achega coa Comisión de 
Festas organizadora da parte lúdica. 
Na parte relixiosa non lle pedimos di-
ñeiro ao Concello. Si que o ano pasa-
do pedímoslle o estrado para a carpa 
e proporcionáronnolo, pero este ano 
non temos previsto pedirlle nada en 
especial.  

 Un ano máis chega  ás  rúas do noso concello a festa máis relevante da no sa vila e seguramente unha das máis signifi-
cativas da comarca do Val Miñor. Si, amigos e amigas  estamos falando de San Bieito que, como é  habitual a principios do 
vindeiro mes de xullo, volverá asolagar de luz e cor ao noso querido Gondomar. Porén esta é un festa que aínda conserva un 
importante sentido relixioso, iso no quita que o factor lúdico estea tamén presente , que si o  está, pero San Bieito é tamén 
un evento relixioso de primeira magnitude  onde  a fe de moitos veciños e visitantes faise moi presente.Nós para coñecer 
como se presenta este ano conversamos  con Juan José párroco da  localidade
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O Rosal

Tras o paréntese concedido por dous 
anos de pandemia volve a celebración 
do San Xoán. Volven as cacharelas, as 
sardiñas que mollan o pan, o chourizo 
asado, saltar as brasas, as fogueiras 
nas parroquias, queimar os apuntes e 
ata algún beixo fugaz entre as sombras 
recortadas polo lume.
É tempo de purificación, de queimar as 
preocupacións e os desgustos pasados 
e facer propósito de emenda, de pedir 
desexos para o que vén e ilusionarse co 
que está por vir.
 Por iso esta é unha tradición marabillo-
sa que serve para xuntar aos veciños 
e actúa como o foguete que anuncia o 
inicio do espectacular verán que sempre 
afrontamos coas mellores expectativas. 
 O problema é que nalgúns puntos, á tra-
dición viñéronselle engadindo nos últi-
mos tempos, de maneira crecente e sen 
que se lle poña coto,  toda unha serie 
de aditivos perniciosos que adulteran e 
mesmo cambian en boa medida o senti-
do da festa orixinal. A agresión ao medio 
ou o botellón multitudinario son efectos 
nocivos desta adulteración.
 Así vén ocorrendo xa dende fai tempo 
nos areais de Panxón ou Lourido. Á tar-
diña do 23, cos últimos bañistas aínda 
sobre a area cando o tempo o permite, 
un exército de xente nova armados ata 
os dentes con palas, sachos, neveiras 

e leña van aparecendo entre as dunas 
para tomar a praia, expulsar aos derra-
deiros focos de bañistas e pórse a fu-
rar o areal. Son a avanzada da marea 
que inundará posteriormente o espazo. 
O grupo de zapadores que en poucas 
horas deixan a praia coma un gru-
yère. Toda a extensión entre o porto de 
Panxón e a parte central de Praia Améri-
ca queda escavada con pozos dun me-
tro de profundidade e varios de diámetro 
e ata coa súa correspondente bancada 
esculpida na area para poder sentarse 
comodamente arredor do lume.
 Ese auténtico atentado ambiental é 
o marco para desenvolver o posterior 
macrobotellón no que dexenerou a ini-
cial tradición de facer unha queimada 
na praia. Aqueles mozos e mozas non 
cavaban na area nen se pasaban toda 
a festa bebendo arredor do lume. Agora 
sucédense as atencións sanitarias por 
comas etílicos e imprudencias como ba-
ñarse de madrugada estando en condi-
cións absolutamente inapropiadas para 
facelo. É unha auténtica bomba de re-
loxería.
Aos que non o teñades feito recomén-
dovos que deades unha volta na ma-
ñanciña do 24 polo paseo litoral. O es-
pectáculo é inenarrable. Un escenario 

post-apocalíptico despois dunha batalla, 
con toda a praia chea de trincheiras e 
ateigada de lixo, mentres a maquinaria 
pesada do concello empeza ben cedo 
a arranxar con rapidez o areal para un 
novo día de praia expulsando, agora si, 
aos últimos combatentes que resisten 
nas súas posicións ante o imparable 
avance do tractor, cal se fora unha me-
táfora do estudante de Tian’anmen ante 
os tanques.
 Estou certo de que nesta altura, moitos 
dos que non coñezades en detalle como 
se desenvolve a festa, estarédesvos 
preguntando: e as autoridades?
 Ha! As autoridades. As autoridades asu-

biando. Mirando para outro lado mentres 
milleiros de persoas veñan a Nigrán esa 
noite. Apenas lavando a súa cara e as 
súas conciencias con cosméticas cam-
pañas de concienciación sobre a impor-
tancia de recoller o lixo. Que non digo 
eu que non sexa importante, pero igual o 
é máis non consentir o desembarco con 
armas de destrución masiva do medio 
natural e impedir a agresión.
 Curiosamente a pandemia deunos 
unha oportunidade. Unha tregua de 
dous anos coa que volver intentando 
alo menos embridar un pouco á besta.           
Pola contra o goberno social-populista 
celebra alborozado o regreso dun San 
Xoán normalizado. Vese que temos que 
normalizar o atentado ás praias e o bo-
tellón multitudinario.

Xavier Rodríguez, BNG de Nigrán
Opinión/Baixo Miño

 O CPI Manuel Suárez Marquier está 
de estrea. A alcaldesa do Rosal, 
Ánxela Fernández Callís; o Xefe Te-
rritorial de Educación de Pontevedra 
da Xunta de Galicia, César Ares; Paz 
Fernández, da Asesoría de Bibliote-
cas Escolares da Consellería de Cul-
tura, Educación e Universidade; e o 
director, Xosé Tomás, acompañaron á 
dirección e alumnado do centro nunha 
xornada de inauguración tripla de tres 
espazos creados durante este curso. 
Co catedrático de Física e divulgador 
científico Jorge Mira como mestre de 
cerimonia, o centro presentou a súa 
innovadora aula croma 360º, unha 
clase adaptada ao 100% que permiti-
rá ao alumnado gravar e editar vídeos 
como ferramenta educativa. Ademais, 
o CPI conta tamén cun aula-estudo de 
gravación de música chamado ‘Asalto 

de mata’ e con ‘A despensa da Mata’, 
unha horta escolar.
 Todos estes espazos foron creados 
a comezos deste curso, polo que ao 
longo dos últimos meses o alumnado 
xa realizou un importante número de 
producións, dinámicas de traballo e 
experiencias pedagóxicas nas novas 
instalacións, así como producións au-
diovisuais, gravacións musicais, ex-
perimentos botánicos ou cultivos. 
O público participante foi recibido a 
ritmo de frauta en vivo, música que 
deu paso á presentación dos espa-
zos e a un percorrido por todos eles 
ao que foron convidados representan-
tes de toda a comunidade educativa, 
dende alumnado e familias ata ANPA, 
persoal docente e non docentes e 
membros do club de lectura e cine, 
entre outros.

O Rosal

O CPI Manuel Suárez Marquier inaugura tres 
innovadores espazos

Trátase dun aula croma 360º, un aula estudo de gravación e unha horta

San Xoán
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“A foliada da memoria vai homenaxear a todas as músicas e 
músicos represaliadas polo franquismo”

Montse Fajardo

Homenaxe da DEP aos músicos e músicas que sufriron  o terror franquista

 O próximo dous de xullo o departamento de me-
moria histórica da Deputación de Pontevedra or-
ganiza, na parroquia de Moneixas do Concello 
de Lalín, unha homenaxe aos músicos e músi-
cas que sufriron o terror da negra escuridade do 
franquismo. O lugar escollido para a celebración 
é a parroquia natal de Xesús Froiz, un destaca-
do militante do partido galeguista e promotor da 
agrupación musical “Os Dezas de Moneixas” que 
seguen existindo na actualidade. Xesús era xor-
nalista de profesión e tiña a música como paixón. 
El, home sensible e culto, foi, como tantas e tan-
tos, asasinado pola barbarie do nacional catoli-
cismo español. Nós falamos con Montse, técnica 
de memoria histórica da Deputación e boa amiga 
desta casa

   Cal  é o teu traballo en concreto 
Montse?
 Son técnica do departamento de 
memoria histórica da Deputación de 
Pontevedra. Programo actividades 
relacionadas coa memoria para tra-
tar de espallala pola provincia con 
perspectiva de país , xénero e clase
   Pronto vas andar polas terras do 
Deza non?
 Pois si, así é
  E logo cóntanos que vas facer 
por esa comarca?

 Imos a Moneixas para celebrar a 
Foliada da Memoria que é unha ho-
menaxe a todas as persoas relacio-
nadas coa música tradicional que 
foron represaliadas polo franquismo: 
Gaiteiros asasinados, bailadoras que 
foron humilladas obrigándoas a bai-
lar espidas....O evento organízao o 
departamento de memoria histórica 
da Deputación de Pontevedra coa 
colaboración do concello de Lalín e 
dos Dezas de Moneixas
   Por que en Moneixas?

 Por Xesús Froiz
   Quen era?
 Un dirixente destacado do partido 
galeguista natural de Lalín. El era 
un dos promotores de “ Os Dezas de 
Moneixas”, unha agrupación de gai-
teiros de principios de século. El era 
o seu promotor e  levábaos a cada 
mitin do partido galeguista. Incluso 
en actos tan importantes como o úl-
timo mitin que houbo na Estrada con 
Castelao pedindo o si na votación do 
estatuto

   Xesús Froiz foi represaliado?
 Foi asasinado polo fascismo des-
pois do golpe de estado na madru-
gada do nove de outubro de 1936 na 
ponte do Regueiro xunto con 5 per-
soas  máis relacionadas coa segun-
da República. Quixera destacar que 
“ Os Dezas de Moneixas” seguiron 
existindo en varias fornadas ata a 
actualidade
    Ah, si, despois do 36?
 Si, en dúas etapas ; unha nos anos 
40 e outra nos anos 60.De feito al-

Entrevista Redacción
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Durante todo o día haberá activi-
dades paralelas como por exemplo 
unha mostra, organizada pola aso-
ciación de gaiteiros e gaiteiras de 
Galicia, de como se constrúen os 
instrumentos e traxes tradicionais
   E para os cativos e cativas temos 
algo?
 Si, teremos un espazo infantil onde 
a rapazada poderá facer xogos tra-
dicionais: chave, comba. Pola tarde, 
despois da comida teremos un es-
pectáculo de viravolta monicreques 
que porá en escena unha obra de 
Lorca. Haberá talleres de canto  e 
de baile e xa a última hora da tarde 
teremos unha homenaxe a esa xera-
ción que a pesar do tempo de terror 
recuperou a música tradicional. Alí 
estarán os integrantes máis antigos 
dos Dezas que hoxe xa andan po-
las oito décadas de vida. Esta últi-
ma homenaxe vana protagonizar os 
músicos actuais que homenaxearán 
aos seus antecesores. A fin de festa 
será como unha verbena tradicional, 
como aquelas que lles furtaron no 36
    A asistencia é libre?
 Si ,  pode i r  calquera persoa que 
o desexe. E a Deputación pon a 
dispor dos grupos grandes que 

queiran buses de balde desde 
calquera local idade da provin-
cia .O único requis i to é anotar-
se no correo electrónico:
memoriahisor ica@depo.gal
   Que receptividade encontras 
en liñas xerais na sociedade 
canto tratas de que se sensibi-
l icen coa memoria histórica?
Moi boa. En moitas ocasións 
cando pomos en marcha algún 
acto as prazas que temos dispo-
ñibles esgótanse en moi pouco 
tempo. Quero dicir que eu podo 
dedicarme a isto porque hai un 
compromiso do actual goberno 
da deputación con este tema
   Cando remate a túa relación 
laboral co DEP tes intención 
de seguir polos camiños da 
memoria Montse?
 Sempre. Ese camiño rematará 
cando acabe o meu camiño

Entrevista
gún dos integrantes desta última eta-
pa vive e estará con nós en Moneixas
    Na actualidade existen?
 Si, noutro formato noutra dimensión 
pero si seguen existindo. Ese foi un 
dos motivos que nos fixo escoller 
Moneixas pois pareceunos que re-
presentaban moi ben esa semente 
da que falaba Castelao. Existiu unha 
sociedade soñada pola súa xeración 
que aínda está por vir
    A que se dedicaba Xesús Froiz?
 El era xornalista, cando foi asasina-
da era moi noviño, só tiña 34 anos
   Sabes se deixou algún fillo ou 
filla?
 Si, tiña tres nenas e un bebé, Fer-
nando, que nacera só seis meses an-
tes de que o seu pai fora asasinado
   Como se vai artellar o acto?
 Vaino conducir Xurxo Souto e que-
remos que se converta nunha festa 
tradicional. De feito todo partiu dun 
taller de Xurxo Souto
   Que día é?
 O dous de Xullo, comezamos ás 
12,00 da mañá cunha alborada que 
parte do campo da festa e vai ata o 
souto de chousa da porta, que é o si-
tio onde se celebra a foliada
   E alí abrides non?

 Si, as autoridades .En concreto a 
presidenta da DEP Carmela Siva, a 
deputada da memoria María Ortega 
e algún representante do Concello 
de Lalín
Que representante do Concello de 
Lalín?
Non o confirmaron aínda pero teño 
que dicir que pola súa banda hou-
bo unha total colaboración e tamén 
me gustaría salientar xa non a co-
laboración senón a profunda im-
plicación de Os Dezas  actuais
Despois da apertura veñen as ho-
menaxes?
 Si, primeiro ás persoas que foron as-
asinadas non só desa zona senón a 
músicos de todo o país como Cons-
tante Moreda, Xosé Gómez Abelaida, 
Manuel Río ( a nai, a muller  e a irmán 
deste último foron rapadas).Tamén 
imos homenaxear a Pastora e Cándi-
da Cordal , dúas irmás de Cambados 
que foron obrigadas a bailar espidas 
e a moitas outras persoas. Houbo 
moita xente relacionada coa música 
que sufriu represalias
   Cando rematen as homenaxes?
 Hai unha sesión vermú coas pande-
reteiras bouba e logo un xantar de 
confraternidade a prezos populares. 

Bautizos, comuiniones, 
bodas, eventos para empresas, 
despacho de comida para 
llevar....

En Goian
690 997 806

o teu xornal 
en galego
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Ocorréseme que do mesmo 
xeito que falamos de danos 
materiais poderíamos falar 
dos danos que determinadas 
ideas, conviccións, empeños 
ou prexuízos producen no 
sistema de ideas dunha so-
ciedade. E así como dicimos 
catástrofe natural poidamos 
dicir catástrofe intelectual.
 As catástrofes son sucesos 
naturais inesperados que 
producen grandes perdas 
materias e humanas. Un te-
rremoto, unha seca prolonga-
da, etc. Agora ben, o carác-
ter de “ inesperado” é, desde 
logo, cada vez menos defini-
torio pois remite a presenza 
humana. Unha seca ou unha 
explosión volcánica nun te-
rr i tor io despoboado non son 
un desastre porque non pro-
ducen ningunha desgraza hu-
mana. Máis, por outro lado, 
é coñecido que hai presenza 
humana en case todo o te-

rr i tor io do planeta. De modo 
que ao mesmo tempo teremos 
que admit ir  a cada vez maior 
frecuencia das catástrofes e, 
con ese incremento, a súa na-
tureza cada vez máis humana 
e por iso a miña ocorrencia 
de chamalas intelectuais.
 Algo semellante ao que es-
tou dicindo é o que os cientí-
f icos teñen nomeado co termo 
“Antropoceno”. Cuñaron, non 
sen discusión, o termo para 
indicar que é a actividade hu-
mana a forza que desde a re-
volución industr ial vén mode-
lando a superf icie do planeta. 
Un exemplo claro deste fenó-
meno vémolo na pandemia en 
curso producida pola altera-
ción humana dos equil ibr ios 
naturais das especies.
 Outro exemplo desta acción 

Danos intelectuais
antropocénica témolo na gue-
rra de Ucraína, mellor, a in-
vasión imperial ista do terr i to-
r io da moderna república de 
Ucraína polas tropas rusas. 
A estas alturas da pandemia 
queda claro que as previsións 
de que a catástrofe sanitaria, 
económica e ecolóxica actua-
se de alerta de cara a unha 
maior racional ización das ac-
t ividades humanas que, no 
posible, reducise o deterioro 
da cort iza terrestre eran pre-
visións puramente i lusorias. 
Pero non eran falsas.
 En efecto, sabemos tamén 
hai tempo que a razón huma-
na é escrava das paixóns, por 
dici lo ao xeito do gran f i lósofo 
escocés David Hume, un dos 
pais intelectuais desa f icción 
teórica que chamamos “l ibre 

mercado” e coa que os inte-
reses económicos deberían 
ocupar o lugar das crenzas 
culturais, o cálculo obxectivo 
o lugar das paixóns diferen-
ciadoras. Así foi,  o cálculo 
económico acabou coa so-
ciedade feudal e a escravitu-
de, pero hoxe sabemos que 
tamén l iberou as forzas que 
teñen o planeta nunha situa-
ción de extrema vulnerabi l i -
dade.
 Esa liberación, polo que se ve, 
ten producido danos intelec-
tuais permanentes. Son danos 
na razón científica, precisamen-
te en nome do cálculo económi-
co. É dicir o cálculo económico 
é o que proporciona as forzas 
que inesperadamente destrúen 
o planeta. E ao tempo negan a 
propia racionalidade científica. 
Unha forma simple de ver isto é 
tomar nota de como a propagan-
da usa o epíteto de “tolo” contra 
Putin, cando non hai dubida de 

Ángel Pérez, profesor de filosofía

Opinión
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carretera de 
camposancos, 110

36788 a guarda
pontevedra

telf.
986 62 72 36

Constituída a Comisión do Irmanamento entre o 
Concello da Guarda e a Câmara de Póvoa de Varzim

 No día de hoxe, venres 10 de xuño, 
quedou constituída a Comisión de 
Irmanamento entre o concello da 
Guarda e a Cámara de Póvoa de 
Varzim.
 Esta comisión está integrada polo al-
calde da Guarda, Antonio Lomba, un 
representante de cada un dos grupos 
municipais e un representante da 

A guarda

asociación O Piueiro, Tomás Núñez 
González.
 A Comisión de Irmanamento acor-
dou autorizar ao Alcalde da Guarda 
na sinatura da “Minuta de Acordo de 
Germinaçao” que terá lugar o próxi-
mo 29 de xuño en Póvoa de Varzim.
 Este Irmanamento comezou a súa 
andadura no 2020, cunha proposta 
da asociación O Piueiro de creación 
dunha comisión organizadora, pos-
teriormente so equipo de goberno 
da Guarda se puxo en contacto con 
representantes da Cámara de Póvoa 
de varzim para manifestar de manei-
ra explícita a vontade de Irmanamen-
to pero debido á pandemia do Covid 
houbo que retrasar a súa celebración 
ata o 2022.
 Os actos centrais en Póvoa terán lu-
gar o 29 e 30 de xuño, e na Guarda 
se farán coincidir coa celebración da 
romería de Sta. Trega o 23 de setem-
bro e a celebración dun Pleno Ex-

 O alumnado do Obradoiro dual de 
Emprego “Revaloriza Tui ” vén de 
rematar a restauración do Lavadoiro 
do  Souto en Guillarei.  Foi un traba-
llo conxunto realizado polos alumnos 
a alumnas das dúas especialidades 
deste proxecto formativo Colocación 
de Pedra Natural e Montaxe e Insta-
lación de Construcións de Madeira.
 En marzo completaran xa a res-
tauración do lavadoiro de Laxes en 
Randufe.  Agora tras concluír estes 
dous primeiros traballos o alumnado 
avanza na restauración do Lavadoi-
ro de  Fontenla en Areas e da fonte 
de Albelos en Guillarei.

O obradoiro iniciou a súa actividade 
en outubro de 2021 formando, du-
rante nove meses, a vinte persoas 
nas dúas especialidades con que 
conta esta acción de formación e 
emprego. 
 Ao remate do proxecto o alumnado 
recibirá o correspondente certificado 
de profesionalidade tras completar a 
súa formación. 
 O Obradoiro dual de emprego “RE-
VALORIZA TUI 2021” foi concedi-
do pola Consellería de Emprego e 
Igualdade ao Concello de Tui, sendo 
financiado pola Xunta e cofinancia-
do polo Concello de Tui.  

Tui

Tras o lavadoiro do Souto, agora avanzan os traballos do Lava-
doiro de  Fontenla en Areas e da fonte de Albelos en Guillarei

Rematada a segunda obra de restaura-
ción do obradoiro de emprego 

Revaloriza Tui

 A Consellería de Sanidade da Xunta 
de Galicia vén de comunicar ao Con-
cello de Covelo a calidade das augas 
de baño da praia fluvial de Maceira 
que, novamente, recibe a calificación 
de “excelente”.
 Un ano máis a praia de Maceira obtén 
a calificación máis alta e colga o cartel 
da excelencia na súa contorna.
 Ademais, a praia de Maceira volverá 
estrear tempada estival como “Praia 
sen fume” co obxectivo de protexer ás 
persoas dos prexuízos que ten para a 
saúde o fume do tabaco. Esta medida 
contribúe tamén na redución do consu-
mo desta substancia .
 O goberno de Covelo segue apostan-
do pola promoción de hábitos de vida 
saudable, o respeto ao medio ambien-
te e a oferta de espazos públicos de 
calidade, de acordo cos compromisos 
adquiridos no Pacto das Alcaldías e en 
consonancia cos Obxectivos de Des-
envolvemento Sostible (ODS).
 A praia de Maceira é un espazo de 
lecer de máis de catro hectáreas e 

media. Esta praia é un dos principais 
atractivos turísticos do concello sendo 
un dos espazos máis visitados. A praia 
fluvial, unha ampla zona verde para o 
descanso, mesas e asadores, aseos 
públicos, un cámping, restaurante no 
que gozar da boa gastronomía local, 
quiosco, área lúdica e deportiva e alu-
guer de xogos acuáticos son algúns 
dos servizos que se poden atopar.
 O río Tea nace na serra do Suído, no 
concello de Covelo, e desemboca no 
Baixo Miño, no concello de Salvaterra 
de Miño. No seu camiño, pasa polos 
concellos de Mondariz, Mondariz-Bal-
neario e Ponteareas.
 No concello de Covelo, o río aínda se 
atopa no seu tramo medio-alto e as au-
gas son cristalinas e ben osixenadas. 
O río Tea é especial porque é un dos 
ríos mellor conservados do sur de Ga-
licia en canto ás súas augas, ás súas 
ribeiras e á súa continuidade. Como 
hábitat acuático, sostén unha das co-
munidades de peixes máis diversas de 
Galicia,

Covelo

Ademais, a praia de Macei-
ra colga o cartel de “praia 
sen fume” para protexer a 
saúde de todas/os

A praia de Maceira, en Covelo, obtén a excelencia 
na calidade das súas augas

que o seu comportamento obe-
dece aos mesmos principios de 
cálculo que usan as forzas de 
EUA co fin de preservaren ca-

dansúa parte no pastel. Ningún 
deles admitiría cuestionar eses 
principios, como si faría un 
científico.

Baixo Miño
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Tomiño

Tomiño

  Dende o Concello de Tomiño estase 
a elaborar o segundo Plan de Infancia 
e Adolescencia Municipal, para me-
llorar as condicións de vida da xente 
máis nova. Para iso a Concellería de 
Participación Infantil que dirixe Fátima 
Rodríguez, vén de deseñar e colgar na 
web municipal (https://tomino.gal/in-
fancia-e-adolescencia/), unha enquisa 
(“As nenas, nenos e adolescentes de 
Tomiño OPINAN”) co fin de coñecer a 
opinión de todas as persoas menores 
de 18 anos “xa que só achegándonos 
a vosa realidade dende o voso punto 
de vista poderemos crear un entorno 
máis amigable e centrado nas vosas 
necesidades reais”, explica a conce-
lleira. Esta contou coa colaboración 
dos e das integrantes do Consello da 
Infancia e Adolescencia “Voces Novas” 

de Tomiño, na formulación do instru-
mento de consulta.
 Entre as preguntas que se fan na en-
quisa, figuran, por exemplo, o grado 
de satisfacción coas actividades or-
ganizadas polo Concello; a cantidade 
de información sobre as mesmas e os 
canles a través dos cales chega esa 
información á poboación infantil e ado-
lescente, etc. “¿Cres que o Concello 
debería contar máis coa vosa opinion 
e suxerencias a hora de programar as 
actividades?; ¿Coñeces o grupo de 
participación Infantil e Xuvenil Voces 
Novas?”, son outras das preguntas 
que se plantexan.
 Ademais, a mesma pide ás persoas 
que  participan, que valoren os recur-
sos con que conta o lugar de residen-
cia, como a existencia de parques de 

A Concellería de Participación Infantil redacta unha enquisa ca 
axuda do Consello da Infancia e Adolescencia “Voces Novas”

Tomiño pregunta á poboación máis nova pola súa 
opinión sobre os servizos municipais

A cidadanía tomiñesa percibe como 
puntos positivos no seu concello o 
interese e dinamismo en actividades 
educativas, a existencia dun forte sis-
tema de gobernanza e planificación 
municipal e de espazos de diálogo e 
participación cidadá. Tamén son ben 
valoradas as alianzas transfronterizas 
e o enfoque de inclusión social.

Por outra banda, existe a percepción 
cidadá de que hai unha maior con-
centración de actividades no núcleo 
urbano, en comparación coas áreas 
rurais; tamén da necesidade de incre-
mentar as actividades de divulgación 
e sensibilización, e de fortalecer as 
relacións coas entidades locais.
Así o reflicte o Plan para a Imple-

mentación dos ODS do 
Concello de Tomiño, 
presentado esta mañá á 
cidadanía no Concello, 
que establece unha se-
rie de accións concretas 
a curto, medio e longo 
prazo a nivel local para 
o período 2022-2024, 
dentro da Axenda 2030.
Os técnicos encargados 
da redacción da nova 
ferramenta expuxeron a 
mesma ante a alcalde-
sa de Tomiño, Sandra 

González, varios concelleiros do go-
berno e da oposición, técnicos da Eu-
rocidade e algúns representantes das 
asociacións coas que se traballou. 
Así mesmo, estivo presente Carmen 
Novas, do Fondo Galego de Coope-
ración; organismo que promoveu o 
proxecto, co apoio da Xunta de Ga-
licia e do Concello. A responsable de 
comunicación do Fondo, salientou o 
feito de que Tomiño sexa un dos con-
cellos pioneiros en redactar este plan 
de acción para alcanzar os obxecti-
vos de desenvolvemento sustenta-
ble.
Pola súa banda, González agrade-
ceu a tarefa realizada, cualificando 
o documento coma “unha folla de 

ruta moi interesante que axudará a 
marcar as liñas a seguir nos vindei-
ros anos, xunto a outros plans estra-
téxicos nos que levamos traballando 
dende hai tempo” (Plan Estratéxico 
con Cerveira, Axenda Urbana, Plan 
de Igualdade, etc.).
A Análise-Diagnose sobre a situación 
de Tomiño con respecto á súa contri-
bución e aliñamento cos Obxectivos 
de Desenvolvemento Sostible e a 
Axenda 2030, foi realizado en base 
a unha metodoloxía participativa que 
combinou a revisión documental con 
encontros e entrevistas cos/as prin-
cipais actores do concello (asocia-
cións, comunidades de montes, par-
tidos políticos, etc). 

A ferramenta, presentada esta 
mañá no Concello, é o resultado 
dun estudo e diagnose previa, 
no que se recolleu a opinión de 
numerosos colectivos sociais

Tomiño, un dos primeiros concellos de Galicia                               
en presentar o seu plan para alcanzar os 

obxectivos de desenvolvemento sustentable

traordinario o 24 de mesmo mes.
 A relevancia deste Irmanamento, 
entre dous pobos cunha intensa re-
lación ao longo dos tempos, permiti-
rá estreitar estes lazos, incrementar 
as relacións culturais, fomentar un 
turismo mutuo entre os cidadáns de 

ambas entidades e posibilitará un in-
tercambio de experiencias e de coñe-
cementos entre os responsables da 
xestión municipal coa finalidade de 
propiciar o intercambio de iniciativas 
e de mellora en materia dos servizos 
á cidadanía.

Baixo Miño
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Desde a chegada da primavera a Ga-
licia e  xa sen ningunha restrición por 
mor da pandemia do Covid 19 nótanse 
as ganas loucas que galegos e gale-
gas temos de volver celebrar todas as 
nosas afamadas festas e verbenas. 
Como non podía faltar, o concello de 
A Guarda arranca motores para re-
cibir o verán coa súa festa gastronó-
mica “Festa da langosta e da cociña 
mariñeira”. Este ano celebra a súa 31ª 
edición despois dun ano de parada no 
verán do 2020 pola mencionada pan-
demia. Festa que organiza o  Concello 
da Guarda e o esperado evento gas-
tronómico será os vindeiros 1, 2 e 3 de 
xullo.  Unha celebración gastronómica 
que foi declarada Festa de Interese 
Turístico de Galicia, onde a lagosta é 
a protagonista, xunto a outros pratos 
típicos a base de marisco e baixo unha 
carpa instalada de 1.000 m² con me-
sas e cadeiras para que os asistentes 

poidan degustar comodamente da la-
gosta e demais pratos mariñeiros.
Ademais da tradicional cita gastronó-
mica, as xornadas festivas están ame-
nizadas coa actuación de agrupacións 
musicais e outros moitos espectáculos 
como charangas,  obradoiros infantís, 
concertos, actuacións e xogos popula-
res.
A festa celébrase desde o ano 1991, 
debido á abundancia do crustáceo 
nas súas costas dese ano e tralo éxito 
ano tras ano e co paso do tempo foi 
crecendo en días de celebración e a 
variedade de produtos do mar e do-
ces que permitiron aumentar a oferta 
gastronómica e así chegar a todos os 
gustos. Deste xeito conseguiuse reva-
lorizar a festa que foi gañando moita 
importancia ata alcanzar altas cotas 
de popularidade, así, hoxe en día esta 
vila mariñeira de A Guarda é coñecida 
como a “capital da lagosta”.

A Guarda

XXXI Edición da festa da langosta de A Guarda

 Tomiño e Cerveira continúan a dar pa-
sos para intensificar e ampliar as liñas 
de actuación da súa estratexia co-
mún. O Centro Goianés e a Biblioteca 
cerveirense son algúns dos locais que 
acollerán durante todo o mes de xullo 
reunións de asociacións e entidades 
galegas e portuguesas para definir 
os criterios de actuación conxunta da 
Eurocidade Cerveira Tomiño no hori-
zonte da Axenda 2030. 
 Coincidindo coa Semana do Medio 
Ambiente, as e os participantes nes-
tes encontros abordaron, entre outros 
aspectos, os hábitos de consumo ou 
produción máis saudables, as novas 
funcións ambientais dos espazos ru-
rais, a paisaxe, o patrimonio e todas 
as cuestións relacionadas coa pro-
tección e posta en valor do río Miño. 
Para esta ocasión a Eurocidade re-
uniu como relatoras a académicas 
e profesionais con experiencia nos 
campos da antropoloxía, da enxeñe-
ría ambiental, da bioloxía ou da eco-
nomía aplicada.
 Entre as e os asistentes a estas pri-

meiras reunións contouse con aso-
ciacións profesionais e de comer-
ciantes, representantes do sector 
agrícola ou hostaleiro e asociacións 
culturais e medioambientais. O pro-
grama incluíu tamén un xantar, con 
menú de degustación de produtos 
locais, no que colaboraron desinte-
resadamente diferentes empresas 
agrupadas na Asociación de Cultivos 
Baixo Miño, así como produtores lo-
cais.
Este proceso participativo, que dá 
continuidade ás reunións celebra-
das xa o pasado mes de abril con 
colectivos xuvenís, analizará ao lon-
go do mes de xuño catro aspectos 
estratéxicos das políticas públicas: 
a economía circular e relacións ur-
bano-rural, o desenvolvemento te-
rritorial e dinamización dos recursos 
endóxenos, a conectividade e a tran-
sición dixital e a cidadanía e a igual-
dade. A Eurocidade Cerveira-Tomiño 
xa ten planificados novos encontros 
para debater arredor da mobilidade 
e transición dixital ou políticas so-

ciais relacionadas coa igualdade de 
xénero ou o envellecemento activo.
 A Eurocidade Cerveira-Tomiño pre-
tende así ampliar as súas liñas de 
actuación, promovendo unha ac-
tualización da Axenda Estratéxica 
Amizade Cerveira Tomiño (2015), en 
base ás políticas urbanas da Unión 

Europea e aos Obxectivos de Des-
envolvemento Sustentábel (ODS) 
das Nacións Unidas, e a través dun 
proceso participativo que identifique 
prioridades e accións  que leven á 
promoción da cohesión ambiental, 
social e económica deste territorio 
transfronteirizo.

Ambos os dous concellos 
celebran reunións con co-
lectivos e entidades so-
cioculturais para definir a 
Axenda 2030 da Eurocida-
de
Tomiño

“Tomiño e Cerveira renovan a súa
estratexia común”

xogo, instalacións culturais e deporti-
vas; centros de ensino, transporte pú-
blico, xardíns e zonas verdes, acceso 
a internet, carrís bici, etc. 
 Así mesmo, a ferramenta pregunta po-
las “dificultades, problemas e necesi-
dades da infancia e da adolescencia”, 
dando alternativas para marcar como 
as que siguen: falta de recursos econó-
micos, problemas familiares, consumo 
de drogas, discriminación e racismo, 
homofobia, acoso, bulling, atención á 
discapacidade, problemas de saúde 
mental, falta de motivación, etc. 
 O Consello da Infancia e da Adoles-
cencia de Tomiño naceu coa intención 
de establecer unha canle permanente 
de participación na actividade munici-
pal de nenos, nenas e adolescentes, 
especialmente para tratar aquelas 

cuestións que lles afecten dun xeito 
directo.
 Co funcionamento deste organis-
mo  Tomiño coseguíu o selo de Ci-
dade Amiga da Infancia concedido 
por Unicef, que recoñece o labor dos 
municipios a prol de mellorar as con-
dicións de vida dos nenos, nenas e 
adolescentes, de fomentar a súa par-
ticipación activa na vida municipal e a 
promoción e implantación de políticas 
locais que garantan o seu desenvol-
vemento integral cun enfoque de de-
reitos.
Neste sentido, Voces Novas vén de 
facer entrega á concelleira da área, 
dunha serie de propostas para loitar 
contra o acoso escolar, traballar a prol 
do medio ambiente e conseguir espa-
zos públicos máis seguros.

Baixo Miño



Xuño 2022 XXVI

   A decisión que tomaches hai 9 
meses de deixar o goberno de Tui 
,hoxe, considérala acertada ou des-
acertada?
 Considéroa coherente. Cando consti-
tuímos o goberno acordamos unha se-
rie de medidas, unha delas a modifica-
ción da ordenanza do lixo, porque hai 
sete empresas que están a pagar unha 
barbaridade e eu tiña o compromiso de 
acabar con esa flagrante inxustiza.
   Non se fixo nada ao respecto?
 Si, pero houbo certo desleixo por par-
te da concellería de facenda do PSOE, 
ata o punto de que tardaron 7 meses 
en contestar un correo da empresa , 
coa que contactei, para que comezara 

a traballar sobre este asunto. Eu leva-
ba dous anos e medio preguntándolle 
ao alcalde constantemente sobre este 
tema e el sempre me dicía que que es-
taban co estudo de custes. Cando eu 
coñezo  que o devandito estudo leva-
ba 7 meses na mesa dunha concelleira 
cabréome  e poño unha data límite
   E puxéchela?
 Si, no mes de marzo do ano pasado 
dixen que se no pleno de xullo non 
había ningún movemento ao respecto 
abandonariamos o goberno
   Este problema só afecta a 7 hoteis, 
para eles é moi relevante claro, pero 
para o concello non parece  impor-
tante a minoración de ingresos que 
resultaría da diminución desa taxa, 
non?
 Si, e non é só iso, pois para un con-

cello que xera 4 millóns de 
€ de remanente de tesou-
rería non supón nada o 
feito de recadar un pouco 
menos nesa taxa. Por outra 
parte a veciñanza das pa-
rroquias de Tui paga unha 
taxa de lixo moi baixa, algo 
máis de 13€ ao trimestre, e 
unha proposta razoable se-
ría que pagasen 1€ e pico 
máis ao trimestre ata 15€, é 
dicir 60€ ao ano , co que xa 
se compensaría de sobra 
a rebaixa aos hoteis. Esa 
taxa dos hoteis é das máis 
caras de España e está to-
talmente inxustificada
   Nove meses despois da 
túa saída do goberno o 
problema segue sen so-

lucionarse?
 Si, e moito me temo que non se 
arranxe porque non hai vontade polí-
tica de facelo. O partido socialista non 
soubo calibrar que a decisión de En 
Marea ía ser firme e iso que desde o 
mes de marzo do ano pasado estaban 
máis que avisados.
   Sufriches presións para que non 
deixaras o goberno?
 Non. Algúns compañeiros do PSOE 
dixéronme que non o fixera que o pro-
blema íase arranxar ...pero eu non as 
cualificaría como presións. Pero eu 
era concelleiro de Turismo e non podía 
mirar para outro lado: 8.800€ pagan 3 
hoteis, 7.500€ pagan dous e 5.700€ 
pagan outros dous. E fíxate que cando 
pecharon pola pandemia, facturando 

0€, a taxa tiveron que pagala igual. 
Esta taxa é unha barbaridade para os 
hoteis que xa están e impide que ve-
ñan outros. Quero deixar claro que o 
problema provocouno o PP, pero que , 
non entendo por que , non quere solu-
cionar o partido socialista
   Emocionalmente como levaches 
pasar do goberno á oposición?
 É unha situación incómoda. Hai moi-
tas cousas que se están a facer agora 
que forman parte da miña xestión
   Por exemplo?
 A rehabilitación do cárcere vello, a po-
sible do teatro principal a modificación 
do plan especial do casco histórico, a 
humanización do río Muíños, o arranxo 
de Antero Rubín.......Hai outros aspec-
tos nos que si estamos en desacordo 
como o que pasou no último pleno
   A que te refires?
 Levaron por vía de urxencia, sen pa-
sar por comisión previa , unhas modi-
ficacións de crédito por un importe de 
4.000.000 de € para ir a remanente de 
tesourería. Iso hai que facelo con luz 
e taquígrafos. Non se pode compro-
meter tal cantidade de cartos cando 
falta arredor dun ano para rematar o 
mandato en proxectos que non vai dar 
tempo a rematar. E pola contra deixan-
do atrás partidas para actuacións moi 
necesarias como por exemplo rozar 
nas vías. Iso se fai porque hai unha di-
visión dentro do propio goberno.
   Saíu aprobado esa modificación 
de crédito?
  Non se chegou a votar. No pleno os 
grupos da oposición puxémonos moi 
serios e o alcalde decidiu retiralo.

“ A miña decisión de abandonar o goberno de Tui foi 
absolutamente coherente”

Lano Alonso,  concelleiro de En Marea en Tui
Nas eleccións municipais do 19 
o socialista Enrique Cabaleiro 
estivo a un pelo da maioría abso-
luta pois obtivo oito actas( case 
nove) de 17, e foi Lano Alonso, 
concelleiro de En Marea o que 
lle deu a maioría aritmética da 
corporación ao entrar a formar 
parte dese goberno. Porén, en 
setembro  do ano anterior, Lano 
decidiu deixar o goberno e pa-
sar a formar parte da oposición 
despois de non lograr o com-
promiso do alcalde para mudar 
a elevadísima taxa de lixo que 
pagan os hoteis da cidade tu-
dense. Nós conversamos con el

Entrevista de Tino Lago
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Estamos en Ribadelouro
ao lado de Mosende.

Temos todas as ganas do mundo de 
que a nosa casa sexa tamén a túa

O concello de Tui inicia a redacción 
da súa Axenda Urbana, documento 
estratéxico que marcará o crecemen-
to do concello ao longo dos vindeiros 
dez anos. Polas súas fortalezas a 
Unión Europea e o goberno de Espa-
ña a través do Plan de Recuperación, 
Transformación e Resiliencia, decidi-
ron apostar por Tui converténdoo no 
único concello da provincia de menos 
de 20.000 habitantes con financiamen-
to para redactar a súa Axenda Urbana.
O alcalde, Enrique Cabaleiro, expli-
ca a importancia de ter acadado este 
apoio que “permite avaliar e deseñar 
as accións para que Tui camiñe cara 
un desenvolvemento sostible no que a 
procura dunha mellor calidade de vida 
para a veciñanza é o obxectivo priori-
tario”. 
Dos 8.131 concellos que hai en Espa-
ña tan só 121 foron seleccionados para 
a redacción dunha Axenda Urbana. A 
través dos fondos Next Generation Tui 
planificará os vindeiros dez anos en 
liña con dez obxectivos de desenvol-
vemento sostible (ODS). 
Ordenar e protexer o territorio, revita-
lizar a cidade, favorecer a economía 
circular e realizar un aproveitamento 
axeitado dos recursos, promover a 
proximidade e a mobilidade sostible, 
fomentar a cohesión social e impulsar 
a economía da cidade, innovación dixi-
tal e boa gobernanza son as liñas de 
traballo nas que se enmarca o deseño 
do futuro de Tui.
A súa ubicación xeográfica, o seu pa-
trimonio histórico e natural, o seu peso 
nas relacións internacionais con Va-
lença e o traballo realizado a través da 
Eurocidade, a adhesión ao ÁGORA e 
o proceso de revitalización da cidade 

histórica a través do REXURBE foron 
claves para que Tui obtivera a confian-
za do goberno do Estado e de Europa. 
Agora Tui redacta unha planificación 
que será exemplo a seguir polo resto 
dos municipios de características simi-
lares.
“Unha Axenda Urbana debe concretar 
liñas de actuación que rexerán o des-
envolvemento futuro do municipio cara 
a sustentabilidade económica, social e 
medioambiental. Este Plan de Acción 
debe ser consensuado entre todos e 
todas e abarca todo o concello, dende 
as parroquias ao centro urbano”, enga-
de o alcalde. 
O equipo redactor iniciou un proceso 
de participación que contempla encon-
tros con todos os voceiros/as dos gru-
pos da corporación e representantes 
de colectivos e asociacións, tanto no 
centro como no rural, para coñecer de 
primeira man as principais fortalezas 
e eivas de Tui. O primeiro paso desta 
Axenda Urbana é realizar unha análi-
se profunda da situación actual para 
emitir un diagnóstico que dará paso á 
redacción do plan de acción. 
As primeiras reunións arrincaron esta 
semana con técnicos municipais e con 
todos os voceiros/as da Corporación. 
Para a semana o proceso participati-
vo iniciará o seu percorrido polas pa-
rroquias citando ás comunidades de 
montes en man común e colectivos 
veciñais e medio ambientais. 
“A Axenda Urbana non é un documen-
to político, é a estratexia de futuro e 
por iso é imprescindible que se realice 
unha análise, que se faga unha con-
sulta que se planifique con criterios 
técnicos e se redacte un documento 
consensuado”, conclúe o alcalde.

Polas súas fortalezas a Unión Europea e o goberno de España apostan por 
Tui converténdoo no único concello da provincia, de menos de 20.000 
habitantes, con financiamento para redactar a súa Axenda Urbana

Tui obtén o respaldo de Europa 
e redacta a súa Axenda Urbana

Tui

   Quero preguntarche pola túa posi-
ción sobre o aparcadoiro?
Eu teño que ser coherente. Cando es-
taba no goberno apoiei a construción 
dun aparcadoiro debaixo da traseira 
da área panorámica. Agora desde fóra 
entendo que non dá tempo a facelo 
no mandato e que meterse en obras 
é un erro. Pero si se poden facer cou-
sas paralelas como pintar a zona azul 
de balde na maioría das rúas da zona 
nova para que haxa rotación de vehí-
culos. Iso sería o inmediato pero hai 
que buscar unha solución porque no 
caso contrario o comercio de Tui morre
   Pero non me quedou moi claro se 
segues estando de acordo ou non 
coa construción do aparcadoiro?
 Eu estou de acordo cos que propoñen 
unha zona verde no centro de Tui, pero 
creo que non ten sentido facer a zona 
axardinada e non aproveitar o espazo 
do subsolo. Agora, pola situación de 
xudicialización na que se encontra, 
non dá tempo a facer as obras e eu 
creo que o máis prudente e deixalo e 
logo volvelo valorar no seguinte man-
dato. O que teño claro é que non hai 
moitas alternativas
   Os aparcadoiros disuasorios dos 
que fala o BNG?
 Hai que ter un aparcadoiro no centro. 
A unha persoa que veña cargada con 
bolsas ou que vaia ao centro nun día 
de chuvia non se lle pode obrigar a dar 
unha camiñada para coller o coche. 
Facer o aparcadoiro é fundamental 
para o turismo , para o comercio e para 

o centro de saúde
   Como está  a situación do tráfico 
no centro da cidade?
 Empeorou. Hai que buscar unha solu-
ción para evitar os colapsos de tráfico 
que se producen no centro. A solución 
pasa pola apertura da rúa Ourense
   Que facemos co mercado?
 O esencial é escoitar aos vendedores. 
No emprazamento  actual ten a van-
taxe do aparcadoiro pero carece de 
servizos sanitarios. Por outra parte os 
vendedores piden unha reordenación 
dos postos. Debemos de tomar exem-
plo das vilas de Portugal e habilitar un 
espazo digno para que aparquen os vi-
sitantes e os vendedores poidan exer-
cer o seu traballo con comodidade e 
iso só se pode dar na zona nova
   Rematamos Lano preguntándoche 
polo teu futuro político?
 En principio a miña idea é rematar a 
miña vida política coa fin deste man-
dato. Non hai ningún grupo político no 
panorama actual que me seduza para 
continuar
   E se eses movementos que están 
a facer as persoas de Cerna para 
crear plataformas municipais calla-
sen?, supoño que serás coñecedor 
do cocido que artellou en Chantada 
o amigo Palleiro?
 Ha ha ha, si, sei dese cocido que me 
falas. Pero o tema está moi complica-
do. Se houbese algún movemento que 
me convencese eu apoiaríao claro, 
pero en ningún caso volverei a enca-
bezar unha lista.

Entrevista
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Este xornal
imprimiuse en 
pepel reciclado

   Que che trae de novo polas terras 
de Redondela Carlos?
 Veño con moita frecuencia. É un lu-
gar moi agradable para min no que 
teño amigos e amigas
   Viñeches presentar un libro so-
bre a guerra de Ucraína que se edi-
ta dous días antes do comezo do 
conflito. Seica tes facultades para 
predicir o futuro?
 As dúas primeiras edicións do libro 
apareceron no ano 2014, logo esgo-
touse e o editor decidiu non publicalo 
de novo, pero desde antes do Nadal 
andaba detrás de min para que publi-
case unha actualización
   E logo ti non querías actualizar 
o libro?
 Eu non o tiña claro. Porén aló por 
xaneiro escoitei a Cristina Cifuentes 
“explicar” nunha televisión as chaves 
para comprender o conflito de Ucraí-
na. Isto foi superior a min e decidín 
traballar na actualización. Así pois a 
terceira edición apareceu un pouco 
antes da intervención militar rusa, 
algo que , desde logo, eu non podía 
prever.
    Despois do 2014 non chegaches 
a prever a intervención rusa?
 Algún movemento de pezas na parte 
oriental podería ter sido previsible si, 
pero unha intervención militar deste 
calibre era inimaxinable entre outras 
cousas porque se ía volver contra os 
intereses de Rusia. Eu pensaba que 
Putin era un político prudente que 
medía as consecuencias dos seus ac-

tos, iso non quere dicir que non sexa 
un asasino, que parece que si o é.
    A OTAN tivo algo que ver nas ra-
zóns que motivaron a invasión?
 Claro que si. A OTAN leva varias dé-
cadas desenvolvendo unha operación 
de cerco sobre Rusia de forma visi-
blemente provocadora incorporando 
estados veciños  e establecendo ba-
ses militares ás súas portas.
    Esta é a explicación da interven-
ción rusa?
 Esta é unha das explicacións. A outra 
é que Rusia é un imperio que consi-
dera que ten dereitos adquiridos so-
bre Ucraína, Belarús, O Cáucaso....A 
mestura destes dous elementos senta 
os alicerces que permiten darlle unha 
explicación a unha intervención que, 
ao meu xuízo, non deixa de ser pro-
fundamente estúpida. A min paréce-
me absolutamente necesario subliñar 
a responsabilidade occidental neste 
episodio, pero tampouco liberemos 
de responsabilidade a Rusia que si a 
ten.
    O gañador deste conflito é EEUU?
 Parece. Porén este tipo de situacións 
poden dar moitas voltas. Sábese 
como comeza pero non como remata, 
aínda que o que dis ten toda a lóxica. 
Se a UE responde de maneira unifica-
da EEUU gaña e se se  debilita EEUU 
gaña tamén
   Se facemos unha lectura profun-
da teremos que buscar algunha 
relación co conflito entre EEUU e 
China?

Si, desde logo. E isto obriga a ampliar 
moito o ollar con consecuencias difí-
ciles de prever e que non necesaria-
mente van ser favorables aos nortea-
mericanos.
   Estados Unidos desexa que este 
conflito se prolongue no tempo?
 Eu sospeito que si. Debilita a Rusia, 
debilita á UE e promove un negocio 
interesante para eles no terreo ener-
xético, na venda de armas e no futuro 
na reconstrución de Ucraína. Neste 
último aspecto todas as grandes po-
tencias están interesadas, tamén Chi-
na que é unha experta na reconstru-
ción de países
    Como valoras a política que nes-
te asunto está a desenvolver Espa-
ña?
 Aquí, nin sequera na esquerda, nin-
guén fala da loita de clases. Tanto o 
presidente ruso como o ucraíno son 
representantes orgánicos dos gran-
des poderes económicos. Eu estou 
coas vítimas deses poderes econó-
micos que son as persoas das rúas 
de Rusia e de Ucraína permanente-
mente esquecidas entre nós. A min 
paréceme moi ben  que acollamos 
aos refuxiados ucraínos que foxen 
dunha guerra noxenta, pero por que 
non facemos o mesmo cos refuxiados 
de pel escura que foxen doutros con-
flitos?, por que ninguén formulou a 
posibilidade de armar aos palestinos 
ou aos saharahuís como se arma aos 
ucraínos?
    É a dupla moral de sempre?

 Abofé. Tratamos de maneira diferen-
te aos amigos ca aos que non o son 
, aos débiles cós poderosos. Foi así 
sempre na historia do noso planeta
   Os medios de comunicación transmi-
ten só a versión occidental?
 Os medios de comunicación censu-
ran, proscriben a todos aqueles que 
se atrevan a salientar que os  países 
occidentais  teñen responsabilidades, 
manipulan de maneira maniquea. En 
Ucraína hai un agresor e un agredido  
e é lexítimo amosar solidariedade co 
agredido, claro que si, pero non ata o 
punto de deturpar a realidade. A reali-
dade é moito máis complexa que redu-
cilo todo a unha pelexa entre o ben e o 
mal. Por outra parte este tipo de políti-
ca informativa non fai outra cousa que 
crear unha rusofobia moi preocupante 
ou unha ucraínofobia igualmente pe-
rigosa. O resultado é que desapare-
ceron os expertos e que todo isto fica 
nas mans dos tertulianos, ata o punto 
de que teño visto varias tertulias onde 
todas as persoas participantes pensa-
ban o mesmo.
   Non ves acenos de resistencia en 
ningún tipo de xornalismo?
 Nos grandes medios de comunicación 
non, desde logo. E isto é enormemen-
te preocupante pois poderiamos estar 
ás portas dun escenario futuro no que 
a censura sexa aínda máis forte. Hai 
20 anos coa intervención norteameri-
cana en Irak o debate era máis aberto. 
Agora non hai debate e ten toda a pin-
ta de ir a peor

Entrevista de Marco A. Santos Soto

Carlos é un escritor de enorme prestixio con máis de 30 libros publicados, en 
castelán e galego, moitos deles referentes a cuestións xeopolíticas  que atinxen a 
países de Europa central e oriental e cuxas consecuencias abranguen a boa par-
te do planeta. El é un firme partidario da antiglobalización e do decrecemento 
afirmando que a globalización avanza cara a un caos que escapa de todo control.
Neste medio de comunicación temos defendido en numerosas ocasións que o 
liberalismo económico non ten máis saída que o colapso, pois formular a acti-
vidade económica en base ao crecemento perpetuo, que resulta da fabricación 
e venda de produtos para cuxa elaboración son necesarias materias primas que 
son finitas , que teñen un límite físico, o noso planeta, non ten posibilidade 
algunha de non rematar máis que no colapso e moito nos tememos que estea 
levando cara ao suicidio á nosa especie. Para A nova Peneira foi un pracer con-
versar cun home do rigor e a solvencia intelectual de Carlos Taibo cunha visión 
da realidade para nós enormemente lúcida, e ao que agradecemos profunda-
mente que nos dera a súa opinión ponderada, equilibrada e rigorosa sobre a 
guerra en Ucraína.

“ No conflito de Ucraína paréceme necesario 
tanto subliñar a responsabilidade occidental 

como non liberar a Rusia da súa”
Carlos Taibo, escritor

Carlos Taibo analiza a guerra de Ucraína
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O grupo socialista chama á xunta a clarexar se conti-
núa apoiando as obras da cidade deportiva do celta 
en mos despois de que o TSXG tombase a súa licenza
Leticia Gallego sinala que a sentenza “deixa en evidencia a chapuza admi-
nistrativa do goberno local de Mos” cando, ano e medio despois da súa 
inauguración, “o complexo segue sendo ilegal”

 A depu-
tada so-
c i a l i s t a 
L e t i c i a 
G a l l e g o 
v i s i t o u 
hoxe Mos, 
xunto á 
v o c e i r a 
socialista 
no conce-
llo, Victo-
ria Alon-
so, para 
urxir ao 
novo presidente da Xunta unha valora-
ción tralo fallo do Tribunal Superior de 
Xustiza de Galicia (TSXG) que reafir-
ma a ilegalidade das licenzas concedi-
das polo Concello de Mos ao proxecto 
para a construción da nova cidade de-
portiva do Real Club Celta.
 “A Xunta e o seu novo presidente te-
ñen que clarexar se seguen apoiando, 
tal e como xa fixo o seu antecesor, Al-
berto Núñez Feijóo, as obras ilegais 
destas instalacións deportivas no Con-
cello de Mos despois de que TSXG 
desestimase o recurso de apelación 
interposto pola administración local”, 
sinalou a socialista.
 Ás portas da nova cidade deporti-
va do club vigués, Gallego denun-
ciou que, malia que as instalacións 
foron construídas en terreo rústico 
da parroquia mosense de Pereiras, 
“o Concello de Mos permitiu a cons-
trución dunha edificación de case 
3.000 metros cadrados cando, pola 
súa clasificación de solo rústico de 
especial protección, só se podían 

construír uns pequenos vestiarios e un 
almacén”.
 O ano pasado, lembrou, a Xustiza 
anulou a licenza directa de obras que 
o goberno local concedeu en 2019 e, 
en consecuencia, obrigaba ao Concello 
de Mos a revisar a legalidade, ao consi-
derar que a devandita autorización de-
bería ter sido concedida ao abeiro dun 
Plan Especial de Dotacións e Infraes-
truturas, como defendía a Comunidade 
de Montes de Tameiga, “e que non se 
fixo”. A súa vez, o fallo anulaba unha li-
cenza posterior para a construción de 
vestiarios e instalacións auxiliares.
 A sentenza, apuntou a socialista, “deixa 
en evidencia a chapuza administrativa 
do goberno local de Mos”, xa que incide 
en que as obras realizadas non corres-
ponden a meras instalacións deportivas 
ao aire libre, senón que son equipa-
mentos deportivos privados, e de maior 
entidade, polo que a súa construción 
non se pode facer cunha simple licenza 
municipal directa. Agora, ano e medio 
despois da súa inauguración, concluíu, 
“o complexo segue sendo ilegal”.

Mos

A Louriña

A delegación porriñesa “¡Ecoyouth” parte cara 
Mozambique

8 mozos/as participan neste intercambio xuvenil dentro do proxecto “Em-
poderamento da mocidade para facilitar a transición ecolóxica”
O Porriño
 A delegación española que visitará 
Mozambique no marco do proxecto 
europeo “Empoderamento da mocida-
de para facilitar a transición ecolóxica” 
partiu hoxe do Porriño cara Nampula. 
 8 mozos e  mozas alumnos dos IES 
Ribeira do Louro e do CIFP A Granxa 
, acompañados por persoal de apoio 
do Concello do Porriño e do IES po-
rriñés, estarán en Maputo e Nampula 
ata o día 23  participando na última das 
movilidades deste programa de inter-

cambio xuvenil baixo o título “Concien-
cia ecolóxica: ferramentas dos medios 
para a participación e o impacto en 
Nampula”. 

 Este programa, cofinanciado polo 
proxecto Erasmus + da UE, ten como 
obxectivo fomentar a posta en mar-
cha de campañas de concienciación 
ambiental, combinando unha análise 
crítica cunha estratexia de medios coi-
dadosamente planificada. 

 O BNG presentou a iniciativa plenaria 
despois de comprobar como o gober-
no do PP incumpre sistematicamente 
os compromisos acadados no Porriño 
en defensa dunha linguaxe inclusiva e 
en lingua galega na sinalización mu-
nicipal.
 Defendemos, co apoio da maioría do 
pleno, que se cumpra na súa totalida-
de a Ordenanza de Uso da Lingua Ga-
lega do Concello do Porriño, así como 
o IV Plan Municipal de Igualdade de 
Oportunidades entre Mulleres e Ho-
mes 2020-2024, as dúas normas im-
pulsadas polo Bloque durante os dous 
anos nos que formou parte do goberno 
municipal antes da chegada de Alejan-
dro Lorenzo á alcaldía.
A mencionada ordenanza contempla 
que a sinalización horizontal e vertical 
da totalidade da rede viaria municipal 

estea redactada en galego e respec-
tando a toponimia oficial. Pola súa 
parte o plan de igualdade introduce a 
perspectiva de xénero aplicada á xes-
tión do espazo urbano como un dos 
obxectivos para acadar unha vila máis 
amábel, igualitaria e segura.
 A moción aprobada obrigará a que 
toda sinalización do Concello do Po-

rriño sexa super-
visada a partir de 
agora polo persoal 
técnico do Servizo 
de Normalización 
Lingüística, depar-
tamento creado 
tamén polo BNG 
no seu paso polo 
goberno; así como 
que se elabore 
unha guía de lin-
guaxe inclusiva 
para formar na 
materia ao persoal 
municipal.

Aprobada moción do BNG en defensa dunha lin-
guaxe inclusiva e en galego na

 sinalización do Concello
O porriño
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   Cóntanos a historia  da asociación?.  
 A asociación nace en outubro de 2017 
e abrangue aos  alfombristas que rea-
lizan os diversos tramos das distintas 
rúas para, coordinar e axudar a mellorar 
toda a infraestrutura e todos os proble-
mas que podemos ter, xa que, conside-
ramos que un problema nunha rúa é un 
problema de todos. Se queremos seguir 
mantendo ese nivel de festa de interese 
turístico internacional temos que seguir  
xestionando e mellorando todo tipo de   
detalles .
  Cantas persoas aproximadamente 
formades parte da asociación?  
Rexistradas hai 19 rúas distintas no 
centro da vila.  Nesas 19 rúas hai 130 
membros.
   Que actividades desenvolvedes 
principalmente?
 Fundamentalmente todas aquelas que 
sirvan para mellorar e potenciar a festa 
do Corpus de Pontereas. Tamén axudar 
a que esta festa siga tendo a repercu-
sión e lograr transmitirllo ás novas xera-
cións. É moi importante para nós manter 
esta tradición cada ano e transmitila ás 
xeracións que veñen despois.
Temos actividades de promoción da 
nosa festa en todo o mundo. De feito, a 

O Corpus Cristie De Ponteareas
“O traballo sacrificado e voluntario de tanta xente é o que fai 

que o Corpus de Ponteareas sexa tan especial”
Miguel Ángel García Correa, Presidente Da Asociación De Alfombristas Do Corpus Cristie De Ponteareas
Un ano máis o Corpus ateigou 
de luz  e  cor as rúas da nosa 
vila. Nós conversamos con Mi-
guel, o presidente da asocia-
ción de alfombristas

través dos diversos proxectos que leva-
mos feitos, neste momento chegamos 
a un nivel  mundial. Así por exemplo o 
proxecto da alfombra mundial do Xaco-
beo é coñecido en máis de 300 cidades 
repartidas por 30 países dos 5 continen-
tes.
   Ao teu xuízo, cal é a razón funda-
mental que fai que o Corpus sexa tan 
especial e que teña tanta repercu-
sión?
O que o fai especial é o traballo sacrifi-
cado e voluntario da xente. Ese traballo 
que non se ve, ese traballo que non sae 
nas fotos. Esa é a verdadeira forza do 
Corpus de Ponteareas. O lograr impli-
car a tanta xente voluntariamente, sobre 
todo aquelas persoas que están xa quin-
ce días antes recollendo flores, traba-
llando no deseño, e logo pasarse toda a 
noite montando as alfombras.

   Crees que segue sendo unha festa 
relixiosa ou xa é algo máis?
 Segue sendo unha festa relixiosa. As 
alfombras teñen un sentido relixioso e 
fanse por motivos relixiosos.
Xa me teñen pedido alfombras para 
unha voda e non as fago. Fixemos al-
fombras para A Almudena en Madrid, 
para  a Virxe dos desamparados en 
Valencia, pero non para ningún evento 
privado.
   Como están as relacións co Con-
cello?
 Moi ben, hai moi boa vontade. Póden-
se ter erros, como todos, pero si están 
involucrados e apoiando todo o que fai a 
asociación. Apóiannos economicamente 
e con repartición de material tamén. Hai 
uns anos as alfombras íannos ao peto 
dos  alfombristas, pero agora coa ache-
ga económica tanto do  Concello, como 

da Deputación, a Xunta e A Banca, isto 
xa non pasa. Por ser Festa de Intere-
se Turístico Internacional concédennos 
unha subvención económica.
   Este ano preparastes un par de no-
vidades importantes, fálame un pou-
co delas?
 Dentro das actividades e proxectos que 
realizamos, pretendemos que a través 
das alfombras a xente coñeza o labor 
e os obxectivos das persoas que tra-
ballan voluntariamente para diferentes 
asociacións. Falamos da Asociación do 
Cancro de Mamá ou  Afaga, que no ano 
2018  fixeron unha alfombra.  Avelaì-
na e  Asprodico, que se encargaron de  
facer unha decoración aérea dá Costa 
de San Gregorio no ano 2019 . É dicir, 
conseguimos que por primeira vez hou-
bese unha alfombra realizada por xente 
con problemas de mobilidade. Tamén a 

Rúa de Abaixo no 1910 e Asociación de alfonbristas ámbalas fotografías  cortesía de Miguel García

Reportaxe Redacción
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Rúa Castelao, 33- Salvaterra

través deles conseguiuse que houbese 
unha  beirarrúa que permitise que toda a 
xente con problemas de mobilidade pui-
dese facer todo o percorrido, adaptáron-
se todas as rúas. Pois este ano foron 
os usuarios da ONCE, con problemas 
de visibilidade, os encargados de facer 
unha alfombra.
   Ponteareas cheira a Corpus?
 Si, hai unha expresión que é “Pon-
teareas cheira a Corpus”,  pois con-
seguimos a través da Asociación de  
Alfombristas que o único museo que 
hai en Europa dos aromas, que está 
en Santa Cruz de la Salceda( Burgos), 
recolla no seu patrimonio o aroma do 
Corpus de Ponteareas.  Partindo dis-
to, este ano tivemos tamén o que se 
chama a  Beirarrúa  Aromática. Isto 
consiste en que ao comezo das sete 
rúas púxose un tipo de ramo diferen-

te identificándoas, tamén cun lazo 
de cor diferente. Isto fai que as rúas 
teñan un cheiro característico, ben 
sexa por exemplo, eucalipto, falsa  ár-
nica,  fiuncho, ruda, o romeu,…esta 
iniciativa permitiu a calquera persoa 
con problemas de visibilidade, poder 
identificar en que rúa se atopaba. Algo 
que se fixo por primeira vez non en 
Galicia, senón en España. A  Marian, 
a  vicepresidenta galega da ONCE en-
cantoulle o proxecto.  Isto, por exemplo, 
non ten nada que ver coa relixión, pero si per-
mite implicar a máis xente no mesmo proxecto 
e, facer unha alfombra para apoiar á xente que 
teña mobilidade reducida ou con problemas de 
visión, sexa integrada e poida gozar desta festa 
igual que calquera outra persoa.
    Grazas Miguel e parabéns por todas estas 
iniciativas inclusivas.
 Grazas a vós por darnos difusión.

Reportaxe / O -Condado

O equipo infantil das E.D.salvaterra campións de 
liga e campións da fase de ascenso á primeira 
autonómica
Salvaterra de Miño

 A pasada fin de semana o equipo in-
fantil acadou o 1º posto da fase de as-
censo tras o título de liga que lle daba 
acceso a xogarse o ascenso á 1ª Au-
tonómica.
Logo de dez xornadas apaixoantes 
e con tan só dúas derrotas en toda a 
tempada(ambas na fase de ascenso e 
de xeito consecutivo), o equipo ades-

trado polo noso compañeiro Edgar 
Martínez, asistido por Christian Váz-
quez e coa axuda na función de dele-
gado de Román Acuña, foi quen de en-
cadear unha racha das 5 victorias que 
precisaban para lograr o obxectivo. 
“Cando perdemos o segundo partido 
de xeito inesperado, os xogadores sa-
bían que non quedaba outra que gaña-

lo todo, tendo que chegar a Gondomar 
na penúltima xornada a xogarnos o li-
derato e o equipo non fallou” comenta 
o míster todavía abraiado pola xesta 
dos seus pupilos. 
“Cada ano comezamos a tempada co 
único obxectivo de seguir formando 
tanto deportivamente coma noutros 
valores transversais propios do depor-
te, pero sen outro tipo de presión com-
petitiva que saia do beneficioso para 
os nenos e nenas destas idades, incul-
cando aos deportistas unha ambición 
sana e  ben entendida que lles axude 
a ser mellores”, matiza Edgar.

Este ascenso é o mellor xeito de ce-
lebrar a normalidade no deporte, logo 
dunha “infancia deportiva” roubada 
pola Pandemia, na que moitos nenos 
e nenas perderon unha etapa moi im-
portante na súa formación deportiva e 
social.
Dende O Concello queremos trans-
mitir os nosos parabéns para toda a 
plantilla e para todas as E.D.Salvate-
rrra, desexándolle tamén moita sortea 
o equipo CADETE que xogará a final 
da Copa Federación a vindeira fin de 
semana. 
Parabéns!!!!!!

AporM censura ao alcalde porque a piscina municipal 
deMondariz tampouco abrirá ao público este verán

Despois de dous anos pechada pola pandemia, o alcalde di agora que “é 
necesario realizar obras de reparación”
Mondariz

 O goberno municipal de Mondariz 
vén de anunciar que a piscina mu-
nicipal, situada no barrio do Pé do 
Muíño, na parroquia de Riofrío, tam-
pouco vai abrir as súas portas este 
verán. O alcalde, nunha mensaxe 
dada a coñecer nas redes sociais, 
afirma que “non poderá abrir ao pú-
blico este verán porque é necesario 
realizar unha serie de obras de re-
paración para poñer en marcha esta 
instalación, e estas obras demandan 
cuantiosos recursos que neste mo-
mento o Concello de Mondariz non 
pode destinar”.
 O goberno municipal decidiu non 
solicitar á Xunta de Galicia as sub-
vencións que a administración auto-
nómica convoca todos os anos para 
facilitar que os concellos doten as 
súas praias e piscinas de socorris-
tas.
 Xoán C. Montes, líder da oposi-
ción mondarizá, que conta con catro 
edís, preguntaralle no próximo pleno 
ao grupo de goberno por que o al-
calde do BNG e o tenente de alcalde 
do PSOE non fixeron nada duran-
te os últimos tres anos para poñer 
a piscina ao día, reparando o que 

fose necesario para que, este verán, 
unha vez superada a pandemia, as 
veciñas e veciños puidesen gozar 
de novo das súas instalacións, ao 
igual que van facer os dos concellos 
limítrofes: Covelo, As Neves, Pon-
teareas, Salvaterra ou A Cañiza.
 “Un goberno responsable coida as 
instalacións e equipamentos muni-
cipais, manteno en boas condicións 
e pono a disposición dos veciños 
e veciñas. O goberno municipal de 
Mondariz é incapaz de abrir durante 
o verán a piscina, en particular para 
os nenos e as nenas, unhas instala-
cións inauguradas no ano 2015 que 
custaron máis de 300.000 euros”, 
afirma o portavoz
de AporM, que mantivo aberta esta 
instalación durante os catro anos do 
seu mandato.

Tres anos pechada
O portavoz municipalista sinalou 
tamén que “se este verán non abre 
a piscina, sumará tres anos pecha-
da, pola falta de previsión e mante-
mento do goberno municipal, que foi 
incapaz de abrir a piscina ao público 
nin un só día desde que chegou á 
alcaldía”.
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Cafetería

CC de Arcos

Ponteareas

O condado
O Concello de Salvaterra inicia as obras para a apertura da nova rúa no centro da vila

Salavaterra de Miño

En decembro do pasado ano publica-
bamos a historia de Cristina González. 
Ela é unha veciña da rúa Castelao de  
Salvaterra cuxa vivenda está afectada, 
seriamente afectada , pola apertura 
dunha nova rúa. O proxecto desta vía 
xa ven do lonxano 1997, pero despois 
de máis de dúas décadas na neveira 
todo parecía apuntar que era inminen-
te o inicio das obras. Cristina manifes-
tounos que nin ela nin ningún membro 
da súa familia nunca se opuxeron a 
que se fixera esta rúa pois considérana 
unha obra que si pode ser necesaria. 
Porén pedía encarecidamente unha 
pequena modificación do seu trazado 
pois tal como está formulado vaille le-
var unha parte moi importante da súa 
finca alén ocasionar que a rúa pase a 
carón mesmo da súa casa. E con esta 
pequena modificación boa parte da fin-
ca podería salvarse.
Cristina xudicializou o asunto e xa está 
fixada a data na que se debe celebrar 
o xuízo que será o vindeiro 7 de xullo. 
Sen embargo o concello decidiu tomar 
o camiño da política de feitos consu-
mados e iniciar as obras antes da re-
solución do proceso xudicial.
A mediados do pasado mes de maio 
Cristina recibe un escrito no que lle in-
forman do inicio das obras para o 18 
de maio. Ela en principio tiña a idea de 
non deixar pasar a ninguén ao seu do-

micilio pero despois de recibir a visita 
dun axente da policía local e do avoga-
do do Concello é informada de que se 
o inicio das obras se atrasa e o xuíz, 
que terá que decidir sobre a demanda 
que interpuxo Cristina, falla a favor do 
Concello será ela mesma a que terá 
que abonar os custes derivados da de-
mora no inicio das obras.
Nese momento, que eu imaxino de es-
pecial tensión ,o avogado do Concello 
informa de que darán comezo ás obras 
o luns 23, pero en realidade non é así 
pois segundo nos manifesta Xose, o ir-
mán de Cristina, foi ao día seguinte da 
visita, o 18 de maio cando entraron na 
súa propiedade.
O inicio da actividade ocasionou-
lle serios 
p r e x u í z o s 
a Cristina 
pois seica 
non se fixo 
coa dilixen-
cia debida 
e esa mes-
ma noite a 
súa casa 
a p a r e c e u 
a s o l a g a -
da de auga 
polos catro 
currunchos 
.O deterioro 

foi tal que incluso chegou a mollar as 
lámpadas das distintas habitacións da 
casa. Foron arredor dunha ducia de 
veciños os que de madrugada axuda-
ron a Cristina a achicar a auga que o 
inicio das obras da rúa ocasionou que 
inundara o seu domicilio. A Garda ci-
vil e un notario acudiron á vivenda de 
Cristina para dar conta de todos os 
estragos  que está a sofrer a casa de 
Cristina.
Os cartos para indemnizar a Cristina 
pola expropiación de boa parte da súa 
propiedade xa están depositados no 
xulgado pero ela naturalmente non os 
vai recoller ata que o xulgado dite sen-
tenza que poderá validar a decisión 
do concello ou non. E que pasa se a 

xustiza dá a razón en todo ás peticións 
de Cristina?, quen lle devolve a súa 
propiedade?. Porque ningunha indem-
nización por elevada que sexa pode 
pagar o impacto emocional que supón 
ver violentada a túa vivenda , alí onde 
naciches, onde pasaches os azuis e 
luminosos días da infancia , e onde 
residen os teus recordos máis íntimos 
e persoais. Sen dúbida a aplicación 
da política de feitos consumados nun 
asunto tan sensible como este foi unha 
decisión totalmente desafortunada do 
concello de Salvaterra.
“Comunismo ou liberdade” dicía a fu-
tura líder dos populares españois. Má-
goa que iso da liberdade só se aplique  
cando é en beneficio propio.
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“Consultoría, Servicios Integrales en Asesoría,
Organización, Planificación, Productividad y Eficiencia”

Rúa Rosalía de Castro, 107 - Baixo

Novos éxitos deportivos do Leam Team de Ponteareas
O pasado sábado día 
11 os nosos amigos 
do LEAM Ponteareas 
obtiveron un marabi-
lloso segundo posto 
por equipos en in-
fantil e precadete no 
Open Internacional 
do Lerez.En total seis 
ouros, sete pratas e 
3 bronces coroaron 
unha nova actuación 
brillante dos compo-

ñentes da escola de artes marciais que dirixe Jose Loren.Neste 
caso con nenos e nenas da nosa comarca das localidades de Pon-
teareas, As Neves e Salvaterra

 Neste capítulo imos ver como o exército 
galego entra por Ponte Barxas, gaña os 
cuarteis da infantería portuguesa e obriga 
a retirada destes até que son rexeitados. 
No entanto o Xeneral vaise da provincia 
chamado polo Rei.
Vendo o enemigo gañadas as súas for-
tificacións, feitos cinza os lugares de 
Padrenda, onde estaba acuartelado, 
traballou en fortificarse de novo sobre 
o anterior. No dezaseis de setembro de 
1641, fixeron entrada por Ponte Barxas, 
onde estaban situados os nosos capitáns 
Martím Teixeira Coelho, Francisco Aze-
vedo Coutinho e Francisco de Gouvea 
Ferraz, que por máis presa que se de-
ron, despois dalgún descuido, acudiron 
a Ponte Barxas para  impedirlle o paso, 
pero o enemigo aproveitando a vantaxe 
do descuido púxoos en fuxida, deixando 
prisioneiros a João de Barros natural de 
Braga e a Jorge de Lemos de Felgueiras. 
Queimados os nosos aloxamentos, onde 
estaban os capitáns Rodrigo de Moura 

Coutinho, Mathias Osorio e Dom João 
de Sousa, que acudirán con socorros 
dende Melgaço, tamén o capitán Martím 
Coelho, os Alféreces de Amador Rodol-
fo de Loaisa e Christovão Mausinho de 
Vasconcelos, entráronlles tamén nos 
seus aloxamentos, obligándoos a retirar-
se o alto do monte, pola parte do mostei-
ro de Feaens.
 Feita esta incursión, tornou o enemigo 
a retirada a Galiza con dous mil Infantes 
e douscentos cabalos que trouxera. Os 
nosos Infantes foron somentes uns tres-
centos.
 Reforzou o Xeneral a campaña cos ca-
pitáns Simão de Távora, Martím Teixeira 
e Francisco de Azevedo, resultando que 
o enemigo detivo as operacións, ( tamén 
por chegar o inverno), porque se nos 
chegan entón a acometer, conseguirían 
penetrar no noso territorio. Os nosos 
capitáns estaban aloxados en distintas 
partes. A virtude unida e mui forte e sen-
do os capitáns Rodrigo de Moura Cou-

Guerra de restauración 
portuguesa,  1640 - 1668

Cousas de Salvaterra

Antón “Xaque”, veciño da Vila
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tinho e Mathias Osorio Ranguel opostos 
a calquera invasión do enemigo, vendo 
como os capitáns Francisco de Azevedo, 
Martím Teixeira e Francisco de Gouvea 
Ferraz, que o Xeneral de novo manda-
va para aquel lugar, ficando aloxados 
por baixo do vale, lugar moi arriscado, 
lles mandaron advertir que aceitasen as 
súas barracas e aloxar a campaña toda 
xunta, porque así, sendo o seu poder tan 
pequeno, todos unidos poderian oporse 
a calquera intento do enemigo, o que non 
quixeron facer levados do brío e a teme-
ridade do portugués. O verdadeiramen-
te importante non é tanto o brío, senón 
non perder os postos e para defendelos 
valerse de tódolos medios, non imaxinar 
por bisoñería o enemigo floxo senón velo 
forte. 
 Recolleuse o Xeneral para Braga no 
mes de Decembro de 1641, para con-
ducir soldados, que se tiñan ausentado 
das fronteiras, para no principio da pri-
mavera tornar a continuación da guerra 
con desexo de invadir Tui, esperaba a 
consignación de diñeiro xa que pretender 
dar guerra sen el e como querer voar sen 
asas. Para refacer o seu exército quería 
renovar a memoria do seu proxenitor, o 
Mariscal Gançalo Vaz Coutinho, nas to-
mas de Tui en tempo do Rei Dón João 
I. Para cuxa execución tiña cortada e se-
rrada madeira, feita petición de barcos, 
o que non puido efetuar por canto a súa 
Maxestade o mandou chamar a Corte en 
Lisboa.
 Débese moito a Dom Gastão Coutinho 
por defender a fronteira tan desman-
telada naqueles principios, contra o 
valor e a prudencia militar do Marqués 
de Valparaiso, Xeneral no seu tempo 

do Reino da Galiza, tan prevenido que 
traía entre catro e seis mil Infantes, oi-
tocentos cabalos con capitáns experi-
mentados e oficiais de grande nome, 
Infantería adestrada por trescentos sol-
dados que viñaran de Flandes e muitos 
outros tirados das prazas e guarnicións.
 Cando o Xeneral se foi para Lisboa, 
deixou nomeados tres Gobernadores de 
armas: o Mestre de Campo Viole Datis, 
Manoel Telles de Meneses, Alcaide maior 
da fortaleza de Viana e Diogo de Mello 
Pereira, cavaleiro da Orden de São Loaõ, 
Capitán maior de Barcelos, eleción que 
súa Maxestade aprobou e despachou 
polo Capitán maior de Valadares a Anto-
nio de Queirós Mascarenhas, que nese 
tempo coa xente de aquel termo fixo al-
gunhas entradas na Galiza, con queima 
dalgúns cinco ou seis lugares polo Porto 
dos Cabaleiros e Castro Laboreiro, en 
esa ocasión tal sorte tivo que se retirou 

con duas 
mil cabe-
zas de 
gando. E 
tamén os 
moradores 
de Castro 
Laboreiro, 
escanda-
l i z a d o s 
da quei-
ma que o 
enem igo 
lles fixo 
o 20 de 
Agosto do 
ano 1641, 
uníronse e 

cobraron tanto ánimo que desde aquel 
tempo para acá fixeron grandes entradas 
na Galiza até catro ou cinco leguas aden-
tro, de xeito que se fixeron gananciosos 
da perda que o inimigo entón lles dera.
 No seguinte capítulo imos ver a entrada 
que fixeron no reino da Galiza os Gober-
nadores de armas Viole Datis, Manoel 
Telles de Meneses e Diogo de Mello Pe-
reira.
 Escribiu Ruy de Figueiredo de Alarcão, 
veciño da provincia de Tra Os Montes ó 
Xeneral de entre Douro e Minho,  (que 
ao seu cargo tivese en 28 de Agosto de 
1632), porque decía que o Prior de Na-
varra, (o cal sucedera no Xeneralato das 
armas da Galiza ó Marqués de Valparai-
so), tiña reunido todo o seu poder para 
entrar por aquela fronteira, e que determi-
naba sair  en campaña para presentarlle 
batalla coa xente da provincia que para 
iso tiña conducida. Como súa Maxestade 
lle escribira, avisaron ás forzas fronteiri-

zas para na ocasión axudárense, indicou 
como habían de facer o 04 de Setembro 
de 1641, para que en manobra de diver-
sión entraran na Galiza dende aquela 
fronteira.
 Con esta carta, que foi dada o Mestre 
de Campo Viole Datis, escriviu logo ós 
Capitáns maiores e Concellos de toda a 
provincia para que  provisionaran xente 
e suministros, avisando xuntamente ós 
Gobernadores da súa eleción. Viu logo, 
Diogo de Mello Pereira e tras el Manoel 
Telles de Meneses a Monção onde asen-
taron que sobre o sete do mes estivera 
Diogo de Mello en Castro Laboreiro para 
recoller a xente que foran recibindo, 
como fixo axudado de Luís de Oliveiros, 
Sarxento maior do Terzo, até o trece de 
Setembro. No día doce tiñan chegado 
os outros dous Gobernadores, todos os 
cales facendo reconto da xente e dando 
orde de dispor de todo o material nece-
sario, decidíuse que o Capitán Antonio 
de Queirós Mascarenhas fose na noite 
do día doce descubrir a campaña, indo 
con el  Francisco Pereira Pinto, Antonio 
de Sousa Cirne, Sebastião Pita, Antonio 
Jacques, João de Queirós, João de Bar-
beitos e outros.
 Feita xunta de Sarxentos maiores e Ca-
pitáns, sobre o modo de cómo se había 
de facer a entrada, tomada  a resolución, 
chegou carta de Ruy de Figueiredo na 
que decía que se entrara, se pelexara e 
se retiraran, que ainda que xa non fora 
necesario o movimento de diversión, non 
era impedimento facer dita entrada.
 Comezando a marcha na mesma tarde 
do día trece, asentáronse os Gobernado-
res preto da raia coa vangarda, ficando 
o Mestre de campo na retagarda enca-
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GASOLINERA 24h
Tienda covenencia-butano/propano,
palets, carbón y leña, lavado de coches 
(túnel, boxes y aspirado), aparcamiento 
clientes

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

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

miñando municións e suministros, che-
gando o amencer o lugar onde os dous 
Gobernadores o esperaban. Dirixíronse 
a Galiza pola Chaã de Crasto e sendo 
avisados por batidores de cabalo, que 
parecía nun outeiro por onde había de 
pasar xente de a pé e de cabalo do ene-
migo, e por até alí viren os nosos escua-
dróns desfilados pola aspereza do terreo, 
tornou a compolos o Mestre de Campo 
Viole Datis. Deles levou a ala dereita da 
xente de cabalo Manoel Tellez de Mene-
ses, a esquerda Diogo de Mello Pereira, 
o Mestre de Campo acudía a unha e ou-
tra parte. Marchando deste xeito foron 
buscar o enemigo, que envestido polas 
nosas tropas, por un e por outro lado e 
o Mestre de Campo polo medio, despois 
que o enemigo deu as súas cargas, pú-
xose en retirada por non poder resistir o 
ímpetu dos nosos.
 Marchou na vangarda a xente de cabalo. 
Por aventureiros Francisco Pereira Pinto, 
Jerónimo Pereira de Sáa, Antonio Perei-

ra de Lima, Fernão Taveira, Chistovão 
Correa señor de Farelãens, Francisco 
Rodrígues de Carbalho Abade de Anha, 
Francisco de Abreu Soares, Sarxento 
maior de Guimarãens, Luís Machado e 
outros. Na ala esquerda, Lopo Pereira de 
Lima, Rui Pereira de Souto Mayor, Anto-
nio de Sousa Cirne, Antonio de Queirós 
Mascarenhas, Sebastião Pita Soares, 
Felippe de Mello, João de Mello de Sam-
payo, seu hirmán, Gaspar Pereira de 
Mazareses, João Machado de Eça e o 
adail (gúía), Francisco Soares de Castro 
, hoxe Gobernador das armas da vila de 
Monção e outros.
 Do terzo do Coronel? Viole Datis, que 
ía as ordes do Sarxento maior Luís de 
Oliveiros Fàmel, levában a vangarda os 
capitáns Andre da Costa e Rodrigo de 
Moura Coutinho e na retagarda o capi-
tán Gaspar Casado Maciel e os Capitáns 
Francisco de Gouvea, Joao de Faria, 
Constantino Moreira e Carlos Luís de 
Ataide. Os Capitáns Roque Mont e Jacin-

to de Magalhães de Meneses goberna-
ban unha manga de aventureiros temera-
rios en que ía a xente nobre de Monção, 
indo sempre na vangarda, para recoñe-
cer a campaña, que o recollerse viñan na 
retagarda.
 Na vangarda dos lanceiros piqueiros ían 
os Alféreces por non levar bandeiras. Na 
ala dereita o Mestre de Campo Francis-
co de Brito Freire, que sendo ainda xo-
ven, nos encontros deu mostra de ser bo 
soldado, avistaron o enemigo, sairon a 
buscalo os aventureiros e as Capitanías 
de Andre da Costa e Rodrigo de Moura, 
onde ían agregados o Capitán Miguel 
Correa e os seus fillos da vila de Viana, 
porque a máis xente desta vila voltouse 
de Crasto. Seguía logo outro escuadrón 
de xente paga, gobernada polo Sarxen-
to maior Symão Pita Porto Carreiro, que 
levaba a retagarda do exército, xunto  co 
capitán Martim Teixeira Coelho, formando 
as compañías de Lourenço de Amorim, 
Thomé de Paços e Bernardo Pereira. Na 

vangarda ía o capitán Pero Rodrígues de 
Abreu. O Alferez de Christovão Mauzin-
ho de Vasconcelos, ficou indisposto. Este 
contratempo fixo que tanto a vangarda 
como a retagarda ficaran contrariados.
 Formáronse cinco batallóns máis, que 
ían no medio dos pagos, un da xente de 
Arcos de Valdévez a orde de seu Sarxen-
to maior Valentím Brandão Coelho, outro 
de xente de Braga a orde do seu Capitán 
mor Fernão Pereira do Lago e os Capi-
táns dos volantes Pero da Cunha Souto 
Mayor, Inacio Correa, João Pereira, Bras 
Pereira e outros daquela cidade. O outro 
de xente de Ponte de Lima a orden do 
Sarxento maior Belchior Pacheco e Fer-
não de Amorim Salgado con outros.
 Outro escuadrón dos concellos de Cabe-
ceiras e Celórico de Basto a orde do Ca-
pitán Antonio de Lima, outro dos volantes 
daqueles concellos, do de Felgueiras e 
Baião a orde de Martím Gonçalvez da 
Cámara e Paulo Pereira de Azevedo.
 No medio destes batallóns marchaban 
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as municións e demáis útiles de guerra, 
a cargo do Tenente de artillería Antonio 
Gonçalvez de Olivença, que padeceu 
gran traballo en conducilos pola aspereza 
da terra, ía de guarnición súa a xente de 
Barcelos co seu Sarxento maior Simão 
Ferreira Páez e constaba todo este exér-
cito de cinco mil homes, incluidos nove-
centos Infantes pagos.
 Marcharon desta forma o 14 de 
Setembro de 1641. Recolleron todo o 
gando dos campos que se lle atopou o 
enemigo e aloxáronse no lugar de Cor-
velho?, de máis de cen veciños, que logo 
foi saqueado e queimado. Na segunda 
noite cometeuse un grave exceso, que 
pedía particular pesquisa e castigo. Co-
rreuse polo acuartelamento un rumor que 
decía, “retírate, retírate, Portugal, Por-
tugal”, de modo que estaban as tropas 
inquietas e os de ordenanza dispostos a 
voltarse, pero non se puido saber quen 
foi o autor ou autores do rumor que mere-
cerían grave castigo.
 O día seguinte, xa repostos, os Sarxen-
tos maiores Valentim Brandão e Antonio 
do Rego coas súas xentes, queimaron 
todos os lugares do Val de Grou e Vila-
rinho, onde moraba Dom Lourenço Feijo 
de Novoa, Capitán maior e Cabo da vila 

de Lobeira e outros Concelhos. Según 
avanzaban, apareceu no alto dun mon-
te, en número de 400 soldados de Dom 
Lourenço, que logo desapareceron in-
vestidos polos nosos. Daquí foron a Vila 
de Lobeira, cercada de muro con seu 
Castelo, que desmantelamos e saquea-
mos. No entanto viu o Mestre de Campo 
a un soldado, galego rústico, reparando 
que o Abade daquela igrexa lle dera a 
chave do Sagrario e levaba dalí o Santí-
simo Sacramento nun vaso. O Mestre de 
Campo fixo que llo devolverán a Joseph 
Vaaz Pinto, Abade de Barbeita, sendo o 
Santísimo Sacramento restituido no Sa-
grario, venerado e acompañado de todo 
o exército. Nunca a veneración do Santí-
simo Sacramento sería máis segura que 
cando o exército portugués ande en cam-
paña. O soldado rústico foi posto en liber-
dade, pero a sua casa foille queimada por 
falterlle ó respeito que se debe o tesouro 
con que foi descuberto.
 O día dezaseis continuou o estrago, e 
recolléndose o exército para Lindoso, 
tiña o enemigo quebrado a ponte dun río 
e feito medias luas e trincheiras con es-
tradas cubertas, dispostos a defender o 
paso con algunha mosquetería, pero fo-
ron superados o tomar un atallo por uns 

outeiros. Marchóuse por Galiza máis de 
oito leguas en que se queimaron perto 
de 150 poboacións e tróuxose cinco mil 
cabezas de gando, tomáronse moitos pri-
sioneiros ós que logo se deu liberdade, 
matando ós que se resistiron, sen perda 
de ningunha persoa nosa.
 No mesmo día tiñan ordenado os Go-
bernadores a Vasco de Azevedo Coutin-
ho entrase coa xente que se lle  mandou 
agregar, pola Portela do Home contra o 
cencello de Lobios, e a Bento da Sylva 
de Meneses, Capitán maior das vilas da 
Barca e dos Arcos con Luís da Sylva de 

Meneses seu irmán Capitán maior de 
Regalados, que entrasen como fixeron 
polo concello de Lindoso. Os lugares que 
se queimaron e saquearon polos nosos 
foron Bande, Sta. Cristina e outra vez 
Entrimo, todos concellos mui poboados, 
os vales de Grou e Vilariño con parte dos 
contornos de Celanova e no concello 
de Lobios. Moitos destes lugares, quei-
mados e saquedos anteriormente polas 
nosas armas, foran de novo reedificados. 

                                               Proseguirá…
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Ponte Caldelas reparte preto de 3.000 quilos de troita
durante o mes do Maio Troiteiro

Foron miles de racións que deixaron moi bo sabor de boca en todos 
os lugares do rural e tamén esta fin de semana no casco urbán
 Maio é o mes da troita en Ponte Cal-
delas e durante estas últimas semanas 
repartíronse preto de 3.000 quilos do 
peixe con motivo da Festa da Troita. 
Na 54 edición desta Festa de Intere-
se Turístico foron miles de racións as 
que foron degustadas e que deixaron 
moi bo sabor de boca en todas as al-
deas de Ponte Caldelas e tamén esta 
fin de semana no casco urbán, onde o 
stand de degustación abriu ata en tres 

ocasións para que veciños e visitantes 
catasen o peixe en dúas especialida-
des: fritido e en escabeche. O alcalde 
de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, valo-
ra moi positivamente esta festa que se 
convertiu nun símbolo de unión entre 
a veciñanza do rural de Ponte Calde-
las e que este ano serviu tamén como 
evento para o reencontro despois de 
máis de 24 meses sen actividades de-
bido á pandemia da Covid19

O trasvase do Verdugo, de novo nos titulares logo 
da “cortina de fume” dos encoros

“Ponte Caldelas non vai permitir que se faga esta infraestrutura 
porque o Río Verdugo apenas leva auga durante a maior parte 
do ano e non se podería manter o seu caudal ecolóxico”, indica o 
alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz
Ponte Caldelas

 O alcalde de Ponte Caldelas, Andrés 
Díaz,considera que sae de novo á 
luz “a verdadeira realidade e a princi-
pal idea” que tiñan Xunta de Galicia, 
Concello de Vigo e Goberno do Esta-
do, que é “facer un trasvase dende o 
Verdugo. Primeiro propuxeron barba-
ridades ambientais como os encoros 
para que agora o trasvase pareza 
un mal menor. Quixeron facer unha 
cortina de fume, agora ben, Ponte 
Caldelas non vai permitir que se faga 
ningún trasvase, porque o Río Ver-
dugo apenas leva agua en anos de 
seca e non se podería manter o seu 
caudal ecolóxico”.
 “O alcalde de Vigo, o secretario de 
Estado de Medio Ambiente e Augas 
de Galicia, que é quen ten a última 
palabra nesta cuestión, só pensan 
en Vigo e nos concellos do sur da 
provincia sen ter en conta ás xentes 
de Ponte Caldelas, ás de Soutomaior 

e ás de toda a ensenada de San Si-
món, que viven tamén da auga que 
levan os ríos Verdugo e Oitavén”, in-
dica Díaz. “Podemos entender o pro-
blema que teñen os concellos do sur 
da provincia,
agora ben, se o estudo tivese en con-
ta o problema de falta de agua que 
ten Ponte Caldelas xa non plantexa-
ría o trasvase porque agravaría un 
problema que xa existe”, indica Díaz.
 Ponte Caldelas volve de novo á si-
tuación xa vivida en 2017, cando o 
trasvase do Verdugo era a única op-
ción que se barallaba para darlle so-
lución á sequía dos concellos do sur 
da
provincia de Pontevedra. Agora a 
situación é diferente porque se fixo 
un estudo que “pagaron a escote 
tres administración. Sen embargo, 
ningunha tivo a deferencia de recibir 
a este concello para explicarnos as 

alternativas que se plantexaban, tar-
daron preto dun mes en enviarnos o 
estudo realizado e sólo o fixeron des-
pois dunha
manifestación masiva en Ponte Cal-
delas”, explica Díaz, que considera 
que as tres administración “fáltannos 
ó respecto claramente”. “Ponte Cal-
delas non vai quedar parada. Che-
garemos ós tribunais e levaremos á 
Unión Europea o trasvase do Verdu-
go para defender o noso presente e 
o noso futuro”, recalca o alcalde de 
Ponte Caldelas.
 “O río Verdugo en épocas de sequía 
apenas leva auga e non se podería 
manter o caudal ecolóxico. Cando 
non hai auga non a hai para Vigo, 
para o sur da provincia e tampouco 
para Ponte Caldelas nin para o seu 
rural. Porque hai que recordar que 
en 2017, mentres en Vigo baldeaban 
as rúas de noite con auga potable e 

regaban xardíns, nas aldeas de Pon-
te Caldelas non había auga, facía 
cortes nocturnos, había restriccións 
por tramos horarios e este concello 
tivo que subministrar este ben bási-
co a 26 das 29 traídas veciñais que 
hai en todo o municipio. E agoraque 
pretenden? Que para que nos poida-
mos usar a auga do río Verdugo lle 
teñamos que pedir permiso a Vigo?”, 
pregúntase Díaz.
“A Galicia dos mil ríos xa non exis-
te e Ponte Caldelas vai precisar 
o río Verdugo para garantizar o 
abastecemente de auga dos seus 
veciños. No presente e no futuro”, 
indica Díaz, que recalca que se po-
den levar a cabo melloras no siste-
ma de abastecemento e traballar a 
concienciación social de aforro de 
agua antes de poñer sobre a mesa 
o plantexamento dun trasvase inmi-
nente.

O Condado



Xuño 2022 24

“ De maneira aproximada pódese dicir que en Galicia houbo 
arredor de 8.000 persoas asasinadas pola represión franquista”
Dionísio Pereira e Lola Varela

Entrevista de Tino Lago e Marco A. Santos Soto

 O pasado 14 de maio dous compañeiros de A Nova Peneira achegámonos ata o  lugar de 
Vilar, na parroquia de San Martiño, no antigo concello de Cerdedo que despois da fusión 
con Cotobade converteuse no actual Cerdedo-Cotobade , para coñecer a Dionísio e a 
Lola. El é da Coruña e ela de Pontevedra pero xa levan máis de 3 décadas vivindo nesta 
zona da Terra de Montes. Dionísio é un historiador especialista en memoria histórica que 
ven de publicar o seu trixésimo libro neste caso sobre a resistencia no país galego á ditadu-
ra  franquista. E Lola é, entre outra cousas, unha activista social que tirou o seu primeiro 
libro en solitario; “ Feminismo de proximidade”.  Na conversa, supoño que impulsado 
polo mecanismo psicolóxico da asociación de ideas, viñéronme á mente Verissimo, o 
cura “ rojo” que chegou a ser alcalde das Neves, e Carmen Martín Gaite. El porque, cando 
na residencia de sacerdotes xubilados na que vive actualmente, me contou que na súa mo-
cidade tiña que atender varias parroquias entre elas a de Cerdeira, probablemente o lugar 
máis elevado das Neves.  Ao principio do seu sacerdocio non existía iluminación pública 
nos camiños e corredoiras da zona, e non sabe porque estraña razón á xente de Cerdeira 
dábaselle por morrer de noite co que o home pasaba atrancos moi serios para achegarse 

ás súas casas a administrarlles o rito cristián da extrema unción. O que o salvaba é que de cando en vez, moi de cando en vez, atopaba no camiño 
algún punto de luz illado nalgunha vivenda. Eses puntos de luz na escuridade do camiño eran os que lle permitían ir avanzando e sorteando as 
dificultades das negras e escuras noites de morte .Dionísio e Lola son como aqueles puntos de luz que de cando en vez, moi de cando en vez, un se 
atopa no páramo  da escuridade e a da mediocridade e que permiten conservar aceso o facho da esperanza en que algún día a humanidade poida 
substituír o verbo competir polo verbo colaborar.
E ela, Carmen Martín Gaite, por aquelo que dicía de :”Non hai pracer máis elevado que a conversa cando quen fala ten gañas de falar e quen es-
coita ten gañas de escoitar”. Pois tal cal. Velaí Vai
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   Que leva a un mozo da Coruña e a 
unha moza de Pontevedra a vivirdes 
neste lugar tan bonito das profundida-
des da Galicia profunda?
 A casualidade. Nós estabamos en Cam-
bados e quixemos mercar , nese momen-
to das nosas vidas, hai 30 anos, unha 
casa. Soubemos desta e aquí levamos 
desde entón. Por outra parte – di Lola- 
Dionísio sempre tivo aldea e el sempre 
soubo apreciar a importancia da vida no 
rural
   A túa vocación é a de Historiador, 
Dionísio, pero profesionalmente fixe-
ches moitas cousas diversas verda-
de?
 Abofé. Eu estudei económicas, traballei 
nunha multinacional facendo cousas re-
lacionadas cos meus estudos e logo par-
ticipei en múltiples proxectos en campos 
diferentes
   E ti, Lola?
 Eu fun ensinante sempre. Dei clases en 
varios institutos incluso a miña vida pro-
fesional remateina sendo directora dun 
instituto español en Marrocos
   Gústavos vivir aquí?
 Foi das mellores decisións que tomamos 
nas nosas vidas
   Na Galicia profunda unha parella 
nova pode desenvolver unha vida ple-
na?
 Se teñen fillos é complexo. De feito, no 
que se refire á nosa zona, moita xente 
cando os fillos entran no instituto mar-
chan para Pontevedra ou para A Estrada. 
O peor dos servizos da Galicia interior é 
a situación da sanidade  e que hai moi 
poucas posibilidades para poder traballar
   En Cerdedo tedes PAC verdade?
 Si, e tamén dá servizo a Cotobade e a 
Forcarei. O PAC funciona ben, o médico 

xa non tanto. No noso pobo para cubrir 
as necesidades primarias non hai proble-
ma. No que se refire ao traballo- apunta 
Dionísio- eu creo que na nosa zona se 
podería vivir das actividades agrarias. Hai 
xente que o intenta, sen ningún tipo de 
axuda.
   Este Concello sofre o cancro que 
padece o país galego: o Nepotismo, 
a polarización da sociedade en ami-
gos,para os que hai todo, e inimigos 
para os que non hai nada?
 Si, tal cal o dis, é así. De feito no rural 
galego hai riqueza de abondo para que 
se poida vivir del, pero sen unha inter-
vención adecuada das administración 
resulta moi difícil cando non imposible. E 
esta zona ten moi boas condicións para a 
gandería de carne e para a produción de 
madeira de cualidade
   Cal é a vosa opinión sobre o resulta-
do da fusión con Cotobade?
 O resultado foi desastroso, di Lola. Eu 
non sería tan taxativo- opina Dionísio-
   A calquera que lle pregunte de Cer-
dedo, síntese de Cerdedo, e a calquera 
que lle pregunte de Cotobade síntese 
de Cotobade?
 Iso si é así desde unha perspectiva da 
identidade de cada un todas as persoas 
séntense do seu pobo orixinal. Non hai 
ninguén que se sinta de Cerdedo-Co-
tobade. Quen sae perdendo da fusión 
é claramente Cerdedo pois perde  case 
todo os elementos de representatividade 
mesmo identitaria. Cerdedo queda en 
Ningures , nunha terra de ninguén, que 
non favorece para nada a continuidade 
da identidade que tiñamos.
   Supoño que vivindo aquí tempo para 
escribir teredes?
 Depende. Tampouco estamos sempre 

aquí. Procuramos facer actividades e 
participar en cuestións que nos gusten.
   Feminismo de proximidade é o teu 
primeiro libro en solitario verdade 
Lola?
 Si. Teño participado en algún traballo 
colectivo, un con Dionísio no que conta-
mos a historia da Pandemia na Terra de 
Montes e outro tamén con Dionísio no 
que recuperamos algunhas historias de 
personaxes españois en Marrocos
   Como naceu Feminismo de proximi-
dade?
 A raíz de volvermos de Marrocos come-
cei a escribir artigos para a prensa. Entón 
un día ofrecéronme colaborar de maneira 
estable con Nós Diario. Tamén publiquei 
noutros medios .En definitiva, a obra é 
unha escolma das miñas colaboracións 
en distintas publicacións
   Editouse hai pouco tempo, un mes. 
Podes xa valorar a acollida que ten?
 A verdade é que estou moi contenta. As 
presentacións que fixemos tiveron moito 
éxito
   Como podemos facer para mercalo?
 Está xa en varias librarías. Tamén o po-
dedes adquirir na rede entrando en com-
panha.gal e na libraría Abrente de Bueu 
pódese comprar de maneira física e 
tamén  on line. A nosa idea -di Dionísio – 
e facer as presentacións dos nosos libros 
en cidades e vilas importantes
    O teu libro, A primeira resistencia 
armada ao golpe militar na Galiza, non 
é precisamente o primeiro, Dionísio?
 Non, eu ando polos 30 libros e polas 350 
publicacións. Dos libros  máis ou menos 
a metade son compartidos fundamental-
mente con Eliseo Fernández, un investi-
gador de Ferrol co que traballo moito.
   Un economista de formación coma 
ti ve agora mesmo algunha alternati-
va ao liberalismo económico que leva 
a millóns de persoas á pobreza máis 
absoluta?
 Agora mesmo  non.
   Non digo na realidade práctica se-
nón como construción teórica?
 Ben, á humanidade sempre sente a 
inxustiza logo caldo de cultivo para que 
veñan as esquerdas e que se dediquen 
a falar coa xente de común e a traballar 
con seriedade si que hai
   Ben, volvamos á Primeira resisten-
cia. Cóntanos as súas principais ca-
racterísticas?
 O que queriamos é confrontar coa vi-
sión dominante referente a que no noso 
país houbo unha retagarda sometida e 
domesticada e que a represión foi moi 
pouca. Esta última falacia xa está des-
montada a partir dos traballos de moi-
tos investigadores e investigadoras e 
en concreto de Nomes e Voces. E ago-
ra quixemos desmontar a visión de que 
aquí non houbo resistencia
   E si a houbo?
 Si. en moitas zonas de país e incluso 
con moita relación coas guerrillas Leo-
nesa, Berciana ou Sanabresa
   Ata que ano poderiamos dicir que 
durou a resistencia armada en Gali-
cia?
 Ben o último que morre é O Piloto en 

1964.Pero realmente a resistencia ar-
mada non foi máis alá de 1955. Galicia 
é o lugar de todo o estado español que 
ten a guerrilla máis potente e de dura-
ción máis prolongada
   Tedes constancia dalgún enfronta-
mento importante?
 Si, houbo moitos. Hai confrontacións 
realmente de guerra. Por exemplo  en 
Vilagarcía houbo en 1938 unha moi 
importante na que se empregou infan-
tería, centos de soldados , artillería e 
incluso unidades navais para evitar a 
fuxida dos guerrilleiros
   Este tipo de historia non se ensina 
nos institutos verdade Lola?
 Non, nada de nada
   E non se ensina porque non e co-
ñecida ou porque non hai interese en 
ensinala?
 Eu creo que polas dúas razóns que 
apuntas. Logo os profesores sofren a 
presión do programa que hai que cum-
prir. Asemade o nivel de compromiso 
do profesorado, ao meu xuízo, baixou. 
Por outra parte-indica Dionísio- o cli-
ma político non axuda e o profesorado 
teme sufrir algún tipo de represalia. Es-
tes tempos -di Lola-lémbranme a cando 
eu comecei no ensino nos anos 80 pois 
tiñamos que andar con pes de chumbo 
para ver o que se podía e o que non se 
podía dicir
   O compromiso baixou só no profe-
sorado ou tamén na mocidade?
 É certo, hoxe tamén hai na mocidade 
bastante menos compromiso pero non 
porque sexan peores cá nosa xeración 
senón porque o clima político non axu-
da en nada. Existe unha mocidade di-
námica e combativa e sobre todo nas 
mulleres
   Neste eido do clima política aba-
fante ti tiveches un problema serio 
Dionísio?
 No ano 2006 escribín un libro sobre a 
2º República e a represión en Cerde-
do no que falei de persoas que a sufri-
ron  e sobre quen estaba relacionado 
coa represión , entre os que estaba un 
antigo alcalde do pobo. Este señor ten 
unha rúa no pobo e o BNG sen que eu 
soubera nada decidiu presentar unha 
moción para retirarlla. E a familia deci-
diu presentarme unha demanda por un 
suposto atentado contra a súa honra
   Canto tempo se prolongou algo tan 
desagradable?
 Case tres anos
   Que che pedían?
 18.000€, retirada dos libros e retracta-
ción pública. Logo o dos cartos elimi-
nárono. Iniciouse unha campaña moi 
potente con moitas persoas no ámbito 
académico e universitario apoiándome 
e os denunciantes comezaron a baixar 
o pistón
   A túa tese baseábase fundamental-
mente en fontes orais non?
 Si .Pero no proxecto Nomes e Voces 
que, como sabes, ten un arquivo so-
noro de testemuñas orais da represión 
consérvanse as de 3 persoas que fa-
laban deste antigo alcalde falanxista 
como represor

Entrevista
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   Temos documentados casos de 
persoas deste pobo que foran asasi-
nadas na época da represión?
 En Cerdedo mesmo só houbo dous as-
asinatos pero coñecemos os casos de 
trinta e pico persoas naturais do pobo 
que foron asasinadas. E estou falando 
só do que se pode documentar porque 
Cerdedo é un dos sitios nos que o re-
xistro civil non rexistra nada
   En Nomes e Voces documentastes 
cerca de 5.000 persoas represalia-
das en Galicia?
 Si, pero ese traballo só chega ata 1940. 
Logo hai bastantes máis, de feito podo 
dicir que aproximadamente o número 
de persoas asasinadas no país anda 
cerca das 8.000
   8.000 persoas represaliadas?
 Non, asasinadas, directamente asasi-
nadas
   Por que rematou Nomes e Voces?
 Este foi un proxecto financiado pola 
Xunta do bipartito .O que pretendiamos 

era dar fe de todos os represaliados, 
cos seus nomes, as voces, co arquivo 
de historia oral, e os lugares. Pero logo 
cando chega o PP quita o financiamen-
to co que é imposible seguir. Todo o 
material ficou custodiado no departa-
mento de historia contemporánea da 
USC
   Rematamos Lola, que proxectos 
tes para o futuro?
 Eu dedícome ao tema da muller en 
sentido moi amplo: sexualidade, edu-
cación, a muller en Marrocos.... Eu 
penso seguir indagando e escribindo 
neste campo que me toca de maneira 
moi profunda tanto na miña sensibi-
lidade como no meu activismo social. 
Seguirei defendendo os valores do fe-
minismo
   E ti Dionísio?
Teño o proxecto de  investigar sobre 
as axitacións operarias na construción 
dos camiños de ferro entre Zamora e 
Ourense

Entrevista

 Roberto Jorge Correa, 
 voceiro do BNG en Forcarei

Hoxe podemos aplicar á situación global o 
que decía Zygmunt Bauman de que son 
“tempos líquidos”. Vivimos nunha gran incer-
teza que causa temor ante o futuro. A guerra 
ás portas de Europa, a situación económica 
que leva anos burbulleando e que co actual 
contexto de post pandemia e guerra se está 
a volver insostible xeran unha volatilidade que 
nos arrastra a un estado de ansiedade eco-
nómica perigosa.
Todas as decisións son apuradas, todas son 
forzadas por un mundo impredecible e cam-
biante que esixe medidas urxentes e ese 
non é un bo camiño, especialmente para os 
concellos rurais e máis desfavorecidos, como 
pode ser Forcarei.
Nunca as decisións apuradas e sen previsión 
foron boas e neste caso demóstrase unha 
vez máis. O aumento de gasto militar conleva 
a redución de gasto social e civil inevitable-
mente e aí é onde os concellos máis desfa-
vorecidos saímos máis prexudicados.
Practicamente todo o interior de Pontevedra 
e sobre todo a comarca da Terra de Montes 
estamos vendo como o despoboamento au-
menta e como a fenda salarial, onde as pen-
sións non contributivas e as agrarias que son 
as máis baixas do estado, están a provocar 
que cada vez estes territorios teñamos me-
nos competitividade, ao tempo que a perda 
de servizos básicos e o envellecemento da 
poboación fai menos competitivos aos con-
cellos.
Pero ante tempos líquidos o que nos quedan 
son principios sólidos.
Desta situación temos que facer unha opor-
tunidade para que concellos como Forcarei 
medren. Países coma Francia, nada sospei-
toso de intervencionista, está a falar de sobe-
ranía alimentaria e todo Europa se da conta 
hoxe en día de que descoidamos a nosa 
despensa para vender sobre todo vehículos.
É unha situación que hai que reverter e que 
ten que xerar oportunidades en Forcarei. O 
sector primario, cunha altísima demanda de 
alimentos ou madeira debe ser apontalado 
aínda máis ca nunca, estado e Xunta de 

Galicia deben garantir uns prezos dignos e 
competitividade ao noso sector agroforestal, 
somos potencia.
Fan falla principios neste tempo e eses prin-
cipios pasan por crer en nós, crer en nós co 
noso saber tradicional e desterrando falsas 
ideas de crecemento en base ás cidades que 
levan anos inculcándonos.
Pero non vale só con ideas, as ideas ten que 
ir acompañadas de inversións, de apostas 
decididas polo rural.
Unha vez conseguido o sustento en base a 
un prezo digno para os produtos agrofores-
tais o rural necesita solo empresarial, necesita 
telecomunicacións en igualdade coas cida-
des e necesitamos servizos.
En Forcarei da man de estado e Xunta de Ga-
licia, que tanto tén coma tanto me da, vimos 
de perder nos últimos anos médico, horas de 
pediatría e peches de oficinas bancarias, sen 
unha soa inversión en servizos.
 É un erro estratéxico por parte das admi-
nistracións. Cando cremos en nós, cando 
respectamos os nosos principios, cando 
ofertamos en igualdade as distintas opcións, 
Forcarei e todo o interior ten tantas ou máis 
oportunidades coma calquera outro territorio.
Sirva coma exemplo os pisos da Sareb exis-
tentes no noso concello. Tras unha xuntanza 
a principios de mandato con representantes 
desta entidade conseguimos que estes ac-
cederan a facer unha promoción e posta á 
venta dun edificio rematado. En poucos me-
ses vendeuse completo e estase a rematar 
o edificio contiguo para a posta á venta. Un 
montón de tempo perdido e de familias emi-
gradas a outras aldeas por non dispor as ad-
ministracións desa vivenda.
Dende o BNG de Forcarei apostamos forte-
mente polos principios nestes tempos de in-
certezas para potenciar o noso. É o momento 
de que todos aqueles que desexen cambiar 
o seu mundo máis inmediato se unan á nosa 
idea e xuntos sigamos loitando por aumentar 
a vivenda dispoñible en Forcarei, as oportuni-
dades de emprego ou negocio e as melloras 
sociais e de servizos.

Opinión

Pola mellora das condicións de 
vida en Forcarei
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 A administración concursal do esta-
leiro vigués Barreras accedeu hoxe a 
readmitir o delegado da CIG no comité 
de empresa que fora despedido como 
represalia tras a ocupación simbólica 
das instalacións da compañía na ave-
nida de Beiramar. Así o comunicou 
hoxe na xuntanza de negociación do 
ERE para arredor dun cento de tra-
balladores/as, de xeito que o repre-
sentante sindical poderá abandonar a 
empresa nas mesmas condición que 
o resto de compañeiros/as no caso de 
que finalmente non se consiga frear os 
despedimentos. 
 A readmisión de Rafa Pérez era unha 
esixencia da central sindical, que den-
de un primeiro momento denunciou o 
“inxusto e arbitrario” dunha decisión 

coa que se pretendía calar a CIG e 
amedrentar o cadro de persoal, tendo 
en conta que o delegado despedido 
nin sequera participou na acción de 
protesta para demandar unha solución 
á grave crise que atravesa o estaleiro. 
Na central sindical entendían que ante 
o proceso de liquidación que enfron-
ta a empresa todo o cadro de persoal 
debía contar cos mesmos dereitos, “e 
ao ser despedido Rafa quedaba nunha 
especie de limbo”. Pero agora poderá 
abandonar a empresa nas mesas con-
dicións que o resto de compañeiros/as, 
no caso de que non se logre paralizar 
o ERE. Neste senso, a CIG anunciou 
recentemente que solicitará xuntanzas 
cos Gobernos español e galego para 
reclamarlles que interveñan para evitar 

os despedimentos. 
 Unha vez se consume 
a readmisión, procede-
rase á suspensión do 
xuízo no que o afectado 
ía reclamar a nulidade 
da rescisión do contrato. 
Precisamente co obxec-
tivo de lograr a volta de 
Pérez á empresa a CIG 
desenvolveu unha inten-
sa campaña de mobili-
zacións que ao final fixo 
posíbel a súa reincorpo-
ración.

vigo

Deste xeito poderá abandonar a empresa nas mesmas condicións que o 
resto de compañeiros/as afectados/as polo ERE

A administración concursal de Barreras acepta fi-
nalmente readmitir o delegado da CIG despedido 

como represalia

Opinión/Vigo
Belén Cachafeiro Anta, Voceira do Grupo Municipal do Partido Popular de Forcarei

Cando encaramos o último ano dos gobernos 
municipais, considero que é un bo momento 
para facer unha análise do que está a aconte-
cer dun xeito particular en Forcarei. 
Compre lembrar, que no ano 2019, unha alian-
za de perdedores, propiciou o cambio en For-
carei; foron escasamente 15 votos os que nos 
impediron, ao PP, revalidar a maioría absoluta, 
e como non podía ser doutra maneira, o Psoe 
e o Bng,  aproveitaron para acadar o que a 
veciñanza lles negou nas urnas: a Alcaldía de 
Forcarei.
Tres anos despois estamos en condicións de 
afirmar con rotundidade que o cambio foi para 
peor, que os veciños de Forcarei, perderon 
con este cambio, e que cando ata o 2019, 
vivían nun Concello onde se respectaban es-
crupulosamente as normas de xestión, hoxe, 
viven nun Forcarei cunha política e unha xes-
tión totalmente degradadas. 
Vemos con preocupación, como por terceiro 
ano consecutivo, o Goberno Local de Forcarei 
non foi quen de aprobar ningún orzamento , e 
segue a rexerse polos elaborados e aproba-
dos polo PP no ano 2019, que ao estar pro-
rrogados, impiden que se destinen a totalidade 
dos nosos recursos á mellora do noso territorio; 
a maiores, no eido económico, vemos como 
cando antes se aboaban as facturas aos pro-
vedores aos poucos días de presentalas, hoxe 
o Concello tarda ata 50 días en cumprir coas 
súas obrigas, o que supón un incumprimento 
grave da Lei de Estabilidade Orzamentaria e o 
que é máis importante, un grave prexuízo para 
os pequenos empresarios e autónomos que 
en moitos casos mesmo viven no noso conce-
llo.  Este desastre de xestión leva por exemplo 

ao disparate de que cando xa encaramos o 
final do curso escolar, o Concello aínda non 
pagou as axudas ao estudio tan necesarias 
para as familias nuns tempos tan complicados 
como os actuais. E todo elo, nun Concello que 
en xuño de 2019 tiña xestión económica im-
pecable cun remanente de case 2 millóns de 
euros.
Así mesmo, vemos como servizos tan funda-
mentais para nós, como son os Servizos So-
ciais, están totalmente desatendidos, pois non 
se prioriza a contratación dunha persoa para 
substituír á Traballadora Social que acumula 
xa, moitos meses de baixa.
Pero como dicía, non só a xestión se resinte 
no noso Concello. O debate político, que debe 
garantir o benestar dos veciños, está  a sufrir 
as consecuencias devastadoras dunha Al-
caldesa que esquiva, repetidamente a Lei de 
Transparencia ao non convocar os Plenos, 
piar básico da democracia, ou ao impedir a 
fiscalización da oposición negándolle  o seu 
dereito ao acceso á documentación e tamén 
á veciñanza. Se ve que non lle gusta que se 
vexan os papeis do Concello. Todo elo, levou-
na xa a recibir varias advertencias da Valedora 
do Pobo, que parece que a esta Alcaldesa, 
que se cree por encima da Lei, lle vale de pou-
co. E todo elo, co absoluto respaldo do Conce-
lleiro do BNG, que apoia sin fisuras este claro 
atentado aos dereitos dos veciños de Forcarei. 
Os grupos da esquerda piden democracia e 
transparencia, pero para os demais, cando te-
ñen que gobernar e xestionar eles,  xa non é 

tan importante . O realmente importante, custe 
o que custe é manter o sillón.
Posiblemente, esta situación foi a que levou a 
Verónica Pichel  a atoparse practicamente soa, 
tal e como se extrae da non existencia de Te-
nentes de Alcalde.  A falla de confianza entre 
eles mesmos, fixo que Pichel tamén saltase 
a Lei neste caso e 3 anos despois, segue sin 
nomear esta figura,  a pesares de que nas Re-
des Sociais do Concello, si que falan de un Te-
nente de Alcalde, a verdade, é que non existe, 
pero ben, é outra mentira ou manipulación de 
información que se dá nesta canle de comu-
nicación municipal, que logo de tres anos, se 
converteu nunha ferramenta máis ao servizo 
do Psoe de Forcarei. 
Eles mesmos, son conscientes de que non 

deron a talla, de que non estiveron ao lado 
dos veciños cando os necesitaron, de que 
Forcarei, foi o único Concello da contorna que 
non axudou aos empresarios a paliar as conse-
cuencias da pandemia, e é por elo, que nesta 
recta final do mandato, vemos unha ansia des-
ordenada de facer o que non se fixo nos tres 
anos anteriores. Estou segura, de que a eco-
nomía do Concello, se vai resentir, como tamén 
estou segura de que logo do 28 de maio de 
2023, aínda aparecerán facturas nalgún caixón, 
e aínda o Concello terá que responder polas ile-
galidades nas que Verónica Pichel, está a inco-
rrer; pero nós deixamos un Concello moi forte, 
que volverá á senda da verdade. do rigor e da 
transparencia, e sairemos deste burato no que 
nos están a meter. E ese é o meu compromiso: 
a volta á xestión transparente e dirixida única e 
exclusivamente ao benestar de todos e cada 
un dos nosos veciños.

A xestión e a trasparecia volverán a forcarei .
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