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A política é un asunto moi serio, 
trátase da toma de decisións colecti-
vas sobre como debemos organizar 
a nosa convivencia interna, como de-
bemos de relacionarnos cos pobos 
veciños e como debemos de actuar 
co noso contexto. A práctica políti-
ca é unha actividade sacrificada que 
implica a perda de boa parte da túa 
vida persoal, do teu tempo de lecer e 
leva consigo , indisolublemente uni-
das, doses inmensas de amargura 
e frustración. As persoas que libre e 
voluntariamente deciden dedicarse á 
política organízanse en partidos, que 
son colectivos de individuos construí-
dos en torno a un corpus ideolóxico, 
non grupos de adolescentes amigos 
e amigas que se caian ben e que, 
como fachendosos pavos reais, se 
xunten para darlle saída a narcisistas 
pulsións infantís ou para recoller soli-
dariedade que axude a combater as 
frustracións propias  . Existen diferen-
tes partidos políticos porque hai diver-
sas formas de interpretar a realidade, 
e cada partido ten unha ideoloxía en 
torno á que recolle as simpatías dos 
grupos humanos que teñan unha vi-
sión coincidente con ela.

Cando alguén, que sexa intelectual-
mente honesto, decide con liberda-
de presentarse a un proceso electo-
ral nas listas dun determinado grupo 
político, sexa o que sexa, é porque 
simpatiza coa súa visión da realida-
de e porque ,se sae elixido, tratará de 
levar á práctica o que os postulados 
teóricos da organización pola que foi 
elixido defenden. Desde logo é lícito 
que se poida cambiar de opinión se 
o paso do tempo ou se o choque da 
teoría coa teimuda realidade cotiá le-

van aparellados  a decepción ou o es-
cepticismo co que nun estadio inicial 
defendiamos. Pero se iso se produce 
no momento en que somos represen-
tantes electos da organización que 
antes defendiamos e agora combate-
mos, só fica unha posición ética po-
sible: entregar a nosa acta e dimitir. 
O contrario, seguir exercendo nun 
grupo de non adscritos, agochémolo 
como o agochemos, vistámolo como 
o vistamos ou deámoslle o verniz que 
lle queiramos dar só ten un nome : 
tránsfuga.

Recordo con especial agrado a 
un profesor de filosofía da uni-
versidade que nos falaba da im-
posibilidade, eu sendo xenero-
so vou matizar dicindo extrema 
dificultade, de atopar persoas 
que recoñezan como malva-
dos algúns dos seus actos, pois 
cando se trata de falar deles o 
que os comete sempre intenta 
buscar unha xustificación moral 
ante as opinións alleas, e nos 
casos máis graves que poden 
responder a calquera psico-
patoloxía ante si mesmos. No 
caso do transfuguismo, o tráns-
fuga, sempre vai tratar de facer 
responsable da súa traizón ao 
grupo traizoado, sen decatarse 
de que perde toda a razón que 
puidera ter, no caso hipotético 
de que puidese ter algunha, co 
seu acto de transfuguismo que 
é inxustificable en calquera si-
tuación, aínda que nos situa-
ramos no máis horrendo dos 
escenarios posibles, pois un ou 
unha tránsfuga está contribuín-
do a degradar a práctica política 
e a deteriorar a confianza dos 
cidadáns e  das cidadás coa 

que debe de ser a máis fermosa das 
actividades: a defensa desinteresada 
do ben común .E cando perdemos a 
confianza na política estamos a abrir-
lle as portas a anti política. Calquera 
tránsfuga de calquera concello galego 
está a pór o seu gran de area para o 
auxe do nacional catolicismo español 
que por desgraza estamos a vivir nes-
te momento histórico.
O tránsfuga tamén adoita empregar 
outro leitmotiv para tratar de xustifi-
car o seu comportamento que é o do 
“ sentido común” pois nunha cons-
trución mental disparatada el ou ela 
estaría nunha posición limpa e pura 
de adscrición ideolóxica partidaria co 
obxectivo da procura de consensos 
con calquera, con independencia da 
ideoloxía dese calquera, que supos-
tamente beneficiarán, como o bálsa-
mo de Fierabrás, a todos os males 
de todas as persoas. Pero claro, o 
problema é que iso é unha entelequia 
pois os partidos políticos non son en-
tes abstractos formados por persoas 
coas que podes ter maior ou menor 
simpatía senón organizacións arte-
lladas arredor dun corpus ideolóxico 

diferente.
Eu son unha persoa de esquerdas , 
defendo a necesidade da existencia 
dun sector público coa densidade su-
ficiente como para non permitir que 
ninguén viva por baixo da dignidade. 
Como vou consensuar con quen de-
fende o liberalismo económico que 
arroxa ás gadoupas da pobreza a mi-
llóns de seres humanos??.É un mo-
delo diferente , e cun modelo distinto 
non se pode consensuar, todo o con-
trario, haino que combater , sempre 
coa palabra como arma e de maneira 
civilizada e democrática sen mesturar 
a política coa moral pero haino que 
combater, o contrario non é sentido 
común é unha indecencia, unha estu-
pidez ou ambas cousas.
Eu son soberanista , reclamo a liber-
dade para o meu pobo e para todos 
os pobos do mundo, como vou con-
sensuar con quen lle nega ao pobo 
galego a posibilidade de ser un pobo 
libre que xestione como mellor lle pa-
reza os seus propios intereses?.É un 
modelo distinto e cun modelo diferen-
te non se pode consensuar, todo o 
contrario haino que combater, sempre 
coa palabra como arma e de maneira 
civilizada e democrática sen mesturar 
a política coa moral, pero haino que 
combater, o  contrario non é sentido 
común, é unha indecencia, unha es-
tupidez ou ambas cousas.
 A miña visión moral da sociedade é 
como aquel poema de Agustín Gar-
cía Calvo:”Libre te quiero....” que tan 
ben musicou Amancio Prada, como 
vou consensuar con quen defende 
unha posición reaccionaria aínda que 
o obxecto consensuado poida apro-
ximarse ao meu gusto?.É un modelo 
distinto e cun modelo diferente non 
se pode consensuar, todo o contra-
rio haino que combater, sempre coa 
palabra como arma e de maneira ci-
vilizada e democrática, pero haino 
que combater, o contrario non é sen-
tido común é unha indecencia unha 
estupidez ou ambas cousas, xa que 
se asinas as mesmas mocións con 
grupos que na teoría se sitúan nas 
antípodas do que ti defendes, o que 
provocas e que se dilúan as supostas 
fronteiras políticas que te separan do 
outro  e en consecuencia dificultes 
a túa percepción social como alter-
nativa e iso só beneficia a quen dis 
combater.

Curso básico de política para tránsfugas
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Facendo memorias, volvín a aquela 
celebración da Patria Galega na que
atendín arengas daquela festa na 
Quintana que hoxe lembro. Atendín 
aos artigos e debates, lin os resumes 
que na prensa fixeron. Falaron dos 
presos políticos cataláns, dos exilia-
dos e inmigrantes, da Audiencia Na-
cional –tan escura niso dos dereitos 
humanos, das forzas e corpos de se-
guridade e os seus tan cuestionados 
métodos, as investigadas torturas con 
modos sempre tan fóra de lugar. Fa-
louse dos temas de estado, rebelión, 
referendos, malversación de fondos e 
de impudor, da monarquía perversa, 
desproporción, intromisión na liberda-
de de expresión, os xuízos, as cloacas 
do Estado... Quedei no frío salouco da 
omisión cando vin non lembraban aos 
nosos presos e presas políticas que 
están detidos sen probas, sen delitos 
de sangue. Incriminados e atendidos 
por xurados específicos dun terroris-
mo, que non sabemos quen inventou e 
que ninguén percibiu. O esquecemen-
to dos “arenguistas” deixoume pen-
sando que, claro, son tan poucos que 
non teñen rendemento en votos! Parvo 
de min, aquilo da “dignidade” era an-
tes! E eu non caín na conta!
 Foi e é un terrorismo inexistente que 
crearon para ter a quen culpar, un si-
lencio-convenio contra algo que non 
se demostrou. Criminalizaron sen veri-

ficar. Aí segue a Lei Mordaza que non 
damos  sacado de riba, a do “_atado y 
bien atado_” do ditador, tamén as leis 
de educación que favorecen e afunden 
aos de sempre. Eu non quero a miña 
Patria con esas leis e nestes silencios. 
Non volven contra o narcotráfico por 
responsabilidades políticas, nin falan 
desa necesaria independencia para 
ser quen somos e a propia dos dis-
tintos poderes, nin da independencia 
informativa ou de consumo e enerxé-
tica. Como non habemos querer in-
dependencia destes tramposos que 
aparecen en cintas e documentos, 
claudicados ao abuso e nas latrinas 
putrefactas, amparados nesta situa-
ción que nos produce tanta amargura? 
Amargura materializada en dor e da 
man do paro, da miseria, abusos, falta 
de igualdade, desprotección, falta de 
servizos básicos, horarios abusivos, 
hipotecas de presente sen futuro, coa 
desmemoria, a globalización tecnolóxi-
ca en trato infame, eléctricas, carbu-
rantes, farmacéuticas, a chulería dos
bancos e grandes empresas, a crise 
de natalidade, os xogos políticos que 
faltan á verdade e á funcionalidade 
nos foros parlamentarios, cos tantos 
que chupan sen aportar solucións cri-
bles para a Patria. Sempre din que son 
problemas de cartos e orzamentos. 

Non, é falta de vontade.
 Eu aínda soño unha Patria para ce-
lebrar e celebrarnos, na Nosa Lingua,
lonxe da vergoña que nos dan aqueles 
que seguen apropiándose do que non 
é deles e manipulan a verdade para 
sacar rendibilidades. Eu soño unha 
patria liberada!
 Non acordan que nos desangramos, 
que o rural perde xente, que ardemos,
que desaparece, e nós con el, que nos 
come a compracencia, que “a lingua 
nosa” está esfarelada e entre apósitos 
de “hablemos español”, que a dereita 
extrema avanza. É falta de vontade. 
Non ven algunha alternativa que non 
sexa este suicidio? Se non a ven -cal-
quera deles- que marchen! Tempo ti-
veron e deben asumir o seu fracaso.
 Fixéronnos perdedores da razón que 
nos asiste. Sobran políticos sen ferre-
ñas, dos que ocupan sitios e cegan 
prazos, incapaces de artellar “xuntos” 
unha solución de orgullo e dignidade.   
Non se trata de seguir esnaquizándo-
nos máis, trátase de confluír, de apos-
tar polo pobo antes que siglas e inte-
reses particulares. Lonxe dos figuríns
caducos que, fóra de cartel e na man-
sedume das sombras, non pintan 
nada.
 Celebraremos, todos os días do ano, 
esta Nosa Patria e Matria que non 

consigue acougo. Si, na dignidade dos 
soños e volvendo sempre polo Noso.  
Actuando, sabendo que Nación é so-
bre todo acción, aposta de futuro. Non 
abondan as palabras, cómpre ter von-
tade e obras.

Eu quero unha patria Liberada
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 Limiar. Do buxo, a pel e o aire. Fai uns días, nalgún xor-
nal de tiraxe nacional, podíase ler unha breve crónica sobre o 
gaiteiro que sempre se pode atopar, impertérrito, na corredoira 
que une a praza do Obradorio
coa da Inmaculada, en Compostela 
 Naquel pequeno texto, máis alá da manida expresión kitsch, 
debullábanse unha serie de metáforas que outorgaban á figura 
deste músico, estratexicamente situado, o carácter de institu-
ción. O rechouchío impasible do punteiro, a vibración perpe-
tua do roncón e o pertinaz instrumentista, revelarían a existen-
cia dalgún tipo de vontade que exerce o control no exercicio 
doutros tantos poderes que se sitúan nas inmediacións.
O son da gaita, resoando nos mollados muros de pedra, lem-
braríalles ós gobernantes civís, eclesiásticos e militares que 
na toma das súas decisións era obrigada a obediencia ós úl-
timos afectados por elas, os cidadáns. A vontade popular era 
representada polo repique do instrumento de buxo, pel e aire, 
que non permitiría ós gobernantes esquecer as súas lealda-
des.
 Do mesmo xeito co gaiteiro na praza, nesta carta gustaríame 
advertir ós nosos gobernantes municipais e autonómicos da 
necesidade poñer en orde as súas prioridades que deben aten-
der ó seu mandato representativo e, coma xa fixeran doutro 
lado da raia, entregarlles un cravo vermello para que nunca 
esquezan que, en democracia, o pobo é quen mais ordena.
 Reviravoltas e intereses autónomos/autonómicos.  
O propietario e presidente do Celta de Vigo S.A.D. vén de insis-
tir, nun segundo asalto, no seu particular interese de construír 
nos montes de Tameiga o seu proxecto de “cidade deportiva”, 
“universidade do deporte”, “360”, “factoría do deporte”... ou 
non se sabe moi ben que tipo de instalacións para as que é 
necesario un macroproxecto urbanístico.
 Ninguén ten certo en que consiste o proxecto, primeiro na súa 
clase. E non é por falta de interese senón porque realmente 
non se conta neste momento con información fiable e escrita 
que se comunicara publicamente. Só hai interpretacións perio-
dísticas e diferentes discursos sen máis transcendencia que a 
súa oralidade e a constatación dos alí presentes, cómplices, 
que a eles asistiron.
 Pola outra banda, o equipo de goberno do PP no concello de 
Mos, repetindo a súa posición anterior, defendeu este proxec-
to que, reitero, non se coñece en detalle, sen máis argumento 
cas boas relacións da alcaldesa co propietario do Celta. Ata o 
de agora, o único claro,é que:
 1. Carlos Mouriño precisa patrimonializar a sociedade que
preside para poder vendela a capital foráneo. Isto, como non
sería menos esperar, quere facelo co menor custo posible.

 2. Os comuneiros de Tameiga non están dispostos a renun-
ciar, a cambio de nada, ós seus montes.
 3. A empresa do Celta, en conivencia co concello e a Xunta,
queren expropiar as terras dunha comunidade de montes, 
cualificadas agora como solo forestal de especial protección 
para, posteriormente, entregarllas ó Celta de Vigo S.A.D e 
re-cualificalas de tal xeito que permitan usos terciarios. Des-
pois da operación, e pola artificial intervención dos
interesados, o solo que valía X pasaría a valer X + Y.
 4. A expropiación xustificaríase nun suposto interese público
nas novas infraestruturas e servizos planificados.
5. O solo, que é propiedade dos comuneiros, pasaría necesa-
riamente a propiedade da sociedade deportiva.
7. De non ter nada, o Celta pasará a gañar X + Y (re-cualifi-
cación) + Z (revalorización grazas ás infraestrutura públicas) 
+ inversión que teña proxectada. Os comuneiros da Comu-
nidade de Tameiga perderán X a cambio dun “prezo xusto”. 
Os comuneiros das traídas veciñais de augas (Tameiga, San-
guiñeda e Petelos) perderán X a cambio de non se sabe moi 
ben o que.
 8. As obras executadas ata o de agora foron declaradas ile-
gais polo TSXG. Isto demostrou que non é interese da alcal-
día do PP defender a legalidade no ámbito municipal,
senón funcionar como “conseguidores” de intereses priva-
dos de terceiros alleos ó pobo de Mos.
 9. A viabilidade económica do proxecto é dubidosa, especial-
mente no caso dun club que ten serias dificultades para man-
terse na primeira división. Pois ben, atopámonos exactamen-
te na mesma situación que ante o primeiro dos proxectos. A 
única diferencia é que, á vista da negativa dos comuneiros 
de Tameiga, a sociedade deportiva ten que reformular seu 
proxecto para darlle unha pátina de interese público que
permita xustificar o “interese autonómico” e subseguinte ex-
propiación.
 Ata o momento, nin o equipo de goberno do PP nin o Celta 
razoaron cal é a idoneidade deses terreos e por que non se 
están a valorar outros lugares (tamén en Mos) que pola súa 
cualificación urbanística actual e as infraestruturas viarias 
presentes, serían moito máis propicios e baratos de desen-
volver.
 Da propiedade da terra e os intereses políti-
co-mercantís.
  O proxecto bosquexado polo Celta é o primeiro na súa cla-
se. Quizais con el preténdase validar un xeito de proceder útil 
para moitos máis intereses sobre o territorio galego
(parques eólicos, minas, etc).
 As comunidades de montes en man común, coma excepción 

ó réxime ordinario de transmisión en herdanza entre priva-
dos, son propietarias de predios consolidados de tamaño 
moito maior ca media no país e, polo tanto, actores relevan-
tes na ordenación produtiva e económica.
 Dende o goberno, ante a imposibilidade da Xunta de contro-
las a vontade terca dalgunhas Comunidades, xa se presen-
tou unha modificación ó regulamente destas entidades co 
fin de intervir nos casos que sexa necesario.
 A nivel municipal, de forma paralela, seguiuse o procede-
mento habitual para debilitar a oposición política mediante a 
compra de vontades dos tránsfugas (agora no grupo de non 
adscritos). Método xa coñecido en pasadas lexislaturas.
 Finalmente, para rematar tódalas formas de influencia, co-
ñecéronse na última asemblea da comunidade de montes 
de Tameiga, intencións políticas de mobilizar vontades para 
interferir nas decisións da Comunidade. O mesmo está a 
pasar nas Comunidades de augas. Seica que ser comuneiro 
púxose de moda!
 A pesares de todo o anterior, por moitas vontades que se 
merquen e informes que se forcen, o certo é que as reali-
dades xeográficas, hidroxeolóxicas e económico-sociais do 
concello non mudaron. Os terreos no que se quere situar o 
proxecto non son idóneos nin os más adecuados dos que 
existen en Mos. 
Remate. 
Estas verbas non se recollen en partitura, nin soarán tan 
imbatibles coma as notas da gaita compostelana, mais si fa-
rán de testemuñas do tempo que nos tocou vivir e tentarán 
lembrar, a quen a cobiza aínda non enxordeceu, que non é 
vontade do pobo de Tameiga ser desposuído do seu monte 
comunal.
 No canto do aire que o músico impulsa a través do instru-
mento, vimos agora recoller os maios das árbores que nas 
noites ventosas azúan o monte de Tameiga e que ninguén 
máis pode defender. E con isto defendemos igualmente o 
lexítimo dereito do noso pobo a decidir sobre a terra na que 
habita e posúe, fronte os intereses particularísimos duns 
cantos; o dereito a organizar os nosos recurso económicos 
de forma racional e non con fundamento na primeira oco-
rrencia dun empresario mal amañado; o dereito a participar-
mos activamente no desenvolvemento das oportunidades 
actuais e de futuro da nosa terra. En definitiva,
sermos quen de por en valor esa institución primixenia que, 
persiste irrevogable no tempo e que mainiña pero perpetua, 
coma o murmurio da gaita, lembra a quen goberna en favor 
de quen debe decidir e a quen debe obedecer.
                                                        Un veciño de Tameiga

De factorías do deporte, macroproxectos urbanísticos e demais ínfulas políticas

Carta aberta para o consistorio mosense
En Mos, a 12 de xuño de 2022

Carta ao dirctor
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O Consorcio da Zona Franca non reuncia 
á central do transporte en torneiros

Presentará o estudo á Xunta

 Na reunión mantida onte 5 de xullo o 
Delegado do Estado para o Consor-
cio da Zona Franca de Vigo asegurou 
que o estudo da central detransporte 
en Torneiros estaba feito e que se re-
mitiría á Xunta de Galicia que é a que 
ten competencias en materia de trans-
portes e mobilidade e a que tería que 
decidir.
 Na xuntanza, solicitada para dar cum-
primento á moción de EU SON apro-
bada por unanimidade, participaron 
tamén o alcade e voceiros e voceiras 
da Corporación Municipal do Porriño, 
a excepción do PSOE e UDDL.
 Señor Regades asegurou que sobre o 
tema xa existían conversas co anterior 
goberno municipal, ao que xa no seu 
momento deran a coñecer as corenta 
e tres posibles localizacións baralla-
das, tres delas no Porriño e das que 
non deu máis información.
 Malia as contradicións e reticencias 
iniciais e non permitir a intervención do 

responsable de proxectos alí presente, 
comprometeuse a achegar o estudo ci-
tado ou aquelas partes que sexa posi-
ble por motivos de “confidencialidade”. 
Agardamos esta información se ben o 
noso rexeitamento e claro e firme. Tor-
neiros non pode soportar unha
infraestrutura máis e O Porriño non 
pode converterse no patio de atrás de 
Vigo.
 O promotor do proxecto é o Consorcio 
da Zona Franca e escudarse nas com-
petencias da Xunta só busca fuxir das 
consecuencias que poida acarrexar 
cara as vindeiras eleccións munici-
pais. Lembramos que o señor Rega-
des é tamén responsable provincial do 
PsDG – PSOE e un proxecto similar 
xa foi descartado en Vigo. O Consor-
cio non se fai cargo da última nova 
publicada que fala da renuncia debido 
á oposición veciñal. EU SON ten claro 
que este tipo de filtracións pretenden
desmobilizar á veciñanza.

Torneiros

Victoria Alonso tacha de falta de respeto a 
veciñanza a solicitude dunha bandeira verde por 

parte de arevalo.
Mos

 A alcaldesa de Mos ven solicitar un 
distintivo de bandeira verde a Xunta 
de Galicia. Cuestión que implica que 
o Concello debería promover políticas 
de boas prácticas co coidado da súa 
contorna, respeto pola paisaxe, pos-
ta en valor de monumentos naturais, 
educación e sensibilidade ambiental, 
ademais de apostar por reducir as 
emisión e contemplar a inclusión de 
enerxías renovables. 
 Actualmente hai 2 sentenzas desfa-

vorables para o concello relacionadas 
cas obras do Celta, pendentes de que 
se aprobe un plan especial que de co-
bertura legal as obras feitas e que a 
Xunta recoñeza un interese autonó-
mico no novo proxecto que aínda se 
descoñece. Por iso que para os so-
cialistas, esta postura é outra burla de 
Arevalo a veciñanza, xa que as deci-
sións tomadas poñen en entredito o 
compromiso dos populares ca defensa 
da natureza. 

 A voceira dos socialistas, Victoria 
Alonso, fai un chamamento a veci-
ñanza para que tomen conciencia da 
falta de compromiso e sentido común 
por parte da actual rexedora. Cualifi-
ca esta manobra como outro intento 
de facer un lavado de cara contando 
ca colaboración da Xunta, administra-

ción que da o visto bo ante este abuso 
mediambiental que pretenden facer o 
PP en Mos. Finaliza dicindo que por 
moitos distintivos que poida solicitar, 
realidade so hai unha, e é que o PP 
decantouse por defender os intereses 
dun empresario particular no canto de 
defender a nosa natureza. 

A Louriña

Salceda coloca 2 minipuntos limpos para residuos especiais

 A concellería de Medio Ambiente, que 
dirixe Rubén González ven de instalar 
dous minipuntos limpos fixos en sen-
das rúas do casco urbán de Salceda. 
Estarán situados na rúa Pontevedra, 
á altura da Praza de Abastos e na 
Praza da Devesa.
Este tipo de minipuntos servirán para 
que a veciñanza poida depositar ata 
sete tipos diferentes de residuos es-
peciais como cápsulas de café, pilas, 
bombillas, CD, DVD, cartuchos de im-
presora, RAEES e teléfonos móbiles. 
Estes dispositivos de recollida axu-
darán a realizar a correcta reciclaxe 
deste residuos que son altamente 
contaminantes e que en moitos casos 
a cidadanía non podía reciclar de for-
ma correcta. 
 Os contenedores de recollida indica-
rán de forma gráfica e sinxela en que 
lugar se teñen que depositar cada un 
dos residuos, aportando igualmente 
ás persoas que os utilizan, informa-
ción de carácter medioambiental para 
dar a coñecer o seu proceso de reci-
claxe.
Por outra banda, a súa 
parte frontal será utili-
zada pola Concellería 
de Comercio que dirixe 
a alcaldesa Verónica 
Tourón, como panel de 
información promocio-
nal sobre as actividades 
comerciais a realizar en 
Salceda, o que servirá 
para darlles unha maior 
cobertura ao sector co-
mercial e hostaleiro.
Rubén González Coto, 

C o n c e -
lleiro de 
M e d i o 
Ambiente: 
“Coa ins-
t a l a c i ó n 
d e s t e s 
m i n i p u n -
tos limpos 
damos un 
paso máis 
cara a in-
novac ión 
dentro do sistema de recollida de re-
siduos do concello de Salceda de Ca-
selas, logrando integrar dunha forma 
amable os puntos de recollida dentro 
da contorna urbana”.
 Verónica Tourón Domínguez, Alcal-
desa: “Este modelo de minipuntos 
permite unha xestión de residuos 
máis responsable ao mesmo tempo 
que permite promocionar a actividade 
comercial local, dunha forma dinámi-
ca e integrada no mobiliario urbán do 
noso concello.

Peinador , 81
Mos

telfs:

986 48 79 47- 646 90 72 30

Salceda de Caselas
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I roteiro polo regato das Laxes

 O venres 7 tivo lugar o I Roteiro polo 
regato das Laxes organizado pola 
Plataforma en Defensa de Torneiros. 
O paseo mostrou parte dos valores 
medioambientais, etnográficos e 
xeolóxicos da zona fértil e residencial 
que desaparecería baixo o proxecto 
do mega aparcamento da Zona Fran-
ca.
 Contouse coa presenza de nume-
rosa veciñanza e coa presenza do 
señor alcalde do Porriño, Alejandro 
Lorenzo, así como a de varios conce-
lleiros e concelleiras de distintos gru-
pos. Tamén acudiron representantes 
dos grupos ecoloxistas Verdegaia e 
Ecoloxistas en Acción. Explorouse 
o regato das Laxes, tributario do río 
Louro, e se viron campos de labra-
dío, bosques de ribeira, muíños de 
auga e numerosas propiedades que 
levan xeracións nas familias e que 
desaparecerían baixo o proxecto.
 Marcelo, de Faia Educación Ambien-
tal, explicou o enorme valor xeolóxi-
co e medioambiental da zona, que 
forma parte do núcleo formado polo 
Val do Louriña e as Gándaras de Bu-
diño. Julián Bastos, xoven ornitólogo 
de 8 anos, falou das as aves que a 
habitan. O Val da Louriña é un chan 

enorme-
m e n t e 
anegabel 
é fértil, 
debido ó 
seu alto 
c o n t i d o 
en sedi-
m e n t o s 
m i n e -
rais, que 
b a i x a n 
das for-
macións 
g r a n í t i -
cas das 
G a n d a -
ras de Budiño. A riqueza do chan 
propicia a maravillosa diversidade 
e capacidade de rexeneración dos 
bosques do Val da Louriña, que xa 
noutros concellos de Coruña, tamén 
situados na Depresión Meridiana Ga-
lega, se están a explotar como recur-
so turísitico, cultural e de lecer.
 A Plataforma en Defensa de Tornei-
ros nace para cristalizala oposición 
vecinal ós proxectos industriais na 
súa parroquia e reafirma a súa postu-
ra dun no rotundo á Central de Trans-
portes da Zona Franca.

Torneiros

Catro novos traballadores incorpóranse ao persoal 
do Concello

 Reforzarán as áreas de emprego e formación, urbanismo e administra-
ción xeral durante un ano

 O Concello do Porriño contará duran-
te un ano con catro traballadores máis 
no seu cadro de persoal que reforza-
rán as áreas de emprego e formación, 

urbanismo e administración xeral. To-
dos/as eles/as son mozos/as que ter-
minaron os seus estudos hai menos 
de tres anos e que se atopaban en 

situación de desemprego. 
 O alcalde, Alejandro Lorenzo, acom-
pañado pola concelleira de Emprego 
e Formación, Rosario Costas, reci-
biunos no seu primeiro día de traba-
llo para darlles a benvida e poñerse á 
súa disposición. “Esta é unha oportu-
nidade para vós, xa que ides adquirir 
experiencia e coñecementos que de 

seguro vos servirán na 
vosa carreira profesio-
nal, pero tamén o é o 
Concello e para o Porri-
ño”, afirmou o rexedor, 
“Sodes moi necesarios, 
así que benvidos e imos 
traballar en equipo”. 
Trátase de dous gradua-
dos/as en Dereito, unha 
graduada en Educación 
Social e unha graduada 

en Psicoloxía contratados ao abei-
ro do programa provincial “Primeira 
Experiencia Profesional” que ten por 
obxecto dotar ás persoas mozas des-
empregadas, mediante un contrato de 
traballo, dunha primeira experiencia 
para a adquisición de competencias e 
habilidades sociais e profesionais. 

O Porriño

A Louriña
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A Louriña

des, e o presidente do Club Tenis Po-
rriño, Agustín Doval, visitaron as no-
vas instalacións. Para acometer es-
tas obras, cuxo importe ascendeu a 
48.389,49 euros, o Concello do Porriño 
asinou un convenio de cooperación 
coa Secretaría Xeral para o Deporte 
da Xunta de Galicia, en virtude do cal, 
o ente autonómico aportou preto de 
40.000 euros e o restante foi asumido 
polo Concello con fondos propios. 

As pistas municipais de tenis xa contan con 
vestiarios totalmente equipados

 A construción destas instalacións requeríu unha inversión de 48.389,49 
euros, 40.000  dos cales foron aportados pola Xunta de Galicia e os restan-
tes polo Concello

O Porriño

PanadeiroCasa

O Porriño clausura as xornadas de 
envellecemento activo

 16 persoas maiores de 55 anos participaron nestas xornadas de preven-
ción do deterioro cognitivo organizadas polo Concello do Porriño en co-
laboración con AFAGA

 O centro sociocomunitario do Porriño acolleu 
hoxe a última das sesión do obradoiro de pre-
vención do deterioro cognitivo “Cultiva a men-
te”, organizado polo Concello do Porriño en 
colaboración con AFAGA. 
 O alcalde, Alejandro Lorenzo, e as concelleiras 
Rosario Costas e Carolina González, acompa-
ñaron aos 16 participantes, todos eles maiores 
de 55 anos, neste último día e fixeronlles entre-
ga dos diplomas acreditativos. 
 “O motor desta actividade son as relación so-
ciais, para manter activa a memoria, aumentar 
a autonomía personal, aliviar o estrés…en defi-

nitiva, mellorar a calidade de vida dos maiores 
e contribuir ao benestar daqueles que adicaron 
a sua vida a asegurar o noso”, explicou o alcal-
de, Alejandro Lorenzo. 
 Nos obradoiros,  impartidos por unha psicóloga 
con formación específica no desenvolvemento 
e execución do deterioro cognitivo, traballáron-
se cuestións como o envellecemento activo, a 
promoción das relación sociais, a prevención 
da soidade ou a dependencia, entre outras. 
 O rexedor destacou a boa acollida da activida-
de e anunciou que “terá continuidade e forma-
ranse novos grupos”. 

O Porriño

 Os tenistas do Club Tenis Porriño e 
todos aqueles que fan uso das pistas 
municipais de tenis dispoñen xa de ves-
tiarios totalmente equipados. Ata o de 
agora, os usuarios e usuarias destas 
instalacións carecían dun lugar apro-
piado para cambiarse e asearse tras a 
práctica deportiva e tiñan que despra-
zarse ao polideportivo municipal. 
 “Os vestiarios están xa están abertos 
e ambos contan con aseo adaptado in-
dependente, e tamén está en uso xa o 
almacén que se dispuxo nas mesmas 
instalacións”, explicou o alcalde, Alejan-
dro Lorenzo, que reiterou que “esta era 
unha obra tan reclamada polos usuarios 
como necesaria” e insistiu en que “o 
mantemento e acondicionamento das 
instalacións deportivas ocupa un lugar 
destacado na nosa axenda , non só  
para deportes maioritarios senón para 
todas as disciplinas”. 
 O rexedor, acompañado polo concellei-
ro de Deportes, Abel Estévez, o Secre-
tario Xeral para ao Deporte da Xunta de 
Galicia, José Ramón Lete Lasa, o xefe 
provincial de Deportes, Daniel Benavi-
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C/ Generoso Diminguez 174     
36415 Cela, Mos

Pontellas Abelenda
O Porriño

O alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo, visita as 
instalacións do grupo Zendal

 O rexedor, que foi recibido polo CEO da compañía, subliñou  o papel “es-
tratéxico” deste proxecto “non só para a economía local senón tamén para 
o ecosistema da saúde no marco post pandemia”
O Porriño

 O alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo, 
acompañado da concelleira de Industria, 
Rosario Costas, destacou a importancia que 
supón para O Porriño e para toda Galicia o 
“dispoñer dunhas instalacións fabriles a gran 
escala de vacinas e outros produtos farma-
céuticos de alto valor engadido”. Así o mani-
festou na súa visita á pranta do Grupo Zendal 
no municipio realizada esta mañá. O rexedor 
subliñou o papel “estratéxico” deste proxecto, 
“non só para a economía local senón para o 
ecosistema de saúde no marco post pande-
mia”. 
 Lorenzo, que foi recibido polo CEO da com-
pañía, Andrés Fernández, quixo trasladar ao 
equipo directivo de Zendal o “impulso e apoio” 
da Alcaldía do Porriño e agradeceu ao grupo 

galego “o seu fundamental traballo durante a 
pandemia”  e “a súa traxectoria empresarial 
nos seus casi 30 anos”, pero tamén o seu 
compromiso co “emprego de calidade que xe-
nera valor no noso pobo e na comarca”. 
 Pola súa parte, dende Zendal explicaron ao 
responsables municipais varios dos eixos do 
seu plan estratéxico, a través do cal se está 
a facer un importante esforzo inversor para 
ampliar a súa proxección e capacidade pro-
dutiva. Un proxecto que nos últimos meses foi 
en aumento por medio da adquisición de no-
vas filiais –como laboratorios Ovejero e o 46% 
de Maymó- e a ampliación e mellora das súas 
instalacións de fabricación, o que supuxo á 
vez un aumento do persoal, que actualmente 
ascende a máis de medio milleiro de persoas. 

Mos contrata o cambio de céspede do Campo de 
Fútbol das Baloutas

Mos

O equipo de goberno mosense aprobou hoxe 
en Xunta de Goberno Local a adxudicación da 
contratación da obra de renovación do céspe-
de artificial do Campo de Fútbol Municipal das 
Baloutas, da Unión Deportiva Mos; polo que 
os traballos de substitución poderán iniciarse 
próximamente.
Para financiar o custe desta mellora, próximo 
aos 200.000 euros, asinouse un convenio de 
cooperación entre a Secretaría Xeral para o 
Deporte da Xunta de Galicia e o concello de 
Mos.
A Secretaría Xeral para o Deporte persegue, co 
mesmo, o obxectivo de apoiar á administración 
local mosense na mellora das infraestruturas 
deportivas municipais. Neste sentido é de in-
terese da Secretaría Xeral para o Deporte da 
Xunta de Galicia, a colaboración coas adminis-
tracións locais para o fomento do deporte no 
ámbito municipal, xa que as actuacións que se 
pretenden desenvolver teñen como finalidade 

a mellora dunha infraestrutura deportiva de uso 
público.
O campo de fútbol de As Baloutas, é unha ins-
talación municipal referente en canto a volume 
de utilización por parte da veciñanza. A actua-
ción a acometer é a substitución de céspede ar-
tificial do campo de fútbol de As Baloutas. A tal 
fin a técnico competente, elaborou un proxecto 
técnico cun orzamento de 188.793,93 €.
A Secretaría Xeral para o Deporte participa 
neste proxecto co obxectivo de potenciar o de-
porte base, sendo consciente da importancia 
da súa colaboración económica cos concellos 
para afrontar obras que beneficien ao conxunto 
dos cidadáns para a práctica deportiva. A Xunta 
de Galicia presta así un apoio especialmente 
necesario neste caso.
Pola súa banda, os representantes municipais, 
a alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, o tenente 
alcalde e concelleiro de Vías e Obras, Camilo 
Augusto, e o edil de Deportes, José Areal, des-

A Louriña
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Estamos en Mos Polígono Monte Faquiña, antiga nave EL Mar

tacaron que “a necesidade da mellora desta in-
fraestrutura deportiva é innegable, por ter sido 
instalado o céspede actual no ano 2008 e ser 
As Baloutas un campo de fútbol polo que pasan 
en tempada entre 500 e 600 deportistas á se-
mana e 1.500 persoas (entre público, pais/nais, 
familias… etc.) á semana. Non cabe dúbida 
pois do interese público e da importancia desta 
actuación, ao tratarnos o Concello de Mos dun 
municipio que aposta forte polo deporte en xe-

ral e polo deporte base en particular”.
O proxecto técnico do Concello de Mos para 
a substitución de céspede artificial do campo 
de fútbol de As Baloutas, é autoría da técnico 
municipal enxeñeira industrial Raquel Gonzá-
lez Gómez.
Como se dixo, o importe total das actuacións 
a realizar ao abeiro do convenio entre Xunta e 
Concello ascende á cantidade de 188.793,93 
€, IVE incluído.

A Louriña

O Partido Popular é moito de crer que é 
dono das institucións que goberna. Non ter-
minan de entender que o pobo é soberano, 
tanto te pon nun posto como te quita. Hai 
unha diferencia bastante grande entre ser 
dono e xestionar recursos de todos, e aquí 
radica o principal problema co que nos ato-
pamos no noso concello. 
Nin son donos, nin debémoslle ningún tipo 
de pleitesia. Tomar decisións que melloren a 
vida da veciñanza e para elo xestionar os re-
cursos de todos, forma parte do cargo. Algo 

tan sinxelo coma asfaltar unha estrada, facer 
unha programación cultural ou cambiar un-
has luminarias, non é facer ningún tipo de 
favor. 
Unha vez que tomamos posesión do noso 
cargo, temos que asumir cales van a ser as 
nosas competencias. Pola miña banda, coma 
concelleira da oposición teño que fiscalizar 
a acción de goberno. Por isto, emitimos co-
municados de prensa, vídeos informativos, 
mocións e outras tarefas cas que intentamos 
poñer o foco nas políticas que non conside-

ramos axeitadas para a nosa vila. Mentres 
que os concelleiros de goberno, teñen que 
dirixir as súas areas pensando no ben co-
mún. 
Nin o concello nin ningunha institución debe 
limitar a capacidade do noso tecido asociati-
vo para buscar financiamento fora dos lími-
tes municipais. Temos que estar contentos 
de todo o que ben para Mos, independente-
mente da institución de procedencia. Cada 
unha delas ten liñas habilitadas que deben 
ser usadas, o que permitiría o concello po-
der axudar doutras formas aos colectivos, 
ademais de implicar un reparto positivo entre 
tódalas administracións.
Recentemente, chegáronme queixas de que 
había parte da veciñanza solicitándolle as 
asociacións que pedise a colaboración da 
Deputación de Pontevedra. A resposta que 
obtiveron foi unha negativa debido a evitar 
un posible enfado por parte da alcaldesa.  Xa 
que a presenza da Deputación, e miña coma 
deputada de cultura e igualdade, provoca 
malestar na actual rexedora. Situación que 
me entristece profundamente pola escasa 
capacidade de traballo en grupo e visión li-
mitada no relativo a xestión con perspectiva 
de futuro.
Dende a miña posición, máis aló de depu-
tada ou voceira da oposición, coma veciña 
convido a tódolos colectivos a facer un exer-

cicio de reflexión sobre as colaboracións por 
parte do concello que soen ser pouco obxec-
tivas e partidistas, así como a estudar outras 
vías de colaboracións as que poden optar. 
Non debemos permitir que nos condicionen 
factores coma egos persoais, porque as aso-
ciacións teñen que usar tódolos recursos o 
seu alcance.
Síntamos libres de solicitar, de opinar e de 
cuestionar o que acontece no noso entorno, 
sempre que sexa unha crítica construtiva vai 
ser beneficiosa para a localidade. Non pode-
mos perder a educación pero tampouco po-
demos perder o norte e facer que se deixen 
de obter subvencións por discrepancias po-
líticas. 
Recapacitemos sobre como afecta a tensión 
política na vida do noso municipio e tome-
mos decisións en consecuencia, porque o 
que está claro é que vivimos nunha vila cun 
amplo tecido asociativo e non podemos frear 
a actividade que pretendan realizar. Espere-
mos que o Partido Popular tome conciencia e 
mude de actitude, buscando a máxima cola-
boración de tódalas administracións no can-
to de xerar tensión política para intentar que 
repercuta positivamente na súa campaña de 
cara as municipais. Porque si algo demos-
tran é que están a facer un intento de aco-
so e derribo das administración gobernados 
pola esquerda para defender a súa xestión.

Soltádevos das ataduras que pretende facer o PP.
Victoria Alonso Mendez, Voceira do PSOE de Mos

Opinión
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O 25 de xullo é o día da patria galega, ha-
berá moitas bandeiras de Galiza, cantarase o 
himno e lanzaranse grandes diatribas e discur-
sos enxalzando á nosa terra. Hai quen pensa 
que a patria, ou matria, é iso: ondear moi forte 
unha tela, poñer a man no peito cantando e be-
rrar moi forte o amor patrio. Nada máis lonxe 
da realidade, a patria é a nosa lingua, a cultura, 
a historia, a tradición e sobre todo a xente que 
vive nunha terra á que se sinte unida. Todo iso 
pode representalo unha bandeira e un himno? 
Por suposto, pero iso tamén pode ser emprega-
do para o cinismo e a hipocrisía. O Partido Po-
pular de Galicia soe axitar moi forte a bandeira 
galega e poñer a man no peito cando soan as 
verbas de Pondal, ata reivindican ao bo e xe-
neroso de Castelao e todo iso faino mentres 
ataca a nosa lingua, despreza a nosa cultura 
e desleixa ao pobo que di defender. Por iso a 
patria non se fai nin se defende cunha bandeira 
ou un himno se non co respecto a un pobo e as 
expresións que del nacen e iso é algo que os 
imbéciles e escuros nunca entenderán.
 O 13 de xuño é o Día da Rosa, a festa grande 
do concello de Mos, podemos dicir que é o día 

da patria mosense. Para ese día o Partido Po-
pular fixo un despregue de bandeiras, himnos 
e golpes de peito.
 Nos últimos anos o goberno do Partido Po-
pular de Mos aprobou a creación dunha ban-
deira para o concello, a adopción dun himno 
e este ano poñerlle unha letra a ese himno, 
sen esquecer da creación do lema SomosMos 
que inunda todas a publicacións e actos mu-
nicipais. Unha bandeira, un escudo, un himno 
son símbolos, neste caso de Mos. Pero o que 
noutros lados é un proceso longo e que emana 
da tradición e o popular no caso de Mos é unha 
construción artificiosa e que busca a propagan-
da non a representación dun pobo.
 Poñer carteis SomosMos nas rotondas do 
concello, rematar todos os discursos berrando 
Somos Mos, como se un grito de guerra se tra-
tase, envolverse todo o tempo nunha bandeira 
e finxir emoción ao cantar o himno o único que 
demostra e que non existen ideas nin proxecto 
de concello.
 O PP de Mos necesita unha enorme bandeira 
para taparse e que non e vexa que detrás desa 
tela non existe ningún proxecto de concello, o 
PP de Mos necesita finxir emoción ao cantar 

o himno pois non lle preocupa nada mais que 
manterse no poder a toda costa, o PP de Mos 
necesita berrar Somos Mos para non escoitar o 
que a veciñanza pide e necesita.
A veciñanza de Mos nin quere nin necesita 
unha bandeira, nin un himno que louve a nosa 
terra, tampouco enormes carteis que digan 
Somos Mos, necesita que se apoie á cultura, 
agarimar as nosas tradicións, que se respecte 
a nosa lingua e crear un futuro con calidade de 
vida e dignidade. O PP non pode ofrecer nada 
diso por iso axita bandeiras, berra himnos e co-
loca carteis.

A patria non é unha bandeira
 Gustavo Barcia, portavoz do BNG de MoS

Opinión

BAR

Maceira

Coñece as nosas estalacións e servicios
986 330 473 - 669778419

Avda Sanguiñeda, 101

Mos

O teu 
xornal en 
galego
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“..........Na sindical reconstrución diaria
de cada cousa rompida e volta a enderei-
tar,
na unión mínima dos homes darredor 
dun problema sórdido,
en cada unión en grupo,
en cada contubernio de mans dadas,
reclamo a liberdade pró meu pobo.......”
                                                                                       Xose L. Méndez Ferrín

“Somos unha nación con identidade pro-
pia, iso xa non é discutible”
                                            Carlos Mella, gañador do premio Trasalba 2022

Especial día da nación GalegaEspecial día da nación Galega
 O día 25 de Xullo é o día nacional de Galicia, e todas e to-
dos os que nos sentimos galegos de nación amosaremos un 
ano máis o  noso compromiso co noso pobo, absolutamente 
compatible coa solidariedade e fraternidade co resto de po-
bos do mundo, manifestaremos a nosa vontade inequívoca 
de trasladar  ás xeracións futuras que neste país hai un pobo 
digno que pelexa día a día contra os atrancos que nos poñen 
aqueles que , como cantaba o Zeca, “  eles comem tudo”, e 
que non se resigna a que sexan outros os que se beneficien 
das súas inmensas potencias e recursos.
 Galicia ten moitas cousas para poder ser un pobo próspero, 
pero non ten a capacidade política para xestionalas e mentres 
non a teña milleiros de persoas reclamaremos, como o fer-
moso poema de Ferrín, a liberdade para o noso pobo. Pero  
Galicia é plural, son absolutamente consciente  de que boa 
parte da sociedade galega non comparte a visión da realida-
de que defende A Nova Peneira, así pois neste traballo sobre 
o día nacional de Galicia ofrecémoslle o punto de vista de 
distintos actores que entendemos relevantes. Entrevistamos 
a Luís Bará, deputado do BNG, e a Carlos Callón ex presi-
dente da Mesa pola Normalización Lingüística e contamos 

tamén con artigos 
de opinión de Al-
berto Pazos, depu-
tado do PP, Néstor 
Rego, deputado do 
BNG e Valentín 
González Formo-
so, Secretario Xe-
ral do PSdeG.

Reportaxe de Tino Lago
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Especial día da nación galega

“Temos documentada a represión contra o idioma 
galego desde o século XVI”

Carlos Callón, historiador , sociolingüista e poeta

Carlos Callón presenta en Vigo “ O libro negro da lingua galega”

 Cando o meu pai, nacido en 1936 na viguesa parroquia de San Miguel 
de Oia, tiña 7 anos sufriu a perda traumática da súa nai. O seu pai es-
taba no cárcere, pois cometera o terrible crime de estar afiliado a un 
sindicato, e o meu  tivo que padecer a horrenda experiencia de deixar 
o seu fogar e ser internado nun negro e tenebroso orfanato católico 
dos anos 40 do pasado século. El contoume moitas veces que cando 
entrou recibiuno un crego que lle preguntou:” Como te llamas hijo?” 
e el contestoulle no seu idioma, no idioma no que falaba, pensaba e 
sentía, no idioma que se falaba na parroquia na que el nacera, “ Eu chá-
mome Claudio”.O crego deulle dúas labazadas e obrigoulle a escribir 
2.000 veces: “No hablaré en gallego”. Esta episodio bárbaro, consubs-
tancial á barbarie propia do nacional catolicismo español, inseriuse de 
tal maneira na súa psique que cando eu aos 17 anos tomei a decisión 
consciente de utilizar o idioma galego sempre, en todos os contextos da 
miña vida no meu país, tiven verdadeiros problemas con el, motivados 
polo medo que o meu pai sentía a que  ser galego falante me puidese 
ocasionar algún tipo de consecuencia negativa no meu camiño vital.
 Non puiden evitar evocar ao meu pai con tenrura e nostalxia, e con 
carraxe oceánica aquel episodio de violencia sufrida por un neno de 7 
anos sen nai e sen pai , cando acudín á presentación do libro de Carlos 
Callón, porque a súa obra é a historia do meu pai, multiplicada ata o 
infinito, a historia de milleiros de galegas e galegos que ao longo dos 
últimos 500 anos sufriron a represión física, económica e emocional 
por falaren o seu idioma no seu país. Carlos é un filólogo ribeirense 
que na actualidade se gaña a vida dando clases en Lisboa. Asemade ten 

un perfil deses que se fan querer  desde o primeiro momento pois é un 
home de exquisita sensibilidade , de ampla cultura, e comprometido 
absolutamente na defensa do que el cre. Hai moitos anos que non tiña 
a oportunidade de falar con el e para min foi un pracer volver facelo. 
Agardo desde o máis profundo e íntimo de min que o seu libro sexa 
un éxito de vendas, e animo a todos os lectores e lectoras a que o mer-
quen ,a que o lean, a que o sintan e a que fagan pedagoxía dunha parte 
da historia, a historia do noso país, que se nos nega coñecer. Velaí vai 
o que deu de si a nosa conversa

Entrevista de Tino Lago
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Especial día da nación galega
      Como che presento Carlos: pro-
fesor, lingüista, historiador....?
 Historiador , sociolingüista e poeta
   Cal deses tres campos che gusta 
máis?
 Os tres, cada un ten o seu momento. 
Se fago un exercicio de introspección 
e trato de atopar as razóns profun-
das que expliquen o que eu escribo , 
creo que che diría que trato de bus-
car unha certa verdade, ben sexa a 
través do ensaio ben sexa na expre-
sión poética.
   Como se sinte un ribeirense 
coma ti vivindo en Lisboa?
 Eu adoro vivir en Lisboa. Para cal-
quera galego ou galega é como unha 
continuación do noso país. Nas rúas 
podes escoitar de súpeto algunha 
palabra das que dicía a miña avoa
   Caramba iso debe ser, polo me-
nos para min seríao, emocionan-
te?
 Para min tamén o é. Convértese 
noutra forma de ver como as pala-
bras que desapareceron do noso 

idioma non o fan de maneira natural, 
senón que é un fenómeno lingüístico 
motivado por causas políticas.
   Ves a Vigo a presentar “O libro 
negro da lingua galega”.Fálanos 
dese traballo?
 Si, vai ser a primeira presentación 
que fago. Estiven a traballar oito 
anos na súa elaboración. Fíxeno de 
maneira moi intensa, ás veces case 
de forma frenética
   Ha ha ha e cal era o motivo dese 
frenesí?
 O entusiasmo de contar un pasado 
que é necesario contar e cuxo coñe-
cemento ten que ser útil para cons-
truírmos un futuro mellor para o noso 
idioma.
   Por que te decidiches  a darlle 
vida a este libro?
 Eu son moi sensible coa causa da 
lingua galega, como sabes fun va-
rios anos presidente da Mesa pola 
Normalización Lingüística. Naquel 
tempo estiven en contacto con move-
mentos sociais en defensa das súas 

linguas en distintas partes do mundo. 
E deime de conta que varios deses 
idiomas tiñan ferramentas parecidas, 
que describían a opresión sufrida e 
as causas polas que chegaron a ser 
idiomas minorizados.
Nós non tiñamos máis que algunha 
historia parcial, entón decidín pórme 
a elo
   Como se artella o libro?
 É un libro moi grande, de máis de 
700 páxinas. Primeiro leva unha pe-
quena introdución divulgativa e logo 
estrutúrase de maneira cronolóxica 
desde 1480 ata 1986
   Por que remataches nese ano?
 Nese ano acontecen dúas cousas 
para min significativas: 1) Crease A 
Mesa pola Normalización Lingüística 
2) Xorde unha sentenza do TC que 
limita unha parte da oficialidade do 
galego. Derroga unha parte da lei de 
normalización e di que o noso idioma 
non pode ter a mesma oficialidade 
que o castelán
   Esa sentenza marca todo o que 
aconteceu despois verdade Car-
los?
 Absolutamente. É a que determina 
que a aprendizaxe do castelán é un 
deber pero a do galego só é un de-
reito que ninguén ten o deber de ga-
rantilo
   Que pode encontrar un lector ou 
lectora no teu libro?
 Moitas historias que lle van sorpren-
der sobre prohibicións, queimas de 
libros , agresións físicas por falar ga-
lego. Penso que lles pode sorprender 
que a historia da represión comezase 
tan cedo e dunha maneira tan violen-
ta
   Desde cando tes documentada a 
prohibición do galego na escola?
 Desde o S XVI. En Tui consérvase 
un regulamento de 1.543 sobre como 
hai que bater nas escolas nos nenos 
que falen galego. Desde ese ano ata 
1980 están documentadas agresións 
físicas a nenas e nenos por falar en 
galego. Hai casos realmente estarre-
cedores, por exemplo nos anos 60 
aos internos do seminario de Santia-
go ,cando ían ás súas casas de va-

cacións obrigábanlles , cada vez que 
se lles escapase o galego , a pór o 
cilicio medio día
   O libro é entón unha escolma de 
historias non?
 Si, de historias negativas pero tamén 
hai  a parte positiva pois , como 
lóstregos na noite, e en contextos 
de enorme dificultada encóntraste 
exemplos de seres valentes, cons-
cientes e implicados na defensa do 
noso idioma, como por exemplo un 
profesor de Caldas de Reis que no 
século XIX reclamaba a necesidade 
de que nas escolas se educase en 
galego. Esas persoas en momentos 
realmente difíciles abriron camiños e 
son auténticos heroes e heroínas.
   O teu traballo desbota a idea de 
que o galego só se perseguiu no 
franquismo verdade?
 É que esa afirmación, moi impulsa-
das desde as institucións autonómi-
cas, é absolutamente falsa. Como 
antes che mencionei a persecución 
contra o noso idioma está documen-
tada desde o século XVI. A política 
represiva existe desde hai moito, o 
franquismo, ollo non quero minimizar 
a súa extraordinaria gravidade, o que 
fai é aplicala militarmente.
Tamén houbo unha moi importante 
represión despois da morte de Fran-
co, en grande medida dirixida contra 
profesores e profesoras que loitaron 
con valor pola defensa do noso idio-
ma
   Eu, coma ti Carlos, son un tipo 
moi sensible coa causa do noso 
idioma e, encantaríame estar equi-
vocado, pero son moi pesimista 
en canto a que o galego teña po-
sibilidades de supervivencia como 
lingua viva a medio prazo. A non 
ser que se produza unha viraxe de 
180 graos na desastrosa política 
lingüística do goberno da Xunta. 
Ti que opinas?
 É necesario sermos realistas. Cal-
quera persoa, que teña ollos e ore-
llas na cara, pode ver que a situación 
é preocupante. Porén é necesario 
recoñecer todo o que temos conse-
guido. Hai moitas formigas que con 
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apoio escasísimo son capaces de 
manter vivos os seus proxectos en 
prol de podermos acadar 1.000 pri-
maveras máis para o noso idioma 
como a lingua viva do noso pobo. Hai 
moita xente coma ti ou, humildemen-
te, coma min que non dámos isto por 
perdido
   Si Carlos, pero sen a  administra-
ción eu dubido que se poida, non 
cres?
 A administración é necesaria,si. 
Pero temos unha cultura de resis-
tencia coa que o PP non contaba. 
Non contaban coa supervivencia da 
Mesa, con Queremos galego, con 
Nós diario, coa Nova Peneira, coas 
Tanxugeiras...coa suma de moitos 
proxectos, de milleiros de vontades 
e corazóns que non imos permitir a 
morte do noso idioma. Malia que a 
situación é preocupante pois a trans-
misión xeracional do galego estase 
a perder, a lingua continúa a ser un 
elemento que une á sociedade. A in-
mensa maioría da xente entende que 
o galego une.
   Valora a política lingüística da 
administración galega?                  

 A min gustaríame que os seus res-
ponsables se decaten de que non 
estarían alí sen non tiveramos lingua 
propia. E nestes  momentos non es-
tán a actuar coa dilixencia necesaria 
para contribuíren á súa conservación
   Rematamos Carlos. Que lle diria-
mos a unha persoa que de boa fe 
crea que falacia da “imposición “ 
do galego é real?
 Dúas cousas:1)Que lle bote unha 
ollada ao libro 2) Que fagan o que 
recomendaba o grande escritor por-
tugués Almeida Garret” se queredes 
saber como está o tren viaxade no 
tren”.É dicir que traten de falar, un 
día, só un día enteiro en idioma ga-
lego en todos os contextos nos que 
se encontren ese día .E após dese 
día, quen teña honestidade intelec-
tual que opine
   Onde podemos mercar o libro Carlos?
 Só nas mellores librarías, que son aque-
las que distribúen novidades en galego. 
A acollida está a ser moi boa e eu estou 
emocionado, enormemente agradecido 
e coa esperanza de que sirva, non só 
para coñecer a historia senón tamén para 
transformala

Achégase paseniño o 25 de xullo, data de ce-
lebración e rituais, e a carón do ventilador veño 
a dar cumprimento á tradicional encomenda que 
recibo do director desta publicación, que ten a 
xenerosidade de invitarme a compartir cos seus 
lectores algunhas reflexións, co gallo do día gran-
de de Galicia.
 Este ano quedará grabado na memoria dos ga-
legos pola singularidade de vivir o primeiro bienio 
Xacobeo da historia. Un feito excepcional que tivo 
a súa orixe noutra infeliz excepcionalidade: a mal-
dita pandemia de Covid que aínda resiste entre 
nós, feble pero teimuda, como un triste  recorda-
torio da nosa fraxilidade.
 Todo flue, nada permanece ! A experiencia dos 
últimos anos debera bastar para que asumíse-
mos a imprevisibilidade dos tempos pero, como 
somos xente de costumes, teimamos por recun-
car na mesma pedra, polo que a providencia vese 
na obriga de acudir de cando en vez ao noso 
encontro, para lembrarnos aquelo de que a vida 
é iso que acontece namentras estamos facendo 
plans…
 E así, namentras planeabamos a mellor saída 
a crise da Covid, namentras estudabamos coma 
fortalecer os nosos servizos públicos, namentras 
tentabamos capear o temporal de inflacción agra-
vado pola inacción do bipartito de Madrid e a bru-
tal invasión de Ucraína, o aleteo dunha mariposa 
no número 13 da rúa Genova, provocaba un ines-

perado proceso de relevo ao fronte do Goberno 
galego.
 Augures e sibilas profetizaron todo tipo de catás-
trofes : tambores de guerra, ruido de sables, lea 
sucesoria! Pero a realidade é que poucas caracte-
rísticas definen mellor ao pobo galego que a súa 
capacidade para asumir con normalidade o cam-
bio, e unha vez mais, Galicia amosou que ten un 
xeito particular de renovar institucións, proxectos 
e liderados. Sentidiño.
 Galicia afronta o seu día grande consciente de 
que vivimos momentos de incerteza. A situación 
internacional non invita ao optimismo, fundamen-
talmente por causa do exacerbado nacionalismo 
ruso, que aspira a reverdecer os murchos laureis 
do sovietismo. En clave nacional, a inestabilida-
de política e a perda de poder adquisitivo está a 
traer a moitas familias o recordo da anterior crise, 
todavía non totalmente superada por moitos, e o 
aumento desbocado dos prezos de produtos bá-
sicos ou dos custes enerxéticos, está a provocar 
quebradeiros de cabeza nas economías de de-
masiadas familias españolas.
 É nos momentos de dificultade cando con mais 
facilidade agroman dúbidas e preguntas. E é ne-
sos mesmos momentos cando con maior intensi-
dade a sociedade precisa de lideres capaces de 
dar resposta a tanta inquietude. E como en tantas 
outras ocasións, cando de atopar respostas se 
trata, os ollos viran cara Galicia.
 A experiencia avala que cando se trata de supe-
rar dificultades, cando a prioridade e asegurar os 
servizos públicos e o benestar dos cidadáns, Ga-
licia é a resposta. Cando a tormenta arrecia e se 
precisa de rigor e coñecemento para capear os 
bandazos da crise económica, Galicia é a respos-
ta. Cando toda a sociedade reclama un capitán 
solvente na ponte de mando, capaz de trazar un 
rumbo seguro e levar o barco a bo porto, Galicia 
é a resposta.
 Así que, estimado lector, non deixe de disfrutar 
do noso grande día. Non renuncie a participar nos 
múltiples festexos que salpicaran nestas datas a 
nosa xeografía. Non dubide en celebrar a nosa 
galeguidade.
Achéguese ao seu recuncho favorito desta terra 
fermosa, brinde cun dos nosos maravillosos cal-
dos (etiquetado en galego, como sempre nos re-
cordan os amigos do Foro Peinador) ou entrégue-
se a calquera lectura de Delgado Gurriarán ou de 
Fernández del Riego, e disfrute vostede da doce 
sensación de tranquilidade que proporciona saber 
que, nas duras e nas maduras, na alegría ou nos 
pesares, Galicia, sempre é a resposta.
 Saúde e Terra!!

Galicia é a resposta
Alberto Pazos, deputado do PP

Especial día da nación galega Opinión
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está sendo excelente”está sendo excelente” Pax XV

Félix Juncal
alcalde de Bueu



Xuño 2022

      Que che trae por Redondela?
 Veño a presentar a miña exposición, 
que comezará o día 2 no na sala dúas-
do multiusos. Redondela é unha vila 
que coñezo ben e na que me fai moita 
ilusión expoñer
    A túa formación sempre foi polos 
camiños da arte?
 Si, sempre. Xa desde que cursei o ba-
charelato de artes tiven claro que ese 

m u n d o 
ía ser o 
meu ca-
miño
    Todo 
c o m e -
zou no 
bachare-
lato de 
artes?
 Non, eu 
d e s d e 
moi nena 
xa tiña 
i n q u e -
d a n z a s 
artísticas 
e sempre 
a n d a b a 
cos meus 
lapis en-
riba
    Entón 

a artista nace ou pode facerse?
 As técnicas pódense aprender pero 
a capacidade creativa eu creo que é 
innata
    Cales son as túas principais in-
fluencias artísticas?
 Especialmente o expresionismo abs-
tracto americano cunha técnica espe-
cífica dese estilo consistente en esten-

der libremente o pincel. Uso tamén o 
acrílico e o óleo sobre lenzo .Tamén 
utilizo técnicas como o tachismo, a ve-
ladura ou o relevo
     Que supón a arte para ti?
 Unha liberación persoal e unha forma 
de experimentar
     O da experimentación paréceme 
moi interesante. Cando vas pintar 
un cadro telo ideado a priori, ou o 
resultado final depende de como se 
vaia desenvolvendo o proceso crea-
tivo?
 Inicialmente teño un concepto imaxi-
nado, pero tamén me deixo fluír
    Creo que, alén de darlle saída ás 
túas necesidades de expresión, a 
arte tamén a utilizas para outro tipo 
de aspectos moi importantes verda-
de?
 Si, eu son educadora social e trato 
de facer terapia coa arte nos meus 
proxectos de intervención socio edu-
cativa con distintos colectivos como 
por exemplo Aldeas Infantís ou Albo-
rada. Trato de axudar a que as per-
soas expresen os seus sentimentos 
ou sensacións a través da arte. Ten un 
beneficio duplo pois por unha banda 
axuda  a canalizar as súas necesida-
des expresivas e pola outra ,desde un 
punto de vista psicolóxico, axuda a ver 

os problemas que puideran existir. De 
feito nalgunha ocasión tiven a axuda 
de profesionais da psicoloxía para po-
dermos interpretar as conclusións que 
se podían tirar dalgunha manifestación 
artística.
      A exposición en Redondela co-
meza o sábado dous de xullo. Ata 
cando vai estar?
 Pois estaremos case un mes, xa que 
rematará o día 30.O horario  da inau-
guración vai ser de 19,30 a 22,00h.
Haberá música e petiscos e aproveito 
para convidar a todos os lectores e lec-
toras a que nos presten o tesouro da 
súa compañía. Agardo que os cadros 
gusten moito
     E que se vendan moito tamén
 Ha ha ha, si claro
     Ti estarás por alí?
 Na inauguración vou estar claro. E al-
gún día máis tamén me achegarei. A 
min a verdade gústame máis o trato 
persoal nas exposicións que calquera 
outro tipo de vía virtual que nos sirva 
para contactar co espectador ou es-
pectadora. Aínda que son consciente 
de que o mundo vai por esas vías. A 
inauguración ímola aproveitar para 
facermos unha presentación dos dis-
tintos proxectos nos que participei en 
distintas zonas do mundo.

Tamara Garrido expón a súa obra en Redondela

“ A arte é para min unha liberación persoal e unha forma de 
experimentar”

Tamara Garrido Rúa, pintora e educadora social
Entre os próximos 2 e 30 de xullo a artista ourensá ,natural de Xinzo cun taller en Vigo e outro en Allariz, Tamara Garrido, vai expor os seus cadros na 
sala dúas do multiusos da nosa vila. Ela é unha pintora moi influenciada pola chamada escola de Nova York ou dos artistas expresionistas abstractos 
americanos. Nós fomos coñecela. Velaí vai a nosa conversa

Entrevista de Marco A. Santos Soto  
II
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“En Redondela só existen dúas opcións: a estabilidade do PP, 
que xa amosou en 8 anos do que é capaz, ou o pacto de per-

dedores que, como se viu estes anos,non funciona”
Javier  Bas, presidente do PP de Redondela

   Agora xa che podemos chamar 
presidente do PP de Redondela?
 Si, desde o congreso que fixemos o 
11 de xuño son o presidente do PP do 
meu pobo. A data non foi casual pois 
fixémola un 11 de xuño que foi cando o 
PP acadou por vez primeira a alcaldía 
saíndo das urnas
   Está ben o matiz aclaratorio pois a 
primeira vez que o PP local chegou 
a alcaldía foi a través dunha moción 
de censura?
 Si, daquela foi unha moción de censu-
ra. E o 11 de xuño do 2011 foi a primei-
ra vez que acadamos a alcaldía saíndo 
das urnas
   Que tal está a saúde do PP de Re-
dondela?
 Eu creo que no noso congreso, nun 
día de moita calor e a unha hora moi 
complicada, un sábado ás 12,00 da 
mañá, puidemos comprobar que a 
saúde da nosa organización é exce-
lente. A asistencia ao noso congreso 
e as toneladas de ilusión que desbor-
daban os militantes e simpatizantes 
superaron as nosas mellores expecta-
tivas. A militancia do PP ve con moita 
preocupación como Redondela retro-
cede e hai unha reacción coincidente 
na necesidade dun cambio
    Aquel “ Ante todo Redondela” co 
que te presentaches ás municipais 

do 2019 era verdade?
 Era total e absolutamente verdade. 
Redondela antes da nosa vitoria era 
absolutamente irrelevante de aí o noso 
primeiro lema no 2011: “Redondela 
en maiúsculas e sen complexos”.Nós 
sempre tivemos claro que era necesa-
rio pór en valor a Redondela e poten-
ciar as inmensas potencialidades que 
temos. Iso foi así durante os oito anos 
do noso goberno. E “Ante Todo Redon-
dela” ía nesa liña
    En relación a este tema tema de 
“ Ante todo Redondela” quero citar 
á concelleira socialista María Castro 
que na Peneira de Maio dicía” Eu 
non sei se Javier Bas  no caso e que 
volva perder as eleccións volverá 
fuxir de Redondela” que tes que di-
cir ao respecto?
 Dúas cousas. A primeira é obvia. Nós 
non perdemos as eleccións munici-
pais, nós gañámolas. E hoxe por des-
gracia goberna unha alcaldesa que si 
perdeu as eleccións. E por certo o re-
sultado dese desgoberno está a vista. 
Non son capaces de cumprir o pacto 
entre as dúas forzas que inicialmente 
o conformaban e acaban rompendo. 
Que tipo de confianza pode trasladar á 
veciñanza esas formas de facer  polí-
tica?.E  a segunda cuestión que quero 
precisar   afírmoa coa mesma rotun-

didade cá primeira: Eu non fuxín de 
Redondela
   Home, Javier, despois de perder a 
alcaldía renunciaches ao teu posto 
de concelleiro e fuches nas listas 
como candidato ao congreso. Se 
iso non é marchar de Redondela pa-
réceselle moito?
 Cando eu perdo a alcaldía o que fixen 
foi volver ao meu traballo. E a miña in-
tención era compatibilizar a miña acti-
vidade laboral co liderado da oposición 
no concello
   E por que non o fixeches?
 Por desgrazas non foi posible pois a 
empresa na que estou traballando non 
o vía conveniente. Entón dei un paso 
a un lado coa convicción que a miña 

vida na primeira liña da política rema-
taba nese momento. Pero deuse unha 
circunstancia que fixo mudar todo
    Cal foi?
 Ana Pastor, que lideraba a lista de 
Pontevedra pasa a presentarse por 
Madrid entón non queda máis remedio 
que recompoñela, e a min chámanme 
para que me integre nesa lista.
   Quen te chama?
 Alfonso Rueda
   Neste caso non tiveches proble-
mas coa empresa?
 Falei con eles e si me permitiron pre-
sentarme. Saín elixido e nunca se no-
meou tanto a Redondela no congreso 
como se fixo desde que teño a honra 
de ser deputado. De fuxir de Redonde-

O ex alcalde, e actual deputado en Madrid, Javier Bas, é desde o 
pasado 11 de xuño novo presidente do PP de Redondela. Aínda 
que a día de hoxe non é oficial, é máis que evidente que vai ser 
el quen encabece a candidatura dos populares nas eleccións do 
2023.Nós tivemos unha extensa conversa  con el. Velaí vai
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la, nada de nada, sigo traballando por 
ela desde outro sitio. Estea onde es-
tea Redondela sempre será o primeiro 
para min.
   Cando eras alcalde de Redondela 
unha das críticas mais recorrentes 
que recibías referíase ao suposto 
funcionamento deficiente dos servi-
zos sociais. Como está ese asunto, 
ao teu xuízo, na actualidade?
 Nós restruturamos todo o departa-
mento de servizos sociais, tanto no 
ámbito do persoal como das instala-
cións. E nós si avanzamos moitísimo 
con distintas ordenanzas dirixidas á 
axuda das persoas máis vulnerables.
Con este goberno unha área tan im-
portante como esa empeorou notable-
mente ata o punto de que tense dado 
algún caso de preguntar na porta a 
algunha usuaria deste servizo a onde 
se dirixía. Pérdense subvencións, es-
tivemos sen avogado da muller un 
tempo....A xestión foi claramente para 
atrás.
   Valorada a situación dos servizos 
sociais, faime unha valoración glo-
bal da xestión deste goberno?
 Este é un goberno pésimo, e dígoo 
con todas as letras. Non aguantan 
unha comparativa cos nosos tres pri-
meiros anos de goberno pero nin de 
lonxe. Fíxate, nese período nós fixe-
mos:A lonxa nova de Cesantes, a es-
trada da praia, o campo de fútbol do 
choco, puxemos en valor a praia de 
Cesantes coa bandeira azul, o mu-
seo de Rande, a oficina de rexistro en 
Chapela, comezamos a tramitación da 
avenida de Vigo, remodelamos todos 
os parques infantís, iniciamos a primei-
ra fase do paseo de Maceiras, refor-
mamos o viaduto de Madrid, démos-
lle un pulo enorme ás nosas festas, 
aprobamos tres presupostos.......En 
definitiva non aguantan a máis mínima 
comparación..
E o peor é que enganan continuamen-
te á veciñanza

   Por que?
 Están facendo bandeira dos proxec-
tos que nós deixamos encima da mesa 
como a reforma da praza de Pontea-
reas, ou o proxecto de Santa Mariña. 
O PSOE non ten un modelo de Vila 
para Redondela
   E o PP si?
 A traxectoria que levou o noso gober-
no entre os anos 11 e 19 amosa que 
indubidablemente si. Nós temos claro 
que é imprescindible dotar  das instala-
cións necesarias para que Redondela 
progrese. Agora mesmo deberiamos 
estar traballando xa  nun auditorio e 
nunha biblioteca
    Cando das o paso de volver pre-
sidir o PP local entendo que vas ser 
novamente o candidato á alcaldía?
 A este respecto quero dicir que o paso 
non foi doado de dar. A política local 
esixe dedicación as 24 horas do día, 
pero asegúroche que estes anos fo-
ron moitos os veciños que me paraban 
e me paran pola rúa pedíndome que 
dea un paso adiante e trate de axudar 
a mudar ese desastre de goberno que 
padece Redondela. O congreso do PP 
local deume o respaldo e o que a min 
me corresponde é conformar un equi-
po gañador, un equipo dos mellores 
xestores, un equipo  que sinta paixón 
infinita por Redondela. Agora, se os 
organismos de dirección do PP consi-
deran que eu son a persoa adecuada, 
eu estou en disposición de encabezar 
a nosa candidatura nas eleccións do 
ano que ven.
    Sendo realistas, Javier, parece di-
fícil que poidas obter unha maioría 
suficiente que che permita ser nova-
mente alcalde?
 Eu confío en que a maioría dos meus 

veciños sexan capaces de apreciar 
que estes pactos de perdedores, como 
os que conformaron o goberno de Re-
dondela, nunca funcionan e aposten 
por darnos unha maioría suficiente 
para termos un goberno estable. En 
Redondela só existen dúas opcións : 
ou a estabilidade do PP , que xa amo-
sou en 8 anos o que é capaz de facer, 
ou o pacto de perdedores que, como 
che dixen antes, nunca funcionan
   Ben, ás veces si funcionan. Vós en 
Andalucía fixestes un pacto de “per-
dedores” con C,S, e co apoio para 
a investidura de VOX,na lexislatura 
anterior e vaia se vos funcionou¡¡
 Eu estou falando da nosa contorna, 
que é o que eu coñezo. Mira por exem-
plo o que pasou en outros concellos 
como O Porriño ou Cangas
   Que prevés que acontecerá con 
AER. Volverase  presentar?
 Non o sei, eu respectarei, como non 
podería ser doutro modo,calquera cou-
sa que fagan. Agora ben, tamén quero 
dicir que o AER da actualidade non ten 
nada que ver co AER do 2011
    Por que?
 O AER do ano 2011 era un AER va-
lente e implicado de verdade con Re-
dondela. O de hoxe non. Así a modo 
de exemplo recordo canto pelexaban 
comigo para que remunicipalizara ser-
vizos e agora non só non fan iso senón 
que van privatizar o servizo de soco-
rristas e de limpeza de praias
   Iso que dis de AER non será por-
que no 11 e no 15 permitíronche go-
bernar, pero no 19 non?
 Non, de ningún modo. Dígoo pola co-
herencia que tiñan antes. E tivemos 
disputas moi importantes non che 
vaias crer

    Aínda que esta conversa tiña por 
obxecto falar de Redondela non me 
resisto a rematala sen preguntarche 
pola vida no congreso?
 É moi distinta. A min esixiume un plus 
de preparación e de adaptación pero 
a verdade é que estou moi contento. 
Estou na área económica e na comi-
sión de traballo e a verdade síntome 
recoñecido polos meus compañeiros.
    Dime algo en concreto do teu tra-
ballo parlamentar que beneficiase á 
veciñanza de Redondela?
 Nós estamos na oposición. Pero si 
que hai cousas que levo que afectan 
directamente a Redondela como por 
exemplo a reivindicación da baixada 
de IVE ás perruquerías. Tamén esta-
mos formulando en Madrid a necesi-
dade dunha comisaría de distrito para 
Redondela, ou a senda do litoral de 
Rande, ou o proxecto de actuación no 
viaduto de Madrid, ou a nosa petición 
dunha actuación integral sobre a en-
seada de San Simón
   A sensación que se traslada é 
que hai un ambiente excesivamente 
crispado non?
 Entre eles si, entre o PSOE  e os seus 
socios de goberno
   E entre vós non?
 Non
   Home Javier, vós cortásteslle a ca-
beza ao voso líder?
 Ante unha situación torpemente xes-
tionada pola anterior dirección a mili-
tancia reclamou un cambio de rumbo e 
agora temos ao mellor líder
   Ao mellor?
 Si
   Entón o actual presidente da Xun-
ta non é o mellor?
 Feijoo é o mellor líder para España e 
Rueda é o mellor para Galicia
    E se Rueda é o mellor líder para 
Galicia, temos que concluír que 
cando Feijoo era presidente da Xun-
ta non era o mellor presidente po-
sible?

“ Se gaño as eleccións pero non consigo a alcal-
día vou seguir como concelleiro da oposición”

Entrevista
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 Nese momento si. Non é cuestiona-
ble que na presidencia da Xunta Feijoo 
fixo unha xestión brillante
   A multiplicación da débeda públi-
ca de Galicia, resultante da xestión 
de Feijoo, creo que si  fai á súa xes-
tión cando menos cuestionable?
 Somos das comunidades autónomas 
que menos aumentamos a débeda
   Foi moi difícil convencer ao PP de 
Ourense para que aceptara a Rueda?

 Descoñézoo
   Agora si que acabamos Javier. Si-
tuémonos na hipótese de que nas 
eleccións do 2023 a aritmética re-
sultante faga imposible que sexas 
alcalde. Que vas facer?
 Se eu gaño as eleccións pero non 
podo ser alcalde, a miña intención é 
seguir como concelleiro liderando a 
alternativa ao goberno que puidera 
xurdir

Dende o Colectivo Republica-
no de Redondela denuncia-
mos o novo ataque fascista o 
monumento do Alto da Con-
cheira, en memoria dos pa-
sead@s que entregaron a súa 
vida por defender a libertade e 
a democracia deste país.
Consideramos que estes feitos 
non se tratan de actos de van-
dalismo senón que asistimos 
día tras día a ese cheiro fétido 
de tempos pasados e escuros, 
de barbarie e sangue aos que 
algún noxentos nostálxicos nos queren 
facer retornar, coa complicidade de to-
dos aqueles que miran para outro lado.
 Estes fascistas cobardes, pretenden 
borrar o pasado con pintadas ou grafi-
tes e mesmo derrumbando ou destruin-
do este tipo de monumentos contra o 
esquecemento e as follas en branco 
da nosa historia recente. Decirlles que 
non o conseguirán porque coas súas 
accións o que fan é acentuar e poten-
ciar ainda máis o seu recordo e a súa 
memoria a quen son honrados nestes 
lugares de memoria e recoñecemento. 
Estes actos permiten que a súa histo-
ria se volva a contar unha e otra vez 
con cada ataque fascista.

O antifascismo é unha loita continua 
pola memoria e contra a desmemoria e
o esquecemento, polo tanto, lexos de 
borrar e incluso negar o pasado con 
este tipo de ataques ao recordo das 
vítimas non o consiguen nin o conse-
guirán, xa que todos nós estamos na 
obriga de aprender do pasado.
 Estes fascistas saben que o negacio-
nismo, o esquecemento e a pasividade 
da sociedade ante este tipo de aten-
tados poden ser os seus aliados, pero 
aquí estamos nos, a semente dos re-
presaliados e asasinados para plantar-
lles cara e decirlles unha vez máis que 
NON PASARAN!

 Saúde e República!

Novo ataque fascista á memoria dos que defenderon a 
libertade e a democracia

Redondela

“Como  di a famosa canción: 
Vivir na Coruña que bonito é¡¡”
David Martínez Otero,” Davo”, futbolista redondelán 
do DEPOR
 Davo é un rapaz da nosa 
vila ,de 21 anos de idade, que  
xoga de dianteiro centro no 
filial do DEPOR, guste máis 
ou guste menos, o principal 
equipo da historia de Gali-
cia. O noso protagonista de  
hoxe no seu primeiro ano 
no filial deportivista  xa foi 
convocado nun par de oca-
sións para xogar co  primei-
ro equipo, e esta temporada 
que estamos a piques de ini-
ciar confía en que poidan ser 
moitas máis,  e irse facendo 
aos poucos un oco  no once 
do equipo máis importante  
de Galicia. Velaí vai o que 
deu de si a nosa conversa
    Que fai un rapaz de Reboreda 
Xogando no Deportivo da Coru-
ña?  
  Eu xoguei no Celta en categorías in-
feriores. Logo marchei para o Choco 

de Redondela, aquí en casa, alcancei 
un bo nivel e recibín esta oferta que 
non me esperaba. 
   Pero xa no primeiro ano, que xoga-
ches no deportivo B, te convocaron 
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para un partido co primeiro equipo. 
É así? 
 Para dous partidos.
   Como foi esta experiencia? 
 Unha experiencia inesquecible, a 
verdade. Cando fun convocado foi 
contra o Tudelano. E ir de hotel, estar 
concentrado co equipo e adestrar con 
eles toda a fin de semana foi impre-
sionante. Dicir tamén que o deportivo 
ten unha afección sobresaínte, creo 
que o mellor do equipo. 
   Carlos Taibo, unha persoa que 
non lle gusta o fútbol, fala de ti e 
di que es un futbolista con moita 
calidade. Ti que opinas ao respec-
to diso? 
 O primeiro, darlle as grazas a Carlos 
pola confianza. A ver, non me consi-
dero un crak, pero tampouco penso 
que sexa mal xogador, algo de nivel 
si que teño. 
   Cando xogabas no chocou que 
sentías cando estabas no campo 
e toda a bancada coreaba o teu 
nome, Davo, Davo, Davo...? 
 Iso é incrible. Ver que a afección 
confía en ti e anímate, está a dicirte 
que fas as cousas ben. Esa foi unha 
moi boa campaña no Choco. 
   Crees que foi esa campaña a que 
fixo que se fixase en ti o Deporti-
vo? 
 Claramente si. 
   E que tal  na Coruña? 
 Moi ben, gústame a cidade e a xen-
te que tolea co seu equipo, pero a 
verdade é que fai bastante frío. Pero 
como di a famosa canción:” Vivir na 
Coruña que bonito é¡¡”
   Eu teño moi claro que deixei o 
Celta para ser do Depor porque ti e 
María Carpinteiro estades alí. Esti-
veches con ela?
 Si, a verdade é que se portou moi 
ben comigo. Cando cheguei ensinou-
me a cidade, faloume do club e axu-
doume moito 
   Que expectativas tes para a 
próxima tempada? Segues no De-
por? Posibilidade de subir ao pri-
meiro equipo? 
 Seguir si que sigo, aínda teño con-

trato, pero subir ao primeiro equipo 
xa é máis complicado. A tempada foi 
moi ben e marquei goles. Aquí estou 
moi contento. É unha nova experien-
cia para min, nunca vivira fóra da 
casa. 
   Non sei si sabes isto, pero eu 
decateime por Carlos Taibo de que 
en A Coruña están a meter presión 
para que subas ao primeiro equi-
po. 
 Eu iso non o sei.
   Aínda non te deches  de conta 
que es o ídolo dos Seareiros do 
Deportivo? 
 Escoitei algún comentario, pero non 
sei ata que punto hai esa presión. 
   A túa andaina  no fútbol nace en 
Casa Paco. Que nos podes contar 
desa etapa? 
 Era moi pequeno pero os recordos 
que teño é dun moi bo grupo e moi 
bos amigos.
   E o Choco este ano fíxonos suar, 
ehhh? 
 Si. Este ano, curiosamente, non se 
fixeron tan ben as cousas como o an-
terior, pero o Choco ten moi bos xo-
gadores e non se merece baixar de 
categoría. 
   Vou falar de 2 ou 3 xogadores de 
nivel do Choco. Cortegoso? 
 O mellor porteiro, un veterano no 
Club e mellor persoa.  
   É bo capitán? 
 Moi bo. É persoa de aldea, así que 
mellor imposible. 
   Señor Comís?
 Bo xogador, moi bo compañeiro e 
das persoas que te axuda cando che-
gas novo ao club. 
   Caloi ?
 Manéxase no medio campo como 
quere. 
   Como che pareceu a política de 
fichaxes cando estiveches no Cho-
co? 
 Para min había moi bo equipo, había 
como 8 xogadores  de Redondela e 
chegamos aos playoffs.
   E entón que pasou este ano? 
 Pois que marchamos moitos xoga-
dores e non se fichou moito. Para 

esta tempada que ven xa ficharon a 
Adrián Rodríguez, que é un moi bo 
dianteiro e espero que teñan mello-
res resultados.
  Este ano temos o equipo en boas 
mans? 
 Si. Vimos dun par de anos difíciles 
co COVID e o adestrador estreába-
se nesta categoría. Para este ano eu 
creo que o equipo vai estar ben, non 
como para acceder a xogar os playo-
ffs, pero que vai facer boa tempada. 
   Quero que che molles con esta 
pregunta. Irmáns Montes ou Amoe-
do? 
 Quedo cos Montes porque debutei 
con eles en Xuvenís e en Copa, isto 
foi unha gran ilusión. 
   Os irmáns Montes chegaron ao 
celta B e botáronos. Agora recu-
peráronos de novo, que pasa con 
iso? 
 Eu creo que non tiveron a paciencia 
suficiente con eles e adestrar un filial 
é complicado. O adestrador non ten o 
mando do equipo ao cento por cento, 
ten xente por encima que manda e é 
difícil. Se o fixeron tan ben este ano 
no Coruxo, no Celta B pódeno facer 
igual de ben ou mellor. 
   Cóntame as túas impresións des-
de que empezaches en casa Paco, 
Choco, Celta e Deportivo. 
 En Casa Paco empecei cos amigos 
que tamén xogaban ao fútbol. Logo 
pasei Polo Choco con Alex. Aquí xo-
gamos contra o Celta no torneo de 
Redondela, torneo no que quedamos 
campións, nesta tempada tamén 
quedamos Campións Galegos e aquí 
foi cando marchei para o Celta. No 
Celta vivín unha gran experiencia, 
pero non tiven sorte e non dei todo o 
meu nivel. Logo vinme para o Choco 
de novo. 
   Si que es humilde, eras un rapaz. 
Como que non o deches todo no 
Celta? Supúxoche un gran shock 
marchar deste equipo? 
 A verdade é que non, é que teño uns 
país impresionantes que non lles im-
portaba se o equipo no que quería 
xogar chamásese Celta, Barcelona 

ou Choco. Dixéronme que xogase 
onde eu estivese mellor e máis có-
modo e decidín volverme ao Choco, 
á miña casa. 
   E despois de pasar estes últimos 
anos no Choco, fíchache polo De-
portivo? 
 Cando me dixeron que o deportivo 
estaba interesado en min sorpren-
deume e chocoume bastante. A ver-
dade é que esa última tempada na 
casa foi moi boa. Marquei bastantes 
goles e as lesións respectáronme 
bastante
   Moitas grazas Davo pola entrevis-
ta e por ser un rapaz solidario. O 
outro día un amigo non tiña entra-
das para a final, partido polo que 
veu á propósito e ti mandácheslle 
unha mensaxe de apoio. Es xente 
de calidade humana. 
 Grazas, considero que podes 
ser moi bo xogador de fútbol 
pero é máis importante ser boa 
persoa.
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“Se os meus compañeiros e o meu partido están de acordo eu estou  con moi-
tas forzas e ilusión para repetir como candidato á alcaldía do meu pobo, nas 

eleccións do ano próximo”
Emiliano Lage,  Alcalde de Fornelos de Montes

A piques de en-
trarmos na épo-
ca grande das 
festas de Forne-
los  achegámo-
nos, de novo, a 
esta escolma de 
todas as belezas 
de todos os pa-
raísos do mundo 
que é este con-
cello. E,un ano 
máis conversamos co seu alcalde , o noso amigo 
Emiliano, para coñecer como van as cousas pola 
súa localidade.

   Como estades vivindo esta brutal 
espiral inflacionista no voso conce-
llo? 
 As cousas están máis ou menos como 
sempre. Pero  esta subida de prezos 
que estamos a sufrir tanto de luz como 
de carburantes afecta moito á econo-
mía do concello e  cadrar orzamentos 
é cada vez máis difícil 
Se antes pagabamos de luz entre 20 
e 22000€, dependendo da estación 
do ano, agora estamos a pagar uns 
33000. 
   O estoupido da pandemia aumen-
tara notablemente o número de fa-
milias que precisaban da axuda dos 
servizos sociais. Como está ese 
tema agora?
 Con esta enorme suba de prezos, 
incluso dos produtos máis básicos, a 
situación das familias máis vulnera-
bles está peor que nunca. Nós, se fai 
falta, deixaremos de facer outras cou-
sas para o Concello que non son tan 
necesarias, pero o compromiso deste 
alcalde e deste goberno coa nosa ve-
ciñanza que peor o pasa é, e seguirá a 
ser, inequívoco.

   Está satisfeito de como funcionan 
os servizos sociais do Concello? 
 Si, estamos satisfeitos, pero o diñeiro 
hai o que hai. Isto é unha competencia 
de Xunta  pero miran a outro lado e pá-
sannolo aos concellos
   Como están as relacións coa 
DEPO e coa Xunta? 
 Coa deputación ben, tamén teño que 
dicir que poderían axudar máis coa 
atención primaria aos colectivos máis 
desfavorecidos. 
 Coa Xunta de Galicia  non lle vexo 
ningunha melloría respecto ao noso 
concello
   Cal é a túa posición respecto aos 
eólicos na Serra do Suído?
 Parques eólicos si, pero dunha manei-
ra racional  cumprindo os proxectos e 
respectando as zonas de especial va-
lor natural e ou patrimonial. 
   E en relación á posibilidade de 
facer outro encoro cal é a túa opi-
nión? 
 Estou totalmente en contra
   Por que? 
 Porque Vigo xa ten auga suficiente 
para moitos anos co encoro que hai 

de Fornelos
. Micropigmentacion cejas y labios   

  . Masajes      . Laser SHR                  
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agora de case 22 millóns de metros 
cúbicos. O que teñen é que solucionar 
o problema das perdas .Son de case 
un 30 por 100.  
   Os tres concellos afectados: Ponte 
Caldelas, A Lama e vós tedes unha 
posición contraria ao respecto do 
encoro, non? 
 Si, os tres estamos en contra. 
Tes boa relación con eses dous alcal-
des? 
 Si si que a teño. É verdade que teño 
máis confianza, supoño que por cues-
tión xeracional, co alcalde de A Lama
   Entramos de cheo na época gran-
de das marabillosas festas de For-
nelos. Cóntanos , para quen non as 
coñeza? 
 Pois si, esta é unha época moi impor-
tante para nós. Pomos toda a nosa ilu-
sión en proporcionar á nosa veciñan-
za e ás persoas que veñan visitarnos 
unha programación de calidade que 
estea á altura do noso fermoso pobo.
 O 17 de xullo temos a “Festa de carne 
do Suído e da Chanfaina”. Esta é unha 
festa gastronómica onde o gando se 
cría aquí, na parroquia da Laxe, que 
limita con Avión, A Lama e Covelo. Son 
de libre pastoreo e para a festa sacrifi-
camos un becerro e, ás veces, medio 
máis. Despois está a Chanfaina, que é 
un chourizo con ovo e patacas. Tamén 
hai viño e sobremesas caseiros que 
fan e doan os veciños de Fornelos.   
Facémola onde está o multiusos e po-
ñemos unha carpa por se chove ou fai 
demasiada calor

 Neste evento tamén temos actuacións 
musicais como a banda de gaitas e 
pandereteiras de Fornelos, así como 
teatro a última hora para clausurar a 
festa. 
   E en agosto? 
 Temos o 6 de agosto, o festival de 
“Folk do Río”, na Praia Fluvial de Porto 
Vilán. Imos pola 21 edición, durante a 
pandemia non se puido facer. Aquí ac-
túa a nosa banda de gaitas e grupos 
folclóricos locais. 
 Despois entramos na “Semana Cul-
tural” temos festa da escuma, actua-
cións para os pequenos e pequenas, 
unha obra de teatro e ilusionista. 
 Para o 9, 10 e 11 de agosto xa temos 
as nosas festas patronais. As “Festas 
de San Lorenzo”. A verdade é que 
sempre son un éxito e vén moita xente. 
E todas estas festas esperamos face-
las con plena normalidade este verán? 
Si, para este ano por fin debera   ser 
todo con plena normalidade
    Co premio de xornalismo Lueiro 
Rey, seguimos a lume de biqueira? 
 Si, este ano fíxose a quinta edición. 
A finais de verán, entre setembro e ou-
tubro teremos o de poesía. Seguimos 
totalmente implicados en que sexa un 
aceno de identidade deste Concello.  
 Tamén hai un acordo do pleno do 
Concello para enviar un escrito á Real 
Academia Galega e que teñan en con-
ta en dedicarlle un ano o día das letras 
galegas a Manuel Lureiro Rey. Tamén 
llo imos a enviar ao Concello do Grove 
porque tamén teñen un premio de poe-

sía no seu nome. Aínda que era nacido 
en Fornelos, viviu moitos anos alí.
   No 2023 hai eleccións municipais. 
Estás animado a presentarte de 
novo á alcaldía? 
 Aínda falta un ano, pero se hai saú-
de, os compañeiros queren e o partido 
tamén, seguiremos adiante. 
   Para acabar Emiliano, resúmeme 
as principais actuacións que tedes 
previstas para o futuro inmediato
 Imos levar adiante a reforma do Pavi-
llón de Deportes e isto xa está adxu-
dicado a unha empresa cun importe 
duns 300.000€, que financiamos entre 
a DEPO e o Concello
 Tamén vai saír agora a licitación para 
o cambio de iluminación pública e po-
der poñer luces LED para abaratar o 
recibo da luz. O investimento para isto 
case é de 700000€ e quedará todo o 
Concello con luces LED. Contamos 
poder reducir o recibo da luz entre un 

30 ou un 35%. 
 Puxemos tamén placas solares para 
abastecer o pavillón, o ximnasio e a 
pista de pádel. Estas placas montá-
molas encima do garaxe do Concello, 
xa están a funcionar e fixemos un in-
vestimento de 55.000€. Por outra par-
te estamos pelxando con intensidade 
para conseguirmos fondos Next Gene-
ration. 

O teu 
xornal en

galego

Entrevista 
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Chapela

O BNG acusa a PSOE e PP de non defender a volta 
do servizo de pediatría a Fornelos de Montes

 A fronte nacionalista presentou unha moción ao Pleno, rexeitada por am-
bas forzas, para reclamar asistencia pediátrica no centro médico do con-
cello. 
 Milagros Casal: “As familias de Fornelos levamos máis de dous anos sen 
pediatra, tendo que desprazarnos a Redondela, a 20 quilómetros, para ser 
atendidas”. 

 O Bloque Nacionalista Galego acusa 
a PSOE e PP de non defender a volta 
do servizo de pediatría a Fornelos de 
Montes. A fronte nacionalista lamen-
ta que ambas forzas políticas rexei-
taran a moción ao Pleno municipal 
formulada polo BNG para reclamar á 
Xunta o retorno da asistencia pediá-
trica ao centro médico do concello.
 “As familias de Fornelos levamos 
máis de dous anos sen pediatra, ten-
do que desprazarnos a Redondela, a 
20 quilómetros, para ser atendidas”, 
explicou a portavoz municipal das 
nacionalistas, Milagros Casal, que 

subliñou que esta decisión está a 
supoñer “un gasto económico e de 
tempo innecesarios e prexudiciais 
para a veciñanza”.
Casal apuntou que este despraza-
mento se traduce en horas perdi-
das de escola para as crianzas e 
de traballo para as familiares, ade-
mais do desembolso para realizar o 
traxecto, aínda maior para aquelas 
persoas que carecen de vehículo 

privado. Unha situación que ten sido 
denunciada polo Bloque en numero-
sas ocasións, con até tres mocións 
ao Pleno de Fornelos, sen que o Go-
berno galego rectificara este recorte.
 A voceira nacionalista criticou que 
tanto o PSOE como o PP solicitaran 
aprazar a moción do BNG até outu-
bro, argumentando unha presunta 
negociación coa Consellaría de Sa-
nidade para a volta de pediatría en 
setembro. “Na situación actual non 
ten sentido que as nenas e os nenos 
de Fornelos sigan sen ter atención 
presencial no noso centro de saúde”, 
insistiu Casal.

Fornelos de Montes

Redondela

A veciñanza de Redondela volta á loita desta 
volta pola saninade pública

Redondela

 O último veciño en denunciar publica-
mente en  as deficiencias do centro de 
Saúde de Redondela foi Noe Covelo 
Míguez, veciño de Cedeira, que tras 
un accidente doméstico precisaba re-
habilitación, para o cal asistiu o pasa-
do 28 de xuño ao que sería unha serie 
de sesións de rehabilitación, recibíu a  
dese día e a sorpresa foi que non ha-
bería máis ata o 19 de xullo, o motivo 
era que o persoal ía de vacacións e 
non había previstas substitucións para 
tal atención. 
 Porén o pasado 13 créase a Platafor-
ma Redondelá en Defensa da Sanida-
de Pública, que pretende movilizar á 
veciñanza de toda a vila para organi-
zar unha loita activa en contra da des-
mantelación encuberta da sanidade 
pública en beneficio da privada asfi-
xiando os poucos recursos materiais e 
de persoal que nos quedan ou deixan 
que nos queden.
 “Queremos deixar de xeito individual o 
desmantelamento da sanidade pública
facer comúns  a nosas situacións e 
politizalas. Non pretendemos queixar-
nos dos profesionais pois ao seu xei-
to están a sufrir nas súas carnes este 

problema coa merma das condicións 
laborais senon que poñemos o punto 
de mira nos responsables das admi-
nistracións de idoloxía privatizadora e 
neoliberal”, aseveran os integrantes da 
Plataforma.. 
 Os primeiros pasos son recoller to-
das as denuncias de xeito anónimo ou 
nominais por correo electrónico ou na 
súa páxina de Facebook, argallar mo-
bilizacións, preparar palestras con per-
soal sanitario implicado, e contactar 
coas demais vilas en loita como Can-
gas, Moaña e Soutomaior entre outros. 

 Tralas últimas denucias  pola nefasta xestión dos centros de Saúde de Re-
dondela e Chapela, por parte do SERGAS, a veciñanza de Redondela pon 
en marcha a Plataforma Redondelá en defensa da sanidade pública

O teu 
xornal 

en Galego
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Estrada de Soutomaior, 11 Arcade

Estamos implicados coa vida
           impiicaste con nós?

O Grupo Casa Paco 81 pecha unha tempada O Grupo Casa Paco 81 pecha unha tempada 
que roza a excelenciaque roza a excelencia

 O fútbol con 3.500 millóns de xo-
gadores e máis de 250 millóns de per-
soas que o practican con regularidade 
é o deporte máis practicado do mundo. 
Con incontables estudosos, teorías, 

métodos, estudos no que cada club 
traballa coa súa filosofía. No caso do 
Grupo Casa Paco 8, baixo o lema “de-
porte, convivencia e amizade” comezan 
a formación dos máis pequenos ó tra-

Redondela

verso do Futsal coa convicción de que 
pasen de que é o máis adecuado para 
a súa aprendizaxe, independentemente 
de que vaian ou non a praticar o fútbol 
ou continúen no futsal. 
 Froito desta convicción este ano deci-
diron poñer o broche final a esta tempa-
da participando nas dúas modalidades 
da Vigo Cuptorneo de gran repercusión 
e prestixio. O resultado foi excelente, 
na modalidade de Fúbol 7, os Sub 10 
fixeron un gran papel caíndo tan só 
contra o Celta B que sería o gañador 
do torneo, na categoría Sub 8 conse-
guiron levar o título aínda superando 3 
eliminatorias a penaltis, os  Sub 6, aca-
daron un segudo posto con sabores de 
victoria xa que ata daquela soamentes 
xogaran ao futsal e caíron cun gol no úl-

timo minuto no primeiro partido da súa 
vida que xogaron con choiva.
 Na seguinte semana serían 5 os equi-
pos que participaron na modalidade fut-
sal. O Sub 10 coroouse campión nunha 
final moi loitada, en  Sub 8 participaron 
tres equipos obtendo o título da cate-
goría con superioridade e o subcampi.
onato de consolación, en Sub 6 o club 
presentou un grupo moi xove que loitou 
na contra das numerosas adversidades 
xurdidas. 
 O Grupo Casa Paco 81 tivo un enorme 
protagonismo nas modalides da Vigo 
Cup e a gran actuación dos ananos da 
familia amarelaa, este torneo reforza a 
convicción dos seus dirixentes e corpo 
técnico de que o club a nivel deportivo 
continúa no bo camiño.

Redondela

O Concello de Redondela recibe unha axuda da Deputación 
de Pontevedra para continuar co proxecto de Toponimia

Redondela

 O Concello de Redondela recibe unha 
axuda da Deputación de Pontevedra 
para continuar co proxecto de Toponi-
mia
A subvención de algo máis de 3300 
euros permite ao Goberno local conti-
nuar co seu traballo de recuperación, 
difusión e divulgación da microtopo-
nimia de Redondela “que é parte da 
nosa propia identidade” sinala a alcal-
desa Digna Rivas
 O Servizo de Normalización Lingüís-
tica de Redondela, dependente da 
Concellería que xestiona a alcaldesa 
Digna Rivas, vén de conseguir unha 
axuda da Deputación de Pontevedra 
para continuar co proxecto de topo-
nimia que viña desenvolvendo. Por 
segundo ano consecutivo, o Concello 
redondelán mantén a súa aposta pola 
recuperación, difusión e divulgación da 
microtoponimia como garantía de con-
servación pero tamén para a súa posta 
en valor como patrimonio inmaterial do 

pobo galego. Desta vez o SNL recibirá 
unha axuda polo importe de 3317,34€.
 Cómpre lembrar que, dende a súa 
chegada ao Concello, o Goberno so-
cialista mantén unha firme aposta non 
só pola recuperación da microtoponi-
mia do municipio para evitar que caia 
no esquecemento, senón tamén para 
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    Redondela

Redondela
a súa difusión e divulgación e, dentro 
desas iniciativas, o SNL puxo en mar-
cha unha web de toponimia (toponi-
mia.rendondela.gal), unha páxina que 
ten elementos diferenciadores con 
outras páxinas similares como é que 
cada microtopónimo vai acompañado 
da correspondente explicación sobre a 
orixe do mesmo.
 Digna Rivas subliñou a importancia de 
recoller toda a toponimia “aínda viva 
na veciñanza ante o perigo inminente 
de perda” e nese sentido agradeceu 

“o apoio incondicional da Deputación 
de Pontevedra que, dende o comezo, 
prestou a este proxecto”.
 O proxecto do Goberno redondelán 
trata de minguar a perda da riqueza 
do patrimonio inmaterial “que corre 
serio risco de desaparición coa morte 
de cada persoa maior”, asegura a al-
caldesa redondelá quen lembrou que 
a toponimia “é un dos elementos do 
patrimonio inmaterial valorados pola 
UNESCO como de especial protec-
ción”.

O Concello pon en marcha o Tren Turístico para 
que visitantes e veciñanza “poidan coñecer os

 lugares máis interesantes da contorna”
Redondela

 O Concello pon en marcha o Tren Turístico 
para que visitantes e veciñanza “poidan coñe-
cer os lugares máis interesantes da contorna”
A saída será dende a parada na rúa Xeneral 
Rubín, un punto de fácil situación tanto para 
veciños e veciñas como persoas peregrinas e 
visitantes
 O Concello de Redondela, coa finalidade de 
potenciar as actividades turísticas coas que 
conta, poñerá en marcha, o vindeiro venres, 
o servizo de Tren Turístico, unha iniciativa 

que permite coñecer os puntos máis desta-
cados de Redondela que está dirixida non só 
a persoas que peregrinan e visitantes, senón 
tamén a veciñanza que, dun xeito distinto ao 
habitual, poderán percorrer a súa vila e mirala 
dende unha perspectiva distinta.
 A alcaldesa Digna Rivas subliñou precisa-
mente ese aspecto de que “veciñas e veciños 
descubran a súa vila ‘con outros ollos’ e dun 
xeito tranquilo e distinto, percorran o casco ur-
bano e o porto e a praia de Cesantes”.

 O Tren Turístico terá a súa saída dende a 
rúa Xeneral Rubín, un lugar de fácil ubicación 
tanto para as veciñas e veciños com para as 
persoas visitantes, para dende aí pasar pola 
rúa Mendiño ata ao porto de Cesantes para, 
deseguido e pola rúa Catapeixe, dirixirse á 
praia de Cesantes onde fará unha pequena 
parada para volver ao seu punto de destino 
e incluso as persoas usuarias poderán gozar 
das actividades do Kite Fest, todo un espec-
táculo deportivo. O Tren Turístico estará fun-
cionara mañá e tarde en horarios que estarán 
expostos no punto de saída.

 O punto de saída poderá ser cambiado cando 
a Policía Local o considere oportuno con moti-
vo de eventos especiais como poden ser días 
de mercado, festas ou eventos que orixinen 
calquera tipo de incompatibilidade co punto 
habitual de parada.
 Trátase, asegura a rexedora local “de con-
tribuír á potenciación dos recursos turísticos 
do municipio e, ao mesmo tempo, ofrecer á 
veciñanza e visitantes, unha actividade que, 
noutros municipios que a realizan, amosouse 
como un elemento dinamizador da potenciali-
dade turística”.

O BNG lamenta o desleixo de Agustín Reguera coa 
sanidade de Soutomaior

Soutomaior

 O pasado 1 de xullo, o BNG de Sou-
tomaior presentou unha solicitude de 
pleno extraordinario pola situación sa-
nitaria do concello, despois de coñecer 
que Soutomaior ía quedar sen servizo 
de pediatría e matrona durante todo o 
mes de xullo debido a que o PP non ía 
cubrir as vacacións do persoal do cen-
tro de saúde do concello.
Pese á urxencia desta situación, que 
afecta e afectará a moitas familias do 
concello durante todo xullo, o alcalde, 
Agustín Reguera, optou por seguir 

a estratexia do PP na Xunta e deixar 
correr os días até esgotar o prazo da 
convocatoria, que finalmente chegou 
para o 18 de xullo. 18 días nos que a 
veciñanza viuse absolutamente sola, 
sen que Agustín fixese absolutamente 
nada por intentar mellorar a situación 
sanitaria. Máis grave aínda nun mes 
de xullo que, como recollen todos os 
días os medios de comunicación, está 
a ser dos máis calorosos desde que 
hai rexistros, sabendo ademais que os 
nenos e nenas son un dos colectivos 
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Redondela
máis vulnerables ás altas temperatu-
ras.
 O portavoz municipal do BNG e depu-
tado no Parlamento, Manu Lourenzo, 
criticou a “inacción do PP para inten-
tar resolver unha situación denigrante 
para a veciñanza” como é a falta de 
persoal sanitario. “Cun alcalde serio, 
o pleno extraordinario estaría convo-
cado canto antes. Agustín Reguera, 
en cambio, fai seguidismo do PP e 
deixa correr o tempo sen facer nada, 
agardando que a xente esqueza o 
tema e non lle diga nada”, explicou.
Para o BNG tamén resulta lamentábel 

que durante a Comisión de Sanidade 
de Soutomaior, celebrada o mércores 
13, ante as propostas e solicitudes 
do BNG, o grupo do goberno optou 
polo silencio cómplice. En palabras 
do concelleiro Diego Moreira, “a única 
palabra que dixo o voceiro do gober-
no ante todas as propostas foi que 
se abstiñan, o cal é unha falta de 
respecto para a veciñanza que está 
a sufrir, Soutomaior non merece un 
goberno ausente e que se se abstén 
ante os problemas, que se posicio-
na coa Xunta e co PP contra Souto-
maior”.

O «Berete Rock» volverá a encher de música o 
Paseo Marítimo de Chapela

Chapela

 A novena edición do festival, todo un 
referente no calendario galego do rock, 
volve á normalidade dous anos despois 
da súa última cita cun cartel “potente” 
nun marco natural de excepción como é 
o Paseo Marítimo de Chapela
 O vindeiro 6 de agosto, o Paseo Ma-
rítimo de Chapela volverá a converter-
se nun extraordinario escenario natural 
para acoller a novena edición do «Be-
rete Rock» organizado pola Asociación 
Berete Rock e o Concello de Redondela, 
a través da Concellería de Cultura que 
dirixe Iria Vilaboa.
 “Cando hai ideas e traballo, non hai ba-
rreiras nin límites e o Berete Rock é un 
bo exemplo diso” asegurou a alcaldesa 

de Redondela, Digna Rivas, na presen-
tación do IX Berete Rock logo de que no 
2020 e 2021 o festival non puidera cele-
brarse por mor das restricións marcadas 
pola pandemia.

“Dous anos complicados como os que ti-
vemos non foron quen de impedir que a 
Asociación Berete Rock mantivera a ilu-
sión e a transformase hoxe, neste 2022, 
nun cartel potente que reafirma Berete 
Rock como un dos festivais de referen-
cia da música rock en toda Galicia”.
 Así, a partir das 21 horas do vindeiro 6 
de agosto, levantarase o telón no Paseo 
Marítimo de Chapela para que o rock 
sexa o protagonista. Para esta edición 

do 2022, a novena do festival, traba-
llouse arreo como xeito de resarcirse de 
dous anos de ausencia.
 Atreides, El Tren, Moon Cresta, Nostro-
mo e Motores na súa xira de trinta ani-
versario, nomes inseparables da historia 
do rock e que dan conta da importancia 
do festival.

 Un dos grandes méritos do Berete Rock 
e terse convertido nun festival con nome 
propio e cita imprescindible para os aman-
tes dun xénero “que non sabe de idades”, 
asegura Digna Rivas, “apostando polos 
grupos da contorna e demostrando que 
nesta terra non só temos de todo, senón 
que somos capaces de todo”.
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A túa xoiería de confianza

Taller de reloxería e xoiería

Angel Rodríguiguez

-Pablo iglesias, 18      CANGAS

986 30 58 36                   617 64 03 77

Pablo Iglesias, 18
CANGAS

986 30 58 36       617 64 03 77

O concello de Bueu adquire sete novos desfibriladores 
para mellorar a seguridade nas instalacións municipais

 O Concello de Bueu vén de ad-
quirir sete novos desfibriladores 
cos que se incrementará a segu-
ridade de instalacións municipais 
como a Casa do Concello e a Po-
licía Local, e que se suman aos 
cinco dos que xa se dispón. Félix 
Juncal, alcalde de Bueu, e Silvia 
Carballo, concelleira de promo-
ción económica e turismo, recibi-
ron esta semana o subministro no 

Bueu

que se in-
v e s t i r o n 
arredor de 
9.000 eu-
ros de fon-
dos pro-
pios. 
S e g u n d o 
a v a n z a 
a conce-
lleira, “o 
p r i m e i r o 

paso foi a compra, e a continua-
ción daremos de alta os desfibrila-
dores no rexistro oficial, ademais 
de impartir un curso de forma-
ción homologado a mediados de 
agosto”. Este curso destínase a 
colectivos deportivos, persoal da 
Policía Local e outras persoas 
vinculadas coa seguridade muni-
cipal, e o encargado de dar a for-
mación será Emilio Aguete, técni-
co de emerxencias.

O Sergas non cubre as ausencias de persoal no centro de 
saúde de Cangas, comprometendo a asistencia sanitaria
A CIG-Saúde reclámalle ao Sergas que cumpra os compromisos 
adquiridos coas traballadoras/es tras as súas denuncias públicas
Cangas

 O  p a s a d o  m e s  d e  a b r i l  a s 
t r a b a l l a d o r a s / e s  d o  c e n t r o 
d e  s a ú d e  d e  C a n g a s  d e n u n -
c i a b a n  x u n t o  c o a  C I G  a  r e s -
t r i c i ó n  d e  v a c a c i ó n s  d o  p e r -
s o a l ,  t r a s  o  q u e  a  X e r e n c i a 
s e  c o m p r o m e t e r a  a  c u b r i r  o 
3 3 %  d a s  a u s e n c i a s  e  a  v a l o -
r a r  a p o i a r  o  c e n t r o  c u n  r e f o r -
z o  d e  c o s t a .
 I n i c i a m o s  o  m e s  d e  x u l l o 
e  a t o p á m o n o s  q u e  a s  v a c a -
c i ó n s  d e  e n f e r m a r í a  d e s t e 
c e n t r o  e s t á n  s e n  c u b r i r ,  q u e -
d a n d o  s e i s  e n f e r m e i r a s / o s 
d e  a d u l t o s / a s  d u n  t o t a l  d e 
n o v e  e  d ú a s  e n f e r m e i r a s  d e 
p e d i a t r í a  d u n  t o t a l  d e  t r e s .  A 
X e r e n c i a  r o m p e u  o  c o m p r o -
m i s o  d e  c u b r i r  a s  v a c a c i ó n s 
d o  p e r s o a l  e  e s t a  s i t u a c i ó n 
v a i  s u p o r  u n h a  l i m i t a c i ó n  n a 
a s i s t e n c i a  d o  c e n t r o ,  q u e 
t e r á  q u e  p r i o r i z a r  a  r e a l i z a -

c i ó n  d e  c u r a s  c r ó n i c a s  e  a 
a t e n c i ó n  u r x e n t e  a o  t e r  q u e 
a s u m i r  a  a t e n c i ó n  d o s  d o e n -
t e s  d a s  e n f e r m e i r a s / o s  a u -
s e n t e s .
 A d e m a i s ,  t a l  e  c o m o  v i m o s 
r e i t e r a n d o ,  n e s t a  l o c a l i d a -
d e  o  i m p o r t a n t e  a u m e n t o  d e 
p o b o a c i ó n  d u r a n t e  o  v e r á n 
m u l t i p l i c a  t a m é n  a  d e m a n d a 
a s i s t e n c i a l  n o  c e n t r o .  E s t a 
a t e n c i ó n  a n t e s  d a  p a n d e m i a 
e r a  a s u m i d a  p o l o s  c o ñ e c i d o s 
“ r e f o r z o s  d e  v e r á n ” ,  f i g u r a 
d a  q u e  s e  p r e s c i n d i u  e s t e 
a n o  e n  t o d o s  o s  c e n t r o s  q u e 
s o f r e n  e s t e  a u m e n t o  d e  p o -
b o a c i ó n  n e s t a  á r e a  s a n i t a r i a .
 E s t a  s i t u a c i ó n  s u p ó n  u n  d e t e -
r i o r o  i m p o r t a n t e  n a  a t e n c i ó n , 
d e m o r a n d o  a  r e a l i z a c i ó n  d e 
c i t a  p r o g r a m a d a s  a  d o e n t e s 
c r ó n i c o s / a s ,  a s í  c o m o  t é c n i -
c a s  d i a g n ó s t i c a s  n e c e s a r i a s 
p a r a  o  c o n t r o l  d a  e n f e r m i d a -
d e .  E s t a  s o b r e c a r g a  q u e  s e 
x e r a  p o l a s  d e m o r a s  s e g u i -
r á  r e c a e n d o  s o b r e  o  p e r s o a l 
d e  e n f e r m e r í a ,  q u e  t e r á  q u e 
a s u m i r  t r a s  o  p e r í o d o  d e  v a -
c a c i ó n s  t o d o  o  t r a b a l l o  q u e 
n o n  s e  p u i d o  d e s e n v o l v e r 
p o l a  f a l t a  d e  p e r s o a l .
 D e s d e  a  C I G - S a ú d e  s o l i c i t a -
m o s  q u e  s e  a s u m a n  o s  c o m -
p r o m i s o s  a d q u i r i d o s  c o a s 
t r a b a l l a d o r a s / e s  e  q u e  s e 
c u b r a n  a s  v a c a c i ó n s  d e  e n -
f e r m a r í a  d o  c e n t r o

O morrazo

O teu 
xornal en 
galego
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Pedro M. Cortegoso Gago, traballador do SERGAS
Estamos sen médicos, a culpa é de Vladimir Vladimirovich

A lamentábel situación da sanidade 
pública galega non é ningunha novida-
de. A estratexia de deterioro impulsada 
polo Partido Popular desde a Xunta 
está sendo un éxito e está acadando to-
dos os obxectivos: desmantelamento e 
desvío de recursos á sanidade privada.
Eles están en política para mirar po-
los intereses das grandes empresas 
ás que serven como fieis lacaios sen 
importarlle as consecuencias para os 
petos e a saúde do “populacho”. Non 
lles pesa na conciencia que non haxa 
ambulancias abondo para atender as 
urxencias ou que as listas de agarda na 
atención primaria sexan de semanas e 
na especializada de meses.
 Por se isto non fose abondo, estes días 
tivemos coñecemento dun feito moi 
grave, o centro de saúde de Marín vai 
permanecer fechado polas tardes do 1 
de Xullo até o 15 de Setembro. A escu-
sa, se pode habela, é que isto ven pro-
vocado pola falta de persoal médico. 
Persoal falta en Marín e en case todos 
os centros de Galiza desde fai tempo 
sen que o Sergas faga nada por evitalo. 
E non podemos esquecer que o centro 

de saúde de Seixo continua ao 50%, 
cun só médico de dous que debería ter.
Á nosa beira a situación non é mellor. O 
venres 1 de xullo realizouse unha ocu-
pación simbólica do centro de saúde de 
Moaña para reclamar a reposición de 
médicos e do servizo de urxencias tras-
ladado a Cangas coa escusa da pande-
mia. En Cerdedo deixaron varios días 
a localidade sen ningún facultativo. En 
Raxo tentaron botar o feche e deixalos 
sen asistencia durante quince días
A atención hospitalaria vai polo mes-
mo camiño. As urxencias do Hospital 
Montecelo levan unha tempada vivindo 
episodios de saturación e colapso. As 
listas de agarda para as operacións ci-
rúrxicas cada día son máis longas, che-
gando a non cumprir os prazos legal-
mente estabelecidos para realizar as 
intervencións, inclusive das patoloxías 
máis graves.
 Os profesionais deste hospital saíron 
publicamente denunciando o inxustifi-
cado feche de camas e o desvío de pa-
cientes ao Salnés, acusando á xerencia 
do centro de facer isto para aforrar car-
tos. Unha práctica habitual do Sergas 
en temporada estival, como se no verán 

non houbera enfermidades, que deixa 
en precario a atención hospitalaria.
E mentres todo isto acontece os res-
ponsábeis políticos, os que deberían 
estar buscando solucións a todos estes 
problemas, adícanse a pasear polas 
rúas de Marín en moto. Como se fose 
un motorista dos “Ángeles del Infierno”, 
Rueda veu por Marín esnaquizando 
todo ao seu paso.
 Sí, dous días despois de fechar o cen-
tro de saúde pola tarde, e despois de 
cargarse a Escola de Ensino Infantil 
Virxe do Carmen, o Presidente Rueda, 
coa Alcaldesa Ramallo de paquete, dé-
ronse un garbeo pola vila e visitaron a 
concentración de motos para sacarse 
unhas boas fotos e ter uns titulares xei-
tosos de precampaña das municipais.
Quedounos claro que o Presidente Rue-
da manexa ben a motocicleta, como Ar-
nold Schwarzenegger en Terminator. O 
que non está tan claro é cando traballa, 
cando está no despacho, pois todos os 
días está presente no telexornal inau-
gurando aquí, prometendo cartos alá...  
Debe ser que o cargo de presidente ten 
moito de actor ou presentador televisi-
vo para encher o NO-DO 2.0 en que se 

transformou a TVG.
Se nós doe unha perna ou calquera 
outra parte do corpo e non temos 
médico, se non temos ambulancia 
que nós veña buscar, se as radio-
grafías tardan un mes en ser infor-
madas, non pasa nada. A Sra. Ra-
mallo danos pan e circo. 
Temos de novo á Panorama, a Pa-
rís de Noya, a Festa Corsaria, e 
este ano o mellor dos artistas do 
mundo mundial Kiko Rivera, para 
contentarnos e facernos esquecer 
que estamos gobernados por “co-
merciais” ao servizo de fondos de 
investimento e grandes empresas 
trasnacionais que fan negocio coa 
nosa saúde.
 E por que non fan nada para so-
lucionar os problemas da sanidade 
pública galega? Por que non poden. 
Non poden contratar médicos, ATS 
ou administrativos por culpa de Vla-
dimir Vladimirovich Putin, de Pedro 
Sánchez ou do bipartito. Rueda, 
coma antes Feixoo, sempre ten 
alguén a quen botarlle as culpas 
mentres pasea en moto polas rúas 
de Marín. 

Opinión
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“En todos estes anos na alcaldía a miña preocupación 
sempre foi estar á altura, e  ser digno do cargo”

Félix Juncal, alcalde de Bueu

Entrevista de Tino lago e Marco A. Santos Soto

 Despois de 3 maiorías absolutas consecutivas acadadas no 
2007, 2011e 2015 o BNG perdeu esta privilexiada situación nas 
municipais do 19, pois baixou de 12 a 8 actas. Foi un pacto co 
único concelleiro de ACB o que lle permitiu ao alcalde Juncal 
conseguir o noveno asento e manter a maioría de goberno 
pois a corporación de Bueu ten 17 asentos. Naquel momen-
to percibíase polas rúas da localidade un estado de opinión 
referente a unha suposta relaxación do alcalde e o seu go-
berno. Félix sempre negou que esa presunta relaxación fose 
real, pero si recoñecía ser consciente da existencia desa co-
rrente de opinión e comprometeuse  a pór todo da súa parte 
para tratar de mudala. Hoxe, catro anos despois, parece telo 
conseguido, polo menos eu despois preguntar a moitos veci-
ños e veciñas, como fai sempre este medio de comunicación 
, non a atopei por ningures. En calquera caso velaí vai o que 
deu de si a nosa conversa co alcalde de Bueu
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   Sempre que entrevisto a algún al-
calde ou alcaldesa teño o costume 
de, o día antes, peneirar as redes 
sociais do principal partido da opo-
sición para coñecer cales son os 
temas máis candentes. Así o fixen 
co PP de Bueu e chamoume pode-
rosamente a atención que apenas 
hai nada de chicha, só tres asuntos 
concretos que logo comentarei con-
tigo. Está relaxada a oposición?
 Eu creo que non. Eles fan o seu tra-
ballo e nós procuramos facer o noso o 
mellor posible nun momento extraordi-
nariamente complexo.
    O primeiro dos temas aos que an-
tes me refería é o da limpeza. Bueu 
está sucio?
 A día de hoxe hai un recoñecemen-
to inmensamente maioritario de que 
non é así. Non, Bueu non está sucio. 
Si temos detectado algún problema 

referente á necesidade de rozar al-
gunhas vías que curiosamente son 
de titularidade autonómica. Bueu non 
ten un problema xeral de limpeza. É 
a oposición que trata de desgastar ao 
goberno cun problema que non existe.
    No pleno de xuño o PP presentou 
unha moción ao respecto da limpe-
za. Por que votastes en contra?
 Por dúas razóns:1) porque entendia-
mos que a situación que describe a 
moción non se correspondía coa rea-
lidade.2) porque cada ano o concello 
está a dedicar máis medios para ter un 
bo servizo de limpeza.
    En relación ás vías de titularida-
de autonómica, que antes mencio-
nabas, véñenme á memoria varios 
alcaldes e alcaldesas queixándose 
dunha suposta tendencia da Xunta 
a eludir as súas responsabilidades 
traspasando competencias, que lle 

son propias, á xestión dos conce-
llos. Ti tes tamén esa percepción?
 Absolutamente si. Por exemplo con 
toda a área de servizos sociais, que 
pola lei 27/2013 é unha competencia 
autonómica, o que fai a Xunta median-
te unha lei autonómica é delegar a súa 
xestión nos concellos incumprindo a 
propia lei de base. Nós vimos asumin-
do entre un 50 e un 60% do custe do 
servizo de axuda no fogar. Temos que 
dispoñer de máis de 260.000 € só para 
ese servizo, cando é unha competen-
cia autonómica que debera financiar 
ao 100% a Xunta. E hai moitos outros 
aspectos como os servizos sociais, a 
xestión da pesca recreativa....
     A segunda cuestión á que facía 
referencia o PP nas súas redes é o 
suposto mal estado dos cemiterios 
municipais. Están en mal estado os 
cemiterios?
 En Bueu hai catro cemiterios ademais 
do pequeno de Ermelo, e teño que re-
coñecer que en ocasións non están 
como deben de estar. Eu estiven o 2 
de maio e a verdade non quedei nada 
satisfeito do seu estado. A persoa que 
temos asignada para limpeza non está 
cumprindo. Temos un problema de fal-
ta persoal que é necesario resolver
   E a última discrepancia que pui-
den encontrar nas redes do PP era  
sobre o modelo de xestión da pisci-
na. Cal é a túa opinión?

 O PP pasou de ser un negacionista da 
piscina, a cuestionar á súa situación e 
a criticar o seu modelo de xestión. Eles 
dicían que o modelo ía supor unha ruí-
na económica para o concello e re-
sulta que pechamos o exercicio 2021 
con superávit e remanente positivo de 
tesourería nun momento extraordina-
riamente delicado cuns incrementos 
de custes brutais. A pesar de todo fo-
mos capaces de prestar o servizo da 
piscina. E teño que dicir que estamos 
a traballar con intensidade para que 
despois do verán poidamos ter a do-
cumentación definitiva e poder arrincar 
coa licitación do contrato de servizos e 
desenvolver todas as posibilidade que 
ten ese centro deportivo
     Como está a situación da veci-
ñanza de Ons?
 O paso do tempo demostrou que 
aquilo que dicía a Xunta sobre os seus 
medos  ,ou non sei se escusas, refe-
rentes a que a afluencia de xente ao 
longo de toda a tempada estival supe-
raría todos os límites soportables para 
a sostibilidade da illa non era certo. A 
razón tíñaa a veciñanza e o Concello. 
E aquelo que pretendía a Xunta de li-
mitar o acceso aos nativos da illa era 
disparatado. Agora o que queda é que 
se recoñeza dunha vez o dereito de 
propiedade aos lexítimos propietarios 
das vivendas.
    Agora mesmo os insulares teñen 

Entrevista
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algún tipo de restrición?, ou poden 
ir ás súas vivendas con liberdade? 
Poden ir ás súas casas con total liber-
dade.
    As relacións co Museo Massó es-
tán mellor Félix?  
 Son relacións institucionais de respec-
to e lealdade. Este museo é moi im-
portante para o Concello de Bueu. É 
propiedade da Xunta de Galicia, teñen 
un proxecto anunciado de máis dun 
millón de euros para a súa ampliación 
e nós cuestionamos a súa ambición. 
Nós cedémolas parcelas hai uns anos, 
case 4000 m de terreo para unha am-
pliación coa que estabamos máis de 
acordo, onde se recuperaban espazos 
para poder traer para Bueu pezas que 
están noutros museos. Cedemos os 
terreos para unha ampliación e non 
queremos renunciar a ela.
    Nas eleccións do 2019, aínda que 
conservaches a alcaldía, perdes-
tes unha importante cantidade de 
votos e a maioría absoluta. Naquel 
momento comentábache que se 
percibía nas rúas de Bueu certa pul-
sión referente á existencia dunha 
suposta relaxación do teu Goberno. 
Dicíasme que non era real, pero que 
eras consciente da existencia dese 
estado de opinión e que ías tratar 
de poñer todo da túa parte para que 
desaparecese .Hoxe, 4 anos des-
pois, xa non percibo esa pulsión, xa 

ninguén me fala  de que estás rela-
xado. Que pasou?
 Cada etapa é diferente. Chegamos ao 
ano 2019 cometendo erros importan-
tes e eu era consciente diso. Aínda que 
cometésemos estes erros tampouco 
era xusta esa percepción da cidada-
nía. Recoñezo que non asumín certos 
riscos durante eses anos para poder 
desbloquear situacións de bloqueo e 
algunha cuestión interna do funciona-
mento do grupo  que foi o que nos fixo 
perder esta confianza. Consciente de 
todo iso, tiven que dar un paso á fronte 
e asumir desde o meu convencemento 
algunhas competencias como a xes-
tión da área de obras e servizos, co 
risco que isto representa.
 Podo dicir que a situación mellorou 
nestes anos, pero non significa que 
non haxa problemas. Seguimos tendo 
necesidades, hai cousas que temos 
que corrixir e seguir mellorando. A di-
námica e distinta. O alcalde agora ao 
ser responsable de servizos e obras 
ten que estar a pé de rúa, en contacto 
coa cidadanía e non aquí encerrado 
no despacho todo o tempo. Recuperei 
esa canle máis directa e en contacto 
coa cidadanía para poder explicarlle o 
esforzo e o traballo que se realiza.
   Cales son as principais actuacións 
que desenvolvestes no concello 
nestes 3 anos?
 Acabamos a rexeneración urbana 

de Ermelo, este mes remátase a res-
tauración na Carpintería de Ribeira. 
Tamén fixemos un gran investimento 
na piscina municipal. Investimento de 
Mobilidade Urbana na Rúa a Pedra. 
Este ano culmínase tamén, despois de 
15 anos de traballo intenso, a recupe-
ración dos areais de Bueu que algúns 
estaban moi deteriorados en canto á 
calidade das súas augas. A Banda do 
Río, este verán poderemos levantar as 
bandeiras azuis do Concello. Cando 
cheguei no ano 2007 á alcaldía, Bueu 
quedárase sen bandeiras azuis.  Po-
der converter unha praia urbana que 
practicamente hai 15 anos era unha 
fosa séptica , a día de hoxe poidamos 
dicir que imos levantar alí unha ban-
deira azul este verán, creo que é a de-
mostración dun traballo comprometido 
co medio ambiente e coa veciñanza. 
Podo afirmar que a praia por fin é do 
pobo.
    As relacións cos teus socios do 
ACB son correctas?
 Absolutamente. Creo que a experien-
cia mutua é excelente. O traballo que 
se realiza é de lealdade total e recípro-
ca.
     ACB é unha escisión do BNG 
dunha época moi traumática para o 
nacionalismo en Galicia. Non é po-
sible recompoñer a unidade do na-
cionalismo en Bueu?.
 Saben que eu estaría encantado. No 

seu día, no ano 2003 dixen que con 
esta ruptura o concello máis prexudi-
cado ía ser Bueu e demostrouse co 
tempo.
    E ves esta hipótese da reunifica-
ción verosímil?
 O que podo dicir é que me gustaría 
que fose así.
   
Tes decidido presentarche como 
candidato á alcaldía para as próxi-
mas eleccións do ano 2023?
 Tivemos un acto na Praza Massó 
onde lle trasladamos á cidadanía que 
o BNG quere poñer en marcha un 
novo proxecto onde queremos abrir 
un tempo novo e transformador para 
a próxima década. Despois do verán 
faremos un debate participativo a nivel 
social para pór en marcha este novo 
proxecto. Esta decisión vai supoñer 
comprometerme a iniciar e protagoni-
zar unha nova etapa e tomei a deci-
sión de volver conversar coa militancia 
e dar os meus argumentos para poder 
ser o cabeza de lista, se así o deciden 
os meus compañeiros e compañeiras.
    Cales son as túas expectativas, 
recuperar a maioría absoluta?
 A miña preocupación sempre foi es-
tar á altura do cargo e procuro ser 
digno cada día para o cargo. A miña 
ambición política é seguir contando co 
apoio e a confianza da maioría máis 
ampla posible de veciños e veciñas.

Entrevista
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Un paraiso 
por descubrir

Na Praia de Camposancos (A Guarda)

O club Ribex de Tui leva á patinaxe  da nosa comarca á elite mundial
“Para poder dedicarche a este deporte hai que investir moitísimas horas”
Carolina Figueroa, adestradora e coreógrafa  do Ribex Patinaxe de Tui
O vindeiro 10 de agosto 19 persoas do club 
Ribex de Tui( 17 patinadoras un adestrador e 
unha adestradora) van  estar en Alemaña com-
petindo no campionato do mundo de patinaxe. 
O esforzo , o talento e a inmensa ilusión destas 
mozas do equipo tudense tiveron   merecida re-
compensa  tanto é así que as vai levar  a compe-
tir coas mellores de todo o  mundo. O seu éxito 
é un  enorme orgullo para o Baixo Miño, e para 
todo o país galego. E nós non podiamos deixar 
de coñecelas. Falamos con Carolina,unha das 
súas adestradoras.

Entrevista de G Figueiredo
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   Cóntanos a túa historia coa pati-
naxe? 
 Fun patinadora moitos anos e, despois, 
xa aos 16 empecei a dar clases e espe-
cialiceime na coreografía, que é   ao que 
me dedico dentro do club. Son adestra-
dora e coreógrafa. Somos dous no equi-
po técnico. O outro adestrador chámase 
Santiago Alonso.
   Entón como adestradora levas máis  
de vinte  anos?
 Si a verdade o tempo pasa moi rápido
    Cantas nenas e nenos forman parte 
do Club Ribex?
 Cincuenta.
    En que categorías?  
 Desde benxamín ata sénior. Temos ne-
nas de entre catro e vinte dous anos. 
   Onde adestrades?  
 Adestramos en Tui en diferentes polide-
portivos, pero sempre dentro do Conce-
llo.
   Que tal as vosas relacións co Conce-
llo, pórtase ben co equipo?
 O Concello connosco ten un trato exce-
lente. A verdade non temos nada malo 
que dicir pois sempre nos facilitan as 
cousas o máximo que poden. É certo que 
os pavillóns están moi ocupados agora 
e temos problemas para adestrar, pero 

como todos os equipos. Dannos unha 
subvención anual, mesmo agora para a 
Copa do Mundo vanse reunir connosco 
para tentar axudarnos cos custos que  
son altísimos.
   Este verán ides participar na copa 
do mundo de patinaxe en Alemaña, un 
orgullo enorme para o club non? 
 Desde logo que si. Estamos todos emo-
cionadas e emocionados. Temos tres 
grupos en categoría nacional, somos o 
único club galego con este logro.
 Un, o que vai á Copa do Mundo este 
ano, é Campión Galego, Campión da 
Copa de España, Campión  dun Trofeo 
Internacional. Este ano levouno  practica-
mente todo.
 O grupo de júnior, foi o cuarto de España 
e Subcampión Galego.
 Temos un Cuarteto que tamén está en 
categoría nacional, foi sub campión Ga-
lego e sexto de España. Agora compite 
este mes de xullo na Copa Galega.
 Para competir na Copa do Mundo son un 
grupo de 17 patinadoras de entre 13 e 22 
anos. Realmente estar aí xa é un triunfo. 
Somos o único club nesa categoría de 
grupo grande que imos competir nesta 
World Cup, nunca antes chegara ningún 
equipo. Hai dúas categorías, grupo gran-

de e outra de grupo pequeno, aquí si que 
vai a outro equipo galego.
   Cantos equipos do Estado compi-
ten? 
 De España 5 equipos.
    Onde se vai celebrar a Copa, cando 
e cantas persoas canto tempo tedes 
que desprazarvos? Que expectativas 
levades para esta viaxe?
 En Alemaña, do 10 ao 14 de agosto, e te-
mos que desprazarnos catro días 19 per-
soas, 17 patinadoras e dous adestrado-
res. Esta viaxe ten un custo de 23.000€. 
    Xa tedes os cartos para sufragala?
 Non, non temos o diñeiro recadado. A 
Federación non axuda absolutamente 
en nada. E aparte para poder competir 
hai que pagar unha inscrición que custa 
850€ por equipo e as subvencións que 
hai durante todo o ano utilízanse para 
viaxar aos campionatos de España. Esta-
mos recadando fondos, as nenas venden 
rosquillas, fan postos para recadar diñei-
ro, sorteos, un pouco de todo para tentar 
sobrevivir.
    E as expectativas?
 Poder competir nesta Copa do Mundo xa 
é tremendo, un soño cumprido, pero cla-
ro, unha vez que vas, queres conseguir o 
máximo, pero non fácil. Aquí vai competir 
o mellor do mellor.
    Fálame dos equipos, son todos fe-
mininos, ou hai algún mozo? 
 No noso equipo son 16 nenas e un neno.
     A diferenza de sexo é tremenda, 
porque crees que hai tan poucos ne-
nos que practiquen este deporte? 
 Na miña opinión creo que polo tópico de 
que se rían deles, ou de que é un deporte 
de mozas. Pesa isto máis sobre que se 
lles gusta ou non. 
     Hai machismo neste mundo?
 Non, eu nunca o percibín. 
    Hai máis patinadores que patinado-

res. No que se refire aos equipos di-
rectivos ou de adestramento?
Tanto adestradoras como presidentas 
dos clubs e da federación adoitan ser 
todas as mulleres. No noso caso somos 
dous adestradores, un mozo e eu, pero 
non é o habitual. 
    Que vantaxes ten practicar a pa-
tinaxe? 
 Fisicamente, é un deporte moi comple-
to. Tes que facer danza, flexibilidade, 
e aprendes a traballar en equipo, non 
é só calzarse os patíns. Todos os de-
portes en equipo son moi gratificantes, 
axudan a crecer, a saber e a compartir. 
Tamén coas viaxes dos campionatos, 
tes unhas experiencias moi enriquece-
doras que che ensinan a desenvolver-
te por ti  mesma desde pequena, sen 
compañía dos papás e mamás.
    E por que crees que é un deporte 
tan minoritario se ten tantas cousas 
boas?
 Porque todo o que non sexa fútbol, 
como que está en segundo plano, pen-
so eu.
     
Disme que o equipo viaxa xunto aos 
campionatos, e os familiares. Acom-
páñanvos ás viaxes?
 Non viaxan todos, pero si adoitan acom-
pañarnos todos os que poden. Mesmo 
agora a Alemaña tamén van vir algúns 
familiares. Eu creo que intentan facer 
o esforzo porque é unha experiencia 
única. Eu non son nai, pero  imaxínome 
que é todo un orgullo e unha inesque-
cible experiencia ver ao teu fillo ou filla 
competindo aí despois dun sacrificio 
tan grande. A este deporte tes que dedi-
carlle moitísimas horas e deixar moitas 
cousas no camiño para poder dedicar-
che a el. E si, tes que esquecerche un 
pouco da túa vida persoal.

Entrevista
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 O alumnado do curso de xardinería 
planta flor de tempada nos xardíns 
municipais.
 Enmarcado no VI Plan de Formación 
do Concello de Covelo, este curso con-
ta cunha parte teórica e outra práctica 
cun total de 50 horas repartidas en 10 
xornadas. De 9 a 14 horas o alumnado 
de xardinería estuda e ademais con-
tribúe a crear un espazo público máis 
agradable e máis amable.
 As persoas participantes adquiren 
coñecementos de poda, plantación, 
coidados, mantemento de xardíns, 
manexo de maquinaria e ferramenta 
e prevención de riscos laborais, entre 
outros contidos. O Concello adianta 
que os coñecementos adquiridos e o 
diploma obtido terase en conta e va-
lorarase nas sucesivas bolsas de em-
prego.
 Co obxectivo de mellorar o currículo 
das persoas, o Concello puxo en mar-
cha este novo curso despois de ter 
recollido a través dun proceso de par-
ticipación ás necesidades formativas 
da veciñanza. Con isto, e analizadas 

as demandas do mercado laboral, o 
concello de Covelo realiza arredor de 
sete cursos no 2022 sumando un to-
tal de 36 cursos de formación ao longo 
destas seis edicións orientados a un 
mellor acceso á inserción laboral.
 O VI Plan de Formación continuará 
ofrecendo novos cursos ao longo do 
ano co obxectivo “de facilitar a inser-
ción laboral, mellorar o currículo das 
persoas e achegar formación de balde
acorde coas demandas do mercado la-
boral á veciñanda do concello”, explica 
Lourdes Enes, concelleira de Forma-
ción e Emprego

Covelo

Enmarcado no VI Plan de Formación do Concello de Covelo, este curso 
conta cunhaparte teórica e outra práctica cun total de 50 horas repartidas 
en 10 xornadas

O alumnado do curso de xardinería embelece
os xardíns de Covelo

 As visitas guiadas ao Monte Santa 
Trega que se ofrecen dende o Padroado 
Municipal de Santa Trega para que os vi-
sitantes e veciños podan coñecer mellor o 
valor arqueolóxico deste monte, disporán 
nos meses de xullo e agosto de ata catro 
visitas diarias de martes a domingo.
 Neste ano 2022 recuperase a ampla oferta 
de visitas guiadas, que xa comezou no mes 
de xuño e que rematará no mes setembro.
Para Rafa Álvarez, Concelleiro de Turismo, 
é importante promocionar e por en valor o 
Monte Santa Trega e os seus xacementos 
arqueolóxicos, así coma o MASAT(Museo 

Arqueolóxico de Santa Trega), para que os 
nosos visitantes coñezan todo o patrimonio 
e a historia dos noso antepasados.
Indicou Rafa Álvarez, que as visitas guia-
das deste verán ao Monte Santa  Trega, 
contan cun guía local, experto en historia 
que traslada os seus coñecementos en 
cada visita dun xeito sinxelo e animado 
para que os participantes se “embriaguen” 
da cultura castrexa e o patrimonio do noso 
municipio.
 A oferta das visitas amplíase nos meses 
de maior afluencia, xullo e agosto, con vi-
sitas de martes a domingo e 4 visitas ao 

día (12:00h, 13:00h, 18:00h 
e 19:00h), polo que a oferta 
de visitas guiadas amplíase 
para que todos os visitantes 
interesados teñan a oportu-
nidade de coñecer a cultura 
castrexa e a nosa paisaxe.
 Este ano as visitas guia-
das estarán centradas no 
Castro de Santa Trega, nas 
áreas escavadas dende o 
norte ao sur, pero sempre é 
interesante completar esta 
actividade coa visita ao MA-
SAT, Museo Arqueolóxico 

de Santa Trega.
Para ofrecer unha visión máis ampla da 
zona escavada vaise realizar un percorrido 
completo dende porta norte ata a porta sur, 
recorrendo as diferentes áreas escavadas 
ao longo dos últimos cen anos como as 
vivendas reconstruídas, a zona de Mergeli-
na, o concheiro,…
 As prazas seguen a estar limitadas polo 
que se precisa de inscrición previa no 
Museo Arqueolóxico no tel. 690.01.70.38 

(tamén WhapsApp) ou un mail a ma-
sat@aguarda.es. A visita guiada é 
gratuíta pero aqueles que accedan 
ao Monte Santa Trega en vehículo 
deberán abonar o prezo público.
 A duración aproximada é 45 minu-
tos e o punto de encontro é o apar-
cadoiro da Casa Forestal desde 
onde se partirá para comezar esta 
fermosa ruta polo interior do castro 
escavado.

A Guarda

 Ao longo dos meses de xullo 
e agosto haberá catro visitas 
guiadas ao día de martes a 
domingo.
 Prazas limitadas e inscrición 
previa no Museo Arqueo-
lóxico no tel. 690.01.70.38 
(tamén WhapsApp) ou un 
mail a masat@aguarda.es

O monte Santa Trega conta con catro visitas 
guiadas diarias de martes a domingo

Baixo Miño
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 Éxito da primeira edición de Edu-
calimpando, a recollida simultánea 
de lixo organizada polo Concello 
de Tui coa participación de sete 
centros escolares, con motivo do 
Día Mundial do Medio Ambiente. 
O obxectivo desta actividade, que 
nace con vocación de continuida-
de celebrándose anualmente, é 
concienciar sobre a importancia 
de non deixar lixo por onde pasa-
mos para respectar o medio am-
biente.
Preto de 650 persoas entre alum-
nado e profesorado dos CEIP’s  
nº2, Caldelas, Pazos de Reis, 
Randufe, Rebordáns, o Colexio 
Maristas, e o IES Indalecio Pérez 
Tizón levaron a cabo o pasado día 
10 esta recollida simultánea de 
lixo nos propios centros educati-
vos pero tamén na súa contorna 
recollendo en total preto de 4000 
mil quilos de lixo. 
O CEIP nº2 e o IES Indalecio Pé-
rez levaron a cabo esta actuación 
na Alameda e na Igrexa de San 
Domingos, na Mariña e no bosque 
de ribeira das inmediacións.
 Dende o Colexio Maristas leva-
ron a cabo a limpeza da zona do 

Anxo en Pazos de Reis.  Tamén 
nesta zona do Anxo, pero amais 
no Seixal, Herdeiros, Ricamon-
de, Barrocas, e a Macaco, estive-
ron recollendo lixo o alumnado e 
profesorado do CEIP de Pazos de 
Reis. 
 Por outra parte o alumnado de 
profesorado do CEIP de Rebor-
dáns recolleu o lixo no propio 
centro, no parque infantil situado 
fronte ao colexio así coma nos 
camiños e estradas da contorna.  

Tui

Alumnado e profesorado de sete centros educativos participou nesta reco-
llida simultánea de lixo por distintos lugares de Tui

Éxito da primeira edición de Educalimpando

 O Concello de Tomiño avanza na re-
habilitación enerxética do edificio de 
usos múltiples anexo ao mercado de 
Goián (o segundo núcleo urbano do 
municipio), grazas a unha axuda do 
IDAE (Instituto de Diversificación e 
Aforro Enerxético) cofinanciada polo 
Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional (FEDER), para proxectos sin-
gulares de entidades locais que favo-
rezan o paso a unha economía baixa 
en carbono.
O obxectivo da obra, que aínda está 
sen rematar (planta superior e terraza) 
son, principalmente, os de eficiencia 
enerxética, polo que é necesario levar 
a cabo a rehabilitación enerxética da 
fachada cun sistema de illamento ex-
terior, así como a reforma da terraza e 
a renovación da cuberta e instalación 
de nova carpintaría de aluminio con 
triplo acristalamento e marco de cinco 
cámaras. 
O principal problema atopábase nos 
problemas de condensación, filtra-
cións e de ausencia de illamento térmi-
co en toda a envolvente, o que provo-
caba un elevado consumo enerxético 
para acondicionar o interior, tanto en 
inverno, como en verán, producíndose 

grandes perdas de enerxía. Neste sen-
so, calcúlase que o aforro enerxético 
será moi importante (de 134.952,46 
Kwh ao ano a 62.031,46), pasando 
dunha cualificación enerxética E a 
unha C. Así mesmo, conseguirase 
unha redución de gases de efecto in-
vernadoiro de máis do 50%, pasando 
de 22.850 a 10.500 KgCO2 ao ano).
O orzamento total das obras ascende 
a 288.197,80 euros, cubrindo o 80% 
desta cantidade o IDAE, e o resto, o 
propio Concello.
Dáse a circunstancia de que o edificio,  
construído no ano 1950, está incluído 
no Catálogo de Patrimonio con protec-
ción ambiental, polo que todas as ac-
tuacións necesitaron a autorización da 
Consellería de Patrimonio.
Con esta nova subvención, xa son cin-
co grandes proxectos con financiación 
do IDAE que o goberno local foi quen 
de conseguir nos últimos anos, logran-
do a achega de fondos por un importe 
superior a 1.3 millóns de euros, que se 
dedicaron á rehabilitación enerxética 
de diferentes edificios públicos (Be-
nestar Social, Policía Local, Concello, 
Escola Obradoiro) e á reconfiguración 
de espazos públicos en Goián.

O Concello de Tomiño avanza na reforma do edifi-
cio de usos múltiples anexo ao mercado de Goián
Tras as obras de eficiencia ener-
xética levadas a cabo, o goberno 
investirá 60.000 euros de fondos 
propios para habilitar zonas 
destinadas á creación de inicia-
tivas empresariais da mocidade 
vencelladas á arte e a outros 
proxectos creativos
Tomiño

Baixo Miño
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 A Xunta de Galicia, a través da Conse-
llería de Cultura, Educación, Formación 
Profesional e Universidades, vén de re-
matar as obras de substitución de car-
pintarías exteriores no CEIP Pintor An-
tonio Fernández de Goián, no Concello 
de Tomiño, e xa está a impulsar unha 
obra similar, enmarcada nos proxectos 
educativos de eficiencia enerxética, no 
CEIP Pedro Caselles, emprazado no 
barrio de Mosteiro do mesmo munici-
pio.
 O delegado territorial da Xunta en 
Pontevedra, Luis López, anunciou esta 
nova actuación nunha visita de supervi-
sión ás obras realizadas no CEIP Pintor 
Antonio Fernández xunto á alcaldesa 
de Tomiño, Sandra González, o xefe 
territorial de Educación, César Pérez, 
e outros representantes municipais e 
educativos.

 “O noso compromiso cos centros públi-
cos de Tomiño é claro e visible, xa que 
acabamos de rematar unhas importan-
tes obras de eficiencia enerxética no 
colexio de Goián e xa imos iniciar as do 
Pedro Caselles, ao que hai que engadir 
os proxectos en marcha para a moder-
nización da iluminación no CEIP Sobra-
da e para a ampliación do IES Antón 
Alonso Ríos cun investimento de 2 mi-
llóns de euros máis”, explicou o repre-
sentante autonómico, que lembrou que 
estas catro actuacións supoñen unha 
contía total de 2.550.000 euros.
 A obra xa rematada no CEIP Pintor An-
tonio Fernández consistiu na mellora 
da súa eficiencia enerxética e da con-
fortabilidade térmica interior a través 
do reemprazo das súas carpintarías 
exteriores e da dotación de novos en-
volventes cun orzamento de 64.000 eu-

Tomiño

 O delegado territorial, Luis López, acompañado pola alcaldesa de Tomiño, San-
dra González, anunciou a actuación no colexio do barrio de Mosteiro durante 
a visita de supervisión ás obras que acaban de finalizar no centro educativo de 
Goián
 
A Consellería de Educación investiu 65.000€ na renovación de fiestras e portas 
no CEIP Pintor Antonio Fernández para dotalo de maior confortabilidade tér-
mica interior e xa supera os 225.000€ en obras de mellora ao longo dos últimos 
anos
 
O Goberno galego vai comezar de inmediato co cambio de todas as carpintarías 
exteriores no colexio Pedro Caselles cun investimento de 484.000€ e un prazo de 
execución de dous meses
 
“O noso compromiso cos centros públicos de Tomiño é claro, posto que remata-
mos a obra no colexio de Goián e xa imos iniciar a do Pedro Caselles, ao que hai 
que engadir os proxectos para a modernización da iluminación no CEIP Sobrada 
e para a ampliación do IES Antón Alonso Ríos cun investimento de 2 M€ máis”, 
explicou o representante autonómico

A Xunta remata a substitución de carpintarías no 
CEIP pintor Antonio Fernández e impulsa a mellora 

da eficiencia enerxética no CEIP Pedro Caselles

 A Deputación de Pontevedra anun-
ciou a obrigatoriedade de tratar o 
lixo orgánico a partir do 30 de xuño 
de 2022, que esixe a separación 
dos restos de alimentos e vexetais 
do papel, metal, plástico e vidro. 
Dende o Plan Revitaliza, a Deputa-
ción suxire tres opcións para tratar 
os biorresiduos: compostar de ma-
neira doméstica cun composteiro 
individual, compostar en centros de 
compostaxe comunitaria ou deposi-
tar os biorresiduos en colector ma-
rrón. Todo isto de cara a converter 
os restos orgánicos en fertilizantes, 
así como a contribuír á economía 
circular da propia natureza.
 Co obxectivo de garantir o cum-
primento da normativa, o Concello 
de Tomiño dispón de composteiros 
individuais para as casas con finca 
ou xardín, que poden ser solicita-
dos en caso de requirilo. Ademais, 
o Concello está repartindo un se-
gundo composteiro aos veciños e 
veciñas que o precisen e compos-
tan moi ben, que tamén pode ser 
solicitado aos técnicos que están a 
facer o seguimento polas vivendas. 
No que respecta aos núcleos urba-
nos de Seixo e Goián, existen cen-
tros de compostaxe comunitarios. 

Estas vindeiras semanas visitaran-
se de novo os pisos porta a porta 
para informar á veciñanza e entre-
gar un caldeiro para a axuda na se-
paración do biorresiduo na vivenda.
 Por outra banda, para impulsar á 
cidadanía a unirse á compostaxe, 
o Concello compartiu a experiencia 
de Chema, usuario do composteiro 
no rural, e de Natalia, usuaria do 
Centro de Compostaxe Comunita-
rio. Entre os principais beneficios 
da compostaxe atópanse a obten-
ción dun fertilizante natural, a re-
dución dos custos de transporte e 
tratamento dos residuos, así como 
do seu impacto ambiental. En defi-
nitiva, mellórase o comportamento 
ambiental ao participar en sistemas 
que promoven hábitos de vida sos-
tibles.
Para obter máis información sobre 
a compostaxe e sobre o Plan Re-
vitaliza da Deputación de Ponteve-
dra, ao que o Concello de Tomiño 
se adheriu en 2016, consúltese a 
web. Tamén para dúbidas e consul-
tas está dispoñible o contacto mes-
tra e mestre composteiro: 
 

 604 07 51 08 // 698 19 39 23.

Tomiño

A Deputación de Pontevedra propón tres opcións para tratar os biorresi-
duos: cun composteiro individual, nos centros de compostaxe comunita-
ria ou cun colector marrón

O Concello informa que separar o lixo orgánico co-
meza a ser obrigatorio

Tamén dende o CEIP de Randu-
fe participaron en Educalimpando 
actuando no propio centro educa-
tivo pero tamén nas inmediacións 
do centro. O mesmo fixeron dende 
o CEIP de Caldelas que se ache-
garon tamén aos montes comu-
nais próximos aos recinto escolar. 

 O lixo recollido foi separado nas 
distintas fraccións co que o recon-
to final foi de 30 bolsas de 100 li-
tros de fracción resto, 31 bolsas 
de 50 litros de envases, e 4 bolsas 
de papel e cartón, en total encheu-
se a caixa dun camión pequeno.

Baixo Miño
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986 620 053
O Rosal

 As actividades ofertadas polo Con-
cello de Tomiño de cara ao verán  
(meses de xullo, agosto, setembro 
e outubro) suman a día de hoxe 
máis de 620 inscricións por parte 
da mocidade e dos máis pequenos 
e pequenas. As disciplinas depor-
tivas de pádel, tenis, fútbol femini-
no e skate xa pecharon o período 
de inscrición. Porén, aínda quedan 
prazas dispoñibles para o campus 
mixto de fútbol e o campamento 

urbano científico, ademais das res-
tantes actividades.
 Tras dous anos de pandemia, re-
tómase o obxectivo do Concello de 
garantir á mocidade e aos nenos e 
nenas actividades de carácter lúdi-
co, educativo e deportivo. A oferta 
de 451,5 horas de formación e des-
frute foi recibida con éxito por parte 
da cidadanía, cunha gran demanda 
dos cursos e eventos ofertados. 
Entre as disciplinas máis requiridas 

encóntranse o campus de fútbol 
mixto (99 inscricións), o campamen-
to urbano científico (97), tenis (55), 
piragüismo e campamento musical 
(ambas con 47). Así e todo, unha 
vintena de posibilidades compoñen 
a oferta (7 campus e 2 cursos de-
portivos, outros 4 cursos e eventos 
para a mocidade; 3 obradoiros e 2 
campamentos).
 Concretamente, ademais das xa 
mencionadas con prazas dispoñi-
bles, ofértanse un campus de bád-
minton e de atletismo, ioga integral 
para nenos e nenas, un curso de 
fotografía, un obradoiro de vídeo 
mapping e de canto (Operación 
Triunfiño en Tomiño), un curso de 
iniciación ao lettering, un obradoiro 
de robótica, un evento de gaming e 
a actividade “Constrúe o teu Futu-
ro”, con metodoloxía lego® serious 
play®.
 Para poder participar nestas acti-
vidades, todos os e as menores de 
idade precisarán autorización ma-
terna, paterna ou do titor/a legal.
 A Concellería de Participación In-
fantil e Mocidade prevé bonifica-
cións para diferentes casos; por 
exemplo, para os nenos e nenas 
empadroadas en Tomiño que se-
xan irmáns e participen xuntos/as 
na mesma actividade (bonificación 
a maiores de 5 euros por cada ne-
no/a); persoas que sexan volunta-
rias do Concello (bonificación do 

50% en todas as actividades), ou 
socios e socias da Agrupación Mu-
sical de Goián (bonificación do 50% 
no campamento musical).
Pola súa parte, as persoas que en-
treguen informe favorable do De-
partamento de Servizos Sociais do 
Concello terán unha bonificación 
do 50%, ou ben, dereito a asistir de 
xeito gratuíto a todas as actividades 
que se ofertan na campaña de de-
portes de 2022.
 En todos os cursos ofertados re-
quírese un mínimo de 15 persoas 
para que se leven a cabo. Para 
máis información, chamar ao:
 986 622 001/02/03 e/ou mandar un 
correo electrónico a omix@tomino.
gal. 
 As inscricións poden realizarse 
a través dun formulario que está 
dispoñible en https://tomino.gal/
campus-cursos-e-obradoiros-ve-
ran-2022/

Tomiño

O campus mixto de fútbol e o campamento urbano científico, contan xa 
con poucas prazas dispoñibles

As actividades de verán do Concello de Tomiño su-
man máis de 620 inscricións

ros. Cómpre lembrar que a Xunta 
investiu máis de 225.000 euros en 
obras de mellora neste colexio nos 
últimos anos.
 Paralelamente, o Goberno galego 
xa está a piques de iniciar o cam-
bio de todas as fiestras e portas do 
CEIP Pedro Caselles cunha ache-
ga de 484.000 euros e un prazo 
de execución de dous meses, que 
posiblemente se desenvolverá du-
rante os meses centrais do verán. 
Esta actuación incluirá todas as 
carpintarías exteriores do edificio 
central, de dúas prantas e que 
acolle as aulas de educación in-
fantil e primaria, e as dos inmobles ane-

xos, adicados a usos administrativos e 
ximnasio.

Baixo Miño

O teu 
xornal en 
Galego
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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

Carlos Méixome, Historiador e escritor
Opinión

Unha vida en cinco minutosHai novelas construídas sobre unha 
inmensa fartura de personaxes. Estou a 
pensar, por poñer algún caso, en Manha-
ttan Transfer (1925) de John Dos Passos, 
por certo que de pai portugués, polo que 
sería, en orixe, Paços; no Berlín Alexan-
der Platz (1929) de Alfred Döblin ou en 
La Colmena (1951) de Cela. Toda esta 
enxurrada de personaxes, aínda que non 
sexan máis que vagarosas descricións, 
teñen que ser froito de moitas escoitas 
indiscretas, de moitas orellas postas con 
máis ou menos disimulo e non só da co-
piosa imaxinación de grandezas literarias 
como as citadas. Fóronme por aí os mati-
nares por un caso que me aconteceu ese 
outro día, cando fun xantar en soidade de 
persoa e abundancia de viandas. 
Na mesa veciña, un home de 71 anos, ante 
un café con leite de compromiso, cun ton 

sonoro suficiente como para que escoi-
tásemos con nitidez, contáballe, ledo e 
fachendoso, á súa oídora, unha muller 
parapetada tras a súa caña de “milnove”, 
a súa última aventura vital.
“Traédeme unha manta que morro”, di-
cíalle que lles dixo: “morro de frío…, mo-
rro de frío”. Acochárono ben, pero seguía 
a tremer. Ao pouco, non moito, chegaron 
os da ambulancia. Botáronme un ollo e 
dixéronme “le vamos a poner un pincha-
cito”; “bueno, pois poñan”. Un bocadi-
ño despois, volvéronme dicir “le vamos 
a poner otro pinchacito”; poñan logo! 
Agardaron outro anaco e preguntáron-
me cantos anos tiña, díxenllo; se sabía 
que día era, contesteille; se me acordaba 

do número do carné, deille os números 
todos de seguido. Mandáronme ficar dei-
tado e que non me erguese en tres horas. 
E aquí estou, coma novo, afirmou fachen-
doso,ante a admiración da compañeira 
de mesa. É que, muller, baixoume a ten-
sión a cero!
Aproveitando a especial experiencia acor-
dou contarlle o resto da súa vida, en cró-
nica sintética,á compañeira degustadora 
de cervexa.  Como súa nai nunca estivera 
moi ben, mentres viviu, coidouna. Botara 
36 anos na cociña dun restaurante de cer-
ta sona, ata que un día o Pepe xubilouse 
e ao día seguinte pechou a porta. Que-
dei sen choio. Pero tiña que traballar, que 
tiña 57 anos. Mais nunca fun de andar a 

pedir traballo. A verdade é que sempre 
tiven sorte; viñéronme buscar. Así ata 
que me xubilei, mentres seguía coidan-
do da nai, porque o meu pai, cando eu 
tiña tres ou catro anos, marchou para 
o Brasil e nunca máis se soubo. Ben, si, 
nunha ocasión, sendo xa eu un mozote, 
veu dar unha volta, ver que pasaba, como 
andaban as cousas e por se acaso miña 
nai o quería de novo. Pero un meu tío 
agarrouno polos colares e ao día seguinte 
desapareceu. Nunca máis se soubo. E aí 
fiquei, traballando e coidando da nai; po-
briña, moito padeceu coa enfermidade.
Eu disimulaba como podía o meu papel 
de espreitador furtivo, evitando as olla-
das directas do relator, facendo que me 
entretiña no móbil,absorto no ir e vir das 
talladas de polbo ou engulindo un biqui-
ño dun glorioso branco do Ribeiro. Can-
do comezaba a dar conta dunha dourada 
posta de churrasco de porco ibérico, os 
meus compañeiros de faladoiro, ao me-
llor é moito chamarlles así, pero case, de-
cidiron dar por rematada a confesión. O 
relator pasou por onda min, fitoume con 
familiaridade e desexoume unha boa tar-
de e un bo proveito. Agradecinllo.
Fiquei só. Os matinares voaron a Aman-
da e aqueles cinco minutos que tiña na 
saída da fabrica para estar co Manuel. 
Ben recordan a Victor Jara, non si? Pa-
receume que a vida daquel home foran 
cinco minutos. O tempo que empregou 
en contala.
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O Concello de Nigrán ven de investir 
17.908 € na adquisición de 8 ramplas 
flexibles para que os areais de Praia 
América-Lourido e Patos resulten fá-
cilmente accesibles. Fronte á tradi-
cional pasarela de táboas, este é un 
sistema diferente porque resulta máis 
similar a unha alfombra pola súa fle-
xibilidade, permitindo crear carreiros 
temporais de acceso para peóns e 
persoas con mobilidade reducida (ca-
deiras de rodas, muletas, carriños de 
bebes, bicicletas, etc) en superficies 
difíciles. Esta semana quedarán dis-
postas 2 en Panxón, 4 en Praia Amé-
rica-Lourido e 2 en Patos. As mesmas 
foron adquiridas á empresa gaditana 
Novaf Andalucía, están 100% fabri-
cadas de poliéster reciclado e resul-
tan lixeiras e resistentes pese a súa 

estrutura flexible e permeable e non 
teñen cravos ou achas, para maior 
seguridade dos usuarios.
 “Durante a celebración este 
ano do campionato mundial e na-
cional de surf adaptado en Patos os 
propios deportistas e clubes nos re-
comendaron este sistema como ver-
dadeiro garante da accesibilidade, xa 
que as táboas ao final se levantan ou 
rompen fácilmente, polo que non son 
recomendadas actualmente”, explica 
o alcalde, Juan González, quen des-
taca tamén a facilitade do seu alma-
cenaxe (enrolada) e colocación. Entre 
os beneficios destas pasarelas están 
tamén que son antideslizantes e con 
baixa conductividade térmica, polo 
que resulta agradable e seguro cami-
ñar sobre 

“Durante a celebración 
este ano do campiona-
to mundial e nacional 
de surf adaptado en 
Patos os propios de-
portistas e clubes nos 
recomendaron este 
sistema como verda-
deiro garante da acce-
sibilidade”, explica o 
alcalde, Juan González
Nigán

O concello de Nigrán inviste 18.000 € na com-
pra de 8 novidosas ramplas accesibles para 

Praia América-Lourido, Panxón  e Patos

O concello de Nigrán facilita ao CEE Juan María 
un punto de venda no mercado de Praia América 

para ‘Juanmaríabylolola’

 O Concello de Nigrán ven de facilitar 
ao CEE Juan María de Parada un es-
pazo de venda para a firma de moda 
inclusiva Juanmariabylolola no merca-
do multicultural de Praia América, tal 
e como ven facendo cada ano grazas 
tamén á colaboración de René de la 
Jara, xestor do mercado. Esta foi inau-

gurada onte polo alcalde, Juan Gon-
zález, e a concelleira de Servizos 
Sociais, Bibiana Fernández, e estará 
aberta durante todo o verán de 11:00 
a 15:00 horas. Precisamente, o mes 
pasado, o rexedor e o director xeral 
de Lopez Real 21, promotores do 
parque comercial ‘Nasas Nigrán’ en 
Porto do Molle, José Antonio Gar-
cía, comunicaron oficialmente a este 
centro de Educación Especial de Ni-
grán o acordo para ceder tamén un 

local comercial á firma. 
 O proxecto de formación dual nado 
no 2019 froito da colaboración entre a 
deseñadora Lola Rande e o Centro de 
Educación Especial ven de gañar un 
dos premios á “Excelencia en la Inclu-
sión Laboral y la Prevención de Ries-

gos Laborales de las Personas con 
Discapacidad’, da Fundación Alares.
 “A marca JuanmariaByLolola é a me-
llor embaixadora do ‘Nigrán para to-
dos’ que estamos a construír, por iso 
desde o Concello consideramos prio-
ritario que contasen co seu punto de 

venda en Praia América-Lourido, no 
paseo por excelencia de Nigrán”, si-
nala González, quen agradece a René 
de la Jara, responsable do mercado, a 
súa absoluta disposición e colabora-
ción ao respecto, “facilitándolles inclu-
so a montaxe”.  A firma de moda inclusiva suma durante todo o verán unha tenda neste 

mercardo multicultural do paseo de Praia América-Lourido con apertura 
de 11:00 a 15:00 horas
 Recentemente, Concello e Nasas-Nigrán comunicaron tamén a cesión 
dun espazo neste futuro Centro Comercial en Porto do Molle

Val Miñor
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   Un ano máis mergullámonos no 
Nigrán Jazz Felipe, cantas edi-
cións van xa?
 Dezaseis.
   En nada o festival farase maior 
de idade vaia orgullo para ti, que 
es o seu fundador¡¡ 

 E tanto que si, pero o que sería in-
crible é que puidese transcenderme   
a min e que cando eu xa non poida  
seguir outros ou outras puidesen to-
mar o testemuño.
   A época da pandemia foi terrible 
para todos os sectores, pero para 

o voso, músicos e músicas que 
vivides dos concertos, foi unha 
etapa demoledora. Como está a 
cousa agora ?
 Está exactamente igual de traballo, 
pero mesmo peor, porque as cousas 
están moito máis caras. Aínda que 

agora veña o verán, aínda así, fes-
tivais de Jazz hai moi poucos e os 
invernos son moi duros neste estilo 
de música. No inverno non se vive. 
Tes que dar clases ou realizar outras 
actividades relacionadas coa músi-
ca ou, ás veces, nin iso. Fáloche 
de xente titulada, cunha formación 
exquisita e talento extraordinario. A 
realidade é que aquí hai moi poucas 
oportunidades. 
   Supoño que hai poucas opor-
tunidades no sector privado, e a 
administración, axuda en algo? 
 Pouco. Teño que dicir que ao Nigrán 
Jazz apóiano o concello e a DEPO e 
apóiano con letras maiúsculas. Pero 
é certo que noutras administracións 
próximas o artista local brilla pola 
súa ausencia. Isto é evidente e case 
insultante ás veces. 
   Malia que xa son moitas edi-
cións a pirmeira seguro que se-

O Festival  Nigrán Jazz  volve  alumear o esteiro da Foz cos mellores músicos do mundo

 Un ano máis  e xa van XVI achéganse as datas da celebra-
ción do festival de Jazz de Nigrán. Este tipo de eventos en 
grande  medida subsisten grazas ao esforzo e compromiso  
de persoas  que, como Felipe director do Nigrán Jazz, es-
tán absolutamente comprometidas  dando  o mellor de si 
mesmas  para acadar que sexan un éxito. Porén no caso do 
Nigrán Jazz, moi preto xa de chegar á súa maioría de idade, 
penso que está xa tan inserido na conciencia colectiva do 
Val Miñor que Felipe se amosa esperanzado en que sexa 
capaz de transcender á súa persoa e  que no futuro outras 
persoas poidan continuar facendo do Nigrán Jazz unha cita 
ineludible nos veráns da nosa comarca.

“ A miña ilusión sería que o festival transcendese á miña persoa e 
que no futuro outros ou outras tomasen o testemuño

Felipe Villar,  director do festival  Nigrán  Jazz

Reportaxe redacción
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gue sendo especial. Acórdaste  da 
primeira  vez?
 Si claro. A idea orixinal foi de Juan 
González o actual alcalde e daquela 
concelleiro . Falou con Quin Alborés, 
era un deseñador gráfico de Nigrán 
e amigo persoal meu. Daquela esta-
bamos en época de bonanza e ha-
bía moitos festivais encima da mesa 
con proxectos de moitísimo diñeiro. 
Pero el aparcou todo iso de lado e 
preguntoulle a Quin se tiña algunha 
idea cultural para Nigrán. Quin fa-
louno comigo e de aquí xurdiu a idea 
do Festival Jazz. Eu estaba a estu-
dar  e xa estaba metido neste mun-
do.   Empezou os primeiros anos de 
maneira moi modesta e ata que se 

nos foi das mans. 
    Podes lembrar  cando foi o mo-
mento que pensaches “recoiro, 
isto está a coller un nivel enor-
me”? 
 Pois igual foi a partir da cuarta edi-
ción. Aquí hai feitos que desenca-
dean isto. En principio o organiza-
bamos Quin e eu. El falece despois 
da terceira edición, eu estaba no 
meu último ano de carreira facendo 
o grao superior de Jazz en Oporto 
e funme unha semana para facer 
un seminario de jazz que montaba 
Jorge Rossy, un  eminente batería 
catalán .
 Neste campamento comenteille que 
como estaba moi próximo ao festival 

de Nigrán Jazz podia-
mos compartir, xa que 
viñan artistas de fóra e 
podían estar no Nigrán 
Jazz e no seminario. 
Foi unha tolemia, vi-
ñeron os meus artistas 
favoritos. Agora hai que 
seguir mantendo o ni-
vel todos os anos e os 
orzamentos xa non dan 
como hai 15 anos. 
   En que data  se ce-
lebra este ano o festi-
val? 

 O 29 e 30 de xullo. Os concertos 
e Jam Session serán no Esteiro dá 
Foz e a Masterclass,  no Auditorio do 
Concello. 
   O escenario principal, o Estei-
ro da Foz, é un paraíso. Descríbeo 
para quen non o coñeza. 
 É un estuario enorme na desembo-
cadura do río Miñor. Cando a marea 
está alta hai embarcacións dos pes-
cadores por alí. Pódese sentar na 
praia e tocar o mar ou sentarche na 
herba que estás apartado na estra-
da. En efecto o sitio  é espectacular 
e contribúe a darlle esa dimensión 
especial que ten o noso festival.
   Tivestes algún ano no que nos 
acompañará o tempo?  
 Si, a segunda edición. Logo houbo 
outro ano que choveu, pero puide-
mos seguir tocando cun pouco de 
choiva.
   Que cartel hai para esta edición? 
 O venres Wilfried Wilde, guitarrista 
francés afincado en Galicia desde 
fai dez anos e despois o concerto de 
Lucía Fumero Trio, pianista e can-
tante Catalán premiada como mellor 
artista emerxente. Para terminar o 
venres temos Jam sessión cuns pia-
nistas moi novos de Ponteareas que 
tocan xenial. 
 O sábado pola mañá temos Master 
class con Eve Cornelius e pola noite 
os concertos de Ella Zirina trio, gui-
tarrista letona que está a tocar cos 
mellores músicos en Holanda, un 
compoñente do seu trío é de Vigo e 
foi alumno meu. 
 Para acabar o festival co concerto 
estrela, un Cuarteto, o de Eve Cor-
nelius, cantante de Jazz, Blues e 
Soul americana. Con  Eve está un 
guitarrista de Lugo moi grande que 
foi o que formou a banda. Despois 
hai Jam Sessión con Guillermo Gue-
rrero, guitarrista que está a destacar 
moito.
 O ano pasado dicíasme que ti-
ñades problemas para manter os 
patrocinadores privados, que des-
pois de dous anos de pandemia a 
xente non quería gastar diñeiro, 
como estades este ano? 

 Non é que teñamos máis diñeiro, 
pero estamos contentos porque te-
mos un novo patrocinio, o de Tris-
kale, que é unha cervexa natural de 
aquí, de Nigrán, están a coller di-
mensión e querían formar parte do 
festival. 
   O resto de patrocinadores son os de 
sempre? 
 Si, o Concello e de Deputación que son 
os que máis achegan. Recibimos axudas 
tamén da asociación AIE , Gadis, Rodosa, 
a Tapería Druída. O conservatorio Mayeu-
sis está como patrocinador das Masterclas. 
   Cales son as vosas expectativas de 
asistencia de público este ano? 
 Este é o primeiro festival despois da pan-
demia. Temos moitas ganas de gozalo e 
dependemos moito do tempo tamén. O 
festival vai funcionando só cun ambiente 
marabilloso e nunha contorna espectacu-
lar. Se o tempo  se porta ben esas noites, 
seguro que estaremos ben acompañados 
de xente. 

Reportaxe 
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Valentín G. Formoso,  secretario xeral  do PsdeG-PSOE Néstor Rego, deputado estatal do BNG

Hoxe é un día de celebración de todos 
os galegos e galegas, un día para gabar-
nos da nosa cultura, da nosa lingua xa 
milenaria e da nosa identidade. Cada 25 
de xullo expresamos con orgullo ante o 
mundo os nosos sentimentos de perten-
za a un pobo que con mans laboriosas 
modelou unha paisaxe caprichosa e er-
gueu murallas de pedra, faros e catedrais 
recoñecidas como bens patrimoniais da 
Humanidade.
 Neste Día Nacional de Galicia, os socia-
listas galegos renovamos dende Rianxo 
o noso compromiso co galeguismo, coa 
lingua que nos une, e cun
proxecto político que ten como eixos a 
igualdade de oportunidades, a moderni-
zación e o progreso da nosa terra.
 Terra e lingua. Velaí as dúas raíces máis 
profundas que ten a comunidade social 
galega. Para nós o galeguismo vai máis 
aló de profesar amor pola terra, que é 
lícito que cadan quen sinta pola súa. O 
noso galeguismo significa, ademais, un 
compromiso cívico con Galicia e coa súa 
xente, que consiste en dotar a este país 
de conciencia colectiva propia, de capa-
cidades e para desenvolver a súa xenuí-
na personalidade no plano económico, 
social ou cultural.
Terra e lingua. É por iso que os socialis-
tas asumimos a diversidade lingüística 
e cultural de Galicia como un feito enri-
quecedor, como a expresión máxima da 
nosa identidade nacional.  A nosa lingua 
e cultura non nos pechan en nós mes-
mos. Ao contrario, ábrennos ao mundo, 
son elementos xeradores de liberdade, 
de integración, que nos brindan espazos 
de participación con outras culturas, con-
vertendo a nosa fala e a nosa creativida-
de en elementos con potencial para xerar 
riqueza.
 Terra, lingua e tamén autogoberno. Os 
nosos devanceiros fixeron o exercicio de 
pensar o que somos e cara onde cami-
ñar, e puxérono nun documento. Alí esti-
vemos tamén os socialistas, no Estatuto 
de Autonomía de 1936 e no de 1981, xo-
gando un papel capital na creación das 
institucións propias.

 Non é o PSdeG a forza que renega da 
autonomía e trata o Estatuto como unha 
lousa de mármore na que non se poden 
esculpir máis letras.
 Tampouco é o PSdeG o que ve o texto 
como un traxe vello do que desprender-
se para construír un Estado propio. Os 
socialistas entendemos o autogoberno 
como o afondamento na democracia, a 
construción dunha arquitectura política 
que necesita dunha constante posta ao 
día para ser motor de progreso.
 E temos que dicilo: Galicia está chama-
da, máis cedo que tarde, a promover una 
reforma do Estatuto. E son varios os ar-
gumentoa favor: Somos, xunto con Eus-
kadi, o único territorio que non reformou o 
seu marco, pese a que cando foi plebis-
citado o Estatuto non eramos da Unión 
Europea. Tampouco existía Internet, nin 
leis como a do aborto ou a que instituíu, 
por iniciativa socialista, unha sanidade 
pública, universal e de balde.
 Estamos xa no tempo en que son máis 
as persoas nadas despois do Estatuto 
que antes. 53% fronte ao 47%. Non de-
beriamos permitir que a maioría vira o 
Estatuto como algo desfasado e que non 
vai con eles.
 Tamén necesitamos responder aos de-
safíos que ten o goberno acadando o 
máximo teito competencial, dispoñendo 
de todas as ferramentas para
ordenar o noso litoral, para responder a 
situacións de emerxencia.
 Somos o partido que acompañou a Cas-
telao co Estatuto de 1936. O que
sofreu o linchamento polo compromi-
so galeguista de políticos como Xaime 
Quintanilla, o alcalde fusilado de Ferrol. 
Formamos parte dese PSdeG que
elixiu a Ramón Piñeiro deputado e que 
foi a derradeira morada de Celso Emilio 
Ferreiro.
 Este legado é a constatación de que o 
noso galeguismo ten raíces ben profun-
das que nos permiten encarar o futuro 
con esperanza. Somos o partido máis 
vello de Galicia, pero o único que sem-
pre estivo na vangarda dos cambios, e 
na conquista de novos dereitos sociais. E 
así seguirá sendo.

Un 25-X para ser a vangarda dos cambios
No recente debate “sobre o estado da nación” 
considerei pertinente precisar que a miña nación 
é a Galiza e que se o BNG está no Congreso, 
para alén de defender de forma permanente os 
intereses do noso pobo e da nosa xente, é para 
traballar por que máis cedo do que tarde o es-
tado da nosa nación non se decida en Madrid, 
senón que o poidamos decidir os galegos e ga-
legas en función dos propios intereses de forma 
libre e soberana.
 Si, na razón de ser do nacionalismo e dun BNG 
que logo fará 40 anos de existencia está a de-
fensa da soberanía da Galiza. Mais, por que? 
Chega con afirmar que se a Galiza é unha na-
ción ten -como todos os pobos do mundo- dere-
ito á autodeterminación e a definir con liberdade 
o seu futuro como estado soberano? Para quen 
xa é nacionalista, chega, é claro. Mais como non 
estamos aquí para ningunha clase de ritual de 
autosatisfacción, senón con vontade de transfor-
mar a realidade e avanzar para os nosos obxec-
tivos, precisamos de conquistar a hexemonía e 
colocar a inmensa maioría do pobo galego do 
noso lado.
 Por iso nunca podemos renunciar á pedagoxía 
social, porque a nosa é a forza da razón, das 
inúmeras razóns que, infelizmente, a realidade 
nos fornece a cada día para deixar claro que 
se a Galiza necesita soberanía é, sobre todo, 
para acabar co espolio que sufrimos como pobo. 
Quer dicir, para os galegos e galegas podermos 
vivir mellor, para avanzarmos en calidade de 
vida e benestar.
 Vexamos senón algúns datos que se estiveron 
a barallar estes días. Máis de 330.000 persoas 
emigraron da Galiza na última década. Retóma-
se neste século XXI un fluxo que sangra o noso 
País, como nos séculos anteriores. Non é unha 
praga bíblica, é a consecuencia de que a boa 
parte da nosa mocidade se lle negan oportunida-
des laborais e de vida no noso País. É o correla-
to lóxico dunha crise industrial xa cronificada que 
leva ao fechamento continuado de empresas e 
á perda de postos de traballo. É, en definitiva, 
unha manifestación ben visíbel do espolio a que 
leva a dependencia política da Galiza.
 A banca expatría 27.226 millóns de euros de 
aforro galego cara a outros territorios. Sen que 
represente ningunha sorpresa, Madrid é a gran-
de beneficiada dunha drenaxe do capital da 
Galiza que medra de forma progresiva desde 

2013. O aforro dos galegos e galegas non serve 
ao impulso ao desenvolvemento do noso País, 
mais non porque non queiramos, senón porque 
é Madrid quen marca as regras.
 Un total de 4.165 empresas con actividade na 
Galiza pagan os seus impostos en Madrid. É a 
consecuencia do chamado ‘efecto sede’ mais 
tamén e sobre todo, de que tamén as regras 
fiscais as marca Madrid. É claro que todos eses 
recursos que perdemos poderían ser destinados 
a favorecer o desenvolvemento económico do 
noso País.
 Mais o espolio vía impostos non acaba aquí. 
O diferencial entre o que o Estado arrecada na 
Galiza e o que nos devolve vén a situarse en-
tre os 3.000 e os 4.000 millóns de euros cada 
ano. Non é unha cantidade pequena, pensemos 
tan só que o orzamento total da administración 
galega se sitúa en 2022 en 11.627 millóns de 
euros. E pensemos tamén o que a incorporación 
deses recursos suporían para mellorar os servi-
zos públicos, fomentar novas actividades econó-
micas, xerar emprego, impulsar a investigación 
ou avanzar en infraestruturas. Razón pola que, 
mesmo neste marco, o BNG vén reclamando 
un novo modelo de financiamento baseado no 
concerto co Estado, polo que a Galiza recadaría 
todos os impostos e negociaría canto entrega.
 Ao espolio fiscal temos que engadir o espolio 
enerxético. As tres grandes eléctricas, Iberdrola, 
Endesa e Naturgy tiveron en 2021 un beneficio 
neto record de 6.534 M€. Boa parte conseguidos 
na Galiza, onde controlan térmicas, hidroeléctri-
cas e parques eólicos. Son as principais impul-
soras do boom eólico depredador que sufrimos, 
que non está dimensionado para as necesida-
des da Galiza, con máis de 200 proxectos de 
megaparques na terra e no mar. Pagan nos seus 
impostos en Madrid.
 Poderíamos continuar: salarios baixos, as se-
gundas pensións máis baixas do estado (Ouren-
se a media máis baixa, con 805 euros), déficit 
histórico en infraestruturas e servizos, especial-
mente ferroviarios (carecemos de ‘Cercanías’), 
devalo permanente da nosa lingua...
 Mudar esta situación, de modo a favorecer o 
desenvolvemento das potencialidades do noso 
País e a mellora da calidade de vida exixe que 
sexamos os galegos e galegas os que deci-
damos libremente sobre todo aquilo que nos 
concirne e en función dos propios intereses. Iso 
chámase soberanía.

Por que soberanía?

Especial día da nación galega

Opinión Opinión
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“ Para a defensa dos intereses deste país é fundamental que o BNG 
dirixa un goberno con maioría nacionalista, e coa valentía necesaria 

para disputarlle a maioría social de Galiza ao PP”
Luís Bará,  deputado do BNG
 No mes que celebramos o día da nación galega achegámo-
nos ata Pontevedra a analizarmos a situación do naciona-
lismo e o estado social e político de Galicia con Luís Bará, 
vello amigo das nosas páxinas. Luís amósase preocupado 
polo contexto económico tan complexo no que estamos 
a vivir pero tamén ambicioso e optimista en que o BNG 
sexa quen de dar o salto necesario para gañar a confianza 
da maioría da sociedade galega, e que por primeira vez na 
nosa historia o interese xeral do pobo galego sexa o único 
criterio que determine a acción política do próximo gober-
no galego.
 A conversa acougada e tranquila con Luís Bará fíxome 
lembrar a aquela canción, ao meu xuízo unha das mellores 
da historia do rock, que dicía algo así como:
“Tes un arrepío na escuridade, chove, pero de súpeto detes-
te e telo todo.....escoitas á nosa banda e faite sentir ben.....
somos os sultáns, somos os sultáns do Swing”, pois o seu optimismo ,ambición, que non frivolidade, e lucidez 
son das que permiten manter aceso o facho da esperanza en que algún día este país poida xestionar o seu 
presente e o seu futuro como mellor lle pareza .

Especial día da nación galega Entrevista de Tino Lago
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Pan integral e artesán
pan de centeo, empanadas

roscóns e bicas
croissants e napolitanas

Despacho: Rúa Estrada,13
986 660 951

Ponteareas

Visítanos tamén 

en Salvaterra

Rúa Rosalía de 
Castro, 36 

   A piques de chegarmos a un novo 
25 de xullo, cóntanos que ten pen-
sado facer o BNG para celebralo?
 Organizamos unha campaña  con 
actos ao longo de todo o país a modo 
de previa da gran celebración do pro-
pio día 25 que é o acto máis impor-
tante para o nacionalismo
   E, polo volume e dimensións que 
tradicionalmente ten esa convoca-
toria, eu diría que o acto máis im-
portante de todo o país, non cres?
 Abofé que é así .Non hai ningunha 
outra forza política que sexa capaz 
de reunir a ese número de persoas 
.Recentemente o PP fixo un acto po-
lítico coa presenza de Feixoo no que 
reuniron a 4.000 persoas e vendé-
rono como se fose o non vai máis. 
A nosa capacidade de mobilización 
é un valor enorme que ten o BNG e 
en relación a convocatoria concreta 
do día da patria o que significa, que 
hai un moi importante sentimento de 
Galiza como nación, é máis relevan-
te aínda.
   En que van consistir os actos 
previos?
 Son actos que mesturan o contido 
político co lúdico e festivo. Por exem-
plo este domingo teremos un moi 
bonito no Concello de Mondariz Bal-
neario coa presenza de Ana Pontón
   Nese concello  nas municipais do 
19 quedastes a 3 votos de gañar a 
alcaldía. Desta volta irá?
 Prefiro non facer prognósticos pero 
é unha realidade que na provincia hai 

varios concellos, entre os que está 
Balneario, nos que estamos nas me-
llores condicións para acadar a alcal-
día. Estamos facendo moi bo traballo 
é agardo  que a maioría da socieda-
de saiba aprecialo prestándonos a 
súa confianza
   Nos últimos meses A Nova Pe-
neira fixo distintas reportaxes so-
bre a saúde do nacionalismo nas 
diversas comarcas nas que está 
presente e todos os responsables 
comarcais cos que falamos coin-
cidiron en que a saúde, nas súas 
áreas de influencia, é excelente. Ti 
que estás na executiva nacional e 
tes unha visión máis global coin-
cides en que a situación xeral do 
BNG en todo o país é tan boa?
 A nivel nacional posiblemente estea-
mos na mellor fase de toda a historia 
do nacionalismo. Estamos nun mo-
mento expansivo, xerando ilusión e 
cun liderado que é capaz de agluti-
nar a sensibilidades moi diversas. A 
situación xeral é moi boa, pero non é 
igual en todas as comarcas. Hainas 
moi boas e tamén as hai nas que por 
razóns diversas estamos un pouco 
máis frouxos
   Estamos nun contexto económi-
co  de extraordinaria dificultade 
cunha inflación desbocada que 
ameaza con empobrecernos a to-
dos. Cal é a valoración política que 
fai o BNG sobre as súas causas, e 
as vosas receitas para combatelo?
 O contexto é moi complexo, si, e 

as súas causas son moi diversas. 
Xúntanse a crise anterior, o cataclis-
mo da COVID e as consecuencias 
da guerra de Ucraína. Semella que 
tamén hai parte de voluntariedade, 
é dicir, de fabricar crise co gallo de 
aumentar os niveis de beneficios das 
oligarquías económicas e concentrar 
recursos e poder en cada vez menos 
mans.
Así pois a suba brutal de prezos da 
enerxía é un proceso puramente es-
peculativo, non está xustificado por 
razóns obxectivas. A propia axencia 
internacional da enerxía afirmaba 
que neste ano as empresas van ga-
ñar 200.000 millóns de € máis do que 
tiñan previsto.
 Por outra parte a suba dos tipos de 
interese e a política de contracción 
do gasto público, decisión tomada 
polas institucións económicas euro-
peas, vai afectar especialmente a es-
tados como Italia ou España que te-
ñen un nivel de débeda moi elevado. 
E quen o vai notar especialmente?, 
como sempre as clases populares.

   O escenario ten moi mala pinta. 
Quen se beneficia disto?
Os grandes poderes económicos e a 
dereita política que está a construír  
un discurso que responsabiliza da si-
tuación á suposta esquerda que go-
berna no estado.
 No que se refire á túa pregunta sobre 
as propostas que fai o BNG; nós for-
mulamos a necesidade de medidas 

de choque por parte da Xunta, que 
tamén ter que tomar decisións. Nós 
propomos unha inxección de 700 mi-
llóns de € en axudas autonómicas 
para os sectores máis afectados, 
axudas á vivenda, incremento da 
contía das pensións non contributi-
vas .Iso sería para tratar de aguantar 
a treboada que ven, pero logo tamén 
propomos medidas estruturais para 
tratar de evitar, na medida do posi-
ble, as tormentas futuras que serían 
o cambio do modelo económico e o 
reforzo do autogoberno.
   Se Galicia fose un país que pui-
dese dispor libremente dos seus 
propios recursos estás firmemen-
te convencido de que pagariamos 
menos pola electricidade?
 Sen ningunha dúbida. Nós expor-
tamos case un 30% da enerxía que 
producimos e se tiveramos instru-
mentos políticos para decidir como 
manexar iso obviamente pagariamos 
un recibo máis económico
   A onde a exportamos?
 Ao resto do estado. Madrid produ-
ce menos do 5% da enerxía eléctri-
ca que consume. E nós estamos en 
arredor do 130%
   Tamén vai subir o prezo da auga?
 O PP cando gobernan outros ten un 
discurso que defende a baixada de 
impostos, pero cando goberna, como 
é o caso da Xunta, o que fai é subi-
los como é o caso desta lei que ve-
ñen de aprobar, chamada do ciclo da 
auga, que vai supor unha importante 

Especial día da nación galega Entrevista
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suba de impostos
   Ímolo notar no recibo?
 Especialmente nas zonas cuxas de-
puradoras estean xestionadas por 
augas de Galicia
   Sobre a retirada da tarxeta bási-
ca que opina o BNG?
 Nun contexto ten grave como este 
a retirada deste instrumento de pro-
tección social parécenos intolerable.
    
Cantas persoas eran beneficiarias 
da tarxeta básica?
 Arredor de 60.000
   Onte asistín á presentación en 
Vigo da obra de Carlos Callón:” 
O libro negro da lingua galega”  
e ese evento, por desgraza, non 
fixo máis que reafirmarme na miña 
convicción de que , para calquera 
persoa que teña ollos para ver e 
oídos para oír, a situación da lin-
gua galega é enormemente preo-

cupante.  Cal é a túa opinión?
 Se o vemos desde un punto de vista 
obxectivo, puramente científico, o pa-
norama é desolador incluso podería 
parecer que non hai solución. Porén 
é tamén unha realidade a existencia 
de múltiples colectivos e milleiros de 
persoas que queremos e sentimos 
ao galego e non imos permitir a mor-
te do noso idioma. Se tiveramos un 
goberno comprometido de verdade 
coa lingua galega que tivese a von-
tade política de facer efectivas medi-
das que puidesen axudar a protexer 
ao galego, como lingua de uso na 
vida cotiá non como a un instrumento  
estético para eventos concretos, a si-
tuación desoladora pódese reverter.
    Pero o se fai xa ou en dúas 
xeracións isto desaparece Luís, 
porque se nas persoas que ago-
ra teñen entre 5 e 14 anos só hai 
un 25% que usan o galego como 

Especial día da nación galegaEntrevista
idioma habitual é que a transmi-
sión xeracional está rota e cando 
esa xeración sexan avós e avoas 
o idioma non existe como lingua 
de uso na vida diaria. E non fago 
ningunha consideración política é 
unha cuestión puramente matemá-
tica?
 Para este asunto, e para outros que 
teñan que ver cos intereses do noso 
país, é fundamental dirixir un gober-
no que teña maioría nacionalista e a 
valentía necesaria para disputarlle a 
maioría social do país ao PP
   Con que ánimos e expectati-
vas afrontades o próximo pro-
ceso electoral , as municipais 
do ano 2023?
 A nosa situación é moito me-
l lor que a que tiñamos antes das 
municipais do 2019.Somos cla-
ramente a alternativa ao PP e , 
xa que logo, o noso ánimo non 

ten límites e as nosas expecta-
tivas realistas están dirixidas a 
conservar todas as alcaldías que 
temos, a gañar outras nas que no 
19 estivemos cerca de facelo e a 
medrar socialmente, de maneira 
significativa, en todo o país ga-
lego.
   E para rematar, será posible 
que nas autonómicas do 2024 
por primeira vez haxa unha 
presidenta nacionalista no 
noso país?
 Eu creo que estamos no mellor 
momento para poder conseguilo 
e no que dependa do BNG des-
de logo imos dar o mellor de nós 
mesmos para que sexa así. Te-
mos razóns para sermos optimis-
tas, somos moi ambiciosos e a 
nosa idea é disputar e gañar a 
hexemonía social de  Galiza ao 
PP.
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Neste capítulo  décimo, explicaremos como entra o 
conde de Castel Melhor no goberno das armas de entre 
Douro e Minho, cómo encontrou a Provincia e o que 
nela dispuxo.
Como queira que o uso das armas demanda muita pru-
dencia e muitas outras virtudes, e a súa administración 
sexa de muito traballo e perigo da vida, non convén ós 
Principes subrogar para elas discípulos a Mestres. Ven-
do O Rei noso Señor a importancia de dar á fronteira de 
entre Douro e Minho un Xeneral capaz, que houbese 
de continuar a defensa dela contra un   Reino tan belico-
so, como é o da Galiza, viu a comenencia de sustituir a 
Don Gastaõ Coutinho, quen tiña aberto a guerra a fogo 
e sangue. 
Considerando na persoa de Joaõ Rodrígues de Vas-
concelos e Sousa, Conde de Castel Melhor, interesar 
máis a comenencia deste Reyno, (Joaõ fora preso 
polos casteláns nun intento de captura duns galeóns 
en Cartaxena de Indias, cando o traían para Castela, 
salvárono uns corsarios holandeses que o raptaron a 
petición do Rei João IV e o conduciron a Portugal). De 
volta no país decidiu o Rei nomealo Gobernador das 
armas da provincia de entre Douro e Minho.
 Chegou a esta o 27 de Marzo do ano 1643. Foi reci-
bido por tódolos pobos con alegría suma. Procurou o 
Conde corresponder tanto na excelencia do exercizo 
militar e defensa da provincia, como na afabilidade e 
cortesía do capitán prudente que se preza de solda-
do, estimación que sempre fixo dos que ben sirven e 
pelexan, granxeándose  os corazóns de todos. É así, 
pois o capitán ríxido faise odiar e quebra os ánimos na 
miliacia, mentras que o brando tende a desestimación e 
a desobediencia.
 Todo no Conde está no seu lugar, a obediencia das 

súas xentes, que é grande, a percepción da súa habili-
dade no uso das armas da confianza en momentos que 
naturalmente é de alta belicosidade, de non ser así nada 
esperarían de utilidade. Porque como del depende toda 
a Orde militar do séu exército, si el se dera o ocio, o 
mesmo lles pasaría os soldados. Así foi como as súas 
victorias, inda que poucas, débense xulgar como vidas 
o caso. A disciplina militar é o espíritu, nervo e alma do 
exército, solo ela é a que vence.
 Basta decir que para coñecer un excelente capitán 
como Castel Melhor, non hai máis que ver as súas 
acións, a súa liberalidade, o séu esforzo, a súa dedica-
ción, a súa constancia, onde o vencimento non admi-
te soberbia, nin admitirá desmaio a perda, que queira 
Deus non a teña. O Conde non trata de acreditarse a 
costa de sangue alleo. As guerras que fai son xuiciosas 
e prudentes, por iso asístelle a boa fortuna que só obra 
en peitos valerosos e esforzados.
Atopou a provincia falta de armas, municións e vituallas. 
Tamén tivo que afrontar a deserción de soldados por 
falta de pago do salario dende facía xa tres meses. Está 
claro que o soldado famento ha de fuxir ou desobedecer 
pois teme máis a fame que as balas enemigas.
 A primeira petición que a provincia lle fixo, foi a que él 
mesmo desexaba despachar, isto é, entrar pola Galiza, 
tomar Tui e Salvaterra, porque gañando estas prazas 
era fácil a conquista do Reino todo. Ficaba sendo guerra 
ilustre e de grande creto ás armas portuguesas a con-
quista deste Reino e as súas catro cidades.
Notou porén o Conde canto lle conviña ter primeiro co-
ñecemento das forzas do enemigo, recoñecer as súas 
prazas, armas, número de xentes, natureza delas, seu 
modo de pelexar, esforzo, constancia, fábricas de gue-
rra, costumes, inclinacións, socorros, lugares e a oposi-
ción que a todo podía ter, o estado que tiñan as armas 

e prazas que había de gobernar. Prever a retirada delas 
con seguridade caso de non ter vituallas, diñeiro e todo o 
máis necesario. Do contrario sería descrédito das armas 
propias e dar ánimo o enemigo. Todo o cal examinou o 
Conde, mandou vir diant e e sí a tódolos soldados que 
había para recoñecelos e facerlles o pagamento de tres 
meses atrasados e debidos. É moi coñecido que si un 
capitán trata de vencer e falta  coas pagas ós soldados, 
estos actuarán con flaqueza e debilitarán o séu exército, 
máis, si son conducidos a forza, porque as almas dos 
soldados son os bos pagamentos. Sin eles, nin siquera 
pola patria haxa quen queira pelexar.
 As pagas ben feitas son as que fan o soldado oprimido, 
liberar o ímpetu do seu corazón e o amor para servir o 
seu Rei, e acudir a súa obriga, porque como xa dixen, 
e máis cruel guerra á fame que á das picas enemigas.
Resultaron ser os soldados pagos até mil Infantes, re-
partiunos polas prazas das fronteiras, conforme xulgou 

necesario. Para guarnecer os armacéns mandou vir 
dende Viana a Martím Velho Barreto, “Vcedor” Xene-
ral e Proveedor maior deles, que con fervor e celo de 
servizo Do Rei, reduciu as prazas de mantementos e 
aprestos militares o estado que o Conde lle propuxo.
 Reorganizou oficiais pola orde Real, por teren compa-
ñías diminutas e pouco operativas, defectos que nos 
exércitos, junto o Xeneral e o Príncipe, non son xustos, 
antes funestos para o Reino asistir persoas que poden 
moito e valen pouco.
 Foi así como se fraguou a toma que o Conde fixo por 
primeira vez da vila de Salvaterra, toma que había de 
fracasar por falta de fornecementos na retagarda. Ha-
berá logo unha segunda toma, mellor organizada, que 
había de prolongarse o longo de dezaseis anos máis, 
até a capitulación de Monção, rematando coa caida e 
recuperación de Salvaterra para a corona castelá. Con-
tinuará…

Antón “Xaque”, veciño da Vila.
HistoriaCousas de Salvaterra

Guerra de restauración portuguesa,  1640 - 1668
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Emma Rodríguez, Veciña d’ As Neves
Opinión

A importancia da educación 
emocional

Sendo o auto-coñecemento un 
piar fundamental no desenvolve-
mento das persoas, cada día fanse 
eco máis revistas, xornais, cadeas 
de radio, de televisión, etc. da im-
portancia da estabilidade emocional 
e a gravidade de non ter unha boa 
saúde mental. Isto comeza a rami-
ficarse noutros ámbitos: do traballo 
(coa famosa síndrome do queimado 
ou burnout), das escolas (sobre o 
acoso escolar ou bullying)... Alcan-
za andeis (libros de auto axuda), 
cursos (mindfullness ou coaching) 
e instáurase diariamente en charlas 
familiares. A pesar da súa repercu-
sión actual, non sempre foi así.
Todos pasamos por cambios de 
etapa ao longo da nosa vida (fase 
prenatal, infancia, nenez, adoles-
cencia, mocidade, adultez e ve-

llez). Se lembramos a Erik Erikson 
(1902-1994) e a súa Teoría Psico-
social, podemos decatarnos de que 
o ser humano atravesa xeralmen-
te por oito crises dependendo da 
idade. Se nos paramos a pensar, 
poucas persoas coñecen as con-
secuencias: perda de motivación, 
confusión, insomnio, sensación de 
estrañeza, insatisfacción, medo, 
dúbida...Nalgún momento sentímo-
nos así pero non nos ensinaron a 
enfrontalo.
A educación emocional non só é 
necesaria naqueles casos nos que 
unha persoa se sente insá mental-

mente. Imaxinade que non soube-
mos recoñecer os síntomas dunha 
gripe común. Acudiriamos correndo 
ao médico para que nos dese algo 
tan sinxelo como un Ilvico ou un 
Desenfriol. Ao saber os síntomas e 
que o causa, a xente toma medidas 
para previr a enfermidade e adoita 
ter remedios en casa para atallar 
os síntomas canto antes. O mesmo 
pasa co estrés ou a ansiedade. Se 
soubesemos a sintomatoloxía ou 
como prevela, molestariámonos en 
buscar unha solución tomando me-
didas para mellorar a nosa saúde e 
tendo na casa métodos para reducir 

o impacto.
Con todo isto e tendo en conta a 
publicación de UNICEF, onde sinala 
que o 70% dos trastornos mentais 
comezan antes dos 24 anos de ida-
de, é de vital importancia inculcar e 
motivar á sociedade para coñecer o 
mundo das emocións.
Por iso, cada vez máis expertos 
propoñen a creación de talleres so-
bre intelixencia emocional con ca-
rácter obrigatorio para a educación 
primaria e secundaria, e programas 
de formación gratuítos para adul-
tos. Conclúen que é esencial que 
os individuos traballen, coñezan 
e aprendan os diferentes estadios 
dunha posible enfermidade mental, 
vital nun momento histórico onde as 
redes sociais están á orde do día in-
centivando á discriminación, provo-
cando presión social e xerando odio.

O Concello saca a licitación a reforma do edificio para o Centro de Dinamización Empresarial de Ponteareas
A rehabilitación será cofinanciada por fondos FEDER a través do programa EDUSI ‘Ponteareas, hábitat saudábel’
Ponteareas

O Concello de Ponteareas segue 
levando a cabo proxectos cos 
que revitalizar a economía local, 
orientándoa cara a actividades de 

produción e comercio sostíbel e 
fomentando e facilitando o em-
prendemento. Neste camiño, vén 
de sacar a licitación a obra de 
reforma e acondicionamento das 
plantas segunda e terceira dun 

edificio situado na Praza Maior 
número 13 para o seu uso como 
Centro de Dinamización Empre-
sarial.
Con esta rehabilitación, o Gober-
no municipal do BNG-PSOE con-

verterá este inmoble nun espazo 
que albergará, centralizará e fa-
cilitará diferentes accións coas 
que “impulsar o emprendemento 
na nosa vila e fortalecer o tecido 
económico e social, xerando un 
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Salvaterra de Miño entrega os premios do XI con-
curso slogans contra a violencia de xénero

Ao abeiro da subvención do Pacto de Estado contra a Violencia de Xéne-
ro do Ministerio de Igualdade.

 Arredor de 150 alumn@s 
participaron no concurso 
que anualmente promove 
o Concello de Salvaterra 
de Miño xunto co IES, den-
tro do programa en aras 
da equidade e na loita e 
prevención da violencia. 
Nesta XI edición, esta acti-
vidade tén sido enmarcada 
xunto coas accións desen-
volvidas contra a violen-
cia de xénero financiadas ao abeiro da 
subvención do Pacto de Estado contra 
a violencia de Xénero do Ministerio de 
Igualdade.
 O concurso de slogans busca frases 
que  traten de transmitir unha mensaxe 
e un posicionamento claro de repulsa 
hacia os malos tratos. Dentro das ini-
ciativas desta campaña de sensibiliza-
ción social, preténdese asimesmo re-
unir material para facer posteriormente 
unha campaña de difusión e publicidade 
dalgúns dos recursos que existen para 
abordar este problema.
 O proxecto consiste en confeccionar uns 
marcadores de páxinas que se difundi-
rán entre os máis novos e que conteñen 
o lema ou slogan gañador do concurso, 
ademáis dalgúns números de teléfono e 
enderezos a onde se dirixir, en caso de 
coñecer ou ser víctima dunha situación 
de malos tratos.  A idea xurdiu e mantí-
vose ao longo de todas estas edicións, 
sendo esta a undécima xa, porque en-
téndese que ademais de ser un soporte 
atractivo, informativo e moi útil ten unha 
perdurabilidade no tempo mantendo a 
vixencia da mensaxe así coma dos re-
cursos.
 O concurso conta con 4 premios. Tres 
deles valorados en 50€ trocables por 
material educativo, informático, deporti-
vo, roupa e/ou música e un primeiro pre-

mio, o slogan gañador, que ademáis de 
recibir un premio de 150 euros trocable 
igual que os anteriores, será o lema que 
se empregue na campaña de preven-
ción e sensibilización para os marcapá-
xinas e outro material promocional da 
vindeira edición ...
 O gañador tén sido este ano “ Quérete 
máis, quéreme máis” de Ivana García 
Gómez (2ºESO D) que, ademáis do pre-
mio estipulado tén sido o utilizado para a 
confección dos marcapáxinas sinalados 
así como outro material promocional da 
campaña de sensibilización posterior.
 Foron premiados asimesmo tres se-
gundos slogans, “Na igualdade non hai 
superioridade” de Roberto Rajo Gómez 
(1° ESO A); “Non fagas tratos,  co abu-
so sempre perderás “ de Daniella Acuña 
Araújo (1°ESO C) e “Por unha, por to-
das” de Nuno Sampil Rodríguez (1°ESO 
D).
O Concello leva anos traballando cos 
máis novos na prevención deste tipo 
de violencia a fin de que, dende idades 
tempranas, se establezan as bases para 
relacións sans e saudables. Eles son ¡o 
noso futuro! e continuaremos nesta loita 
mentras siga siendo necesario; ogallá...  
que por pouco tempo.
 Ademáis e coincidindo no día de hoxe 
tamén co día LGTBI+, o Concello sú-
mase a este loita e contra todo tipo de 
violencia.

Salvaterra de Miño

espazo de referencia moderno, 
accesíbel, aberto e ben planifi-
cado co que ofrecer á veciñanza 
un lugar para traballar e crecer”, 
destaca a alcaldesa, Cristina Fer-
nández Davila. 
Así, o Centro de Dinamización 
Empresarial contará con espazos 
de traballo para persoas empren-
dedoras, coworking e oficinas de 
viveiro de empresas, unha ofici-
na de asesoramento, unha sala 
de formación modular e versá-
til ou unha zona para albergar 
o servizo SmartPeme, entre ou-
tros espazos. “Será un edificio 

deseñado para 
ofrecer os servi-
zos necesarios 
para o impulso 
da actividade 
económica e o 
fomento do em-
prendemento, co 
que se buscará 
non só dar pulo 
ás novas iniciati-
vas empresariais 
en Ponteareas, 
senón tamén 
permitir ás em-

presas xa establecidas continuar 
avanzando”, explica a segunda 
tenenta de alcaldesa, Chus Ga-
rrote.
A obra de reforma e acondiciona-
mento sae a licitación por un or-
zamento base de 409.000 euros, 
cofinanciados polo Fondo Euro-
peo de Desenvolvemento Rexio-
nal (FEDER) a través do progra-
ma EDUSI ‘Ponteareas, Hábitat 
Saudábel’. As empresas, entida-
des ou persoas interesadas pode-
rán presentar as súas ofertas ata 
as 14.00 horas do vindeiro xoves 
14 de xullo. 

O condado
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   O pasado día 10 seica estivestes 
de festa?
 Si, retomamos o costume de xuntár-
monos os compañeiros e compañeiras 
do BNG da nosa comarca para vernos, 
darnos azos e reafirmar o noso com-
promiso coa nosa comarca e co noso 
país. Desta volta tocou facérmola nosa 
xuntanza no concello veciño de Balnea-
rio e puidemos contar coa compañía da 
nosa portavoz nacional, Ana Pontón, o 
que supuxo unha grande alegría para o 
conxunto da nosa militancia
   Polo que puiden ver a asistencia foi 
un éxito?
 Absolutamente. A verdade foi un día 
moi bonito que serviu para cargar un 
pouco máis as pilas
   Na vosa comarca tendes 3 alcal-
días: (Mondariz, Ponteareas e As 
Neves), e supoño que a elección de 

Balneario tería que ver coa fundada 
esperanza de que nas eleccións do 
2023 sexa a 4º alcaldía do BNG no 
Condado Paradanta?
 Non cabe dúbida de que Mondariz Bal-
neario precisa , e maneira moi urxen-
te, un cambio,E para nós , que o BNG  
poida acadar o goberno de Mondariz 
Balneario tamén sería moi importante, 
pois nós compartimos moitas cousas 
con eles e incluso compartimos algún 
servizo( escola, depuradora  e punto 
limpo).Deberiamos darlle unha visión 
conxunta a moitos aspectos , algo que 
a día de hoxe non se está a facer
   Por que?
 Porque dous non se entenden se un 
non quere. E o actual  goberno de Mon-
dariz Balneario non quere.
   Ti, coma min, Emilio,es un home 
moi sensible coa causa da lingua ga-

lega. Téñoche que dicir que sentín 
certa decepción cando entrei hoxe 
en Mondariz e vin dous carteis indi-
cadores con notorias faltas ortográ-
ficas. Quero apelar á túa sensibilida-
de para que por favor trates de facer 
o necesario para remedialo
 Agradézoche a túa consideración Tino. 
Son consciente dese problema que 
mencionas e que por desgraza  afecta 
a algún cartel máis deses dous que me 
indicas. Non quero escusarme pero o 
certo é que eses carteis son anteriores 
a nós. E si, como ti dis, non só eu senón 
todo o noso goberno está absolutamen-
te sensibilizado e comprometido coa 
protección da lingua galega. Tan pron-
to teñamos dispoñibilidade económica 
para facelo procederemos a substituír 
todos os carteis con grallas.
   A situación aritmética do teu gober-

no é moi débil, sodes 4 sobre 11, po-
rén estes 3 anos que levas de alcalde 
semella que conseguiches unha es-
tabilidade moi difícil de explicar. Cal 
é o segredo?
 Creo que Mondariz a día de hoxe ten 
o goberno máis forte da súa historia, A 
chave, ao meu xuízo está nun niveis de 
implicación absolutos, e nunha vontade 
inequívoca de estar á altura da honra 
que supón para nós gobernar o noso 
querido pobo. Nós no gobernamos en 
chave electoral senón cunha perspec-
tiva de longo prazo, coa intención de 
construír un modelo de vila que faga de 
Mondariz unha vila modelo para as xe-
racións futuras.
   O que me chamou a atención é 
que a oposición parece estar algo 
relaxada, polo menos non percibo 
os niveis de tensión que serían es-

“Teño moi boas sensacións e o que percibo polas rúas é que cada vez 
son máis os veciños e veciñas que nos honran coa súa confianza”

Xose Emilio Barros,  alcalde de Mondariz
O goberno de Mondariz ten unha situación arit-
mética moi complicada pois só está composto por 
4 edís ( 3 do BNG e 1 do PSOE) nunha corporación 
de 11 asentos. Porén,  e fronte ao que cabía agardar, 
o seu alcalde, Xose Emilio Barros do BNG, soubo 
aguantar estes anos con relativa estabilidade e sen 
excesivos atrancos salientables. Emilio é un home 
ambicioso empeñado en ver a Mondariz coas luces 
longas, e construír un modelo de Vila que permi-
ta ás xeracións futuras poder desenvolver, se así o 
desexan, un proxecto de vida persoal no seu pobo. 
Velaí vai o que deu de si a nosa conversa.

Entrevista  redacción
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perables para tratar de desgastar a 
un goberno que como o teu ten unha 
situación aritmética ten difícil?
 Eu non podo falar pola oposición. Pero 
eu entendo que esa situación que des-
cribes amosa que de maneira implícita 
a oposición recoñece que a nosa ac-
ción de goberno vai na liña correcta,un-
ha liña imprescindible para o futuro do 
Concello. As cuestións de calado como 
o desenvolvemento de solo empresa-
rial ou a renovación de servizos bási-
cos como o alumeado público son tan 
necesarias para Mondariz que resultan 
difíciles de cuestionar.
   Por que non se abre a piscina?
 Porque a piscina ten unha serie de ei-
vas moi importantes, algunha estrutu-
ral, que faría necesario un investimento 
significativo. Ata que se poida afrontar 
unha reforma en condicións, non pór un 
parche, senón reformala como é debido 
entendemos que é preferible esperar.
   No pleno do mes de marzo apro-
bastes un recoñecemento extraordi-
nario de crédito para pagar facturas 
, falo de memoria pero creo que foi 
de 200.000€.Tan mal está a situación 
económica do Concello?
 Mondariz ten un déficit anual de arredor 
de 300.000€ e estou falando de pagar 
os servizos máis básicos. Incluso inten-
tamos actualizar algunhas taxas que 
levan 15 anos sen actualizar, pero, por 
desgraza, Alternativa por Mondariz non 
está pola labor. Parece que malia teren 
gobernado catro anos non lles deu para 
comprender os problemas reais que ten  
concello. O resultado é que os servizos 
son extraordinariamente precarios e só 
se poden prestar de maneira adecua-

da grazas á extraordinaria implicación 
dos traballadores e traballadoras mu-
nicipais aos que expreso desde aquí a 
miña gratitude máis profunda.
   300.000€ de déficit anual é un pro-
blema de moi difícil solución Emilio?
 Desde logo que si, pero coa mesma 
rotundidade dígoche que nin este al-
calde nin este goberno vanse resignar. 
Chegado o momento das vindeiras 
eleccións desde o BNG imos pedir á 
veciñanza de Mondariz o apoio para 
termos unha maioría suficiente que nos 
permita deseñar e executar un rigoro-
so plan económico de control do gasto 
superfluo e de aumento dos ingresos 
municipais.
   Cóntanos como está o conflito da 
depuradora?
 Outro dos conflitos históricos do noso 
pobo que ata o de agora ninguén afron-
tou con man firme. Cando chega Alter-
nativa ao goberno de Mondariz paga a 
Balneario unha suposta débeda dunha 
enorme cantidade de diñeiro , algo que 
fixo sen o máis mínimo criterio e que 
non serviu para nada, absolutamente 
para nada. As xestións que estamos 
facendo coido que pronto poden dar re-
sultado e poder conectar as zonas que 
faltan. Creo que nun  prazo dun ano 
poderemos ter xa resultados concretos.
    As relacións cos socios do PSOE 
seguen sendo excelentes?
 Absolutamente si.
   Que tal están as relacións coa 
DEPO?
En liñas xerais boas
   E coa Xunta?
 Institucionalmente correctas pero sen-
tímonos que non somos tratados de 

maneira xusta. A algúns concellos pola 
vía do convenio de colaboración se lle 
solucionan moitos problemas mentres 
que outros temos que estar escornán-
donos día si e día tamén para buscar 
saídas a situacións realmente difíciles.
   Ti, como outros alcaldes e alcal-
desas tamén tes a percepción de 
que a Xunta elude responsabilidades 
propias traspasando a súa xestión 
aos concellos?
 Como non a vou ter se é absoluta-
mente certa¡¡. Os Concellos estamos 
lastrados e abafados economicamen-
te porque a Xunta non atende as súas 
responsabilidades trasladando parte 
dos seus custes ás arcas municipais.
    O país galego ten 9 entidades lo-
cais menores de poboación das que 
dúas son de Mondariz: Queimadelos 
e Vilasobroso. Como están as rela-
cións do Concello con ambas enti-
dades?
 Con ambas temos unha relación ma-
rabillosa.
   A modo de síntese dime as prin-
cipais actuacións que acometestes 
nestes 3 anos de mandato?
 Eu creo que o máis relevante resulta 
da nosa estratexia para iniciar dúas 
modificacións do PEID( plans especiais 
de equipamentos e dotacións).Un de-
les  para infraestruturas turísticas ,so-
mos un concello cunha cara vocación 
turística pero carecemos das infraestru-
turas necesarias, e o outro que ten por 
obxecto dotar de solo empresarial ao 
concello. Agardamos que a Xunta poida 
resolver proximamente o cal permitiría 
que este concello poida comezar a ter 
futuro..Tamén quixera salientar a nosa 
aposta pola renovación dos servizos 
públicos como a iluminación eléctrica 
, que estamos pendentes da licitación 
para podermos cambiar a LED, o que 
suporá para o Concello un aforro de 
arredor do 60%, o abastecemento de 
auga e a recollida de lixo
   Vas ser o candidato do BNG á alcal-
día nas eleccións do ano próximo?
 Nós somos unha organización asem-
blearia e iso ten que ser froito da deci-
sión colectiva das e dos militantes do 
bloque de Mondariz. Eu estou moi ben 
de ánimos con ilusión para darlle conti-
nuidade ao noso proxecto de goberno, 
e se teño a confianza da militancia de 
Mondariz, si me vou presentar. O im-

portante non son eu, é o colectivo, e o 
proxecto do BNG precisa de máis tem-
po para transformar Mondariz
   E dunha situación aritmética mellor 
claro?
 Agardo que sexa así, canta máis con-
fianza poidamos acadar menos difícil 
será desde logo. Eu teño moi boas sen-
sacións é o que percibo pola rúa é que 
cada vez son máis os veciños e veciñas 
que nos honran coa súa confianza
   Rematamos alcalde. Será posible 
soñar coa reunificación do naciona-
lismo en Mondariz?
 O BNG, non só en Mondariz senón en 
toda Galiza, é a casa común do na-
cionalismo, e en Mondariz, como en 
calquera outra parte, os militantes 
do Bloque estaremos encantados 
de recibir a quen así se sinta e teña 
gañas de comprometerse neste 
proxecto de defensa dos intereses 
do país.

Entrevista 
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 A convocatoria para a compra de libros por parte 
das bibliotecas de entidades locais recolle 
que “como mínimo” o 50% do importe dos 
fondos NextGenerationEU “debe destinarse 
a fondo bibliográfico editado en castelán” e 
non establece ningún mínimo para os libros 
editados en galego Compostela, 4 de xullo 
de 2022.- A Mesa denuncia que as axudas 
que as subvencións para a adquisición de 
novidades editoriais e para a mellora das co-
leccións das bibliotecas das entidades locais 
convocadas este 2022 pola Xunta de Galicia 
prexudican gravemente a lingua galega, en 
favor da española.
 A entidade de defensa da lingua indica que 
até o 2021 polo menos un 25% dos libros 
comprados con cargo a estas axudas debían 
ser en galego, mentres que ese ano se esta-
blece que “como mínimo, un 50 % do importe 
da subvención concedida debe destinarse á 
adquisición de fondo bibliográfico editado en 
castelán”. “O 50 % restante pode destinarse 
á adquisición de fondo bibliográfico tanto en 
galego como en castelán”, se ben “desta par-
te pode adicarse ata un 10 % a adquirir fon-
dos editados en linguas estranxeiras ou nou-
tras linguas oficiais do Estado. Non existe, 
polo tanto, un mínimo obrigatorio en galego. 
Ao contrario, obrígase as entidades locais 
galegas a adquirir como mínimo un 50% en 
castelán e se queren comprar o 100% poden 
facelo.
 O presidente da Mesa, Marcos Maceira, re-
corda que a propia convocatoria
da axuda recolle expresamente que lle co-
rresponde ao Goberno da Xunta a defensa e 
promoción dos valores culturais do pobo ga-
lego, así como a promoción do libro galego, 

“con medidas que potencien a produción edi-
torial e a súa disposición”. No mesmo texto 
no que máis adiante se produce un evidente 
prexuízo á lingua galega, recoñécese que 
“a Lei 17/2006, do 27 de decembro, do libro 
e da lectura de Galicia, no seu artigo 16.3, 
establece que a Xunta de Galicia se compro-
mete a adquirir, con periodicidade estable, 
para a súa difusión en todas as bibliotecas 
públicas, escolares e de centros universita-
rios, os produtos editoriais galegos segundo 
os criterios de selección e idoneidade das 
persoas con responsabilidades profesionais 
destes centros de lectura públicos”.

 Porén, a Xunta de Galicia establece un Pro-
grama A “de novidades editoriais en galego” 
dotado con 200.000 euros e un Programa 
B “para a mellora das coleccións bibliográfi-
cas”, dotado con 550.000, no que prexudica 
gravemente a nosa lingua a favor do caste-
lán. Así, establécese que “como mínimo, un 
50 % do importe da subvención
concedida destinarase á adquisición de fon-
do bibliográfico editado en castelán. O 50 % 
restante pode destinarse a adquisición de 
fondo bibliográfico tanto en galego como en 
castelán. Non obstante, dentro deste último, 
ata un 10 % poderá dedicarse a adquirir fon-
dos editados en linguas estranxeiras ou en 
linguas oficiais ou con recoñecemento ex-
preso no estatuto de autonomía doutras co-
munidades autónomas”. Ata o de agora, este 
Programa B recollía que “un 25 %, como mí-
nimo, da subvención concedida destinarase 
á adquisición de fondo bibliográfico editado 
en lingua galega” e ningunha porcentaxe mí-
nima para a lingua española.
 A Xunta de Galicia xustifica este ataque ao 

galego no feito de que esta
axuda conta con fondos NextGenerationEU, 
indicando que as porcentaxes
mínimas ou máximas que corresponden 
ás distintas linguas se estableceron nunha 
Conferencia Sectorial de Cultura celebrada 
o 23 de xullo de 2021. “Isto resulta aínda 
máis preocupante”, asegura Marcos Macei-
ra, “porque parece que non vai ser o único 
campo que no a nosa lingua se vexa grave-
mente prexudicada perante a española no 
reparto dos fondos europeos, xa que a Xunta 
de Galicia se recoñece incapaz de defender 
os intereses da súa cidadanía dentro e fóra 
do noso territorio”.
 En anos anteriores, en efecto, o Progra-
ma A ofrecía 100.000 euros para compra 
de libros en galego e o Programa B ata 
200.000 para mellora das coleccións bi-
bliográficas (dos que polo menos o 25% 
tiñan que ser tamén en galego). Este ano, 
as cifras aumentan ata os 200.000 no caso 
do Programa A e 550.000 no caso do Pro-
grama B, pero “polo visto”, remata Maceira, 
“a peaxe que ten que pagar a sociedade 
galega pola chegada dos fondos europeos 
é a cesión ao castelán dos escasos espa-
zos de protección que tiña”.

A Mesa denuncia que a Xunta emprega fondos europeos 
para promover ocastelán en detrimento do galego

Pontevedra
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“O sindicalismo haino que facer non só 
no centro de traballo, que tamén, se-
nón en todos os aspectos da vida cotiá”
Ricardo Castro,  SX da CUT
No pasado mes de xuño a CUT tivo o seu VII congreso. O vi-
gués Ricardo Catro  repite como Secretario Xeral.E nós achegá-
monos ata o seu local de Vigo para conversar con el e coñecer a 
sús visión da realidade sindical e política de Galicia. Velaí vai o 
que deu de si a nosa conversa
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 O Concello de Ponte Caldelas abreu 
hoxe ó público o parquing central, o 
novo estacionamento no centro da vida 
para dar servizo a veciños e visitantes 
que a diario se achegan ata o casco 
urbán para realizar as súas compras, 
facer xestións e ás actividades de cul-
tura e lecer que se organizan dende o 
Concello de PonteCaldelas.
 O alcalde de Ponte Caldelas, Andrés 
Díaz, e o concelleiro de Obras, Pepe 
Garrido, achegáronse ata o estacio-
namento, situado en pleno centro e 
que nace co obxectivo de ser un es-
tacionamento de rotación, polo que se 
instalou unha sinal vertical na que se 
indica que os coches poden estacionar 
de luns a domingo un máximo de tres 
horas ó día. Con esta iniciativa pretén-
dese evitar que o parquing se convirta 
nun aparcamento de todo o día, pois a 
finalidade é que poida ser empregado 
por todas as persoas que se achegan 
a Ponte Caldelas a mercar, a facer 
xestións ou ás actividades culturais.   
Para garantir o cumplimento da norma, 
faranse roldas de vixiancia e, pasadas 
as tres horas, poderá haber sanción.

Os traballos foron executados pola 
empresa Zona de Obra e tiveron un 
custe de 66.954,54 euros. O parque 
conta con árbores, xardín, zona ver-
de, bancos, papeleiras e con ilumina-
ción. Só queda pendente a colocación 
das luminarias laterais que a empresa 
adxudicatria dos traballos aínda non 
puido colocar debido a problemas no 
subministro de material.
 “Dende 2015, cando cheguei á Alcal-
día, duplicamos as prazas de aparca-
mento e, aínda así, hai días que non 
chegan. Por qué? Porque Ponte Cal-
delas medra coa chegada de máis ve-
ciños e cada vez máis persoas da con-
torna veñen mercar á nosa vila, porque
somos o centro comercial de toda a 
comarca”, indica Andrés Díaz, alcalde 
de Ponte Caldelas.
 Con esta obra, Ponte Caldelas se-
gue así avanzando no ‘Modelo Ponte 
Caldelas’: mellorando o espazo urbán 
para gañar en seguridade e mobili-
dade peonil, ó mesmo tempo que se 
incrementan e ordenan as prazas de 
aparcamento gratuíto para os vehícu-
los.

Abre ó público o parquing central de Ponte Caldelas

Ponte caldelas

 Dende hoxe mesmo os vehícu-
los poderán estacionar no novo
aparcamento gratuito do centro 
da vila
 
O tempo está limitado a tres ho-
ras, para garantizar a rotación de
estacionamentos e evitar que os 
coches o empreguen como
aparcamento de todo o día

Entrevista de Tino lago  
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   O mes pasado celebrastes o voso 
VII congreso. Cóntanos como foi?
 Desta volta fixémolo diferente. Houbo 
unha primeira fase en Cangas no mes 
de maio e unha segunda na Coruña o 
4 de xuño
   Cal foi o motivo?
 Decidimos darlle unha volta para fa-
cérmolo máis dinámico  na procura de 
fomentar a participación da militancia. 
O Congreso veu precedido por algo 
máis dun ano de traballo previo
   Repites como SX, que nos podes 
dicir da nova executiva?
 Si repito, e entendo que cuns com-
pañeiros e compañeiras de executiva 
moi competentes .A executiva mestura 
á xente nova coa  veterana
   Vitor Mariño e Manolo Caamaño 
acompáñante na executiva?
 Si. Vitor é o responsable de acción 
sindical e Manolo de internacional
    O ano pasado comentáchesme 
que estabas satisfeito porque a 
vosa afiliación  estaba a incremen-
tarse de maneira prolongada. Esta-
des na mesma situación?
  Si, é máis acelerouse. O medre en 
afiliación achégase arredor do 40%, 
algo que non se corresponde co nivel 
de delegados e delegadas, pero ben 
iso é un camiño diferente
   Recentemente desde o BCE anun-
ciábase como unha hipótese ve-
rosímil un escenario económico 
apocalíptico para o próximo outono 
inverno. Cal é a opinión do SX da 
CUT?
 Eu opino que o Banco Central Euro-
peo é un dos axentes que contribúe de 

maneira consciente á creación dese 
escenario apocalíptico que describen. 
En realidade non fan outra cousa que 
anunciar  o que eles xa saben que ven 
porque eles teñen parte de responsa-
bilidade na súa creación. A expansión 
do capitalismo está nunha fase com-
plicada e eles necesitan acumular .En 
realidade destrúense entre eles. Nese 
contexto de apocalipse insiro tamén a 
guerra de Ucraína , claramente provo-
cada pola OTAN, sen ánimo de obviar 
a responsabilidade rusa, que desde 
logo non é a URSS.
   Pero o que parece que hai é unha 
orde de EEUU de dominar os centros 
económicos de Europa. Só o socialis-
mo pode salvar á humanidade da bar-
barie
    Que se pode facer desde a a ac-
ción s  indical para combater o ca-
miño á barbarie á que nos leva o 
liberalismo económico?.
 Non queda outra que a procura da 
unidade de acción sobre puntos en 
común entre todas as organizacións 
sindicais e políticas que sexan de es-
querdas de verdade. No capitalismo 
non hai saída e non hai outra vía que 
mudar o sistema.
   Ti es dos que pensas que para ter 
algunha oportunidade de desenvol-
ver políticas de esquerda reais fai 
falta non pactar co PSOE senón de-
rrotalo?
 Absolutamente. O PSOE é o partido 
máis traidor coa clase obreira de toda 
a historia do estado español
   Tes esperanza de que a humanida-
de non remate no colapso?

 Si, o optimismo é unha ferramenta re-
volucionaria que nunca podemos per-
der.
   Quero preguntarche polas dúas 
empresas , creo máis importantes, 
nas que a CUT ten unha significa-
tiva presenza sindical: a TVG e Ci-
troën .Comezo pola nosa televisión 
pública?
 A CRTVG nace ao abeiro do estatu-
to e coa finalidade de cuidar o noso 
idioma pero en realidade trátase dun 
instrumento que utiliza o PP, e úsao de 
maneira constante, para adoutrinar. A 
censura, e a represión política e sindi-
cal que sofren os seus traballadores e 
traballadoras é abafante. E por outra 
parte ten unha tendencia excesiva ao 
folclorismo obviando de maneira es-
candalosa as partes máis significativas  
da nosa historia
   Sobre o ruxe ruxe referente a que 
no poder hai unha corrente de opi-
nión que aposta por desfacerse da 
TVG que tes que dicir?
 Son consciente de que existe pero eu 
creo que non é verosímil. O que lles 
interesa , ao poder, é quedarse cos te-
lexornais, porque son o seu altofalan-
te, e o resto unicamente enlatados de 
produción externa.
   Dicíasme que se dá represión sin-
dical na TVG?
 E tanto que si. De feito hai unha cam-
paña que denuncia a represión que 
sofren chamada “os venres negros” 
que leva xa case dous anos. Nós aca-
bamos de gañar un xuízo á empresa 
pola sanción que lle puxeron a un afi-
liado noso. E non foi o único, distintos 
compañeiros e compañeiras sufriron 
sancións con anterioridade.
   Falemos de Citroën. En Outubro 
tedes unhas moi importantes elec-
cións sindicais e estou recibindo 
varias opinións que consideran a 
posibilidade  de que por vez primei-
ra un sindicato de clase, o voso, 
logre superar en votos, en taller ao 
sindicato da empresa. Velo posible?
Eu estaría absolutamente feliz se fose 
así. O traballo que fai a sección sindi-
cal da CUT nesa empresa é magnífico 

asumindo 
a bandeira 
da contes-
tación a ris-
co de sufrir 
a presión 
da propia 
empresa , 
que é unha 
maquinaria 
de abafar. 
Veremos o 
que pasa 
nas elec-
cións. Eu 

conformaríame con que o sindicato 
amarelo perdera a maioría.
   E o resto de sindicatos ti cres que 
desexan o mesmo?
 Eu creo que CCOO e UGT estarían 
máis incómodos na hipótese de ter 
que pactar unha maioría alternativa 
con Nós e coa CIG
    Faime unha valoración xeral do 
estado do sector do automóbil na 
comarca de Vigo?
 No sector quen manda é a empresa 
principal. Cando algunha auxiliar se 
move fóra dos parámetros que lle in-
teresan a Citroën inténtana condicio-
nar. Agora tratan de impor a psicose, 
por desgraza aceptada por moitos, de 
que poden prescindir de ti en calquera 
momento ou chamarte  de hoxe para 
mañá. Por outra parte a súa capacida-
de de influencia política é tan grande 
que condicionan ao resto da comarca 
e marcan as dinámicas.
   Valórame a situación do sector na-
val na nosa comarca?
 É a crónica dunha morte anunciada. 
Todo comezou coa reconversión in-
dustrial nos anos oitenta .Hai unha 
decisión política consciente tomada en 
Madrid de desfacer o sector naval ga-
lego e están nesa fase. Convértennos 
nun páramo industrial e resérvannos 
o papel de camareiros e camareiras 
como única opción laboral posible.
   Tedes relación coa plataforma de 
traballadores do metal?
 Non, ningunha. Un día contactaron 
con nós, falamos e nada máis. Penso 
que iso está destinado á desaparición. 
Eu non entendo aos sindicatos fóra da 
organización sindical
   Por que non fixestes a manifesta-
ción do 1º de maio coa CGT como 
faciades sempre?
 Só foi en Vigo onde non a fixemos. 
E isto foi así porque non se deron as 
condicións necesarias para podela fa-
cer en conxunto
    Cal é a posición da CUT en rela-
ción á prostitución?
 Tivemos debate ao respecto hai dous 
anos e a min gustaríame que non exis-
tira. Pero mentres exista e haxa xente 
que traballe nela temos que procurar 
que teñan dereitos e protección laboral
   E sobre a lei trans?
 É un tema realmente complexo que se 
refire á identidade propia e a verdade 
confeso que teño máis dúbidas que 
certezas
   Rematamos Ricardo. Cales van 
ser no futuro inmediato as vosas 
principais liñas de acción sindical?
 Temos que concienciar na mobiliza-
ción , na unidade de acción e na pe-
dagoxía. O sindicalismo debe facerse 
non só no centro de traballo, senón 
tamén na vida cotia
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Curbeira
Restaurante

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

Entrevista  



Director:  Tino Lago Vargas
director@anovapeneira.gal
Edición, deseño e maquetación:
A Nova Peneira
anovapeneiraedicion@gmail.com
Redacción: G. Figueiredo
redaccionanovapeneira.gal
Marco A. Santos Soto
redaccionanovapeneira2.gal

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

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

Depósito legal: VG175-2012

Este xornal
imprimiuse en 
pepel reciclado

Oulet de Xoguetes
Polígono A Granxa, 259-Nave 6

O Porriño 986 346 787
info@jmoliner.com


