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Tino Lago, director de “ANova Peneira”
Editorial
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IV Gala de entrega de premios

o ano 1982 celebrouse o mundial 
de fútbol en España. Eu, que da-
quela tiña  12 anos, estaba imbuí-

do polo ambiente abafante que, a través 
da conversión de algo que carece da 
máis mínima relevancia, unha competi-
ción entre dous equipos de 11 persoas 
que tratan de introducir un obxecto es-
férico máis veces que o equipo contrario 
nunha superficie rectangular, nun acon-
tecemento supostamente significativo 
na vida dos seareiros e seareiras, nar-
cotiza ás masas de tal maneira que o 
que é en verdade importante, por exem-
plo naquel momento histórico as cerca 
de 200 persoas asasinadas en España 
por violencia política de orixe presunta-
mente institucional, pase desapercibi-
do. Eu participaba daquela paixón polos 
Juanito, López Ufarte, Santillana......, si, 
creo que máis por non sentirme despra-
zado do meu grupo de amigos, porque 
en realidade a min nunca me interesou 
nada ningún deporte, ata que un profe-
sor de Moaña preguntou un día á nosa 
clase que era Galicia para nós. Todos 
os nenos e nenas sen excepción con-
testamos que unha rexión de España.   

O noso profesor retrucounos, díxonos 
que estabamos errados e que Galicia 
é unha nación. El explicounos o mellor 
que puido e soubo as razóns que mo-
tivaban o seu pensamento. Non o de-
beu de facer nada mal, polo menos aos 
meus ollos, pois lembro escoitar fasci-
nado as súas palabras que exerceron 
de catalizador que me levou a iniciar 
unha viaxe sen retorno polos camiños 
do nacionalismo galego .
Hoxe , corenta anos despois, teño a 
honra de dirixir un medio de comunica-
ción, firmemente comprometido co pobo 
galego , que con humildade e enormes 
esforzos trata de transmitir a quen teña 
a bondade de escoitarnos a nosa for-
ma de entender a realidade. Non é 
nada doado facer un periódico como o 
noso. Cada corazón conquistado gáña-
se como se gañan as grandes batallas, 

despois de moitas derrotas. Cada sorri-
so arrincado, arríncase como arrinca o 
mineiro o carbón das minas, manchán-
dose ata o máis profundo. E sen a axu-
da xenerosa e desinteresada de tantas 
persoas cuxo compromiso político mo-
tívaas a dar todo sen pedir nada,  de 
milleiros de anunciantes e de centos de 
subscritores e subscritoras  un periódico 
como o noso, totalmente afastado dos 
circuítos de poder, que nin sequera re-
cibe a publicidade institucional polo 17 
de Maio e o 25 de Xullo que dá a Xunta 
a todos os medios de comunicación, in-
cluso a negocios con forma de periódico 
que teñen 0 contido de produción pro-
pia e que son construídos ad hoc para 
a captación de subvencións, non tería 
a máis mínima oportunidade de existir.
Velaí está unha das dúas razóns que ex-
plican as nosa galas bienais: queremos 

recoñecer e premiar a quen fai posible a 
nosa existencia. A outra xa a sabedes: 
queremos recoñecer e  premiar a quen 
coa súa traxectoria política, social e sin-
dical contribúe a que este país aínda 
siga a existir.
O pasado 17 de setembro, como sempre no 
restaurante Manolo do Porriño, celebramos a 
IV edición. Premiamos a 5 dos nosos mello-
res anunciantes: A Pelu de Lara de Chapela, 
o Café da vila de Redondela, a Perruquería 
Manel Ribeiro de Goián,a Cervexería Carlete 
do Hío e a Náutica Gonbelmar de Marín. Pre-
miamos a axuda que nos dá o concello de 
Fornelos de Montes. Recoñecemos á nosa 
colaboradora Montse Fajardo,  a memoria 
do noso querido amigo Xose Manuel Pazos 
Varela, a bondade e xenerosidade de María 
Xosé García, histórica delegada sindical da 
CIG, e recoñecemos con admiración infini-
ta toda unha vida de compromiso co pobo 
galego ao Instituto de Estudos Miñoráns e a 
Francisco Rodríguez Sánchez. Este último 
premio, se cadra o de maior carga emotiva: 
toda unha vida de compromiso co pobo ga-
lego, describe á perfección a nosa razón de 
existir: O compromiso consciente co noso 
pobo, o pobo galego.

N
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Os petiscos da entrada O alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo dá a benvida aos asistentes Interpretación do Himno galego

Os músicos interpretan o noso himno Os que facemos A Nova Peneira Lucía Santos presenta  a gala
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-A mesa de Gladys A mesa de Marco

Mesa da Louriña -Nocho e Xaque , dous dos imprescindibles na nosa casa

Néstor , Luís, Paco, Carmela...O naciionalismo galego Mesa do Val Miñor

IV Gala de entrega de premios A Nova PeneiraIV Gala de entrega de premios A Nova Peneira
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“·B
aixo a sombra 

do carballo

todo o mundo é 

benvido”
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Visítanos!

Estaremos encantadas de que a nosa casa
sexa a túa Tamén

María Xosé García premio Boa e xenerosa

Marcos entrega o premio institucional a Emliano Lage , alcalde de Fornelos

Montse con nós

Gladys recolle o seu agasallo das mellores mans

Montse Fajardo premio colaboradora

Os nosos 5 mellores anunciantes

IV Gala de entrega de premios A Nova PeneiraIV Gala de entrega de premios A Nova Peneira
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Maria, compañeira de Xose Manuel Pazos, recolle o premio Amigo da Peneira que 
lle demos ao eterno alcalde de Cangas

Paco Rodríguez premio individual Toda unha vida comprometido co pobo galego

Eva Solla con nós Berto Gongalveç SC da CIG con nós Os Storrentos cunha brillante actuación musical clausuraron o noso acto

Mero con nós

Bruno Centelles en representación do IEM recolle de Gladys o 
premio colectivo Toda unha vida comprometidos co pobo galego

Digna Rivas alcaldesa de Redondela entrega un dos premios 
anunciantes a Lara Estévez, de Chapela

IV Gala de entrega de premios A Nova PeneiraIV Gala de entrega de premios A Nova Peneira
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A louriña

  Ante a nova publicada no Faro de Vigo 
do 24 de agosto da “apertura de vía penal” 
contra empresas que facturaron máis de 
un millón de euros por traballos sen xustifi-
car en presunta connivencia con membros 
do anterior goberno, Patricia Sío e J. Ma-
nuel Villa concelleiros de EU Son esixen 
acceso inmediato ao informe do secretario 
municipal e explicacións do goberno ac-
tual.
       • Unha semana despois o silencio é 
vergoñento. O goberno lanza a mensaxe 
ao medios e ás RR. SS. como un simple 
anuncio, sen render contas ao resto da 
Corporación, os outros grupos calan. Os 
nosos concelleiros sempre foron claros e 
non van ser cómplices da normalización 
da corrupción. Consecuencias xudiciais á 
marxe, a obriga deste grupo é manterse 
firme na denuncia política de calquera irre-
gularidade, goberne quen goberne e nos 
supoña as presións, a todos os niveis, que 
nos supoña.
        • As supostas afirmacións subscritas 
en dito documento por Eduardo Portela, 
funcionario habilitado nacional e fedatario 

do concello, son gravísimas. Isto non pode 
pasar sen máis e, como mínimo, debería 
convocarse a toda a Corporación para 
unha explicación polo miúdo.
       •Sentenzas xudiciais, varias en re-
cursos interpostos por empresas, e pare-
ce que agora este informe do secretario 
dannos a razón. Fomos o único grupo que 
pediu responsabilidades políticas polo ab-
soluto descontrol do anterior goberno. Isto 
comezou coa demisión da alcaldesa e non 
pode rematar ata que non se chegue ás 
últimas consecuencias.   Cos cartos dos 
veciños e as veciñas non vale o de borrón 
e conta nova.

EU SON pide explicacións sobre a 
personación do concello no xulgado con-
tra o anterior goberno e varias empresas

Esixe o acceso inmediato ao informe do secretario no que se basea
O Porriño

Nicolás Xamardo, Prof. Honorífico da UPV/EHU

ando  lin por 
primeira vez 
este poema, 

quedei cativado 
pola súa maxia e, 
co paso do tempo,  
dándolle voltas e 
voltas, fun enten-
dendo o traballo 
creativo de Manuel 
María. Dende hai 
varios anos, tiven o 
desexo de comen-
talo, de analizar os 
procesos presentes no mesmo, froito da 
intuición do poeta; a pesar de saber que 
toda análise, todo comentario, como o 
que vou facer, mata a maxia creativa, o 
golpe intuitivo do artista.
 Dous son os movementos do pensa-
mento de Manuel María: análise e sín-
tese.
 O poeta analiza, descompón o todo (A 
Terra Chá), ao que lle vai dar forma poé-
tica, en partes (análise) e escolle despois 
as que considera máis significativas, sín-
tese. 
Comeza o poema cunha  enumeración:  
A Terra Chá somentes é:...
Os elementos da enumeración móstran-
se en forma de oposición (Un pobo aquí, 
outro acolá , mil arbres, monte raso, un 

ceo chumbo e tráxi-
co no que andan a 
aves a voar).
 Manuel María 
conclúe, pecha  o 
poema cunha opo-
sición forte a toda a 
enumeración opo-
sitiva precedente 
(O resto é soedá): 
cheo/valeiro. O es-
tilo opositivo, dia-
léctico,nun mesmo 
movemento, con-

densa o pensamento e simplifica, dun 
xeito singular, a complexidade do todo (A 
Terra Chá). E é, precisamente,esa con-
densación, esa singularidade opositiva, 
eses movementos dialécticos os que 
universalizan o poema; porque, como di 
A. Badiou, toda obra para ser universal 
ten que ser dialéctica. E este poema o é.
 Como resolve  o poema a dicotomía Par-
ticular/Universal? Ou dito doutro xeito: 
como un poema tan  local pode chegar 
a ser universal? Toda obra de arte uni-
versal sempre está localizada e é dende 
esa localización como  singulariza, dia-
lécticamente, como universaliza o local. 
Non hai unha universalidade deslocada, 
fóra de lugar. Pensemos nas traxedias 
clásicas gregas, no Quixote, na poesía 
de Mallarmé ou  na  obra poética de Ma-
nuel María.
 Podemos dicir que este poema de Ma-
nuel María, Terra Chá,  é universal por 
dialéctico, por singular e  por estar esta-
belecido na Terra Chá, en Galiza.
 En fin, o acontecemento que representa 
a obra poética de Manuel María, que é 
quen de crear un novo imaxinario e un 
novo simbólico para Galiza,  supón, nese 
eido, unha aportación singular á nosa 
identidade, tanto individual como colec-
tiva.

C

Opinión

A Terra Chá somentes é:
un povo aquí, outro acolá,
mil arbres, monte raso,
un ceo chumbo e tráxico
no que andan as aves a 
voar.
O resto é soedá.

Terra Chá

O TEU 
XORNAL EN 

GALEGO
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Estamos en Mos Polígono Monte Faquiña, antiga nave EL Mar

“Declarar o proxecto do Celta de interese autonómico é a maneira 
de facilitar unha expropiación dos nosos montes coa colaboración 

da alcaldesa de  Mos, a Xunta  e o PP no seu conxunto”

   Canto tempo levas como presiden-
te da CM?
 Aproximadamente un ano.
   Como valoras esta nova etapa na 
túa vida?
 Moi satisfactoria. Congratúlame traba-
llar para os veciños e que poidan gozar 
dos réditos que nos dá o noso monte e 
das actividades que xestionamos con 
iso. 
   As empresas de Monte Faquiña 
queren marchar de maneira xenera-
lizada como tratou de vender a alcal-
desa de Mos? Cóntanos como está a 
situación dese polígono industrial?.
 A realidade non ten nada que ver co 
que tenta vender esta señora. 

A recente declaración  por parte 
da Xunta do proxecto do Celta 
en Tameiga como “ de interese 
autonómico” abre o paso á ex-
propiación forzosa dos montes 
comunais desa parroquia  para 
favorecer o negocio dunha em-
presa privada. Non ten outro 
sentido ca ese e  nós entende-
mos que en breve  se darán os 
primeiros pasos para tentalo. 
Nós falamos con César o presi-
dente da CM de Tameiga

César Lago,  presidente da Comunidade de Montes de Tameiga

 Nestes momentos temos unha ocupa-
ción do cento por cento dos espazos 
que tiñamos dispoñibles para alugar. 
A día de hoxe, o noso polígono indus-
trial está a pleno rendemento. Ata os 
empresarios destas fábricas acaban de 
crear como unha especie de Asocia-
ción de Empresarios, esta é un comité 
consultivo onde fan as súas reunións 
periodicamente para expresar o que se 
podería mellorar ou cales son as súas 
necesidades. 
 Estamos a traballar nisto sempre para 
ofrecer o noso mellor servizo.
   O proxecto do Celta Galicia Sport 
360 en que consiste exactamente?, 
algún representante do Celta dirixiu-

Cesar Lago

se a vós para explicárvolo?
 Si, en abril deste ano veu Mouriño, o 
presidente do Celta. Trouxo un dosier 
de dúas follas onde tentou explicarnos 
o “fantástico e marabilloso” que sería 
este proxecto para o noso concello no 
que se van a empregar a máis de 200 
persoas. 
Este é un ambicioso proxecto deportivo 
din que equiparable a outros que hai en 
Berlín ou París. Unha factoría do de-
porte mesturada co tema de restaura-
ción, lecer e tendas.  
   Din que virán deportistas de elite 
de todas as disciplinas posibles e 
catalógano como un tema universi-
tario do deporte. 
Onde estaría situada, en terreos dá 
Comunidade de Montes? Explícanos 
como son eses terreos, o seu valor 
ambiental e as consecuencias que 
podería ter arrasar con eles? 
 Este proxecto afecta a 3 áreas diferen-
tes. Á Comunidade de Montes de Pe-
reiras, esta é a que lles fixo a cesión 
a 30 anos para situar a Cidade De-
portiva. Logo hai unha pequena parte 
que afecta a propiedades particulares 
e unha extensión duns 90000 m2 que 
nos afecta aquí, aos montes de Tamei-
ga. 
 Estes terreos teñen un valor incalcu-
lable para nós. Esta extensión afecta á 
mellor parte dos nosos terreos, temos 
unhas vistas espectaculares ao mar e 
ás Illas Cíes e afecta a moitas capta-
cións de auga que fornecen a moitas 

das nosas familias.
  A recente declaración de ese 
proxecto como “de interese autonó-
mico” parece enormemente preocu-
pante, pois a petición desa figura xu-
rídica ten a intencionalidade clara de 
construír nos vosos terreos, e a súa 
concesión parece abrir a porta ao in-
tento da súa expropiación.         Cal é 
a valoración do presidente da CM de 
Tameiga?
 Si, claro. Declarar este proxecto como 
de interese autonómico é a maneira de 
facilitarlles a estes señores unha ex-
propiación forzosa dos nosos terreos 
coa colaboración tanto da alcaldesa de 
Mos como da Xunta de Galicia e o PP 
no seu conxunto. 
   Agora fálame dese “Plan Especial 
de Infraestruturas Deportivas” que 

Entrevista de G. Figueiredo
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aprobou a corporación municipal do 
vosos concello. 
 Por parte da xustiza, primeiro en pri-
meira instancia en Pontevedra e se-
gundo no Tribunal Superior de Xustiza 
de Galicia declararon ilegal o proxec-
to do Celta e as obras levadas a cabo 
no monte de Pereiras. Pouco tempo 
despois de saír publicada a sentenza, 
o goberno municipal fixo un pleno ex-
traordinario para aprobar este plan es-
pecial de infraestruturas deportivas no 
que quedan legalizadas estas obras, 
desprezando totalmente o esforzo e 
traballo dos xuíces implicados nesta 
sentenza. Estas obras comezaron a 
realizarse de maneira ilegal, xa no seu 
día a alcaldesa mencionou que todas 
as obras son legalizables e ben se está 
vendo agora ao que se refería. Neste 
pleno e grazas ao apoio de 2 consellei-
ros que agora están como non adscri-
tos  saíu aprobado “O plan especial in-
fraestruturas deportivas” co que agora 
legalizan estas obras.
   Ata onde estades dispostos a che-
gar para que non se consume o rou-
bo dos montes de Tameiga?
 Ata o final, como se fixo hai 40 anos. 
Xa o avó de Nidia tentou o mesmo no 
seu día e os veciños opuxéronse radi-
calmente, 40 anos despois estamos na 
mesma situación. Primeiro cun proxec-

to deportivo que levaba de forma indi-
soluble a parte comercial e agora, nun 
ano, danlle a volta á tortilla, retiran a 
parte comercial e invéntanse este 
proxecto do Celta Galicia Sport 360. 
Para nós o fondo deste proxecto é o 
mesmo que o anterior, están a tentar 
recalificar o noso solo para poder facer 
finalmente o que eles queiran. 
   A posición dá asemblea de comu-
neiros e comuneiras segue a ser 
abrumadoramente contraria a que 
unha empresa privada meta as ga-
doupas nos vosos montes? 
 A xente está totalmente en desacor-
do con este proxecto. Cando se fixo 
a Asemblea para votar si ou non a 
este proxecto, o 99% dos asistentes á 
Asemblea votaron en contra. A maiores 
agora temos a varias directivas de dife-
rentes comunidades da traída de augas 
totalmente contrarios a esta nova agre-
sión e implicados e traballando man a 
man connosco para facerlles fronte. 
   Tedes algún tipo de relación co go-
berno municipal de Mos? 
 Non. Pola nosa banda, nunca tivemos 
inconveniente en recibir a estes se-
ñores para que nos explicasen a súa 
postura, pero nunca houbo esta opor-
tunidade. Despois de tantas agresións 
e enfrontamentos a confrontación xa é 
considerable. 

�������Carnicería

Charcutería

Peinador, 81
���

������

986 487 947 
646 907 230 

 Non, a imaxe non corresponde a ningunha fraga perdida nin a ningún es-
curo curruncho do país, senón a unha suposta beirarrúa, a apenas 200/300 
metros do concello de Mos, cuberta de maleza que como se aprecia na imaxe 

obriga aos peóns a transi-
tar pola estrada, pois hai 
tramos nos que resulta 
extremadamente difícil, 
case imposible diría eu, 
andar pola beirarrúa. Un 
exemplo máis do desgo-
berno que padece Mos 
, que sofre a política da 
aparencia e da bipolariza-
ción social.

O goberno máis inútil da historia de Mos

Beirarrúa afectada

Entrevista / A louriña
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Casa PanadeiroCafé-Bar

Estivada, 8
(capela de San Amaro)

Petelos-Mos

645 26 15 15
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O BNG pide explicacións, no Parlamento
Galego, sobre a legalización do “pelotazo

urbanístico” do Celta
 Alexandra Fernández ve inxustificada a declaración de interese autonómico 
para un proxecto declarado ilegal en distintas instancias xudiciais.
 O concelleiro Gustavo Barcia afirma que “o PP, tanto en Mos como na Xun-
ta, está retorcendo as normas para beneficiar a un empresario amigo”.
Mos

 O Bloque Nacionalista Galego acusa á 
Xunta de favorecer a legalización do pe-
lotazo urbanístico do Celta no concello 
de Mos mediante a declaración de
interese autonómico. A fronte nacio-
nalista reclamará no próximo Pleno 
do Parlamento galego que o Goberno 
de Alfonso Rueda explique os criterios 
para tomar esta decisión que, a xuízo 
do BNG, non está xustificada e se trata 
dun subterfuxio para facilitar o encaixe 
legal do proxecto e para sortear a ampla 
oposición veciñal.
 “A Xunta volve empregar a declaración 
de interese autonómico como instru-
mento para favorecer unha empresa pri-
vada perante os intereses colectivos”, 
denunciou a deputada do BNG no Par-
lamento galego, Alexandra Fernández, 
após manter xunto co portavoz muni-
cipal do BNG de Mos, Gustavo Barcia, 
unha reunión con representantes da 
Comunidade de Montes de Tameiga, en 
loita contra o proxecto que ameaza te-
rreos comunais.
 Fernández subliñou que esta decla-
ración “afectaría ao desenvolvemento 
xa existente declarado ilegal”, primeiro 
polo xulgado de Pontevedra e logo rati-
ficado polo Tribunal Superior de Xustiza
de Galiza. A deputada nacionalista ad-
vertiu que a finalidade é “buscar un 

subterfuxio legal co que expropiar solo 
rústico a prezo barato” para finalizar o 
macroproxecto urbanístico.
 Desde o BNG reiteraron a súa oposi-
ción a este pelotazo polo seu impacto 
ambiental, con afectación dos solos, a 
auga e a paisaxe; patrimonial e arqueo-
lóxico; así como polo económico, diante 
da pretensión da sociedade anónima 
deportiva de levantar unha superficie 
comercial de 142.000 metros cadrados 
vinculada á xa construída cidade depor-
tiva. “Esta é unha operación altamente 
lucrativa a costa da perda de solo man-
comunal e dos valores ambientais do 
monte”, criticou Fernández.
A deputada nacionalista lembrou a com-
plicidade do PP desde a Xunta durante 
todo o proceso á hora facilitar o avance 
da operación, aprobando de forma frag-
mentada o proxecto en lugar de realizar 
unha avaliación ambiental da totalidade, 
e malia a unha ampla oposición veciñal. 
Un elemento fundamental sobre o que 
se declarou a ilegalidade das obras. 
“Procurouse un modus operandi consis-
tente en ir construíndo e ocupando solo 
grazas a licenzas fragmentadas e tra-
mitacións exprés de Concello e Xunta, 
xerando así unha dinámica coercitiva”, 
explicou.
 “Escurantismo” para beneficiar un 

empresario amigo A nivel municipal, o 
goberno do PP en Mos avanzaba re-
centemente na aprobación do plan ur-
banístico que pretende legalizar esta 
primeira fase construída, coa firme 
oposición do Bloque desde o inicio do 
proceso. “O PP tanto en Mos como na 
Xunta está actuando con absoluto escu-
rantismo e retorcendo as normas para 
beneficiar a un empresario amigo, son 
as mañas da época da burbulla inmobi-
liaria onde baixo a promesa de diñeiro 
fácil e postos de traballo se cometeron 
todo tipo de falcatruadas”, denunciou 

nese sentido o portavoz municipal do 
BNG de Mos, Gustavo Barcia.
 Barcia puxo como exemplo destas 
prácticas o feito de que o Goberno ga-
lego ignorara un informe sobre a exis-
tencia dun importante xacemento ar-
queolóxico, de máis de catro mil anos 
de antigüidade, descuberto durante 
as obras na parroquia de Pereiras. “O 
que fixeron foi botarlle cemento por riba 
para que non molestase ao megapro-
xecto de cidade deportiva, e iso mesmo
pretende facer con aqueles que están 
en contra deste pelotazo”, remachou

A Louriña
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BAR

Maceira

Coñece as nosas estalacións e servicios
986 330 473 - 669778419

Avda Sanguiñeda, 101

Mos

Negocios con historia na comarca da Louriña Redacción
Casa Cambeiro case un século dando acubillo aos veciños e veciñas de Cela
“ Aínda hoxe hai xente que se para a falar comigo do boa 

persoa que foi o meu pai”
Pilar Cambeiro Lago

     Quen fundou Casa Cambeiro?
O meu pai Albino Cambeiro. Comprou o 
terreo pouco antes de ir a primeira vez a 
Buenos Aires. El estivo dúas veces aí. E 
logo cando volveu foino arranxando aos 
poucos
     Onde naceu o teu pai, Pilar?
 O meu pai era desta mesma parroquia, da 
parroquia de Cela, do barrio do Coto
    Cambiou moito a parroquia de Cela 
nos últimos anos?
 Si cambiou claro. Pero aínda podía estar 
moito mellor, pois aínda hai moitas cousas 
que arranxar
     Cantos irmáns erades?
 Eramos 6, agora só quedamos 3.
    O seu negocio , Casa Cambeiro, xa foi 
bar desde o principio?
 Si, o meu pai montouno como taberna
     Xa o chamou “ Casa Cambeiro” 
desde o inicio?, e sempre estivo neste 
mesmo sitio, onde está na actualidade?
 Si, o negocio foi Casa Cambeiro desde 
o momento do seu nacemento, e sem-
pre estivo no mesmo sitio, onde estamos 
agora a falar. Aínda que o negocio está 
moi cambiando claro, porque ao longo dos 
anos fómoslle facendo moitas reformas. 
De feito nunha parte do que é agora o bar 
en tempos houbo unha barbería
    Sabes exactamente en que ano naceu 
“Casa Cambeiro”?
 Non o podo dicir con exactitude pero creo 
que foi en 1934, pois sei que en 1922 foi 
cando comprou, e logo estivo 12 anos en 
Buenos Aires e penso que ao volver xa o 

abriu
    O negocio sempre o atendeu o seu 
pai?
 Mentres puido si. Logo estivo un tempo a 
miña irmá máis vella, e despois fun eu. O 
meu pai morreu en 1971, eu xa lle axuda-
ba antes, pero cando falece xa collo eu o 
negocio coa axuda das miñas fillas
     Sempre foi o mesmo tipo de negocio, 
bar cafetería?
 Durante moito tempo demos comidas 
pero logo deixamos de facelo. Abriron va-
rios restaurantes en San Cosme e para 
nós xa era complicado. Podemos facer un 
bocadillo se fose preciso pero na actuali-
dade o Casa Cambeiro é un bar con servi-
zo de cafetería.
    E tamén tendes tenda de alimenta-
ción, que tal funciona?
 Nós procuramos vender produto de cali-
dade pero é moi difícil competir contra os 
supermercados que cada vez son máis e 
chegan a máis sitios. Hai clientes que aín-
da veñen de cando en vez a facer compra, 
pero poucos. A maioría acoden por unha 
necesidade concreta ou puntual
      E ti ata que anos levaches o bar?
 Ata que me xubilei que foi cando o colleu 
a miña filla Maica
     Como era o teu pai de carácter?
 Un home moi sentido, sempre estaba para 
todo o mundo, sempre axudaba a quen lle 
pedía axuda pois o meu pai era unha per-
soa moi sensible á que lle afectaba o sufri-
mento dos demais.
      El tiña moi boa fama na contorna. En 

Cela e en Zamáns  todo 
o mundo que o coñeceu 
fala de “ O Cambeiro” 
como un home extraor-
dinariamente xeneroso co que sempre 
se podía contar?
 Abofé que era así. É imposible escoitar 
unha soa palabra mala do meu pai. El era 
un home co que sempre se podía contar, 
un home ao que moita xente acudía a pe-
dirlle axuda pois todo o mundo sabía da 
súa xenerosidade e da súa sensibilidade. 
Aquel era un tempo de moita pobreza . 
Tamén era unha persoa moi meticulosa, 
pois calquera cousa que facía tiña o costu-
me de reflectila por escrito
      E de que maneira axudaba aos de-
mais?
 Con comida ou con cartos. Aínda hoxe 
máis de 50 anos despois da morte do meu 
pai  hai xente que me para pola rúa para 

falarme do bo e xeneroso que era e do ben 
que se portou con alguén da súa familia
    Cando á túa filla Maica  chéguelle a 
hora de xubilarse que vai pasar co ne-
gocio?
 Non o sei, só o tempo o poderá dicir. A 
min gustaríame moito que seguira claro, 
e a poder ser que seguira na familia. Este 
negocio foi o medio de vida da nosa familia 
durante moitos anos, con Maica xa é a ter-
ceira xeración da nosa familia que xestiona 
o Casa Cambeiro. Aquí houbo momentos 
moi bonitos e felices, pero tamén moito es-
forzo e sacrificio e a min gustaríame moito 
que o recordo de Albino Cambeiro sempre 
estivera presente en forma de que algún 
dos seus descendentes levara este bar.

Na parroquia de Cela xusto a carón da súa igrexa está casa Cambeiro. Este negocio, bar e tenda foi 
fundado hai case 100 anos por Albino Cambeiro, pai de Pilar, unha muller lúcida de 85 anos de idade 
que é a nosa protagonista desta reportaxe, e nai de Maica, a persoa que rexenta o negocio na actua-
lidade. O pai de Pilar e fundador do negocio, Albino, era un home moi coñecido en Cela e Zamáns 
pola súa extraordinaria bondade para cos  seus veciños e veciñas. De feito aínda hoxe , medio século 
despois da morte de “ O Cambeiro”  é posible atopar a alguén que nos camiños de Cela se achegue á 
súa filla Pilar a aloumiñar o seu corazón recordándolle que é filla dun home bo e xeneroso.

Pilar Cambeiro
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Rúa Progreso, 86
A Cañiza

 A “Festa de exaltación do Tinto Rías Baixas” naceu co 
obxectivo de promover viños de gran calidade, dentro 
dunha denominación tradicionalmente asociada co 
branco, pero que vai gañando posicións no mundo do 
viño tinto. A comarca do Condado sempre destacou pola 
produción de viños multi varietais de branco e tinto, pero 
nas Neves, ademais, producido principalmente na parro-
quia de Rubios, considerado como un dos mellores den-
tro de toda a “Denominación de Orixe Rías Baixas” no 
que a tintos se refire. Elabóranse tintos que inclúen varie-
dades como Sousón, Mencía, Espadeiro ou Caíño Tinto. 
Os tintos son os viños que mellor expresan as caracterís-
ticas da zona e da terra e os das Neves destacan polo seu 
carácter afroitado e polo toque mineral. Nas Neves con-
flúen a innovación e a tradición no mundo do viño, e son 
a mestura perfecta para facer deste municipio o lugar ideal 
de celebración da “Festa do Tinto Rías Baixas”.
É organizada directamente desde o concello de As Neves 
e como novidade, a partir da XIV edición, a Festa pasou a 
estar máis ligada á súa gastronomía outonal e o día central 
pasou a ser o12 de outubro, manténdose actividades ao 
longo do ano, dando aos seus viños o valor e o protagonis-
mo que merecen e facendo deles e, da súa gastronomía, 

un eixo clave para a economía de As Neves. Esta data 
“permanecerá na tempada de outono, xa que é o mellor 
momento para poñer en valor estes viños”, explicou o 
alcalde da vila, Xosé Manuel Rodríguez, na presentación 
desa XIV edición. Esta novidade de data vén acompañada 
cun cambio de ambiente, no que os asistentes están “baixo 
unha carpa transparente e acolledora, con elementos in-
teriores que lle dan un realice máis elegante ao espazo”. 
Tamén, como novidade no 2019, As Neves utilizou cu-
bertos e pratos totalmente ecolóxicos, concretamente de 
bambú e madeira de compostaxe, eliminando o plástico 
deste evento vitícola e culinario.
 A partir do ano 2016 a organización do evento variou un 
pouquiño introducindo viños tintos de todas as subzonas 
da “Denominación de Orixe” o que fixo que esta cele-
bración sexa única xa que ofrece a posibilidade de atopar 
moitos dos viños tintos existentes reunidos nun único es-
pazo, algo que só ocorre nesta localidade e especialmente 
nesta festa. A oferta de viños que se poden atopar son de 
tódolos tintos con Denominación de Orixe Rías Baixas e 
a maiores, as tres adegas de As Neves como Viña Nora, 
Adegas Luz e Señorío de Rubios poden ofertar os seus 
caldos brancos tamén. Nas últimas edicións houbo sobre 

corenta referencias de variedades tintas presentadas polas 
diferentes adegas e esperamos que este ano tamén sexa 
posible gozar de tantas variedades de viños.
A programación desta edición comezará o martes 11 de 
outubro. A apertura da Festa será ás 20:00 h. coa actua-
ción do grupo Pandeireteiras Saia de la. A protagonista da 
programación deste día é a música e, seguido do grupo 
de pandereiteiras, comezará o concerto de Sheila Patricia 
trío ás 21:00 h., xa, cando remate, sobre ás 23:00 h., será 
o DJ Belindos Music o encargado da sesión musical para 
amenizar a noite ata o seu peche.
Para o día grande, o martes 12 outubro, comezará a súa 
andaina, ás 9:00 h., a “Ruta da Festa do Tinto Rías Baixas”, 
previa Inscrición para os asistentes.
Ás 11:00 h. será a apertura da Festa co concerto da Coral 
Ventos do Val de Petelos. Logo desta actuación, ás 11:45 
h., farase a recepción de autoridades na Casa do Concello 
e, de seguido, para 12:00 h.,  serán Alejandra González e 
Ricardo Acuña, emprendedores da terra, os encargados 
de dar o Pregón nesta edición.
Para as 13:00 h. contarase coa actuación do grupo Ronco 
& Fol e despois do xantar, ás 15:15 h.,  a actuación do gru-
po Habelas Hainas.  A partir das 17:00 h., será o momento 

dos pequechos e pequechas da vila e contarán coa  activi-
dade infantil “Contos ambientais Miña casiña, meu lar” 
de Caxoto. E cando remate poderán gozar dun espazo 
infantil durante toda a xornada.
Para ás 17:00 h. tamén, será a Xornada de Cultura Urba-
na na Casa da Xuventude con VellaEscola. VellaEscola 
fan Cultura Urbana de aquí, da boa e para tódolos públi-
cos, sen importar o nivel técnico, a idade ou o talento, así 
que, xa sabedes, se tedes inquietudes pola cultura urbana, 
pasarvos a tarde do 12 de outubro pola Casa da Xuven-
tude de As neves. O seu lema: NON TEMOS FLOW…
TEMOS XEITO!!!
Xa para as 19:00 h., será o grupo Ghaveta o encargado de 
amenizarnos co seu concerto musical e, para as 20:30 h., 
está programado o Peche da Festa deste ano 2022.
Esperamos que despois de dous duros anos de restricións 
pola pandemia, o Concello de As Neves poida desfrutar 
dunha das súas festas máis coñecidas, onde unhas 10.000 
persoas entre veciños, veciñas e visitantes pasarán dous 
días inesquecibles onde non deixarán de gozar dos caldos 
máis afamados do país e, animamos a quen non teña plan 
para ese días, anote nas súas axendas esta Festa do conce-
llo de As Neves, pagaralles a pena a visita.

XVI festa do tinto Rías Baixas de As Neves 2022

O Concello de As Neves vai celebrar a súa Festa do Viño Tin-
to. Este ano conta coa súa XVI edición na que  non faltarán a 
tradicional cata de  viños, con polbo, empanada ou churras-

co e será realizada entre os días 11 e 12 de outubro.
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A-CONCELLO GALEGO NO QUE SE CELEBRA A FESTA DA TROITA. B-CONCELLO DA CO-
MARCA DA BAIXA LIMIA-XÉNERO LITERARIO QUE TRATA FEITOS HEROICOS EN VERSO. 
C-CONCEPTO DA PSICOANÁLISE FREUDIANA-AO REVÉS CUARTA NOTA MUSICAL-INCOR-
PORAR Á CULTURA OU IDIOMA PROPIOS. D-AGORA MESMO-RÍO GALEGO QUE SEPARA A 
GALICIA ADMINISTRATIVA DE ASTURIAS-MOVEMENTO INVOLUNTARIO DE CERTOS MÚSCU-
LOS-500.E-ALPINISTA VASCA PRIMEIRA MULLER DO MUNDO EN COROAR OS 14 OITOMILES. 
F- CONDIMENTO-AO REVÉS O CONTRARIO DE MALAS-ALTAR. G-A PRIMEIRA VOGAL-NUN-
HA EMPRESA O ENCARGADO DA SÚA SEGURIDADE FÍSICA E TECNOLÓXICA-AVANZAR NA 
AUGA-A SEGUNDA DO ALFABETO. H- PERSOA SUCIA E MAL AMAÑADA-REFERENCIA NA 
PANTALLA PRINCIPAL DE TWITTER NA QUE APARECEN AS MENSAXES DAS PERSOAS QUE 
SEGUIMOS-QUEDA LIBRE. I-UNHA DAS PRINCIPAIS CIDADES DE GALICIA- AO REVÉS VAPOR 
QUE DESPIDE UN CORPO HÚMIDO E QUENTE-CONTRACCIÓN DE PREPOSICIÓN MÁIS AR-
TIGO MASCULINO-UN-NOME DE HOME. L-AO REVÉS DROGA QUE INDUCE A ESTADOS AL-
TERADOS DE CONSCIENCIA-SÍMBOLO QUÍMICO DO ESCANDIO-ÁCIDO NITRILOTRIACÉTICO. 
M-AO REVÉS RÍO SUÍZO-XERUNDIO DO VERBO SERRAR. N-SEGUNDA VOGAL-OPERACIÓN 
QUE CONSISTE EN FACER A SEGA DE CALQUERA CEREAL-DESA MANEIRA

VERTICAIS
1-PEIXE DA FAMILIA DOS LÓFIDOS DE SABOR EXQUISITO-SEGUNDA NOTA MUSICAL.2-GOL-
PE DADO POLA ONDA-REUNIÓN DE XENTE POLA NOITE PARA DIVERTIRSE.3-UNIDADE DE 
INDUCIÓN MAGNÉTICA DO SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES-QUE TEÑEN ÚLCE-
RAS.4-ACHEGAR ATA ONDE ESTÁ O QUE FALA-PASA DE DENTRO A FÓRA-50-2º VOGAL.5-RÍO 
DA PARROQUIA DE BEMBRIVE EN VIGO-SÍMBOLO QUÍMICO DO NÍQUEL.6-900-EXCLAMACIÓN 
EMPREGADA PARA ANIMAR-LETRA DE PLURAL-CADA UNHA DAS PARTES NA QUE SE DIVI-
DE UN PARTIDO DE TENIS.7-CONTRACCIÓN DE PREPOSICIÓN MÁIS ARTIGO-CONSTRUCIÓN 
QUE UNE AS DÚAS BEIRAS DUN RÍO-QUE NON ESTÁ COCIÑADO.8-50-INSTRUMENTO ANTI-
GO SEMELLANTE AO TIMBAL-10-DÍGRAFO PARA REPRESENTAR O FONEMA R.9-NOME DE 
HOME-500-VOGAL-A PRIMEIRA VOGAL REPETIDA.10-ETAPA-ÁNIMOS, FOLGOS-CONSOAN-
TE.11-FLOR DO LIRIO-BALBORDO, BARULLO, REBUMBIO.12-CONSEGUIR, LOGRAR-REXIS-
TROS DE FEITOS DIGNOS DE SEREN RECORDADOS-AFLUENTE DO RÍO ULLA-HOME MOI 
RICO E PODEROSO-PRIMEIRA VOGAL-UN
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Este serán faleceu na cidade da Coruña, Sa-
leta Goy, a viúva do escritor Manuel María e 
Presidenta da Fundación que acolle o legado 
do poeta na Casa-Museo Manuel María en 
Outeiro de Rei (Lugo). Os seus restos serán 
velados no tanatorio de Servisa da Coru-
ña mañá, domingo, e o luns realizarase na 
Casa-Museo Manuel María, en Outeiro de 
Rei, unha despedida civil, ás 17 hrs, previo 
a recibiren sepultura, ás 18 hrs, no cemite-
rio de San Xoán de Outeiro de Rei, a 250 m 
da Casa-Museo. Os seus restos repousarán 
xunto aos do escritor Manuel María falecido 
no ano 2004, con quen compartiu 45 anos de 
vida e de intensa actividade cultural.
 Saleta Goy García cumpriu 90 anos o 6 de 
xuño e vivía na cidade da Coruña desde que 
en 1998 se trasladou alí, xunto a Manuel Ma-
ría, cando chegou á idade de xubilación.
 Saleta e Manuel María coñecéronse no ano 
1957 e casaron dous anos máis tarde pasan-
do a residir en Monforte de Lemos onde o 
escritor exercía como procurador dos tri-

bunais. Foron eses momentos primeiros de 
dificultades económicas que obrigaron ao 
escritor a compatibilizar o seu traballo de 
procurador coas clases nunha academia de 
ensino e as colaboracións xornalísticas. A 
pesar diso, Manuel María vai renunciar ao 
traballo de director de “La Voz de Vigo” por 
esixírselle a afiliación á Falanxe.

 Desde o ano 1970 Saleta vai 
rexentar en Monforte a libra-
ría Xistral que o matrimonio 
decidira abrir como un xeito 
de dinamización cultural e de 
obter os medios económicos 
imprescindíbeis para que o es-
critor conservase a súa plena in-
dependencia creativa. Foi aquel 
un lugar habitual de encontro 
de escritores e intelectuais, tan-
to galegos como de fóra, e un 
importante foco de difusión da 
literatura galega. A esa altura 
Saleta e Manuel xa tiñan un cla-

ro compromiso nacionalista o que acentuou 
máis a represión exercida sobre eles polo 
réxime fascista. Non só se viu censurada a 
obra literaria do escritor e prohibidos os seus 
recitais e conferencias, senón que a represión 
cebouse sobre as súas propias persoas con 
multas cuantiosas, vixilancia domiciliaria 
permanente e detencións arbitrarias.

 Mais a represión non logrou que Saleta e 
Manuel María renunciasen ás súas convic-
cións nin cesasen en ningún momento na 
súa loita contra a ditadura franquista e en fa-
vor dos dereitos políticos de Galiza e, sobre 
todo, no traballo pola recuperación de usos 
para a lingua galega e polo dereito a vivir 
dignamente na propia Terra en paz e harmo-
nía cos demais pobos do mundo.
 Despois do falecemento de Manuel Ma-
ría no ano 2004, Saleta Goy, acompañada 
dun grupo de amizades e de persoas que 
compartían o proxecto, creou a Funda-
ción Manuel María de Estudos Galegos 
co fin de adquirir a casa natal do escritor, 
coñecida como Casa de Hortas, e conver-
tela en Casa-Museo para dar así acollida 
ao conxunto do legado do poeta chairego. 
A Fundación presidida pola propia Saleta, 
creouse no ano 2007 e a Casa-Museo in-
augurouse no ano 2013 despois de ser re-
modelada convenientemente para a nova 
función. Alí deposítase e móstrase ao pú-
blico en xeral e a escolares todo o legado 
do escritor e promóvese a difusión da súa 
obra literaria mediante publicacións, cer-
tames de teatro para compañías profesio-
nais, certames de composicións musicais 
arredor da obra do escritor, concursos de 
recitado poético e de videopoemas, ade-
mais da actividade semanal que vai máis 
aló da figura do escritor. A Fundación, 
con Saleta ao fronte, non só concibiu a 
Casa-Museo Manuel María como unha 
homenaxe permanente ao escritor senón 
que a converteu nunha casa da memoria, 
dentro da batalla contra o esquecemen-
to ou da loita por rescatar aquilo que lle 
sigue sendo útil e funcional á sociedade 
galega. O Padroado da Fundación acor-
dou realizar na súa sede, a Casa-Museo 
Manuel María, un acto civil de homenaxe 
de despedida.

Falece aos 90 anos Saleta Goy, viúva do escritor Manuel María
 Desde o ano 2007 era a Presidenta da Fundación Manuel María de Estudos Galegos, depositaria do legado do escritor. O acto civil de despedida celebra-
rase o luns na Casa-Museo Manuel María en Outeiro de Rei (Lugo)

Saleta e Manuel María

Obituario/Pasatempos/Humor
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 O pasado venres 2 a Federación de ANPAs 
de Redondela xunto ao propio Concello de Re-
dondela celebramos unha concentración pública 
para solicitar da Consellería de Educación da 
Xunta de Galicia unha rectificación no recorte de 
4 profesores no IES Mendiño. A concentración 
foi amplamente apoiada polo tecido social de Re-
dondela que acudiu á cita. As familias amosamos 
o noso máis absoluto rexeitamento a este recorte. 
As familias de Redondela estamos moi preocu-
padas polo futuro dos nosos fillos e fillas xa que 
a desatención no ensino afectará negativamente 
nese futuro. A nosa experiencia nos consellos 
escolares de cada centro de ensino amosounos 
que os recursos humanos que a Consellería de 
Educación asigna a cada centro son insuficientes 
para atender, xa non só a diversidade e as necesi-
dades especiais, senón tamén as obrigas laborais 
do profesorado. Temos que lembrar, aínda que 
a Consellería o sabe perfectamente, que a saúde 
mental da xuventude e infancia de Redondela está 
en deterioro tal e como detectaron as equipas di-
rectivas dos centros de ensino de Redondela. Para 
parar esa caída, de consecuencias desastrosas no 
que respecta aos centros de ensino onde o alum-
nado pasa gran parte do seu tempo, a primeira 
medida dun goberno debería ser o aumento de 
persoal e do tempo de atención adicado a cada 
alumna e alumno. Ao contrario, a Consellería de 
Educación desoe aos seus propios traballadores e 
as familias ás que ten a obriga e responsabilidade 
de servir publicamente.
 Ao brutal recorte no IES Mendiño temos que 
sumarlle 2 profesores na EEI A Marisma, outra 
media xornada na EEI San Pedro de Cesantes 
deixando tan só a unha traballadora a cargo de 
todo o alumnado, coa imposibilidade dun des-
canso na súa xornada e co risco de non poder 
abrir a escola ante calquera imprevisto. A inten-
ción é clara, deteriorar o servizo para pechar ou-
tra escola. Tamén se elimina unha profesora no 
CEIP de Reboreda, que terá que pechar unha liña 
en 1º de primaria amontoando ao alumnado nun-
ha soa aula, e outra profesora máis no IES Illa de 
San Simón a pesar de ser un centro de atención 
preferente. Pero isto non é novo, isto vén pasando 
ano tras ano. Lamentablemente isto non só pasa 
en Redondela. Sufrimos as consecuencias dunha 
política de desmantelamento do público cunha 
Consellería de Educación que obedece as direc-

trices das elites económicas na vez de defender os 
dereitos que teñen a responsabilidade de manter.
 Lamentablemente, as familias temos que saír á 
rúa e presionar á Consellería para que actúe e in-
vista en Redondela. É o único xeito que entenden. 
As únicas inversións, segundo manifesta o PP de 
Redondela en boca do portavoz parlamentario 
Alberto Pazos, son as substitucións das cuber-
tas de amianto tras as múltiples denuncias das 
ANPAs e desta Federación polo gravísimo perigo 
para a saúde do alumnado. A presenza do mor-
tal amianto nos centros de ensino de Redondela 
é unha situación intolerable á que a Consellería 
non atendeu ata á denuncia das familias de Re-
dondela unidas pola Federación de ANPAs, des-
pois de tentalo de todos os xeitos posibles. Só a 
denuncia pública fixo reaccionar á Consellería. 
O mesmo pasou coa renovación das xanelas no 
CEIP Outeiro das Penas tras décadas de reclama-
ción por parte do profesorado, as familias e o pro-
pio goberno de Redondela.
 A última inversión da que presume Alberto Pa-
zos é a posta en marcha do Bacharelato de
Artes. Calquera persoa atenta sabe que o Con-
selleiro de Educación desbotou no propio parla-
mento de Galicia a implantación deste bachare-
lato. Destapouse entón o engano da Consellería 
que acordara o contrario, abrir un Bacharelato de 
Artes en Redondela. Antes desta comparecencia 
do Conselleiro, as ANPAs denunciamos que, tras 
abrir o prazo oficial de matrícula onde o alum-
nado tiña que decidir que estudos realizar para o 
seguinte curso, a opción de artes non existía. Moi 

pouco antes de rematar o curso, no último Con-
sello Escolar Municipal celebrado o 29 de marzo 
de 2022 a propia representante da Consellería, a 
inspectora Raquel Gómez,
asegurou que non existía ningún indicio dentro 
da Consellería para a implantación do Bachare-
lato de Artes en Redondela para o curso 2022/23. 
Tras comprobar a falta de intención da Conselle-
ría, o Consello Escolar Municipal aprobou una-
nimemente, coa soa abstención da inspectora, 
unha declaración institucional onde esixía a Con-
sellería de Educación a implantación do Bacha-
relato de Artes para este curso 2022/23. Ao non 
aguantar a presión das familias e do propio pobo 
de Redondela foi cando o PP de Redondela e a 
Consellería de Educación mudaron de postura e 
tarde, mal e arrastro decidiron asumir esta reivin-
dicación histórica.
 Lamentamos que o pasado venres o PP de  Re-
dondela non acudira á concentración contra os 
recortes no IES Mendiño. Esta ausencia só pode 
entenderse pola obediencia que debe o PP de 
Redondela ao seu partido político. Aínda que o 
lamentemos, recoñecemos que é unha ausencia 
politicamente lexitima, poñer en primeiro plano 
os intereses do PP que o interese das persoas do 
Concello de Redondela. O que non consentimos 
as familias é que o PP de Redondela nos acuse de 
posicións partidistas. Non é a primeira vez. Para 
o PP de Redondela calquera crítica
ou diferencia de opinión é unha postura politi-
zada, negando así o dereito e a obriga que temos 

as nais e pais de educar e intervir na educación 
dos nosos fillos e fillas. As familias non lle debe-
mos ningunha obediencia á dirección dun partido 
como si lle debe o PP de Redondela ao PP de Ga-
licia. Cuestionar constantemente a representación 
das familias é cuestionar o estado de dereito e a 
democracia postulando que a única postura non 
partidista é a do goberno, é dicir, o silencio.
 Este é un argumento perigoso, sábeno incluso 
moita da xente que simpatiza co PP. Pensamos que 
o PP de Redondela erra profundamente ao asegu-
rar que non hai redución
de profesores no IES Mendiño. Equivócase con 
esta consideración política que nega o evidente.
 A reviravolta do argumento de Alberto Pazos 
para negar o innegable é tan precipitada que que-
da en evidencia diante das familias de Redondela, 
incluso das que simpatizan co seu partido local.
 En todo caso, as familias témolo claro, temos que 
seguir presionando á Consellería de Educación 
ata que cambie de postura.   Ata agora foi o único 
xeito de que a Consellería de Educación invertera 
no ensino público de Redondela. O éxito de asis-
tencia na concentración do pasado venres danos 
forza para seguir esixindo a restitución do profe-
sorado recortado este ano en Redondela. Se con-
seguimos esta restitución o PP de Redondela terá 
que facer outra cabriola no seu discurso, como 
fixo coa implantación do bacharelato de Artes, e 
obedecer ao cambio de postura da dirección do 
seu partido. Deberían desexalo, están apartándose 
das familias de Redondela.

A Federación de AMPAS en pé de guerra polos recortes de Profesorado en Redondela
Redondela

Redondela
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“En Redondela votar ao BNG ou votar a AER é o 
mesmo que votar a Digna Rivas”

Susana Cabaleiro, SX do PP de Redondela

     Canto tempo levas como SX do 
PP?
 Moi pouco, fun escollida no último congre-
so, cando eliximos a Javier Bas presidente 
da  agrupación de Redondela.
       Pero ti levas moitos anos militando 
?
 Si, desde os 18 anos que foi cando me 
afiliei a Novas Xeracións.
       E que leva a unha moza de 18 anos 
a afiliarse ao PP?
 Ben, a min sempre me interesou a políti-
ca, xa desde nena. E o PP é a formación 
política que máis se parece á miña forma 
de entender a realidade. Por outra  parte 
o meu pai militou no PP toda a vida. Lem-
bro cando eu era nena, e el chegaba polas 
noites das reunións ou das coladas de car-
teis, como eu o esperaba sempre desper-
ta, nerviosa e emocionada, para que me 
contase todo, absolutamente todo.
       Antes da secretaría xeral tiveches 
algunha outra responsabilidade orgáni-
ca?
 Fun durante oito anos a secretaria de or-
ganización da nosa localidade.
          Entón podemos dicir que es a 
comisaria política  e a que coñece o par-
tido ata as tripas?
 Ha ha ha ha, podemos dicilo si. De feito 
“comisaria política” é como me chama Ja-
vier Bas cando está de brincadeira comigo.
        Podes opinar logo, con absoluto 
coñecemento de causa, de como está a 
saúde da organización en Redondela?
 Pois si, e dígoo de maneira plenamente 
obxectiva: O PP de Redondela goza dun-
ha saúde extraordinaria. A afiliación non 
para de subir e hai moita xente que, sen 

que nós a busquemos, se achega á nosa 
formación solicitando afiliarse. En Redon-
dela hai un estado de opinión maioritario 
de desencanto con este goberno e moitas 
persoas, incluso xente que nunhas xerais 
ou nunhas autonómicas non nos votarían, 
buscan no PP de Javier Bas a seriedade o 
rigor e a solvencia que é imposible atopar  
no goberno de Digna Rivas.
         Porén Susana, un proceso como 
o que estades a vivir vós: a volta dun 
líder que, despois de perder unha res-
ponsabilidade institucional, neste caso 
a alcaldía, nas urnas, regresa a compe-
tir de novo polo posto que xa perdeu, 
soe ser indicativo de que non hai re-
cambio. Javier Bas volve porque o PP 
de Redondela carece de recambio?
 De ningunha maneira. O PP de Redonde-

la ten un capital humano moi im-
portante. E en verdade cho digo 
temos varias persoas que por for-
mación, capacidade política , inte-
lixencia e amor por Redondela po-
derían ser magníficos alcaldes ou 
alcaldesas. Nós, neste mandato, 
levamos facendo política 3 anos 
e medio con toda a intensidade 
da que somos capaces, facendo 
oposición no concello e facendo 
política a pé de rúa escoitando os 
problemas dos veciños e tratando 
de contribuír a darlles solución .E 
iso fano día si e día tamén as e os 
militantes do PP que somos moi-
tos e cun corpo amplo de poten-
ciais alcaldes ou alcaldesas.
          Entón por que volve Javier 
Bas?

 Hai un clamor na sociedade redondelá 
demandándoo. É dar un paseo con el pola 
rúa e estar parando continuamente pola 
cantidade inmensa de veciños e veciñas 
que se achegan a  pedirlle que volva. Ja-
vier ten moitísimo tirón en Redondela e 
cremos que é o mellor candidato. O corpo 
de militantes nosos concorda con esta de-
cisión de maneira unánime
       Agora toca valorar ao goberno mu-
nicipal?
 É un desastre
       Así, literalmente?
 Si, por desgraza, si.
       Por que?
 Ningunha área do goberno funciona mi-
nimamente ben. Por exemplo a área de 
deportes é desastrosa temos un conce-
lleiro fantasma que aparece polo concello 

de cando en vez, que o único que fixo foi 
aumentarse o soldo pero a súa dedicación 
segue sendo a mesma: ningunha. Se fa-
lamos de vías e obras non podemos men-
cionar nada, porque non hai nada. Este 
goberno dixo que ía ser o da participación 
e a transparencia e ambos conceptos non 
existen na súa acción política. As parro-
quias están completamente abandonadas, 
parouse o saneamento que facía o noso 
goberno e o que é ,máis grave : quitóu-
selles a voz, pois levan 3 anos e medio 
sen facer consellos parroquiais. No caso 
de urbanismo o plan xeral leva tres anos e 
medio desaparecido
         Ben, no feito de que Redondela 
careza de plan xeral algunha responsa-
bilidade teredes vós que estivestes 8 
anos no goberno?
 Nós deixamos o plan xeral feito e presen-
tado na Xunta de Galicia que xa o devolveu 
.Agora teríano que levar a pleno e unha 
vez aprobado abrir un prazo de alegacións 
pero unha vez máis, nun asunto relevante 
para Redondela, o que nos encontramos é 
a inacción do goberno municipal.
        E servizos sociais?
 Ese departamento é o máis importante 
de calquera goberno municipal pois é o 
que atende ás persoas máis vulnerables 
e que máis axuda precisan. E se o gober-
no en liñas xerais faino moi mal, o caso 
dos servizos sociais é desastroso en grao 
superlativo. Fíxate se é así que o pleno 
acaba de reprobar á alcaldesa facendo 
coincidir no voto afirmativo á reprobación 
a dúas forzas tan distintas como o PP e o 
BNG, tamén quero salientar que a absten-
ción de AER neste asunto é inexplicable e 

Despois da volta de Javier Bas ao liderado dos populares de Redondela estes traballan a toda máquina para tratar de transmitir a 
imaxe de que Redondela padece un goberno calamitoso  e que só o PP é a alternativa posible para solucionalo. E se alguén coñece as 
profundidades do PP de Redondela  é Susana Cabaleiro, a súa SX , e nós falamos con ela. Velaí vai o que deu de si a nosa conversa

Susana Cabaleiro

Entrevista de Tino Lago
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indefendible. A situación do SAF é de tal 
gravidade que en verdade a calquera 
persoa que teña un mínimo de sen-
sibilidade cara aos seus semellantes 
debería darlle medo.
        A adxudicación do SAF mudou 
de empresa e o PP non votou a fa-
vor do prego . Por que?
 Pois porque o prego non era realis-
ta, primaba máis o aspecto econó-
mico que o servizo en si. A empre-
sa comezou hai 5 meses e non está 
cumprindo en absoluto as condicións 
do contrato
        Que opinas da remodelación 
da praza de Ponteareas?
 Ese é un proxecto que deixamos nós 
hai 3 anos e medio e a idea está ben 
claro, pero na súa execución perdeu-
se a oportunidade de que quedase 
moito mellor. Hai demasiado formi-
gón
         Como valoras o resultado do 
entroido de verán 2022?
 Este goberno só acerta cando rec-

tifica. Así pasou coa festa do Choco 
pois tiveron a nefasta idea de non 
poñer carpa, de feito xa anunciaron 
que na seguinte edición si que a vai 
haber, e así pasou tamén co entroi-
do,pois no primeiro que organizaron 
cargáronse os seus sinais de identi-
dade, como por exemplo a gala drag 
que non lles quedou outra que recu-
perar
             Na corporación actual a 
esquerda de Redondela ten 12 ac-
tas( 7 PSOE, 3 AER, 2BNG) fronte 
ás 9 que ten o PP. Sendo realistas, 
Susana, parece moi difícil que es-
teades en disposición de recupe-
rar á alcaldía. Teriades que subir 
a 11 e non semella un obxectivo 
nada doado?
 Ben, nós gobernamos 8 anos sen ter 
maioría absoluta, e nunca se sabe 
o que pode acontecer. En calquera 
caso somos conscientes de que aca-
dar 11 actas é a única maneira que 
nos vai asegurar gobernar e de po-

der aplicar con tranquilidade o noso 
programa electoral. Nós cremos que 
é posible é imos traballar con toda 
a ilusión e con intensidade máxima 
para conseguilo. Eu sei que hai vo-
tantes de esquerdas que nunca nos 
votarían noutro proceso electoral 
pero que si van darnos a confianza 
nas eleccións municipais porque o 

Entrevista
proxecto que encabeza Javier Bas 
é a únicaalternativa seria ao desgoberno 
que padece Redondela. E atrévome , con 
toda a humildade, a pedir aos votantes de 
esquerdas que son conscientes da reali-
dade que padece o noso pobo que nos 
dean a súa confianza pois en Redondela 
votar ao BNG ou votar a AER é o mesmo 
que votar a Digna Rivas.
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Finaliza o contrato do equipo de 
electricistas sen que Rivas cumpra coa 

nova iluminación de Redondela
A alcaldesa contratou en abril un equipo de profesionais para colocar os 
mil LED prometidos, denuncia AER

Redondela

Redondela

 A Agrupación de Electores de Redon-
dela, AER, leva desde o mes de abril 
deste ano advertindo a Digna Rivas da 
“chapuza do concurso público para re-
novar mil luminarias LED en Redonde-
la, que a día de hoxe quedou deserto 
e sen aviso do que vai pasar con este 
asunto”, explica o concelleiro Roberto 
Villar. Hai case seis meses, a alcalde-
sa de Redondela anunciou, en plena 
negociación dos orzamentos, a compra 
das novas lámpadas por un importe de 
70.000 euros así como a contratación 
de tres especialistas para a colocación 
da nova iluminación. Entón, Rivas, se-
gundo lembra Villar, denominaba a 
operación como “un ambicioso plan de 
mellora e modernización para o que 
contrataba, ademais, a tres electricistas 
cuxo contrato finaliza no mes de setem-
bro xa que estaban contratados durante 
seis meses”. Pero o plan está moi lonxe 
de ser levado adiante, tal e como vén 
denunciando AER ao comprobar que o 
prego do concurso incumpría a normati-
va xa que nel se especificaba a contra-
tación de lámpadas non permitidas por 
lei xa que “estas referíanse a unha mar-
ca específica -que nunca deben apare-
cer nos contratos públicos - e de dudosa 
calidade”, subliña Villar. 
 O proceso de modernización da ilu-
minación de Redondela remóntase a 
principios de verán de 2021 cando AER 
(que entón formaba parte do goberno) 
decidiu a compra de novas unidades 
LED con potencias de 30 e 60 w co com-
promiso de instalalas ao longo de 2022 
e que estiveran a pleno rendemento no 
inverno. Este contrato de compra que-
dou paralizado tras a crise que orixinou 
a ruptura do pacto de goberno. Entón, 
o novo concelleiro do PSOE, nomeado 
por Rivas e que substituía a Villar, de-
cidiu mudar as condicións do concurso. 
 Polo tanto, AER, en continuas reunións 
e por escrito no rexistro do Concello, ur-

xiu a paralización do devandito contrato 
que, finalmente, quedou deserto en xu-
llo. Entre as denuncias que presentou a 
Agrupación de Electores de Redondela 
figura o resultado dun estudo indepen-
dente que analiza os pregos de contra-
tación e que indica claramente que “o 
os requisitos pedidos non son propios 
dun concurso xa que só os cumple un 
modelo determinado de luminaria, que 
ademáis é unha farola que calquera 
pode comprar en calquera páxina web, 
sen calidade, máis para particulares 
que para unha 
 administración”. O informe engade 
tamén que “os concursos de este tipo 
de piden garantías máis longas e que 
neste caso non se aclara quen é o que 
garante o produto, indicando que o nor-
mal sería contratalos a un fabricante 
recoñecido e distribuidor solvente”. O 
documento conclúe que “o prego está 
cheo de contradicións”.
 O incumprimento dos prazos no con-
trato, segundo destaca AER, é aínda máis 
grave neste caso ao ter contratados a tres 
electricistas desde abril para poder acome-
ter o plan, traballadores que finalmente se 
dedicaron case exclusivamente á ilumina-
ción das festas en vez de atender ás ne-
cesidades da veciñanza, colocando fontes 
de luz apropiadas para o inverno”, subliña 
o Roberto Villar quen engade que “agora 
Rivas vén de anunciar nas redes sociais a 
bombo e platillo que colocou 22 luminarias 
en Cesantes cando ten pendente de colo-
car mil…”, explica Villar. 
 Desde AER lamentan a tardanza e os 
inconvenientes que isto está a provocar 
para os veciños e piden a Rivas que des-
bloquee o plan de mellora e que o acometa 
de xeito urxente. “O máis probable é que 
cos 70.000 euros previstos xa non poida 
mercar nin mil senón 600  unidades, pero 
que dea resposta dunha vez a esta nece-
sidade para Redondela”, conclúe Roberto 
Villar. 

O BNG denuncia que estudantes 
 redondeláns tardaron tres horas

 no tren dende Compostela

 De trato “vexatorio e de desprezo ab-
soluto”, cualifican o comportamento da 
empresa de transportes públicas coas 
viaxeiras e viaxeiros, na súa maioría 
estudantes, da liña Compostela-Re-
dondela. Os feitos aconteceron du-
rante o pasado venres 9 de setembro 
afectando arredor de trinta mozos e 
mozas. “Unha viaxe que non debería 
durar máis de hora e media, converteu-
se nunha auténtica peregrinación de 
tres”, sinala
 Todo transcurría con certa normali-
dade na viaxe do tren rexional, para 
aqueles estudantes que decidiron facer 
uso do ferrocarril ás 16:30h da tarde na 
estación da capital de Galiza. A hora 
prevista para a chegada a Redondela 
do tren rexional era ás 17.45.
Previamente producírase información 
contraditoria, pois inicialmente avi-
saran de falta de asentos, para máis 
tarde anular o aviso. “Sorprendente-
mente, á chegada á estación de Pon-
tevedra, obrigaron a toda a pasaxe con 
destino Vigo e Redondela a cambiar a 

un tren Alvia, que se despraza pola liña 
do Eixo Atlántico co compromiso de de-
terse na estación de Eidos, en Redon-
dela”, afirma o edil nacionalista.
Porén, ao chegar a Redondela, o tren 
non se detivo, continuando ata a esta-
ción de Vialia en Vigo, ante a sorpresa 
e conseguinte enfado dos mozos e mo-
zas redondelás. 
 Unha vez que chegaron á cidade olí-
vica, tiveron que xestionar a volta ata 
a Estación de Eidos, que se produciu 
sobre as 19 horas.
 “O que debería converterse nun des-
prazamento ao fogar para pasar a fin 
de semana coa familia, iniciouse cun 
total desprezo por parte de RENFE”, 
denuncia o edil nacionalista. Valora 
Xoán Carlos González, “que é máis 
que evidente que o transporte ferrovia-
rio, segue sendo o que maior interese 
esperta entre a xente moza, pola súa 
eficiencia, seguridade e accesibilidade 
económica. Dende o BNG, imos seguir 
defendendo este transporte público, 
cun servizo de calidade”

“Obrigáronos a transbordar en Pontevedra para desprazalos ata 
Vigo e finalmente retornar a Redondela”, afirma o voceiro muni-
cipal Xoán Carlos González
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Redondela recibe da Consellería de 
Sanidade o diploma con distinción de 
ouro do programa «Praias sen fume»

Redondela

 A distinción, recollida polo concelleiro 
de Medio Ambiente, recoñece o traba-
llo desenvolvido polo concello ao ter 
declarados todos os seus areais como 
praias libres de fume
 O Monte Real Club de Iates de Baiona 
foi o escenario escollido pola Conse-
llería de Sanidade para facer entrega 
dos diplomas acreditativos do progra-
ma sanitario «Praias sen fume» que 
fomenta os areais libres de tabaco. O 
Concello de Redondela, representado 
polo concelleiro de Medio Ambiente, 
Alberto Álvarez, recolleu o diploma con 
distinción de ouro, galardón que sa-
lienta que todos os areais do municipio 
están declarados como praias libres de 
fume.
 A alcaldesa de Redondela, Digna Ri-
vas, agradeceu que por parte da Con-
sellería se recoñeza un logro “que non 
é feito da casualidade, senón dun-
ha planificación minuciosa por parte 
do Goberno local para que, os nosos 
areais, sexan saudables no máis amplo 
sentido do termo”.
 Rivas lembrou que, amais dos bene-
ficios que ten para a saúde e para a 
comodidade das familias que durante 
o verán gozan dos areais redondeláns, 
“declarar as praias sen fume é unha 

extraordinaria contribución ao medio 
ambiente”. As veces, sinala a alcalde-
sa de Redondela, esquecémonos dun 
dato tan básico como alarmante que é 
o feito de que unha soa cabicha dun 
cigarro tarda ata 12 anos en desinte-
grarse e contamina ata 10 litros de 
auga mariña”. Se ese número o aplica-
mos aos centos de cabichas que eran 
deixadas nas praias, “estamos a falar 
dun elemento altamente contaminante 
que, afortunadamente, podemos solu-
cionar con pequenos xestos”.

Redondela

Casa Paco continúa coa política deCasa Paco continúa coa política de
 deporte, amizade e solidadiedade deporte, amizade e solidadiedade

Desta volta a familia de Casa paco entregou ao colectivo Andaina, adicado 
ao coidado de enfermos con diversidade funcional catro caixas de tapóns 
de plastico nunha recollida por toda a vila.
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Redondela volta a rúa para reclamar unha
 sanidade pública e de calidade

 Multitudinaria protesta titulaban 
uns,  masiva mobilización en Re-
dondela en defensa da Sanidade 
Pública, outros. O certo é que si, 
nos dicimos 2000 veciños e veci-
ñas que tiveron a ben achegarse, 
tiveron a ben acompañarnos, tive-
ron a ben reivindicar ante o espo-
lio e por un mundo mellor.
 A cantidade de persoas que arrou-
pan unha mobilización  é sempre 
unha referencia, dende a organiza-
ción estamos en parte moi agrade-
cidos, que o noso traballo recollera 
os seus froitos, mais en realidade 
non é mérito noso senón de quen 
ten as responsabilidades en Sani-
dade,   polo tanto foi a Xunta de 
Galicia e este goberno do PP  quen 
realmente e por desgraza animou 
as xentes de Redondela, analoga-
mente a o que están a facer noutras 
moitas localidades, a saír a rúa.
Debemos por tanto ser conscien-

tes disto a hora de analizar o acon-
tecido, mais non podemos deixar 
de sentirnos orgullosos das nosas 
veciñas e veciños, por facer a lec-
tura de que a ferramenta acaída, 
necesaria e imprescindible para 
mudar as cousas segue sendo pisar 
pedra, berrar e reivindicar,  moi 
orgullosos da forza que transmiti-

ron dende o inicio o final do acto, 
sen parar de berrar, con animo 
pero tamén coa seriedade que re-
quire o contexto.
 E debemos tamén ser conscientes 
por tanto que non é só cuestión 
de cantidade, senón de calidade, 
pois a variedade de colectivos de 
tódolos ámbitos, a diversidade xe-

racional 
c o n s e -
gue dar 
unha di-
mensión 
de maior 
c a l a d o ,  
e non 
p o d e 
tampou-
co pasar 

desapercibida no análise.  
Dende logo dende a Plataforma 
sentímonos  por tanto moi arrou-
pados, tiñamos claro que había 
que facelo, e tamén  que iamos a 
continuar, pero vendo o anterior-
mente descrito farémolo con moi-
tos mais folgos.
Seguiremos traballando para con-
seguir reverter a actual situación 
de desamparo para profesionais e 
doentes,  onde tal e como denun-
ciamos, a Xunta de Galicia ten moi 
claro o seu cometido, desprestixiar 
o público para favorecer o privado, 
aproveitando neste caso a desgraza 
do Covid, como unha oportunida-
de. Esta no seu adn, o capitalismo 
do desastre a doutrina do shock,  a 
rio revolto ganancia de pescado-
res,  pasos adiante para a ideoloxía 
agochada, o neoliberalismo.
 E nos, sexamos os que sexamos 
estamos dispostos a poñernos en 
fronte, e animar a que se sumen 
nos, os próximos días de Feira en 
Redondela seguiremos a recoller 
o igual que o día da manifesta-
ción, mais sinaturas para a ILP de 
SOS SANIDADE, e convocaremos 
asembleas abertas para quen quei-
ra vir a construir.
Por que nos merecemos e defende-
remos o dereito de unha Sanidade 
Pública de calidade

Cortesía de Kronista
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. Micropigmentacion cejas y labios   

  . Masajes      . Laser SHR                  

     . Tinte 10 min                . Lifting pestañas

. Tratamientos personalizados

Especialistas en color, corte
y esmaltado semipermanente

630 71 47 65

 O Goberno local pon en marcha una 
nova edición do programa «Maiores 
en Ruta» no que hai inscritas xa máis 
de 250 persoas
 Tras o éxito das anteriores ex-
cursións do programa “Maiores en 
Ruta”, o Concello de Redondela se-
gue organizando visitas guiadas para 
as persoas maiores da vila. Esta vez 
visitarán A Estrada, Silleda e Caldas 
de Reis no mesmo día, pero en dous 
grupos separados que inclúe o mér-
cores 28 de setembro e o 5 de ou-
tubro. A data límite para apuntarse 
remata este venres 23 de setembro 
e xa están apuntadas máis de 250 
persoas.
 Redondela, 21 de setembro de 
2022.- O Concello de Redondela, 
a través da Concellería de Persoas 
Maiores dirixida por Iria Vilaboa, leva 
medio ano traballando na iniciativa 
“Maiores en Ruta” coa intención de 
ofrecer ás persoas maiores de 55 
anos a posibilidade de gozar de ex-
cursións dun día de duración a luga-
res de interese cultural, histórico ou 
patrimonial.
 Os roteiros, que son de periodicida-
de mensual, están abertos á partici-
pación de todas as veciñas e veciños 
maiores de 55 anos empadroados en 
Redondela. O prezo da actividade 
varía dependendo de factores como 
pode ser, por exemplo, a distancia 

da viaxe, aínda que serán accesibles 
a todos os petos. O prezo incluirá 
desprazamentos, visitas, comida nun 
restaurante e seguro de viaxe.
 Despois do éxito das primeiras pro-
gramacións, como a saída do 27 
de maio a Ribadavia, os veciños e 
veciñas da contorna comezaron a 
apuntarse en masa. A seguinte saída 
estaba programada para A Estrada, 
Silleda e Caldas de Reis o 5 de outu-
bro, pero no primeiro día de apertura 
de prazas xa estaban anotadas 250 
persoas. Por este motivo a alcalde-
sa, Digna Rivas, decidiu ampliar as 
datas da excursión “engadimos un 
día máis pola extraordinaria recep-
ción que está tendo a iniciativa. Non 
queremos que ninguén se quede fora 
e por iso decidimos ampliar a data e 
facer a mesma excursión o 28 de se-
tembro. A intención é que as persoas 
maiores poidan socializar e facer ac-
tividades ao aire libre, polo que que-
remos que teñan a oportunidade de 
facelo a maior xente posible”.
 Para poder participar nesta ac-
tividade, as e os interesados de-
berán cubrir un formulario que se 
lles facilitará na oficina de Turismo 
(situada nos baixos do Concello) 
onde se lles facilitará toda a in-
formación. A inscrición aínda está 
aberta ata este venres 23 de se-
tembro.

Redondela.Maiores en Ruta O Cemiterio dos Eidos, entre os candida-
tos do concurso nacional Cemiterios de 

España

Redondela

O certame, convocado pola re-
vista Adios Cultural, busca po-
ñer en valor o interese históri-
co, cultural, social, artístico e 
patrimonial dos camposantos.

O cemiterio de Eidos figura en-
tre un dos sete camposantos 
candidatos do concurso Cemi-
terios de España convocado 
pola revista Adios Cultural, un 
certame que, segundo explica 
a alcaldesa Digna Rivas, busca 
poñer en valor “a importancia 
histórica, cultural, social, artís-
tica e patrimonial que teñen os 
cemiterios, elementos que con-
corren todos eles no cemiterio 
dos Eidos”.
Agora, os sete cemiterios fina-
listas poderán ser votados a 
través dunha consulta na rede. 
A través da ligazón https://www.
revistaadios.es/edicion/7/Con-
curso-de-Cementer ios-de-Es-
pana-2022.html as persoas que 
desexen participar tan só de-
berán darse de alta cun correo 
electrónico e un DNI. Na páxina 

existe un amplo dossier dos ce-
miterios finalistas, entre eles o 
redondelán dos Eidos.
Compre lembrar que o Goberno 
presidido por Digna Rivas reha-
bilitou por completo un espazo 
totalmente degradado, obxecto 
do máis absoluto dos abando-
nos por parte dos anteriores 
gobernos, devolvéndolle o seu 
esplendor e poñendo en valor a 
importancia que, dende o punto 
de vista histórico e patrimonial, 
ten este cemiterio, considerado 
como Cemiterio Histórico pola 
Deputación de Pontevedra e 
que aspira a entrar na lista de 
Cemeterios Singulares de Eu-
ropa.
Para facilitar o proceso de vota-
ción, dende o vindeiro luns, 12 
de setembro, as persoas intere-
sadas poderán dirixirse á Ofi-
cina de Turismo nos baixos da 
Casa do Concello de Redonde-
la, onde se lles informará sobre 
como facer a votación de xeito 
doado dende o seu teléfono ou 
dispositivo móbil.
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ai uns días o filósofo Fernan-
do Savater escribiu unha co-
lumna na que toca o tema do 
negacionismo e do cambio 

climático. Escribe contra o catas-
trofismo de quen busca nos estudos 
sobre o cambio climático argumen-
tos a prol do colapso das formas ac-
tuais da vida humana. Pero tamén 
para lembrar que o industrialismo, 
o elemento determinante da forma 
das sociedades modernas, non ten 
alternativa, é dicir, non pode ser 
negado. Enténdase negado racio-
nalmente, pode selo por quen se 
deixa levar por unha visión ao Walt 
Disney da vida natural e choromi-
can ante a desaparición dos osos 
polares, sen advertir que ese é o 
prezo a pagar pola prosperidade.
 Está claro pois que Savater nega 
dúas cousas. Primeiro que a socie-
dade moderna actual se encamiñe 
cara o colapso e segundo que o in-
dustrialismo teña algunha alternati-
va. Por iso se declara “negacionis-
ta”.
 Agora ben, tocante a primeira 
cuestión compre saber que son 
a maioría dos miles de científicos 
que traballan no Grupo Interguber-
namental de Expertos sobre o Cam-
bio climático, o IPCC polas súas 
siglas en inglés, un grupo integra-
do por científicos de 120 países, 
premiado cun Nobel en 2007 e que 
no se último informe conclúen que 
os efectos do cambio terán un im-
pacto máis “catastrófico” a medida 
que aumente a temperatura media 
global por riba de 1,5º C dos niveis 
preindustriais. Polo tanto, ao seu 
entender ou se adoptan medidas 
ou a sociedade moderna vai cara 
o colapso. Isto semella claro, polo 
menos para o 97% dos científicos 

que colaboran nese Grupo.
 Daquela, declararse negacionista 
do cambio climático comporta ne-
gar esas conclusións e, pola con-
tra, admitir as do tres por cento 
restante. Precisamente o que fai 
Savater da man dun físico cuántico 
que despois de traballar na British 
Petroleum pasou a un cargo no Go-
berno de Obama quen no seu mo-
mento lle encargou un informe que 
el redactou a partir, a súa vez, dos 
de tres expertos a favor da tese 
maioritaria do IPCC e tres contra-
rios. É dicir, considerou que o tema 
tiña tantos expertos en contra como 
a favor. Isto non respecta as esixen-
cias do traballo científico. É unha 
simple falacia. De modo que, coa 
evidencia dispoñible pola máxima 
autoridade sobre o tema, o IPCC, 
ou reducimos as emisións de CO2 
e á par eliminamos o que xa está 
na atmosfera ou seguimos rumbo a 
catástrofe.
 Agora ben, reducir as emisións de 
gases de efecto invernadoiro ou 
eliminar o xa contido na atmosfera 
e nos océanos comporta cambios 
no sistema industrial. Isto Savater 
non o nega. Non nega que o indus-
trialismo produza males, que teña 
cambiado a dinámica da atmosfera 
e das correntes oceánicas, pero ao 
dicir que non hai alternativa e que 
todo o que se pode facer son cálcu-
los, tampouco di nesta ocasión con 
que metodoloxía compre facer eses 
cálculos. Limítase a nos lembrar 
que temos que elixir entre prospe-
ridade e osos polares ou, de outra 
forma, que non podemos cuestio-
nar e facernos negacionistas dos 
sistemas de cálculo impostos polo 
sistema industrial en lugar dos re-
comendados pola ciencia.

rendo a televisión e vexo a Fei-
jóo falando como un perico sobre 
como arranxar tódolos males que 
padece o país. Entristecido, polo 

mal que pinta todo, cambio de canle e na  
Catro sae a contertulia  Cristina Cifuen-
tes para opinar sobre un roubo cometi-
do na vivenda dun famoso.  Dou outro 
chimpo co mando e vese a Macarena 
Olona, que de Camiño a Santiago afir-
ma que non descarta volver á política. 
Incrédulo zapeo de novo e atópome a 
Maggie Simpson que non para de vomi-
tar mentres un sacerdote trata de facerlle 
un exorcismo. Homer superado pola si-
tuación berra “polo menos  quédanos o 
alcohol”
 Esta sucesión de feitos encadeados non 
pode ser fruto da coincidencia e pregún-
tome se algún ente intelixente adícase a 
enviar mensaxes vía satélite ou se son 
de novo os Simpson, que  adiantándo-
se aos acontecementos, mandan sinais 
encriptadas para evitar un futuro por eles 
coñecido. 
Os terrícolas hispanos andamos moi 
emocionados co Efecto Feijóo, que está 
en alza, superando mesmo a tendencia 
alcista do gas. Curiosamente é nese 
mundo gasoso, no do fume, onde se sin-
te cómodo don Alberto. A volatibilidade, o 
etéreo, tanto che digo unha cousa como 
che digo a outra ou donde dije digo, digo 
Diego, son, entre outras, habilidades nas 
que destaca o “Gran Xestor” da intanxi-
bilidade. 
 No terreo gasiforme o gas licuado é o 
que máis se cotiza. Atoparse de forma 
parcial en estado líquido facilita o seu 
transporte e transmisión. Feijóo debe-
ría dar o paso e comezar un proceso de 
transformación similar ao do gas licuado, 

e dicir, deixar o estado gasoso, pasar ao 
líquido e rematar converténdose nun po-
lítico sólido, para que as súas obras poi-
dan ser percibidas por tódolos sentidos.  
Xogar cos gases sen licuar a todas horas 
é un perigo e pode facer saltar polos ai-
res o sono presidencial.
Derribos y Contradicciones Feijóo re-
cortou na Galiza un 75% as axudas aos 
libros de texto pero ao goberno pídelle 
un cheque de 200€ para cada estudante. 
Dice ter un plan para rematar coa despo-
boación da España vaciada, pero dende 
2010 somos 100.000 galegos menos. O 
uso do galego dende que é presidente 
non deixa de retroceder, pero di que so-
mos a comunidade que máis emprega-
mos a lingua propia. Propón medidas de 
aforro enerxético, que unha vez adopta-
das polo goberno, xa non lle valen. Os 
bos datos do paro non son certos, están 
maquillados. Confunde prima de risco 
con tipo de interese. No programa dun 
referente do xornalismo como Bertín Os-
borne, cualificaba a Vox de ultradereita, 
pero a pesares de ser un moderado, non 
dubidaría en darlle a vicepresidencia do 
país a Santiago Abascal. 
 Feijóo daría para un anuncio publicitario  
de deterxente. A gran esperanza branca, 
pura, inmaculada que, procedente do 
satélite Ariel, e cos poderes que lle da a 
arielita, pretende facer un lavado express 
de bilduetarras, bolivarianos, populistas, 
comunistas e nacionalistas, para que o 
goberno deixe de estar en mans destes 
inimigos de España. Por outra banda, 
cun suavizante concentrado para disimu-
lar os malos cheiros, un programa delica-
do, auga morna e un lixeiro centrifugado, 
lava a porcallada que o rodea. 
 Na política galega non houbo rival que 
lle fixese sombra. Tivo a sorte de non 
atoparse co home branco de Colón. 
Tampouco apareceron Don Limpio nin 
Pato WC por Compostela. En Madrid, se 
lle facemos caso as enquisas, ninguén 
atopa un antídoto para neutralizar o po-
der que obtén da arielita. Na capital, de 
cando en vez escoitase bear ao cordeiri-
ño de Norit. Cada vez que a ovelliña fai 
“beeeee” con propostas de esperpento, 
Alberto estremécese, e prega para que 
non o deixe quedar en ridículo ou cues-
tione o seu liderado.  

Tres por cento Perico Feijóo,  
a gran esperanza branca

Xoan Carlos Caballero, Mestre do CEIP de Salvaterra
OpiniónOpinión

Angel Pérez, profesor de filosofía
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O Morrazo

O concello de Bueu renova as farolas e as 
luminarias nas zonas de Vilar e Bon

 Con esta actuación, as arcas municipais aforrarán ao ano aproximadamen-
te 4500 euros, e reforzarase o servizo á cidadanía
Bueu

Marín
 O Concello de Bueu vén de acome-
ter unha actuación de renovación 
de dous tramos de alumeado na pa-
rroquia de Beluso. Concretamente 
substituíronse dezasete farolas no lu-
gar de Bon e outras oito en Vilar, que 
agora contan con tecnoloxía LED, o 
que permitirá mellorar este servizo 
público ao tempo que se logra unha 
maior eficiencia enerxética.
 Os traballos que se levaron a cabo 
consistiron na renovación de farolas 
modelo villa e con potencias de entre 
150 e 200 vatios e vapor de sodio, 
por outras de sistema led e dun con-
sumo de 42 vatios. O obxectivo consistiu 
na substitución dun material antigo e de-
teriorado que ocasionaba diversos pro-
blemas de avarías, así como un excesivo 
consumo enerxético e un custe económi-
co innecesario que había que corrixir.
Félix Juncal, alcalde de Bueu e concellei-
ro de obras e servizos, salienta que “es-
tas obras son especialmente necesarias 
na actualidade, porque o custe da ener-
xía sube cada día”. O Concello continúa, 
pois, coa política dos últimos anos, que 
consiste en substituír as luminarias por 
sistemas de LED, que permiten un afo-
rro enerxético e avanzar no cumprimento 
das medidas contempladas no Pacto das 
Alcaldías Polo Clima e a Enerxía (PACE) 
ou a Axenda 2030. Neste caso concre-

to, ata o de agora había un consumo de 
5 quilo vatios por hora, que cos custes 
actuais suporían un custe anual de 6000 
euros aproximadamente, mentres que 
con esta actuación o consumo situarase 
en algo máis de 1 quilo vatio por hora, 
e un total de 1500 euros anuais, supo-
ñendo un aforro económico de arredor 
de 4500 euros.
 Rias continuará nos próximos meses. 
De cara a finais de outono, o alcalde 
confía en que se poida levar a cabo a 
execución do programa IDAE II coa 
Deputación de Pontevedra, que permi-
tirá a renovación de máis luminarias en 
varias zonas da vila, concretamente de 
Pazos Fontenla, Montemogos, Pousada 
e Banda do Río.

As novas faloas de vilar e Bon

O BNG solicita a colocación de sinalética 
adaptada ás persoas de espectro autista

 O BNG de Marín ven de presentar unha 
moción, para o seu debate no vindeiro 
Pleno da Corporación municipal, solici-
tando a colocación de sinalética adapta-
da ás persoas de espectro autista.
 A portavoz municipal do BNG, Lucía 
Santos, afirma que “os edificios e espa-
zos públicos deben garantir a igualdade 
de condicións para todas as persoas, 
eliminando barreiras arquitectónicas 
e creando entornos accesíbeis e com-
prensíbeis, evitando así situacións de 
discriminación.” 
 Lucía Santos manifesta que “a socieda-
de que queremos para todas e todos é 
unha sociedade inclusiva”, o que requi-
re que todas as instalacións do concello 
estean habilitadas para o uso de todas 
as persoas. Os equipamentos deben 
ser accesíbeis e os recursos comple-
mentarios necesarios para conseguilo 
teñen que estar perfectamente imple-
mentados.
 A portavoz municipal do BNG expón 
que “unha actuación tan sinxela como 
é a colocación de sinalización con picto-
gramas cognitivos nos edificios públicos 
favorecería a autonomía das persoas 
de espectro autista, facilitando a súa 

orientación e mobilidade, sabendo que 
facer e como, ao igual que deberían es-
tar adaptados en canto a niveis de ruí-
do, olores e luces.”
 O uso de pictogramas mediante debu-
xos facilitan a comprensión, resultando 
efectivos para axudar á accesibilidade 
cognitiva. É por isto, que  Lucía San-
tos manifesta que “deberíamos ter en 
conta a sinalización das rúas para que 
a xente con diferentes necesidades de 
comprensión puidese saber en todo mo-
mento en que lugar se atopa e que facer 
no mesmo, así como dirixirse a distintas 
áreas e zonas do concello.”

 Lucía Santos expón que “unha actuación tan sinxela como é a colocación de 
sinalización con pictogramas cognitivos nos edificios públicos favorecería a 
autonomía das persoas de espectro autista”

Lucía Santos Omil
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Distribuidor Exclusivo

 As pistas polideportivas anexas ao 
CEIP San Roque, na rúa Tobal, come-
za a temporada escolar cun aspecto to-
talmente renovado despois dun inves-
timento de 44.000 euros que permitiu 
subsanar as  deficiencias que presen-
taban estas instalacións.
 A alcaldesa e concelleira de Deportes, 
Victoria Portas, recoñece que se trata-
ba dunha actuación imprescindible e 
moi necesaria debido ao estado tanto 
do firme das pistas como das gradas e 
recorda que o investimento tería sido 
en máis instalacións   de terse apro-
bado o orzamento municipal para este 
exercicio, rexeitado por PP e PSOE.
 A actuación desenvolvida durante este 
verán polo goberno de Cangas abran-
gueu todas as instalacións deportivas, 
dunha superficie duns 1.400 metros ca-
drados, nos que se encontran dúas pis-
tas de tenis, unha pista de futbol sala, 
dúas minipistas de basquet e outras 
dúas de volea.
 As pistas presentaban un estado de 
avanzado deterioro polo que foi ne-
cesario unha actuación profunda ade-
máis de repararon de diversos tramos 
de gradas, actuando sobre o espazo 
dos asentos, procedendo ao seu pu-
lido para garantir a comodidade do 
público.O investimento incluíu tamén 
a reposición de redes, tensores e dife-
rentes elementos de xogo en estado de 
deterioro.
 Victoria Portas recorda que o aglome-
rado asfáltico que se renovou databa 
dos anos 90, momento no que se situa-
ron dúas pistas deportivas no espazo 
comprendido entre o pavillón e as ban-
cadas actuais. “Ao longo destes anos 
realizáronse obras de mellora para uti-

lizarse principalmente como pistas de 
tenis. Co paso de tempo e o desgaste 
polo uso masivo de xogadores, tanto 
as capas de slurry iniciais, así como as 
posteriores, con diferentes acabados 
estaban totalmente deterioradas e non 
cumprían a función para a que foron 
deseñadas”. 
O estado das pistas imposibilitaba o 
desenvolvemento de adestramentos e 
torneos de tenis polo que era necesario 
“dotalas dun novo recubrimento adap-
tado e homologado para pistas deporti-
vas que cumpra con todos os requisitos 
necesarios para o desenvolvemento do 
xogo: rapidez, bote vertical da pelota, 
regularidade ou uniformidade superfi-
cial da pista, pendente e planeidad da 
pista”. A actuación deseñada por Vic-
toria Portas ten a intencionalidade de 
aperturar os centros educativos, fora 
das horas lectivas, ao uso pola veci-
ñanza e clubes do noso concello, pro-
mover o deporte como actividade lúdi-
ca é social é un avance na educación e 
vida saudable do noso concello. Segui-
remos actuando en outras instalacións 
a medida que a economia nos permita. 

O Concello renova as pistas polideporti-
vas do CEIP San Roque cun investimento 

que supera os 44.000 euros
A alcaldesa lamenta que o bloqueo ao orzamento impida executar máis 
obras de renovación de equipamentos deportivos

Cangas
Patio do cole de San Roque 1º, antes e despois das maelloras

Celso Milleiro,  historiador

urante o gober-
no bipartito da 
Xunta, e sobre 
todo grazas ao 

esforzo do BNG, púxo-
se a andar o proxecto 
“Nomes e Voces” co 
obxectivo de estudar 
a represión durante a 
guerra civil e a dita-
dura. Unha fonte que 
nos facilitou a moitos 
investigadores infor-
mación dabondo desta 
temática, e por outro 
lado daba unha esti-
mación aproximada do 
que aconteceu durante ese período da 
nosa historia.
Pese a isto, a relación de nomes das 
vítimas non está completa, lóxico den-
tro dun traballo de tal envergadura. A 
día de hoxe temos recollido en Marín 
os nomes de 11 persoas paseadas ou 
desaparecidas entre os meses de xullo 
a setembro de 1936: José Gómez Mar-
tí “Lamparilla” (camareiro, militante da 
XSU, desaparecido o 20 de xullo, fontes 
sinalan que foi detido en setembro de 
1939), Daniel Gómez Martí “Pastaseca” 
(panadeiro, militante da XSU, algunha 
fonte afirmou que o seu corpo apare-
ceu nalgunha praia de Bueu), José Gar-
cía Bustos “Santacomba” (militante da 
XSU, paseado a noite do 4 de agosto en 
Mollavao), José Conde Vilas (Albanel, 
asasinado en Tenorio o 13 de agosto, é 
posíbel que se trate do seu irmán Anto-
nio, a súa morte non foi rexistrada), Car-
men Pesqueira Domínguez “Capirota” 
(lavandeira, paseada a noite do 17 de 
agosto, foi rexistrada en Bueu), Ignacio 
Domínguez Abal “Capirote” (mariñeiro, 
falecido tras unha malleira dada por fa-
lanxistas, o seu corpo nunca apareceu), 
Manuel García González “Apache” (ma-
riñeiro, detido o 16 de setembro, desa-
parecido, parece ser que o seu corpo foi 
botado á ría de Vigo), José Pazos Acu-
ña “O Ancho” (mariñeiro, desaparecido 
o 18 de setembro), Santiago González 
Gómez (foi detido e morto na taberna 
dun falanxista da Laxe, o seu corpo non 
apareceu), Modesto Pazos Figueroa 
“O Fidel” (mariñeiro, foi detido e fusila-

do con outros na canteira 
da Laxe, non foi rexistrado) 
e Daniel Pereira Figueroa 
(mariñeiro, veciño da Laxe, 
falecido o 10 de novembro, 
non rexistrado). En relación 
a algunhas das mortes, os 
seus asasinatos deberon 
acontecer o mesmo día, 
presumibelmente na can-
teira da Laxe, lugar onde os 
veciños máis maiores lem-
braban un fusilamento de 
varias persoas.
Antes da guerra houbo un 
incidente na taberna do Pi-
lán (Cantodarea) cando un 

“militar” sacou unha pistola ao enfa-
darse polos cantos que uns mariñeiros 
realizaban cando comían unha caldei-
rada. Estes quitáronlle axiña a pistola 
e levárona ao Concello. Tras o golpe 
de estado o “militar” quixo desquitarse 
buscando a todos os mariñeiros impli-
cados, entre eles tamén: Amable Soto 
González “Virulo” (fusilado en 1938), 
Laureano González Moreira “O Reino” 
e Laureano Santiago de los Santos 
“Caghulo”, que salvaron a vida ao fuxir 
cando foron a súa captura. Menos sorte 
tivo “O Apache” que estivo presente e 
probabelmente algúns dos mariñeiros 
desaparecidos mencionados. Se cadra 
este “militar” foi o músico e empregado 
da conservas Herrero e durante eses 
meses Sarxento de Milicias Alfonso Te-
mes, colaborando con el o patrón da 
canteira Jesús Novás. Os dous foron 
importantes militantes da CEDA de Ma-
rín durante a República e despois afilia-
dos á Falanxe.
De todos estes desaparecidos citados 
só constan como paseados para “Nome 
e Voces” Carmen Pesqueira e Daniel 
Pereira, outros son citados pero sen 
mencionar o seu tráxico final. Non des-
cartaría que no futuro saíse algún nome 
máis, aínda non identificado.
Non creo que Marín fora unha anécdo-
ta na Galiza, senón que puidera ser un 
exemplo que confirmase que o número 
de mortes extraxudiciais durante a gue-
rra civil sexa maior das 3161 recollidos 
polo magnífico proxecto interuniversita-
rio.

D
Os 11 de Marín (1936)

Manuel García González “APACHE”

Memoria histórica

O TEU 
XORNAL EN 

GALEGO
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hoxe faille o xogo e ponse ao servizo do im-
perio apoiando incondicionalmente á OTAN, 
xustificando a guerra, a entrega de armas a 
un goberno nazi ou a censura dos medios de 
comunicación. Mira para outro lado ante os 
problemas da “xente”, como din eles, mentres 
apoia a un goberno nazi.
O imperialismo está cada día máis illado.
A pesares de todo o que está acontecendo, e de 
que estamos metidos á forza no bando equivo-
cado, os países denominados “occidentais” es-
tán cada día máis illados internacionalmente. 
Cada vez son máis os pobos contrarios a este 
“occidente” imperial e depredador, que pre-
firen un mundo multipolar onde os estados 
soberanos non teñan que padecer a chantaxe 
dos USA. 
A maior parte dos pobos africanos, asiáticos 
ou latinoamericanos son conscientes de que o 
mundo está cambiando e do declive impará-
bel do imperio ianqui, e ven en China e Rusia 
outro xeito de manter relacións internacionais 
entre estados. 
Hoxe está en xogo como vai ser o futuro do 
mundo. Se vence “occidente”  estará en mans 
do capital, das grandes empresas trasnacionais, 
que terán vía libre para seguir arrasando cos 
recursos do planeta. Se é derrotado poderemos 
ter un mundo multipolar onde non haxa unha 
única voz mande e ordene, onde os estados 
poidan manter a súa soberanía. 

sen gas e electricidade e pídennos que aforre-
mos. Políticos e altos cargos institucionais con 
enormes salarios repiten constantemente que 
chegan tempos duros e de escaseza. Para quen? 
A quen llo din? Ás persoas que xa antes non 
podían poñer a calefacción por estar na pobre-
za? 
Aínda por riba queren facernos culpábeis do 
que está pasando, das decisións políticas da di-
tadura da UE.  Temos que aforrar e reducir o 
consumo de gas e electricidade, é dicir, temos 
que pasar frío e calor. A guerra é o primeiro, 
os cartos teñen que ir a Ucraína transformados 
en armas que asasinan á poboación civil para 
maior gloria do imperialismo e para acabar 
con Rusia. O estado español ten que gastar 
millóns de euros en mercar novos avións de 
combate mentres as condicións de vida da po-
boación empeoran.
E a esquerda española? Xa fai moito tempo 
que se fixo “posmoderna”e eurocéntrica e 

para meterse nun conflito que non ten volta 
atrás. 
Que consecuencias tivo para nós este conflito?
A UE sacou a careta e amosou a súa verda-
deira faciana: a fascista e belicosa ao servizo 
do imperialismo USA. Os dirixentes da UE 
e dos seus estados membros apostaron deci-
didamente pola guerra e non pola paz, aínda 
sendo conscientes que esta decisión traería 
sufrimento á poboación. As sancións econó-
micas contra Rusia estámolas pagando todos 
e todas, estanse volvendo contra nós coma un 
búmerang, coa alza dos prezos da enerxía e a 
imposibilidade de comerciar con ese país.
A Democracia formal desta parte do “mun-
do libre” está transformándose en Ditadura 
informal  mediante o recorte de dereitos e li-
berdades. Hoxe temos limitada a liberdade de 
expresión, no estado español xa levamos tem-
po nesta dinámica, e vemos como se impón a 
censura sobre medios de comunicación rusos 
que son prohibidos. Asistimos ao feche de me-
dios alternativos nas redes sociais, liquidando 
contas de Twitter, Facebook ou Youtube que 
dan outra versión e non repiten as mentiras 
“oficiais”. Queren impoñernos un discurso e 
un  pensamento únicos.
Un discurso único que pretende prepararnos 
para o “peor”. 
Asistimos espantados ao incremento dos pre-
zos da alimentación, da electricidade, por 
culpa duns gobernantes que nós dirixen ao 
abismo e impoñen sancións ao principal sub-
ministrador de enerxía á UE.
Desde os medios de comunicación pretenden 
asustarnos cun outono e un inverno terríbeis 

s Estados Unidos, o seu apéndice 
o Reino Unido e a Unión Europea 
están en guerra contra Rusia. Unha 

guerra non declarada, onde Ucraína foi trans-
formada nun estado mercenario e nazi para 
batallar como estado interposto. Desde a in-
dependencia de Ucraína fixeron todo o posíbel 
por construír un estado anti-ruso e para iso 
alimentaron a besta fascista que se mantivera 
aletargada desde a segunda guerra mundial. 
Desapareceu a URSS, mais non desapareceron 
os intereses do gran capital  representado po-
los USA por facerse co control dos seus gran-
des recursos naturais, nin os seus plans por 
desmembrar Rusia en múltiples estados máis 
pequenos e dóciles. Unha Rusia grande e forte 
sempre foi un obstáculo para os sus intereses 
depredadores. 
Para acadar os seus obxectivos promoveron 
un golpe de estado na Ucraína que impuxo un 
goberno dirixido desde a embaixada USA. Isto 
levou a unha guerra civil, á proclamación das 
Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk e 
ao referendo en Crimea para reintegrarse en 
Rusia.  Despois incumpriron os acordos  de 
Minsk e durante anos bombardearon á po-
boación civil do Donbás. Encheron Ucraína 
de laboratorios de armas biolóxicas e armaron 
ao exército coa pretensión de empregalo como 
carne de canón contra Rusia. Fixeron todo o 
posíbel por provocar unha guerra e conse-
guírono.
Mais a pesar de todo, resulta evidente que “Oc-
cidente” está perdendo a guerra, tanto a militar 
como a económica. Pese ao control dos medios 
de comunicación públicos e privados, pese á 
permanente desinformación e manipulación 
exercida por eses medios, hoxe non se pode 
ocultar que Rusia controla unha parte impor-
tante do territorio Ucraíno. Territorios que his-
toricamente formaron parte de Rusia, e cuxa 
poboación maioritariamente séntese rusa. 
A operación militar vai avanzando nos seus 
obxectivos, tamén nos políticos e económicos. 
“Occidente” non calculou ben e non foi cons-
ciente da preparación a conciencia de Rusia 

“Esa brutal alianza militar converteuse non máis pérfi-
do instrumento de represión que coñeceu a historia da 
humanidade. A OTAN asumiu o papel represivo global 
tan pronto a URSS, que servira aos EEUU de pretexto 
para criala, deixou de existir”. 

Fidel Castro

Ucraína, unha guerra do imperio contra o mundo
o

Pedro M. Cortegoso Gago, Traballador do Sergas
Opinión
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“O nacionalismo non pode volver quedar fóra do 
Concello de Nigrán e nós estamos convencidos de 
que conseguiremos recuperar a representación”

Xavier Rodríguez, candidato do BNG á alcaldía de Nigrán

      Xa podemos dicir que vas ser o 
candidato do Bng nas municipais do 
2023?
 Si, non é algo que anunciaramos, de fei-
to o máis probable é que non fagamos un 
anuncio oficial senón unha presentación 
de candidatura pero xa tratamos a nivel 
local quen ía ser o cabeza de lista  e, si, a 
responsabilidade vouna asumir eu.
      No mandato do 2015 eras conce-
lleiro e no 19 o BNG perdeu a repre-
sentación que tiñades en Nigrán, e 
agora cales son as aspiracións realis-
tas que tedes?
 Desde logo recuperar a representación 

que nunca debemos de ter perdido algo 
que nós estamos seguros de que imos 
conseguir.
        Por que?
 O ambiente que pulsamos pola rúa así 
o indica .Vemos un clamor xeral sobre a 
imperiosa necesidade de corrixir á ano-
malía de que o nacionalismo estea fóra 
do Concello de Nigrán e neste tema se-
ría pertinente penso eu analizar as cau-
sas que motivaron que perderamos esa 
representación
       Cales foron?
 Nas municipais do 2019 houbo un enor-
me tsunami socialista na nosa área que 

arrastroulles moito voto que habitual-
mente non teñen. En concreto en Nigrán 
esa onda levouse por diante ao PP, e a  
Nigrán decide. Curiosamente ao nacio-
nalismo non. O que determinou que o 
nacionalismo non  tivera representación 
foi a división pois por primeira vez na 
nosa historia houbo dúas candidaturas , 
a nosa e a de Manifesto Miñor, de claro 
perfil nacionalista
       Manifesto Miñor desapareceu?
 Home non sei que terán pensado, pero 
nestes catro anos , en Nigrán, estive-
ron completamente desaparecidos. Non 
fixeron absolutamente nada de política. 

O BNG como 
é tradición na 
nosa historia, 
esteamos nas 
institucións ou 
non, nunca 
deixa de facer 
política  nin de 
estar presente 
nas distintos 
conflitos
     Tivestes 
contactos con 
algunha des-
tas persoas 
que foron na 
outra candida-
tura naciona-
lista?
 Si, con algunha 
persoa si, de 
feito algunha 
está nestes mo-

mentos claramente connotada co BNG
       E nestes anos fóra do Concello foi 
posible facer política?
 É máis difícil desde logo, pero si a fixe-
mos. De feito estes anos servíronnos a 
todos como aprendizaxe e fixéronnos 
constatar que é máis importante a orga-
nización que as institucións.
     Como está a saúde do BNG de Ni-
grán?
 Estamos no noso máximo histórico de 
afiliación, ese é un dato obxectivo. E hai 
outra parte máis subxectiva  que se refire 
aos ánimos e ilusións e podo dicir que 
o que percibimos é que tamén están en 

Nigrán nunca foi unha localidade na que o na-
cionalismo tivera unhas porcentaxes de voto 
significativas. Supoño que son múltiples as ra-
zóns que o expliquen, pero eu destacaría a alta 
concentración de persoas de moi elevado poder 
adquisitivo, socioloxicamente conservadoras, 
que compran vivendas neste concello. Porén 
sempre tivo un espazo máis ou menos estable 
que perdeu nas eleccións do 2019 xa que que-
dou fóra do Concello. Desta volta o seu cabeza 
de lista amósase moi ilusionado en recuperar a 
presenza do BNG no consistorio, pois todos os 
indicios apuntan a que iso é o que vai acontecer. 
Nós conversamos con el

Xavier Rodríguez

Entrevista Redacción
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máximos.
        Valóranos o goberno do PSOE 
que encabeza Juan González?
 A súa principal característica é a inac-
ción. Este é un goberno que escapa dos 
problemas e que fai moi pouco. O que si 
fan é propaganda, iso si que o fan moito, 
por suposto pagada con cartos de todos 
os veciños e veciñas de Nigrán.
          Pero entón por que , ao teu xuízo, 
ten ese resultado abafador 13 de 17?
 Como che dixen antes  pola onda fa-
vorable que tivo o PSOE no 2019, pola 
propaganda e por unha moi boa imaxe 
persoal. Imos ver canto é capaz de con-
servar nas eleccións do 2023.Polo que 
pulsamos nós xa hai colectivos que se 
dan de conta de que non é como se ven-
de.
      Recentemente o Bng de Nigrán 
amosou a súa preocupación polo es-
tado da Foz. Está en mal  estado esa 
paraxe tan fermosa?
 Nun estudo que fixera a Universidade 
de Vigo cualificáraa como unha cloaca 
a ceo aberto. Hai poucas décadas había 
nese espazo un importante banco ma-
risqueiro do que vivían moitas persoas. 
Agora está pechado por contaminación
         De augas fecais?
 Fundamentalmente de augas fecais. Iso 
é por varias causas, a máis importante 
o mal funcionamento da depuradora de 
Gondomar, pero tamén hai vertidos di-
rectos. A solución deste grave problema 
é un dos temas nos que o BNG fixo fin-
capé. Non digo que sexa fácil amañalo 
pero o que nos molesta é que non se 
faga absolutamente nada por tentalo. A 
protección do noso medio ambiente é 
esencial para nós, e ese é un punto que 
require atención pero non o único, pois 
hai máis problemas
        Por exemplo?
 A contaminación do río Muíños
       No voso boletín falabades de su-
postos casos de enchufismo no Con-
cello. Cóntame iso?
 Nós o que dicimos é que para evitar 

calquera tipo de polémica a contratación  
de persoal temporal por parte da admi-
nistración municipal debe de facerse a 
través de convocatorias públicas de em-
prego con absoluta transparencia.
      Que pasa cos bombeiros do Val 
Miñor?
 Hai un conflito grave de suposto aco-
so. Antes díxenche  que a característica 
principal deste goberno é a Inacción  e 
este é un exemplo palpable. O alcalde 
de Nigrán é o presidente da mancomuni-
dade e a súa inhibición provoca que es-
teamos na situación que estamos. Quero 
recordar que a mancomunidade foi san-
cionada con 25.001€ pola súa inacción. 
E eses cartos pagámolos todos os cida-
dáns e cidadás do Val Miñor
        De feito vós pedistes a dimisión 
de Juan como presidente da man-
comunidade non?
 Si, pedímola .Se el que ten as com-
petencias non as asume entendemos 
que debe deixalo e dar paso a outra 
persoa que si as queira exercer.
       Pare rematar;cales son, segun-
do o voso criterio, as principais 
necesidades que ten o concello de 
Nigrán?
 A cuestión medio ambiental é un 
problema relevante que debería ser 
abordado con decisión algo que este 
goberno non fai. O Plan xeral, un go-
berno que ten unha maioría brutal 
como este non conseguiu aprobar un 
plan xeral, que tipo de goberno é?.Pa-
ra nós é fundamental aprobar un plan 
xeral non para favorecer a construción 
nin a especulación senón para pro-
texer espazos naturais , para crear 
solo dotacional e para crear vivenda 
protexida pois a súa escaseza é outra 
das eivas esenciais do noso Concello.
 En Nigrán hai unha expulsión notable 
de persoas novas porque non poden 
acceder aos prezos disparatados da 
vivenda  e son substituídos por poboa-
ción foránea de alto nivel adquisitivo o 
que é para o BNG intolerable

Entrevista Redacción Val miñor 
O IEM organiza un obradoiro de 

introducción a Galipedia/Wikipedia
 O obradoiro desenvolverase en tres sesións , o xoves, 6 de outubro 2022 ,
18:00h a 21:00h.
Val miñor

 O curso será impartido por Adrián 
Estévez, mestre e filólogo, editor 
desde hai 15 anos na Galipedia . 
aprenderemos a crear, modificar e 
engadir contidos, así como imaxes. 
Prestaremos especial atención a te-
mas relacionados coa nosa comar-
ca, desde a xeografía e o patrimonio 

até as personalidades ou o deporte.

Prazas Limitadas: 15 persoas/total.

Prezo: 15€

Material: Aconséllase, se se pode, 
traer ordenador portátil ou tablet.

II concurso fotgráfico 
iem pratrimonio e auga

 Pretende ser un punto de encontro para afeccionados á fotografía e sensibles 
ás temáticas relacionadas co medio, co entorno e o patrimonio.
Val miñor

BASES:
Partipantes
 Poderán concorrer a este concurso as 
persoas afeccionados/as á fotografía, 
maiores de idade, sempre que os seus 
traballos se axusten ás bases do mes-
mo.
 Establécese unha categoría avaliada 
polo xurado e outra  avaliada na rede 
social facebook polo público que o 
desexe.
 Temática
 Patrimonio e auga: Na serra do Galiñei-
ro e na serra da Groba/ A Valga
Valorarase:
 Orixinalidade da proposta, capacidade 
para provocar emocións cara á temáti-
ca, calidade estética e técnica.
 As fotografías deberán ser orixinais e 
inéditas.
 Poderán ser en branco e negro ou a 
cor.
 As fotografías presentaranse en forma-
to dixital en tamaño 30x45 cms ( 300 
píxeles por polgada).

 Os participantes poderán enviar dúas 
fotografías como máximo.
 As fotografías serán da propiedade do 
autor/a que  se presente ó concurso.
Limitacións
 As fotografías non levarán marcas de 
auga, palabras ou nomes que as iden-
tifiquen.
 En ningún caso se admitirán fotografías 
que supoñan un prexuízo a integridade 
física ou moral de persoas individuais 
ou de todo tipo de colectivos.
 Non se terán en conta para o concurso 
as fotografías que sexan fotomontaxes.
Presentación
 Por correo electrónico (oficina@iem.
gal)
 Titularase cada fotografía cun nome.
No correo electrónico aparecerán tamén 
os datos persoais da autora/or (nome e 
apelidos, dni e teléfono).
 Os participantes cumprimentarán e asi-
narán a folla modelo que aparece no 
anexo destas bases, onde se autoriza 
a exhibición e publicación da súas foto-
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grafías na exposición posterior ó fallo do 
xurado e nas redes sociais do IEM.
 Prazo para presentación de fotografías: 
20 de Setembro ó 18 de Novembro ás 
24 horas
Xurado
 Estará formado por fotógrafos profesio-
nais e por integrantes da xunta de go-
berno do IEM.
 O xurado resérvase o dereito da inter-
pretación das bases do presente con-
curso e da resolución dos casos non 
contemplados, de acordo co seu crite-
rio.
 Entregaranse dous premios, un que 
falle o xurado e outro do público, aten-
dendo ás votacións do público no face-
book do IEM (máis me gusta, máis me 
encanta). 
¡ No caso que coincidan o fallo do xu-
rado e o fallo do público na mesma fo-
tografía, prevalecerá o fallo do xurado.
 Os nomes dos premiados publicaranse 
nas redes sociais e na web do IEM a 
partir do 17 de Decembro.
Premios e exposición
 Premio Xurado: 250 € + revelado en 
40x60 + publicación na REM
 Premio Público: 150 € + revelado en 
40x60 + publicación na REM
 2 accésit Xurado: Revelado 30x45 + 
publicación na REM
 2 accésit Público: Revelado 30x45 + 
publicación na REM
 14 Finalistas: Publicaranse as súas 
fotografías na exposición  e na revista 
REM
 O IEM revelará as fotografías premia-
das en tamaño  30x45  para a súa ex-

posición.
 O IEM resérvase os dereitos da exposi-
ción e reprodución das fotografías pre-
miadas, así como os dereitos de imaxe 
das persoas fotografadas que aparezan 

nelas, dando por feito que 
as persoas están ó tanto 
e aceptan ser expostos 
no salón de actos do IEM, 
nas redes sociais ou nos 
locais que o IEM contacte 
para tal fin.
 Período de votación no 
facebok do IEM para o 
premio do público: 21 de 
Novembro ao 25 de No-
vembro do 2021
 A entrega de premios e a 
inauguración da exposi-

ción fotográfica será o día 
16 de decembro do 2022 
no Multiusos  Mercado de 
Sabarís.
Observacións
 A participación neste 
concurso implica a total 
aceptación das bases re-
guladoras do mesmo por 
parte dos participantes.
 Facebook queda com-
pletamente exento de 
toda responsabilidade e 
non avala, administra nin 
está asociado a este con-
curso.
IDEARIO:
 SEGUNDO CERTAME 
FOTOGRAFICO DO VAL 
DE MIÑOR, SERRAS DO 
GALIÑEIRO A GROBA-A 
VALGA
ARQUITECTURA, ENXE-
ÑERIA, ETNOGRAFIA E 
TRADICIONS NOS CUR-
SOS FLUVIAIS DO VAL 
D E MIÑOR: MUIÑOS E 
LEVADAS. POLO RE-
GHO
 Con este segundo cer-
tame pretendemos dar 
a coñecer o salientable 
patrimonio etnográfico re-
lacionado cos cursos flu-

viais do Val de Miñor, e promover a súa 
proteción e posta en valor.
 Zamáns, Matalagartos, Das Rasas, 
Touteiras, Miñor, Do Foxo, Cima de Vila, 
Traveso, Vilariño, Vilar, Briña, Mougás, 
Folón, Da Cal, Tamuxe… e tantos ou-
tros que mollan e proporcionan susten-
to, acubillo e vida á infinidade de espe-
cies animais e vexetais nas serras do 
Galiñeiro, A Groba  e A Valga.
 O territorio é froito do seu clima e da 
súa xeoloxía, e coma consecuencia, 
dos seus ríos. Todo isto  conxugado 
con factores antrópicos, coma a densi-
dade de asentamentos poboacionais e 
a singulariedade da distribución das te-
rras. Os emprazamentos poboacionais 
formáronse, á par das práticas agríco-
las e gandeiras, na procura da auga. A 

partires dese momento a perspectiva do 
territorio e os ecosistemas mudaron de 
xeito significativo. Comezaron a proli-
ferar, no Val de Miñor, os enseños e a 
arquitectura fluvial, co obxetivo de domi-
nar as augas indómitas (nomeadamente 
as construcións ligadas a produción do 
alimento esencial) e favorecer as comu-
nicacións entre as distintas poboacións 
debido ós acidentes xeográficos nun 
relevo tan esgrevio (pontes, pontellas, 
poldras...). Poderíamos falar da PAIXA-
SE DA AUGA
 Para faceren comestibles os cereais  
(trigo,avea e centeo principalmente) 
inventaron o muíño acolá no próximo 
oriente hai 10.000 anos. O millo (me-
diados sc.XVII) acomodouse axeitada-
mente ás temperaturas galegas e as 
mesas e manteis da veciñanza e nas 
cortes dos animais. Millo, trigo e centeo 
cultibáronse dun xeito importante en 
Galicia, e, nomeadamente no Val Miñor, 
sobre todo millo  e trigo. Dahí a canti-
dade extraordinaria de leiras e campos 
cultivados a carón dos regatos e ríos, 
algún con muros de pedra de perpiaño 
de extraordinaria beleza. Os muíños,na 
nosa terra, tiveron a súa plenitude no 
século  xvii coa instauración do cultivo 
de millo.O declive, a partir do 1937 coa 
creación de Servicio Nacional do Trigo. 
Esta institución favoreceu a incautación 
de todos os puntos de transformación 
cerealista. o trigo tomoulle o relevo ao 
millo, a alimentación no noso país sufriu 
unha importante transformación.O millo 
irá progresivamente substituíndo o trigo, 
e nunha segunda fase, desde finais do 
século XIX, aumentando a superficie 
cultivada e o custe da vida.
 Os arxinas moldearon as pedras dos 
muíños, das pontes, e se cabe , tamén  
dalgúns muros e murallóns, que pola 
orixinal e difícil feitura só poden ser obra 
dun artista do martillón e a buxarda. De-
nantes , elixiron a pedra no monte, para 
que os pedreiros a fenderan polo seu 
andar. As rodas dos muiños, por exem-
plo, faríanse cunha estrutura de granito 
especial. Os canteiros traballaban con 
cuñas de ferro e madeira para manipu-
lar a pedra.

Cartaz do certame fotográfico
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 Bos canteiros había en Chan de Brito, 
en Camos…que educaban a pedra ao 
seu antollo.
 O uso do territorio e o traballo comu-
nitario ocupaban a meirande parte do 
tempo do nosos ancestros, deixando 
parte del para o goce espiritual, físico e 
emocional que o discorrer da auga, da  
natureza lles proporcionaba. Ese mo-
radores do Val senlleiro respeitaban os 
ciclos da terra. As súas praticas comu-
nitarias deixaron unha fonda pegada na 
arquitectura civil e no patrimonio inma-
terial: lendas, tradicións, contos e can-
cioneiros, e a toponimia que ainda hoxe 
nalgures mantense (A restevas,As esti-
vadas…). A veneración pola auga, pola 
terra, tíñano como máxima, e o transmi-
tían xeración en xeración. O aproveita-
mento dos recursos hídricos, a xestión e 
o uso da auga da rega, o seu control en 
épocas de carencia, facía que tiveran 
unha vencellanza cara o medio natural 
e un sentimento de ben común ,traballo 
coletivo e de territorialidade por riba do 
que temos na actualidade os que habi-
tamos este Val.  Somos o que somos 
e chegamos ata aquí grazas ao que 
fixeron os devanceiros. Progresar non 
significa anular ou esquecer o pasado, 
senón recoñecelo e adecualo aos nosos 
tempos, mudando o enfoque.
 Non pretendemos facer só un certame 
fotográfico (artístico) destes elementos 
da arquitectura popular, senón tamén é 
un berro de auxilio ás diferentes institu-
cións, sexa cal sexa o seu ámbito,  e a 
veciñanza en xeral, para que se dean 
conta que estamos perdendo, a pasos 
de xigante, moita da nosa identidade 
colectiva, do noso pasado e do noso 
presente. Falar do pasado con ton utópi-
co e romántico é moi tentador, pero pre-
ocúpanos sobremanera o futuro. Son 
sinais identitarias do que foi a Galicia 
agraria secular cun descomunal patri-
monio etnográfico e antropolóxico, que 
non podemos deixar esquecido. As ne-
cesidades vitais e municipais solápan-
se, somos conscientes que todo o patri-
monio é difícil ou imposible de protexer 
dun xeito permanente. Pero sí podemos 
exixir, aos que nos representan, que fa-
gan esforzos por crear dinámicas como 
xa se fixeron noutros lugares (e funcio-
nan), a prol da conservación e posta en 
funcionamento deste patrimonio.
 Non deberiamos acostumarnos a ver as 
marxes dos ríos e regueiras arquitectura 
singular arruinada e agochada polas sil-
vas. Un exemplo máis do abandono das 
práticas agrícolas e, en definitiva, do rural.
 Os muíños, prexotes, batáns, levadas, 
pontellas…son testemuños da vida rural 
doutros tempos, que poden e deben ter 
continuidade con outros usos, sen perder 
a dignidade como elementos arquitectóni-
cos. Non os deixemos esmorecer ¡¡¡

XXX Edición da feria do viño do Rosal 2022
A Feira do Viño do Rosal celebra os seus 30 anos 
de vida con gran número de actividades e nunha 

contorna renovada
O Rosal

 Para falarvos deste festa, que este ano 
celebra o seu trinta aniversario, vouvos 
reproducir como a describen dúas coñe-
cidas páxinas de referencia para a divul-
gación de eventos do noso país:
 “A Feira do Viño do Rosal ten como 
obxectivo primordial promocionar os 
sectores vinícolas, conserveiros e de 
produtos típicos de horta e flor que se 
producen no Val do Rosal. Este goza 
dun microclima especial que lle dá aos 
seus produtos agrícolas a calidade in-
discutible que fai que sexan premiados 
non só no noso país, senón tamén en 
certames internacionais como o demos-
tran os numerosos premios.
Paralelamente á celebración da feira 
realízanse exposicións culturais, activi-
dades para nenos, exposición filatélica, 
actuacións musicais, e
  “A afluencia á Feira do Viño do Rosal 
adóitase calcular en varios miles de per-
soas. A festa convértese en todo un tri-
buto aos caldos con Denominación de 
Orixe Rías Baixas, na que numerosas 
adegas achegan os seus viños aos vi-
sitantes.”
 Durante tres xornadas, ademais de sa-
borear as distintas variedades de viño, 
O Rosal propón unha festa na que, 
como en toda a provincia de Ponteve-
dra, a gastronomía goza tamén dun pa-
pel destacado. Así, non faltan as tapas 
variadas, os mariscos das costas gale-
gas ou a tortilla . Os visitantes chegan 
ao Rosal atraídos pola calidade dos 
seus viños, e non só desde o resto da 
provincia, senón tamén desde distintos 
puntos de España e do país veciño, 
Portugal.
 Algunhas das adegas ofrecen a posi-
bilidade de coñecer o proceso de cul-

tivo, colleita e produción. Adegas Val 
Miñor, Quinta de Couselo, Terras Gau-
da, Lagar de Fornelos, Adegas Aldea 
de Abaixo, Destilería Pazo Valdomiño e 
Santiago Ruíz destacan entre as máis 
representativas.
 Esta festa é organizada e promovida 
polo Concelo do Rosal e a Cofradía dos 
Cabaqueiros do Viño do Rosal. Esta 
edición celebrarase os días 7, 8 e 9 de 
outubro na Praza do Calvario que aco-
llerá o evento onde os caldos do Rosal 
maridarán con música, gastronomía ou 
actividades inclusivas e infantís para a 
que o Concello habilitará un servizo de 
autobús.
 A Feira do Viño do Rosal prepárase 
para celebrar as súas tres décadas de 
vida cun evento no que haberá unha 
morea de actividades para todos os 
públicos nunha contorna única. “Trinta 
anos non se cumpren todos os días. 
E queremos facelo por todo o grande, 
cunha morea de actividades para todos 
os públicos, na renovada Praza do Cal-
vario e retomando esa convivencia que 
tanto botabamos de menos na pande-
mia”, salientou a alcaldesa, Ánxela Fer-
nández Callís, durante o acto de pre-
sentación, que contou coa participación 
do presidente da Cofradía Cabaqueiros 
do Viño do Rosal, Enrique Costas, e de 
numerosos representantes das adegas 

e empresas participantes na feira.
 Vólvese a unha feira presencial na que 
a gastronomía e as exposicións tamén 
se sumarán como elemento esencial 
e na que se contará de novo cun pre-
goeiro de altura, o valenciano Pedro 
Ballesteros, o primeiro español Master 
of Wine, enxeñeiro agrónomo con mes-
trado en Viticultura e Enoloxía e unha 
das persoas que máis saben de viño no 
mundo.
 El dará o pistoletazo de saída á feira o 
venres 7 cunha cata ás 12.30 h e co pre-
gón durante o acto inaugural ás 20.00 h. 
O concerto de Moon Cresta porá o pe-
che á primeira xornada. 
 Xa o sábado 8 as casetas abrirán ás 
11.30 horas para dar paso ás 12.00 h 
ao showcooking dos chefs Iván Méndez 
e Álex Iglesias no marco do proxecto de 
cooperación transnacional Eurochef, do 
que forma parte Eu Rural. Ás 13.30 h 
concerto lixeiro con Blues do País ao 
abeiro do proxecto Música e Viño no teu 
Camiño, promovido por Eu Rural dentro 
do programa “O teu Xacobeo da Xun-
ta de Galicia”. Pola tarde é a quenda 
dos máis pequenos, que desfrutarán da 
maxia co Mago Paco ás 17.00 h. Logo 
virá un clásico da Feira, o grupo de gai-
tas Airiños do Folón, que deixarán paso 
ao concerto de peche da xornada, o do 
grupo Broken Peach. Xa o domingo 9 

Baixo Miño 

A feira do do viño do Rosal celebra os seus 30 anos de vida
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o día arranca cos xogos da empatía, 
“porque somos terra de viños, pero 
tamén de inclusión. Con estes xogos 
porémonos todos e todas do outro 
lado e comprobaremos como é xogar 
ao baloncesto en cadeira de rodas, 
xogar á petanca a cegas por parellas, 
correr cos ollos pechados... Todo un 
reto e unha forma de sensibilizar a 
toda a veciñanza”, explicou a rexedo-
ra. O concerto lixeiro das Panderetei-
ras Tremelique ás 13.00 h acompa-
ñará ao público mentres se toma un 
bo viño do Rosal. O broche de ouro 
da Feira deste ano correrá a cargo 
de Awen, que ofrecerá un concerto a 
partir das 20.00 h. 
 Fernández Callís quixo agradecer a 
todo o colectivo de adegas “todo o 
seu esforzo, non só por levar traba-
llando 30 anos na Feira do Viño do 

Rosal, senón tamén por manter vivo 
un dos principais sectores econó-
micos do noso municipio”. Pola súa 
banda, o presidente da confraría, En-
rique Costas, quixo enxalzar “o labor 
de todas e todos os que achegades 
a vosa axuda para visibilizar o noso 
traballo e que os nosos veciños e ve-
ciñas se sintan orgullosos. Sabemos 
que os éxitos dos viños do Rosal son 
éxitos para o territorio e para as per-
soas que viven nel”.
O Concello habilitará un servizo de 
autobús. Nos vindeiros días darase a 
coñecer percorridos e horarios.
Como vedes unha oferta apetitosa 
para desfrutar dos mellores caldos 
do país e unha axenda cultural que 
nos anima a pasar a segunda fin de 
semana de outubro polo Concello do 
Rosal.

Nenos e nenas amosarán a súa garra e 
valentía na Gladiator Family

 Portecelo acolle o 1 de outubro unha divertida carreira de obstáculos para 
rapaces e rapazas de 3 a 12 anos acompañados dunha persoa adulta
 A inscrición terá un custo de 2 euros por parella que serán doados de forma 
íntegra á Asociación Down Vigo
Portocelo

 O Rosal quenta motores para partici-
par na 15K Atlántico que se celebrará 
o vindeiro 2 de outubro cunha proba 
pensada e deseñada para divertirse 
en familia. O sábado 1 de outubro 
chega a Portecelo a Gladiator Family, 
unha animada carreira de obstáculos 
dirixida a nenos e nenas de 3 a 12 
anos, ambos incluídos, acompañados 
sempre dunha persoa adulta. 
 O Concello do Rosal colabora con 
Banco Mediolanum e Noko 360 na or-
ganización desta proba que comezará 
ás 16.30 horas e se desenvolverá na 
Explanada do Horizonte. A alcaldesa, 
Ánxela Fernández Callís, destaca “o 
noso compromiso por potenciar e pro-
mover o deporte participativo, animar 
aos máis pequenos e pequenas a di-
vertirse coa actividade física e a incluí-
la na súa vida cotiá. E nada mellor que 
facelo cun día para desfrutar en fami-
lia facendo deporte”.
 O percorrido e os obstáculos da ca-
rreira estarán adaptados á idade de 
cada neno e nena participante e aní-
mase ás e aos acompañantes a que 
se impliquen e sorteen tamén todas as 
probas.   A carreira non terá carácter 
competitivo e haberá un agasallo ao 
rematar para cada un dos cativos e 
cativas.
 Será entretemento en familia e soli-
dario: a inscrición terá un custo de 2 
euros por parella que irán destinados 
de forma íntegra á Asociación Down 

Vigo ao abeiro do programa Aproxima 
de Banco Mediolanum. As persoas in-
teresadas en participar poderán inscri-
birse enchendo un formulario web ata 
o vindeiro 28 de setembro ás 23.59 h. 
Haberá prazas limitadas.

Vindeiro Domingo 
25 de Septembro 
cúmprense 40 
anos da Funda-
ción no
Frontón de Riazor 
da Coruña do Blo-
que Nacionalista 
Galego( BNG)
 Dende Ferrol 
quero darlle os 
parabéns a o 
BNG polo seu 
aniversario e a
tod@s @s seus 
militantes e sim-
patizantes.
 40 anos na De-
fensa dos dere-
itos nacionais, 
sociais e políticos da Galiza , da nosa 
língua o galego, dos dereitos das clases 
populares
galegas.
 40 anos na defensa do Ensino Público 
Galego,  da Sanidade Pública
Galega e dos servizos públicos
 40 anos comprometidos na loita femi-
nista e ecoloxista e polo dereito de
autodeterminación  dos pobos a decidir 
democráticamente  o seu futuro.
 40 anos de Nacionalismo Galego Or-
ganizado e loitando sen descanso  por
construir unha  Galiza Soberana
 40 anos e os que virán contribuíndo a 
construir  un sindicalismo
nacionalista galego e de clase como fe-
rramenta política e sindical na
defensa dos intereses de clase do pobo 
traballador galego.
 40 anos de compartir  loitas xunto os 
movimentos sociais, o movimento

feminista , eco-
loxista, polas 
pensións públi-
cas, etc.
 40 anos de 
c o m p r o m i s o 
político, de dig-
nidade, de acti-
vismo político,
sindical, cultu-
ral de milleiros 
de persoas mi-
litantes, activis-
tas do BNG
que entregaron 
e entregan a 
súa vida dia-
riamente pra 
construir unha
Galiza dona de 

sí , libre e soberana,
 Orgulloso de militar e de compartir loi-
tas, militancia, activismo e
compromiso político xunto @s compa-
ñeir@s do BNG.

Moitos Parabéns
 A loita continúa ,

Crataz do Gladiator Famly

 40 anos ao servizo de galiza e 
loitando polos dereitos das 
clases populares galegas

Celso Posada

O TEU 
XORNAL EN 

GALEGO
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Manuel Alfonso Estévez, Historiador
Opinión

O socialismo con rostro humano
 ora polos anos 1.968 cando 

Alexander Dubced, dirixente 
do partido

comunista checoslovaco o defendera 
asi, esmagado polos sen piedade,
tanques soviéticos.
 O que parecía entón, unha disputa en-
tre comunistas espertando con
vento de reformas, quedara nunha in-
édita idea, dominada por Moscova,
con Austria e Alemaña formando parte 
do chamado Telón de Acero.
 Dubced, era entón, o símbolo da Pri-
mavera de Praga, para unha vida
social, con piscinas públicas, para xen-
tes do pobo, que asistían o
fútbol,etc.,con unha política clara e sen 
saírse do marco.
 O que hoxe se explica e que Alexander 
Dubced,era un home honrado, con
carácter, pero tamén indeciso, sendo 
símbolo e protagonista de
acontecementos que enfadaba o Kre-
mlin, ante o forte descontento da
xente, cansa de penurias. O KSC dirixi-
do por Dubced emprendía reformas
económicas prudentes, provocando os 
receos de Moscova que foron
aumentando a medida que Praga, se-
guía adiante cos seus cambios.
 O goberno checoslovaco levantara a 
censura provocando a liberación sen
precedentes da prensa, e das activida-
des culturais, aparecendo
organizacións non comunistas, como o 
K231, formado por ex prisioneiros
políticos, e o Club dos sen Partido, com-
prometidos (KAN) xerme de
partidos opositores.
 O verse de repente sen mordaza, os 
medios,empezaron a facer preguntas e
abordar temas impensables, e aparece 
a esperanza en toda a sociedade, un
pouco a remolque dos acontecementos.
 Asi que, entre as crecentes aspiracións 

democráticas, de checos e
eslovacos, e a hostilidade do partido 
comunista soviético, de seguir
controlando os vasallos de Dubced, 
este esperou o seu Congreso
Extraordinario, para reforzar a súa pos-
tura.
 Animados por dirixente dogmáticos de 
Alemaña do Este,Polonia,etc.,
preocupados ante as reformas che-
coslovacas, optaron pola intervención
militar: A MAIOR TRAXEDIA DA VIDA.
 A ocupación de Checoslovaquia, polos 
soviéticos, con os catro países
do Pacto de Varsovia, causaron unha 
centea de mortos nos primeiros
días, e foi maior a traxedia da súa vida 
para Dubced, antes de ser
detido e deportado a Moscova, obrigado 
a firmar un protocolo humillante
sobre a situación.
 Gorbachov xefe da Perestroika, iniciara 
tamén o “socialismo con
rostro humano”.
 Os tanques do Pacto de Varsovia inva-
diron Checoslovaquia, para asfixiar
a Primavera de Praga, analizada no 
1.968, igual que hoxe, coa Operación
especial de Putin, sobre Ucrania.
 E ¿Por que?
 E aquí, coa Operación Especial de Pu-
tin,desaparece o socialismo con
rostro humano da Federación Rusa .
 Alexander Dubced, morre traxica-
mente, e agora Ucrania, baixo o sono 
do
socialismo humano de Europa, que 
significa liberdade económica, con
sistemas de autonomía, recoñece-
mento da tecnoloxía, e o espírito da
xente ucraina que se sente euro-
pea,aparece de novo a Operación 
Especial
de Putin, invadindo un pais que se 
sinte europeo.

F  O Programa Integrado de Em-
prego de Galicia, Agroempre-
ga, afronta a súa recta final 
con grande éxito de resultados. 
O proxecto, promovido polos 
Concellos de Tomiño e O Rosal 
en colaboración coa Xunta de 
Galicia e o Servizo Público de 
Emprego Estatal, arrancaba en 
marzo deste ano cun ambicio-
so programa para formar a 100 
persoas desempregadas en tra-
ballos relacionados co rural e 
“ofrecer á veciñanza unha opor-
tunidade de formación gratuíta 
para mellorar as súas habilida-
des para acceder ao mercado 
laboral nun sector puxante na 
comarca”, como sinalan a alcal-
desa tomiñesa, Sandra Gonzá-
lez, e a rosaleira, Ánxela Fer-
nández Callís.
Seis meses despois máis do 
60% de inserción laboral confir-
ma que a fórmula funciona. Para 
acadar este éxito, o programa 
completou a formación ofertada 
con contactos con máis de 30 
empresas da zona, a sinatura 
de convenios de colaboración e 
cun traballo de intermediación  
e xestión de ofertas laborais. 
Entre as 100 persoas integran-
tes do programa destaca a par-
ticipación de mulleres (57%), 
así como de colectivos priori-
tarios de desempregados como 
persoas con discapacidade, en 
risco de exclusión social, me-
nores de 30 anos sen cualificar, 
paradas e parados de longa du-
ración ou persoas perceptoras 
de RISGA e RAI. A media de 
idade foi de 45 anos, tendo a 
persoa participante máis nova 
18 anos e a de maior idade 66.
 En total foron 700 horas de for-
mación en especialidades como 
cultivo de flores e plantas orna-
mentais en xardinaría, abonos 
e fertilizantes, técnicas de rega 
e de poda, uso profesional de fi-
tosanitarios, cultivo baixo abri-
go, sementeira de sementeiros, 
multiplicación vexetativa de or-
namentais, sector vitivinícola, 
produción integrada de froitei-
ras e hortalizas ou plantas aro-

máticas e medicinais que se 
completaron, por exemplo, con 
cursos de prevención de riscos 
laborais específicos de viveiros, 
de tractor ou de almacén e con-
trol de stocks, manipulador de 
alimentos ou carretilla elevado-
ra. A todas estas iniciativas su-
máronselle accións formativas 
máis transversais de alfabeti-
zación dixital, mobilidade labo-
ral, igualdade, emprendemento, 
busca activa de emprego ou ha-
bilidades sociolaborais.
As rexedoras destacan que “na 
nosa comarca o agro é un ni-
cho de creación de emprego 
e de fixación de poboación no 
rural e nós debemos colaborar 
no que poidamos para poten-
cialo ao máximo, xa que é un 
sector estratéxico e de futuro 
para os nosos concellos”. “Foi 
un orgullo ver a grande acolli-
da que tivo o programa cando 
comezou, pero o é aínda máis 
ver os resultados que se están 
obtendo”, aseguran. 
 Neste tramo final o Programa 
Integrado de Emprego de Gali-
cia, Agroemprega, contará cun-
ha formación adicional de 50 
horas deseñada especificamen-
te para unha empresa de nova 
apertura na que as 10 persoas 
participantes realizarán prác-
ticas profesionais non laborais 
con compromiso de contrata-
ción. Ademais, nestes intres xa 
realizaron prácticas en empre-
sas da contorna outros 14 inte-
grantes do programa, o que lles 
permitiu “non só poñer en prác-
tica os coñecementos adquiri-
dos durante a formación en vi-
veiros e adegas, senón tamén, 
en moitos dos casos, saír do 
programa cun contrato laboral”.
 Agroemprega es tá  a  desen-
vo lverse  en t re  os  Conce l los 
de  Tomiño e  do  Rosa l ,  a índa 
que ten  a  súa sede de  execu-
c ión  no  Cent ro  de  Formac ión 
Ocupac iona l  do  Regat iño ,  en 
Go ián ,  onde se  levan a  cabo 
as  acc ións  de  in fo rmac ión , 
o r ien tac ión  e  asesoramento 
por  par te  de  dúas  técn icas 
de  or ien tac ión  e  p rospec-

c ión  labora l ,  as í 
como das  técn icas 
de  emprego loca l 
de  Tomiño e  O Ro-
sa l  e  a  o r ien tadora 
labora l  tomiñesa. 
Un comple to  equ i -
po  de  or ien tac ión 
e  inserc ión  labora l 
que rea l i zou  máis 
de  400 acc ións  de 
a tenc ión  ind iv i -
dua l i zada ao  longo 
des tes  meses. 

 As alcaldesas de Tomiño e O Rosal visitaron un dos cursos complementa-
rios que se están a desenvolver tras a formación inicial
 Foron máis de 700 horas de formación na que participaron 100 persoas, a 

Fomentar valores como a empatía,
 o compañeirismo, o respecto e a

solidariedade dun xeito lúdico e divertido
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 outro día na emotiva entrega 
dos Premios de A Nova Penei-
ra en Porriño, recibín dunha 
amizade  unha resposta a un 

meu escrito nestas páxinas, un dos últimos. 
Un bo amigo ao que coas miñas verbas 
fixen recapacitar. Xuntos derivamos nou-
tras cuestións, porque cando nos vemos 
falamos de moitos temas e problemas e, 
anque non amañamos o mundo, razoamos 
e combinamos distintas posicións.
 El díxome: “O teu artigo fíxome repensar 
outra vez máis sobre a andrómena esta das 
crises cíclicas de capitalismo. Son crises ou 
son inventos de mercado-tecnia? Fannos 
crer que hai crise e apertamos o cinto, ou 
dinos que hai “bonanza” e poñémonos a 
gastar coma se non houbera mañá? Ten en 
conta que pasa isto aínda que os cartos son 
os mesmos, estamos nunha nova “crise” ou 
é a mesma de sempre, a do 2008¡ que non 
rematou? Eu non daba respondido a todo. 
Asentía na súa desconfianza, na mentira 
que nos fan crer porque ademais de ter que 
nos apertar o cinto, invítannos ao consumo 
e sentímonos culpablemente consumido-
res.
 Insistía: ”Como se pode falar de crise can-
do os ricos enriquecen sen control e os 
pobres empobrecen máis e tamén sen con-
trol?” Tentaba intervir que si, que hai crise 
do capitalismo e somos nós os que sufri-
mos as tremendas sacudidas dun sistema 
podrecido, corrupto e moribundo que se re-

Baldomero Iglesias Dobarrio  “Mero”
Opinión

Na teima do meu amigoo
siste a morrer.   O capitalismo está en crise 
e non funciona, pero quen paga de novo as 
perdas somos os de sempre. Quizais por-
que o capitalismo en si, é o desequilibrio e 
a crise mesma. Tiña razón nas súa teimas 
enfebrecidas.
 Seguía a dicir: “Non entendo a mentali-
dade dos “amanciortegas” que hai polo 
mundo adiante. Como poden pensar que 
é bo construír unha fortuna persoal a base 
de explotar a súa xente e á doutros países 
lonxincuos? Que gañan con iso, aparte de 
cartos? Que necesidade hai de construír fá-
bricas e máis fábricas para alimentar o con-
sumo, o seu beneficio tamén, mais detrás 
vén a pobreza?”.
 Eu abondaba en explicacións sabendo que 
o consumo faise anormal e deriva en con-
sumismo, en exceso e que contradí con-
ceptos de racionalidade, como o ecolóxico 
e sostible, tanto desde o punto de vista indi-
vidual como colectivo.
 Pois si, hai que repensarnos, examinar de 
novo o dano que facemos ao planeta e á 
inxusta distribución de recursos. Ben pen-
sado, é dunha enorme pobreza o sistema 
económico que se basea fundamentalmen-
te no consumo desgonzado a quen non lle 
importa esgotar recursos e desvalixar porvir! 
Isto, tentaba dicir, débenos facer repensar 

no sibilino control e manipulación que reali-
zan os grupos de presión e económicos en 
contra de dereitos básicos da existencia, de 
liberdade, dignidade ou de sinxelo contacto 
entre nós e coa natureza e o medio. Non 
pensemos xa nos erros cometidos, non, 
pensemos nos que aínda estamos a come-
ter que rompen a harmonía, o equilibrio tan 
sensible do mundo. Todo por mor do
exceso, abuso de recursos, sobre-e plota-
ción. Son horas de reparar os males come-
tidos, de corrixir erros e de comprometer-
nos para reducir asfalto e cemento, cidades 
enormes e consumos incontrolados, lixo e
contaminación. Eu pensaba tamén en ter 
que prohibir explotacións de recursos natu-
rais que esgotan a vida e a bio-diversidade. 
Non podemos mirar só a rendibilidade in-
mediata e equívoca. Non é certo que pa-
gando máis impostos contaminemos me-
nos, nin nos vai dar máis posibilidades de 
recuperación ou benestar o feito de pagar 
máis.
 Non podemos caer na trampa de crer en 
variñas máxicas que saquen a natureza 
desta gaiola de cristal  mentres navega-
mos sub-realidades desde un móbil, entre 
a internet e a wifi de última xeración, coma 
parvos que miramos seguido unha pantalla, 
ignorando a realidade e caéndosenos o ceo 

O programa Reactívate regresa cunha morea de actividades para o envellecemento activo

Tomiño

 Tras dous anos de pandemia e de ex-
tremar as precaucións sanitarias, o 
Concello de Tomiño retoma este outo-
no o programa de maiores Reactívate, 
un plan de envellecemento activo e de 
hábitos saudables que busca mellorar a 
calidade de vida, promover as relacións 
sociais e a autonomía persoal entre as 
persoas maiores de 55 anos a través 
dun enfoque multidisciplinar. 
 Trátase dun programa ideado para fo-

mentar a vida activa entre as veciñas e 
veciños de maior idade da vila, ofrecen-
do “un completo plan de actividades que 
lles poida resultar interesante á vez que 
útiles para a súa vida cotiá”, salienta a 
concelleira de Servizos Sociais, Cristi-
na Martínez. Así, as e os participantes 
poderán gozar de obradoiros de me-
moria, de talleres de creación artística, 
cinefórum, roteiros, obradoiros de con-
servación da memoria histórica, ioga, 

risoterapia ou sesións de relaxación, 
entre outras propostas. “Buscamos acti-
vidades que lles sexan atractivas e que 
lles axuden a seguir en activo, que os 
anime a saír do seu fogar e a relacio-
narse con máis xente da súa idade pero 
tamén máis nova”, recalca a edil. 
 O programa de actividades comezará 
no mes de outubro e rematará en xuño 
de 2023 e terá un custo de 20 euros ao 
mes. As sesións desenvolverase dous 
días á semana, martes e venres, en ho-
rario de mañá (de 10.30 a 13.00 horas) 
nas instalacións da Asociación Vonta-
de. En total serán 5 horas de activida-
des semanais nas que se abordarán 
da man de diferentes profesionais as 
áreas cognitiva, socioeducativa e física 
para mellorar a súa saúde e calidade de 
vida e manter as diferentes habilidades 
cognitivas conservadas o maior tempo 
posible.
 Dende o Concello anímase a todas as 
persoas maiores do municipio a parti-
cipar neste programa para conseguir 
un envellecemento activo. As persoas 

interesadas en participar poden xa ins-
cribirse de forma presencial, a través da 
páxina web do Concello ou chamando 
ao teléfono 986 622 001.

As persoas interesadas poden xa inscribirse de xeito presencial, a través da web ou chamando ao teléfono 986 622 001

enriba. Imos indo mentres nos someten a 
programas de evasión e adormecemento. 
As novas tecnoloxías viñeron para axudar e 
non para narcotizar e neurotizarnos. Só hai 
que mirar ao redor, pendentes dunha
caixiña pequena á que se lle fala, onde ler 
sen dar conta, sen criterio, sen poñer en 
dúbida, sen caer na conta de que antes 
de todo isto xa a Terra existía, que aínda 
virán máis cousas novidosas e sedutoras 
que nos leven onde elas queren levarnos, 
baixo a intención misteriosa e indescifrable 
de quen manda.
  A vida está fóra deses trebellos que nos fan 
coñecedores de todo e sabedores de 
nada, dependentes das coordenadas 
que nos tracen, das conducións nas 
que nos meten.
 E así cabalgamos un tanto levados da 
virtualidade, lonxe da realidade, sen 
límites e co beneficio para os captado-
res das nosas superficialidades super-
fluas.    Pagarémolo, aínda axudados 
de tecnoloxías e intelixencia artificial. 
Virán “drons”, vehículos autónomos, 
robots e miles de argalladas que nos 
quererán facer partícipes da depen-
dencia. Nós, cun pouco de sorte, se-
remos un pouco
vítimas da máquina e asegundados 
delas. Non nos damos conta da deli-
cada vulnerabilidade humana e que, 
en definitiva, somos unha suma de 
fraxilidades.

+55 anos
Actividades para

Reactívate
2022 De outubro a maio

Prezo 20€/mes

Presencial, a través da web ou do teléfono 
do Concello 986 622 001 

Inscricións

- Taller de creacións artísticas
- Ioga
- Obradoiros de memoria
- Cinefórum
- Roteiros
- Risoterapia

Martes e venres

De 10.30 a 13.00 h

Na Asociación
Vontade

Estrada de Eiras nº 6 
O Rosal
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As lúas de outono, de mañá martes, lembrarán a Saleta Goy, compañeira 
de vida de Manuel María

 A Fundación e Casa-Museo Manuel 
María celebra mañá, martes, día 20 
de setembro, ás 20.30 hrs, no Tea-
tro Rosalía Castro, a XIIIª edición de 
Lúas de Outono, homenaxe anual a 
Manuel María. Edición a deste ano 
que terá unha especial lembranza de 
Saleta Goy, presidenta da Fundación 
Manuel María de Estudos Galegos e 
compañeira de vida de Manuel María, 
recentemente falecida.

 O espectáculo central deste ano será 
a representación d’A lúa vai encuber-
ta, con Tito Asorey, Melania Cruz, Va-
nesa Sotelo e Davide González, obra 
baseada na peza homónima de Ma-
nuel María e que leva cáseque cin-
cuenta representacións desde que 
foi estreada hai un ano. A obra é un 
verdadeiro mestrado sobre a histo-
ria contemporánea de Galiza desde 
unha óptica propia, ao tempo que un 

chamamento á acción para a modifi-
car.
 Tras a representación teatral, Uxía 
Senlle cantará algún dos poemas 
que Manuel María lle dedicou á súa 
compañeira de vida, Saleta Goy, que 
o pasado sábado, día 10 de setem-
bro falecía na cidade da Coruña. A 
entrada para este espectáculo, que 
conta coa axuda e colaboración do 
Concello da Coruña e da Deputación 

da Coruña, é gratuíta mais é necesa-
rio reservar billete en contacto@cas-
amuseomanuelmaria.gal ou no what-
sapp 698177621. No caso de sobrar 
billetes, poranse unha hora antes do 
inicio do espectáculo na billeteira do 
teatro Rosalía Castro:
Máis información:
Alberte Ansede (secretario da Funda-
ción Manuel María de Estudos Gale-
gos):616190349

Podemos Galicia insta a Alfonso Rueda a defender ante 
Bruxelas a supervivencia do sector pesqueiro galego

 Ante a prohibición da Unión 
Europea do acceso a 87 zo-
nas de pesca de augas comu-
nitarias para a protección de 
ecosistemas mariños vulne-
rables, Podemos fai un cha-
mamento á Xunta de Galicia 
para defender o sector pes-
queiro galego afectado por 
esta norma.
 A formación apela á unidade 
do conxunto de institucións e 
organizacións políticas gale-
gas ante unha decisión que 
pon en xaque a centos de 
pesqueiros e familias cuxos 
ingresos proceden integra-
mente desta actividade, su-
poñendo polo tanto un dano 
importante á economía do 
país.
 Podemos Galicia defende 
que a protección dos ecosis-
temas nun contexto de cam-
bio climático é imprescindible 
e ten que compatilizarse coas 

consecuencias socioeconó-
micas das medidas, sobre 
todo falando do sector pes-
queiro que se leva resentindo 
os últimos anos.
 O secretario xeral de Pode-
mos Galicia e deputado de 
Galicia en Común no Con-
greso dos Deputados, Antón 
Gómez Reino, considera que 
“Unha decisión deste calado 
non pode basearse simple-
mente en informes técnicos 
que están a ser cuestionados 
desde distintos ámbitos”.
Neste sentido, o deputado 
alega que “É unha moi mala 
noticia e expresamos toda a 
nosa solidariedade e compro-
miso co sector, que leva fa-
cendo un esforzo moi grande 
os últimos anos para adap-
tarse a criterios de sustenta-
bilidade dos diferentes eco-
sistemas. Esiximos a Alfonso 
Rueda que dea a cara e de-

fenda ante Bruxelas a super-
vivencia do sector pesqueiro 
do noso país”.

 O mundo da pesca galega 
sabe perfectamente que é 
imprescindible a sustentabi-
lidade polo propio futuro do 
sector e non podemos estar 
de acordo con estas medidas 
que poñen en xaque un sec-
tor fundamental para o noso 
país”, conclúe Gómez Reino.

O TEU 
XORNAL EN 

GALEGO
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M N&
Peluquería y belleza

Ramón Franco, 22 bajo
O Rosal 

622 085 722
www.facebook.com/m-n

Baixo miño

Esta mañá tivo lugar o acto inau-
gural do Centro Municipal de Pi-
ragüismo Quique Míguez, na rúa 
Olímpicos Tudenses, tras a obras 
de reforma acometidas ao longo 
dos últimos meses.
O alcalde de Tui, Enrique Caba-
leiro, xunto ao presidente do Con-
sello Superior de Deportes, José 
Manuel Franco, foron os respon-
sables do acto inaugural. Alí esti-
veron tamén os presidentes das 
Federacións Española e Galega 
de Piragüismo, Javier Hernanz 
e Alfredo Bea, respectivamen-
te, e o presidente do Club Kaiak 
Tudense, Diego Piña. A subde-
legada do goberno en Ponteve-
dra, Maica Larriba, o deputado 
da Deputación de Pontevedra, 
Carlos López, o xefe provincial 
de Deportes da Xunta de Galicia, 
Daniel Benavides, o comandante 
naval do Miño, Pablo Redondo, e 
o concelleiro de Deportes do Con-
cello de Tui, Rafael Estévez, pre-
senciaron tamén o evento, xunto 
a outros membros e concelleiros 
da corporación municipal. Tamén 
acudiron convidados o propio me-
dallista Quique Míguez, os expre-
sidentes do Club Kaiak Tudense e 

padeeiros e padeeiras do club. 
O alcalde de Tui, Enrique Caba-
leiro, quixo agradecer ás auto-
ridades presentes e implicadas 
“nestes traballos de mellora, cum-
prindo cos parámetros de eficien-
cia, comodidade e, sobre todo, 
dignificación e habitabilidade para 
un club histórico”. 
José Manuel Franco, presidente 
do Consello Superior de Deportes 
destacou a “tenacidade do gober-
no local e do Club Kaiak Tuden-
se por obter o investimento para 
unhas obras que dignifican estas 
instalacións”, que están “á altura” 
dos seus deportistas”. 

Pola súa banda, Diego Piña, o 
presidente do Kaiak Tudense, 
quixo salientar o esforzo de “to-
das as persoas que pelexaron por 
este club dende os seus inicios”. 
Javier Hernanz, presidente da 
Federación Española de Piragüis-
mo, eloxiou ao club tudense, ao 
que definiu como “emblemático” e 
agradeceu o investimento realiza-
do por parte do Consello Superior 
de Deportes. 
O alcalde, Enrique Cabaleiro, ao 
remate do acto, entregou ao pre-
sidente do Consello Superior de 
Deportes, José Manuel Franco, 
unha réplica da centenaria Ponte 

Internacional, “dun dos nosos 
máis importantes emblemas 
que representan tamén a nosa 
unión con Portugal”.
Obras de remodelación
As obras de remodelación 
acometidas no centro tudense 
comezaron en outubro do pa-
sado ano 2021, e supuxeron 
un investimento de 600 mil 
euros financiados polo Con-
sello Superior de Deportes. O 
edificio conta agora con novas 
e maiores entradas de luz na-
tural. A fachada integrouse na 
contorna con revestimento en 
madeira que redunda tamén na 

eficiencia enerxética do inmoble. 
Amais, a planta baixa reformouse 
situándose na parte traseira o al-
macén das piraguas e a entrada 
lateral da acceso agora á sala de 
espera, aos vestiarios e ao ximna-
sio. Tamén nesta planta baixa se 
sitúa vestiario adaptado. 
O primeiro andar, que au-
mentou o seu volume, aco-
lle agora a zona administra-
tiva, de fisioterapia, sala de 
descanso, zona de sauna, 
hidromasaxe, crioterapia e 
vestiarios, amais da zona de 
ergómetros. 

O Concello de Tui inaugura o novo Centro Municipal de Piragüismo Quique Míguez
A actuación supuxo un investimento de 600 mil euros financiados polo Consello Superior de Deportes
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Baixo miño

O BNG recibe na Guarda unha delegación 
da alianza libre europea (ALE)  
encabezada por Ana Miranda

Anxo Baz trasladoulle aos eurodeputados e eurodeputadas a necesidade 
dunha comunicación eficaz con Caminha que facilite a posta en  marcha da 
Eurocidade A Guarda-Caminha
A Guarda

 Na tarde de onte, Anxo Baz, acompañado 
do grupo municipal do BNG  da Guarda 
e da Presidenta da ELM de Camposancos, 
recibiron unha delegación integrada por  
eurodeputadas e eurodeputados do grupo 
da Alianza Libre Europea (ALE) na Euro-
cámara que se atopan de visita en Galiza.
 O portavoz nacionalista na Guarda, es-
colleu o monte Trega para recibir a dele-
gación europea e co  rio  de fondo  tras-
ladoulles  aos representantes europeos a 
necesidade dunha comunicación eficaz e 
sostíbel con Caminha que sería un alicer-
ce fundamental para a posta en marcha da 

Eurocidade entre as localidades miñotas.
 Pola súa parte a representante do BNG 
no Parlamento Europeo, Ana Miranda, 
recolleu a proposta e comprometeuse a 
trasladar á institución europea a deman-
da guardesa que considerou fundamental 
para profundar  na  cooperación trans-
fronteiriza.
 Rematada a visita ao Trega dirixíronse ao 
Porto da Guarda e asistiron a un encontro 
coa Asociación de Redeiras Atalaia   onde 
comprobaron en que consiste o seu tra-
ballo artesanal e escoitaron  as demandas 
deste colectivo.

Fomentar valores como a empatía, o 
compañeirismo, o respecto e a solida-
riedade dun xeito lúdico e divertido. Ese 
é o obxectivo co que nacen os ‘Xogos 
da empatía’, unha xornada de carácter 
non competitivo posta en marcha polo 

Concello do Rosal en colaboración coas 
asociacións na que nenos, nenas e 
maiores poderán achegarse a diferen-
tes actividades deportivas adaptadas, 
dando así un paso máis para converter 
O Rosal nun concello 100% inclusivo, 

tamén a nivel social.
“Esta iniciativa, que nace no seo do 
Consello do Deporte, busca ofrecer a 
toda a xente a posibilidade de poñerse 
por un rato do outro lado e gañar así 
perspectiva de inclusión. E fainos moita 
ilusión poñela en marcha, porque para 
nós supón continuar dando pasos para 
rachar barreiras en todos os ámbitos”, 
explicou a alcaldesa, Ánxela Fernández 
Callís.
A rexedora presentou este xoves a pri-
meira edición destes xogos acompaña-
da por representantes das asociacións 
Avelaíña, Discamino e San Xerome, así 
como do club deportivo Tamiar-Apamp, 
así como de membros do Goberno local 
e de Serafín Martínez Acevedo e Víc-
tor Valderrama, da empresa Noko 360 
Sports Consulting, encargada do des-
envolvemento das probas deportivas.
O vindeiro domingo 9 de outubro, a Pra-
za do Calvario converterase nun grande 
espazo deportivo no que desfrutar de 
catro disciplinas nas que as e os par-
ticipantes non poderán empregar todas 
as súas habilidades. Así, nenos, nenas 
e maiores poderán experimentar coas 
handbike tanto conducíndoas como 
indo de copiloto cos ollos vendados, o 
slalom en cadeira de rodas ou os xogos 
tradicionais adaptados como a petanca 
a cegas por parellas. Por outro lado, 
para una maior difusión e práctica do 
balonmán, haberá tamén sesión adap-
tadas nas que as e os participantes xo-
garán de diferentes formas para maior 
coordinación co balón. Outra das activi-
dades que está previsto que se desen-
volva será a de baloncesto en cadeira 
de rodas. 

A actividade rematará cunha carrei-
ra-camiñada a cegas onde as e os par-
ticipantes por parellas unidos por unha 
corda farán de guía e de guiado, como 
nas carreiras de persoas con discapa-
cidade visual. O obxectivo é facer sen-
tir a nenos, nenas e maiores o mesmo 
que unha persoa que non ve e goza do 
percorrido pola confianza e entrega á 
persoa que fai de guía. Haberá unha 
versión para adultos de 2 quilómetros e 
outra para cativos e cativas en forma de 
xincana de obstáculos.
As actividades estarán abertas a un 
máximo de 200 persoas que desfruta-
rán das disciplinas deportivas en grupos 
de 50 e en catro quendas que se cele-
brarán ás 10.00, 11.00, 12.00 e 13.00 
horas. Cada participante contará ade-
mais cun carné no que se colocará un 
selo por cada actividade realizada. As 
persoas interesadas en participar xa po-
den inscribirse a través dun formulario 
web.
Fernández Callís anima a toda a ve-
ciñanza a participar nesta iniciativa e 
quixo agradecer “a Noko 360 a súa 
organización e ás asociacións tanto 
a súa colaboración como o importan-
te traballo que fan no día a día”. “O 
primeiro son as persoas na súa diver-
sidade por iso para nós a inclusión é 
un elemento esencial en todas as ac-
cións de transformación que estamos 
a levar a cabo no noso municipio. E 
estamos convencidas e convencidos 
de que esta xornada servirá para es-
pertar moitas conciencias e para visi-
bilizar unha realidade ante os nenos e 
nenas que construirán o futuro”, des-
tacou a alcaldesa

 A primeira edición dos ‘Xogos da empatía’ terá lugar o domingo 9 de outu-
bro, dentro da programación da Feira do Viño do Rosal
 Será unha xornada lúdica onde nenos, nenas e maiores poderán desfrutar 
de actividades de deporte adaptado. Xa están abertas as inscricións

O Rosal

O Rosal

O Rosal fomenta a inclusión xogando

 O Concello do Rosal pon en mar-
cha por primeira vez a Aula de Teatro 
municipal, unha iniciativa que busca 
“achegar o teatro á veciñanza e im-
pulsar un punto de encontro no que 
poidan confluír todas as inquietudes 
de artes escénicas”, explica a alcal-
desa, Ánxela Fernández Callís. 
Impartida pola Artística, as clases 
serán eminentemente prácticas para 
estudar e traballar aspectos e técni-
cas básicas da creación escénica, 
como a expresión dramática, a im-
provisación ou a creación da perso-
naxe. As clases comezarán o vindei-
ro mes de outubro e impartiranse ata 
xuño todos os mércores de 20.30 a 
22.00 horas na escola de Pancenteo.
 A Aula de Teatro municipal está di-
rixida a maiores de 16 anos e deberá 
haber un grupo mínimo de 10 partici-

pantes para que se poña en marcha. 
O prezo da actividade será de 20 
euros ao mes, pero non haberá que 
pagar o mes de outubro. 
As persoas interesadas en partici-
par nesta actividade poden solicitar 
máis información ou inscribirse xa 
chamando ao 986 62 50 00.

Presentacción da iniciativa no Roisal

O Rosal levanta o pano da 
Aula de Teatro municipal

Vai dirixida a persoas a partir de 16 anos con clases de outubro a xuño os 
mércores de 20.30 a 22.00 horas

Cartaz da Aula de teatro
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Tomiño recoñece os logros dos piragüis-
tas Manuel Ochoa e Emilio Rodríguez

 O Concello orga-
nizou esta mañá 
unha recepción aos 
piragüistas tomiñe-
ses Manuel Ochoa 
e Emilio Rodríguez, 
dous deportistas 
que están aca-
dando importantes 
logros para este 
deporte a nivel na-
cional e internacio-
nal e que levan o 
nome de Tomiño 
por todo o mundo. 
“Estamos moi orgullosos e orgullosas da 
canteira que temos, do traballo que están 
a facer e da implicación coa que viven 
este deporte”, salientou a alcaldesa, San-
dra González. 
 A rexedora gabou os últimos trunfos de 
Manuel Ochoa, que fixo historia ao aca-
dar a medalla de prata na Copa do Mundo 
de Slálom Extremo, coroándose como un 
dos mellores deportistas do mundo nesta 
categoría. Durante a recepción, González 
tamén o animou a seguir loitando polos 
seus soños. Un recoñecemento na súa 
propia terra que para Ochoa é “moi im-
portante, porque ao final é de onde veño, 
onde comecei a adestrar e o que me pre-
parou para a miña carreira e para os lo-
gros que estou obtendo”. “Agora as miñas 
miras están postas nos Xogos Olímpicos, 
un proxecto que sei que non é doado pero 
polo que loitarei ata o final. Sempre fun 
subindo chanzo a chanzo e continuarei 

facéndoo para que non se quede nun reto 
e que os meus soños se convertan en 
realidade”.
 Sandra González tivo tamén unha ver-
bas de eloxio para Emilio Rodríguez, “ao 
que lle dariamos o ouro non só polos 
seus logros deportivos, senón pola súa 
entrega e dedicación ao Club Deportivo 
Miño-Teixugos, polo seu cariño polos 
nenos e nenas, por crear unha cantei-
ra de luxo, por compartir cos demais a 
súa paixón por este deporte e por facelo 
sempre dun xeito desinteresado”. Como 
aseguraba Emilio Rodríguez, “para nós 
é unha alegría que recoñezan o labor e 
o esforzo que facemos para chegar a to-
dos os nosos retos. E é impresionante o 
agarimo que recibimos de toda a xente, 
que ven como tratas aos nenos e nenas 
e como van crecendo pouco a pouco 
como deportistas e persoas dentro do 
club”.

O Concello ofreceu este venres unha recepción na que 
gabou as súas traxectorias, así como o labor que está a 
realizar Rodríguez coa canteira
Tomiño

Tomiño

Os piragúistas Manuel Ochoa e Emilio Rodríguez (centro) con parte da corporación municipal

Baixo miño

 O cambio de estación chega a Tomiño 
cargado de literatura. O Concello orga-
niza o ‘Outono de libros’, unha iniciati-
va a través da que durante as vindei-
ras semanas se programarán ata cinco 
presentacións de títulos literarios da 
man dos seus autores e autoras, todas 
e todos escritores locais e da comarca. 
“Con este proxecto queremos destacar 
a importancia que ten a creación lite-
raria en todos os xéneros e a calquera 
idade e facelo dando tamén a coñecer 
á veciñanza ás e aos novelistas que te-
ñen ao seu carón”, explica a alcaldesa, 
Sandra González.   
As presentacións arrancarán o vindeiro 
30 de setembro e prolongaranse todos 
os venres durante o mes de outubro. 
Todas serán para todos os público e de 
balde e celebraranse a partir das 20.00 
horas no Mercado de Tomiño.
 A rosaleira Antía Fernández Martínez, 
voluntaria durante anos na OMIX de 
Tomiño, será a encargada de estrear 
esta actividade. Será o día 30 coa 
presentación do seu libro ‘Parias, ke-
llys, rebeldes. Mi periplo por una Gre-
cia cansada’, que recolle a historia da 
autora, moi ligada á historia da propia 
Grecia e que comezou tras unha viaxe 
peculiar, absurda ás veces e case pro-
fética á illa de Creta. 
O venres 7 de outubro será a quenda 
de Francisco Álvarez, Koki, que chega 
coa súa última creación, ‘Aldea Buxán’, 
un libro singular escrito por un emi-
grante que recorda o eido orixinario e 
a el retorna coa memoria cada pouco. 

Jorge Cameselle chegará ao Merca-
do municipal de Tomiño o venres 14 
de outubro con ‘El mono poeta. Meta-
morfosis de un médico e investigador 
de cáncer de mama’, unha testemuña 
dirixida ao persoal médico máis novo, 
ás súas familias e ás súas amizades 
sobre algunhas das dificultades que 
tivo que superar durante décadas para 
compatibilizar o exercicio da medicina 
clínica coa súa vocación como inves-
tigador. Cameselle, que foi médico no 
centro de saúde de Tomiño, dedicará 
todo o recadado coas vendas do libro 
a investigación.
 O venres 21 de outubro sobre o esce-
nario do Mercado estará Daniel Pino, 
destacado sociólogo, veciño da pa-
rroquia de Forcadela e homenaxeado 
no Acto Cívico do Alivio no ano 2016. 
Presentará ‘As casualidades necesa-
rias’, unha novela que sen chegar a ser 
coral presenta tipos e arquetipos que 
esconden e delatan unha fonda intros-
pección sociolóxica sobre o presente e 
o pasado dun pobo cunha ollada sen 
complexos na que o positivo e o nega-
tivo se entrecruzan nunha interminable 
relación dialéctica.
O peche deste ciclo literario será o ven-
res 28 de outubro da man de Emilio Es-
tévez, que achegará ao público a súa 
primeira novela ‘El báculo de San Epi-
tacio. Susana, Susana...’, na que a pro-
tagonista realiza unha viaxe á histórica 
cidade de Tui na procura das orixes da 
súa defunta nai que lle cambiará a vida 
para sempre. 

Tomiño prepara un outono de libros
O Mercado municipal acollerá os venres de outubro a presentación de cinco 
títulos literarios da man de autoras e autores da comarca
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     Levas desde o 2019 gobernando 
cunha situación aritmética moi débil, 
sodes 5 de 17, e porén semella que 
fostes capaces de manter certa esta-
bilidade ?
 Eu non diría “ certa estabilidade”, diría 
moita estabilidade
     Ben, e que valoración global fas 
deste mandato?
 Moi boa. Malia ruptura do goberno 
bipartito, tan estable que tivemos ao 
principio, e da pandemia que nos freou 
moito distintos proxectos pola imperio-
sa necesidade das administracións de 
dedicarse a resolver os problemas de-
rivados da situación sanitaria, logramos 
axilizar moitos proxectos moi relevantes 
para a nosa vila.
       Por exemplo?
 A urbanización da primeira fase da rúa 
Coruña, o acceso Sur ao porto, que 
agardo que antes do final de mandato 
teñamos xa o proxecto encima da mesa 
con informe favorable de patrimonio ou  
a gardería da galiña azul, que para A 
Guarda era moi importante
       E do desenvolvemento final de 
Concepción Areal quedaches satis-
feito?
 Si, está funcionando moi ben, a percep-
ción que temos é que está funcionando 
tal como nós a tiñamos concibida, aínda 
que ese proxecto non estará totalmente 
rematado ata que non consigamos o ac-
ceso sur ao porto. Nese momento Con-
cepción Areal só a van poder usar os 
coches das persoas que residan nesa 
rúa.
       Sobre o acceso sur dicíasme que 
a final de mandato contabas con ter 
xa os informes favorables de patri-
monio. E previsión de inicio de exe-
cución?
 O que teremos é que buscar financia-
mento. O proxecto non é moi caro e te-
remos que petar nas portas da DEPO e 

da Xunta para conseguir os fondos ne-
cesarios. Nós temos o compromiso da 
Deputación de que van tirar para diante
      Estades a facer algunha actuación 
na praza de abastos?
 A praza está funcionando moi ben. Este 
ano faremos a última fase do proxecto 
da praza de abastos e deixaremos unha 
praza moderna, nova e moi bonita. Nós 
próximos días sacaremos a licitación os 
postos que aínda están libres
       No pleno, creo que do mes de 
xullo, tivestes un importante conflito 
co BNG, ao que chegastes a acusar 
de mentireiros, en relación ao PERI 
5.Cóntanos a posición do goberno ao 
respecto deste asunto?
 O conflito reside nunha discrepancia 
sobre a finca de Fínola. Nós mercará-
mola a finais do mandato anterior. Esa 
finca está vinculada a ese PERI e a 
nosa idea é sacala dese PERI , cuali-
ficala como dotacional, eliminar a edifi-
cabilidade que tiña no PERI e que a nós 
non nos interesa, e utilizalo terreo como 
dotacional. A nosa idea é unila á alame-
da e facer alí un auditorio municipal.
O BNG di que  podían conseguirse eses 
terreos sen necesidade de que nós mer-
caramos esa finca. Nós non estamos 
de acordo porque a ficha que había 
do PERI non permitía solo dotacional. 
Nós agora imos ter un solar municipal 
en pleno centro da Vila que ten moitas 
posibilidades. A nosa idea é facer un au-
ditorio
       Precisa un auditorio A Guarda?
 Indiscutiblemente si
      Vaise arranxar a conexión con 
Caminha a través do ferry?
 Hai cousa  dun mes  estivemos en Por-
tos de Galicia o presidente da cámara 
de Caminha máis eu mesmo pedíndo-
lle que resolvan este tema. Como Por-
tos deixou que se deteriorase moito o 
peirao agora a reparación é moi impor-

tante. O seu compromiso é estudar a 
situación do peirao e reparalo. Calculo 
que podería estar listo arredor do verán 
do 2023.Non depende de nós, senón da 
Xunta, pero estaremos vixiantes para 
que o fagan porque a comunicación con 
Camiña é fundamental para A Guarda
        A situación sanitaria da vila mello-
rou?
 Non, estamos practicamente igual, te-
mos un serio problema de falta de mé-
dicos. A situación segue a ser deficiente 
non se cobren as necesidades que te-
mos e supoño que pronto volveremos a 
ver a contestación social da cidadanía 
gardesa
       A semana pasada estabas en 
Areas( Tui) nunha visita que fixo o 
presidente da Xunta ás obras da VAP 
que conectará ese polígono indus-

trial coa vosa vila. Que nos podes di-
cir ao respecto desa obra?
 Para nós esa infraestrutura é funda-
mental para o desenvolvemento so-
cial e económico da Guarda. Desde o 
primeiro momento estiven batendo na 
Xunta para que lle dera celeridade á súa 
execución e fun alí a escoitar os anun-
cios que fixo o presidente da Xunta .E o 
que lle dixen tanto ao presidente como 
á conselleira é que nós necesitamos de 
maneira imperiosa que se execute esa 
vía para que a xente, que así o desexe, 
poida desenvolver un proxecto de vida 
na Guarda
        Este verán despois da obrigada 
parada pandémica volveron as fes-
tas grandes da Guarda, as festas do 
Monte. Como as valoras?
 Ben, non foron todo o potentes que nos 

“ Imos traballar con intensidade máxima para 
obter nas eleccións do ano próximo a confianza 

maioritaria da veciñanza de A Guarda”
Antonio Lomba,  alcalde de A Guarda
A poucos meses dun emocionante proceso electoral, na Guarda de moi difícil prognóstico, nós 
conversamos co seu alcalde, o socialista Antonio Lomba, que como sempre nos atendeu con 
moita amabilidade

Antonio Lomba

Baixo miño
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Esta mañá no Salón de Plenos da Casa 
Consistorial de Tui tivo lugar o pleno ex-
traordinario da corporación municipal no 
que se trataron tres puntos na orde do 
día: o Plan de Acción Local da Axenda 
Urbana, a aprobación do Expediente de 
Modificación de Créditos 37/2022 para 
a ampliación e reforma do centro mu-
nicipal de piragüismo Quique Míguez e 
a designación de festivos locais para o 
ano 2023.
O primeiro punto do Plan de Acción Lo-
cal da Axenda Urbana de Tui centrou a 
práctica totalidade do debate. Enrique 
Cabaleiro, alcalde da cidade, abriu a 
quenda de palabra para salientar que 
esta aprobación é un requisito indispen-
sable para a posterior aprobación do 
Plan Piloto da Axenda Urbana. Asema-
de, destacou que o proceso de elabo-
ración foi transparente e participativo, 
sendo extensible a toda a veciñanza e 
axentes políticos, económicos e sociais. 
Dende a oposición, Laureano Alonso, 
voceiro de En Marea, destacou a impor-
tancia da aprobación deste documento 
como base para as futuras corporacións 
e como ferramenta chave para o desen-
volvemento da cidade. No mesmo sen-
so expresáronse os voceiros de Ciuda-
danos, Manuel González, e do Partido 
Popular, José Ángel Fernández. Ambos 
destacaron a importancia da colabora-
ción entre todos os axentes que fixeron 

denación municipal 
pero finalmente aca-
bou votando en con-
tra desta medida por 
discrepancias no 
proxecto de reforma 
do aparcamento da 
Área Panorámica. 
Con todo, o Plan 
de Acción Local 
da Axenda Urbana 

foi aprobado cos votos favorables do 
PSOE, PP, Ciudadanos, Converxencia 
21 e En Marea, e cos únicos votos en 
contra dos dous edís do BNG. A aproba-
ción deste plan, unha ferramenta estra-
téxica para definir o presente e futuro da 
cidade en todos os seus eidos, supón 
que Tui se converta en cidade pioneira 
en España na aprobación da súa Axen-
da Urbana. 
O pleno extraordinario continuou coa 
lectura, debate e aprobación dos ou-
tros dous puntos na orde do día. Apro-
bouse de xeito favorable o Expediente 
de Modificación de Créditos 37/2022 
no Suplemento de Crédito 6/2022 que 
permitirá acometer obras de reforma e 
ampliación do centro municipal de pira-
güismo Quique Míguez. Isto foi posible 
cos votos a favor do PSOE e as absten-
cións do resto de partidos. Por último, 
a corporación municipal aprobou por 
unanimidade a designación de festivos 

parte da redacción desta Axenda Urba-
na e do pulo que suporá para acceder 
a financiamento europeo de forma máis 
áxil.
Converxencia 21, en palabras do seu 
voceiro José Manuel Palacín, tamén 
calificou o documento de “importante 
e con grandes aspiracións” pero pediu 
afondar en cuestións como a axilidade 
e xestión dos fondos europeos amais 
de solicitar ao goberno local non caer 
“en modas ou decisións precipitadas” 
en temas como o ecoloxismo e as peo-
nalizacións de rúas do centro histórico. 
Por parte do Bloque Nacionalista Ga-
lego, Carmen Núñez valorou positiva-
mente que esta Axenda Urbana supoña 
concretar a planificación que, segundo 
dixo, levan reclamando toda a lexislatu-
ra dende o seu partido. O BNG falou de 
concordancia co plan no tocante a te-
mas sociais, medioambientais e de or-

Pleno Municipal

O concello convértese deste xeito en pioneiro en España na aprobación deste plan, unha ferramenta estratéxica 
para o presente e futuro da cidade.
Tui

O pleno de Tui aprobou o Plan piloto da Axenda Urbana

       Que perspectivas tes para as 
eleccións?
 Boas. Nós démoslle a esta vila catro 
anos de estabilidade, hai tranquilidade 
institucional, estamos sacando adiante 
os temas importantes, atendemos aos 

veciños e eu creo que o nivel de satis-
facción é alto.
       Se nos situaramos nun escena-
rio, eu creo que verosímil e realista, 
no que a aritmética faga necesario un 
pacto co BNG, cal é a disposición do 

partido socialista?
 Non quero contemplar ningún esce-
nario hipotético ata o día despois das 
eleccións .Nós imos traballar con toda 
a intensidade posible para obter a con-
fianza maioritaria da veciñanza.

tiveran gustado. Nós respectamos o 
traballo da comisión que as organiza e 
somos conscientes de que houbo moi-
ta xente, pero insisto en que para min 
non tiveron a potencia necesaria para 
unha festa que é non só a máis impor-
tante de toda A Guarda senón  de toda 
a nosa comarca. Nos próximos días 
sentarémonos coa comisión a facer 
unha valoración das festas e estudar 
as do ano que ven. Esta festa precisa 
un pulo  e temos que darllo.
      O mes pasado faciamos unha 
reportaxe cunha asociación local 
sobre o campo de concentración de 
Camposancos, e eu creo que á recu-
peración da memoria dos terribles 
feitos que aconteceron nese lugar 
si que o Concello debera darlle un 
pulo importante?
 O grupo socialista da Guarda sempre 
tivo moi presente na súa sensibilidade. 
De feito desde os anos 70 sempre hou-
bo xente vinculada co PSOE que loi-
tou para recuperar a memoria tanto da 
foxa común de Sestás como do campo 
de concentración de Camposancos. 
Agora constituíuse  esa asociación 
que mencionas e o concello está ao 
seu dispor para axudarlle no que preci-
sen. O seu soño é conseguir un centro 
de interpretación dese campo de con-
centración e nós imos apoialos no que 
sexa necesario porque o que aconte-
ceu nos campos de concentración é 
importante para a historia de España. 
Fíxate eu, que nacín aquí, cando era 
neno descoñecía a existencia do cam-
po de concentración.
        Vas ser o candidato do parti-
do socialista nas municipais do ano 
que ven?
 Xa sabes a resposta: Non é o momen-
to de anuncialo agora. Farémolo cando 
corresponda
          Pero tes a decisión tomada?
 Si, téñoa pero anunciarémolo no mo-
mento oportuno

Baixo miño
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 A Deputación de Pontevedra, a través do 
departamento de Patrimonio, vén de con-
ceder máis de 10.000 euros para restaurar 
o volanteiro guardés ‘O Piueiro’, unha em-
barcación tradicional da zona transfrontei-
riza con Portugal. A Asociación Cultural 
de Embarcacións Tradicionais O Piueiro de 
A Guarda conseguiu unha moi boa cualifi-

pola costa, participa nas Festas do Car-
me, e tamén na homenaxe a Rosalía de 
Castro, entre outras actividades. 
 Para dar continuidade a estes proxectos, 
a embarcación precisaba de melloras na 
vela, nas drizas e aparellos, na pasteca, 
así como a instalación dun novo trans-
foomador e a colocación dunha batería 
de emerxencia.
 Musealización e promoción sociocul-
tural
Entre as actuacións que podían recibir 

axuda económica da Deputación están os 
traballos de rehabilitación en embarcacións 
co fin de recuperar o seu carácter orixinal ou 
de manter elementos estruturais que permi-
tan o mantemento da embarcación; así como 
accesorios e equipamento das embarcacións 
que fosen de investimento (baterías, motor, 
depósitos, aparellos, velas, obenques, qui-
lla, drizas, equipamento de salvamento…), 
sempre destinándose a actividades de pro-
moción sociocultural ou musealización, en-
caixados na Liña 1 das subvencións. 
 Outras das actuacións subvencionadas 
(Liña 2) son as obras de restauración e con-
servación de artes e aparellos de pesca e ma-
risqueo tradicionais, ferramentas e maqui-
naria, instrumental de navegación, útiles de 
comunicación e sinalización, cordoería, ar-
tesanía e demais elementos vinculados á cul-
tura marítima e fluvial, todos eles destinados 
a actividades de musealización ou difusión 
social e cultural. 
 Tamén se fomentan axudas (Liña 3) para 
intervencións realizadas sobre construcións 
e instalacións de terra (almacéns, fábricas, 
estaleiros, lonxas, casetas de pesca, embar-
cadoiros e pesqueiras, entre outras), mostras 
da arquitectura industrial e popular maríti-
mo fluvial na provincia, para seren reconver-
tidas en espazos culturais. Por primeira vez 
nesta edición presentáronse proxectos para 
esta terceira liña, sendo beneficiarias dúas 
entidades da comarca do Deza para a reha-
bilitación dun muíño e para a musealización 
dun espazo destinado ao Patrimonio maríti-
mo fluvial en Lalín.

A embarcación precisa melloras na vela, a pasteca, drizas e aparellos para 
seguir realizando actividades de dinamización e rutas marítimas  

Aembarcación O Piueiro da Guarda

cación dentro da liña Recuperación e posta 
en Valor do Patrimonio Marítimo Fluvial da 
Deputación, que en toda a provincia chegou 
a 21 entidades beneficiarias.
 A deputada responsable da área, María 
Ortega subliña que o interese pola recupe-
ración e posta en valor do patrimonio ma-
rítimo fluvial e polas axudas foi crecente 

dende a creación destas. Destacou  que no 
2020 –ano no que se puxeron en marcha- as 
subvencións chegaron  a 14 colectivos e re-
partiron algo máis de 100.000 euros, men-
tres que en 2021 chegaron a 16 asociación 
e repartiron uns 128.000 euros. Neste ano, 
no total da provincia a liña de axudas deu 
financiamento a colectivos, principalmen-
te localizados no Salnés (9), pero tamén en 
Pontevedra (2), Baixo Miño (1), Morrazo 
(2), Deza (2) e Vigo (5). 
 No caso do volanteiro ‘Piueiro’, a asocia-
ción responsable destaca que foi construído  
co fin de recuperar o patrimonio histórico 
da zona, posto que era unha embarcación 
das máis grandes que se utilizaban na vila 
de A Guarda, pero cuxo uso desapareceu 
no século XX despois de ter documentada 
a súa existencia xa no XVII e o seu auxe no 
XIX. 
 Trátase dunha embarcación de 12,22 me-
tros de eslora total, sen cuberta, propulsa-
da a vela e manualmente mediante remos, 
que conta cunha vela latina de 85 metros 
cadrados, suxeitada por un mastro de 12 
metros e unha botavara de 10 mestros. A 
súa construción levouse a cabo grazas a re-
compilación de documentación e arquivos 
dispoñibles nas zonas costeiras de Baiona 
hasta Poboa de Varcim  (Portugal). 
 Actualmente, Piueiro ten un papel funda-
mental para dar a coñecer unha parte da 
historia mariñeira de A Guarda e para que 
todas as persoas visitantes que se acerquen 
a vila poidan  visitar e mesmo realizar rutas 
pola zona costeira. Acolle rutas marítimas 

A Guarda

A Deputación concede máis de 10.000 € á aso-
ciación ‘O Piueiro’ de a guarda para rehabilitar 

o seu volanteiro e promocionar a cultura 
mariñeira transfronteiriza

 O Rosal acollerá durante os meses de 
outubro, novembro e decembro un cur-
so de pilates pensado para promover o 
envellecemento activo, favorecer a coo-
peración social e promover espazos de 
encontro e o intercambio de experien-
cias entre as persoas de maior idade. A 
Asociación Cultural Persoas Maiores O 
Rosal pon en marcha en colaboración 
co Concello este taller de 30 horas no 
que poderá participar calquera persoa 
interesada maior de 50 anos.

 O curso forma parte do proxecto Depo 
en Marcha 2022 da Deputación de Pon-
tevedra e impartirase luns e mércores 
de 17.00 a 18.30 horas dende o 4 de ou-
tubro ata o 12 de decembro deste ano. 
As clases serán no centro polivalente do 
Rosal e terán un prezo único de 7 euros 
por persoa os tres meses.
 Todos aqueles rosaleiros e rosaleiras 
interesadas poderán inscribirse para 
participar a través do teléfono 646 633 
958. 

O Rosal

Organizado pola Asociación de Persoas Maiores do Rosal en colaboración 
co Concello e coa financiación do proxecto Depo en Marcha da Deputación 
de Pontevedra

O ano remata no Rosal cun curso de pila-
tes para maiores de 50 anos

de carácter local para o vindeiro ano 
2023. Deste xeito, serán non laborables 

o martes 21 de febreiro, martes de En-
troido, e o luns 17 de abril, San Telmo. 

Baixo miño
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Marmolería

LA GLORIA 
Arte funerario

Mármoles y granitos para la construcción

986 660 188                                                                  Alto de la Gloria, 8
625 082 049  Francisco                                                    Ponteareas

 Chámame a atención esta remodela-
ción profunda que estades a facer aquí 
no edificio do concello. Explícame, en 
que consiste? 
En ter un edificio moderno, á altura de 
Ponteareas,  e que estea preparado 
para que os e as veciñas poidan resol-
ver con axilidade e dilixencia ás súas 
necesidades .
Tedes previsto que dure moito tempo 
esta situación?  
Non, as obras internas neste ano teñen 
que quedar terminadas, menos a se-
gunda fase, que é a remodelación do 
tellado. 
Falemos agora do cambio tan profundo 
que hai no centro urbano de Pontea-
reas. Estades a facer grandes humani-
zacións e remodelacións, en principio o 
que percibía eu pola rúa era que había 
grandes doses de malestar en amplos 
segmentos da cidadanía. Explícanos a 
filosofía e a motivación de todos estes 
cambios. 
A filosofía non é querer parecernos á 
cidade de Pontevedra, témolo máis fá-
cil que eles e por iso estamos a ir máis 
rápido.
En Ponteareas temos un sistema de 
mobilidade circular nas nosas rúas, vi-
ñamos dunha situación moi precaria 
con respecto a urbanismo onde primaba 
que os edificios tivesen o maior espazo 

posible, onde non entraban as zonas 
verdes. Queremos cambiar esta ten-
dencia e por iso o cambio é moi drásti-
co. Viñamos dun 80% de ocupación dos 
vehículos no espazo público. Agora é ao 
contrario, entre un 75-80% do espazo 
utilízano as persoas e o 20-25% restan-
te queda para os vehículos, garantindo 
sempre o uso dos garaxes e que algún 
servizo que se teña que desempeñar en 
vehículo como servizos médicos, de pa-
quetería ou mercadorías, poidan facelo 
ata o propio portal ou negocio, antes 
isto non era así.
En que fase están estas obras ou remo-
delacións? 
Temos executada a humanización da 
Praza do Bugallal, está a Rúa San Ro-
que, a primeira fase do Paseo Matutino 
e a Rúa Redondela. 
Agora, a través da Rede Ágora da De-
putación temos un proxecto no que se 
humanizan 7 rúas que desembocan na 
Praza do Bugallal. 
Quedou demostrado despois destas 
humanizacións que se revalorizaron os 
espazos, que os baixos comerciais te-
ñen máis movemento e propietarios de 
edificios e vivendas antigas animáron-
se  a rehabilitalas adecuándoas á nova 
contorna. 
Este tipo de cambios inicialmente sem-
pre son mal levados pola cidadanía. 

Lembro as obras da humanización da 
Praza da Independencia ou do Calvario 
en Vigo, ao principio ningún veciño nin 
veciña quería estas rúas peonís e ago-
ra, anos despois, parece impensable 
volver á situación anterior, a xente non o 
aceptaría de ningunha maneira. Enten-
des que isto é unha situación análoga 
que se pode dar aquí en Ponteareas? 
Totalmente. Non existe ningunha cida-
de, nin grande nin pequena, na que se 
deran este tipo de situacións, que  re-
tornara á situación anterior. É imposible. 
A cidadanía ocupa estes espazos públi-
cos e nunca máis vai querer facer outra 
cousa.
Que pasou coa voceira do PP no pleno 
de xullo que a expulsaches?
Explicitamente estábame cortando, non 
me deixaba intervir e estábame cha-
mando mentireira. Amoesteina tres ve-
ces e como non desistía na súa actitude 
tivo que ser expulsada. 
Como valoras a oposición que fan o PP 
e ACIP?  
 Eles fan unha oposición que moitas 
veces o único que poñen son atrancos 
para a veciñanza. 
Por exemplo?
No mandato pasado expúxose un 
proxecto moi interesante que saía prac-
ticamente gratis ao concello, era a Rede 
de Calor, moito máis ampla da que se 

está expondo agora. Eles non permiti-
ron que saíse adiante.  

Neste Pleno de xullo, onde expulsastes 
a Belén, o PP presentou unha moción 
ou pregunta referente a unhas persoas 
que viven na rúa. En que situación es-
tán estas persoas?  
Están atendidas polos servizos sociais 
desde o primeiro día. 
Tamén hai polémica coas traballadoras 
do SAD, ata se manifestaron. Como 
está este tema? 
Non temos polémica con elas, estamos 
totalmente de acordo con estas traballa-
doras. Temos un contrato cunha empre-
sa que desempeña o servizo a domicilio 
para as persoas con dependencia. É 
esta empresa privada a que non está a 
cumprir coas súas traballadoras e ten un 
expediente aberto. 
As traballadoras demandan que se lles 
pague a nivel de convenio e que a em-
presa sufrague os gastos que lles pro-
duce os desprazamentos aos domicilios 
para poder atender a esta xente con de-
pendencia. 
Cóntame como está a situación do au-
ditorio? 
Estamos a licitar a primeira fase dos 
arranxos do mesmo. Está nunha situa-
ción moi precaria desde o momento en 
que se fixo, que xa tiña problemas de fil-

“Nas rúas noto unha percepción moi positiva sobre 
a nosa acción de goberno e estou inmensamente 

agradecida ao conxunto da veciñanza”
Cristina Fernández, alcaldesa de Ponteareas

Entrevista redacción

En Ponteareas o goberno do BNG , primeiro con Pepe Represas  na alcaldía e agora con Cris-
tina Fernández   como alcaldesa da localidade, está a desenvolver  un moi ambicioso  plan de 
transformación dos espazos urbanos co obxectivo de facer  da vila un espazo máis amable, 
humano  e no que o benestar das persoas sexa o eixo central sobre   o que pivote  a acción 
de goberno. Esta localidade estivo máis anos dos que podo recordar sufrindo o desgoberno 
nepotista, caciquil e inútil da dereita máis rancia que un se pode imaxinar. E é esta mesma 
dereita,  vernizada por fóra pero idéntica por dentro, a que  reaccionou con extraordinaria 
virulencia cando por fin alguén emprende , con honestidade, un proxecto ambicioso en bene-
ficio do ben común. Nun primeiro momento  , como en calquera cambio de certa dimensión, 
existía certo malestar nas rúas, que , agora, unha vez que se  comeza a ver os  resultados e o 
bonita , funcional  e humana que está a quedar Ponteareas  estase transformando en ilusión 
amosando  que o camiño de transformación que o goberno nacionalista está a desenvolver , 
unido á defensa firme dos servizos que Ponteareas precisa, xa non ten volta atrás.

Cristina Fernández



Setembro 2022 16

Polígono Industrial de Arbo, parcelas 3 y 4
Arbo - Pontevedra

Alma López Figueiras, xornalista

 río, que forma parte da Rede Na-
tura 2000, sufre as consecuencias 
da ineficiente depuración de augas 

residuais na EDAR de Mondariz Balneario, 
construída hai 17 anos coa esperanza de 
reducir as verteduras contaminantes tamén 
en Mondariz para mellorar a calidade 
medioambiental. As relacións de coopera-
ción entre os dous concellos, cada vez máis 
tensas.
 Nos anos noventa do século pasado, can-
do desde a asociación ecoloxista Adenco 
comezaban a denunciar activamente as 
verteduras contaminantes sobre o río Tea 
en Ponteareas, “Mondariz Balneario, malia 
ter unha decantadora precaria, era unha 
abandeirada da depuración”. Así lembra 
desde Mondariz Xosé Barcia, un histórico 
militante do movemento ecoloxista na co-
marca do Condado, aqueles anos previos 
á construción dunha moderna Estación 
Depuradora de Augas Residuais (EDAR) 
no Paseo de Troncoso da Moi Hospitalaria 
Vila. Corría o ano 2005 e, ao tempo que se 
inauguraba a reconstrución do Gran Hotel 
de Mondariz, traballábase na posta en mar-
cha dunha nova instalación con capacidade 
técnica para dar servizo a unha poboación 
equivalente de 6.000 habitantes. As expec-
tativas sobre a posibilidade de reducir dras-
ticamente as verteduras contaminantes so-
bre o río Tea –principalmente en Mondariz, 
onde se ubica a planta embotelladora de 
Aguas de Mondariz– eran altas, mais pa-
saron case dúas décadas e a situación non 
mudou demasiado.
 “Sendo un concello tan pequeno, cando 
Mondariz Balneario solicita infraestruturas 

como unha depuradora ou unha gardería 
no seu territorio tira da poboación do veci-
ño Mondariz como xustificación”, reflexio-
na Barcia, que foi concelleiro do BNG na 
Corporación Municipal de Mondariz antes 
de que Augas de Galicia financiase a cons-
trución da EDAR con fondos europeos. En 
base a esta xustificación, ese ano 2005 os 
dous concellos asinaron un convenio de 
colaboración para o sostemento conxun-
to dos servizos de depuración, gardería e 
punto limpo, localizados os tres en territorio 
de Mondariz Balneario. A depuración, con 
todo, atopouse con limitacións substanciais 
no volume de verteduras autorizado que 
afectaron principalmente ao Concello de 
Mondariz e acenderon a mecha dun con-
flito aínda non resolto que foi pasando po-
las mans de tres alcaldes de tres partidos 
distintos ao longo de 17 anos, demostrando 
que a falta de entendemento nesta cuestión 
ía máis alá da ideoloxía.
Desde o comezo do seu mandato, o actual 
Goberno municipal de Mondariz mostrou 
unha gran preocupación pola situación da 
EDAR de Mondariz e a falta de conexión da 
rede de saneamento da localidade a través 
do colector xeral de augas residuais cons-
truído á beira do Tea en 2015 e que nunca 
se chegou a utilizar. “A EDAR de Mondariz 
Balneario está funcionando cunha autori-
zación de verteduras para unha poboación 
equivalente de 2.500 habitantes (apenas 
500 habitantes de Mondariz), o cal indica 
que está infrautilizada”, sinala Xosé Emilio 
Barros, alcalde de Mondariz.
Excesivas infiltracións de augas limpas
 Detrás da resistencia de Mondariz Balnea-

O

Depurando responsabilidades 
sobre a contaminación do Tea

Reportaxetración de auga. Nos anos 2010, 2011 xa 
houbo unha reparación e esta obra foi mal 
executada. Cando o PP, partido que levou 
a cabo esta reforma, reclamouna xa esta-
ba fóra de prazo. No ano 2020 houbo que 
pechalo porque viña o falso teito abaixo. 
É un proxecto de obra moi difícil e non hai 
unha solución definitiva para o edificio. 
As augas da Freixa estiveron contamina-
das este verán? 
Nunca. O que hai é unha capa de resi-
duos vexetais que non son contaminan-
tes. 
Entón, o que dixo o PP nas súas redes 
sociais de que a augas estaban contami-
nadas é mentira? 
Totalmente mentira. Mesmo o BNG fixo, a 
través das súas redes sociais, un anuncio 
sobre ese bulo que estaba a circular 
 Este foi o primeiro verán post-pandémi-
co. Estás satisfeita do resultado das fes-
tas do verán?
Si, saíu todo moi ben e, ademais, nota-
mos que a veciñanza ten ganas de festa. 
Tentamos volver á normalidade e  man-
ter aquelas tradicións e festas que non 
se puideron celebrar nestes dous últimos 
anos. 
E o Corpus, que tal foi? 
Foi moi ben, cunha afluencia de xente 
moi elevada, como de antes da pande-
mia. Houbo milleiros de persoas en Pon-
teareas e con moi bo ambiente de festa. 
Aloxamentos cheos e os negocios a lume 
de biqueira.  
Unha festa da que ne falaron marabillas e 
teño gañas de coñecer e a Festa  é á do 
Pemento de Guláns, esta  variedade de 
pemento, é autóctona da zona, non? 
De Guláns si, e dalgunha zona de No-
gueira e Cristiñade tamén, pero son os 
veciños e veciñas de Guláns os que están 

a tentar manter e recuperar esa tradición 
de cultivo. Esta é unha festa que temos 
que potenciar. 
Como é este pemento, estilo ao de pa-
drón? 
Non, este é un pemento moi grande e car-
noso, está entre os 250 G e o medio quilo. 
Despois de case 3 anos desempeñando  
o cargo de alcaldesa. Como te atopas de 
moral? 
Con moita ilusión, forza e ganas de seguir 
facendo proxectos que resalten a impor-
tancia da nosa vila e a nosa economía. 
Que percepción notas nas rúas sobre o 
teu traballo? 
Alguén me dixo hai tempo que a impor-
tancia dun alcalde ou alcaldesa mídese 
en cando sae á rúa e en como a saúdan 
os seus veciños e veciñas. Podo dicir que 
lle estou moi agradecida á veciñanza, 
sempre se achegan a min a saudarme 
cun sorriso e fanme consultas. 
Entendo que vas ser a candidata ao BNG 
nas próximas eleccións do 2023, non? 
Teremos en outubro unha Asemblea e aí 
decidirase o candidato ou candidata. 
Pero a túa vontade é seguir? 
Si, si conto co apoio do Consello local e 
dos e das militantes  do BNG local a miña 
vontade é continuar con este marabilloso 
proxecto de transformación de Pontea-
reas que iniciou o noso querido Pepe Re-
presaas
Que tal están as relacións cos teus socios 
de Goberno do PSOE? 
Son relacións moi boas desde o princi-
pio. Encaixamos ben tanto a nivel persoal 
como profesional. 
E cales son as perspectivas realistas de resul-
tados? 
Polo menos revalidar o que temos e avanzar un 
pouquiño máis, para isto quero loitar e traballar.

O Condado
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CC de Arcos 

A 2 km de Ponteareas
Telf.: 611 055 320 

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 

so á EDAR de Mondariz Balneario afecta 
directamente ao saneamento municipal, 
demandan desde hai tempo unha solución 
e critican a falta de vontade política do alcal-
de do concello veciño para resolver un pro-
blema que principalmente é medioambien-
tal e, como tal, non entende de fronteiras 
político-administrativas. Así e todo, admiten 
que é unha cuestión máis complexa do 
que parece. “Somos conscientes de que a 
EDAR de Mondariz Balneario non pode dar 
servizo a todos os habitantes de Mondariz” 
aínda que opere algún día ao 100% da súa 
capacidade técnica, pero si “consideramos 
fundamental chegar a enganchar o colector 
xeral”, que representa as verteduras duns 
2.000 habitantes de Mondariz, Cernadela 
(Riofrío) e Frades, explica Barros.
As infraestruturas que utiliza Mondariz para 
depurar este volume de verteduras hai 
anos que están saturadas e non responden 
ás necesidades de saneamento da vila. As 
verteduras contaminantes ao río, ademais 
de danar a calidade medioambiental dunha 
contorna con gran valor ecolóxico e intere-

se turístico, implican sancións reco-
rrentes por parte de CHMS que reper-
cuten a nivel económico e financieiro.
 No seu empeño por solucionar o pro-
blema de acceso á EDAR, o Goberno 
municipal de Mondariz ten tomado 
distancia respecto dos enfoques an-
teriores e traballa desde varios pun-
tos de vista para presionar a Mondariz 
Balneario. Un deles é ter en conta as 
institucións supramunicipais, como 
a CHMS. Actualmente, por exemplo, 
está en proceso de legalizar o colec-
tor xeral de augas residuais que se 
construíra en 2015, como obra de ur-
xencia tras unha vertedura altamente 

tóxica que tivera lugar meses atrás, e que 
unha vez feito non obtivera a autorización 
necesaria da CHMS para poder operar e 
chegar a conectar coa EDAR.
 “Ata agora, ningún Goberno municipal 
fixera os trámites necesarios para legalizar 
esta infraestrutura”, advirte Barros, crítico 
coa xestión política deste problema de sa-
neamento durante os mandatos anteriores 
do PP e Alternativa por Mondariz. A teor 
dos escritos de CHMS recibidos no contex-
to deste proceso, o concelleiro de medio 
ambiente, Leopoldo Tato, interpreta con op-
timismo o posicionamento desta institución, 
que relaciona a legalización do colector coa 
autorización de verteduras e menciona o 
programa de redución da contaminación 
aprobado hai uns anos e que aínda non foi 
debidamente executado. “Abre a porta a 
una posible solución do problema”, comen-
ta.
A última palabra, en todo caso, a ten o Con-
cello de Mondariz Balneario, responsable 
de autorizar ou non as verteduras que so-
licita Mondariz. Preguntado sobre as recla-

macións do concello veciño, José Antonio 
Lorenzo, que o próximo ano cumprirá 40 
anos como alcalde de Mondariz Balneario, 
reivindica o carácter municipal da EDAR e 
non entende a atención mediática que sus-
cita este asunto. A pesar de manifestar que 
o concello ten interese en colaborar, desde 
a oficina técnica de Secretaría-Interven-
ción corroboran o enfoque do alcalde: “A 
depuradora é de Mondariz Balneario, non 
é compartida”. E suliñan: “Mondariz Bal-
neario non lle pode resolver o problema de 
depuración a Mondariz”.

 Denuncias de opacidade nas contas
En relación ao servizo de depuración, outra 
das frontes abertas nos últimos anos entre 
os concellos de Mondariz e Mondariz Bal-
neario sitúase no terreo económico e finan-
cieiro. O Goberno municipal de Mondariz, 
malia incluír unha partida relacionada con 
este gasto no seu plan orzamentario, resís-
tese a pagar as liquidacións que lle envía 
Mondariz Balneario polo servizo sen antes 
aclarar certos datos. “Enviamos ata tres 
requerimentos de información a Mondariz 
Balneario para solicitarlle datos que poidan 
xustificar a aportación económica que lle 
exixe a Mondariz, pero non tivemos res-
posta”, explica Xosé Emilio Barros. “Temos 
vontade de pagar, pero non a cegas”.
A contía acumulada desde 2019 ascendía 
a 138.247,47 € a principios deste ano e 
foi denunciada publicamente pola oposi-
ción que lidera Alternativa por Mondariz, 
partidario de saldar as contas co concello 
veciño antes de buscar unha negociación, 
como xa fixera durante o mandato de Xoan 
Carlos Montes, pagándolle a Mondariz 
Balneario unha suma acumulada durante 
o mandato precedente de Julio Alén, sen 
acadar avances significativos na resolución 

rio a permitir máis verteduras de Mondariz 
hai unha explicación obxectiva: malia estar 
operando ao 41,5% da súa capacidade téc-
nica, a EDAR verte o triple do caudal au-
torizado. Segundo os cálculos de Mauro 
Chivite, que é concelleiro do BNG de Mon-
dariz Balneario y fiscaliza o funcionamento 
da depuración desde a oposición, as ver-
teduras rexistradas na EDAR representan 
máis de mil litros por persoa e día, cando 
a media no Estado español é de 220 libros 
por persoa e día. “É evidente que existe un 
desfasamento, derivado das infiltracións de 
pluviais na rede de saneamento”, comenta. 
A propia Augas de Galicia, nos seus infor-
mes periódicos, ten recomendado a reali-
zación dunha campaña de inspección nas 
redes de saneamento para determinar os 
puntos de maior infiltración de augas limpas 
e tomar as medidas adecuadas.
 O Concello de Mondariz Balneario, que du-
rante moito tempo estivo de costas a este 
problema e apuntaba a Mondariz como 
principal responsable das infiltracións, 
como critican desde o concello veciño, re-
coñece actualmente a situación e mesmo 
ten contratado a unha empresa externa 
para elaborar un estudo. Con todo, asume 
que reducir a entrada de augas limpas na 
rede de saneamento é complicado e lento. 
Aínda que se reducise a entrada de augas 
limpas, “habería que considerar máis varia-
bles antes de permitir un aumento de ver-
teduras de augas residuais” de Mondariz, 
comentan desde a oficina técnica de Secre-
taría-Intervención de Mondariz Balneario. 
“Os sistemas de depuración nunca son efi-
cientes ao 100%, e a EDAR está ao límite”, 
argumentan.

Mondariz intensifica a presión
En Mondariz, onde esta limitación de acce-

EDAR Mondariz Balneario

O Condado
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 Os comerciantes da Cañiza realizan unha 
recollida de sinaturas ante a contratación 
do proxecto de Humanización da Rúa

 Antonio Facorro
 O pasado venres 02 de setembro, os comercian-
tes e empresarios da rúa Antonio Facorro ante a 
contratación do proxecto de Humanización da 
Rúa Antonio Facorro da Cañiza, presentaron no 
concello mais de 900 firmas nas que manifesta-
ban que se conte co súas aportacións para levar a 
cabo o proxecto de humanización da Rúa.
 Desde o momento que se coñeceu o proxecto 
presentado no se que se baseou a solicitude da 
subvención solicitada a Deputación, o rexei-
tamento foi total por parte de todos os comer-
ciantes e empresarios da rúa Antonio Facorro, 
así como os das rúas lindeiras e contiguas, ata o 
punto que a presión exercida levou ao alcalde a 
realizar unha reunión o día 27 de xuño, no que 
explicou aos veciños da rúa Antonio Facorro 
que se empezaba de cero a redacción do proxec-
to agora coa empresa adxudicataria do contrato
 Na reunión mantida no salón de plenos, o alcal-
de comprometeuse a atender as peticións reali-
zadas polos comerciantes, a iniciar o proxecto de 
cero reorganizando os espazos e realizar unha 
nova reunión para a exposición do proxecto 
final antes da súa aprobación definitiva, pero 
unha vez mais ante a actitude do alcalde todo 
parece indicar que non vai a facer caso os em-
presarios e comerciantes da zona.
 Os empresarios e comerciantes manifestaron 
estar a favor da redacción dun proxecto de me-
llora da seguridade viaria e humanización da 
rúa na que se substitúan os servizos necesarios, 
que se humanice con beirarrúas mais anchas 

A Cañiza

dotadas de novo mobiliario urbano, árbores e 
iluminación. 
 Dado que a rúa ten suficiente anchura entre 
fachadas e por outras moitas razóns, SOLICI-
TAMOS ao concello que dito proxecto cumpra 
sempre coas seguintes premisas de maneira 
obrigatoria:
 1. Mantemento dos dous sentidos de circula-
ción do trafico de vehículos.
 2. Mantemento das actuais zonas de aparca-
mento nos dous sentidos de circulación.
 3. Habilitación de mais zona de carga e descarga
 4. Habilitación de unha zona de parada do au-
tobús escolar segura.
 A pesar das 900 sinaturas recollidas parece que 
o alcalde vai a seguir coa súa teima de facer 
un proxecto de humanización en contra dos 
intereses económicos e comerciais dos em-
presarios da Rúa.

Vista da rúa Antonio Facorro

do problema, como advirten desde o actual 
Goberno municipal de coalición. Este, pola 
contra, non entende este pago pendente de 
realizar como unha débeda, senón como “o 
resultado de cuestionar unhas cantidades 
que se reclaman e non se xustifican debida-
mente, que non é o mesmo”, indica Barros.
 Mondariz Balneario, malia non aclarar da-
tos relevantes como o custo da depuración 
que se realiza na EDAR, móstrase indigna-
do coa estratexia política de fiscalización 
adoptada no concello veciño. Con todo, 
non o toman como un caso extraordinario 
nas relacións intermunicipais. “Mondariz 
sempre tarda en pagar”, afirman desde a 
oficina técnica de Secretaría-Intervención, 
estendendo a crítica a outros servizos sos-
tidos conxuntamente conforme ao convenio 
de colaboración, como a gardería.
 Respecto do custo da depuración, que 
para Mondariz é un dato fundamental para 
avaliar a rendabilidade do servizo, o propio 
Concello de Mondariz Balneario recoñe-
ce que é difícil sabelo porque a empresa 
concesionaria, Espina y Delfín, leva a xes-
tión tanto da depuración como da traída de 
auga. “Hai bastante escurantismo”, sinalan 
desde o BNG de Mondariz Balneario, sen 
descartar a posibilidade de que a empresa 
saque proveito do contexto de depuración 
natural por dilución que xorde da excesiva 
e descontrolada infiltración de augas limpas 
na rede de saneamento. “A depuradora non 
está funcionando, non necesitan aplicar o 
tratamento químico para depurar”, argu-
mentan desde a oposición.
 O que máis preocupa aos que demandan 
un maior control das infiltracións de augas 
limpas na rede de saneamento para re-
ducir o caudal de verteduras da EDAR de 
Mondariz Balneario e permitir que Monda-
riz enganche o seu colector xeral de augas 
residuais é a calidade medioambiental do 
río Tea. O problema é complexo, mais tan-
to desde Mondariz como desde Mondariz 
Balneario apuntan á figura política de José 
Antonio Lorenzo. “Considera que o proble-

ma é de Mondariz, non o sinte como propio 
a pesar de que a merda que se verte río 
arriba chéganos a nós”, sinala Mauro Chivi-
te deste a oposición nacionalista. O persoal 
técnico do propio concello admite que exis-
te un ofuscamento que dificulta a comuni-
cación e as relacións de colaboración con 
Mondariz para atopar unha solución coor-
dinada.
 As candidaturas para as eleccións munici-
pais do próximo ano aínda non están con-
firmadas, mais a depuración e as tensas 
relacións de colaboración entre os dous 
concellos de seguro estarán presentes no 
debate de precampaña.

O Condado
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 Unha homenaxe emotiva e chea 
de palabras de agradecemento 
para a súa protagonista, Toñi Vi-
cente. Tomiño celebrou esta fin de 
semana o seu acto cívico do Ali-
vio nunha Praza do Seixo ateigada 
de autoridades, familiares e veci-
ños e veciñas que quixeron arrou-
par á chef tomiñesa nun momento 
tan especial. Unha profesional de 
recoñecemento internacional que 
sempre levou orgullosa o nome da 
súa terra, unha muller emprende-
dora, pioneira en poñerlle á alta 
cociña nome de muller e “a gran 
dama da cociña galega nun tempo 
no que a profesión estaba contro-
lada por homes”, como subliñou 
durante o acto a alcaldesa, Sandra 
González. 
“Toñi recolle a tradición das fami-
lias unidas arredor da mesa e únea 
a unha enorme paixón polo que fai, 
grandes doses de innovación e un 
profundo coñecemento da súa pro-
fesión. Sen perder esa esencia de 
produto, de cariño no facer, de raí-
ces... consegue aunar tradición e 
modernidade para revolucionar a 
cociña galega”, louvou a rexedora. 
Unha longa traxectoria na que 
sempre levou consigo os sabores 
e saberes de Tomiño que a levaron 
de volta ás raíces nesta nova eta-
pa da súa vida. “Con esta sinxela 
homenaxe queremos que recibas o 
agarimo de tantos tomiñeses e to-
miñesas e o noso recoñecemento 
a toda unha vida de entrega e tra-
ballo”, salientou a rexedora.
Emocionada pola semblanza da 
súa vida feita durante o acto tamén 
por parte do presentador da ceri-

monia, Suso Pando, na súa inter-
vención, Toñi Vicente tivo unhas 
verbas de agarimo para os seus 
país, Delmiro e Antolina, cos que 
se iniciou no mundo da cociña con 
tan só sete anos de idade, porque 
“esta homenaxe é para eles”. A co-
ciñeira aproveitou tamén o seu dis-
curso para lanzar unhas palabras 
de recoñecemento a todas as per-
soas que se dedican á restauración 
e á hostalaría, “unha profesión moi 
dura que ten moito de vocación”.
No multitudinario encontro, a alcal-
desa quixo agradecer tamén o la-
bor das Forzas e Corpos de Seguri-
dade e de Protección Civil de Tomiño, 
polo seu traballo para poder desfrutar 
dunhas Festas do Alivio con total nor-
malidade tras a pandemia; da Banda 
da Agrupación Musical de Goián, que 
amenizou o acto cívico; e, especial-
mente, da Comisión de Festas, “que 
tanto ten traballado para que todos e 
todas poidamos gozalas despois de 
dous anos sen festas”.

Tomiño rende unha sentida homenaxe a 
Toñi Vicente, pioneira en poñer rostro de 

muller á alta cociña
Alcaldesa e autoridades destacaron a traxectoria da chef que transmitiu sem-
pre á súa cociña os sabores e saberes da súa terra
Tomiño

Toñi Vicente (dereita) e a alcaldesa de Tomiño
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O PP denuncia que Luis Piña aproba a 
cuarta subida de soldo en tres anos, que 

supera xa os  50 mil euros
 O alcalde da Cañiza “volve aprobar uns orzamentos falsos para facer propa-
ganda política e ínflaos duplicando partidas de exercicios anteriores”.
 Sinalan que é curioso que tente xustificar a baixada de soldo do secretario e 
interventor municipais alegando un descenso de poboación, mentres o alcal-
de se segue subindo o seu soldo nas mesmas circunstancias.
 É a primeira vez, na historia do Concello, que se van a aprobar uns presupos-
tos cos informes en contra da secretaría e do interventor.
A cañiza

 Durante o Pleno Municipal celebrado no 
día de hoxe na Cañiza, o alcalde socialis-
ta, Luis Piña, aprobou os presuposto do 
ano 2022, co informe en contra da secre-
taria municipal e do interventor, que expo-
ñen nas súas páxinas que ditos orzamen-
tos incumpren os prazos establecidos na 
lexislación, entre outras cuestións.
 O máis salientable para o voceiro do 
Partido Popular, Miguel Domínguez, é 
a cuarta subida de soldo do alcalde en 
tres anos, o que leva de mandato. “Esta 
é a tónica habitual de Piña, aprobar os 
orzamentos fóra de prazo para camuflar 
as súas subidas de soldo, e as dos seus 
tenentes de alcalde, que, con esta nova 
suba, supera xa os 50.000€ para o alcal-
de, os 35.000€ para o concelleiro de Ciu-
dadanos, e os  20.000€ para Bacelar. Un 
goberno que non fai nada por A Cañiza 
pero que custa moitos cartos aos veciños. 
Temos o alcalde que menos xestiona e o 
que máis cobra de toda a comarca”. Ade-
mais, explican desde o PP que este ano 
Piña tamén quere legalizar nos orzamen-
tos o anticipo dos 2.700€ que cobrou no 
mes de xullo e un préstamo bancario a 
longo prazo de 1.700.000 euros para pa-
gar as luces de varios puntos da Cañiza.
 Outro dos puntos que contempla o docu-
mento é a baixada de soldos da secreta-
ria e do interventor, que segundo declara 
Domínguez, “é curioso que tente xustificar 
a baixada de soldo dos habilitados esta-
tais alegando un descenso de poboación, 
mentres el se segue subindo o soldo, nas 

mesmas circunstancias. O que está facen-
do Piña é castigar a estes dous funciona-
rios porque emiten informes en contra da 
súa xestión, porque non é a correcta e non 
cumpre coa normativa”.
 Con respecto á aprobación dos orzamen-
tos, Domínguez subliña que “é a primeira 
vez, na historia do concello que se van 
a aprobar cos informes en contra da se-
cretaría e do interventor”. Ademais, estes 
informes deixan de manifesto que se du-
plican partidas que xa estaban presupos-
tadas en exercicios anteriores e que os 
ingresos están claramente inflados, ma-
nobras que poden levar a un colapso das 
contas municipais.
 “O alcalde esqueceuse de que as contas 
están intervidas polo Estado e de que o 
concello vai a percibir menos cartos por 
este motivo. Os 7M que Piña di que ten 
non son reais, son uns orzamentos in-
flados para facer propaganda política e 
seguir enganando á xente, non hai máis 
que ver o que leva feito na Cañiza: absolu-
tamente nada. Están aprobando uns orza-
mentos para un ano que está a piques de 
rematar, onde están eses cartos invertidos, 
ademais de na súa nómina?”.
 Nesta xornada tamén se celebrou un ple-
no extraordinario solicitado pola oposición 
para tratar as obras da rúa Antonio Faco-
rro, que ten “en desacordo a una morea de 
veciños afectados”. “A campaña política de 
presupostos inflados de Piña para tentar 
disimular o problema cos veciños, non lle 
vai a resultar. A xente non é parva”. 

O Condado

Rúa Vidales Tomé  nº 21
Ponteareas
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“A situación política do noso Concello é estable e prometedora 
e os grupos que formamos o goberno municipal temos moitas 

gañas e  ilusión de continuar”
Xose Manuel Rodríguez, alcalde de As Neves
En poucas semanas o Concello de As Neves vai  celebrar a súa festa do viño, xunto coa do Requeixo, unha 
das máis importantes  non só deste pobo senón tamén de toda a comarca .E como   é tradición na nosa casa 
achegámonos ata  o seu concello a conversar co seu alcalde para coñecer  como marchan as cousas polo pobo.
    Xose, a  menos dun ano para que 
termine este mandato, como está a situación 
política no voso concello? 
 Diría que é estable e prometedora. Os grupos que 
formamos a coalición de goberno mantemos un ca-
miño  nítido e unha cohesión moi profunda. Tamén 
temos moi claro onde queremos chegar para traba-
llar no ámbito social e territorial do concello. Non hai 
ningunha fisura entre os dous partidos de goberno e 
temos moitísimas ganas de poder continuar. 
    E a percepción social que  albiscas na rúa cal é? 
 Cremos que coa modificación da maneira de go-

bernar a partir do ano 2015 prodúcese unha maior 
consolidación do proxecto de goberno que temos 
armado no concello. 
Tamén sabemos que hai ámbitos que temos que 
mellorar substancialmente. Nestes anos convulsos 
aparécennos novas necesidades que temos que 
atender, pero creo que respondemos de boa maneira 
a estes momentos tan delicados e neste concello esti-
vemos á beira da nosa xente e penso que soubemos 
estar á altura. 
    Cales son eses ámbitos nos que tedes que me-
llorar? 

 No da comunicación. Por exemplo, como conseguir 
realmente que a Xunta de Galicia incorpore un siste-
ma público de transcaporte que nos comunique cos 
demais concellos rurais. Temos o tren, pero non so-
luciona este problema. O tren só fai catro paradas ao 
día con horarios infames que non serven para nada. 
Na comunicación por estrada temos máis de 300 km 
de pistas de titularidade municipal. Hai que limpalas, 
mantelas, tapar as fochancas. Non damos feito con 
tantos quilómetros e uns recursos limitados.  
    Un dos vosos proxectos estrela é o programa 
“Vive nas Neves”, que tal está a funcionar?  
 Este é un proxecto moi ambicioso que leva uns dous 
anos en funcionamento. Leva parado desde o mes 
de xaneiro e pretendemos que se renove agora en 
setembro. É un programa que consiste na posta en 
valor dos núcleos urbanos e dos inmobles que exis-
ten nas Neves para atraer a xente para vivir aquí. In-
formamos das vivendas dispoñibles tanto para alugar 
como para mercar. 
     Hai vivendas libres  nas Neves? 
 Si, pero non están todas dispoñibles. 
Recibimos moitísimas chamadas de demanda de 
vivenda en alugueiro e non a damos cuberto . O co-
razón deste programa é que a xente queira vir vivir ás 
Neves e teña onde facelo, ademais de ofrecerlles un 
catálogo de servizos como: onde está o Concello , a 
canta distancia está de Vigo, de Ourense, do Porto 
ou Santiago. Temos unhas boas comunicacións por 
estrada e pretendemos situarnos no mapa. Clima-

toloxicamente falando, somos uns privilexiados, nos 
100 días que podemos ter de inverno, aquí nunca hai 
néboas. Ofertamos o ciclo educativo completo ata a 
EBAU, tamén temos uns cantos ciclos de FP de moi-
ta calidade e con demanda de ata xente do norte de 
Galicia. Temos servizos públicos como centro médi-
co, centro de día e mesmo os venres temos merca-
do. En definitiva, a calidade de vida aquí é moi alta.
     Outro dos eixos do voso goberno é que quere-
des darlle un pulo moi importante á cultura. Estás 
satisfeito nestes dous mandatos de como se de-
volveu esta área? 
Moi contento. Nestes próximos meses imos ter dous 
momentos artísticos moi importantes. Queremos pro-
mover unha coordinación artística no Condado Para-
danta e aquí, no concello, consolidamos o proxecto 
“As estacións culturais” coas que pretendemos traer 
ao rural eventos culturais practicamente gratuítos que 
normalmente hai nas cidades. 
    Crees que corre perigo de desaparecer a ce-
lebración da romaría de Santa Marta de Ribarte-
me? 
 Si, corre risco. Este ano celebrouse a romaría sen a 
procesión dos cadaleitos. Isto foi unha decisión uni-
persoal do cura e é unha ameaza a unha festa decla-
rada de “Interese Turístico Galego”. 
     Quen organiza esta festa? 
 Esta é unha romaría organizada por unha asociación 
cultural desa parroquia. A igrexa incorpora, dentro do 
seu ritual relixioso, a procesión onde sacan as imaxes 

Entrevista redacción
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relixiosas e, acompañando a estas imaxes, aquí en 
Ribarteme, sacan en procesión tamén os cadaleitos. 
     De que ano vén esta tradición? 
 De antes da Idade Media. 
    Que potestade ten un cura en concreto para 
prohibir un acto que organiza unha comisión 
de festas? 
 Santa Marta herda unha tradición de ritual de ce-
lebración, pervive no tempo e incorpórase como 
unha parte do ritual de celebración eclesiástica. A 
procesión recae no ámbito competencial do cura 
ou igrexa que é a que decide de que maneira ten 
que realizarse a procesión. Este cura leva un par 
de anos na parroquia e despois de dous anos de 
parada pola pandemia, o párroco decide que non 
saen os cadaleitos en procesión porque os de-
nomina como un circo. Creo que é unha falta de 
respecto espectacular cara á tradición, á fe desta 
parroquia e deste pobo. 
Eu, que non son relixioso, entendo que con esta 
decisión está a facerse un atentado a un Patrimo-
nio Inmaterial e Cultural que vai moito máis alá 
dun acto eclesiástico. 
As propias normas da igrexa aconsellan que se 
sigan celebrando este tipo de rituais para non se-
parar á igrexa da forma de entender a proximida-
de da xente á fe.
     A parte da suspensión da romaría xerou 
algún tipo de conflito máis na parroquia? 

 Si, sábese que xa xerou tensión noutras parro-
quias e mesmo ten problemas cos bautizos. Esta 
persoa é un ultra ortodoxo do mecanismo de ce-
lebración da relixión e este punto de vista está a 
colocalo nunha situación moi delicada no apoio 
social.  
     Podes facer algo para evitar isto? 
 Eu vouno a tentar e xa estou a facer cousas para 
que o próximo ano podamos celebrar a romaría 
de Santa Marta coa procesión dos cadaleitos. 

    Que che pasa cos veciños do 
barrio de Monterreal, en Torto-
reos? 
 Este é un barrio da miña parroquia 
que ten unha pista que fixeron os 
veciños e veciñas hai moitos anos. 
Desde o mandato anterior levan 
reclamando mellorala, eu vivo alí, 
a miña casa está a 300 M. Non é 
a nosa prioridade mellorala de mo-
mento, está o suficientemente ben 
como para actuar inmediatamente, 
temos outras peores ás que darlle 
prioridade. Teñen razón hai que 
arranxala, pero os recursos son 
limitados e hai outras pistas moito 
peores que requiren atención ur-
xente

    Como están as relacións coa Deputación? 
 Están ben. Temos unha relación correcta e cor-
dial, traballamos ben en conxunto e coincidimos 
moito na maneira de entender de como hai que 
facer as cousas. 
     Fálanos do acto que fixestes coa Deputa-
ción hai pouco e que ten que ver coa memoria 
histórica. 
 Hai unha liña de traballo da Deputación que fala 
da limitación dos símbolos franquistas en todos 
os espazos públicos e, doutra banda, desde o 

concello, xa tiñamos un traballo antigo coa Depu-
tación sobre a publicación dun libro que fala da 
historia das Neves entre o período dos anos 1850 
a 1950. 
     Naqueles anos o concello non se chamaba 
as Neves, non? 
 Non, foi Setados ata xaneiro de 1905 que se 
transforma no concello de As Neves. Esta historia 
ten moito que ver de como se conforma o poder 
local da burguesía naqueles anos.
     Algún día temos que falar arreo de esta 
historia tan interesante. Non é habitual que un 
concello cambie de nome tan próximo á nosa 
época. 
 Non, non é o habitual. 
      Este ano púidose celebrar  a festa de Re-
queixo e pronto faredes á do viño Foi satisfacto-
rio o resultado da primeira? E que expectativas 
tendes para a segunda?
 Na miña opinión, a festa do viño 2021 foi a mellor 
de todas as que celebramos. Creo que a data 12 de 
outubro foi un acerto e este ano imos mantela igual 
e as nosas expectativas ao respecto dela están moi 
elevadas, confiamos en que poida igualar ou incluso 
superar á do ano pasado. Logo a festa do Requeixo 
foi espectacular tamén. Ambas festas son sinais de 
identidade do noso pobo e a intención do noso go-
berno é apostar sen matices por elas para que se-
xan unha referencia de todo o Condado Paradanta.

xosé Manuel Rodríguez
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espóis do fracaso que supuxo a toma 
do recinto amurallado de Salvaterra, 
que tantas vidas custou, tendo final-
mente que retirarse os portugueses 

por careceren de apoios para manteren a posi-
ción, continuamos neste doceavo capítulo coas 
operacións que de seguido describo.
Gobernaba neste tempo as armas do Reino da 
Galiza Don Martín de Redín i Cruzart, Capitán 
Xeral da Galiza entre 1642 e 1643, Prior de Na-
varra da Orden de S. Xoán, de antiga experien-
cia militar. 
Este estaba moi contrariado polo sucedido en 
Salvaterra, que puxo en entredido a súa com-
petencia militar, pois non contaba coa resolu-
ción do Xeneral portugués. Mesmo o povo se 
queixaba que deixara desocupada a fronteira 
mentras él se desprazaba a Pontevedra, que 
de estar el ao pé do canón, os portugueses non 
se atreverían a acometer tal acción.
Procurando restablecer o seu prestixio perante 
a opinión pública, xuntou un grande exército na 
vila de Celanova, na raia seca, oito leguas dis-
tante de Salvaterra deica o Levante. O Conde 
que non se descuidaba, cuns 50 soldados pa-
gos, fortificou as entradas por onde os galegos 
o poidesen acometer.
Porén inda o Prior non tomara a decisión de fa-
cer entrada en Potugal, entraron uns de Castro 
Laboreiro  en Celanova, causando inquietude 
entre os galegos, e mesmo chegaron a arreba-
tarlle dous  “machos de liteira” de Don Diego 
de Oca, que gobernaba as armas daquela Vila.
Mostrando o Conde que tiña por aquel lugar 
moito poder, pretendeu atacar os galegos por 
diferentes partes. Mandou levar os barcos, que 
servirán para pasar a Salvaterra para dentro 
dunha enseada do río unda a Lapela, onde ti-
ñan os galegos acuarteladas, dende o principio 
da guerra, o reduto de Porto con dúas com-
pañías de soldados. Ficaba distante a tiro de 
arcabuz do Castelo de Lapela, estando perto 
dalí os lugares de Porto, Arantei e outros. Si 
conquistaban o reduto ficaban en boa posición 
para defender a pasaxe dos portugueses á Ga-
liza, arredando o enemigo e a súa artillería da 
beira do río.
Molestáballe o Conde en grande medida a pre-
senza do reduto de Porto e resolveu atacalo, 
para iso fixo a mudanza dos barcos referida, 
mandou vir dende a raia seca onde estaba, 
ó Capitán Pedro de Betancor de Freitas, axu-
dante do Tenente Xeneral e ó Capitán Antonio 
Ferreira, o día dezasete de xullo de 1643, mar-

chando con cen Infantes para esta ocasión.
O enemigo non se descuidaba en vixiar as 
acións portuguesas, porque o mesmo tempo 
que os portugueses comenzaran a querer 
pasar o río, comenzaron as descargas de 
fusilería, pois alén das tropas acuarteladas, 
tiñan os galegos gardas e centinelas o longo 
do río. Nembargantes os portugueses, con 
presteza e esforzo, tomando terra embesti-
ron a peito descuberto as trincheiras e gaña-
ron o reduto, mataron a nove daqueles que o 
defendían, os demáis emprenderon a fuxida.
Ao estrondo deste encontro acudiu rápido 
unha compañía de cabalos dos galegos, re-
tivo ós que ían fuxindo e contraatacaron os 
portugueses que gallardamente se defende-
ron, matando a dous de a cabalo, fixeron pri-
sioneiros a outros dous e xunto cos cabalos 
dos mortos, retiráronse. Un dos cabalos re-
galóullo o Conde o Mestre de Campo Datis.
Proseguimos no capítulo decimoterceiro 
relatando como intentou o Conde desfacer 
outro reduto na barra de Caminha, sen éxi-
to, con anterioridade o ataque do reduto de 
Porto, concretamente o 2 de xullo de 1643.
Multiplicábanse os movimentos de tropas  
dun e outro lado da raia seca e do río, tra-
tando o conde de Castel Melhor pór en con-
fusión as tropas galegas gobernadas polo 
Prior de Navarra, de maneira que os galegos 
non souberan con certeza onde ían levar o 
seguinte ataque.
Fronte a barra de Caminha edificaran os ga-
legos un reduto, oposto a outro portugués, 
ambos defendían o ancho paso e ambos sen 
artillería. Ningún se podía atacar sen barcos, 
de xeito que calqueira movemento constituía 
unha acción perigosa, pola braveza das au-
gas , sendo preciso contar con marea alta e 
vento favorable. 
Ese día mandou o Conde embarcar sesen-
ta soldados a cargo do Capitán Thomé de 
Poços, para que fosen desfacer o reduto. 
Enviou orde a Ruy Pereira Souto Mayor, Al-
caide Maior e Gobernador da vila de Camin-
ha, se embarcase nunha galera grande para 
dar apoio os barcos dos soldados e tratar de 

por en fuxida o enemigo. Enviou a orde a 
través do Capitán Fernão Lobo de Mesqui-
ta que a súa vez llelas trasmitiu o Sarxento 
Maior Luís de Oliveiros Fàmel.
Navegaron dereitos na pasaxe que  se fai 
de Caminha á Garda, onde os galegos tiñan 
centinelas e unha compañía de guarnición. 
Apareceron dende terra un lote de cinconta 
soldados  que a tiro de mosquete non con-
sentiron o desembarco dos portugueses. 
Foron estes remando contra o vento até 
chegar perto do reduto, seguidos en terra 
polos galegos que recibiron reforzos de ou-
tros cuarenta, alén de oito de a cabalo, non 
cesando de facerlles descargas.
Estando xa perto do reduto, viron o gran pe-
rigo que corrian caso de desembarcar, non 
podendo ser socorridos tampouco por Rui 
Pereira, pois o galeote ía contra corrente e 
con vento tamén desfavorable. Chegaron a 
disparar cinco tiros dunha peza que levaba, 
que non foron efectivos pola distancia. Así 
uns e outros tornaron contrariados por non 
lograr o obxectivo desexado.
Cóntase no capítulo catorce a toma de Das-
teriz e outros lugares na Galiza. Dasteriz é 
lugar próximo a Ponte Barxas, na raia seca 
de Portugal coa Galiza, ben poboado, onde 
había aduana. Tendo o Conde mostrado ó 
enemigo estrondo de armas na barra de Ca-
miña, para facer ver que tiña alí todo o séu 
poder, amañeceu a día seis do propio mes 
de xullo de 1643, no lugar de Dasteriz, doce 
leguas distante.
Marchava na vangarda o Capitán Duquiné 
Francés, con cen Infantes escollidos e pa-
gos da súa compañía, gobernados polo séu 
Alférez Lanut, outro cento da compañía do 
Gobernador de Melgaço polo séu Alférez 
Miguel da Cunha. A compañía do Capitán 
Antonio Rodrígues, gobernada polo séu Al-
férez Theodosio de Mattos e o axudante do 
Tenente Pedro de Betancor de Freitas. Na 
retagarda os Capitáns Antonio de Queirós 
Mascarenhas, Antonio Ferreira e Don Joaõ 
de Sousa, Capitán Maior de Melgaço.
 Foron marchando até unda a ponte, onde 

fixeron alto a unha ou duas horas da media 
noite. Descubertos polos centinelas gale-
gos, que con gritos, repique de campás e 
toque de caixas, xuntaron os soldados que 
puideron para sair ao encontro.
Xa sabía polos espías o Sarxento Maior Luís 
de Oliveiros que don Fadrique de Valadares 
e Ozores, estaba perto con oitocentos ho-
mes, porque Dasteriz, Condado e Lordelo 
son lugares situados entre montes e vales, 
que pola súa aspereza ate o presente non 
tiñan sido acometidos e ordenou ao Capitán 
Duquinè tomase as partes elevadas dende 
onde os galegos podían ser controlados, e 
fíxoo con tal dilixencia que na mesma ación 
queimou e destruiu o lugar de Dasteriz. Po-
rén lanzáronse os galegos sobre eles con 
ímpetu pero de nada valeu, pelexaron os 
portugueses con tanto valor que obligaron 
ós galegos  a retirada, inda recibindo refor-
zos doutra tropa  que procurou tomar unha 
elevación e así impedir o paso os portugue-
ses, e cargar de novo sobre eles que ficaban 
no baixo dun monte, pero prevenidos deste 
movimento polo Alférez Lanut, adiantáronse 
e con trinta e cinco homes ocuparon a po-
sición.
Os puntos elevados foron dominados sem-
pre polos portugueses ate que voltaron a 
Portugal, de forma que querendo os galegos 
subir o alto, toparon tanta resistencia que os 
obligaron a retirada dereitos o río Miño. Alí 
atopáronse coa compañía de Antonio Fe-
rreira e Don João de Sousa, recibíronos con 
cargas de tal xeito que uns ficaron mortos 
no campo, outros afogados no río, outros fe-
ridos e outros fuxidos. Entre estes últimos, 
o Abade de Padrenda que vadeou o río nun 
cabalo. (Neste punto o autor deste relato, 
apunta veladamente, a grave acusación de 
traición do Abade, por presuntamente acon-
sellar o Conde que non andara con asaltos 
polo río, mellor que entrara pola raia seca). 
Sexa como for, cando foron a por él, fuxiu.
A resultas deste ataque os lugares foron 
saquedos e queimados, lograron capturar 
moito gando que por alí pastaba, ficaron uns 
cuarenta galegos mortos, dos afogados e fe-
ridos non se sabe o numero, dos portugue-
ses só un morto e outro ferido. Na retagar-
da tiñan os galegos máis tropas que cairon 
nunha emboscada dirixida por Dom João de 
Sousa que os fixo recuar, co cal poideron 
voltar a Portugal sen máis tropezos.

Guerra de Restauración 
portuguesa, 1640 – 1668

D
Antón Lourenzo “Xaque”,  veciño da Vila.

OpiniónCousas de Salvaterra
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O Goberno municipal aprobou este 
martes por unanimidade en pleno ex-
traordinario a modificación da orde-
nanza reguladora dos prezos públicos 
das escolas infantís municipais, na que 
xa se contempla unha bonificación do 
100% en todas as prazas dispoñíbeis, 
unha medida económica que se aplica-
rá dende este mesmo curso 2022/2023. 
“Con este cambio de normativa todas e 
cada unha das prazas das escolas in-

fantís municipais serán gratuítas. Se ata 
o de agora a regulación establecía esa 
gratuidade a partir do segundo irmán ou 
irmá, dende hoxe xa se contempla na 
matriculación do primeiro fillo ou filla e 
dos sucesivos”, explica a concelleira de 
Benestar Social, Verónica Carrera.
Por outra banda, na sesión plenaria o 
Goberno municipal deu tamén luz ver-
de aos festivos locais para o vindeiro 
ano 2023. Nesta ocasión as festivida-
des propias de Ponteareas serán o 12 
de xuño, coincidindo co luns seguinte 
á celebración do Corpus, e o venres 29 
de setembro, ao abeiro da festividade 
de San Miguel. 
Ademais, levouse adiante a aprobación 
definitiva da modificación das tarifas 
urbanas de taxi na vila,  unha medida 
solicitada polo propio colectivo coa que 
se actualizan os prezos para “unha ra-
zoábel explotación do servizo, unha 
axeitada renovación da flota e prestar 
un servizo de calidade aos usuarios e 
usuarias”. A modificación reducirá os 
metros percorridos na percepción mí-
nima, que pasará dos 1.500 aos 1.400, 
quedando conxelados o resto dos con-
ceptos da tarifa, polo que a repercusión 
na veciñanza será mínima.
No arranque do pleno extraordinario a 
Corporación municipal gardou un mi-
nuto de silencio polo falecemento do 
bombeiro Jorge Corbacho, un rapaz moi 
novo que iniciou a súa andaina profe-
sional no Concello de Ponteareas, e na 
honra de todos os membros dos servi-
zos de emerxencias. 

Ponteareas

Ponteareas

O Goberno municipal aproba a total 
gratuidade das escolas infantís

 municipais dende este curso 2022/2023

Un ano máis o Concello de Ponteareas 
pon en marcha unha liña de subven-
cións dirixidas a entidades sociais que 
desenvolven actividades no municipio 
durante este ano 2022. Trátanse de 
axudas coas que se busca “fomentar e 
apoiar as iniciativas das entidades sen 

ánimo de lucro que levan a cabo pro-
gramas que promoven o benestar so-
cial da veciñanza a través de diferentes 
accións, continuando na liña marcada 
polo actual Goberno municipal desde 
2015 de colaboración coas entidades 
sociais”, como explica a concelleira de 
Benestar Social e Igualdade, Verónica 
Carrera.
Estas subvencións permitirán realizar 
accións de prevención, asistencia, in-
corporación social, fomento e sensibi-
lización da participación cidadá ou de 
igualdade de oportunidades entre mu-
lleres e homes, entre outras. As axudas 
será para actividades realizadas ao lon-
go do ano 2022, a contar dende o 1 de 
xaneiro.
O Concello investirá un total de 10.000 
euros nestas axudas, cun máximo de 
3.000€ por entidade. Carrera salienta 
que estas subvencións “outórganse con 
fondos propios municipais e se conce-
den de forma transparente e en concu-

 Con esta liña de subvencións o Go-
berno municipal fomenta e apoia ás 
entidades que desenvolven progra-
mas de promoción do benestar social
 O prazo para presentar a solicitude 
remata o vindeiro 15 de setembro

O Concello destina 
10.000 euros ás novas 
axudas a entidades  
sociais ponteareás

Opinión/O Condado
rrencia libre”. 
As entidades sociais interesadas po-
derán presentar as súas solicitudes ata 
o 15 de setembro. As bases, xunto co 

formularios en formato editábel, están 
a disposición na sede electrónica e na 
páxina web do Concello. 
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.  Educación infantil 0-3 anos 100% subvencionada

. SCD (Ludo, Deberes): Trades Vacacións

.Plan Madruga e sservico comedor nen@s de 3-12 anos

pontecaldelas

. Horario 07:30- 20:30

Pontón presenta o libro que recolle os 40 anos da historia do BNG 
reivindicando o seu papel impulsor nos avances de Galiza

 A portavoz nacional, Ana Pontón, 
presentou en Vigo o libro 40 anos ao 
servizo da Galiza. BNG, 1982-2022 
co que o Bloque conmemora o seu 40 
aniversario, nun acto no que reivindi-
cou o papel dinamizador do BNG en 
boa parte dos avances acadados en 
Galiza ao longo das últimas catro dé-
cadas. 
 “Corenta anos despois podemos dicir, 
con humildade pero con orgullo, que 
Galiza gañou co BNG, que moitos dos 
avances acadados neste tempo se 
lograron grazas ao empuxe do BNG, 
man a man cos sectores máis diná-
micos da sociedade galega”, afirmou 
logo de agradecer o traballo desen-
volvido por militantes e simpatizantes 
nestes 40 anos, sen as e os que “hoxe 

non seríamos a forza transformadora 
na que cada vez confían máis galegos 
e galegas para abrir un tempo novo 
neste País”, asegurou.
Nesta liña, Pontón amosou o orgullo 
de compartir organización cunha mili-
tancia honesta e xenerosa que fixo do 
Bloque motor de avance para o País 
porque, segundo subliñou, “ningunha 
loita a favor de Galiza e a favor das 
liberdades e da xustiza social nos foi 
allea”.    
 Así pois, a líder nacionalista recalcou 
que o Bloque conmemora o seu 40 
aniversario “con máis forza que nun-
ca” e disposto a “liderar o cambio po-
lítico que Galiza necesita”, co mesmo 
espírito co que naceu en 1982: “sem-
pre do lado de Galiza, defendendo os 

intereses dos galegos e as galegas, 
confiando no País e coa man tendida 
a toda a cidadanía que quere construír 
unha Galiza con futuro, con igualdade 
e con poder de decisión”.   
 Esta traxectoria de compromiso co 
País é precisamente a que recolle a 
edición 40 anos ao servizo da Galiza. 
BNG, 1982-2022, elaborada polo poli-
tólogo Manuel Anxo Fernández Baz, e 
na que se sintetiza, ano a ano, a histo-
ria do Bloque Nacionalista Galego, os 
principais feitos políticos acontecidos 
no País e as actuacións chave desen-
volvidas polo nacionalismo galego ao 
longo destas catro últimas décadas.
A publicación editada pola Fundación 
Galiza Sempre e que incorpora 400 
fotografías -moitas delas inéditas- dá 

conta de momentos especialmente re-
levantes da historia do Bloque porque, 
en palabras do propio Fernández Baz, 
“as decisións adoptadas no pasado 
configuran as posibilidades no futuro”

O TEU 
XORNAL EN 

GALEGO
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“Agardo que nas vindeiras eleccións 
sindicais na nosa empresa a xente per-
da o medo e poida votar con liberdade”

Entrevista Redacción

Vitor Mariño, secretario da sección sindical da CUT  en Citroën
 A piques de  celebraren unhas moi 
importantes eleccións sindicais na 
principal empresa  do país, nós con-
versamos con Vitor Mariño o  cabeza 
visible da sección sindical  da  CUT, 
o sindicato    cun  maior número de 
apoios na factoría viguesa despois de 
aquel  que historicamente  se carac-
terizou por defender as posicións da 
propia empresa. Velaí vai o que deu de si a nosa conversa

Victor Mariño

   Estamos ás portas dunhas novas elec-
cións sindicais na túa empresa ? 
 Pois si. Son en outubro, o día 10 na quenda 
de noite e o día 11 nas quendas de mañá e 
tarde. 
   A CUT é un sindicato que entrou en Ci-
troën no ano 2014 cun delegado e dous 
membros do comité de empresa e  no ano 
2018 pegastes o gran salto. Cantos dele-
gados obtivestes? 
 Obtivemos catro membros do comité de 
empresa superando o 10% e catro delega-
dos sindicais, a maiores, unha persoa que 
nos pertence na comisión de medios xerais 
por superar ese 10%. Somos o primeiro sin-

dicato de clase  no taller e no persoal de es-
pecialistas e non cualificados. 
   Cantos votos reais tivestes? 
 610.  
   E no 2014?
 Algo mais de 300 votos, non lembro exac-
tamente. 
  Un salto de case o cento por cento é 
impresionante. Cales son os motivos que 
o explican? 
 En Citroën hai unha práctica de sindicalis-
mo moi conservador desde hai moitos anos. 
Por outra parte, as medidas de recortes 
sociais e económicos que implantou a em-
presa fixeron que moitos compañeiros e 
compañeiras buscasen un sindicalismo que 
fose capaz de facer fronte con claridade, 
sen matices, ás inxustizas e abusos que pui-
desen existir. Creo que foron eses os dous 
factores máis influentes para explicar estes 
resultados. Nós ao mes de entrar no comité, 
como sindicato, convocamos unha folga que 
xerou moito nerviosismo a empresa e resto 
dos sindicatos.
   A esta folga uníronselle as outras cen-
trais sindicais? 
 Convocámola en solitario e foi votada, a 
convocatoria,en contra polo resto de cen-
trais sindicais que estaban no comité de 
empresa naquel momento. O sindicato da 
empresa, UXT, CCOO e CIG.  

 O verán xa está a piques de rematar 
e os datos para o sector autónomo en Ga-
licia non son favorables. En tan só un mes 
produciuse un descenso na comunidade 
autónoma galega de case 1.000 persoas 
autónomas. Así o amosan os datos publica-
dos polo Ministerio de Inclusión, Seguridade 
Social e Migracións, que rexistran un total de 
207.105 persoas no réxime de autónomos a 
finais do mes de agosto, o que supón 915 
persoas menos que en xullo cando esta cifra 
ascendía a 208.020 persoas.
 En concreto, o número de altas no mes de 
agosto foi de 2.008 e o de baixas de 2.923, 
producíndose un descenso en todas as pro-
vincias galegas. Sen dúbida, os datos non 
son alentadores e as previsións tampouco 
son positivas de cara aos vindeiros meses 
de outono. Esta caída do número de per-
soas autónomas pode ser debida a diversos 
factores como a actual inflación que esta-
mos atravesando e que provoca que o nivel 
de gastos sexa especialmente elevado. 
 Moitas persoas traballadoras por conta pro-
pia non poden asumir a escalada de prezos 
actuais, tanto nas materias primas, coma 
nos carburantes, nas facturas da luz ou 
noutros suministros necesarios para levar 
a cabo a súa labor. Este feito provoca que 
gran parte dos autónomos e autónomas op-
ten por dar de baixa a súa actividade, posto 
que cos ingresos obtidos non son capaces 
de facer fronte aos gastos xerados. Ade-
mais, entre o sector autónomo tamén está 
a xerar gran preocupación e inquedanza o 
novo sistema de cotización por tramos que 
se porá en marcha a partir do 2023. Neste 
eido, dende APE Galicia estamos xestionan-
do a organización dunha xornada para resol-
ver todas as dúbidas ao colectivo.  

 Comercio electrónico
 Ante o actual encarecemento que se está a 
producir no ámbito económico do traballo por 
conta propia, cada vez son máis as PEMES 
ou autónomos que deciden darlle unha volta 
ao seu negocio e iniciarse no ecommerce. 
O comercio electrónico chegou para quedar. 

Malia que nalgúns tipos de actividades esta 
modalidade de venta non é posible, o certo 
é que nos últimos anos sufriu un importante 
auxe. Para as persoas autónomas, adaptar 
a súa actividade ao comercio a través de in-
ternet leva consigo unha serie de vantaxes, 
tanto a nivel de captación de clientes como 
de aforro de custes. 
 Neste eido, destacar que segundo un estu-
do realizado pola consultora PwC, máis de 
medio millar de PEMES galegas xa usan a 
tenda de Amazon para vender os seus pro-
dutos. Deste xeito, empregan esta platafor-
ma de comercio electrónico para aumentar 
as súas ventas e darlle máis visibilidade ao 
seu negocio. O informa sitúa a Galicia como 
a quinta comunidade por número de em-
presas que canalizan o seu comercio elec-
trónico a través do xigante de Amazon, por 
detrás de Cataluña, Madrid, Comunidade 
Valenciana e Andalucía.
 Este estudo tamén destaca o efecto mul-
tiplicador de vender en Amazon, xa que 
por cada euro aportado ao PIB por estas 
PEMES xéranse 2,8 euros no conxunto 
da economía española. E non só iso, 
ademais, sete de cada dez destas pe-
quenas e medianas empresas aumen-
taron a súa facturación dende que usan 
esta canle para as súas ventas online, e 
case a metade incrementáronas en máis 
dun 25%.

Galicia perde case 1.000 autónomos 
e autónomas nun solo mes

 O número de persoas autónomas galegas sitúase a finais do mes 
de agosto en 207.105, o que supón 915 persoas menos que no mes 
anterior
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Visítanos!!
Estamos encantados de que 
a nosa casa sexa 
tamén a  túa
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pero para nós ese é determinante.  
Cales son os problemas máis im-
portantes aos que se enfronta a un 
traballador ou unha traballadora 
dentro de Citroën? 
 As cargas de traballo, este é o punto 
máis importante. Subiuse a activida-
de máis do cento por cento. Citroën 
tiña un persoal de 12.000 traballado-
res, agora mesmo ten 6.000 e saca-
mos a mesma produción, ou máis, 
que sacabamos antes con 12.000 
empregados. Isto xera moitas baixas 
músculo-esqueléticas, a maioría non 
se están recoñecendo como enfer-
midades profesionais. E hai moitas 
baixas psicolóxicas tamén debidas 
ao alto ritmo de traballo
 Os recortes sociais destes últimos 
anos.  Xa non somos a empresa refe-
rente a nivel económico na Comarca. 
Podes levar 26 anos na fábrica e non 
chegar a cobrar os 1.400€ netos ao 
mes, e os novos contratos, ao ser de 
catro horas, non chegan nin a cobrar 
o salario mínimo interprofesional. 
 Un alto índice de eventualidade. 
   Esta política de deterioración 
sistemática das condicións labo-
rais e económicas é percibida de 
igual maneira polo resto das sec-
cións sindicais? 
 Creo que no fondo coincidimos. Ou-
tra cousa diferente, logo, é a prác-
tica. Para nós son sindicatos que 
están hipotecados ao tempo que se 
conveten en empresas de traballo 
temporal. 
   Explícate?
 Os outros sindicatos dende o noso 
punto de vista gozan de favores de 
todo tipo, que non temos nós, incluso 
en materia de contratación, favores 
que o final son hipotecas sindicais 
que a CUT fuxe delas para ter liber-
dade no sindicalismo que practica-
mos. 
   Fálame do tema das paradas 
polo as nto dos microchips, isto 
que obedece? 
 Ao concepto “just in time” que lle veu 
fenomenal á empresa para aumentar 
a súa marxe de beneficios. Elimi-

naron os almacéns intermedios de 
materias  e compoñentes, para re-
ducir custos. Estes almacéns podían 
resolver estas faltas de materiais e 
conflitos laborais. Coa súa elimina-
ción, o que provocaron é que nos 
penalice a nós calquera incidencia. 
Por este motivo, a empresa, na úl-
tima década leva solicitado ERTES 
de continuo. Independentemente da 
falta de semiconductores ou da pan-
demia
   Por parte da dirección da empre-
sa  poderíase facer algo para prever 
este tipo de situacións? 
 Para nós utilízano cono escusa para 
parar a planta. Pero a realidade é moi-
to máis complexa. Hai outros factores 
engadidos como por exemplo o enca-
recemento das materias primas e de-
cisión políticas , económicas e empre-
sariais. 
   E en que afecta os traballadores 
e traballadoras estas paradas reco-
rrentes? 
 No taller, onde máis do 50% ten un 
contrato a tempo parcial, se non traba-
llan, non cobran, a pesares dunha ga-
rantía salarial acordado no derradeiro 
ERTE, que non é mais que un crédito 
que terán que devolver.
 Nos traballadores de 8 horas vanse 
estas paradas á bolsa de horas. Aquí 
quédanche horas en negativo que logo 
as tes que recuperar cando a empresa 
queira. Un traballador como eu, que 
estou en negativo en menos 30 días 
dende fai tempo, levo consumidos da 
prestación de desemprego case 3 me-
ses.   A empresa propón ERTES malia 
que Citroën é un grupo con millóns de 
beneficios. O ano pasado aumentou-
nos en 13.400m€ os beneficios, e este 
ano leva un +37% de incremento con 
respecto ao ano anterior no mesmo 
período. 
Á empresa resúltalle moi fácil e rendi-
ble utilizar o diñeiro público. Por unha 
banda, solicita axudas públicas para a 
fabricación de vehículos e, por outro, 
descarga toda a súa responsabilidade 
social sobre as prestacións de desem-
prego.

  Cales son 
as expec-
tativas re-
alistas que 
tes para as 
eleccións 
de outu-
bro? 
 Van ser 
unhas elec-
cións com-
p l i c a d a s . 
Hai un sor-
p r e n d e n -
te acordo 

asinado entre a empresa e sindicatos 
que define como van ser os criterios 
de votación e de formación da Mesa. 
Un proceso que lle corresponde aos 
traballadores está a asumilo a em-
presa ca complicidade da maioría dos 
sindicatos. 
   Que sindicatos asinaron este 
acordo? 
 SIT, UXT e CCOO. A CIG abstívose e 
a CUT votou en contra e denunciou o 
proceso na Xunta. En calquera caso 
o que percibimos nós é que o apoio á 
CUT vai crecendo e temos confianza 
en que se reflicta nas urnas, e agarda-
mos que a xente perda o medo e vote 
con liberdade.
   A última vez que falei co secre-
tario xeral da CUT, Ricardo Castro, 
dicíame que o seu obxectivo funda-
mental é que o sindicato de empre-
sa perdesen a maioría absoluta. Ves 
isto verosímil? 
 O mellor sería unha candidatura de 
unidade para presentarnos en contra 
do sindicato amarelo. Leva máis de 
40 anos con maiorías absolutas e non 
porque o fagan ben, senón porque 
chegan dopados as eleccións para 
que isto sega a ser así, pero non son 
os únicos que chegan dopados. 
   Presentades lista polos técnicos.?
 Estamos procurando ter unha, pero 
de momento non é posible, iso axu-
daría a que recortarlle distancias ao 
sindicato SIT. 
   Que sindicatos presentan lista 
nos técnicos? 
 Nos últimos anos SIT e UXT.
   Un traballador ou traballadora de 
Citroën, Vítor, pode votar con plena 
liberdade? 
 Entendemos que non, e menos si é 
eventual.
   Por que? 
 Ao crear mesas auxiliares hai como 
unha norma non escrita “onde se lles 
recomenda que collan a papeleta fóra 
da cabina”, para nós con clara inten-
ción de poder controlar o voto, pero 
iso afecta tanto a eventuais coma in-
definidos.
   Hai posibilidades de recuperar a 
unidade do sindicalismo naciona-
lista en Citroën? 
 Nós barallamos unha hipótese dunha 
candidatura de unidade coa CIG, sal-
vando as diferenzas que actualmente 
existen entre as dúas organizacións 
co sindicalismo que practicamos, pero 
sería co animo de avantar e sacarlle a 
maioría sindical ao amarelo. 
   Podería ser unha posibilidade 
para estas eleccións? 
 Véxoo complicado a curto prazo, e 
menos despois de absterse na vota-
ción do acordo nestas eleccións, pero 
pode ser unha posibilidade de futuro. 

Isto creou moita tensión dentro da planta, 
a empresa nunca expuxera unha redución 
de salarios tan virulenta. Tamén era a pri-
meira vez que se convocaba unha folga por 
un motivo laboral da planta nos últimos 30 
anos. Esta folga non se chegou a celebrar, 
pero creo que os demais sindicatos tomaron 
nota polo erro que cometeran de non 
apoiala. 
Como sindicato tamén empezamos 
a falar fóra da empresa dos proble-
mas, creando debate social fóra da 
planta e mesmo convocando roldas 
de prensa ás que acudían medios 
periodísticos de todo o panorama 
nacional.
   Como levas iso de ser unha es-
trela nos medios? Onte escoitei-
che falar na radio. 
 Non son unha estrela. Teño un 
convencemento, represento unha 
sección sindical e eu son a cabe-
za visible, pero calquera dos meus 
compañeiros poderíao facer igual ou 
mellor ca min e temos unha masa de 
afiliación moi combativa. 
  Esta práctica sindical combativa 
de levar os problemas fóra e ter un 
sindicalismo activo é o que, ao teu 
xuízo, fai que se duplique a afilia-
ción e os votos desde o ano 2014 
ao 2018? 
 Todo inflúe, as persoas traballado-
ras se identifican co sindicalismo de 
denuncia que practicamos, indepen-
dentemente de que logo nos apoien 
ou non nas concentracións e elec-
cións. Hai moita xente que segue con 
medo a formar parte dun sindicato de 
clase combativo como o noso, polos 
mecanismos creados pola empresa 
presuntamente para controlar aos 
traballadores.
   Por exemplo?
 Coma exemplo, cando quedas inde-
finido de 4h, para poder ter un con-
trato de 8h dependes en gran medi-
da da empresa para mellorar as túas 
condicións.
   O criterio que determina as con-
dicións que se ofrecen nos contra-
tos é o tipo de relación que teña o 
traballador coa empresa?. 
 Son varios os factores que inflúen, 
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