
Ano 11- Nº 150                                                           XORNAL GALEGO DE INFORMACIÓN XERAL                                                           Outubro 2022 - 2€

A oposición de MosA oposición de Mos
toma a palabratoma a palabra

Reportaxe:

María Gómez,
alcaldesa republicana
da Cañiza

A Nova Peneira parroquia a parroquia: 

-Especial Vincios

-Especial Goián

Entrevista: 

Carlos Gómez, 
alcalde de Baiona

Hóckey
de primeiro nivel 
en ponteareas

A semana 
cultural de 
Guillarei

Grupo municipal socialista

Gustavo Barcia. BNGRoberto Rodríguez. GañaMós

Pax. 5

Pax. 7Pax. 8

Pax.   20 Pax. 22Pax.  XV e XIXPax. 15 Pax. XVI



Outubro 2022

Tino Lago,  director de “A Nova Peneira”

2

Editorial

“Putas¡¡ salid de vuestras madrigueras como conejas. Sois unas 
putas ninfómanas¡¡.Os prometo que vais a follar todas en la capea”
    Alumnos dun colexio maior de Madrid dirixíndose ás alumnas dun colexio veciño

s palabras entre aspas que encabe-
zan este artigo, reprodución literal 
das  excretadas nun colexio maior 

madrileño e que puidemos coñecer nun vídeo 
que se fixo viral nos primeiros días deste mes 
de outubro, non son ningunha broma inocente 
de adolescentes coas hormonas desatadas,non. 
En realidade son reflexo de algo moito máis 
serio: son un síntoma dun problema estrutural 
que mantén a subordinación do feminino con 
respecto aos varóns e ao masculino creando 
unha situación de desigualdade baseada na 
pertenza a un ou a outro sexo. A agresividade 
extrema desta forma tan repugnante de tratar 
de captar o interese das rapazas é síntoma da 
enfermidade do patriarcado igual cá febre é 
síntoma de infección. E o comunicado emiti-
do por algunhas das rapazas destinatarias da 
mensaxe no que desculpan e lle quitan ferro á 
agresión machista, por desgraza, é tamén sín-
toma da mesma enfermidade igual que unha 
moi forte dor no brazo esquerdo soe indicar a 
inminencia do infarto. Segundo o  Balance de Criminalidade do 

Ministerio do Interior entre xaneiro e marzo 
deste ano 2022 rexistráronse 4.191 delitos 
contra a liberdade sexual, un 21,6% máis que 
no primeiro trimestre do ano 2021.Entre eses 
máis de 4.000 actos delituosos as violacións 
coñecidas foron 544, un 27,7% máis ca no 
primeiro trimestre do ano 2021. A tendencia 
ao alza dos actos contra a liberdade sexual, 
actos coñecidos porque teño a convicción de 
que hai moitos máis que por circunstancias 
varias non se chegan a coñecer, é evidente. 
Así pois xa o ano anterior os actos contra a 
liberdade sexual superaron nun 29,2% aos co-
ñecidos no ano 2020.Destes ataques contra a 
liberdade sexual, as violacións coñecidas no 
ano 2021 foron 2.143,un 34,3% máis que no 
ano 2020.Entre os anos 2014 e  2021 o incre-
mento dos delitos sexuais é dun 79,7%.Malia 
todas as campañas de sensibilización, nos úl-

timos oito anos os ataques contra a liberdade 
e a indemnidade sexual aumentaron case un 
80%.
E non, non dá igual se o acto de violencia é 
exercido por un home contra unha muller, ou 
ao revés pois o 97,7% dos agresores sexuais 
coñecidos son homes( fonte Instituto Nacio-
nal de Estatística).Calquera persoa que teña 
ollos para ver, oídos para oír e posúa unha 
mínima honestidade intelectual darase de 
conta que con este tipo de porcentaxes existe 
un problema concreto que non se pode diluír 
de modo xenérico nunha visión abstracta da 
violencia, como se non houbera violencias 
diferentes provocadas por causas distintas. 
Este tipo de violencia, a violencia machista, 
é específica e diferente a todas as demais, e 
igual que se lexislou ad hoc para combater a 
violencia política cómpre actuar de maneira 
concreta para tratar un problema estrutural 
específico.
As actuacións de calquera administración 
responsable e sensible ante un problema e 
unha inxustiza dese calado deben de ir ,ao 
meu xuízo, por varías vías diferentes:lexis-
lación , política, e educación. Pero todas 
inspiradas nunha concepción feminista da 
realidade : só a igualdade plena entre os 
dous sexos que formamos a humanidade, en 
realidade iso é o que é o feminismo, pode 
lograr que cando algún macho intente arte-
llar algo parecido ao infame acto do vídeo 
viral do colexio maior madrileño, que todos 
e todas coñecemos, haxa moitos machos moi 
machos, pero de verdade, que teñan a valen-
tía, xurdida da convicción, para dicir NON.

A

Famoso cartaz de Howard Miller (1943)

Feminismo si
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Opinión

V éntanse malos tempos ao redor da 
guerra, da  nflación, do virus, das 
alarmas de todo tipo e de insultos 

nos que gobernan e nos que gobernar quixe-
ran. Como é costume recíbense acusacións 
das de sempre, das que xa -por desgraza- 
sabemos. Esas que comezan poñendo en 
dúbida as fontes informativas para favore-
cer a uns, os propios, e prexudicar cun
castigo a outros. Son ordinarias formas de 
socavar información e confundir, moi ha-
bituais nestes tempos e nestes espazos que 
nos habitan.
 Unha boa parte da xente pica, cae nesas 
prospeccións de porcentaxes e descualifica-
cións que, realmente o que fan, é progra-
marnos inventando e roubando as nosas de-
cisións, adiantándose a elas e marcándonos 
o camiño. Son descualificacións sibilinas 
que veñen parapetadas de afrontas e que 
obvian o evidente ocultando o que interesa. 
Cáese na incerteza, despois da dúbida. Pri-
meiro e despois obrígannos aos xuízos de 
valor, eses que se executan tan axiña que 
non dan pé á

confrontación de pareceres, sequera á ex-
posición de probas. Non, non hai tempo e 
xa se executa a sentenza programada. Neses 
xuízos faise moi arriscado andar en previ-
sións e mentres, esquecemos o carácter ex-
cepcional dos tempos que nos levan. Todo 
vai indo e nós imos levados desas anguei-
ras. Estes tempos raros e convulsos nos que 
o mundo anda de
sorpresa en sorpresa. Pero a nós, as fontes 
informativas dannos de alimento a parte 
que cren conveniente. Ao mesmo tempo, os 
partidos¡ desoen a lei que obriga a pregun-
tar, a saber, que obriga a unha democracia 
práctica, a unha busca de solucións ou de 
entendemento. Eu creo que se perden en 
obscenas necedades, sen ter lei e sen recu-
rrir a ela. De tal forma que esta faise in-
necesaria e os poderes xudiciais un adorno 
de siglas. É así, deste xeito tan insultante, 
como non se senten obrigados a cumprir 

cos que os elixiron no seu día. Por iso
acontece que moitas persoas dignas e de-
centes caian no silencio. Son persoas lim-
pas e claras, persoas que reflexionan e non 
ocultan a verdade, para sorpresa de moitos. 
Non comparten o café para todos, e moito 
menos calar. Son xentes que debaten e te-
ñen criterio, que
resultan imprescindibles para concluir nun-
ha sociedade madura e, xa que logo, enca-
miñada á esperanza dunha democracia que 
nos libere, que nos resolva os problemas 
segundo veñen. Son xentes admirables, 
íntegras, que non se deixan levar das apa-
rencias, que na súa carraxe erguen¡ contra 
calquera inxustiza, mesmo contra d termi-
nadas siglas que desde
calquera parapeto adoptan posturas incohe-
rentes. Son aquelas, persoas que non calan, 
din o que pensan e néganse a esta homoxe-
neidade que nos apaga, nefasta para as 

culturas, esa que “ningunea aos demais” 
mentres os de arriba, para evadirse, sanció-
nannos porque soñamos, soñamos ser quen 
somos, nesta utopía gozosa e antiimperia-
lista que -segundo eles- nos precipita en de-
cadencia. Son esas persoas tan admirables 
como necesarias e construtivas, valentes e 
que non se esconden. Normalmente residen 
no silencio, como dixen, pero débense re-
coñecer como honrosas excepcións que se 
negan a dicir meee e seguir
ao rabaño. Persoas que critican aos “inte-
lectuais mansos”, que se fixeron fieis a al-
gunha parte e que non resultan incómondos 
xa para
ninguén, agora van pegados ás elites e re-
nuncian á intelixencia e teñen o medo dos 
verdugos, puxéronse do lado dos que man-
dan e administran, sabendo que nos levan 
-eles tamén, co seu silencio- a unha morte 
social que nos invade. Son de moita discre-
ción, ben pensantes e repoludos vitoriosos 
que dispoñen desa conxectura optimista que 
nos persegue desde a autoridade. Ben deita-
mos dos que, de calquera xeito, non calan!

Os que non calan
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actual alcaldesa de Mos, Ni-
dia Arévalo, accedeu ao cargo 
o 12 de decembro do  2008 

tras encabezar unha moción de cen-
sura contra a socialista María Jesús 
Escudero. Naquel momento en Mos 
existía un goberno de coalición entre 
o PSdeG, con 6 actas, e o BNG con 3. 
Pero, non sabemos como, o PP conse-
guiu captar a vontade dun concelleiro 
tránsfuga do PSdeG  e co seu apoio 
aquela vergonzosa moción de censura 
puido executarse.
 En setembro do ano 2009 a comisión 
de seguimento do Pacto Antitransfui-
guismo declarou este episodio como 
“ caso claro de tránsfugas” así como 
a Nidia Arévalo e aos restantes 7 edís  
do PP como beneficiarios do transfu-
gismo. A alcaldesa e o resto de conce-
lleiros pediron a baixa no PP, pero foi 
algo puramente formal pois nas mu-
nicipais do 2011 xa se presentaron no-
vamente baixo as siglas populares sen 
o máis mínimo problema. Velaí está o 
compromiso do PP ante o transfugis-
mo: mentres lle beneficie a eles nin-
gún.
 Desde ese momento houbo tres pro-
cesos electorais municipais máis; nos 
anos 2011, 2015 e 2019.  Nas eleccións 
do ano 11 o PP si obtivo unha clara 
maioría absoluta de apoio popular 

pois sumou 4.809 votos( 10 concellei-
ros/as) fronte aos 2375 do partido so-
cialista( 5 concelleiros/as) e aos 1302 
do BNG( 2 concelleiros/as).
 Porén nos dous procesos electorais 
seguintes xa non foi así. O PP manti-
vo a 9 acta, a que lle dá a maioría ab-
soluta, polos pelos en ambos casos, e 
pola inxustiza da lei electoral que no 
reparto de actas sempre beneficia ao 
que ten máis votos, pois en ambos 
casos a suma de votos dos partidos de 
esquerda supera aos que obteñen os 
populares. Vexamos o que aconteceu 
nas dúas últimas eleccións municipais 
no concello de Mos:
No ano 2015 o PP quita 565 votos me-
nos que o conxunto da oposición e sen 
embargo obtén unha acta máis ca eles 
e pode conservar a maioría absoluta.

No ano 2019 o  PP obtén 386 votos 
menos có conxunto das forzas da opo-
sición  e sen embargo obtén unha acta 
máis ca eles e pode conservar a maio-
ría absoluta.                                                                   
Da análise obxectiva dos datos parece 
deducirse  que Nidia Arévalo non ten 

a maioría absoluta do apoio da veci-
ñanza de  Mos. Son maioría as veciñas 
e veciños que non a apoian fronte ás 

que si queren que continúe como al-
caldesa. En calquera caso o resultado 
das próximas municipais non está es-
crito, o partido aínda está por xogarse 
e todo parece indicar que van ser moi 
poucos votos os que determinarán 
que nas eleccións do 2023 o PP acade 
8 actas e perda a maioría, ou consiga 
manter a 9 e poida seguir gobernando 
Mos.  Nós, que non temos por cos-
tume mirar cara ao outro lado senón 
tomar partido , nunca polo que nos 
interesa, senón sempre polo que con-
sideramos correcto, temos moi clara a 
nosa posición:
-Unha alcaldesa que teña a 
ousadía de cualificar como 
“ non grata” a unha parte da 
veciñanza da que ela tamén é 
alcaldesa non merece gober-
nar.
-Unha alcaldesa que bipola-
riza á sociedade en amigos e 

inimigos non merece gober-
nar.
-Unha alcaldesa que trata de 
maneira diferente ás persoas 
que se connotan con ela cás 
persoas que se connotan en 
posicións contrarias non me-
rece gobernar.  
-Unha alcaldesa que prioriza 
os intereses dunha socieda-
de privada , o Celta, sobre a 
protección dos espazos na-
turais do seu pobo, e sobre 
a vontade colectiva de quen 
é lexítimo propietario deses 
espazos non merece gober-
nar.
-Unha alcaldesa que non sabe 
xestionar economicamente e 
que dilapida os cartos do seu 
concello ata chegar a situa-
lo nunha situación que ro-
zou as fronteiras da quebra 
técnica non merece gober-
nar................
Agardo que a maioría da so-
ciedade mosense sexa capaz 
de velo. Velaí van as conver-
sas con toda a oposición mo-
sense

A
Eleccións municipais 2023 en Mos . A oposición toma a palabra

2015
PP                                         3.747 votos
Gaña Mos                            1.954 votos
PSOE                                    1.601 votos
BNG                                        757 votos
Total oposición                   4.312 votos        

2019
PP                                          4.264votos
PSOE                                    2.767 votos
Gaña Mos                               975 votos
BNG                                        908 votos
Total oposición                   4.650 votos        

Reportaxe de Tino Lago e G. Figueiredo

Tino Lago
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ReportaxeEleccións municipais 2023 en Mos . A oposición toma a palabra
Os socialistas mosenses son o principal grupo de oposición  ao goberno do PP nesta localidade da  Louriña. E nós iniciamos esta xeira 
de entrevistas a toda a oposición mosense( PSOE, GañaMos e BNG) falando con eles. Todo parece indicar que a súa voceira, e tamén de-
putada provincial, Victoria Alonso  repetirá como  candidata . Ela amósase moi animada e convencida de que  no 2023 si  haberá cambio 
político  en Mos. Velaí vai o que deu de si a nosa conversa cos concelleiros e concelleiras socialistas de Mos.

“ Percibimos nas rúas de Mos un malestar crecente  cara ao goberno 
municipal, e unha onda imparable de simpatía cara ao proxecto 

socialista. Temos a convicción de que no 2023 haberá cambio de goberno”

          Valorade ao goberno municipal neste 
mandato?. 
 O que máis chama a atención , non xa neste 
mandato, senón desde que Mos padece o des-
goberno da súa nefasta alcaldesa, é a desastro-
sa xestión económica. Os recursos malgástan-

se de maneira flagrante e as necesidades reais 
da maioría da veciñanza están totalmente des-
atendidas. O resultado da catástrofe financie-
ra é que o concello ten que recorrer en moitas 
ocasións ao recoñecemento extraxudicial de 
crédito e que moitos dos traballos que se en-

cargan, que 
non serven 
para nada,-
son execu-
tados di-
gamos que 
por empre-
sas amigas
               Pon-
de algún 
e x e m p l o 
deste su-
posto dis-
p e n d i o 
económico 
que men-
cionades?
 Todos os 
temas que 
a alcaldesa 
leva a xuízo 

como a defensa do proxecto de Mouriño, á 
Comunidade de Montes, ás traídas de augas.      
A alcaldesa paga a defensa de todos estes ca-
sos con diñeiro público que non está orzado. 
            E este malgasto, en que situación 
económica deixa o concello? 
 Temos unha débeda bancaria de case 5 mi-

llóns de euros e todos os anos hai recoñece-
mentos extraxudiciais que a aumentan  entre 
800.000 e 1 millón de euros . 
 Mesmo agora, para acabar o mandato pedi-
ron un crédito de 800.000€ á Xunta de Gali-
cia para facer unhas obras innecesarias en San 
Eleuterio que van deixar sen aparcamento aos 
veciños e veciñas.  
 Levabamos dous anos sen licitar o contrato 
de lixo, imos facelo agora, e este contrato su-
pón un millón e medio de euros máis anuais, 
antes custaba 600.000€. Están a encarecerse 
moitísimo todos os contratos.  
         Queda clara a vosa posición sobre 
a xestión económica deste goberno. Agora 
queremos coñecer que pensades sobre o tra-
to á veciñanza. O goberno de Mos trata igual 
ás persoas que claramente se connotan co 
PP ,cás persoas que claramente se connotan 
en posicións contrarias ? 
 É unha desgraza  e profundamente inxusto  
pero  a resposta a esa pregunta é un NON 
rotundo. Non hai un trato igualitario. Hai 
parroquias ás que se lle dá trato de favor e 
outras que se lles quere castigar. Barrios, aso-
ciacións e colectivos que non están de acordo 
coa xestión deste goberno vense afectados e 
outros que si o están son beneficiados. A veci-

Grupo municipal do PSdeG – PSOE

Grupo municipal do PSdeG – PSOE
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ñanza mosense merécese un trato igualitario 
e non o ten. 
             A recente declaración de proxecto de 
interese autonómico ao proxecto do Celta en 
Tameiga vai conducir irremediablemente a 
un intento de expropiación? 
Se os propietarios non queren ceder nin ven-
der, a única vía que queda é a expropiación 
para que poida levar a cabo este proxecto. E 
parece claro que o  dono do Celta non quere 
desistir do seu intento de facer negocio cos 
montes de Tameiga
             Hai algunha previsión de que o 
intento de expropiar poida ser inminente ou 
credes que van esperar  ás eleccións muni-
cipais? 
 Isto está na Xunta de Galicia e non nos faci-
litan información de como vai o expediente, 
nin no Concello de Mos nin na Xunta . 
                 E a vosa posición segue sendo 
claramente en contra? 
 Estas instalacións van ser totalmente priva-
das e benefician a unha soa persoa, a Mouri-
ño. Xa o vimos cos campos de adestramento 
do Celta que se fixeron en Pereiras, dixeron 
que os clubs de fútbol de Mos poderían ades-
trar alí e non é verdade, adestra exclusiva-
mente o Celta. Sabemos que é un intento de 
Mouriño de facerse con activos e patrimonio 

para poder vender o equipo e facer negocio, 
non beneficia en nada ao noso pobo. 
          E que problema hai en Pereiras coa 
auga? ao parecer houbo este verán restri-
cións e cortes de auga. 
Este verán algunha traída sufriu cortes de 
subministración, tiveron menos cantidade e 
menos potencia de auga. Preguntamos por 
isto nun pleno e a alcaldesa presentou infor-
mes nos que alegan que é por culpa da seca. 
        Pero sospéitase que puido ter algunha 
incidencia a auga que necesita o Celta para 
regar os campos de fútbol, non? 
 Se se  escava e  se constrúe encima da te-
rra onde están os pozos e traídas de auga, é 
de supoñer que isto afectará negativamente a 
cantidade e potencia da auga. 
Tamén este inverno, os días que houbo choi-
va forte, ao estar o monte con desterre e sen 
árbores, provocou que a choiva fixese riadas 
asolagando leiras e estradas.  
       Mantilla, ti  vives en Pereiras, cando 
se iniciou todo este proceso do proxecto do 
Celta, a Comunidade de Montes de Perei-
ras,presuntamente controlada por persoas 
afíns ao Partido Popular, deulle o beneplá-
cito para facer estas instalacións coa apro-
bación maioritaria dos comuneiros e comu-
neiras. No momento actual cal é o sentir 

maioritario que percibes en Pereiras, a túa 
parroquia?
 Creo que agora mesmo é desfavorable. Xa 
daquela saíu o proxecto aprobado, pero por 
pouca diferenza de votos. Se se fai hoxe esta 
Asemblea, eu creo que o proxecto non sairía 
adiante. 
              Cales foron as vosas principais liñas 
de acción política no traballo de oposición 
que mantivestes estes anos? 
 Foron sobre todo no tema económico. Somos 
un concello pequeno cun orzamento anual de 
10 millóns de euros e a metade xa se vai en 
salarios para o persoal. Hai que administrar 
moi ben os nosos recursos para poder sacar a 
adiante proxectos de interese. 
 Tamén facemos fincapé na necesidade de 
dotar ao noso Concello dun plan urbanístico. 
Buscar unha localización para o novo Con-
cello e crear a partir de aí un núcleo urbano. 
Somos un concello moi disperso, pero creo 
que aínda estamos a tempo de que o Concello 
de Mos teña un centro e que podamos crecer 
a partir de aí. 
Necesitamos facer humanizacións con sen-
tido e atendendo ás necesidades da xente, 
tamén temos que canalizar as augas e limpar 
ben as cunetas cando se roza para que as ria-
das da choiva non vaian pola estrada... 

           É verdade que as empresas marchan de 
maneira axigantada do parque Empresarial 
Monte Faquiña? 
 Non, isto é rotundamente falso. Si que mar-
charon algunhas empresas por motivos diver-
sos, pero no momento xa están novas empre-
sas ocupando os espazos baleiros. Isto é un 
bulo  que claramente espeta o PP en contra da 
Comunidade de Montes de Tameiga para tra-
tar de desgastalos  pola súa posición contraria 
ao proxecto de Celta.
        Para o 2023 vai haber eleccións mu-
nicipais.   Xa tedes definido que vas ser ti a 
candidata Victoria? 
 Temos un proxecto e unha lista á que preten-
demos que se lle dea continuidade, pero iso 
teno que decidir a militancia na nosa próxima 
asemblea que se fará este mes de outubro. 
          E se tes a aprobación da militancia, cal 
é a túa vontade política? 
 A miña vontade é seguir a pleno rendemento 
para poder mellorar a vida dos nosos veciños 
e veciñas. 
 O que me molesta profundamente é a ma-
neira de facer política de Partido Popular. 
Fan políticas de agresións persoais e des-
cualificacións constantes nos plenos cara 
á oposición, no canto de defender as súas 
propostas. 
Se obteño a confianza maioritaria dos meus 
compañeiros e compañeiras de partido, a 
miña vontade é encabezar de novo a candi-
datura do Partido Socialista de Mos. Estou 
animada, con forzas e ilusión de ser a próxi-
ma alcaldesa de Mos. 
       A previsión realista que temos para o 
2023 é alcanzar a alcaldía?, hai posibili-
dades de que cambie a maioría en Mos? 
 Rotundamente si. No ano 2019 foron moii 
poucos votos os que fixeron que conservara 
a maioría. O que percibimos agora nas rúas 
é unha sensación de malestar continuo e 
constante contra o goberno municipal e unha 
crecente onda de apoios ao proxecto socialista.

Reportaxe
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O BNG fixo público o primeiro tramo da súa candidatura, e o sábado 8 presentou no seu local de Puxeiros aos 3 homes e 2 mulleres que ocuparán 
os 5 primeiros postos na listaxe dos nacionalistas galegos das eleccións municipais que se celebrarán o próximo ano. Esta formación política vive 
un gran momento en todo o país galego e os seus militantes de Mos amósanse ilusionados e esperanzados en que a maioría da sociedade mosense 
saiba valorar o inmenso traballo de rúa que fai o seu corpo de militantes. A súa candidatura está formada, nos postos que de momentos coñecemos, 
por xente nova moi formada, Gustavo o número 1 e graduado en historia e músico, Sara a número 2 é avogada, Alberto o número 3 ten estudos 
de enxeñería ..... que tratan de transmitir á veciñanza de Mos a súa ilusión por protagonizar un cambio de goberno que Mos precisa con urxencia. 
Nós falamos con Gustavo, o seu voceiro.

“O orgullo de vivir no concello de Mos ten que vir por termos bos 
servizos e calidade de vida, non por ter unha bandeira moi grande”

Gustavo Barcia, candidato á alcaldía de Mos polo BNG
            O pasado día 8 presentastes ás 5 pri-
meiras persoas do que será a vosa candida-
tura nas municipais do 2023.Ti repites como 
cabeza de lista e candidato á alcaldía. Cales 
son as túas sensacións ao respecto?
 Estou enormemente animado, con toneladas 
de ilusión e tamén cunha enorme sensación 
de responsabilidade pois canto máis coñezo 
a política municipal por dentro, máis me con-
venzo da imperiosa necesidade que ten Mos 
de mudar de goberno.
            Ben, fálanos das catro persoas que 
che van acompañar nos primeiros postos da 
candidatura?
 Como número 2 vai Sara Samartín unha 
moza que é natural de Pereiras e que con 
menos de 30 anos xa é unha extraordinaria 
avogada. O número 3 é Alberto Barreiro, un 
mozo de Louredo, que é enxeñeiro e traba-
lla no sector do metal e está moi vinculado 
ao tecido asociativo da súa parroquia. A nosa 
número 4 é Esther Rúas, unha veciña de To-
rroso que rexenta un negocio de artesanía na 
parroquia de Mos. E de número 5 vai ir Car-
los Villar máis coñecido como Cao de Mos. 
Como sabes el é un home moi implicado na 
comunidade de montes de Tameiga e dirixe 
de maneira brillante  a sala Rebullón , tanto é 
así que a sala chegou a estar nomeada para os 
premios Martín Codax como unha das salas 
de referencia de Galicia
             A calidade da sala Rebullón é in-
cuestionable, a súa consideración dento do 
mundo da música como unha das salas de 
primeiro nivel non a cuestiona ninguén. Po-
rén creo que o goberno de Mos o que se di 
moita colaboración non é que lle preste?
 Todo o contrario, o único que fai o Concello 
coa sala Rebullón e pórlle todo tipo de atran-
cos.
             No pleno ordinario de setembro, 
celebrado a principios de outubro, tiveches 
unha discusión coa alcaldesa na que ela ex-
hortouche a retirar a expresión “ amedren-
tar aos traballadores” que ti empregaches 
referíndoche ao goberno municipal, e ti ne-
gácheste a retirala. Explícanos ese episodio?

 Estabamos a debater unha moción do partido 
socialista pedindo que a Xunta recibise a un 
colectivo de traballadoras do Consorcio Gale-
go de Benestar en relación á folga da Galiña 
azul. Desde o BNG manifestamos que un co-
lectivo laboral debe de ser cando menos re-
cibido e escoitado. A concelleira de servizos 
sociais tivo a cara dura de dicir que nós non 
falabamos coas traballadoras. Eu retruqueille 
esa falsidade  e díxenlle que desde logo non 
lle ía dar ningunha listaxe de con quen fala 
o BNG
             Por que?
 Para que despois non poidan amedrentar ou 
incluso reprimir ás traballadoras que falen 
con nós. E fíxate, cando eu empreguei esa 
expresión de “ amedrentar aos traballadores” 

a alcaldesa seica se alporizou 
toda dixo que era algo moi se-
rio e que o retirase. Pero ao día 
seguinte dese pleno sae unha 
sentenza xudicial que condena 
ao concello de Mos por exer-
cer a represión sindical contra 
unha traballadora. Iso si que 
é moi serio. Este é un claro 
exemplo de como se comporta 
o PP con quen non lle ri as gra-
zas. De feito nese mesmo pleno 
que mencionas había un veci-
ño, que ten un problema per-
soal, manifestándose porque o 
Concello leva oito anos sen que 
lle atenda.
              A alcaldesa despreza 
a aquelas persoas e colectivos 
de Mos que non se connotan 
claramente co PP ?
 Evidentemente si. De feito ela 
chegou a dicir que consideraba 
á comunidade de montes de Ta-
meiga como “non grata”.Que 
unha alcaldesa cualifique dese 
modo a unha parte da veciñan-
za, da que ela tamén é alcalde-
sa só, para quen teña ollos para 
ver de maneira obxectiva e lim-

pa, a descualifica a ela mesma.
              O proceso para declarar o proxecto 
do Celta como en Tameiga como un proxec-
to “ de interese autonómico” parece indicar 
que o intento de expropiación é irreversible. 
Cal é a opinión do BNG?
 O proceso aínda vai para longo pero si, des-
de logo que si. Este movemento só ten por 
obxecto crear a arquitectura necesaria para 
poder darlle cobertura xurídica a un futuro in-
tento de expropiación. Desde logo a posición 
política do BNG é radicalmente contraria a 
un proxecto que arrasaría cos nosos montes 
para beneficiar a unha persoa en concreto, e 
xa che anticipo que se nas eleccións do 2023 
temos a posibilidade aritmética de gobernar 
este asunto morre ao día seguinte. Esta figura 
xurídica do interese autonómico  trata tamén, 
de saltarse a Fomento, que como sabes sobre 
o proxecto inicial fixo un informe rotunda-
mente contrario á súa execución.
             Cal é a situación económica do Con-
cello de Mos?
 Con respecto a hai uns anos está mellor. Pero 
non é grazas ao goberno municipal. Eles son 
os pirómanos que chegaron a provocar unha 
débeda de case 14 millóns de € e se a situación 
actual é menos mala que antes débese só á fa-
cenda estatal que de facto chegou a intervir ao 
noso concello. Foi o ministerio de Facenda o 
que salvou ao noso concello da quebra técni-
ca e foi o goberno de Nidia Arévalo o que nos 

levou a esta lamentable situación . Aínda con 
todo, o dispendio de cartos públicos que fai 
este goberno segue a ser elevadísimo. 
            Porén o Concello todos os anos ten 
que recorrer a recoñecementos extraxudi-
ciais de crédito?
 Si. Esa é unha figura legal pero excepcional 
pensada para facturas que entran a finais de 
ano e non se poden meter no exercicio fiscal, 
ou para situacións de emerxencia que requi-
ren actuacións urxentes( unha inundación, un 
incendio) para as que non hai dotación nos 
orzamentos do concello.
 Sen embargo o noso Concello este ano xa 
leva dous recoñecementos extraxudiciais, que 
suman, entre os dous, máis de 1.000.000 de 
€, e que son para atender gasto corrente¡¡¡¡ 
como o pago da luz da auga ou teléfonos. Un 
exemplo notorio da súa desastrosa xestión 
económica
               En pouco máis de medio ano teremos 
eleccións municipais. Cales son as expecta-
tivas realistas sobre o seu resultado?
 Estou convencido de que imos conseguir 
mudar o goberno. A percepción que temos no 
traballo de rúa así o indica. No 2019 faltaron 
moi poucos votos e desta volta ímolo conse-
guir seguro. Quero lembrar tamén que nas 
últimas municipais o número de votos acada-
dos polas 3 forzas que estamos na oposición 
4.650 supera en case 400 aos que conseguiu 
o PP 4.264.É dicir unha maioría de veciños e 
veciñas non quixeron naquel momento a vito-
ria do PP. E nas eleccións do ano próximo só 
temos que conseguir que esa maioría sexa un 
pouquiño máis numerosa para que Mos poida 
mudar por fin o desgoberno que padece. E in-
sisto, estou seguro de que o imos lograr
           Que opinas da campaña “ Somos 
Mos”?
 É como quen ten a casa chea de porcallada 
e no canto de limpala métea debaixo da al-
fombra para ocultala.” Somos Mos” só é unha 
campaña de propaganda que trata de tapar as 
miserias  do goberno do PP. O orgullo de vivir 
no concello de Mos ten que vir por termos bos 
servizos e calidade de vida,non  por ter unha 
bandeira moi grande.
              As expectativas dis que son que o 
PP perda a maioría absoluta. E en con-
creto o BNG ata onde aspira chegar?
 O BNG de Mos non se pon límites. En 
xeral o bloque vive un gran momento, 
se cadra o mellor da súa historia, e en 
Mos non somos alleos, de feito nas au-
tonómicas do 2020 tivemos un resultado 
extraordinario. Nós aspiramos a termos 
unha suba máis que notable, insisto, sen 
ningún tipo de límite, porque o BNG non 
só en Mos senón en toda Galiza debe 
aspirar a disputarlle ao PP a hexemonía 
social.

Gustavo Barcia
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Eleccións municipais 2023 en Mos . A oposición toma a palabra Reportaxe
Rematamos esta xeira de entrevistas con toda a oposición do concello de Mos falando con Roberto Rodríguez, voceiro de GañaMós asemblea 
veciñal. Roberto coincide coa visión dos outros dous grupos, o PSOE e o BNG, na necesidade que ten Mos dun cambio de goberno. Igualmente 
amósase ilusionado en que tal cambio poida acontecer nas próximas municipais  e no que respecta ao futuro de GañaMós remítese a unha próxima 
asemblea na que terán que decidir cal vai ser o seu camiño.

“Mos precisa un cambio de goberno con urxencia”
Roberto Rodríguez,  voceiro de GañaMós

         Cóntanos o máis significativo do tra-
ballo político que desenvolveu GañaMos 
neste mandato?
 Tratamos de cumprir o mandato da veci-
ñanza, que cos seus votos nos situou na 
oposición. E como tal forza de oposición a 
nosa misión é fiscalizar o traballo do gober-
no e realizar propostas realistas que poidan 
incidir positivamente na vida do noso con-
cello.
         Concrétame un pouco máis o voso 
traballo  fiscalizador do goberno ?
 Pois voume referir a dous dos contratos 
máis significativos deste mandato: o do 
SAF e o do Lixo. No que se refire ao  do 
SAF ten unha relevancia superlativa pois é 
un contrato dun enorme volume económico, 
de arredor de 1.200.000€ ,e por outra banda 
este é un servizo fundamental en calquera 

concello pois é o que atende ás necesida-
des das persoas vulnerables. Xa que logo 
a súa arquitectura económica ten que ser 
extraordinariamente rigorosa, e non o é, e o 
seu deseño estrutural ten que ser impecable, 
para que os usuarios e usuarias reciban un 
servizo sobresaínte, e tampouco o é. A nosa 
labor de oposición procurou incidir neses 
dous eixos asemade de pelexar porque as 
traballadoras do SAF tiveran mellores con-
dicións
            E o goberno fíxovos caso?
 Ningún.
          No que respecta ao contrato do Lixo?
 O pasado 7 de outubro aprobaron os pre-
gos para facer unha nova licitación despois 
de levar dous anos co contrato caducado. 
Chama a atención que o prezo que se está a 
licitar sexa case o dobre do anterior pois de 

de 600.000€ imos pasar a máis de un millón 
cen mil. No caso do lixo pensamos  que co 
persoal que hai non vai ser posible prestar 
todos os servizos que se necesitasen. Ao 
igual que no caso do SAF pedimos ao go-
berno unha mesa de fiscalización deste im-
portante contrato.
          E desta volta fixéronvos caso?
 Ningún. Nós entendemos que este contra-
to se licita agora pola inminencia das elec-
cións municipais, pois se a alcaldesa puide-
ra estar máis tempo prorrogando o anterior 
, así o faría.
       Esa suba tan importante do prezo do 
contrato do lixo vai repercutir no recibo 
que pagan os veciños?
 Ela di que non
          Entón como se vai sufragar?
 Preguntámosllo e non o di. O único que co-
menta é que xa o veremos nos presupostos 
do ano próximo.
       Ben, explicado o voso traballo de opo-
sición, agora tócache facer unha valora-
ción global da acción política do goberno 
no mandato?
 Por desgraza o de sempre:
-Carencia de proxecto de concello
-Dilapidar os cartos públicos
- Tratar de maneira diametralmente opos-
ta á veciñanza: alfombra vermella para os 
que a alcaldesa identifica como próximos ás 
súas posicións e desprezo absoluto para as 
veciñas e veciños que ela identifica como 
simpatizantes de posicións contrarias
-Cinguirse á publicidade e a propaganda e 
non atender as necesidades reais do noso 

Concello como por exemplo a urxencia que 
temos dun centro de día.
           Sobre o anuncio da vivenda pública 
en San Eleuterio que opinión tes?
 Nidia Arévalo non ten proxecto de Con-
cello. Mos ten un potencia inmenso tanto 
residencial como industrial. E cando desde 
a Xunta ofrécenlle a posibilidade de facer 
vivenda en Mos, eles aínda se poñen a estu-
dar 3 zonas  distintas, porque, insisto,care-
cen de proxecto de Concello.
 Para nós a posibilidade de comprar viven-
da en altura, no noso concello, chega moi 
tarde. Xeracións de mosenses que están 
entre os 40 e os 50 tiveron que marchar a 
vivir a outros concellos porque no noso non 
tiñan posibilidades. Nós o que defendemos 
é a vivenda pública protexida en alugueiro.
       Semella que o camiño para declarar 
o proxecto do Celta como de interese auto-
nómico vai levar a un intento de expropia-
ción. Cal é a opinión de GañaMós?
 Xa desde o principio GañaMós amosou 
unha opinión radicalmente contraria a este 
proxecto, tanto polo proxecto en si como 
pola forma autoritaria ,escura e despótica 
pola que foi formulado polo goberno mu-
nicipal. Nós seguimos , sen ningún tipo de 
ambigüidade nin matiz, na mesma posición 
contraria que mantivemos desde o princi-
pio.
          A alcaldesa de Mos trata de maneira 
diferente ás persoas que claramente están 
connotadas con ela que ás que están con-
notadas con posicións contrarias?
 Si. Hai moita diferencia no trato aos ve-

Roberto Rodríguez

ciños  segundo ela os perciba como próximos ás súas 
posicións  ou non. Para os que ela considera amigos hai 
unha ponte de prata e para os que a alcaldesa considera 
inimigos só hai desprezo.
        Cal é a situación económica real do Concello?
 A súa xestión económica non é correcta. E non o digo 
eu, dio intervención que continuamente manifesta que o 
Concello non pode proceder da maneira que o fai. Eles 
abusan dos contratos menores sen ter partidas orzamen-
tadas asignadas para eses servizos. Hai moitos informes 
desfavorables á hora de pagar facturas, e eles recorren 
con moita frecuencia ao recoñecemento extraxudicial de 
crédito.
         En pouco máis de medio ano imos ter eleccións 
municipais. Mos necesita un cambio de goberno?
 Si, sen dúbida si. Este goberno carece de proxecto de 
concello só é propaganda e Mos precisa un cambio con 
suma urxencia.
        E ves posible que o PP perda a maioría absoluta?
 Xa o vía no 2015 e faltou moi pouco, e tamén o vin no 2019 
e de novo faltaron moi poucos votos. Estivo a piques nos 
dous últimos procesos electorais e no 23 estou convencido de 
que si vai acontecer. Mos non pode estar máis tempo con este 
desgoberno que padece. En moitas ocasións Mos funciona 
pola vontade do seu tecido asociativo que son quen, co seu 
grande traballo, poñen en marcha as actividades culturais ou 
deportivas porque se polo goberno municipal fora non sería 
nada, pero nada de nada.
      Nesas elección do 2023 onde vai estar GañaMós?
 Teremos que ter unha asemblea e alí decidirmos o que faremos.



Outubro 2022

C/ Generoso Diminguez 174     
36415 Cela, Mos

Pontellas Abelenda
O Porriño

9

O concello do Porriño reafirma a súa
 colaboración coas AMPAS

O Porriño

 A administración local dispuxo 21.000 euros en axudas municipais e xa se 
efectuou o primeiro pago -80%- ás beneficiarias
 Estas subvencións non se convocaban dende o curso 2018-2019 

 O Concello do Porriño vén de resolver as 
axudas municipais dirixidas a asociacións e 
entidades sen ánimo de lucro que desenvol-
ven accións no eido da educación. A adminis-
tración local dispuxo un total de 21.000 euros 
para axudas ás ANPAS do municipio e efec-
tuou xa o primeiro pago -80%- ás asociacións 
beneficiarias. 
 En total foron tres as Anpas que solicitaron 
e xustificaron as axudas:  a ANPA do CEIP 
Plurilingüe de Atios que o fixo para o Aula 
Madruga, a do CEIP Cruz Budiño, para acti-
vidades extraescolares e saídas culturais, e a 
ANPA Oliveira para saídas culturais. 

Cabe destacar que estas achegas suspendé-
ranse os dous últimos cursos escolares pese 
a contar con partida no orzamento. O novo 
executivo local decidiu retomalas ao conside-
ralas vitais para o correcto funcionamento da 
comunidade educativa. 
 A concelleira de Educación, Carolina Gon-
zález, quixo destacar “o fundamental labor 
que desenvolven as asociacións de nais e pais 
dentro da comunidade educativa,  sobre todo 
no tocante á organización de actividades ex-
traescolares tan importantes para os alumnos 
e alumnas e para facilitar a conciliación fa-
miliar”.

CCOO gaña o xuizo contra o concello de
Mos por prácticas antisindicais

 No pasado día 4 de outubro de 2022, CCOO 
recibiu a sentenza favorable a defensa dos 
dereitos sindicais dunha representante das 
persoas traballadoras do concello de Mos.
 En setembro de 2021, a ofensiva antisin-
dical comezou con unha Resolución de Al-
caldía de Mos, na que solicitaba a devolu-
ción das horas dedicadas a labor sindical.
 Entendía a administración local que tiña 
potestade para limitar o uso do crédito 
horario e a súa distribución por parte de 
CCOO entre os seus representantes legais.
 Ata 2020 ningún sindicato facía uso das 
horas sindicais. Ca entrada de CCOO na 
representación legal do concello de Mos, 
comezouse a facerse acción sindical e por 

tanto a usar as horas de permiso destina-
das a tal efecto. Automaticamente iniciou-
se un movemento reaccionario para mer-
mar o máximo posible a acción sindical de 
CCOO.
 Sendo o crédito horario sindical o recur-
sos mais importante para realizar a activi-
dade de defensa das persoas traballadoras, 
as trabas interposta polo Concello de Mos 
vense truncadas pola sentenza desfavora-
ble os seus intereses.
 O xuizo celebrado en maio de 2022, ven 
de dar sentenza neste día, data na que es-
peramos por fin retornar a normalidade 
sindical, tras varios meses de bloqueo por 
parte de Alcaldía de Mos.

Mos

Nova derrota xudicial do 
concello de Mos

Carlos Martínez, coordinador de servizos á cidadanía da
                                           agrupación de Vigo de  CCOO
O concello de Mos foi recentemente 
obrigado vía sentenza xudicial, por-
que antes se negou a atender a razóns, 
a aceptar que os delegados e delegadas 
de CCOO no comité de empresa do 
Concello cederan o seu crédito ho-
rario, para realizar traballo sindical, 
á delegada desa central sindical que 
CCOO considerou que debera recibi-
lo pois polo seu perfil o sindicato con-
sidéraa  unha persoa idónea para rea-
lizar sindicalismo. Nós conversamos 
coa persoa de CCOO responsable das 
relacións coas administracións locais 
na súa agrupación de Vigo.

           Cantos anos levas afiliado a CCOO?
 Desde 1.992.Levo 30 anos
          Nestas 3 décadas no sindicato verías 
todo tipo de contextos, algún tan complicado 
como o que parece que estamos a vivir?
 A crise do 2008 foi bestial, pero esta ten pinta 
de que pode chegar a ser peor. Veremos como 
evoluciona pero en principio parece diferente 
a todo o que temos vivido ata agora.
         Cal é a túa responsabilidade no sindi-
cato?
 Levo a administración local. Negocio nos 
concellos da miña área, Vigo e Baixo Miño( 
arredor de 30 concellos) os dereitos laborais 
dos seus traballadores e traballadoras tanto os 
funcionarios como o persoal laboral.
          As negociacións cos alcaldes e alcal-
desas en liñas xerais en que parámetros se 
moven?
 Hai de todo. Ás veces hai tensións e ás veces 
se chegan a acordos de maneira máis fácil.
          Cóntanos o conflito concreto que tives-
tes co Concello de Mos?
 Nas últimas eleccións sindicais demos un 
salto importante e pasamos de ter 2 represen-
tantes no comité a 4 nun comité de 10 persoas 
que funciona como un só órgano colexiado. 
As e os delegados electos teñen un crédito ho-
rario de  horas mensuais para realizar as súas 
funcións sindicais.
 Nós decidimos que 3 dos nosos delegados lle 
cederan o seu crédito á nosa compañeira que 
ía de número un na nosa lista, pois entendia-

mos que polo seu perfil e características posúe 
elevadas capacidades para facer sindicalismo.
Fixemos a solicitude e aceptárona e así esti-
vemos un ano.
            E logo cal foi o motivo do conflito?
 Seica a nova interventora entendía que ese 
crédito horario non nos correspondía,pois 
consideraba que os delegados representantes 
de funcionarios non lle podían ceder horas, 
pois a compañeira para a que demandamos 
o crédito é persoal laboral. Nós entendiamos 
que iso non é correcto pois o comité de em-
presa é un só órgano colexiado. Eles consi-
deraban o contrario e cortáronnos o crédito 
horario.
          De que maneira vos comunicaron o 
corte do crédito horario?
 Por escrito á interesada
            Cal foi a vosa reacción?
 Pois en vista de que non atendían a razóns 
non nos deixaron outra saída que acudir ao 
xulgado e denunciar ao concello de Mos. Saíu  
a sentenza hai moi pouco e a xustiza danos 
a razón en que si temos dereito a fusionar o 
crédito horario pois o comité de empresa do 
concello de Mos funciona como un só órgano.
          Sabes se o Concello ten pensado pre-
sentar recurso?
Coido que non. A sentenza é rotunda.

Carlos Martínez

A Louriña
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As obras de restauración da capela do 
cristo comezarán antes de seis meses

 O Concello do Porriño concedeu onte a licencia de obras hoxe á Diócese Tui 
Vigo para a reconstrución do templo ubicado no parque do Cristo
 As obras serán executadas e financiadas pola Diócese Tui-Vigo e contan cun 
orzamento de 71.165 euros

 As obras de reconstrución da Capela do 
Cristo darán comezo nos próximos meses. O 
Concello do Porriño concedeu onte a licencia 
de obra á Diócese de Tui-Vigo para o comezo 
dos traballos de reparación da cuberta do tem-
plo antes de seis meses.
 As obras que executará e financiará a Dió-
cese Tui-Vigo contan coa autorización da 
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e un 
orzamento de 71.165 euros. 
 “É unha gran nova para O Porriño, algo moi 
demandado non só polo valor patrimonial e 
sentimental da Capela senón tamén pola pe-
rigosidade que implica o estado no que se 
atopa dende hai máis de dous anos”, afirmou 
o alcalde Alejandro Lorenzo, “Tal e como se 

comprometeron dende a Diócese Tui-Vigo 
unha vez finalizaron as periciais pendentes no 
mes de xullo solicitáronse os pertinentes per-
misos para acometer a reforma. Tanto dende 
o Concello do Porriño como dende a Diócese 
axilizáronse os trámites para que as obras poi-
dan iniciarse o antes posible”. 
 Lembramos que o edificio está danado den-
de o 16 de marzo de 2020, cando unha grúa 
pluma de grandes dimensións caíu sobre el 
destrozando a cuberta e parte do seu interior.    
A Diócese de Tui-Vigo, propietaria do recinto 
relixioso, presentou unha reclamación contra 
as seis empresas implicadas no sinistro e as 
súas respectivas aseguradoras que está pen-
dente de resolver. 

A capela do Cristo

O Porriño

O Porriño

O persoal municipal aprende a salvar vidas 
 Instructores sanitarios do Hospital Álvaro Cunqueiro e Garda Civil ofreceron 
ao persoal do Concello nocións básicas de RCP con motivo do Día Mundial da 
Reanimación Cardiopulmonar

O persoal do Concello do Porriño aprendeu 
hoxe a salvar vidas da man de profesionais do 
Hospital Álvaro Cunqueiro. 
Con motivo da celebración do “Día Mundial 
da Reanimación Cardiopulmonar”, que este 
ano se desenvolve baixo o lema “Aumentar a 
supervivencia da parada cardíaca é posible”, 
o servizo de Medicina Intensiva deste centro 
hospitalario organizou unha actividade infor-
mativa dirixida aos traballadores municipais, 
co obxectivo de sensibilizalos da relevancia e 

repercusións da morte súbita cardíaca e for-
malos nas técnicas básicas de RCP (Reanima-
ción Cardiopulmonar). 
O persoal de todos os departamentos muni-
cipais, incluído o alcalde do Porriño, Ale-
jandro Lorenzo, participou hoxe nos talleres 
impartidos nas dependencias da Policía Lo-
cal. “Saber dar unha resposta rápida e eficaz 
ante unha parada cardíaca é vital e pode che-
gar a duplicar a supervivencia”, explicou o 
rexedor, “Facelo correctamente é doado se 

sabes recoñecelos signos 
da parada cardiorespirato-
ria e proceder da maneira 
correcta”. 
O alcalde quixo agrade-
cer ao persoal sanitario a 
súa disposición e explicou 
“conseguir que os espazos 
públicos sexan espacios 
cardioprotexidos non pasa 
só por dotalos de desfi-
briladores, tamén hai que 
formar ao persoal que dia-
riamente os frecuenta para 
que poidan actuar. Por iso 
esta actividade formativa extenderase, da 
man do Concello,  a todos os centros culturais 
das parroquias, clubes deportivos e centros 
educativos”. 
Importancia das técnicas de RCP e desfibri-
ladores
A Fundación Española do Corazón recoñece 
que preto de 130.000 persoas morren anual-
mente no noso país debido a enfermidades 
cardiovasculares, o que as confirman como 
a principal causa de mortalidade. A maioría 
das mortes evitables causadas por factores 
cardiovasculares acontecen fora dos centros 
hospitalarios, por iso a inclusión de desfibri-

ladores nos centros e espacios laborais resul-
tan fundamentais para garantizar unha inter-
vención rápida e eficaz. De aí a importancia 
de recoñecer os sinais dunha parada cardio-
respiratoria e as técnicas de reanimación car-
diopulmonar básica, xa que a realización de 
manobras de soporte vital básico logran du-
plicar as posiblidades de supervivencia. 
Estas manobras constitúen unha parte fun-
damental da cadea de supervivencia, da que 
ademais forman parte a activación inmedia-
ta do sistema de emerxencias , a través das 
urxencias sanitarias Galicia-061, a masaxe 
cardíaca de calidade e a desfibrilación precoz. 

Persoal municipal e monitores nos obradoiros de RCP

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

 O concello do Porriño Licita a mellora do vial e parque de Vilafría

  O  Conce l lo  do  Por r iño  saca  a 
l i c i t ac ión  dun  v i a l  mun ic ipa l  en 
Vi l a f r í a ,  que  dende  ha i  anos  se 
a topan  en  ma l  e  e s t ado  e  p rec i -
san  dunha  r ehab i l i t ac ión  in t e -
g ra l  do  pav imen to . 
 O  p roxec to ,  que  con ta  cun  o r-

zamen to  base  de  165 .019  eu ros 
con  ca rgo  ao  P lan  Conce l los  22 , 
i nc lúe  a  me l lo ra  do  to r r e i ro  de 
f e s t a s  e  p i s t a  depor t iva  do  pa r-
que  que  se  a topa  na  zona ,  a lgo 
moi  demandado  t an to  po la  ve -
c iñanza  como po la  comis ión  de 

f e s t a s . 
 Os  t r aba l lo s  inc lúen  a  me l lo ra 
e  r epos i c ión  do  f i rme  de  todo  o 
v i a l ,  ademai s  da  c reac ión  dun-
ha  senda  peon i l  e  dun  paso  de 
peóns  e l evado  á  a l tu ra  do  pa r-
que .  Den t ro  do  r ec in to  do  pa r-

que ,  r eas fa l t a r a se  unha  supe r-
f i c i e  de  p re to  de  900  m2 ,  que 
i nc lúe  a  cancha  de  ba lonces to  e 
o  campo  de  fú tbo l  onde  ademai s 
se  in s t a l a rán  novas  po r t e r í a s  e 
canas t a s .
 “Trá t a se  dunha  ac tuac ión  moi 
demandada  dende  ha i  t empo  po la 
vec iñanza  xa  que  o  e s t ado  no 
que  se  a topa  e s t e  camiño  mun i -
c ipa l  supón  un  ve rdade i ro  r i s co 
pa ra  a  s egur idade  de  veh ícu los  e 
peóns” ,  exp l i cou  o  a l ca lde ,  A le -
j andro  Lorenzo ,  “Non  só  a  e s t r a -
da ,  t amén  a  zona  do  to r r e i ro  e  do 
pa rque  que  na  ac tua l idade  non 
es t á  en  cond ic ións  de  se r  u sada 
n in  como zona  de  l ece r  n in  pa ra 
a  p rác t i ca  depor t iva” . 

O proxecto inclúe a reposición do firme de todo o vial e a mellora integral da cancha de baloncesto e campo de fútbol do parque
O Porriño

A Louriña
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SOLUCIÓNS
HORIZONTAIS

A-APAÑABOLBORETAS. B-CRAPULA-MURADA.C-AG-ÑU-ARCADE-AM.D-U-PAPA-ORADORA.E-RETRACTAR-CVI.F-
ER-ARTABRO-EN.G-LOIS-UI-OLLAR.H-ISO-MANUELMARIA.I-AIDA-RA-RA-R-AD.K-NOOR-ISA-DC-P-I-L-ON-ODA-
PRACTICA
VERTICAIS
1-A-AURELIANO. 2-PCG-EROSION.3-AR-PT-IODO.4-ÑAÑARAS- ARO.5-APUPAR-M-D.6-BU-ACTUARIA.7-OLA-TAI-
NAS.8-LAR-AB-U-AP.9-B-CORROER-R.10-OMAR-OLLADA.11-RUDA-LM-CC.12-ERED-AAR- T.13-TA-OC-RR-PI.14-
ADARVE-IA-C.15-SAMAIN-ADIA

HORIZONTAIS
A-APARELLO EN FORMA DE SACO , CUN MANGO, UTILIZADO PARA CAZAR BOLBORETAS. B-PERSOA 
QUE LEVA UNHA VIDA LICENCIOSA-MULLER NATURAL DE MUROS. C-SÍMBOLO QUÍMICO DA PRA-
TA- MAMÍFERO RUMINANTE AFRICANO DA FAMILIA DOS BÓVIDOS-PARROQUIA DE SOUTOMAIOR 
FAMOSA POLAS SÚAS OSTRAS-SÍMBOLO QUÍMICO DO AMERICIO. D-ÚLTIMA VOGAL-A MÁIS ALTA 
AUTORIDADE DA IGREXA CATÓLICA-MULLER CON FACULTADES PARA A ORATORIA. E-RETIRAR 
FORMALMENTE ALGO QUE SE DIXO-106 EN NÚMEROS ROMANOS. F-AO REVÉS SEGUNDA NOTA 
MUSICAL-INDIVIDUO HOME DUN POBO CELTA QUE HABITABA O QUE HOXE É A COMARCA DE FE-
RROL-PREPOSICIÓN. G-.....PÉREZ CASTRILLO, ANTIGO ALCALDE DE VIGO- AO REVÉS IZQUIERDA 
UNIDA- VER. H-DEMOSTRATIVO NEUTRO-ENORME POETA GALEGO CUXA VIÚVA, SALETA GOI, FA-
LECEU HAI POUCO. I-NOME DUNHA ÓPERA DE VERDI- DEUS EXIPCIO-ANFIBIO DE PEL VERDOSA 
QUE É BO NADADOR-CONSOANTE-AO REVÉS ENTREGA. K-ANTIGA RAÍÑA DE XORDANIA-ABRE-
VIATURA DE ISABEL-600 EN NÚMEROS ROMANOS- CONSOANTE- UN.L-ACESO-POEMA LÍRICO COM-
POSTO PARA SER CANTADO-ÚTIL E FÁCIL DE USAR

VERTICAIS
1- PRIMEIRA VOGAL-.........BUENDÍA O CORONEL DE “ CEN ANOS DE SOIDADE”.2- PARTIDO COMUNIS-
TA GALEGO-DESGASTE PRODUCIDO NUNHA SUPERFICIE POLA ACCIÓN DA AUGA OU O VENTO.3-AO 
REVÉS DEUS EXIPCIO-O PARTIDO DE LULA-ELEMENTO QUÍMICO CUXO SÍMBOLO É I.4-CALQUERA 
TIPO DE ALOUMIÑO OU BROMA UTILIZADO PARA FACER AS BEIRAS A ALGUÉN-PEZA EN FORMA DE 
CIRCUNFERENCIA.5-PROTESTAR CON BERROS E ASUBÍOS-1.000-500.6-ANTIGA MATRÍCULA DE BUR-
GOS-MULLER QUE DÁ FE DOS ACTOS XUDICIAIS.7-EXPRESIÓN UTILIZADA PARA SAUDAR-QUISTES 
QUE LLE SAEN ÁS VACAS NOS CADRIS.8-LIGA ARMADA REVOLUCIONARIA-AS DÚAS PRIMEIRAS 
DO ALFABETO-ÚLTIMA VOGAL-PARTIDO FUNDADO POR VARIOS MINISTROS DE FRANCO XERMOLO 
DO ACTUAL PP.9-A SEGUNDA DO ALFABETO-DESTRUÍR POUCO A POUCO-CONSOANTE.10-NOME DE 
HOME-MIRADA SUPERFICIAL.11-PLANTA CON PROPIEDADES MEDICINAIS-CONSOANTES DE LAMA-
200.12-NO UNIVERSO DE TOLKIEN...........LUIN(MONTAÑAS AZUIS)-RÍO DE SUÍZA-CONSOANTE.13-EN 
IDIOMA MAYA “EXCREMENTO”-LINGUA PROVENZAL-CONSOANTE REPETIDA-3,14.14-CAMIÑO NO 
ALTO DOS MUROS DUNHA FORTIFICACIÓN DETRÁS DO PARAPETO-MARCHABA-100.15-FESTA DE 
ORIXE CELTA, MOI POPULAR EN GALICIA, QUE CONMEMORA A FIN DO VERÁN E O COMEZO DO 
INVERNO-APRAZA,ATRASA

O encrucilladOO encrucilladO 
                                Por Khan deanPor Khan dean

Carlos Méixome, Historiador
Un, é que vai tendo moitos anos. Con perdón. 
Ben sei que non é cousa de gabarse do que 
non está de moda. Refírome aos moitos 
anos; non a cumprilos. O caso é que froito 
do moito troulear veume á chencha unha 
cántiga de mocidade, de non lembro quen; 
aínda que ben pensado deberon ser moitos 
os seus interpretes pois foi canción de éxi-
to reiterado e danza constante.
O texto non era, como xa intuíu o lector, 
unha labarada de virtudes literarias. Mais 
ou menos dicía:  “Esquerda, esquerda; 
dereita, dereita; adiante, atrás; un, dous, 
tres”. O retrouso repetíase ata a saciedade 
ou ata que, afogado de tanto chimpo, re-
matabas estomballado nunha daquelas ca-
deiras macizas propias de tempos escuros.
O monótono texto e os reiterados move-
mentos aos que incitaba, viñéronme ao 
maxín nestes días nos que se armou unha 

pequena barafunda nas chamadas “redes 
sociais” ou “aparellos autistas” (que un 
visita de cando en vez para non sentirse 
illado de todo), por mor da visita da por-
tavoz nacionalista a un taller de costura de 
certo renome.
Pareceume que o retrouso casaba ben con 
ese cismar do galeguismo de ir para alá 
ou para acó, con tal de enredar no cami-
ño. Tampouco pretendo ser orixinal, pois 
a chanza téñoa escoitado en moitas oca-
sións. Explícome. Refírome á porfía dal-
gúns de “a miña esquerda non manda nin-
guén”. Así que cando alguén lle entraba, 
ou entra, a vea radical non tardaba moito 
en ocorrérselle a outro unha argallada aín-

da maior con tal de manterse “à gauche” 
e ocupar un espazo na xeopolítica interna, 
de absoluta inutilidade social, que permita 
arrexuntar un grupiño de presión ata que 
este esmorece e, coas calores e choivas ou-
tonais, abrolle un novo. A teima cismona 
deu reviravoltas abondo e non é do caso 
sinalalas; que sempre queda feo.
A outra cismona obsesión, viña, e ven, da 
outra banda. A choromicada permanente da 
inexistencia dunha dereita galega, no sen-
so de autónoma, galeguista ou nacionalis-
ta, que non no senso étnico, pois ninguén 
lle pretende roubar as súas orixes a quen 
nos leva gobernando décadas de formali-
dade autonómica e séculos sen este requi-

lorio administrativo. Algúns intentárono. 
Que eu lembre, e incumprindo o de non si-
nalar, quixo facelo don Eulogio coas mans 
encalecidas dos socios da COREN vella; 
despois, dende un curuto con pretensións 
ilustradas, pretendeuno o felón barulleiro 
de Barreiro ao que todo lle serve con tal 
de ser el o que predica; e, por desconta-
do,  intentouno o meu paisano Pepe Cuíña 
que non caeu na conta da perversa e eterna 
maldade dos que aparentan ser “señoritos 
de cidade” ou teñen fachenda de selo; nin 
tampouco, infelizmente, do curta que é a 
vida. Deixei para o último os que senten 
a ausencia da dereita, pero non son quen 
de facela e, non sei se por mofa, esíxen-
lle, aos que se reclaman de esquerda, que 
o fagan.
Lembren o retrouso, rítmico e axitado, e 
deixen facer oh! 

Ienca
Opinión
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O lobby proxeneta acusa e 
difama a Amelia Tinganus pola 
súa loita a favor da abolición 

da prostitución

 Dende a Asemblea Feminista Paxaretas 
queremos denunciar a campaña de acoso, 
ameazas e difamación por parte do Lobby 
proxeneta reunido baixo o nome de “Pla-
taforma de afectados por la abolición” da 
que está a ser vítima a nosa compañeira 
@amelia.tiganus
 Ao longo destes anos de activismo pola 
abolición da prostitución, Amelia Ti-
ganus puxo o seu corpo, a súa cara, mente 
e corazón en bandexa a todas as persoas 
que quixeran escoitar, pensar e sentir que 
a existencia da prostitución trae moita 
desgraza e sufrimento a aquelas que máis 
nos precisan. 
 Non foi fácil para ela tomar a decisión de 
exporse publicamente, poñendo en risco 
a súa integridade ao encarar o crime or-
ganizado. Non exenta de sentir medo, o 
deber moral e ético que a empurraba e a 
segue a empurrar a facelo foi máis forte.
 Agora mesmo, coa Lei contra o Proxe-
netismo debaténdose no Congreso, au-
mentou a súa presenza e exposición, pero 
nesta ocasión os proxenetas parece que o 
queren xogar todo a unha carta, imaxina-
mos que por medo a perder o poder e o 
control sobre os corpos das mulleres. 
 Amelia precisa da nosa axuda, da axuda 
das mulleres e da sociedade. Necesitamos 
que se escoite a súa voz e se saiba o que 
está a acontecer, para que o lobby proxe-
neta entenda que, canto máis sexa ataca-
da, maior será a resposta e desta forma 

deixen de acosala e difamala. Nas últimas 
semanas, Amelia estase a atopar de forma 
“casual” con proxenetas... Por todo isto, 
precisamos estar máis unidas que nunca. 
Dende aquí pedimos a todas as asocia-
cións e persoas abolicionistas, que cren e 
loitan polos dereitos de tódalas mulleres 
que nos axuden a difundir e denunciar 
esta situación
 Amelia, compañeira, amiga, estamos 
contigo e os proxenetas tamén nos teñen 
enfronte.  Grazas pola túa labor e por 
todo o que fas por nós, as mulleres. 
Non poderán con nós!
Se tocan a unha, respostamos todas!

Redondela

Amelia Tinganus, activista pola defensa da abloición da prostitución
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Última hora/O Condado

Ponteareas inicia o procedemento para 
reclamar á Xunta os gastos asumidos polo 

Concello na Estación de Autobuses
 O alcalde en funcións de Ponteareas, Roberto 
Mera, ditou hoxe unha providencia para que 
os servizos municipais cuantifiquen con exac-
titude o déficit asumido polo Concello pola 
xestión da Estación de Autobuses entre o ano 
2011 e o 2022, coa intención de reclamarllo 
formalmente á Xunta de Galicia “á vista da 
súa negativa a asumir voluntariamente a súa 
obriga de compensar os gastos soportados por 
Ponteareas durante 11 anos”, sinalou.
 Na providencia relátanse con detalle e de 
forma documentada todas as vicisitudes 

acontecidas na xestión da Estación de Auto-
buses dende que en 2011 venceu o contrato 
de explotación en virtude do cal o Concello 
xestionara a estación dende 1991. O daque-
la alcalde, Salvador González, comunicou á 
Xunta que o Concello non quería continuar 
coa explotación da Estación porque lle supu-
ña un déficit anual de máis de 40.000 euros. 
A Xunta comprometeuse entón a dar unha 
solución antes de finalizar 2011, pedindo ao 
alcalde González Solla “a colaboración dese 
Concello para que siga garantindo a xestión 

dos servizos na estación”. 
Dende entón sucedéronse diversos intentos 
por parte da Xunta de adxudicar a explota-
ción, o que non logrou até finais do pasado 
ano 2021, mantendo o Concello durante case 
11 anos a xestión en precario, de favor e como 
colaboración coa administración autonómica, 
e asumindo as perdas do servizo. En 2012, o 
alcalde González Solla solicitou a compen-
sación dos gastos que carrexaba ao Concello 
esa situación e no 2013 a Xunta, a través dun 
oficio do 23 de setembro, atendeu a petición 
nos seguintes termos:  “unha vez se produ-
za o cese efectivo na prestación do servizo 
público por ese concello, a Xunta de Galicia 
procedería a concertar con esa administración 
a compensación económica que corresponda 
polo déficit económico da explotación que se 
está a producir nesta situación de prolonga-
ción do servizo”.
 Dende entón, tanto as reclamacións de com-
pensación económica feitas polo exalcalde 

González Solla como as posteriores baixo 
a presidencia de Xosé Represas e agora con 
Cristina Fernández Davila “non só non fo-
ron atendidas senón que a Xunta, faltando á 
súa palabra e compromisos documentados, 
transmitiu ao Concello este ano a súa nega-
tiva a pagar a súa débeda con Ponteareas”, 
sinala Roberto Mera.
 O alcalde en funcións lembra que a pro-
pia Xunta cualificou a xestión do Concello 
como unha “colaboración, pois nin tan se-
quera existiu contrato nin concesión algunha 
e os propios servizos xurídicos municipais 
cualificaron en 2015 a xestión da Estación 
como altruísta até que se adxudicase a un 
novo concesionario e sometida ao pagamen-
to do déficit asumido polo Concello”.
 Mera sinalou que “o goberno local vai de-
fender os intereses de Ponteareas e non vai 
permitir que a Xunta incumpra as súas obri-
gas e non pague as súas débedas co Conce-
llo”.

 O próximo sábado 29 de outubro, As Ne-
ves será o escenario do ‘1º Encontro de 
Artes no Territorio’, un evento que quere 
servir de base para pensar novas fórmulas 
que axuden a potenciar a economía e o 
desenvolvemento turístico dende as artes 
e a cultura.
 Este encontro pretende alicerzarse no 
apoio da veciñanza e na experiencia das 
entidades locais, traballando co coñece-
mento, indagando na identidade cultural 
que habita o territorio de Galicia, en xeral 
e, particularmente no do Condado-Para-
danta e nas Neves; a paisaxe, abranguendo 
tanto a natural como a construída; o turis-
mo, centrado nos xeitos de comunicación, 
dende a música a gastronomía, da enogra-
fía á arquitectura ou da enoloxía ao lecer e, 
por último, desvelar como a cultura pode 
potenciar a actividade económica.

Obxectivo
 A finalidade última é que a 
integración das artes e a ar-
tesanía local, a fotografía e o 
cinema, as acción escénicas 
e performativas ou as inter-
vencións artísticas, proce-
suais ou específicas para un 
espazo, convertan o Encon-
tro de Artes das Neves nun 
proxecto colectivo.
 Co comisariado da Coo-
perativa Performa (David 
Barro, Mónica Maneiro e 
Iñaki Martínez Antelo) este 
proxecto quere servir para 

significar o Condado como un espazo 
aberto á creación de vangarda, respectuoso 
coas tradicións e promovendo o patrimo-
nio cultural e natural.

Programa
 A actividade comezará ás 11:00 h. na Casa 
da Xuventude, cun ‘Taller de deseño es-
tratéxico’ no que participarán os membros 
do Grupo de Desenrolo Rural (GDR) Con-
dado-Paradanta, entidades locais e repre-
sentantes das vilas irmáns portuguesas de 
Melgaço e Monção.
 Ás 17:30 horas será o tempo da actuación 
de Macarena Montesinos e a Banda Mu-
nicipal de Rubiós, na Praza Maior, pre-
sentando o seu ‘Concerto Monocromo’. A 
entrada é libre.
 A Compañía Chévere presentará ás 
18:30h. a súa obra ‘As fillas bravas de Mo-
mán’, no Auditorio Municipal, con entrada 
é de balde ata completar aforo

As Neves acolle o 
‘I Encontro de Artes e Territorio’

As Neves
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Redondela acolle a final da XXVII Liga
 Galega de fútbol sala adaptada

Redondela

 A 3ª e última xornada da liga Galega de 
Fútbol Sala para discapacitados intelec-
tuais tivo lugar este 5 de outubro nas ins-
talacións do Pavillón Municipal e no pa-
villón ‘A Marisma’ de Redondela. Unha 
cita que enfrentou a 11 equipos de toda 
Galicia cun total de 120 deportistas que 
competiron en 2 categorías: Competición 
e Adaptada.
 Entre os integrantes da competición ato-
pábanse a Fundación Celta Integrada, o 
equipo San Rafael, Juan XXIII e ASDAN; 
este último representado a Redondela. 
Por outra banda na competición adapta-
da xogaron os equipos ASPANAEX, Juan 
María, Fundación Celta Integra “ A”, 
Fundación Celta Integra “ B”,  Saladino 
Cortizo “ A”, Saladino Cortizo “ B”  e San 
Rafael.
 Ó evento deportivo acudiu a alcaldesa 
de Redondela, Digna Rivas, para apoiar e 
agradecer o traballo que fai a Federación 
Galega de Deporte Adaptado. En palabras 
da alcaldesa “a federación realiza un gran 
traballo e pon o punto de atención sobre 
o deporte adaptado organizando disputas 
de alto nivel. Este tipo de encontros de-
mostran o valor dos deportistas galegos”.
 Durante o evento atopábanse a secreta-
ria da federación, Susana García e o di-
rector técnico da Federación, Domingo 

Salinas quen lembrou que “despois do 
parón provocado pola pandemia, este ano 
2022 retomamos aos poucos as activida-
des que vimos desenvolvendo cada ano. 
Desde a Federación estamos moi agrade-
cidos á total colaboración do Concello de 
Redondela sempre que solicitamos facer 
calquera evento de deporte adaptado”.
 Susana García tamén quixo,“agradecer 
a extraordinaria disposición do Concello 
de Redondela á hora de acoller esta fi-
nal. Sempre nos sentimos ben arroupados 
cando organizamos partidos en Redonde-
la”.
 María Castro, concelleira de economía 
e emprego; xunto con Olga García, con-
celleira de ensino e xuventude, foron 
as encargadas de repatir os trofeos aos 
gañadores. No ‘Cadro de Honor’ os ga-
ñadores foron o equipo redondelán AS-
DAN na categoría de competición non 
adaptada, seguido do Celta Integra; Na 
categoría adaptada o gañador foi o equi-
po Celta Integra A, seguido de Juan Ma-
ría.
 Digna Rivas, pola súa banda, agradeceu 
á Federación que elixira Redondela en-
gadindo que “A Federación Galega de 
Deporte adaptado pode contar con Re-
dondela para todos cantos eventos de-
portivos queiran realizar”.

 A Federación Galega de Deporte Adaptado (FGDA), organizou en Redondela 
a 3ª xornada da liga Galega de Fútbol sala na que participan equipos de toda a 
comunidade. O redondelán ASDAN foi o gañador da competición non adaptada 
e o Celta Integra A o gañador da Adaptada.

Digna Rivas  cos xogadores e organizadores da liga

Redondela

A Asociación de Empresarios de
 Redondela valora os resultados

económicos da feira de o
portunidades de forma moi positiva.

No ámbito da feira, e considerando os 
resultados da enquisa realiza aos 31 es-
tablecementos participantes, o ratio de 
retorno da inversión (ROI) e do 300% 
pero si consideramos a incidencia sobre 
o resto das actividades comerciais e de 

Digna Rivas, alcadesa de Redondela e Javier Bas cunha representación da 
Asociación de Empresarios de Redondela

servizos da Vila este ratio é do 800%.
 O comercio acolleu con gran ilusión a 
volta da Feira de Oportunidades a este 
espazo da Alameda de Redondela que 
sen dúbida quedouse pequeno para aco-
ller toda a oferta comercial do munici-
pio.
 O respaldo de toda a corporación 
municipal a este evento de dinami-
zación comercial é unánime e así se 
puxo de manifesto durante a celebra-
ción do evento co presenza de todos 
o grupos políticos no acto oficial de 
visita á feira.
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“Nin a lei de amnistía nin as de memoria histórica 
resolveron o problema de base: a falta de alicerces 

da democracia española”
Francisco Martínez López, o último guerrilleiro

 O Quico é unha desas persoas coas que ás veces a vida te pre-
mia dándoche a posibilidade de coñecer, un auténtico heroe. 
El é un home do Bierzo,  de case 100 anos de idade, naceu 
en 1925, e foi guerrilleiro na España de Franco, combatente 
contra a barbarie monstruosa do nacional catolicismo español.   
Quico amósase moi orgulloso de ter compartido camiño con 
aqueles guerrilleiros e guerrilleiras que en realidade eran mo-
zos e mozas de nobre ideais que deron o mellor de si mesmos, 
incluso as súas vidas e a súa liberdade,para loitar contra a bar-
barie e contra os bárbaros. El veu presentar o seu último libro 
a Redondela e nós non perdemos a oportunidade de conversar 
con Quico, o último guerrilleiro.

Entrevista de  Marco A. Santos Soto

Francisco Martínez López “El Quico”

        Ves a Redondela a presentar o libro 
que escribiches coa túa filla verdade?
 Si, é unha parte do meu espazo vital : a 
loita pola democracia. A miña filla naceu 
en Francia pero pronto comezou a estudar 
e traballar sobre o movemento guerrilleiro, 
de feito a súa tese doutoral versa sobre este 
tema.
        O que imos ver no libro é a túa vida?
 Si, é a miña vida .É a miña memoria vital 
sobre a loita pola liberdade e a democracia.
      E que nos podemos encontrar cando 
o leamos?
 É un relato que describe como eu vou ad-
quirindo conciencia política e como me in-
corporo á guerrilla. Pero sobre todo o que 
eu trato de transmitir para que o coñezan as 
novas xeración é o profundo civismo e con-
ciencia democrática que tiña aquela oposi-
ción ao franquismo.
 A guerrilla foi unha reacción humana 
lóxica fronte á barbarie que era a ditadu-
ra franquista. A guerrilla podía ser militar 
pero non tiña carácter militar senón que tiña 
unha natureza social e política. Alí era todo 
solidariedade e fraternidade. A nosa organi-
zación social era un modelo de sociedade 

moito máis xusto e nobre que a propia so-
ciedade española.
      Que tal anda de memoria histórica este 
goberno “ máis progresista da historia”?
 Eu o que penso é que estamos aínda a pa-
gar as consecuencias dunha transición na 
que non houbo a necesaria ruptura senón 
continuidade, co que os que tiñan o poder 
seguiron e seguen a manter a hexemonía.
       Cando te metiches na guerrilla?
 Cando tiña 9 anos. Eu nacín no 1925 e xa 
vivín a revolución de Asturias pois os meus 
pais estiveran implicados naquel proceso 
e eu, sendo neno, observaba e quedoume 
gravado no máis profundo da alma. Can-
do chega a Fronte Popular hai unha ilusión 
enorme e un entusiasmo xeneralizado por-
que parecía que España superaba o período 
reaccionario e iniciaba un camiño de luz, 
esperanza , liberdade e xustiza social. Pero, 
por desgraza, chega o golpe de estado e o 
que trae consigo é a represión , a morte e a 
barbarie
A guerrilla foi unha forza de resistencia 
armada á barbarie do franquismo. Eu im-
pliqueime nela xunto con varios familiares, 
amigos e veciños.

      Cando se produce o golpe de estado 
por que  a República non armou ao pobo?
 Eu daquela era un neno e non tiña capa-
cidade para analizalo, o que penso agora é 
que a Republica tampouco é que fose a pa-
nacea revolucionaria. Era a burguesía espa-
ñola quen a sustentaba e se cadra case tiñan 
máis medo ao movemento obreiro que ao 
fascismo.
      Como era aquela guerrilla?
 Había grupos en Galicia, Asturias e El 
Bierzo. Intentouse un acordo estrutural 
para acumular forzas pero non foi posible, 
as diferencias políticas e estruturais fixeron 
imposible o acordo.
      A ti chegáronte a capturar?
 Non, nunca.
      Pero estiveches no exilio?
 Si, o grupo no que eu saín foi o último que 
abandonou a loita na provincia de León. 
Quedou un grupo en Ourense que o deixou, 
e marchou ao exilio, un ano máis tarde. 
Co exilio español non todos os pobos fo-
ron iguais, quixera destacar a solidariedade 
profunda que en liñas xerais si amosou o 
pobo francés.
      Para o réxime erades “ bandoleiros”?

 Si, seino pero iso era cara ao exterior. 
O que intentaba transmitir o réxime era 
que aquí non existía disidencia política 
camuflando os episodios de loita políti-
ca como meros actos de bandoleirismo.
      Que opinas da lei de amnistía?
 O seu obxecto era deixar impune o 
réxime franquista. Cando desde unha 
perspectiva ética o desexable sería xu-
dicializar non só ás persoas que parti-
ciparon del reprimindo aos verdadeiros 
demócratas, senón tamén ao propio 
réxime como responsable da negación 
da democracia en España. Nin a lei de 
amnistía nin as leis de memoria histó-
rica resolven o problema fundamental 
que é a falta de alicerces da democracia 
española.
       Carrillo foi un traidor?
 Tivo as súas luces e as súas sombras. 
O que é innegable é que foi un loitador 
sen reservas contra o franquismo.
        Falemos de actualidade. Como 
analizas a guerra en Ucraína?
 Putin non é un santo e tamén ten res-
ponsabilidade, desde logo que si, pero a 
guerra é un proxecto da OTAN.
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“A guerrilla era moito mellor valorada polas comunidades 
onde existía que os representantes do estado franquista”

Entrevista de Marco A. Santos Soto

 Miguel é un director de cinema cuxo traballo “ La ciudad de la sel-
va” foi seleccionado no Festival de Cinema Independente de Valencia 
como candidato ao premio de mellor dirección e ao de mellor docu-
mental. E finalmente galardoado co premio ao mellor documental. 
Este traballo refírese a unha historia verdadeiramente apaixonante 
: un lugar lugar oculto no monte preto da aldea de Casiao, en Ou-
rense, que foi fundado por distintas persoas que fuxían da represión 
franquista. O paso do tempo fixo que estas persoas acabasen conver-
tidas en guerrilleiros que subsisten e loitan contra a garda civil.  Car-
los Tejerizo, director do proxecto arqueolóxico “ Sputnik Labrego” 
é unha persoa moi importante na produción deste traballo pois das 
súas prospeccións conclúense que “ La ciudad de la selva” é o lugar de 
Europa occidental con máis xacementos de guerrilla. Desde as nosas 
páxinas non podemos máis que darlle os parabéns emocionados a 
Miguel e a todo o seu equipo, por ter a valentía de contribuír a digni-
ficar a memoria dos guerrilleiros antifranquistas persoas cuxo valor 
e dignidade fan mellor á humanidade.

       O primeiro que me chama a atención 
Miguel, case me emociona, é que sendo 
ti de Valladolid fales un galego impeca-
ble..?
 Moitas grazas Marcos. Eu procedo dun-
ha familia emigrante, parte procede de La 
Rioja, parte de Segovia e parte de Galicia. 

Sei o que supón ten que desenvolver un 
proxecto de vida lonxe de onde naciches 
e son un home moi respectuoso. A miña 
parella é galega , eu vivo en Vigo e teño 
amigos que me ensinaron o idioma.
       Pero non che impuxeron a súa apren-
dizaxe non como defenden algúns?

 Iso carece de sentido. Aprender idiomas 
non ten nada de malo, todo o contrario 
supón unha enorme riqueza e eu se vou 
vivir a calquera sitio procuro coñecer o 
idioma que falen alí. Paréceme o natural.
       Estás presentando o teu traballo“ 
La ciudad de la selva”.Cóntanos que é?

  É moitas cousas, se cadra unha das máis 
importantes é a que nós denominamos : 
a derradeira fronte de batalla da guerra 
civil. É un espazo físico singular no que 
hai unha fronte de batalla concreta  entre 
a guerrilla e o exército de Franco, despois 
de finalizada a guerra.

Miguel Riaño,  director do documental “ La ciudad de la selva”

Miguel Riaño, director de “Ciudad de la Selva” 
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      Este documental ten 
unha peculiaridade signi-
ficativa pois alén das tes-
temuñas orais utilizastes 
a arqueoloxía?
 Si, e foi un formato que 
me fixo sentir enorme-
mente cómodo. O noso 
obxectivo é contribuír a 
que o público sexa quen 
de construír un pensa-
mento autónomo sobre 
unha realidade comple-
xa que cómpre observar 
desde unha perspectiva 
multi disciplinar.
       Como foi a rodaxe?
A verdade houbo que 
facer desprazamentos moi longos ata 
a zona de rodaxe, Pena Trevinca, con 
equipos moi pesados que o facían todo 
complicado. Entre as viaxes en coche 
e as  andainas investiamos entre 6 e 
8 horas só para desprazarnos ao lugar 
de traballo. Pero ben, forma parte do 
traballo na natureza e a verdade paga 
a pena porque eses son montes fermo-
sísimos.
       Supoño que o momento no que 
viches por primeira vez “ La ciudad 
de la selva” sería moi emocionante?
 Absolutamente Marcos. Pensar que 
alguén viviu alí voluntariamente foi 
algo que a min me convenceu de que 
o compromiso e a determinación que 
tiña esta xente merecía ser contada De-
trás dese asentamento había un traba-
llo moi complexo, profundamente ra-
zoado que indica que as persoas que alí 
viviron estaban preparadísimas.
       Cal era a relación dos nativos cos 
guerrilleiros?
Os primeiros fuxidos que chegaron ao 

asentamento eran locais, e logo foron 
xuntándose con outras persoas que 
chegaron doutros puntos e que escapa-
ban por motivacións políticas diversas. 
A constante represión exercida polo 
estado franquista levou á existencia de 
certo nivel de simpatía da comunidade 
local cara á guerrilla, que se materiali-
za en axuda, enlaces e colaboracións. 
Hai unha idea xeral referente á hones-
tidade dos guerrilleiros cos xente das 
aldeas, e pola contra tamén a a hai 
sobre que a garda civil sobrepasábase 
con moita frecuencia.
          O acoso da garda civil foi tan 
duro?
 Si, foi moi duro, de aí que se lembre 
de maneira pexorativa á garda civil 
naquelas circunstancias. O mal que o 
facía a garda civil supuxo que a pou-
co que fixeran os guerrilleiros a súa 
imaxe no pobo fose magnífica. A gue-
rrilla, e isto que vou dicir transcende 
calquera visión ideoloxizada, come-
tendo errores , que tamén os cometeu, 

era un colectivo moi respaldado polas 
comunidades dos sitios nos que exis-
tía. Non teño ningunha dúbida de que 
a guerrilla era moito mellor valorada 
pola xente que os representantes do es-
tado franquista.
       Cóntanos en que consiste ME-
TROPOLIS o proxecto de cooperativa 
audiovisual da que formas parte?
 Pois o seu obxecto é basicamente per-

mitirnos traballar no noso, o mundo da 
comunicación, ás persoas que a cons-
tituímos. A colaboración é un xeito de 
organización social mellor que a com-
petición e é o camiño para dignificar 
as condicións de traballo. Hai en Es-
paña en xeral, e en particular no noso 
sector tamén, moita xente con enor-
mes capacidades para o traballo que 
non están  suficientemente valoradas. 
A nosa idea é irmos integrando cada 
vez a máis profesionais na cooperativa 
para podermos repartir máis traballo. 
Nós seguimos aprendendo para podelo 
facer cada vez mellor
      Como valoras a acollida do pú-
blico nas salas nas que proxectastes o 
documental?
 Moi boa. Estamos moi satisfeitos. 
Ogallá poidamos darlle continuidade 
ao proxecto
        As sensacións ao recibir o premio 
ao mellor documental?
 Non esperaba este resultado, dúas 
seleccións e un premio. O resultado 
superou as miñas expectativas. Estou 
enormemente  contento, ilusionado, 
agradecido e orgulloso.

Un dos chozos atopados rematado de reconstruir con debuxo

Entrevista
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Para o BNG o PP pón na diana aos
 empregados e empregadas municipais

Xoán Carlos González asegura que “rexeitaron apoiar o pago das horas extra, 
criticando a redución da xornada laboral”.
Redondela

Redondela

 Durante a sesión plenaria de setembro, o go-
berno do PSOE levou a pleno a aprobación 
dos gastos correspondentes ás horas extras 
dos meses de xullo e agosto. “Trátase dunha 
obriga regulada por lei que tras o esgotamen-
to da partida recollida nos orzamentos se 
aprobe en sesión plenaria o recoñecemento 
destas gratificacións”, sinalou o voceiro na-
cionalista. “Estos pagos, tamén teñen un lí-
mite anual, que xa coas recoñidas só do mes 
de xullo, chegaron ao tope”, ampliou.
 A proposta saíu adiante, malia que o Par-
tido Popular, negouse a apoiala. “Asistimos 
con preocupación ao discurso da dereita de 
poñer na diana aos empregados e emprega-
das municipais”, enfatizou o edil. Segundo 
considera os populares centráronse en criti-
car o acordo de redución horaria tomado no 
pasado ano entre o goberno municipal e os 
diferentes sindicatos, que tamén contou co 

apoio do BNG. 
 Para o voceiro nacionalista trátase dunha 
estratexia urdida dende o PP, cun único in-
terese electoralista. “Pretenden desprestixiar 
a profesionalidade dos e das traballodras 
municipais, o que os leva a non recoñer o 
dereito de cobrar as horas extra”, sinala. Re-
corda igualmente como xa no seu momento 
“o Partido Popular, co apoio de AER negou-
se a aprobar a percepción do complemento 
de productividade. “A aprobación dos or-
zamentos, permitíu correxir este bloqueo e 
que os e as empregadas municipais, poidan 
cobrar por determinados servizos como a 
nocturnidade”, apuntou.
 Finalmente o voceiro nacionalista compro-
mete os apoios da súa organización á defen-
sa dos dereitos laborais e económicos dos 
traballadores e traballadoras do concello de 
Redondela.

O BNG de Redondela, movilízase en de-
fensa da Sanidade Pública..

“A veciñanza expresounos a súa disposición a apretar para evitar o desman-
telamento do sistema sanitario”, manifesta o voceiro municipal Xoán Carlos 
González

Enmarcado na campaña de recollida de si- naturas en defensa da Atención Primaria en 

Galiza, propiciada 
pola Plataforma SOS 
Sanidade Pública, a 
organización nacio-
nalista desprazouse a 
diversas parroquias 
do concello de Re-
dondela. En Chapela, 
en somentes hora e 
media, recolléronse 
ata 50 destes apoios.
Segundo o voceiro 
nacionalista, “a xente 
síntese agredida polo 
goberno da Xunta, 
que pretende quitarlles un servizo público 
esencial”, sinalou. Entende o enfado e ma-
lestar que lles están transmitindo nesta cam-
paña.
Mais valora positivamente a determinación 
que a mesma veciñanza lles expresa a estar 
dispostos e dispostas a “apretar” para deter 
as pretensións do goberno galego. “Non nos 
van roubar o que é noso, o que mantemos 
cos nosos impostos. A Sanidade Pública é un 
dereito irrenunciábel”.
Na mesma campaña o BNG de Redondela, 
presentou unha moción da Plataforma SOS 

Sanidade Pública, para ser debatida no Ple-
no. “Trátase de expresar no máximo órgano 
de representación veciñal, o rexeitamento do 
conxunto da sociedade aos intentos da Xunta 
de deteriorar, e desmantelar a Atención Pú-
blica”.
Nesta estratexia de apoio ás movilizacións 
en defensa da sanidade pública, o BNG de 
Redondela participou da manifestación que 
tivo lugar pola Vila, o 22 de setembro. “Aquí 
seguiremos apoiando aquelas propostas para 
mellorar a Sanidade Pública e Atención Pri-
maria”, afirma o voceiro municipal do BNG.

Xoan Carlos Gónzalez e varios militantes do BNG recollendo sinaturas en Chapela

Redondela
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Entrevista Redacción

“Pazos de Borbén carece de alcalde. 
Non hai  ninguén ao mando”

Luciano  Otero de  Alternativa Veciñal,  xefe da oposición en Pazos de Borbén
Despois de rozar cos dedos a alcaldía nos dou últimos procesos electorais  o líder de Alternativa Veciñal, e xefe da oposición de Pazos, 
Luciano Otero amósase  convencido e ilusionado en que  nas eleccións do ano próximo o seu proxecto político obterá a confianza da 
maioría  da  veciñanza  da súa localidade e, por fin, este concello poderá  mudar un goberno  que non fai outra cousa que deixar  pasar 
o tempo e mirar para outro lado cada vez que xorde algún problema.

      Luciano, podemos dicir que vas ser el can-
didato de Alternativa Veciñal para as vindeiras 
eleccións municipais? 
 Previsiblemente si. O que si podo asegurar é que 
Alternativa Veciñal vaise presentar con toda a ilu-
sión , o ánimo e a forza para desta volta, si, poder 
desbancar ao goberno do PP. Con toda a modes-
tia creo que podemos dicir que somos a única al-
ternativa con serias posibilidades de conseguilo.

       Entón, se tes a confianza dos teus compañei-
ros e compañeiras  , tes ánimos e vontade para 
volver encabezar a lista de Alternativa Veciñal? 
 Si, rotundamente si. Considero que temos un 
moi importante traballo político detrás e non de-
bemos de tiralo  pola borda. 
      Por que pensas que Pazos de Borbén necesi-
ta un cambio político? 
 Por moitas cousas, por exemplo, as multas que 

nos veñen de saneamento e o concello non fai 
nada. 
       E estas multas son polo deixamento do Go-
berno municipal? 
 Si, claro. Mesmo este mes estamos coa campa-
ña en contra das verteduras que hai en Amoedo. 
Sabemos que hai problemas difíciles de resolver, 
como o da depuradora, pero se non fas nada e non 
traballas na solución, esta non chegará nunca. 
 Desde a Xunta non só chegan multas pola depu-
radora, senón por non analizar as augas, non en-
vialas, non ter ordenación municipal sobre isto.... 
Isto si é desidia do Goberno municipal. 
      Andrés Iglesias é o alcalde de Pazos de Bor-
bén, ou só o é formalmente? 
 Creo que non temos alcalde nin goberno, que non 
hai ninguén ao mando. Póñoche como exemplo a 
estrada que vai desde os Valos a Amoedo. Debe 
ser o primeiro caso dunha infraestrutura, que ne-
cesita unha mellora urxente, teno todo a favor e, 
aínda así, non se fai.  
      Cando paso por esta estrada vexo carteis de 
veciñ@s que se laian  do mal estado da estrada, 
que é o que lle pasa?
 Esta estrada é da Deputación de Pontevedra. Ten 
un trazado moi antigo, o chan está nun estado pé-
simo. Desde o ano 2018, a Deputación aprobou 
un proxecto para arranxala e está paralizado pola 
actitude do concello. 
 Entendemos que se gaña de novo Andrés Igle-
sias e o PP todo vai seguir igual, e esta vía de 
comunicación que atinxe a tres parroquias do 
noso concello vai seguir nun estado lamentable. 

O desleixo do goberno municipal é máis que no-
table en case todo, pero neste importante asunto 
supera os límites do alarmante.
        Cres que Andrés Iglesias vai volver encabe-
zar a lista do PP? 
 Eu creo que si, que segue Andrés de cabeza de 
lista e Eloísa Nogueira vai de segunda. 
         Eloísa é a persoa que leva o peso dos 
plenos. Asume o papel que antes desempeñaba 
Severino. Como é Eloisa   nas relacións coa 
oposición? 
 Pésima, deteriorouse moito o ambiente nos Ple-
nos. Xa non hai debate nin diálogo  como cando 
estaba Severino . Agora non responden as nosas 
preguntas ou dannos respostas absurdas.  Cando 
levamos preguntas aos Plenos obrígannos a fa-
cerlle as preguntas todas seguidas e as respostas 
van todas seguidas tamén, sen dar opción a de-
bate. O normal e lóxico é facer unha pregunta e 
contestar, facer outra, e contestala, como se facía 
antes.
        Dime un exemplo?. 
 Preguntarámoslle se van axudar dalgunha ma-
neira ás familias que teñen fillos estudando en 
Redondela para os que non hai transporte públi-
co. Contestáronnos que si, que as ían a axudar. 
Preguntámoslles como, que ían facer e respondé-
ronnos que a pregunta xa estaba contestada.  
        Fixeron algo respecto diso? 
 Non,non fixeron nada. 
       Luciano, cales son os principais problemas 
que padece Pazos? 
 A lentitude e desorganización da xestión cotiá do 

Luciano Otero
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concello para a veciñanza. Eu levei a pleno unha 
chamada de atención da valedora do pobo, porque 
un veciño meteu unha petición e non lle contesta-
ron, volveu metela e seguiu sen contestación, me-
teu 5 escritos para que lle contestasen un, despois 
dun ano de trámites. 
Hai que darlle un impulso ao concello e potenciar 
un plan xeral. Estamos a funcionar coas normas 
subsidiarias . 
       O PP leva moitos anos tendo maioría abso-
luta neste concello. Nunca deu un paso adiante 
para facer un Plan Xeral? 
 Si. Expúxose unha proposta antes do 2011, pero 
houbo movementos veciñais en contra, había cou-
sas sospeitosas e presentáronse moitas alegacións. 
Metérono nun caixón e alí quedou enterrado. 
 Tamén está o do polígono de Amoedo, no canto 
de colaborar coa Comunidade de Montes para dar-
lle un impulso ao polígono, mellorar as infraestru-
turas para que creza e veñan empresas, están con 
enfrontamentos. Esta é outra característica deste 
Goberno.
         Este problema caracteriza a Galicia desde 
sempre. O nepotismo e a bipolarización da so-
ciedade en amigos e inimigos. O PP de Pazos de 
Borbén actúa así? 
 Lévao ao extremo totalmente, parece que fan polí-
tica de patio do colexio. Ata no Pleno de setembro 
impedíronnos facer as preguntas. Queixámonos, 
víronse acurralados , o alcalde levantou a sesión 
e non puidemos terminar a nosa quenda de pre-
guntas. 
        Nas eleccións do 2019 o PP conservou a 
maioría por moi pouquiños votos. Houbo dúas 
casuísticas que foron , ao meu xuízo, as que lle 
deron o 6 concelleiro por esa marxe tan estrei-

ta:1) A decisión  de Conde de presentarse.2)  E 
unha situación un tanto anómala de presuntos 
censos en puntos concretos de Pazos de persoas 
que supostamente non viven no Concello. Quero 
preguntarche polas dúas:
Sabes se Conde ten intención de volverse presen-
tar?
 Creo que non, que non se vai a presentar. 
         E no tema de censo ides facer algo? 
 Imos estar moi vixiantes. Nos anteriores comi-
cios, como viron perigar a maioría absoluta, fixe-
ron  presuntamente empadroamentos en núcleos 
que controlan como, por exemplo, a residencia 
da terceira idade ou en casa dalgúns concelleiros. 
Sospeitamos que houbo uns 40 empadroamentos 
que non son veciños de Pazos. Destes 40, algúns 
votaron por correo e sospeitamos que Andrés foi 
investido alcalde con votos fraudulentos. 
        Hai maneira de controlar isto? 
 Hai un período de exposición pública do censo.
         Cales son as expectativas realistas que tes 
para as próximas eleccións? 
 Isto é moi difícil de pulsar, pero estou seguro 
que eles non o teñen fácil. Hai máis veciños 
descontentos co goberno municipal que os que 
están contentos. En total son uns 1126 votos 
para o conxunto da oposición fronte aos 850 que 
quita o PP. O PP non ten a confianza da maioría 
de Pazos. E estou seguro que desta volta a rea-
lidade sociolóxica do noso concello reflectirase 
nas urnas de maneira que o PP perda a maioría 
absoluta,
       Que podería atopar en ti un veciño ou unha 
veciña de Pazos se foses alcalde? 
 O primordial, traballar e estar presente. Despois, 
tentar acabar co sectarismo no concello

Entrevista/Redondela/ Pazos de Borbén

AER e Alternativa Veciñal de Pazos de 
Borbén urxen solución aos vertidos dia-

rios no río Alvedosa
 A agrupación redondelá comprométese a sufragar un estudo das augas do río 
se a situación continúa sen solventarse
 Denuncian a pasividade de ambos concellos e solicitan a intervención de Au-
gas de Galicia nesta “barbaridade medioambiental”
Redondela/Pazos de Borbén

 As agrupacións de electores Alternativa 
Veciñal de Pazos de Borbén e a de Re-
dondela, AER, xuntan os seus esforzos 
na denuncia dos constantes vertidos de 
aguas fecais e industriais que está a facer 
o Concello de Pazos nun afluente do Al-
vedosa e que perxudica gravemente ao 
ecosistema de ambas localidades coa pa-
sividade das dúas administración locais. 
Segundo explica Luciano Otero, conce-
lleiro e voceiro de Alternativa Veciñal  
“urxe unha solución xa que levamos 
anos con esta problemática, con decan-
tadoras obsoletas que non fan a súa fun-
ción tanto en Amoedo, como en Pazos, 
Moscoso e Nespereira”. “Cremos que os 
vertidos, que son constantes, proveñen 
dunhas 150 casas, uns 400 veciños da 
zona, así como do Polígono Industrial 
de Amoedo, que acolle a 14 empresas”, 
continúa Otero. 
 Ante esta situación, a Agrupación de 
Electores de Redondela, AER, denuncia 
que esta “barbaridade medioambiental” 
está a pór en perigo os bancos maris-
queiros de Redondela e a ría. “O sistema 
da decantadora de Amoedo, totalmente 
obsoleto e cunha maquinaria sen ningún 
mantemento, está a supor un vertido dia-
rio de litros e litros diarios a un afluente 
do río Alvedosa que pasa por Redonde-
la”, explica Roberto Villar, concelleiro 
da Agrupación. Por iso, solicitan que 
Augas de Galicia faga unha execución 

subsidiaria do problema e aporte solu-
ción efectivas e urxen ao Concello de 
Redondela para que se persoe como par-
te interesada e solicite vía oficio ao orga-
nismo autonómico información sobre o 
vertido contaminante que realiza o Con-
cello de Pazos de Borbén. Segundo indi-
ca Roberto Villar, concelleiro de AER, 
“a pasividade do goberno de Redondela 
neste asunto é evidente xa que reunímo-
nos co concelleiro de Medio Ambiente a 
principios de setembro para urxir unha 
solución e seguimos a esperar”.  “O 
compromiso de nosa Agrupación é clara 
-continúa Villar-  se non  se soluciona en 
breve, AER sufragará con medios pro-
pios un estudo sobre o estado das augas 
do Alvedosa”. 
Pola súa banda, Alternativa Veciñal de 
Pazos de Borbén explica tamén que a desi-
dia do concello de Pazos está a provocar que 
esta situación sexa endémica na zona e “boa 
proba disto son os expedientes que, dende 
hai anos, Augas de Galicia lle ten aberto ao 
Concello por non cumprir cos requisitos ad-
ministrativos de facer analíticas constantes e 
reenviárllelos para a súa revisión. De feito, 
segundo indica a agrupación, “O Concello 
de Pazos de Borbén leva xa dúas sancións 
de 5.000 euros cada unha e conta con máis 
expedientes aínda por resolver o que supón 
tamén un grave perxuízo económico para 
as arcas municipais ademais do evidente 
dano medioambiental
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Avda. Castelao, 128
Arcade

Telf. 986 700 854

Avda. de Redondela, 43
Chapela

Telf. 986 454 098

Estrada de Soutomaior, 9  Arcade

Estamos implicados coa vida
           impiicaste con nós?

A

 ROMAN
A

TAPERIA BAR

Tapas - Menú peregrino - Bocadillos

Especialidad en angulas 

Telf 637 94 06 82
Rúa A Ponte,23

Pontesampaio

Magosto popular  en Sameán

EL CHOCO DE ORO   
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Chapela

O pasado 8 de outubro un grupo de seis amigos e amigas do lugar de Sameán  
do barrio da Devesa na parroquia de Arcade do Concello de  Soutomaior ,apro-
veitando as castañas temperás, organizaron no parque do seu barrio un magní-
fico magosto de indiscutible éxito popular pois a asistencia nalgún momento 
chegou a superar as 300 persoas. Parabéns ás persoas que tiveron a iniciativa, 
e os nosos mellores desexos de que poida haber máis edicións desta popular 
tradición do noso país.

Os máis pequenos tamén disfrutaron da xornada do magosto

Prespectiva do Magosto de Sameán

Moscoso celebra as súas festas Patronais
Pazos de Borbén/Soutomaior
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     . Tinte 10 min                . Lifting pestañas

. Tratamientos personalizados

Especialistas en color, corte
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630 71 47 65

Redondela mantense firme ante a 
restrición do tráfico pesado en tránsito 
no casco urbano, competencia municipal

 Con motivo da humanización da Praza de 
Ponteareas na entrada da Vila de Re-
dondela, o Concello de Redondela res-
trinxiu o tráfico pesado en tránsito polo 
casco urbano entre a Praza de Pontea-
reas, Rúa Pai Crespo, Rúa José Regojo 
e Rúa Xoán Manuel Pereira. “Coloca-
mos PANEIS INFORMATIVOS con 
intención de avisar aos vehículos de 
carga pesada que ao chegar a Redon-
dela non poderán circular polo centro. 
Isto o entendemos como unha forma de 
colaborar para o bo funcionamento do 
tráfico”. A alcaldesa de Redondela re-
itera que “os paneis informativos non 
prohiben en ningún momento a circu-
lación pola estrada P0-250. A sinais 
son informativas, é unha forma de avi-
sar de que a prohibición entra en vigor 
ao chegar as zonas de competencia do 
Municipio, concretamente o Casco Ur-
bano”.
 Os documentos pertinentes foron man-
dados á Xunta de Galicia quen segue 
sen presentar resposta. “Tanto a Xunta 
como o Alcalde de Pazos, Andrés Igle-
sias, non tiveron intención de reunirse 
co noso goberno a pesar das multiples 
insitencias pola nosa parte. O silencio 
por resposta é o que recibimos sempre 
por parte da Xunta”, declara Rivas.
Dende o Concello queren deixar cla-
ro que “as declaracións recibidas onte 

por parte da Xunta e o Alcade de Pazos 
son falsas, sendo tamén falso o titular 
en prensa. Os camións seguen poden-
do circular pola PO-250, unha estrada 
na que non temos competencias. Non 
vamos a consentir as mentiras que a 
xunta e o alcalde de Pazos botan sobre 
o noso goberno”.
 Digna Rivas engade que, “a retirada 
destas sinais provocarían desinforma-
ción aos camións. Pedimos responsa-
bilidade á Xunta dos altercados que 
poidan suceder entorno a nova situa-
ción do tráfico en Redondela”.
 “Consideramos que a intención das 
declaracións de Andrés Iglesias teñen 
a intención de crear unha disputa to-
talmente innecesaria, xa que son con-
tradictorias. Repetimos que en ningún 
momento imos permitir o tráfico pesa-
do en tránsito no centro”, conclúe Ri-
vas.

Redondela

Redondela

AER denuncia que un erro cometido polo Con-
cello na compra da parcela de Vilavella 
pon en risco a viabilidade do proxecto

O goberno de Rivas non mercou unha rampla de acceso á parcela que é 
crucial para a correcta circulación dos vehículos no aparcadoiro

 A Agrupación 
de Electores de 
Redondela de-
nuncia que o go-
berno de Digna 
Rivas  cometeu 
un grave erro 
na compraven-
ta da parcela 
de Vilavella ao 
non incluir nesta 
operación a ram-
pla de acceso 
posterior desde a 
rúa do Muro. Se-
gundo puido constantar AER na reunión 
mensual de seguemento dos orzamen-
tos, celebrada o pasado 5 de outubro, a 
compra que realizou o Concello de Re-
dondela aos antigos donos da propiedade 
incluía só o edificio de oficinas, a nave 

e a parcela pero non a devantida rampla. 
Isto pon en risco todo o proxecto do apar-
cadoiro, que estaba concibido con sentido 
único: entrada de vehículos dende a praza 
de Ponteareas e saída pola rúa do Muro. 
 “Estamos a falar dun investimento de 
449.000 euros na compra da propiedade 
e parece ser que, a pesar da importancia 
dese importe, ninguén no Concello pare-
ce que verificou o que se estaba a com-
prar exactamente”, insisten desde a Agru-
pación.
 Segundo constantan membros da Agru-
pación de Electores de Reondela, “a gra-
vidade do asunto, ademais de por en risco 
unha importante cantidade de recursos 
económicos, supón xa a demora do mes-
mo co conseguinte prexuízo económico”. 
Ademais, en caso de non chegar a un 
acordo cos actuais propietarios da ram-
pla, “o proxecto resultante vai ser moi-
to peor que o orixinal xa que a entrada 
e saída dos vehículos serían polo mesmo 
lugar, a praza de Ponteareas, co conse-
guinte problema de seguridade viaria que 
isto conlevaría”.
 AER quere lembrar tamén que o proxec-
to de Vilavella foi un dos puntos chaves 
para chegar a un acordo para apoiar a 
aprobación dos orzamentos de Redon-
dela. De feito, o goberno modificou no 
seu momento o proxecto inicial adap-
tándoo aos criterios da Agrupación para 
incluír zonas verdes e facer un proxecto 
máis sustentable. “Agora, todo isto está 
en suspenso pola ineptitude do goberno”, 
conclúen desde AER. 

O teu 
xornal en 
galego

Redondela

Estado actual da rampa
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Pedro Cortegoso Gago, Traballador do SERGAS
Opinión

A insoportábel situación da sanidade pública en Marín
on é novidade que a situación da 
sanidade pública galega, e máis 
concretamente a atención primaria, 

é desastrosa. Marín non é excepción, e os cen-
tros de saúde de Marín e Seixo están en míni-
mos de persoal desde fai tempo, agravándose 
a situación no período estival coas vacacións 
do persoal e a xubilación de profesionais.
Con todo a última semana do mes de setem-
bro podemos considerala como a peor. Se-
gundo datos da Plataforma pola Defensa do 
Centro de Saúde de Seixo, de 14 médicos que 
deberían atender no centro de saúde de Marín 
ningún día houbo nin a metade do persoal. O 
luns catro médicos de mañá e dous de tarde, 
o martes tres de mañá e tres de tarde, o mér-
cores tres de mañá e dous de tarde, o xoves 
catro de mañá e dous de tarde, e o venres tres 
de maña a xornada completa e un cuarto até as 
11h. e ningún na quenda de tarde. A todo iso 
hai que engadirlle que o aparello de raios está 
estragado e non hai previsión de arranxalo até 
o 20 de outubro.
Se vas pedir unha cita pode que aconteza 
como estes días que che mandan de volta por 

non ter o persoal administrativo con quen ci-
tar aos pacientes. Tendo sorte, e dependendo 
do cupo médico, poden darche a cita dentro 
de un mes ou dez días. E que pasa coas doen-
zas que non poden esperar, coa medicación, 
cos partes de baixa, etc? A saturar o servizo 
de urxencias do PAC de Marín, se non está 
sen médico, ou do Hospital Montecelo.
Outro tanto acontece na atención especializa-
da. Se temos que ir a un especialista, ao que 
hai que chegar despois de ter unha cita, impo-
síbel, co médico/a de cabeceira, xa podemos 
esperar meses para se atendidos e iniciar un 
novo calvario. Cando che manda facer probas 
estas poden tardar meses, e cando voltemos 
para coñecer os resultados con toda segurida-
de seremos atendidos por outro profesional 
distinto ao primeiro. Con todo, a desespera-
ción máis grande chega cando unha persoa é 
incluída nunha lista de espera para ser opera-
da, pode estar meses ou anos para que reali-
cen a intervención.
A falta de profesionais na atención primaria e 
na especializada está provocando o atraso na 
detección e tratamento de patoloxías graves 

que, collidas a tempo, poden ser tratadas con 
éxito e polo tanto aumentando o sufrimento 
e a mortalidade. As políticas de austeridade 
e recortes do PP son un risco real para a nosa 
saúde. Non hai persoal por que non queren 
telo, e que non lle boten a culpa ao goberno 
central.
Xa estamos fartos/as. Isto non se pode con-
sentir, é inaceptábel, é unha vulneración dun 
dereito fundamental como é a asistencia sani-
taria. Temos dereito a unha sanidade pública, 
gratuíta, universal e de calidade, porén, desde 
a Xunta o Partido Popular está recortando e 
limitando os nosos dereitos para favorecer 
o negocio da sanidade privada. Isto fai que 
cada día máis xente recorra á sanidade priva-
da para tratar os seus problemas de saúde, os 
que teñen capacidade económica para facelo. 
Mándannos aos negocios dos seus “amigos”, 
xa que non é un segredo a relación de con-
selleiros e altos cargos de sanidade coas em-
presas privadas, como Povisa, da que moitos 
proceden e a onde voltaran cando cesen.
Mentres todo isto acontece en Marín segui-
mos de festa. 

E que fai a nosa alcaldesa e a súa equipa de go-
berno? Andar de festa e sacar fotos para subir 
ás redes sociais. O concello de Marín funciona 
como unha empresa de organización de eventos 
festivos. Pan e circo, como facían os romanos, 
para que a Panorama non nós deixe escoitar as 
protestas polos problemas da sanidade en Marín. 
O mesmo que o presidente Rueda a Sra. Ramallo 
vai por canto evento lúdico-festivo ou inaugura-
ción de pre-campaña hai, promovéndose e sacan-
do artísticas fotos para a prensa e as redes. E do 
mal funcionamento da sanidade en Marín que? 
Nada, non di ren.
É lamentábel o pasotismo dos nosos gobernantes 
locais e autonómicos ante os graves problemas 
que padece a nosa sanidade, problemas criados 
polas súas políticas de recortes e promoción do 
negocio sanitario privado.
Vai sendo hora de que escoiten as queixas e rei-
vindicacións, que atendan ás manifestacións que 
en Marín, e en moitos outros concellos de Galiza 
se fan, para reclamar unha sanidade de pública 
de calidade. Sra. Ramallo, menos samba e máis 
traballar para mellorar a atención sanitaria en 
Marín.

N

Xoan Carlos Caballero,mestre do CEIP de Savaterra
Opinión

Teoría do caos en tempos de guerra
N

on hai moito fun testemuña dunha 
agresión propia do imperialismo a 
pequena escala. Un cliente muscu-
lado declaroulle a guerra a persoa 

que facía máis levadeiro o meu mal desper-
tar, si, ao camareiro do bar no que almorzo 
a diario. As potencias dominadoras buscan 
sempre a un inimigo débil, o máis propicio, 
o máis doado de someter, ao quen ninguén lle 
botaría unha man por moi machacado que es-
tivese. Este Conan, que como Obelix, caera 
na marmita da poción máxica dos esteroides 
anabólicos, buscou a súa gloria arremetendo 
contra un traballador que facía xornadas de 
12 horas e só gozaba dun día libre á sema-
na. Un tipo amable que serve co café e de 
forma gratuíta, un anaco de biscoito casei-
ro. Leva de forma estrita o lema de que o 
cliente sempre ten a razón cada vez que na 
televisión tratan temas que poden tocar a fi-
bra intima dos alí presentes. O detonante do 
estalido do conflito prodúxose o día no que, 
de xeito unilateral, o rapaz decidiu cambiar o 
biscoito caseiro por un sobao pasiego tan ben 
plastificado, que nin os que fabrican os DNI o  
plastificarían mellor. Don Ximnasio tomou-
no como algo persoal, como un sabotaxe que 
pretendía acabar co seu exército de ligamen-
tos, músculos, tendóns e ósos, introducíndolle 
no seu organismo graxas trans. Desempeñei 
labores diplomáticas para que a escalada do 

conflito non alterara a convivencia entre as 
diferentes sensibilidades que alí convivíamos 
nunha aparente calma. Ocorréuseme pedirlle 
un anaco de pan no lugar do sobao, crendo 
que actuaría como cortina de fume que des-
viaría a atención do conflito. Non deu resulta-
do, en lugar de calmar a súa irritación, pegou 
un puñazo na mesa acusando ao camareiro de 
querer exterminalo aumentándolle o coleste-
rol LDL, para así provocarlle un ataque cere-
brovascular. A cunca e o prato, coa potencia 
do impacto, saíron despedidos e escacharon 
unha vez que entraron en contacto co chan. 
Os danos colaterais sufríronos os traxes dos 
empregados de banca que estaban a súa beira. 
A continuación abandonou o local, non sen 
antes ameazar con volver para liberar deste 
xenocida ao resto da clientela. Entre a xente 
que estaba almorzando había unha familia de 
refuxiados ucraínos, que asustados contem-
plaban aquel desaguisado. Un deles era An-
driy Shevchenko, un científico de recoñecida 
fama por ser un dos que ideou a Teoría do 
Caos. Púxose a tremer despois de ver a esce-
na. Explicounos que un cuñado seu, ex-axen-
te da KGB e intimo de Putin, comentáralle 
que o día que este decidiu atacar Ucraína, un 
dos seus mordomos serviulle un café con azu-
cre, en vez de sacarina. No Kremlin era de 
todos coñecido que o presidente estaba a dieta 
por ter gañado moito peso, tras ser tratado con 

levodopa, debido a uns tremores que viña pa-
decendo. Vladimir tomouno como se dunha 
tentativa de magnicidio se tratase. Solicitou 
que identificaran a orixe do servinte. Resultou 
ser un ucraíno procedente de Zaporiyia, que 
estaba substituíndo ao axudante de cámara ti-
tular porque este último, aborrecido da vida 
en palacio, decidira marchar ao fronte. O de 
ser prorruso dende a súa infancia non o librou 
do pelotón de fusilamento.  Putin, exasperado 
tras a tentativa de atentado, serviuse un vo-
dka e logo outro e outro ata rematar a botella. 
Descolgou o teléfono e pouco despois caeron 
os primeiros mísiles en Kiev. Un detalle sen 
importancia como equivocarse de edulcoran-
te acababa de ser o detonante do inicio dunha 
guerra.  
Vendo a similitude que había entre ambos ca-
sos, o científico tivo un mal augurio e entrou 
en pánico. Entendera (comprendía o español 
con dificultade) que o malhumorado cliente 
prometera liberar os ucraínos do xenocida 
Putin, non do camareiro xenocida. Na súa 
opinión, un novo proceso do Efecto Bolbo-
reta e a Teoría do Caos acababa de activarse. 
Segundo el, o musculado señor vestía unha 
chaqueta da marca Helly Hansen, que algúns 
fachas levan por coincidir o seu logo (HH) co 
saúdo Heil Hitler. Por debaixo, unha camiseta 
do Real Madrid o que aumentaba as proba-
bilidades de ser membro dos Ultra Sur. Para 

Shevchenko era unha sinal inequívoca de que 
se  incorporaría no Batallón neonazi Azov, 
con máis ultras e mercenarios de todo o mun-
do. Obxectivo: asasinar ao presidente ruso. 
Xusto antes de cometer o atentado serían deti-
dos e acusados polos servizos secretos de ser 
tropas dependentes da OTAN.  Putin que se 
atoparía no seu despacho gozando dun Smir-
noff, non dubidaría en coller o maletín nu-
clear que ten un feixe de botóns moi pegados 
os uns aos outros. Co dedo índice apuntaría 
ben ao de cor branco,  pero acabaría pulsando 
o vermello. Quedarían deste xeito, acredita-
das as filtracións do círculo máis próximo ao 
presidente, que aseguraban que este padecía 
un Párkinson moi agresivo. A Terceira Guerra 
Mundial comezaría poucos  minutos despois. 

Avenida de Ourense, 50 - Marín
Telf. tienda: 986 88 39 31- Fax: 986 88 00 95
Telf. nave: 986 70 32 14 - Móvil: 666 45 00 95
������������������������
�����������������

Distribuidor Exclusivo

O teu
xornal en 
galego
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Lucía Santos e o BNG de Marín sen límites
Marco A. Santos Soto

cellos próximos como a 
de Moaña ou os de Bueu 
e Poio alén de deputados 
como Luis Bará, ou Manu 
Lourenzo achegáronse 
a Marín a arroupar coa 
súa compañía a Lucía, a 
candidata nacionalista, 
que estes catro anos , nun 
contexto enormemente 
difícil, bateuse o cobre 
con valentía , intelixencia 
e dignidade contra a inac-
ción da maioría abafado-
ra que ten o PP de María 
Ramallo na corporación 
marinense, e sendo ela 
a alternativa e oposición 
real nun concello no que 
o PSOE nin estivo, nin 
está nin o espera case nin-
guén.
O acto no que o BNG de 
Marín presentou aos seus 
10 primeir@s candidatos 
e candidatas foi un éxito 
indiscutible, máis de 200 
persoas ateigaron o recin-
to no que se desenvolveu, 
véndose moitas delas na 
obriga de presencialo de 
pé pois as previsións máis 
optimistas de asistencia 
dos organizadores su-
peráronse con creces. A 

actuación musical de Jasper que deu paso 
aos discursos de Cristina, de Ana  e de Lu-
cía fixo agromar as emocións das persoas 
que acudiron á presentación. E as palabras 
das 3 mulleres que interviron recordando 
os modelos de vilas e cidades BNG que ao 
longo de todo o país galego supoñen un 
sopro de aire fresco , alternativo ao nepo-
tismo característico do PP terminou for 
facer estoupar os aplausos e a esperanza de 
tantas veciñas e veciños que aspiran a que 
o cambio que necesita Marín chegue máis 

Lucía Santos

O pasado sábado 14 de outubro o BNG 
de Marín presentou, no multiusos da pra-
za de abastos, ás 10 persoas que ocuparán 
os 10 primeiros postos na súa candidatura 
ás eleccións municipais que se celebrarán 
o próximo ano. Lucía, que de novo será a 
cabeza de lista dos e das nacionalistas ma-
rinenses, estivo acompañada pola alcaldesa 
de Allariz, Cristina Cid e por Ana Pontón, 
portavoz nacional do BNG. Asemade, al-
caldes e alcaldesas  nacionalistas de Con-

pronto que tarde. E si, Marín necesita un 
cambio con urxencia. A alarmante perda de 
poboación que sofre a vila marinense des-
de que o PP de María Ramallo accedeu ao 
goberno é un indicio máis que claro do que 
acontece nas localidades sen esperanza nin 
futuro: as persoas, especialmente as mozas 
e os mozos, teñen que marchar a construír 
un proxecto de vida lonxe de onde naceron 
pois alí onde desexarían facelo se lles negan 
as oportunidades.

A candidatura dos nacionalistas que enca-
beza Lucía Santos e cuxos 10 primeiros pos-
tos foron presentados no acto ao que nos 
referimos está composta dunha mestura de 
xente moi nova, extraordinariamente for-
mada como por exemplo a número 2 Celia 
García e o número 3 José Souto e xente moi 
veterana cuxa experiencia será sen dúbida 
un plus importante á hora de conformar 
corpo político como por exempolo o veciño 
de Seixo e ex deputado Bieito Lobeira.

ramÓn 
cabanillas, 
105
moaÑa
986 31 56 25

Bu
eu

C/ Canibelos, 2 Bajo, Bueu
Telf: 886 12 50 77

sofimarbueu@hotmail.con 

Rúa Calvo Sotelo, 105
Marín

De esquerda a dereita: Ana Pontón, Lucía Santos e Cristina Cid
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A reposición dun muro na Bouza Vella 
(o Hío) mellora a circulación do tráfico e a 

seguridade dos peóns
O Concello de Cangas acometeu os traballos ante o risco de derrube do anterior valado

trato menor por un valor 
de 8.500 euros para dar-
lle solución a un proble-
ma de inseguridade e de 
insalubridade xa que o 
entorno do muro estaba 
cuberto de maleza.
 O mencionado muro 
divide un desnivel na 
confluencia de dous ca-
miños moi estreitos nun 
medio rural no que o 
ancho de vía é de 3 me-
tros.
 As obras levadas a cabo 
consistiron na desmon-
taxe do muro de rebos, 
previa limpeza e des-

broce da zona. Abriuse unha zanxa para 
fixar unha cimentación onde apoiar as no-
vas pezas de pedra, de cascote, cun encin-
tado que contemplou respiros para o dre-
naxe das augas. A parte superior do muro 
formigonouse para evitar a proliferación de 
vexetación que poida danar o muro.

 A reposición dun muro de pedra na Bouza 
Vella en Nerga, mellora a seguridade dos 
peóns que transitan pola zona así como o 
tráfico rodado, xa que a presión sobre o an-
tigo muro, que amparaba o desnivel, fixoo 
ceder existindo xa risco de derrube.
 O Concello de Cangas recurriu a un con-

O concello de Bueu celebra o 27 de 
novembro un novo mercado ecolóxico e 
artesanal e abre o prazo de presentación 

de solicitudes
 O prazo para que se poidan solicitar 
os postos esténdese ata o 28 de outu-
bro e as bases completan poden con-
sultarse na web municipal
 Silvia Carballo, concelleira de pro-
moción económica e turismo, salienta 
que se trata dun “proxecto asentado 
que naceu hai máis dunha década e 
que demostra o compromiso polos 
produtos locais e a concienciación na 
sociedade”
Bueu

 O Concello de Bueu celebra o próximo 27 de 
novembro unha nova edición do Mercado Eco-
lóxico e Artesanal, que terá lugar na carpa dos 
Xardíns de Urbano Lugrís – As Lagoas e no 
que se poderán mercar durante toda a xornada 
produtos ecolóxicos, gastronómicos e artesa-
nais, ademais de gozar de actividades diversas. 
Así, dende a concellaría de promoción econó-
mica que dirixe Silvia Carballo vénse de abrir 
o prazo para que as persoas e entidades poidan 
solicitar un posto de venda, procedemento que 
se estenderá ata o28 de outubro, e cuxas bases 
se poden consultar na web municipal.
Este mercado xa conta con máis de dez anos 

Mercado ecolóxico

de historia, e foi posto en marcha con diversos 
obxectivos, entre eles, diversificar e consolidar 
a economía local partindo do consumo respon-
sable e a produción sustentable, aproveitando 
os recursos endóxenos con criterios de res-
ponsabilidade social, económica e ecolóxica; 
contribuír á conservación e recuperación da 
cultura rural e tradicional, con especial rele-
vancia dos oficios tradicionais, a sabedoría po-
pular e campesiña, e as formas de uso e xestión 
sustentable dos recursos naturais; e conservar 
a biodiversidade biolóxica e os agrosistemas 
asociados ás actividades produtivas de carácter 
local, ecolóxico e artesanal.
 O mercado constará cun máximo de trinta 
postos, que poderán solicitar produtores de 
sectores de alimentación, artesanía, comercio 
xusto, saúde e benestar, tecidos e calzado, tu-
rismo e gastronómicos

A túa xoiería de confianza

Taller de reloxería e xoiería

Angel Rodríguiguez

-Pablo iglesias, 18      CANGAS

986 30 58 36                   617 64 03 77

Pablo Iglesias, 18
CANGAS

986 30 58 36       617 64 03 77
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BUEU
Avda. de Cangas, 12 - Bueu - 986 390 025

O concello de Bueu abre o prazo das subvencións culturais e resolve as concesións das deportivas

 O Concello de Bueu abre o prazo para a soli-
citude das subvencións destinadas a promover e 
fomentar actividades culturais e escolas de mú-
sica dos anos 2020 e 2021, e tamén resolveu as 
axudas deportivas.
 En canto ás subvencións culturais, o prazo de 
presentación esténdese ata o 2 de novembro, e en 
total o Concello investirá 60.000 euros (50.000 
euros para actividades e 10.000 euros para gastos 
de funcionamento). As solicitudes deberán pre-
sentarse unicamente a través da Sede Electrónica 
do Concello de Bueu, acompañadas da docu-
mentación requirida e que se detallan nas bases, 
as cales se poden consultar na sección “Axudas e 
subvencións” da páxina web municipal (https://
concellodebueu.gal/axudas-e-subvencions/).
 Tal e como se estipula nas bases, haberá dúas 
liñas de axudas: unha para actividades culturais 
e outra para o funcionamento das escolas de 
música. Poderán solicitalas as persoas xurídicas 
que se atopen inscritas no rexistro de asociacións 
ou estean en trámites, carecer de fins de lucro, 
ter o domicilio social e desenvolver as súas ac-
tividades no ámbito territorial de Bueu, realizar 

actividades de interese cultural no ámbito do 
municipio, e representar estes o principal eido 
da asociación, non estar incurso en ningún dos 
supostos de incapacidade ou incompatibilidade 
para percibir axudas públicas, estar ao corrente 
das obrigas tributarias, cumprir os requisitos da 
Lei de Subvencións.
 Para a concesión das axudas ás entidades culturais 

teranse en conta criterios 
como o impacto e alcan-
ce das actividades, o fo-
mento da igualdade entre 
homes e mulleres, a pro-
moción da lingua galega, 
a duración do programa e 
as edicións do mesmo. 
Para as escolas de músi-
ca, valorarase o número 
de alumnado matriculado 
nos cursos 2019/2020 e 
no 2020/2021, o número 
de docentes, o orzamento 
da escola de música, e o 
ámbito de participación 

do alumnado en eventos.
Concesión das subvencións deportivas

Ademais das culturais, o Concello resolveu a 
pasada semana as axudas a entidades e clubs 
deportivos nas anualidades de 2020 e 2021, nas 
que había dúas liñas: unha para as actividades 
desenvoltas polas entidades deportivas, e outra 
para gastos de desprazamento. Na ano 2020, na 

primeira liña o Bueu Atlético Balonmán recibe 
7.870,33 €, a Escola de Fútbol Base de Beluso, 
1.172,89 €, a Agrupación Deportiva F.S Bueu, 
4.241,55 €, o Club SSIU, 4.145,81 €, o Club 
Deportivo Bueu, 5.021,88 €, o Club do Mar de 
Bueu, 5.155,93 €, a Cultural Deportiva de Belu-
so, 3.202,71 €, o Club Corredoiras, 962,25 €, o 
Clube de Loita do Morrazo, 1.397,89 e o Club 
de xadrez, 1.828,75; e na segunda liña soamente 
recibirán axuda o Bueu Atlético Balonmán, cun 
importe de 3.571,43 €, e o Club do Mar Bueu, 
con 1.428,57 €. 
 Xa na anualidade do 2021, o Bueu Atlético Balon-
mán recibirá, na primeira liña, 6.842,73 €, a Escola 
Fútbol Base de Beluso, 1.196,62 €, o Club Buceo 
Ons, 2.530 €, a Agrupación Deportiva Fútbol Sala 
de Bueu, 4.327,38 €, o Club SSIU, 1.626,43 €, o 
Club Galaicas, 385,85 €, o Club Deportivo Bueu, 
5.123,50 €, o Club do Mar de Bueu, 6.241,98 €, 
a Cultural Deportiva Beluso, 3.267,51 €, o Club 
Corredoiras, 801 €, o Club de Loita do Morrazo, 
2.280,91 €, e o Club de Xadrez, 376,08 €; e na se-
gunda, o Bueu Atlético Balonmán recibirá 3.125 
€, e o Club do Mar, 1.875 €.

 O Concello repartirá en total 60.000 euros entre asociacións culturais e escolas 
de música

As solicitudes deberán presentarse ata o 2 de novembro a través da Sede Elec-
trónica do Concello de Bueu

Bueu

O Morrazo
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A Nova Peneira  parroquia a parroquia:

Santa María de Vincios.Gondomar
 Máis coñecida como Vincios, esta parro-
quia do concello de Gondomar, posúe par-
te dunha das paraxes máis fermosas do sur 
de Galicia: a serra do Galiñeiro. Esta zona 
extraordinariamente coidada por unha co-
munidade de montes que en Vincios leva 
xa anos concienciada nun aproveitamento 
sostible dos seus montes, e en facer do Ga-
liñeiro unha referencia de beleza e de res-
ponsabilidade ambiental contribúe , xunto 
co seu polígono industrial, puxante e vivo, 
a súa historia densa e profunda a facer de 
Vincios unha parroquia moi atractiva para 
vivir, está a tiro de pedra de Vigo e do cen-
tro de Gondomar, e enormemente intere-
sante para visitar. Nós mergullámonos nela. 
Velaí vai:   Vincios  ten unha poboación de 
2260 habitantes repartidos en 15 barrios ou 
lugares: Os Arcos, Brandufe, Casas, A Cer-
nada , Figueiro, A Fraga, Guisande, Hervi-
llas, Pasaxe, Piñeiro, Rocha, O Salgueiro, 
Serra, Tumbio e Xian.
 O que máis quero destacar desta parroquia 
e a súa contorna natural da que forma parte 
o monte Galiñeiro. 
Este maxestoso monte forma parte da Serra 
do Galiñeiro, que está repartida polos con-
cellos de Vigo, Gondomar, Porriño e Tui. O 
seu pico máis alto, de 709 m, é o que está 
en Vincios. Este pico é a cume máis alta de 
As Rías Baixas e a súa cima é un verda-
deiro balcón de toda a área metropolitana 
de Vigo, o Val Miñor e o Val do Louro, así 
como do infinito Océano Atlántico. Só se 
pode acceder ao cume andando e sobre un 
carreiro que non presenta moita dificultade, 
aínda que a subida sexa moi pronunciada. 
Podemos partir do Parque Forestal do Ga-
liñeiro, que está a 435 m, atópase adornado 
por un pequeno estanque e unha serie de 

cruces e monumentos pétreos. A área com-
plétase cunhas cantas mesas e fontes onde 
poder facer un bo xantar para coller forza e 
iniciar a subida.
Comezamos a ascender pasando polo refu-
xio Miguel Regueira, ata unha altura de 516 
m. Empeza a dura subida que nos conducirá 
aos dous picos que forman a crista e que 
posiblemente dean orixe ao topónimo de 
Galiñeiro, pola súa similitude a unha crista 
de galiña. Ao abrigo destes dous picos de 
690 m de altura, escóndense os restos dun 
antigo poboado castrexo ou algunha anti-
ga fortificación, onde só se poden apreciar 
parte dos muros e dalgunha vivenda.
 Ás veces adóitase pensar que estes dous 
montes son o Pico Galiñeiro pero a verdade 
é que o verdadeiro pico atópase 600 m máis 
ao sur, elevándose ata o 709 m. Desde toda 

a crista apreciaremos unhas formidables 
vistas de gran parte da provincia de Ponte-
vedra. O fantástico e caprichoso panorama 
que forman as antigas rochas do Galiñeiro, 
dan lugar a varias pistas de escalada e á 
orixe de distintas cavidades rochosas que 
se esconden entre os seus picos. Aos pés 
do Galiñeiro, na parroquia de Zamáns, xa 
de Vigo, atópase o encoro de Zamáns, que 
é o encargado de mandar auga a parte da 
área metropolitana de Vigo.
Os petróglifos que nos atopamos na su-
bida de Auga da Laxe confórmano varias 
rochas gravadas nunha chaira aberta cara 
á ría de Vigo. A Pedra das Procesións ten 
na súa cara, inclinada cara ao sueste, pero, 
gran parte da sona do monte débese ao 
complexo arqueolóxico destes petróglifos. 
Trátanse dunhas representacións de máis 
de 25 armas, entre as que atopamos espa-
das curtas, puñais e alabardas, datadas no 
Calcolítico, de entre o III e o II milenio 
a. C., hai uns 4500 anos. Aparecen repre-
sentadas coa punta cara a arriba e a maior 
escala do seu tamaño real.
 Neste fermoso monte de Auga da Laxe 
tamén podemos asistir, o segundo domin-
go de xullo, ao seu coñecido curro, “O cu-
rro do Galiñeiro”. Este curro é o único da 
zona no que se mantén o recinto de madei-
ra como os que existían antigamente. 
A tradición, que vén da Idade de Bronce, 
consiste que o domingo pola mañá localí-
zanse as bestas, esta raza de cabalos autóc-
tono chámase garranos, para agrupalas no 
punto de reunión final e, desde ese lugar 
fórmase un cordón que levará aos cabalos 
ata o curro. A entrada no recinto é ao redor 
das 14 horas e, tras o xantar, lévase a cabo 
a rapa das crins das bestas, así como os 

labores de marcaxe e limpeza. Unha boni-
ta tradición que esperamos que perdure no 
tempo e as novas xeración collan o relevo 
para poder seguir axudando a estes cabalos 
salvaxes.
Do patrimonio arquitectónico de Vincios  
forman parte a igrexa de Santa Mariña e 
a Capela de Santa Lucía que está no ba-
rrio de A serra. Este templo relixioso é de 
planta en cruz latina, cunha soa nave e cru-
ceiro, destacando en altura e dous planos 
de fachada. Aquí celébrase a romaría de 
Santa Lucía o 13 de decembro e as festas 
de Vincios do verán, as de Santa Mariña o 
17 de xullo.
Esta parroquia gondomareña tamén conta 
cun equipo de fútbol, o C.D. Vincios.  O 
seu campo está no polígono da Pasaxe de 
Vincios. Compiten en Terceira galega e a 
súa equipaxe é azul e branca.
 De deporte seguimos falando, pois des-
ta parroquia é coñecido piloto de Rallyes, 
Alberto Meira Fernández . Naceu en 1977, 
en Vincios. Alberto é un piloto de rally que 
debutou en competición en 1999 cun Peu-
geot 106 no campionato galego e ao ano 
seguinte afronta a Copa Fiat Punto auto-
nómica e debuta no campionato de España 
co 106 no Rally de Ourense. Foi campión 
galego da especialidade en 2010 e 2016, 
onde tamén foi campión de grupo  en 2004 
e 2009 así como gañador da Copa Renault 
Clio de Galicia en 2004. Tamén participou 
no Campionato de España de Rally onde 
logrou unha vitoria (Rally Rías Baixas de 
2012) e o subcampeonato en 2013. 
Vincios é un fermosos lugar, un balcón 
de luz e cor sobre o Val Miñor que paga 
a pena coñecer e ao que convidamos a vi-
sitar a todos os nosos lectores e lectoras.

Reportaxe de G. Figueiredo

CereixaBar

Hervillas, 1
Vinciós 

986 46 92 68 

Visítanos!!!

Lorem ipsum dolor sit amet, 

Cafe HermaBar     

Bar

Rúa Serra, 15 
Vincios

Telf. 986 36 30 74
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Hermida de Santa Lucía
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“ O noso obxectivo e a nosa ilusión,  dígoo con rotundidade, 
é gañar as próximas eleccións municipais”

Carlos Gómez, alcalde de Baiona
 Despois de  15 anos de  maiorías  absolutas da  dereita, a vila de Baiona viu  con esperanza como nas municipais do 19 o PP perdía as 
eleccións e un tripartito progresista, liderado pola alcalde socialista Carlos Gómez, asumía o goberno de Baiona. A piques de rematar o 
mandato nós  falamos  co alcalde baionés para coñecer a súa valoración política do tempo que acaba, e as súas perspectivas para o novo 
proceso electoral que xa está aí, petando na porta.

       Como valoras este primeiro mandato 
teu como alcalde de Baiona que está a pi-
ques de rematar?. 

 Falando desde a humildade, esta-
mos satisfeitos. Non ao cento por 
cento quero deixalo claro. E non 
pretendo escusarme pero tocáron-
nos circunstancias moi difíciles: 
unha   pandemia mundial e diver-
sos contratempos administrativos 
que levaron a que  e en dous anos e 
medio  tiveramos  3 secretarios e 3 
interventores. Malia todo penso que 
demos os primeiros pasos, pasos 
moi firmes, para podermos executar 
un proxecto transformador de Baio-
na en chave humana, para poder-
mos ter unha Baiona por e para as 
persoas na que que ninguén quede 
atrás e na que cada veciño e cada 
veciña sexan tratados con equidade 
e xustiza.
       Chámame a atención o dos 3 
secretarios e 3 interventores en tan 
pouco tempo. Por que motivo? 
 Así funciona a administración es-
pañola. Creo que a administración, 

nestes momentos, debe de correr moitísimo 
para adaptarse ao que esixen os tempos, para 
pórse á altura de Europa e que poidamos ter 

unha administración áxil, dinámica e eficaz 
Poño por exemplo o caso dos fondos Next 
Generation. Dos concellos medianos para 
abaixo non estamos preparados para xestio-
nar este fluxo de diñeiro. Nós conseguimos 
unha importante inxección, 2 millóns de €, 
pero tivemos que contratar a unha consulta-
ría para as xestións
       Cales son os proxectos máis significati-
vos que desenvolvestes neste mandato? 
-Os dous millóns conseguidos dos Fondos 
Next Generations que mencionei antes. 
-6.500.000 millóns de euros do Ministerio de 
Turismo para investir no Parador de Baiona. 
-830.000€ do proxecto da Deputación  para 
o Paseo Pinzón. 
-Diferentes proxectos do Plan Concellos 
-Reutilización de remanente de tesourería 
para investimento de saneamento, arranxo 
de camiños, traída de auga, ... Mesmo agora 
imos comezar outro saneamento en Benito 
Fariñas. 
Nun mandato, entre o que investimos e o 
que conseguimos para os próximos anos, 
estamos a falar  de 14 millóns de euros para 
Baiona. 
       Carlos, ti sempre fuches unha persoa 

moi sensibilizada cos problemas sociais. 
Lin recentemente unha noticia sobre  o 
enorme aumento de usuarios e usuarias do 
servizo de axuda no fogar en Baiona. Tan 
mal está a cousa? 
 Está mal en Baiona e en todos os sitios. A 
pandemia primeiro, a guerra, e a problemá-
tica coas enerxías poñen a toda a sociedade 
nun contexto económico moi preocupante 
e de moi difícil saída. Nós , na medida das 
posibilidades que ten un concello, non imos 
deixar a ninguén coas súas necesidades bási-
cas sen atender. Iso por descontado. Para este 
alcalde e para este goberno a dignidade e o 
benestar de todos os seus veciños e veciñas 
están por diante de calquera outra circuns-
tancia.
 No que se refire ao SAF, nun abanico de 
6 anos, pasamos de ter sobre 1200 persoas 
usuarias deste servizo no 2016, a case 3.000 
persoas en agosto deste ano. 
 Neste tema teño que mencionar a intolerable 
política da Xunta pois esta é unha competen-
cia súa, elude a súa responsabilidade, mira 
para outro lado e obriga aos concellos a asu-
mir un custo que debera sufragar o goberno 
autonómico e ponnos nunha situación moi 

Entrevista Redacción

Carlos Gómez
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complicada.
 Viñamos de achegar uns 300.000€ anuais 
para este servizo e agora increméntasenos o 
orzamento a case 800.000€. 
       Levamos uns días bastantes chuvias, 
supoño que estarás contento. Baiona ten 
un serio problema coa auga, como vai este 
tema da asunto? 
 Baiona e Nigrán, temos que estar contentos 
pola choiva. O noso encoro estaba ao 29% e 
o de Zamáns ao 32.  
Creo que o conxunto da sociedade témonos 
que concienciar do que é a auga e a necesida-
de do seu uso responsable. O cambio climá-
tico é unha realidade que está aquí e agora. 
E se non actuamos con responsabilidade nun 
tema que debe de estar por riba da loita parti-
dista imos pasar problemas moi serios.
        Outro problema recorrente na políti-
ca local é coa recollida de lixo. O PP leva 
tempo denunciando que ides privatizar este 
servizo e que o recibo se vai a encarecer 
moito para os veciños e veciñas do conce-
llo. É verdade? 
 Unha cousa é privatizar e outra externalizar. 
Cando nós chegamos ao concello xa estaba 
privatizado o servizo do punto limpo, o de 
mantemento de zonas verdes, rotondas e 
parroquias por 127.000€ anuais. Na actua-
lidade para cubrir todo isto necesitariamos 

430.000€. 
 A nosa prioridade é facer un convenio para 
os traballadores e unha RPT pois  para un bo 
funcionamento do concello necesitariamos 
15 persoas máis. 
         Váiselle a encarecer o recibo do lixo 
aos veciños e veciñas, si ou non? 
 Neste momento non. 
        Os orzamentos do 2023, coa maioría do 
tripartito sacarédelos adiante non? 
 Iso esperamos, temos que negocialos, espe-
ramos presentalos en decembro para come-
zar o ano con eles. 
        A pouco tempo das eleccións, ves boa 
predisposición dos teus socios de goberno 
para aprobalos presupostos? 
 Sempre hai algunha discrepancia, pero  é 
xusto é dicir que as decisións do alcalde 
sempre foron respectadas polos socios de 
goberno. 
Estes orzamentos serán eminentemente so-
ciais para poder atender a moitas familias 
que o necesitan. 
        Neste mandato as vosas relacións con 
De La Peña e co BNG podemos dicir que 
son óptimas? 
 Teño que dicir que é unha relación cómoda 
e cordial. Houbo algunha discrepancia, por 
exemplo: Este ano, o alcalde quedou só na 
organización da Festa da Arribada. Enten-

dín que era necesario celebrala por toda esa 
xente que vive e traballa dos negocios da 
vila. Quero agradecer publicamente o com-
portamento exemplar de veciños, veciñas e 
visitantes. Por primeira vez en anos non saíu 
unha soa ambulancia en toda a fin de sema-
na.  
       Vimos de celebrar o aniversario de “A 
volta dos 9”, o alcalde estivo aí. Seguirá 
estando no futuro? 
 Por suposto. Posiblemente non o soube-
mos explicar ben no seu momento, pero, 
nós cumprimos coa Memoria Histórica. 
Ademais de cumprir coa lei, isto é unha 
cuestión moral, ética e de principios. Te-
mos que poder falar da nosa historia negra, 
para que non se repita . Mentres non en-
tendamos que a Lei da Memoria Histórica 
vén para pechar feridas, e non para abrilas,  
seguiremos sendo unha sociedade pobre 
desde o punto de vista ético 
 Agradecer ao IEM (Instituto de Estudos 
Miñoráns) que leve facendo estes actos 
desde o ano 2005, todo o traballo que leva 
feito polo Val Miñor, pola cultura, a demo-
cracia, a historia... Motivos polo que lle 
concedemos a medalla de ouro de Baiona. 
        A recente anulación por parte do 
Tribunal Supremo do parque eólico do 
Albariño 1  na Serra da Groba, crees que 

abrirá a porta para que a ameaza eólica  
desapareza sa Groba?
Cando hai un goberno na Xunta de Gali-
cia que fai unha modificación da lei ex-
press para a implantación dos eólicos, eu 
non me fío. 
Isto é moi boa noticia, pero aínda quedan 
dous polígonos máis que afectan direc-
tamente á nosa vila, polo que estaremos 
atentos a ver como evolucionan. 
      Vas ser o candidato a alcalde do 
PSOE para as próximas eleccións do 
2023? 
 Este verán fixemos unha asemblea na 
que me apoiaron os meus compañeiros e 
compañeiras e creo que se dan as circuns-
tancias para que eu volva ser o candidato. 
Fun o primeiro candidato en gañar unhas 
eleccións en Baiona e teño a obriga mo-
ral de repetir.   Quedan moitas cousas por 
facer na vila, sigo comprometido ao cen-
to por cento con este proxecto e síntome 
con forzas e ganas de seguir cambiando o 
noso concello. Dicir tamén que aínda nos 
quedan moitísimos deberes por facer. 
         Cales son as expectativas realistas 
a rúa dos teus veciños e veciñas? 
 A nosa expectativa realista, a nosa von-
tade e a nosa ilusión é moi clara: gañar as 
próximas eleccións

Entrevista 
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O BNG considera un completo 
despropósito a xestión de Juan González 
como presidente da Mancomunidade de 

Concellos do Val Miñor
Val Miñor

 O Bloque Nacionalista Galego en Baio-
na, Nigrán e Gondomar considera un 
completo despropósito a xestión de Juan 
González como presidente da Manco-
munidade de Concellos do Val Miñor.
 Así, o BNG quere poñer de manifes-
to e denunciar publicamente que o ac-
tual Presidente da  Mancomunidade de 
Concellos do Val Miñor, o alcalde de 
Nigrán Juan González, non convocou 
o pleno ordinario que correspondía no 
mes de setembro e no seu lugar convo-
cou un pleno extraordinario en outubro 
coa escusa da aprobación da conta xeral 
do ano 2021. Este trámite leva en curso 
dende o pasado mes de maio, polo que a 
urxencia ben interposta por non convo-
car o pleno ordinario. Do mesmo xeito, 
cabe lembrar que nunha convocatoria 
extraordinaria non hai lugar a mocións 
e preguntas, polo que, moitos temas de 

interese para a comarca non puideron ser 
tratados.
 A súa nefasta dirección viuse reflectida 
no propio plenario coa decisión de con-
vocar un novo pleno extraordinario para 
este vindeiro xoves para tratar asunto 
propostos polo Partido Popular, saltán-
dose a lexislación e os estatutos da Man-
comunidade de Concellos do Val Miñor.  
 Con todo isto e tendo en consideración 
o grave desleixo na dirección do Grupo 
de Emerxencias Supramunicipal (GES) 
do Val Miñor, coa total inacción na 
problemática laboral e de acoso como 
determinou o informe e sanción da 
Inspección de Traballo e Seguridade 
Social, dende o Bloque Nacionalista 
Galego na comarca do Val Miñor vol-
vemos solicitar, como hai dous meses, a 
súa renuncia ao cargo de Presidente da 
Mancomunidade.

Patricia Pampillón, veciña de Torneiros e activista social

Non ao acoso
A nte a persistencia e aumento ac-

tual de casos de bullying en 
nen@s  que volven marcar a 

actualidade da nosa sociedade, onde 
varios rapaces foron vítimas de epi-
sodios lamentables de humillación 
e acoso, citar por exemplo que nun 
deles outros rapaces da súa idade se 
burlaban dun neno de once anos nun 
episodio que debería ser alegre,  xa 
que durante a celebración do seu ani-
versario transformaron o tradicional 
cántico de Feliz Cumpreanos nunha 
letra ofensiva por ser un neno con 
quilos de máis co agravante neste 
caso de que esa humillación foi gra-
vada cun móbil,. O neno sufre secue-
las psicolóxicas graves. Noutro caso 
unha nena de só dez anos decide ti-
rarse dun balcón tamén por acoso e 
vexacións varias dos seus “compa-
ñeiros”
Son dous exemplos de casos dos moi-
tos que lamentablemente se seguen 
producindo non só pola constitución 
física senón que tamén pola cor da 
pel, procedencia ou pola sua orienta-
ción sexual. 
Dende o coñecemento que triste-
mente me dá a experiencia persoal, 
xa que polos meus quilos de máis, 
polo meu exceso de lanuxe corporal 
e tamén por falar galego eu sufrín en 
primeira persoa    burlas, insultos e 
desprezos dalgúns malnacidos que 
tiña como “compañeiros” de colexio, 
sei o que é sentirse intimidada, vivir 
o medo da chegada da hora do recreo 
porque era cando máis me buscaban 
para facerme centro das súas mofas e 
humillacións que non cesaron ata que 
xa fun medrando.
Despois de anos de terapia e refor-
zo positivo sigo con inseguridades, 
baixa autoestima e ansiedade que o 
acoso ou bullying causou en min e 
que para non preocupar a miña xente 
nunca trasladei  nen o ámbito fami-
liar nen moito menos o do colexio. 
Caláronme e ameazáronme empre-
gando tamén a integridade das mi-

ñas irmás dicíndome que pagarían 
as consecuencias de eu contar ou dar 
parte do que estaba pasando. Iso deu-
me moito medo, máis aínda e agora 
que  estarán coñecendo  todo isto ao 
ler este artigo.
Atopeime no Instituto con xente que 
me apoiou, me aceptou como era e 
me ensinou a defenderme e facerme 
valer e iso foi para min a miña mellor 
terapia e unha táboa de salvación..
Non collín o camiño de parar eses 
abusos e sufrimentos desaparecendo 
grazas a esas persoas e a existencia 
de miñas irmás e sobre todo a mellor 
psicóloga que a vida puido darme que 
foi a MIÑA AVOA. Elixín volcarme 
en mellorar a sociedade na que me 
tocou vivir dende onde modestamen-
te cría que podía facelo, primeiro no 
movemento estudantil, despois no 
movemento político e finalmente no 
movemento do asociacionismo veci-
ñal que foi o que mais satisfaccións 
me deu.
Dende todos eles e sempre coa ban-
deira da defensa do respecto a todas 
as persoas por igual xulgándoas po-
los seus valores, feitos e principios 
e non por factores externos como 
poden ser a raza, condición física ou 
orientación sexual . 
Sego arrastrando as consecuencias 
que todo o acontecido na miña época 
escolar ocasionou pero empecei a dar 
pasos en firme para mellorar sem-
pre dende o aspecto da saúde co meu 
fortalecemento persoal e empezar a 
crear a miña autoestima e a fortale-
cela, proceso no que aínda me atopo 
inmersa xa que para poder quererse 
e relacionarse coa hai que empezar 
sempre por unha mesma.
O acoso escolar por calquera moti-
vo é repugnante e tamén preocupante 
pero se ademais non se toma cons-
ciencia del e non se trata de elimi-
nar e reconducir pódese converter en 
algo moi perigoso e desembocar en 
problemas graves emocionais e psi-
colóxicos. 

O que moitos consideran unha “bro-
ma” non o é para quen a sofre que 
pode ver atacada e destruída a súa 
autoestima e poder ser o causante de 
inseguridades e medos que marcan o 
crecemento e a súa vida e relacións 
sociais e persoais no futuro, facén-
doa unha persoa temerosa, manipula-
ble e nalgúns casos causándose ata-
ques físicos a si mesmo e en casos 
moi extremos causando ata suicidios.
É labor de toda a sociedade estar 
alerta e detectar posibles signos de 
presencia de actitudes de burla, hu-
millación e ataque hacia persoas 
indefensas ou cunha sensibilidade 
especial e actuar ante elas non sólo 

denunciándoas e rexeintándoas se-
nón tamén dando conta a quen co-
rresponda da existencia das mesmas 
para poder cortalas de raíz.
Débense rexeitar e reprimir compor-
tamentos de abuso e acoso dos mais 
pequenos e ante    condutas de com-
plicidade ou de “gracia” deste tipo 
de feitos, que ademais gravan e di-
funden, crécense e aumentan o nivel 
de abuso. Hai que actúar de xeito 
contundente e recriminalos xa que se 
toleran en vez de eliminalos incre-
méntanos. Son tan responsables os 
bárbaros que comenten esas atrocida-
des coma os adultos que as aplauden 
e non as denuncian.

E LABOR DE TOD@S EDUCAR NO RESPECTO PARA EVITAR 
MAIS SUFRIMENTO E MÁIS TRAXEDIAS. PÓDESE CON AGA-
RIMO E BOA CONVIVENCIA. NA DIVERSIDADE NON ESTÁ O 
PROBLEMA SENÓN NA NON ACEPTACIÓN DA MESMA.

Opinón
Val Miñor
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A Nova Peneira Parroquia a Parroquia: 

GOIÁN

Reportaxe de G. Figueiredo

 Tomiño é unha terra especial, non so polos 
seus recursos naturais e paisaxísticos, senón 
tamén polo seu rico patrimonio cultural e in-
material.
 Das quince parroquias que conforman este 
concello, imos falar de Goián.
Goián é o segundo núcleo urbano da vila to-
miñesa. Situado na estrada PO-552, que une 
Tui con A Guarda. Neste emblemático pun-
to fronteirizo inaugurouse no ano 2004 unha 
nova ponte internacional que o une con Vi-
lanova de Cerveira. A Ponte da Amizade veu 
a estreitar máis as relacións entre ambas as 
vilas e ofrece unha fermosa estampa do río 
e das súas marxes dende o paseo peonil que 
incorpora.
 No centro da vila atopamos a praza Pintor 
Antonio Fernández, co conxunto da igrexa 
Parroquial do século XVIII e casa reitoral, 
e a arteria principal, a avenida Ordóñez, que 
aínda conserva moitas das casas indianas que 
contribuíron á urbanización da vila a comezos 
do século pasado, e o Centro Goianés, que ten 
a súa orixe no ano 1914 e foi durante moitos 
anos o centro social máis activo de toda a co-
marca.
 Se continuamos por esta avenida principal, 
ao chegar ao cruce que vai para Tabagón, 
atopamos “A Casa das do Correo”, antiga pa-
rada da dilixencia de correos a comezos do 
século XIX, convertida hoxe nun acolledor 
restaurante. Chegando ao remate desta estra-
da principal, alcanzaremos a ermida de San 
Roque, nunha fermosa contorna de sobreiras 
centenarias e que albergou no século XVII a 
fortaleza de Nosa Sra. da Concepción, erixida 
en terra polos portugueses e da que só conser-
van algúns vestixios do seu contorno.
A avenida desemboca no río Miño, que lle 
ofrece ao visitante unha fermosa panorámi-
ca da ribeira e da veciña vila portuguesa de 
Vilanova, así como dunha praia fluvial, que 
conta ademais cun amplo espazo de recreo, e 
embarcadoiro. A contorna ten o complemen-
to perfecto na fortaleza de San Lourenzo e o 
Pazo da Torre, cunha pequena capela no seu 
exterior.
 Desta Fortaleza San Lorenzo podemos contar 
que foi a Asociación Eliseo Alonso de Goián 
e os veciños e veciñas da parroquia, os encar-
gados darlle luz e o espazo que se merece. Xa 
máis tarde,  o Concello de Tomiño, avanzou 
na posta en valor deste Ben de Interese Cu-
tural, e recuperou para uso público parte da 
contorna.
 No verán de 2012 abriuse o “Espazo Forta-
leza” ao público. Un espazo diferente, dese-

ñado polo arquitecto Pablo Gallego Picard, e 
que foi distinguido con importantes premios 
de arquitectura, urbanismo e paisaxe.
 Desde a súa apertura, foron moitos os veci-
ños e veciñas que visitaron o lugar, proceden-
tes do propio municipio, pero tamén da co-
marca e doutros puntos de Galicia.
É un dos lugares máis concorridos da comar-
ca e non é de estrañar; a praia fluvial na que 
se pode pasar un bo día de verán; as terrazas 
dende onde contemplar as augas do río Miño: 
o antigo forte no alto coas súas impresionan-
tes murallas… Sen dúbida, un lugar para re-
descubrir.
 Este fermoso lugar conta tamén cun par-
que infantil, bar e un punto de información, 
o Punto Fortaleza, onde é posible concertar 
visitas guiadas, en canoa, bicicleta ou a pé, 
existindo un sistema de audioguías pioneiro 
na comarca.
Se somos dos que nos gusta camiñar, pode-
mos percorrer a chamada Senda do Miño. 
Esta senda conecta Tomiño e O Rosal están 
xa conectados por esta senda que une esta 
praia de Goián coa de Eiras, de O Rosal. Con 
este proxecto, o Concello de Tomiño deu 
continuidade á apertura do municipio ao río 
Miño, despois de rematar coa “Recuperación 
ambiental do en torno da Fortaleza de San 
Lourenzo e da Praia de Goián”.
 Aquí non s podemos gozar da natureza, se-
nón tamén podemos ollar o Sistema de forta-
lezas Goián-Vilanova de Cerveira:
Este conxunto de fortalezas xorde como con-
secuencia do avance do exército portugués 
cara ás terras máis baixas do río Miño. A 
poboación da Barca en Goián foi atacada en 
dúas ocasións e alí iniciarán no ano 1644 a 

construción dun sistema de fortalezas terre-
ñas, que servirán de modelo para outras forti-
ficacións posteriores.
 Encontrámonos, pois, cunha zona de grande 
interese patrimonial, tanto pola entidade dos 
bens como polo que no seu momento supuxo 
o fenómeno de fortificación fronteiriza, con 
edificacións erguidas a ambos os dous lados 
do río Miño.
Todas teñen a declaración de BIC, Ben de In-
terese Cultural, o máximo nivel de protección 
contemplado na Lei do patrimonio cultural de 
Galicia.
 Pero se queremos seguir falando de arquitec-
tura, temos que nomear ao Pazo Casa forte 
dos Correa de Goián.
Esta casa patrucial situada na beira do río 
Miño, é un fermoso exemplo da arquitectu-
ra dos pazos do barroco galego. A súa his-
toria queda indisolublemente unida á guerra 
de Restauración Portuguesa e á súa función 
defensiva dun punto estratéxico da fronteira 
galaico-portuguesa.

 Pertenceu á liñaxe da familia Correa, que, 
dende o século XIV, estará unida á historia da 
vila de Goián, e alí exercerán as súas prerro-
gativas ata principios do século XIX, momen-
to en que será abolido o réxime señorial.
Esta casa-pazo tamén chamada da Torre, pola 
torre defensiva que albergaba o conxunto, 
será levantada no século XVII e posterior-
mente reconstruída no século XVIII, tras su-
frir un devastador incendio por mor da inva-
sión portuguesa.
 O conxunto está rodeado por un muro de pe-
dra no que aparece inserida a pequena capela 
de S. Antonio de Padua, emprazada fóra do 
recinto, e é de titularidade privada.
Tamén quero nomear ao patrimonio inmate-
rial de Goián e da súa Treboada Os da Fonte 
do Frade.
As “treboadas”,unhas das manifestacións cul-
turais, musicais e etnográficas características 
de Galicia.
 Trátanse dunha agrupación  caracterizada 
por un instrumento: o bombo de mallada. An-
tigamente estaban compostas por un gaiteiro 
acompañado dun tambor e dous destes bom-
bos, pero co descorrer do século XX, o núme-
ro de bombos incrementouse notablemente; o 
tambor foi substituído pola caixa e, nalgúns 
casos, dous gaiteiros forman parte tamén da 
treboada.
 O libro “Treboada Galega”, escrito polo 
investigador Xerardo F. Santomé, ten moi-
to valor porque rescata as orixes e a evolu-
ción das treboadas no Baixo Miño, salien-
tando o papel dos músicos fundamentais, 
coma o caso do Cesteiro, o Moreira ou o 
Caixeiro.
Come vedes unha interesante parroquia do 
Baixo Miño onde mergullarse en calquera 
momento do ano para gozar da súa gastro-
nomía, da súa contorna natural ou perderse 
na súa pegada na historia do noso país. 

Paisaxe de Goián
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O Centro de Saúde de Goián O fútbol en Goián
 Unha alto cargo da Xunta de cuxo nome 
non me quero lembrar declaraba recente-
mente algo parecido a que as persoas te-
mos que acostumarnos a que non en todos 
os centros de saúde pode haber pediatras. 
E dicíao alegremente como se estivese fa-
lando de algo que carecera de relevancia. 
Estas declaracións non son por desgraza 
unha  novidade no contexto da nefas-
ta política sanitaria do PP empeñado en 
abaratar custes na sanidade co prexuízo 
notorio que ese modus operandi provoca 
nos usuarios e usuarias.
 Goián é un núcleo de poboación con en-
tidade de abondo para ter o seu propio 
centro de saúde, de feito tívoo durante 
moitísimos anos. Persoas dunha certa ida-
de, 50/55, coas que falamos na parroquia 
manifestáronnos que recordaban aos seus 
avós e avoas indo ao médico en Goián.
Non sabemos a data exacta na que se 
inaugurou o Centro de Saúde de Goián, 
pero polo que nos contan as veciñas e ve-
ciños aos que lle preguntamos todo apun-
ta a que foi na década dos  50 do pasado 
século cando o alcalde de Tomiño era un 
home de Goián que foi o responsable de 
que se fixera o centro médico, tanto nes-
ta parroquia como en Tomiño. Alí houbo 
consulta e vivenda para o médico.
 O consultorio estivo situado no edificio 
da actual gardería ata que cambiaron a un 
baixo propiedade da igrexa que llo aluga-
ba ao concello.
Cando chegou a pandemia do COVID 19 
o centro de saúde de Goián foi pechado 
pola Xunta. A desculpa para proceder ao 

Especial Goián
seu peche foi que a sala de espera non re-
unía as condicións necesarias para man-
ter as distancias de seguridade que esixía 
a grave situación que provocou o corona-
virus. Ata ese momento non había o máis 
mínimo indicio que fixera temer á socie-
dade goianesa que o seu centro de saúde 
fora a ser pechado, pero o certo e que se 
pechou e o médico e a enfermeira que nel 
atendían foron trasladados a Tomiño. E 
de momento ninguén dixo que o centro 
non vaia ser re aberto pero o peche esta-
se prolongando moito e a veciñanza teme 
que a Xunta aproveite a conxuntura para 
pechar o seu centro de saúde de maneira 
definitiva.
 A veciñanza que ten o seu médico en 
Goián ten dous inconvenientes asociados 
ao peche do centro de saúde:- son obri-
gados a ir a Tomiño para recibir consul-
tas-Nin o médico nin a enfermeira que es-
taban en Goián teñen un despacho físico 
no Centro de Saúde de Tomiño, xa que 
logo tanto eles como os seus usuarios e 
usuarias teñen que andar saltando dunha 
consulta para outra.

 Unha das máis salientables sinais de identidade da parroquia de Goián 
é o seu equipo de fútbol, pois a implicación da veciñanza cos seus xoga-
dores é impresionante. En moi poucos sitios puiden apreciar unha iden-
tificación tan elevada que fai aos homes e mulleres de Goián sufrir coas 
derrotas e gozar coas vitorias do seu equipo. O ano anterior estiveron a 
piques de ascender a preferente. E este ano afrontan unha nova tempada 
con enorme ilusión. Nós falamos co seu presidente.

Goián F.C.

O teu 
xornal 

en galego
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Diego Martínez, presidente do Goián Fútbol Club
       Canto tempo levas de presidente do 
equipo?
 Sete anos
             Cantos rapaces practican o fútbol 
nas diferentes categorías nas que competi-
des?
 Sobre 140 .Temos 100 nenos en base e arre-
dor de 40 nos dous conxuntos de sénior.
        Na túa presidencia puidestes gozar dun 
ascenso a primeira autonómica despois de 
moitos anos sen competir nesa categoría?
 Si, pouco antes da pandemia. E non che 
podo dicir con exactitude pero polo menos 
levabamos 30 anos sen estarmos en primeira 
.
         E o ano pasado tivestes unha com-
petición enormemente ilusionante. Seica 
estivestes a piques de acender a preferente?
 Pois a verdade é que si. Faltounos un par-
tido, o que perdemos fronte ao Moraña que 
foi o equipo que finalmente ascendeu. En 
calquera caso a temporada foi moi bonita, 
desas que queres vivir porque hai emoción 
na pelexa polos obxectivos ata o final.
      Como está a responder a afección de 
Goián?
 A afección é o maior tesouro do que dispón 
o noso club. Hai partidos que os gañan eles.
Esta temporada 2022-2023 como se presen-
ta?
Moi longa e moi difícil. Nós temos moi bos 

xogadores, un equipo B en terceira autonó-
mica do que podemos tirar no caso de necesi-
dade, pero o noso cadro de xogadores é escaso.
        Que tal de resultados neste momento?
 Pois na actualidade, despois de disputarmos 
cinco xornadas , imos ben. Estamos situados 
en cuarta posición da clasificación e a dinámi-
ca é positiva.
        Para ascender en que posto temos que 
rematar a liga?
 Ascende directo só o campión, e logo os 3 se-
guintes disputan unha promoción de ascenso
       Cal é o obxectivo deportivo desta tempo-
rada?
 Consolidar a permanencia o antes posible e 
logo todo o que poida vir a maiores benvido 
sexa.
        De ser o caso do ascenso temos infraes-
trutura para podermos competir en preferen-
te?
 Temos moi bos xogadores, unha afección ma-
rabillosa e unha ilusión enorme que fai que 
non nos poñamos ningún tipo de límite.
       Como levades  a cuestión económica?
 Como sabes Goián é un pobo no que non hai 
moitas empresas, pero aquí permíteme insistir 
na tremenda importancia da nosa xente: a veci-
ñanza de Goián está para todo sempre.
       O concello como se porta con vós?
 Sempre podería ser mellor pero en liñas xe-
rais ben.

O Bar Sobreiro de Guillarei  A Fume 
de Carozo coa música galega

 O pasado sábado  un de outubro os nosos amigos do bar Sobreiro de Gui-
llarei inauguraron a temporada de concertos no seu local cun concerto dos 
Tabernarios. Este é un dúo formado por dous grandes músicos Victor Movilla  
á guitarra e Marcelo D. á voz. A filosofía dos tabernarios trata de fusionar  
os cantos de taberna tradicionais coa interacción do público. E abofé que o 

conseguiron pois o éxito da súa actua-
ción no Sobreiro foi incuestionable. O 
local estivo ateigado de público que 
vibrou e se emocionou coa música 
dos Tabernarios. A intención dos pro-
pietarios do bar Sobreiro é regularizar 
as actuacións musicais no so seu bar. 
E nós animamos aos nosos lectores e 
lectoras a que se acheguen a compar-
tir con eles  o seu gusto pola música e 
o seu amor pola vida.

Victor Movilla  á guitarra e Marcelo D. á voz e Pandeireta

Baixo Miño
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“ Non temos nin límite nin teito, as nosas sensacións son 
enormemente positivas e o noso obxectivo é gañar as 

próximas municipais”
Anxo Baz, voceiro do BNG da Guarda
Anxo é o actual voceiro do gru-
po municipal do Bng no con-
cello de A Guarda e se obtén a 
confianza maioritaria dos seus 
compañeiros e compañeiras a 
súa vontade é encabezar nova-
mente a candidatura do bloque 
nas municipais do 2023. Anxo 
ten unha capacidade política 
moi elevada, pero sobre todo 
é unha boa persoa. El é o típi-
co home que de cando en vez 
se cruza no camiño dun que 
despois de conversar sempre 
che deixa a sensación ter esta-
do cun bo tipo, deses no que se 
pode confiar. Estou seguro de 
que se a maioría da sociedade 
guardesa lle dá unha oportu-
nidade encontrarán en Anxo a 
un excelente alcalde.

       Podemos dicir que vas ser o candidato do 
BNG nas vindeiras eleccións municipais?
 Podemos dicir que se obteño a confianza 
maioritaria dos meus compañeiros e compa-
ñeiras do bloque de A Guarda o meu corazón 
e a miña cabeza si están dispostos a encabezar 
a candidatura do BNG. Agardo que nun pe-
ríodo de tempo o mais breve posible poida-
mos facer oficial a decisión.
        E cales son as vosas expectativas realis-
tas para esas eleccións?
 Son moi prometedoras. Non nos pomos nin-
gún tipo de límite e as nosas sensacións, o que 
pulsamos nas rúas,  é que imos obter un moi 
bo resultado. A xente quere saír do estanca-
mento no que está A Guarda
       Un “moi bo resultado” sería?
 Ser a lista máis votada e acadar a alcaldía .
       Calquera cousa que non fose iso sería un 
mal resultado?

 Non, todo aquilo que supoña seguir medran-
do sería un bo resultado. Pero xa che digo 
que nós non nos pomos nin límites nin teito 
e considero que somos a alternativa, realista 
e seria, ao desleixo que representa o actual 
goberno e vémonos con moi serias posibilida-
des de protagonizar o cambio que A Guarda 
necesita.
        Na Peneira de setembro falamos con 
Antonio Lomba e el valoraba moi positiva-
mente este último mandato. Cal é a túa opi-
nión?
 Ben, antes faleiche de estancamento e con-
sidero que esa é a sensación maioritaria no 
conxunto da sociedade guardesa. Nesa en-
trevista que mencionas o alcalde referíase á 
estabilidade do goberno pero eu creo que é 
necesario salientar á altura de miras que tivo o 
BNG en cuestións tan importantes como por 
exemplo na ampliación e reforma integral do 

pavillón da Sangriña
       Por que ?
 Pois porque non tiña os votos necesarios 
para quitalo adiante e fíxoo cos nosos votos 
porque  para o BNG o interese xeral da nosa 
vila sempre vai estar por riba do interese par-
tidista.
 Nesa entrevista o alcalde tamén mencionaba 
o novo acceso ao porto, o acceso sur, como 
unha vitoria e eu entendo que iso é moi pre-
cipitado pois ese acceso é aínda unha ente-
lequia. É máis, é o erro político do goberno 
socialista e do PP, que optaron pola opción 
máis custosas das dúas existentes e que tivo 
un informe desfavorable de patrimonio, o res-
ponsable, ao noso xuízo, de que ese acceso 
non estea xa en vías de execución.
       E a túa valoración sobre o resultado 
final de Concepción Areal?
 É unha rúa que ten moitas posibilidades de 
mellora que necesitarían de decisións políti-
cas que o goberno do PSOE non quixo tomar.
      Recentemente enviastes unha nota de 
prensa na que mencionabades unha especie 
de “ compadreo” entre o PSOE e o PP .Am-
bos partidos , na Guarda, van da man?
 Esas son as conclusións cando chegas a un 
pleno no que se debate algo tan importante 
como as posibilidades de execución dunha 
zona en pleno núcleo urbano de A Guarda. 
Unha zona que podería pór a disposición do 
Concello 15.000 metros cadrados de solo, e 
que  ambos partidos PP e PSOE van facer que 
quede só en 3.000
         O alcalde di que neses terreos, en 
concreto na finca de Fínola, quere facer un 
auditorio e que sen segregar esa parcela do 
PERI nº 5 non sería posible construílo alí. 
Cal é a túa opinión ao respecto?
 A Guarda precisa un auditorio, desde logo 
que si, e esa podía ser unha zona adecuada 
para construílo, sen dúbida. O que nós non 
compartimos é a necesidade de segregación 
da finca de Fínola do PERI nº 5. É que non 
facía falta. Se non se segregase e optasen por 
desenvolver todo o PERI teriamos 15.000 
metros cadrados nos que se podería facer o 
auditorio e moitas máis cousas: zonas ver-
des,aparcamento en superficie, vivenda pro-
texida...Estariamos falando de pór o centro da 
Guarda, xusto a carón da Alameda, ao dispor 
das persoas.
         Desde o punto de vista administrativo 
que opción parece máis áxil?
 A opción pola que opta o BNG,sen dúbida, 
desenvolver todo o PERI
        A administración municipal fai todo o 
que pode facer para tratar de arranxar o pro-
blema da paralización da comunicación por 
transbordador entre A Guarda  e Caminha?
 Esta situación de parálise é un claro exem-
plo da falta de proxecto político do goberno 

socialista. Esto non foi de onte para hoxe. O 
deterioro víase vir xa desde hai moito tempo 
e a administración municipal non fixo nada 
para tratar de evitalo. O desexable sería que 
o goberno tivera traballado nunha alternati-
va viable ante unha situación que, insisto, se 
vía vir. Non podes deixar morrer un servizo 
porque agora botalo a andar vai ser moi com-
plicado. En calquera caso eu non vin durante 
o verán denuncia algunha do alcalde ante as 
promesas incumpridas da Xunta ao respecto 
deste asunto.
        Cal é a túa opinión ao respecto das últi-
mas festas do Monte?
 Estas deben de ser as festas por excelencia 
do noso pobo. É certo que as deste ano non 
foron todo o boas que deberon pero igual ca 
no caso do transbordador polo que antes me 
preguntabas esta situación non ven de onte. 
Xa antes da COVID deixaran de ser as festas 
que foron . E o concello tiña que ter tomado 
antes cartas no asunto.
       A situación da sanidade  de A Guarda 
mellorou algo ou segue a ser mala?
 Houbo unha mellora momentánea e puntual 
pero claramente insuficiente para cubrir as 
necesidades da poboación que atende o noso 
centro de saúde. O que quero deixar claro que 
esa mellora, agora mesmo temos 6 médicos, 
dos 8 que nos corresponden, foi froito da mo-
bilización social da sociedade civil que foi a 
que orixinou a reacción da administración.
         O conflito tan grave que viviu o ano an-
terior IKF, a principal empresa da Guarda, 
está xa solucionado na súa totalidade?
 Eu non teño ningunha nova que poida indicar 
o contrario. Si quixera aproveitar a pregunta 
para expresar a miña admiración e respecto 
polo conxunto deses traballadores e traballa-
doras que amosaron un exemplo de solidarie-
dade verdadeiramente admirable. Desde logo 
que o BNG sempre vai estar ao seu carón para 
o que precisen.
        Se a situación aritmética que resulte das 
eleccións do 2023 non dá unha maioría clara a 
ninguén e se abrise a hipótese dun posible pacto 
co PSOE, sexan eles ou sexades vós os que que-
dedes por diante, cal é a túa posición ao respecto?
 Nós pensamos que temos moi serias opcións de 
sermos a formación política máis votada. Na mu-
nicipais do 2019 quedamos a 289 votos de selo. 
Somos moi optimistas, non nos pomos teito e ago-
ra mesmo non  vou falar de pactos. O noso pacto é 
coa sociedade guardesa, a nosa ilusión e que quen 
nunca se sentiu ilusionado por votar se ilusione 
con nós.
          Que podería encontrar un veciño ou veciña 
de A Guarda en ti como alcalde?
 Traballo incansable, humildade, honestidade , ca-
pacidade para escoitar e aprender, e igualdade ra-
dical no trato á veciñanza con independencia das 
súas simpatías ou antipatías políticas

Anxo Baz

Entrevista Redacción



Outubro 2020XXIII

Baixo Miño

O programa Cultiva a Mente impartirase 
tamén en Pexegueiro

Esta nova temporada realizarase en nove parroquias, dúas máis que o ano pasado

 Pexegueiro contará tamén co programa 
Cultiva a Mente, que este novo curso che-
gará a nove parroquias tudenses.  As per-
soas interesadas neste novo grupo de acti-
vidade poden realizar xa a súa inscrición 
descargando da web municipal a ficha de 
solicitude e presentándoa por sede electró-
nica en https://concellotui.sedelectronica.
gal/ ou directamente nos Servizos Sociais 
na casa do concello. Pódese ampliar esta 
información no 986 60 36 25 ext. 25 ou no 
607 194 175. 
 A actividade comezou xa a desenvolverse 
neste novo curso no que se va celebrar en 

nove parroquias.
 As clases, cunha hora e media de duración, 
son entre outubro e xuño. Teñen lugar os 
martes ás 9.30 h en Malvas, e ás 11.30 h 
en Ribadelouro, os mércores ás 9.30 h en 
Pazos de Reis, ás 11.30 h en Areas, e ás 19 
h en Randufe, os xoves ás 17 h en Caldelas 
e ás 19 h en Pexegueiro, e os venres ás 9.30 
h en Guillarei e ás 11.30 h en Rebordáns.  
 Cultiva a Mente busca promover un enve-
llecemento activo e saudable das persoas 
maiores de 55 anos  a través de diversas ac-
tividades, ao tempo que fomenta a sociabi-
lidade ao ser unha actividade grupal. 

Cartaz  de Afaga 2022

Tui

Esta nova edición hai moito novato e novata, pero os 
máis veteranos e veteranas xa advirten: o que proba re-
pite. Así de claro o teñen os usuarios e usuarias do pro-
grama Reactívate do Concello de Tomiño, un plan de 
envellecemento activo e de hábitos saudables que regre-
sou ás instalacións do Centro Vontade despois de dous 
anos de parón pola crise sanitaria. Unha nova edición 
que arrancou este mes de outubro con máis de 30 novas 
persoas inscritas que van dende os 55 aos 92 anos e en-
tre as que, por primeira vez, hai catro matrimonios que 
acoden xuntos cada semana ás actividades. 
“A maioría anotámonos para manter a nosa memoria 
activa e para facer algunha actividade física que es-
tamos na casa seguro que non facemos, pero tamén é 
unha forma de socializar, de quedar coas amigas, falar 
cos veciños e veciñas e, sobre todo, divertirnos. Porque 
pasámolo moi ben!”, coinciden en salientar as e os parti-
cipantes no programa. Entre as novas caras do programa 
Isaura e Pepe, un matrimonio que antes residía en Vigo 
e que agora, xa instalados en Tomiño, están a aproveitar 
o programa para coñecer xente coa que compartir unhas 
horas de lecer en grupo durante a semana.
A través de accións enfocadas a mellorar a memoria e a 
motricidade, os usuarios e usuarias desfrutan de activi-
dades como risoterapia, ioga, obradoiros de memoria, 

roteiros, talleres de creacións artística ou cinefórum, en-
tre outras. Actividades das que usuarias como Ana saen 
encantadas despois de pasar un rato aprendendo cousas 
novas, aplicando técnicas que lles permite ter unha vida 
máis activa e acadando ferramentas que lles poden ser 
moi útiles e interesantes na súa vida cotiá. 
“Son actividades moi divertidas e accesibles para todos 
e todas. E non só o pasamos ben, senón que despois de 
tanto tempo encerrados e mantendo distancias tamén te-
mos un motivo para saír da casa e manter unhas rutinas 
que en moitas ocasións esquecimos”, recalcan as e os 
participantes.
O obxectivo deste programa de actividades, que rema-
tará en xuño de 2023, é, como explica a alcaldesa, San-
dra González, “mellorar a calidade de vida das persoas 
maiores do noso concello con actividades que favorezan 
a participación social e o mantemento das súas faculta-
des físicas e psíquicas, algo que xa comprobamos de pri-
meira man a pesar de que as clases acaban de arrancar”. 
Acompañada da concelleira de Benestar Social, Cristina 
Martínez, a rexedora quixo este martes facer unha visita 
aos dous grupos nos que está dividido o programa para 
falar cos usuarios e usuarias e transmitirlles o orgullo de 
velos e velas participar dun xeito tan activo e con tanta 
ilusión neste programa.

 

Máis de 30 de persoas reactívanse co programa 
de envellecemento activo do Concello de Tomiño

Tras dous anos de pandemia o programa xa está de novo en marcha con moitas e moitos usua-
rios de entre 55 e 92 anos e, por primeira vez, con matrimonios
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 “Hoxe damos un paso histórico no Rosal. 
Coa transformación da Praza do Calvario non 
só cumprimos un gran compromiso, senón 
que recuperamos o epicentro da nosa activi-
dade económica, social e de convivencia para 
as persoas. Porque xuntas e xuntos estamos 
a construír o Rosal das persoas”. Con estas 
verbas a alcaldesa do Rosal, Ánxela Fernán-
dez Callís, inauguraba este sábado este espa-
zo “mellorado, reformado e recuperado para 
as persoas con ese mimo, cariño, coidado, 
historia e posta en valor do patrimonio que 

merece”.
 Foi durante un emotivo acto que contou coa 
presenza da presidenta da Deputación de Pon-
tevedra, Carmela Silva; o seu vicepresidente 
César Mosquera, o deputado de Mobilidade, 
Uxío Benítez, e equipo técnico da Deputa-
ción; membros da corporación municipal do 
Rosal, a alcaldesa de Tomiño, Sandra Gonzá-
lez, e edís;  así como representantes do equipo 
técnico que desenvolveu o proxecto, repre-
sentantes das asociacións culturais, sociais e 
deportivas rosaleiras e da propia veciñanza 

 Alcaldesa e presidenta da Deputación de Pontevedra inauguraron este sábado 
este espazo transformador
 “Convertemos a nosa praza nun espazo de calidade, sen barreiras, inclusivo, 
igualitario, democrático e accesible”, destacou a rexedora

O Rosal

A Praza do Calvario, renovado epicentro 
da actividade económica e social do Rosal

 Onte inaugurouse no CEIP de Caldelas un novo 
servizo de comedor escolar co que conta o cen-
tro neste curso 2022/23. Deste xeito, o Concello 
de Tui continúa a súa aposta por dotar destes 
servizos aos seus centros escolares, investindo 
25 mil euros nas obras para acondicionar o es-
pazo que acolle o comedor, e facilitando deste 
xeito vías de conciliación aos pais e nais. 
En concreto en Caldelas, máis de 20 nenos e 
nenas beneficiaranse deste novo servizo de co-
medor escolar que xa o luns abría as súas portas 
para ofrecer xantares variados e nutritivos ao 
alumnado inscrito. 
Para o alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, os co-
medores escolares eran “unha das prioridades 
en materia de equipamento educativo ante á, 
cada vez, maior demanda”. Este novo espazo de 
comedor en Caldelas, destacaba o rexedor, sú-
mase ao inaugurado en Randufe, e reforzará un 

servizo que antes só era demandado en zonas 
urbanas pero que “agora é moi necesario facer 
extensible tamén no rural”.  
Neste senso, a concelleira de Educación, Son-
soles Vicente, salientou a ledicia por ver in-
augurado este servizo. Indicaba coma a boa 
acollida do mesmo reflicte o necesario que 
era para a comunidade educativa, alumnado e 
familias. Tamén quixo reforzar o compromiso 
que o Concello de Tui adquiriu cos centros pú-
blicos e afirmou que “traballará para que todos 
os colexios poidan dispoñer de comedor”, sen-
do o de Guillarei o seguinte centro que porá o 
seu en marcha.
O comedor de Caldelas súmase ao recentemen-
te inaugurado en Randufe para, deste xeito, do-
tar con este equipamento á práctica totalidade 
dos centro educativos tudense espallados polo 
municipio. 

Caldelas de tui

O Concello investiu 25 mil euros para acondicionar o espazo para este novo 
servizo que utilizarán unha vintena de nenos e nenas

O CEIP de Caldelas estrea comedor escolar

Comedor escolar do CEIP de Caldelas

Baixo Miño
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O Concello de Tomiño resultou gañador do 
Premio “Cidades que Camiñan 2022” pola 
transformación da Praza Antonio Fernández 
en Goián. Este galardón, que concede a en-
tidade do mesmo nome, recoñece aos muni-
cipios que promoven accións destacadas en 
favor da mobilidade peonil. Tomiño acada 
este premio na categoría de localidades de 
menos de 20.000 habitantes, xunto con Co-
ruña que resultou galardonada na categoría 
de cidades de máis de 100.000 habitantes e 
Vilagarcía de Arousa na categoría de entre 
20.000 e 100.000 habitantes. Estepona reci-
biu o premio de honra polo seu proxecto de 
apertura ao mar. Cidades como Bilbao ou Cá-
diz foron galardonadas en edicións anteriores 
do premio.
O premio recoñece a transformación e recu-
peración do espazo público de Goián a través 
do Proxecto Máis Goián. O proxecto come-
zou a súa andadura fai más de dez anos, e foi 
preciso acometer unha modificación puntual 
do plan xeral para convertilo nunha realidade. 
Grazas a este proxecto foi posible transfor-
mar de xeito integral todo o núcleo urbano de 
Goián, recuperando o espazo público, agora 
colonizado polas nenas e nenos, que gozan do 
lugar xogando e explorando, e polas veciñas e 

veciños que dispoñen dun espazo novo, libre 
de coches e totalmente renovado para atopar-
se, charlar, camiñar ou tomar algo nos estable-
cementos da zona. “Máis Goián” transformou 
o corazón de Goián, a Praza Pintor Antonio 
Fernández, así como toda a zona, eliminan-
do a circulación, xerando zonas de prioridade 
peonil, reconectando os accesos, mellorando 
o mobiliario, xerando espazos de aparcadoiro, 
creando espazos de deporte como as pistas de 
skate e recuperando parques e arboledas para 
o desfrute das persoas. O premio recoñece 
aspectos como a mobilidade de base peonil, 
o dereito ao espazo público, a planificación 
urbana camiñable, a autonomía infantil, a ac-
cesibilidade universal, a seguridade viaria e o 
medio ambiente saudable, entre outros.
A alcaldesa, Sandra González, recolleu este 
venres o premio nun acto que se celebrou ao 
abeiro do noveno Congreso da Red de Ci-
dades que Camiñan os días 6 e 7 de outubro 
en Palma de Mallorca. Co este galardón re-
coñécese o traballo que se está a facer dende 
o Goberno municipal para a recuperación de 
espazos para as persoas con proxectos trans-
formadores que contribúen a mellorar a cali-
dade de vida urbana. “Estamos convencidas 
da importancia de recuperar espazos públicos 

 O Concello recibiu este galardón na categoría de localidades de menos de 20.000 
habitantes nunha gala que se celebrou en Palma de Mallorca este venres 7
 Recoñece a recuperación de espazos para as persoas e as transformacións reali-
zadas que contribúen á mellora da calidade urbana

Tomiño, Premio Cidades que Camiñan 2022

Praza de Goián. Foto cortesía de Gustavo Rivas

Tomiño

que desfrutará deste novo espazo que se con-
verterá de novo no centro social, administra-
tivo e económico do Rosal.
 Unha Praza do Calvario cunha historia pro-
pia na que apoiarse “para avanzar na constru-
ción do noso presente e futuro”, historia que 
fala dunha praza humanizada a finais do sé-
culo XIX coa sobreira como árbore protago-
nista, do valor patrimonial de edificios como 
unha igrexa da época medieval ou un edificio 
do concello construído no século XVIII. E, 
como non, da historia dos cabaqueiros, que 
no novo espazo collen preponderancia. Unha 
historia que tamén tivo en conta a transfor-
mación da praza, na que se empregaron mate-
riais construtivos que preservan e potencian o 
carácter patrimonial e arquitectónico a través 
dun deseño unitario, atractivo, flexible, novo 
e dinámico co que poñer en valor historia e 
patrimonio.  
 Pola súa banda, a presidenta da Deputación 
de Pontevedra, Carmela Silva, cualificou a re-
forma da praza como “modélica” e asegurou 
que “é un exemplo da reactivación da pro-
vincia, tanto pola súa calidade estética como 
pola súa aposta polos valores históricos e pa-
trimoniais, para ofrecer á veciñanza un espa-
zo de lecer e convivencia”.
Foron en total 1,5 millóns de euros de inves-
timento, dos que a Deputación de Pontevedra 
achegou case 518.000 euros e o Concello 
máis dun millón para os que solicitou fon-
dos europeos dos Next Generation a través 
do IDAE. Unha reforma integral que dota de 
identidade a zona, reforzando o espazo como 
punto de revitalización urbana e comercial da 
contorna, con novos usos e actividades que 
dinamicen a zona  e cunha sobreira de gran 
porte pero tamén cunha diversidade de árbo-
res para potenciar a multifuncionalidade da 
praza, tanto dende o punto de vista estético 
como para dispor de zonas de sombra. 

 Ademais, a praza conta cunha iluminación 
única feita a medida que permite axustala 
en función das necesidades de cada mo-
mento ou cun elemento elevado a modo de 
escenario que reinterpreta o templete de 
música que tiña a praza nos anos 20, agora 
realizado en ladrillo artesán en recordo aos 
cabaqueiros. Pero ademais de traballar no 
exterior tamén se transformou e moderni-
zou todo o que non se ve, coa colocación 
de case 1.700 metros de tubaxe para a re-
novación e soterramento de canalizacións, 
redes de saneamento, abastecemento, plu-
viais, telecomunicacións, electricidade e 
alumeado. 
 “Melloramos e transformamos a nosa praza 
nun espazo público de calidade e en maiús-
culas, sen barreiras, inclusivo, igualitario, 
democrático e accesible”, explicou a rexe-
dora, que destacou que “convertemos un 
aparcamento e unha rotonda no centro neu-
rálxico de interacción social, de conviven-
cia, creando un espazo seguro, amable, sau-
dable, moito máis verde no que potenciar 
a actividade económica de proximidade, o 
comercio e o consumo local”.
Pola súa banda, a presidenta da Deputación 
de Pontevedra, Carmela Silva, subliñou así 
mesmo a relevancia do ReacPon para dotar 
de recursos aos concellos con este plan ex-
traordinario “cos que mobilizar a economía 
da provincia, impulsando proxectos madu-
ros que supoñen un compromiso coa mo-
bilidade sostible, co medio ambiente, con 
infraestruturas modernas e dotacións para 
que as persoas, vivan onde vivan, desfruten 
dos mesmos dereitos e servizos”.
O acto inaugural arrancou coa actuación do 
grupo de baile de Paula Covián e pechou-
se tras a intervención das autoridades cun 
concerto da Banda da Agrupación Musical 
do Rosal.
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 Aproveitar o outono nunca 
foi tan doado nin divertido. A 
OMIX de Tomiño ten preparada 
para esta nova tempada un amplo 
programa de cursos novidosos e 
innovadores que buscan achegar 
a mozos e mozas a actividades 
actuais que espertan grande inte-
rese entre eles e elas. 
“Temos unha mocidade moi di-
námica con ganas de facer cou-
sas e seguir aprendendo, polo 
que dende o Concello debemos 
adaptar os nosos programas, ac-
tualizalos constantemente e mo-
dernizalos para brindarlle novas 
oportunidades en campos que 
agora están en boga”, explica a 
alcaldesa, Sandra González. 
 O primeiro curso da tempada de outono co-
mezará o vindeiro 22 de outubro e estará cen-
trado na caracterización. Con Samaín á volta 
da esquina e tamén pensando no Entroido, 
a OMIX de Tomiño organiza un obradoi-
ro práctico no que as persoas participantes 
aprenderán diferentes técnicas de caracteriza-
ción para crear personaxes de cine ou teatro 
empregando maquillaxe artística e efectos es-
peciais para facer realidade todo o que poidan 
imaxinar. O curso, aberto rapazas e rapaces 
a partir de 12 anos, impartirase os sábados 
22 e 29 de outubro de 12.00 a 13.30 horas en 
Goián e terá un custo de 10 euros. 
 As novas tecnoloxías e formas de comuni-

cación tamén teñen oco na programación de 
outono da OMIX. O sábado 29 de outubro 
celebrarase un obradoiro sobre podcast e po-
dcasting, un curso no que as e os participantes 
recibirán formación sobre este novo formato 
como vía de información, divertimento ou 
aprendizaxe que aumentou de forma conside-
rable o seu consumo nos últimos tempos. O 
obradoiro será impartido por David Gesteira, 
creador do podcast ‘Descifrando a historia’, 
que ten máis dun ano de traxectoria e foi un 
dos gañadores dos V Premios Xuventude da 
Deputación de Pontevedra en 2021. Dirixido 
preferentemente a mocidade ata os 35 anos, o 
curso desenvolverase de 09.00 a 13.00 horas 

A OMIX de Tomiño prepara un outono con 
novidosos cursos e actividades

Obradoiro sobre podcast
e podcasting 29

outubro
sábado De 09:00 h a 13:00 h

Goián
Preferentemente mocidade 
ata 35 anos

Obradoiro de conservación
de alimentos05

novembro
sábado De 10:00 h a 14:00 h

Mercado de Tomiño
A partir de 12 anos
Prezo 10€
Data de finalización: 
sábado 12 de novembro

Obradoiro práctico 
de caracterización22

outubro
sábado De 12:00 h a 13:30 h

Goián
A partir de 12 anos
Prezo 10€

tomino.gal/inscricion-cursos-e-obradoiros-outono-2022/

Cursos e obradoiros
Outono 2022

#mocidade

Xa está aberto o pra-
zo para inscribirse nos 
obradoiros de caracteri-
zación, podcast e pod-
casting e conservación de 
alimentos
Tomiño

 O PP da Guarda trata de desviar a 
atención sobre os apaños aos que 
chega co PSOE repetindo perma-
nentemente  a mentira de que “o 
BNG é socio de goberno de Anto-
nio Lomba”, a  pesar de que todo 
o pobo da Guarda sabe que o BNG non forma 
parte do  goberno municipal.
 Esta maneira tan absurda de proceder do PP, 
é unha mostra clara da desesperación e ner-
viosismo do líder do PP por  ocultar a veci-
ñanza os acordos vergoñentos e contrarios 
aos intereses dos guardeses e guardesas aos 
que chega co PSOE de Antonio Lomba.

 O PP da Guarda é cómplice co goberno do 
PSOE de intentar  eliminar 12.000 m² de solo 
público para equipamentos, zonas verdes e 
aparcamentos no entorno do antigo campo de 
fútbol do Trega (PERI 5). Tamén son cóm-
plices do goberno de Antonio Lomba en atra-
sar e  ter paralizado o acceso sur ao porto da 
Guarda a pesar das advertencias do BNG.

 O  cinismo do portavoz do PP, ponse de  ma-
nifesto unha vez máis cando  acusa ao BNG 
da inoperancia do goberno do PSOE na xes-
tión da piscina. Dase a circunstancia ademais  
que fronte ao silencio do PP neste asunto no 
último pleno, o BNG demandou  explicacións 
ao goberno municipal.

 O portavoz municipal do BNG Anxo Baz 
manifesta “ a ausencia de proxecto do PP e 
do  PSOE para a Guarda coinciden plena-
mente. Carecen dun deseño alternativo e de 
futuro para o pobo da Guarda e a  política do 
PP consiste en tratar de distraer a veciñanza   
para    tapar as súas falcatruadas”.

Anxo Baz

A Garda

Anxo Baz “A desespe-
ración do PP é tal que 
chegan a inventar que o 
BNG é socio de goberno 
de Antonio Lomba can-
do toda A Guarda sabe 
que non é verdade”

O PP recurre a mentira para ocultar os 
seus apaños co PSOE

para as persoas, e deste xeito estamos trans-
formando radicalmente Tomiño e as súas pa-
rroquias. Este premio recoñece ese esforzo, e 
nos indica que imos no bo camiño” declaraba 
a alcaldesa trala recollida do premio. 
A Rede Cidades que Camiñan é unha asocia-
ción internacional sen ánimo de lucro, aberta 
a concellos e outras administracións públi-
cas comprometidas coa mobilidade peonil 

e que ten como principal obxectivo que as 
e os peóns sexan os máximos protagonistas 
da mobilidade urbana e do espazo público. 
Todos os municipios e institucións que inte-
gran a Rede asumen o seu compromiso coa 
mellora do espazo público para camiñar, estar 
e socializar, abordando proxectos que fomen-
tan os aspectos sinalados que son a seña de 
identidade destes premios

Cartaz dos obraoiros
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 O Concello de Tomiño continúa apostando por recupe-
rar espazos para as persoas, creando zonas de estancia 
e lecer coas que potenciar tamén a mobilidade susten-
table. Neste camiño, o Goberno municipal xa está a tra-
ballar na creación dunha senda peonil e ciclista entre a 
rotonda da Pedra e a rotonda norte da Avenida do Baixo 
Miño que dará continuidade á existente xa na variante e 
permitirá crear unha zona de paseo continuo na contor-
na do Seixo duns 2,3 quilómetros.
“Dende hai moitos anos estamos traballando para crear 
un novo modelo de mobilidade pensado para as persoas 
no que teñan cabida espazos amables e de calidade. Esa 
é a liña que segue esta nova intervención na contorna 
do centro urbano, un xeito de entender o Tomiño do 

presente e do futuro que pouco a pouco vaise espallan-
do por todo o municipio”, salienta a alcaldesa, Sandra 
González.
Este tramo, transferido recentemente pola Xunta tras a 
construción da Avenida do Baixo Miño, era unha es-
trada dedicada exclusivamente ao tráfico rodado, con 
dobre sentido con amplos carrís e beiravías e con ve-
hículos circulando a gran velocidade, pero sen espazos 
seguros para as e os viandantes. Coa creación deste 
novo tramo de senda peonil e ciclista “non só mellora-
mos a accesibilidade e seguridade da veciñanza, senón 
que tamén lle damos continuidade á rúa Gondomar ata a 
Avenida do Baixo Miño creando unha zona de encontro, 
de estancia e de lecer para todos os tomiñeses e tomi-

ñesas no corazón da vila”, como 
explica a rexedora.
 Para manter de forma íntegra esa 
continuidade coa actual peonil 
e ciclista da variante, este novo 
espazo estase a construír empre-
gando o mesmo tipo de árbores 
e luminarias, así como o mesmo 
formigón coloreado que dá forma 
ao chan. Deste xeito, o Concello 
mellorará a mobilidade alternativa 
neste treito cunha notable integra-
ción no ámbito urbano e dotando 
de espazos seguros para peóns o 
viario existente. As obras supo-
ñen un investimento de máis de 
160.000 euros.

Tomiño

As obras mellorarán a accesibilidade e 
seguridade da veciñanza no treito do 
PO-344 entre a glorieta da Pedra e á da 
avenida 
Creará unha zona de paseo continua 
na contorna do Seixo duns 2,3 quiló-
metros

Tramo das obras na PO-344

Tomiño crea un novo tramo que dá conti-
nuidade á senda da Avenida do Baixo Miño

 Coa chegada do curso escolar, como cada 
ano, póñense en marcha os composteiros dos 
centros de Ensino de Tomiño, composteiros 
que levan en funcionamento dende 2019 nas 
13 aulas de CRA e nos 5 colexios de infan-
til e primaria do Concello e que o alumnado 
utiliza para xestionar os biorresiduos das me-
rendas.
 Durante o mes de setembro o Mestre e a 
Mestra composteira percorreron cada un des-
tes centros educativos para darlle un remexi-
do e un regado ao material do composteiro, 
parado dende o remate do curso pasado, así 

como para ensinarlles ás e aos mais pequenos 
como se debe xestionar o residuo orgánico 
que xeran nas aulas.
 Amais, nalgúns casos extraeron compost do 
curso anterior, mudaron de sitio os compos-
teiros para mellorar a accesibilidade dos mes-
mos e se lles facilitou o material estruturante 
necesario para axudar á compostaxe.
En Tebra, instalouse un novo compostei-
ro para a xestión das sobras que se poidan 
producir no novo servizo de comedor. E o 
alumnado do centro CEIP Pintor Antonio 
Fernández acudiu ao Centro de Compostaxe 

Comunitaria de Goián para aprender novas 
técnicas de compostaxe: todos os cursos par-
ticiparon activamente na tarefas de cribado 
para conseguir un compost máis fino. 
A alcaldesa Sandra González celebra a 
boa acollida que está a ter a compostaxe 
nos centros educativos, e lembra a impor-
tancia deste tipo de actuacións: somos un 
concello pioneiro na implantación da com-
postaxe xa que entendemos que é a mellor 
forma de xestión deste tipo de residuos e 
é preciso ensinarlle o camiño da sostibili-
dade ás e aos máis pequenos porque son o 

futuro do municipio e coas súas accións 
contribuirán a que Tomiño sexa cada día 
máis sostible”.
 Dende o Concello lembran tamén que xa 
está en marcha o reparto dos segundos 
composteiros aos veciños e veciñas que 
así o demandaron, previa visita dos técni-
cos ás súas casas, se algunha persoa pre-
cisa un segundo composteiro doméstico, 
debe poñerse en contacto co consistorio, 
no departamento de Medio Ambiente, ou 
co persoal técnico que esta a levar a cabo 
os seguimentos nas parroquias.

Tomiño

As 13 aulas de CRA e os 5 colexios de infantil e primaria de Tomiño levan 
apostando pola compostaxe dende 2019

Tomiño reactiva os composteiros dos cen-
tros de ensino do Concello

os talleres de compostaxe de Goian cos alumos dos 5 colexios

en Goián.
 No mes de novembro o gran protagonista será 
o obradoiro de conservación de alimentos, 
dúas xornadas nas que o alumnado aprenderá 
a elaborar conservas de alimentos seguras e 
se concienciará sobre a necesidade de aplicar 
boas prácticas na súa manufactura. Este curso 
vai dirixido ás persoas con inquedanzas parti-

culares e a aquelas e aqueles profesionais re-
lacionados coas conservas artesanais. Será os 
sábados 5 e 12 de novembro de 10.00 a 14.00 
horas no Mercado de Tomiño. O curso terá un 
prezo de 10 euros por persoa.
 As persoas interesadas en participar en cal-
quera destes obradoiros poden inscribirse xa a 
través da páxina web do Concello de Tomiño.
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aría Purificación Gómez González mo-
rreu con Alzheimer en Lugo en 1986. Con 
80 anos e a memoria persoal fragmen-
tada, contan que ás veces tiña ataques 
de pánico e berraba “veñen por min!” con 
verdadeira angustia. Nos últimos anos 
da súa vida foi posuída polo espírito de 
1936 e reviviu aqueles días de outubro 
nos que esperaba a condena do conse-
llo de guerra no cárcere de Príncipe, en 
Vigo, e temía que dixesen o seu nome. 
Para evitar a funesta chamada, mesmo 
chegou a comunicar a familiares e ami-
gos que non a fosen visitar ao cárcere. 
O tormento comezara meses atrás, can-
do os militares sublevados o 18 de xullo 
de 1936 entraron na Cañiza e apresaron 
a María Gómez, o seu home José Ares 
e a outros mestres e militantes socialis-
tas como Jesús Eugenio Pérez, Antonio 
Mojón, Tirso Gómez e Justo Moure no 
inicio dun período represivo que duraría 
anos en silencio. María Gómez, que con 
31 anos se presentara ás eleccións de 
febreiro de 1936 pola Fronte Popular en 
representación da Izquierda Republicana 
de Manuel Azaña, era alcaldesa da Ca-
ñiza desde o 14 de marzo dese mesmo 
ano, a única muller que encabezaba un 
Goberno municipal en Galicia naquel mo-
mento e unha présa de caza maior para 
os militares sublevados.

Un país sen memoria
Pasaron case nove décadas daqueles 
episodios históricos e custa atopar infor-
mación sobre a vida de María Gómez, 
máis aínda sobre o seu legado político. 
No Concello da Cañiza apenas identifi-
can o seu nome cando se pregunta pola 
alcaldesa republicana da localidade. 
Malia ser incluída o ano pasado nunha 
exposición fotográfica sobre a evolución 
das mulleres no concello dentro da sec-
ción dedicada ás que foran pioneiras no 
seu tempo, a alcaldesa represaliada de 
1936 non ten recibido homenaxes públi-
cas e permanece esquecida e ignorada. 
En ausencia dunha política pública de 
memoria histórica en Galicia, como de-

nuncia a investigadora e escritora Mont-
se Fajardo, son contadas as institucións 
que traballan neste eido; e o Concello da 
Cañiza non é unha delas.
A miúdo, as homenaxes públicas e a re-
cuperación de biografías soterradas e 
mesmo vilipendiadas pola ditadura fran-
quista e os pactos da transición cara á 
democracia actual veñen de iniciativas 
individuais, do empeño de persoas que 
precisan coñecer a historia silenciada 
dos seus devanceiros. Desde Cataluña, 
un neto do fusilado Justo Moure decla-
rou a inocencia que reclamaba o seu avó 
desde o cárcere e introducíu a súa causa 
na denominada querella arxentina contra 
os crimes do Franquismo. A raíz deste 
proceso, promoveuse un acto de home-
naxe pública na Cañiza en 2006 que foi 
ensombrecido pola programación muni-
cipal dun espectáculo cómico o mesmo 
día á mesma hora. Así o lembra a ca-
ñicense Marta Pérez, bisneta do tamén 
fusilado Tirso Gómez, que se encheu de 
carraxe para iniciar unha investigación 
sobre os episodios históricos de 1936 
que marcaron á súa familia e presentar 
o relato nunha peza teatral que leva por 
nome O Péndulo e se representa actual-

mente nos escenarios de Galicia. María 
Gómez, malia non ser a personaxe prin-
cipal, tamén aparece.
“Durante a investigación fun atopando 
cousas que non esperaba sobre a alcal-
desa”, revela a autora. Para acceder ás 
fontes históricas dispoñibles e vertebrar 
o seu relato coa máxima honestidade, 
Marta Pérez peregrinou por diferentes 
arquivos e lugares que foron escenario 
da represión. No Arquivo Militar de Fe-
rrol recolleu o documento de outubro de 
1936 no que se ratifica o fusilamento dos 
catro mártires, incluído o seu bisavó, e a 
conmutación da pena de morte a María 
Gómez. Tamén leu documentos nos que 
a alcaldesa culpaba aos seus compañei-
ros. “Cando vin que ía contra o meu bi-
savó indigneime, pero logo fun atopando 
información contraditoria, as acusacións 
eran mutuas e quizais respondían a un 
intento de enfrontalos”, comenta Marta 
Pérez. Nos procesos de investigación 
histórica, como lle indicaron profesores 
da Facultade de Xeografía e Historia da 
USC cando acudiu ao arquivo do proxec-
to Nomes e Voces, “unha cousa é o que 
sucedeu, outra o que eles digan que su-
cedeu, e finalmente o que ti penses que 

sucedeu”. A subxectividade impregna 
todo.
Na peza teatral O Péndulo lévanse á es-
cena escritos de María Gómez nos que 
relata a súa experiencia frustrada como 
alcaldesa e a conversa que puido ter no 
cárcere con Pura Martínez Garrido, filla 
do alcalde vigués fusilado, sobre a posi-
bilidade de alegar un posible embarazo 
para eludir a pena de morte, como así foi. 
“Deixou cartas nas que se resiste a ser 
manipulada como un boneco e demos-
tra o seu carácter”, afirma a dramaturga. 
Aínda que a súa é unha trama secundaria 
na obra de teatro, María Gómez é unha 
personaxe que reclama protagonismo e 
memoria histórica pola invisibilidade que 
sufriu e segue sufrindo.
Como outras mulleres que chegaron a 
ser alcaldesas nos anos da II Repúbli-
ca, María Gómez foi unha candidata de 
consenso nun contexto social e político 
que avanzaba en dereitos e liberdades 
para homes e mulleres sen diluír o pouso 
machista. Segundo Montse Fajardo, que 
forma parte do programa A memoria das 
mulleres do Concello de Pontevedra, foi 
o paternalismo franquista que emerxía 
do machismo exacerbado do fascismo e 
o nacional catolicismo o que motivou que 
mulleres republicanas como a alcaldesa 
da Cañiza non acabasen fusiladas. “Con-
sideraban que as mulleres estaban ma-
nipuladas polos homes; a misoxinia sal-
voulles da morte, pero non das torturas e 
das humillacións”, comenta Fajardo.

Sororidade e silencio
Despois de ver conmutada a pena de 
morte pola cadea perpetua en outubro 
de 1936, María Gómez foi trasladada a 
Guipúscoa para ser encarcerada na pri-
sión de mulleres de Saturrarán até 1943, 
cando se lle conmutou a cadea perpetua. 
Naquel cárcere, que estivo en funciona-
mento entre os anos 1938 e 1944, foron 
recluídas unhas catro mil mulleres de di-
ferentes lugares da xeografía española 
que estaban consideradas como espe-
cialmente perigosas e rebeldes para a 

 Alma López Figueiras, Xornalista

Notas sobre a alcaldesa republicana da Cañiza

Historia
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María Gómez en primeiro plano con Urania Mella no cárcere de Saturrarán
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O Condado
nova orde que se pretendía instaurar desde 
a ditadura franquista. Foi nesas circunstan-
cias, soportando castigos e humillacións 
baixo as condicións de insalubridade e pe-
nuria que impuñan os militares e relixiosos 
que custodiaban as instalacións, onde Ma-
ría Gómez fixo amizade coa tamén galega 
Urania Mella, filla do pensador anarquista 
Ricardo Mella e presidenta da sección vi-
guesa da Unión de Mulleres Antifascistas 
cando foi represaliada xunto ao seu marido 
en 1936. Na súa obra Un cesto de mazás, 
Montse Fajardo recolle a historia de Urania 
Mella e destaca os vínculos de sororidade.
Tras deixar atrás o inferno de Saturrarán, 
María Gómez volveu a Galicia, mais non 
á Cañiza. Acabou instalada en Lugo, onde 
residiu durante o resto da súa vida sen que 
ninguén reparara no seu pasado como 
rexedora republicana. Urania Mella, que foi 
trasladada a outro cárcere despois do pe-
che de Saturrarán, recuperou a liberdade 
pouco antes de morrer, en 1945, e pasou 
os seus últimos días con María Gómez en 
Lugo. Marta Pérez, autora de O Péndulo, 
tamén se refire a este vínculo de sorori-
dade cando fala da que fora alcaldesa da 
Cañiza. Urania Mella, como outras republi-
canas represaliadas, foi apartada dos seus 
fillos, que medraron alimentados de men-
tiras e colleron xenreira a súa propia nai. 
Cando esta saíu do cárcere e foi buscalos 
a Vigo, o que recibiu foi rexeitamento: a 
súa filla negoulle un bico. Unha vez faleci-
da a súa amiga, María Gómez esforzouse 
por transmitirlles a verdade aos fillos de 
Urania, que llo agradeceron publicamente 
nun acto de homenaxe. Sentían culpa por 
non querer á nai e ter vivido nunha mentira.

A culpa tampouco debeu serlle allea a Ma-
ría Gómez. Pode que o medo a distanciase 
da Cañiza cando se viu libre para comezar 
de cero, pero quizais tamén o sentimento 
de culpa por estar viva. Esta é outra das re-
flexións de Marta Pérez a raíz das pescu-
das previas á creación da peza teatral que 
recupera a historia familiar de represión. 
“Non hai documento que mo diga, pero de-
beu sentirse fatal por salvarse mentres os 
seus compañeiros eran fusilados”. Convivir 
coas familias daqueles catro homes fusila-
dos o 31 de outubro de 1936 nas proximi-
dades do castelo do Castro, en Vigo, sa-
béndose unha privilexiada por estar viva, 
podía ser unha segunda condena. É o dile-
ma, xa clásico no estudo da represión polí-
tica, que expuso o intelectual italiano Primo 
Levi despois de sobrevivir a Auschwitz.
A Cañiza aínda ten pendente un recoñe-
cemento público de María Gómez. “Cando 
fun ao Concello para solicitar documen-
tación histórica, a funcionaria puntualizou 
que só estivera catro meses de alcaldesa 
e que as mulleres importantes sobre as 
que escribir eran as mulleres que cultiva-
ron a terra e nos deron de comer”, lembra 
indignada a bisneta dramaturga de Tirso 
Gómez. “Mais a miña avoa, por ser filla 
dun socialista republicano, non tiña terras 
nin casa familiar”.
A memoria doe, pero recuperar a historia das 
persoas represaliadas é darlles unha dignida-
de que merecen, é axudar a sandar feridas 
que non cicatrizan ben nin pasadas tres xe-
racións. O legado político de María Gómez foi 
ser pioneira, pero tamén merece ser recorda-
da como mestra ou poeta sen ocultar o trauma 
persoal que lle inflixiu a represión franquista
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Rúa Castelao, 33- Salvaterra

 Dende este venres 7 de outubro, 
o Teatro Municipal de Tui acollerá 
unha extensa programación tea-
tral para todos os públicos con 
recoñecidos espectáculos que 
visitarán a cidade ao longo dos 
próximos dous meses. En canto 
aos xéneros, haberá propostas 
de ópera, comedia, drama, cine-
ma, danza contemporánea ou mu-
sicais. 
Serán un total de oito espectá-
culos a celebrar até o 25 de no-
vembro que chegarán da man de 
compañías coma Talia Teatro, 
Píscore,  Butaca Zero, Tanxarina 
Títeres, Da.Te. Danza, Os Naúfra-
gos e Contraproducións.
 O alcalde de Tui, Enrique Caba-
leiro, salienta que con esta pro-
gramación Tui continúa a ser un 
referente cultural tamén no outo-
no con estas novas propostas, e 
tras o éxito da acollida das acti-
vidades celebradas ao longo dos 
meses estivais. 
Pola súa parte a concelleira de 
Cultura, Sonsoles Vicente, con-
vida á cidadanía a gozar dos es-
pectáculos programados para 
este outono no teatro nunha pro-
gramación que continúa coa liña 
marcada en anteriores tempora-
das con propostas de gran calida-
de, diversidade, e para todos os 
públicos. 
 Este venres, 7 de outubro, dende 
as 21.30 h, representarase a pri-
meira proposta: ‘Morte accidental 
dun anarquista’, de Talía Teatro. A 
comedia de Dario Fo está dirixida 
por Cándido Pazó e narra uns su-
cesos reais ocorridos nos Estados 
Unidos en 1921 e que se inspiran 
na morte do ferroviario Giuseppe 
Pinelli en Milán. Con prezos de 6 
e 8 euros, está recomendada para 
maiores de 12 anos. 
O próximo venres 14 de outubro, 
ás 19.30h, haberá cita co teatro 
musical ‘Concerto con fusión’ de 
Píscore. A obra, galardoada co 
Premio do Público no Festaclown 
2019, conta como catro músicos 
descoñecidos descobren un pa-

sado común e o seu gusto polas 
músicas que fusionan estilos. Con 
prezos de 3 e 4 euros, está reco-
mendada para maiores de 3 anos. 
A compañía Butacazero represen-
tará ‘Papagena’ o próximo venres 
21 de outubro ás 21.30h. Trátase 
dunha ópera electrónica a partir 
da figura de Papagena, presente 
na célebre obra ‘A frauta máxica’ 
de Mozart. Está recomendada 
para maiores de 12 anos. A en-
trada será gratuíta previa reserva 
en tui.gal. 
 O venres 28 de outubro ás 19.30h 
haberá teatro xestual con Tanxa-
rina Títeres e a súa obra ‘A ca-
zola de Lola’. Conta a vida desta 
moza, que cambia por completo 
dende o momento no que lle cae 
un cazo enriba. Os prezos son de 
3 e 4 euros e está recomendada 
para maiores de 3 anos. 
O mes de novembro comezará 
con danza o venres 4, ás 19.30 h, 
co espectáculo ‘Natanam’ de Da.
Te Danza, que recibiu o premio 
Feten 2021  ao mellor espectácu-
lo de achegamento á danza para 
a primeira infancia. A danza con-
temporánea é o punto de partida 
dun espectáculo con dous intér-

pretes que xogan cos elementos. 
Os prezos serán de 3 e 4 euros e 
está pensado para público de en-
tre 0 e 6 anos. 
 Tamén haberá espazo para o ci-
nema nesta programación de ou-
tono. A aclamada comedia galega 
‘Cuñados’, con Miguel de Lira e 
Xosé Touriñán coma protagonis-
tas, chegará a Tui o 11 de novem-
bro ás 21.30h. Conta a historia 
destes dous cuñados que preci-
san moitos cartos logo de meter 
a pata nun dos seus negocios. 
As entradas serán de 4,5 e 6 eu-
ros nun filme recomendado para 
maiores de 10 anos. 
O venres 18 de novembro, ás 
19.30h,  chegará a Tui ‘Hugo’, a 
obra da compañía Os Náufragos 
que recibiu os premios María Ca-
sares 2022 á escenografía, á di-
rección e ao mellor espectáculo. 
Esta peza de teatro familiar conta 
unha historia persoal que, a tra-
vés da empatía, a comunicación e 
a beleza do diferente, busca sen-
sibilizar e dar visibilidade ao tras-
torno de espectro autista. Reco-
mendada para maiores de 4 anos, 
os prezos serán de 3 e 4 euros. 
 O último espectáculo que acolle-

Tui inicia o outono cunha ampla programación teatral para todos os públicos

Tui

Haberá espectáculos no Teatro Municipal todos os venres de outubro e novembro

rá o Teatro Municipal neste ciclo 
será un dobremente aclamado 
pola crítica e polo público. ‘Ciga-
rreiras’, de Contraproduccións, 
conta a relación imposible entre 
unha proletaria e un burgués na 
época da I República. Unha obra 
dramática, Premio do Público no 
2021 no Festival Internacional 
de Outono de Carballo e Premio 
María Casares no 2022 á esceno-
grafía, dirección e mellor espec-
táculo, que chegará a Tui o 25 de 
novembro ás 21.30h, con prezos 
de 6 e 8 euros. Está recomendada 
para maiores de 12 anos. 
As entradas para Talía Teatro es-
tarán dispoñibles a partir de mañá 
mércores en www.tui.gal e dende 
a próxima semana poderán mer-
carse para os outros espectácu-
los que conforman a programa de 
outono. 
 En todos  os  casos  as  en t ra -
das poderán mercarse  en  tu i .
ga l  a té  med ia  hora  do  in ic io 
de  cada func ión .  Todos os  es -
pectácu los  contarán  cun pre -
zo de  en t rada xera l  e  ou t ro 
con descontos  para  a  moc ida -
de con carné  xove,  co  carné 
de  es tudante ,  tamén para  os 
que posúan o  carné  de  soc io 
da  B ib l io teca  Púb l ica  Mun ic i -
pa l ,  o  carné  de  fami l ia  nume -
rosa ,  carné  de  d iscapac ida -
de,  desemprego ou  xub i lac ión 
e  tamén para  menores  de  12 
anos . 
Toda a  in fo rmac ión  des te  ou -
tono  de  tea t ro  en  Tu i  pódese 
consu l ta r  nas  redes  do  conce -
l l o  e  tamén na web tu i .ga l .

O teu
Xornal en 
Galego

Presentación da programación teatral

Baixo Miño
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Por Alma López Figueiras
Entrevista

       Son case tres anos e medio 
como concelleira nun Goberno 
de coalición. Que balance fai 
desta experiencia?
 Os comezos foron complicados 
porque somos un Goberno en 
minoría e fomos tremendamente 
atacados por unha parte da opo-
sición. Con todo, se algo caracte-
riza a este Goberno creo que é a 
valentía.
       Todos os concellos teñen 
certas rutinas no seu funciona-
mento administrativo, tamén no 
eido cultural, mais son os go-
bernos os que marcan as liñas 
estratéxicas. Desde a Conce-
llería de Cultura, cales son as 
súas prioridades?
 Queremos ofrecer calidade e di-
versidade na programación cul-
tural, sempre dentro das nosas 
posibilidades. Ás veces menos 

é máis, e esta é a nosa premisa 
fundamental. Nestes últimos tres 
anos, mesmo cunha pandemia de 
por medio, temos promovido ac-
tividades culturais de gran cali-
dade que antes non se vían. Falo 
de teatro e cinema, por exemplo. 
Mondariz recibiu a visita de figu-
ras relevantes das artes escéni-
cas e audiovisuais para presentar 
as súas obras: Miguel de Lira, 
Óliver Laxe, Ignacio Vilar, Paula 
Cons,... Desde o Concello tamén 
trouxemos actuacións musicais 
que foron referencia na comarca 
e atraeron á mocidade, como Da-
kidarría este verán e Baiuca en 
2021. A descentralización de acti-
vidades para incluír as parroquias 
na programación cultural munici-
pal foi outra das liñas de acción. 
Realizáronse obradoiros de tea-
tro comunitario en Mouriscados, 

Gargamala, Sabaxáns e Toutón, e 
leváronse espectáculos de O Fia-
deiro a Vilar e Gargamala.
        A oposición, particularmen-
te o partido que deixou o poder 
en 2019 (Alternativa por Mon-
dariz), ten acusado ao Goberno 
municipal de recortes en even-
tos e axudas ás asociacións ve-
ciñais e culturais. É iso certo?
 Non houbo recortes, é falso. Os 
fondos que se destinan a Cultu-
ra, tanto os que proceden do or-
zamento municipal como os que 
veñen doutras institucións como 
a Deputación de Pontevedra, se-
guen sendo os mesmos. O que 
si mudou foi a distribución deses 
fondos. A programación de ac-
tividades é radicalmente distin-
ta porque este Goberno decidiu 
deixar de financiar certos even-
tos que estaban baleiros de con-

tido, soamente aportaban diver-
sión e entretemento, e supuñan 
un considerable gasto e esforzo 
municipal. Falo da Festa da Car-
ne Arreglada, á que ían 4.000 €, 
ou da actividade Mondariz Race, 
que custaba 6.000 €. En relación 
ás axudas destinadas ás asocia-
cións, o que houbo foi un cam-
bio cara a un modelo máis xusto 
e equitativo que ten en conta as 
actividades que se realizan. Ha-
berá asociacións que seguramen-
te recibirán máis do que recibían 
antes.
       Recentemente houbo críti-
cas pola decisión gobernamen-
tal de suprimir o financiamento 
do ciclo coral Outono en Son, 
organizado polo coro Mistu-
ra Vocal durante cinco anos 
(2017-2021) na Praza de Abas-
tos de Mondariz. Por que se to-

“En política cultural, ás veces menos é máis”
Dentro do Goberno de Mondariz, Anxos Carballo Iglesias –máis 
coñecida como Lita entre os veciños e as veciñas da localidade– é 
a concelleira responsable de Cultura, Igualdade, Educación e Mo-
cidade desde 2019. É natural da entidade local menor de Queima-
delos, onde comezou o seu activismo político aos 18 anos, pre-
sentándose como candidata a presidir a Xunta Veciñal dentro das 
listas de Esquerda Galega, cando era impensable rachar coas di-
námicas do caciquismo no rural galego e o proxecto nacionalista 
estaba emerxendo. Entrou na Corporación e no Goberno muni-
cipal nun momento de gran madurez política e profesional como 
Educadora Social especializada en menores, con case tres décadas 
de activismo en asociacións veciñais, en causas sociais e no BNG 
de Mondariz. Conversamos con ela sobre a política cultural que 
está promovendo o Goberno de Mondariz e as liñas de traballo nas 
outras áreas que dirixe.

Anxos Carballo Iglesias “Lita”, concelleira responsable de Cultura, Igualdade, Educación e Mocidadede Mondariz

,Anxos Carballo Iglesias “Lita”
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Entrevista
mou esta decisión?
 Persoalmente síntome indignada 
con esta polémica. O Goberno do 
que son parte mantivo o financia-
mento do ciclo coral Outono en 
Son durante tres edicións, mes-
mo en tempos de pandemia, des-
tinando 4.000 € a cada edición. 
Mais xa nos últimos anos obser-
vamos que o formato do evento 
resultaba repetitivo, sempre ac-
tuaba o mesmo coro e non me-
recía esa asignación de diñeiro 
público, en detrimento doutros 
eventos culturais que se deman-
daban na localidade e doutros 
colectivos das mesmas caracte-
rísticas. Con todo, desde o Con-
cello puxemos a disposición do 
coro organizador as instalacións 
e o propio persoal municipal para 
dar apoio loxístico se considera-
ban quedarse na localidade. Foi 
decisión deles procurar un novo 
escenario para Outono en Son 
fóra de Mondariz. Descoñecemos 
se atoparon o apoio financeiro 
que reclamaban no Concello de 
Ponteareas. Aproveito para dicir 
que este ano tamén deixamos de 
financiar a proba de orientación 
nocturna Orienta-Tea, mais isto 
non foi impedimento para que a 
empresa que organizaba a ac-
tividade o seguise facendo en 
Mondariz pola súa conta. Arredor 
de Outono en Son houbo unha 
politización interesada e cínica. 
Critícannos por deixar de finan-
ciar un evento organizado por un 
coro alleo ao concello, cando na 
localidade existen agrupacións 
corais que non recibían un euro 
por organizar eventos semellan-
tes, como Agarimos da Terra, ou 
que tiveron que desistir por falta 
de recursos, como a Coral Santa 
Baia. Este tipo de evento é inte-
resante e pódese recuperar, con 
ou sen Mistura Vocal como coro 
organizador.
           E este diñeiro público 

que deixou de destinar o Concello 
de Mondariz a Outono en Son e 
Orienta-Tea a onde foi?
 Este verán, o Concello de Mon-
dariz fíxose cargo de dúas ac-
tuacións das Festas Patronais da 
Peña de Francia e San Roque: 
Dakidarría, que viña a través do 
programa Musigal da Deputación 
de Pontevedra pero cun eleva-
do caché de produción que tiña 
que asumir o Concello, e o gru-
po América de Vigo. Estas ac-
tuacións foron pagadas con eses 
cartos que se deixaron de desti-
nar a outros eventos, pero cóm-
pre explicar ben por que. Durante 
a pandemia, como non había co-
misión de festas en activo e foi o 
Concello quen asumiu a progra-
mación cultural de mediados de 
agosto, retirouse a asignación de 
14.000 euros. Este ano, que si 
houbo festas, compensouse a fal-
ta de apoio financeiro con estas 
actuacións. Por outra banda, hai 
outros eventos da programación 
cultural de outono, como a obra 
de teatro Invisibles, que teñen un 
custo considerable. Como dicía 
antes, apostamos pola calidade e 
a diversidade.
         Os grandes eventos cul-
turais, sobre todo en conce-
llos pequenos, actúan como 
polos turísticos e tamén dina-
mizan a economía local. Como 
concelleira de Cultura, pensa 
que Mondariz necesita un gran 
evento cultural, máis aló das 
tradicionais festas patronais de 
mediados de agosto?
 Claro que me gustaría, sería un 
orgullo. Penso por exemplo en Vi-
laxoán de Arousa, que nin seque-
ra é concello e ten o festival Re-
venidas. Ou mesmo en Cans, co 
festival de cinema. Mais para un 
Concello pequeno como Mondariz 
é inviable asumir a organización 
dun gran evento destas caracte-
rísticas, non hai orzamento su-

ficiente nin tampouco a infraes-
trutura necesaria para recibir a 
tantas persoas. En todo caso, a 
iniciativa ten que partir do tecido 
asociativo, como pasa na maioría 
dos festivais, e o Concello apoia-
rá.
      Falando do tecido asocia-
tivo, na última sesión plenaria 
propúxose modificar a ordenan-
za municipal do ICIO para boni-
ficar o 95% do imposto corres-
pondente nas obras de interese 
social e cultural que se tramiten 
no termo municipal, mais vota-
ron en contra e esta proposta 
non saíu adiante. Por que?
Votamos en contra pola situa-
ción financeira do Concello. A 
de Alternativa por Mondariz foi 
unha proposta populista pensa-
da en clave preelectoral. Arre-
dor dos impostos debería dar-
se un debate político serio no 
Pleno.
 Como os demais membros do 
equipo de Goberno municipal, 
vostede asume varias áreas. Ade-
mais de Cultura, é responsable 
de Igualdade, Educación e Moci-
dade. Como se está traballando 
nesas áreas?
En Igualdade traballamos de xeito 
transversal, tendo moi presente 
a educación en valores na pro-
gramación cultural con charlas, 
conferencias, obras de teatro 
ou ciclos de cinema. Neste eido 
tamén temos colaborado co CPI 
de Mondariz. Na área de Mocida-
de estamos dando pequenos pero 
importantes pasos para ofrecer 
alternativas de lecer. O centro 
de ocio e deporte urbano que se 
está desenvolvendo no Campo da 
Minada está pensado para a mo-
cidade. Recentemente, durante a 
inauguración do circuíto de pump-
track, colaboramos cun grupo de 
rapaces dedicados á música rap 
que xa se está constituíndo como 
asociación xuvenil e ten interese 

en organizar un festival de cultura 
urbana. Desde o Concello apoia-
mos estes proxectos e animamos 
á veciñanza a tomar a iniciativa na 
organización de actividades cultu-
rais.
        Durante a campaña electoral 
de 2019 falábase da necesidade 
de actuar sobre o comedor do 
CPI de Mondariz para mellorar 
a calidade alimentaria. Houbo 
algún avance nestes tres anos 
e medio de Goberno municipal?
 Mantivemos dúas reunións coa 
Xunta sobre este tema. Foi antes 
da pandemia e volveremos solici-
tar outra xuntanza coa delegada 
territorial en Vigo para propoñer 
de novo que o diñeiro destinado 
a gastos de comida no CPI de 
Mondariz sexa transferido ao cen-
tro educativo para a súa xestión. 
Mesmo chegamos a visitar a coci-
ña industrial que había no antigo 
Rebullón, que era bastante mo-
derna e podía satisfacer as nece-
sidades. Así e todo, esta actua-
ción debería ser cofinanciada pola 
Xunta. Tanto o CPI coma a ANPA 
e o propio Concello estarían dis-
postos a asumir a xestión dunha 
cociña que podería dar servizo ao 
centro educativo, ao centro de día 
e mesmo a un programa de xantar 
na casa. Entendemos que a nega-
tiva da Xunta responde aos inte-
reses do sector do catering. Non o 
ven coma un servizo, senón coma 
un negocio, pero seguiremos in-
sistindo.

O teu
xornal en
galego
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XI Semana cultural de Guillarei
“Guillarei é un sitio marabilloso que , como case todas as 
parroquias, non recibe a atención que merece dos distintos 

gobernos que pasaron por  Tui”
Alicia González, vicepresidenta da  Asociación Cultural :”Lembranzas da terra “ de Guillarei

          Alicia, cando nace esta asociación? 
 Hai aproximadamente 25 anos. 
       E canto tempo levas ti vinculada á aso-
ciación? 
 Eu levo uns 11 anos. 
      Que actividades son as que desenvolve-
des? 
 Temos, ao longo do ano, actividades vincula-
das ás nosas tradicións como: pandeireta, bai-
le galego, gaita, percusión, cursos de cestería 
ou mesmo clases de zumba... A actividade 
máis importante que realizamos é o noso Fes-
tival de Bandas de Gaitas. Antes celebrabá-
molo en setembro, pero agora cambiamos de 
data e facémolo en xullo porque, en setembro 
xa empezan as clases e é máis difícil mover á 
xente das bandas que veñen de fóra do con-
cello. Sacando os dous anos da pandemia que 
non se fixo nada, acabamos de facer a sétima 
edición deste festival. 
         E en que espazo físico desenvolvedes 
as actividades? 
  Aquí, no Centro Cultural de Guillarei.  
        Que grupos pasaron por este festival 
nestas sete edicións? 
 Tivemos a compañía  de bandas moi impor-
tantes, como por exemplo:A Banda de gaitas 
de Ortigueira, varias bandas de Asturias, Xa-

rabal de Vigo. Normalmente traemos algunha 
banda de fóra de Galicia. 
      Hai moita diferenza entre a gaita galega 
e a gaita asturiana? 
 Se, hai diferenza, tocan moi diferente. 
      Entón, este festival, polo que vexo, ten 
moita aceptación aquí en Guillarei? 
 Si, tentamos facelo crecer cada ano un 
pouco máis. 
      Como é a implicación da parroquia con 
esta asociación cultural? 
 Está ben, pero podería ser moito mellor. 
       Como financiades a vosa Asociación? 
 A través das actividades, das actuacións da 
Banda e o Grupo de baile , de rifas varias...
en definitiva como calquera actividade do 
tecido asociativo pois botándolle moito es-
forzo, e sobre todo moita imaxinación .
          Imaxino que as persoas que estades na 
directiva facédelo de modo altruísta, ofrece-
des o voso tempo e dedicación e ás veces ata 
perdedes diñeiro do voso peto, non? 
 Si, claro, é así. Aquí ninguén está para gañar 
cartos nin por ningún tipo de afán de notorie-
dade nin de nada que remotamente se lle pa-
reza.  A nosa vontade é dinamizar ao Centro 
Cultural da parroquia de Guillarei, contribuír 
a que a nosa sexa unha parroquia viva e que 

quen viva aquí poida ter un espazo para o le-
cer e para a expresión cultural.
      E o concello, que tal se porta con vós? 
  Imos dicir que ben, pero tamén podería estar 
mellor, hai que pelexar moito coa concelleira 
de Cultura. Opino que o concello de Tui, a 
nivel cultural, ao igual que os demais conce-
llos, normalmente esquécense da cultura nas 
parroquias. As parroquias son tan importantes 
como o centro e non reciben a mesma aten-
ción. No noso Concello prográmanse moitas 
actividades no centro urbano e as distintas pa-
rroquias non reciben o mesmo trato.
        Unha veciña de Guillarei , coma ti, sén-
tese de Tui ou de Guillarei? 
 Eu síntome de Guillarei. Se che digo a ver-
dade, piso pouco o centro de Tui, vou o xusto 
e necesario. 
     Tedes servizos suficientes aquí en Guilla-
rei para poder facer a vida diaria? 
Non, para ir comprar comestibles e roupa te-
mos que ir ao Centro ou a Porriño. 
 O que ten Guillarei é moita fábrica, servizo 
público de autobús para desprazarnos ao pun-
to que queiramos do concello. Tamén temos 
unha oficina bancaria que funciona unha vez 
á semana, os martes. Temos hoteis, bares e 
locais de hostalería... En definitiva Guillarei 

é un sitio marabilloso cunhas potencialidades 
enormes que cun pouco máis de atención e 
cariño no trato podería ser un sitio estupendo 
para vivir. Nós, a asociación cultural, trata-
mos de contribuír, como antes mencionei, a 
facilitar as cousas a quen viva aquí
        Alicia, fálame da semana cultural. 
 Tivemos que modificar a data de inicio por 
culpa das previsións de mal tempo, que final-
mente non se cumpriron,  e celebrámola o 7, 
8 e 9 de outubro. 
 Despois de 2 anos de pandemia tentamos 
volver á normalidade. Sempre adoitamos 
celebrala dúas semanas antes das Festas 
das Dores, que son o terceiro domingo de 
setembro.  
        Canto fai que a organizades? 
 Este ano foi a 11ª edición. 
      En que consiste esta semana cultural? Cales 
son os seus principais actos? 
Organizamos unha andaina pola parroquia, unha 
marcha ciclista, este ano tamén integramos a festa 
do socio dentro desta semana, temos actuacións 
musicais... 
      Que participación tivo a andaina? Quedastes 
satisfeitas co resultado? 
 Si, tanto a andaina como a marcha ciclista tiveron 
boa participación. Queremos dar as grazas a Euro-
banan Porriño por doarnos toda a froita para os avi-
tuallamentos destas dúas actividades. 
       E en que consiste a festa de socio? 
Celebrámola no torreiro da Festa Virxe dás Dores, 
traemos polbeira, un grupo musical e damos cho-
colate con rosca. Aos socios ofrecémoslle un prezo 
popular e aos non socios cobrámoslle un pouquiño 
máis. 
Tedes previsto seguir celebrando esta semana cul-
tural? 
Si, na nosa cabeza non está a opción de deixar de 
organizala. 
       Como foi a valoración desta semana cultural? 
Foi positiva, pero sería desexable unha maior im-
plicación dos nosos veciños e veciñas para 
que isto poida seguir no tempo.

Os pasados 7, 8 e 9 de outubro os amigos e amigas da Asociación 
Cultural “Lembranzas da  terra “ de Guillarei celebraron a undéci-
ma edición da súa semana cultural. Nós fomos falar con Alicia, a 
vicepresidenta da  asociación, para coñecer un pouco máis sobre 
este evento, que se está a converter nunha cita ineludible da pro-
gramación cultural da comarca do Baixo Miño, e para que nos 
contara a súa visión sobre a situación  da parroquia de Guillarei. 
Ela é unha muller moi implicada co benestar da súa parroquia, de 
feito síntese de Guillarei, e porén bota de menos un pouco máis de 
implicación do conxunto da veciñanza naa actividades colectivas 
da asociación. Velaí vai o que deu de si a nosa conversa

Ciclistas no abituallamento
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P
Antón “Xaque”,  veciño da Vila

Cousas de salvaterra de miño

Ataque ao lugar de Tamuxearece como se o Conde de Cas-
tel Melhor formara unha serpe 
de duas cabezas atacando en 

diversos lugares e distantes entre sí, 
o dous de xullo de 1643, na  barra de 
Camiña, catro días despois en Daste-
riz, e hoxe dezasete, outra vez na foz 
do Miño.
Sabendo o Conde da dificultade de aco-
meter accións nesa zona do Miño, con 
ventos desfavorables e as mareas cam-
biantes, non cesou no empeño de con-
seguir o seu obxectivo, dada a impor-
tancia que para el tiña aquel porto onde 
se recollían as barcas dos galegos.
 Intentou xa que logo de novo a empre-
sa. É Tamuxe un lugar perto da vila da 
Garda, pegado o río Miño, en fronte das 
feregresías de Seixas e Lanhelas, perto 
tamén da vila do Rosal, vila composta 
de até cen veciños.
Ordenou o Conde ó Capitán Christóvão 
Mausinho de Vasconcelos que reuni-
ra catrocentos Infantes tirados da súa 
compañía e da do Capitán Rodrigo de 
Moura Coutinho, as duas situadas en 
Lanhelas, con orde de se xuntar no en-
torno das dúas horas despois de media 
noite, no lugar que se chama S. Bento 
de Caminha. Quixo o Conde que fose 
neste punto para axudarse da oscurida-
de da noite, pero tardaron en reunirse e 
tivo o Conde que  ordenar a Ruy Pereira 
de Souto Mayor e a  Francisco Rebello 
de Sousa, fosen a axilizar o encontro, 
ao final, lograron reunirse no punto in-
dicado os Infantes  e ainda máis xente 
de Caminha.
Cruzado o río con todo sixilo, chega-
ron ao lugar do desembarco, atacaron 
ao enemigo con tal ousadía e determi-
nación, que a pesar da resistencia en-
contrada no lugar de Tamuxe, entraron, 
saquearon e queimaron todo, deixando 
tras de sí mortos, nove dos séus mora-
dores. 
 Tiña orden o Capitán Christovão Mau-
sinho de gañar a ponte que alí había, 
capturar os barcos de guerra postos no 

esteiro perto da desembocadura, na que 
entra tres cuartos de legua e que apro-
veita as subidas do mar ancheándose 
notablemente. De non poder captura-
los, debían queimalos ou quebralos,  
saquese o lugar e destruise todo o que 
poidera. 
Capturaron algúns barcos, pero por ir 
baixando a marea non puideron ir a po-
los que se encontraban máis río arriba. 
Retiráronse con tan só unha baixa mor-
tal e catorce feridos, entre eles un cria-
do do Conde.
 ATAQUE A FERREIROS, PEREIRAS 

e GUXINDE, Terras de ENTRIMO.
 Estaba o Conde eufórico con tantas vi-
torias, quería que se soubese que para  
súa resolución non había nesta guerra 

cousa, por difícil que fose, que el 
non acometera. Foi así como re-
solveu entrar nos lugares de Fe-
rreiros, Pereiras, Guxinde, nas 
Terras de Entrimo, povoados nos 
seus termos máis de 400 veciños.
 Para ese fin deu orde o Capitán 
Duquiné, (Pedro Mauricio Du-
quesne) de nación francés, que se 
atopaba en Melgaço, saise a cam-
paña con seiscentos soldados das 
compañías dos Capitáns Antonio 
de Queirós Mascarenhas e An-
tonio de Sousa, da ordenanza de 
Valadares.
 Executouse a orden e marchou-
se deste modo; na vangarda  ía o 
Capitán Duquiné para envestir Fe-
rreiros, entrando máis media legua 
por Galiza, a distancia marchava o 
seu Alférez Lanut con vintecinco 
aventureiros, os cales seguíu a súa 
compañía e con ela Don João de 
Sousa. Tratábase de entablar un 
primeiro contacto cos galegos nos 
lugares de Guxinde e Pereiras e 
cando estes acudiran a escaramu-
za, entrase Antonio de Queirós, 

Capitán Maior de Valladares, co groso 
das tropas que viña na retagarda, e os 
derrotaran.
 O ímpetu con que os portugueses aco-
meteron o ataque, alterou estes plans, 
porque Duquiné acometeu Ferreiros, 
Antonio de Queirós, Pereiras, os de Va-
ladares, Guxinde. Destes asaltos ficaron 
mortos de entrada máis de vinte ene-
migos. Viñan a defenderse os galegos 
acrecentando o número e con tal furor, 
como quen defendía a súa casa, facen-
da, muller e fillos, de forma que obli-
garon o Capitán Duquiné a tomar unha 
altura onde protexerse, no entanto Don 
João de Sousa queimaba e arrasaba o 
lugar de Ferreiros, onde sendo por eles 
envestido, defendeuse e matou a oito.
 Non fixo menos Antonio de Queirós e 

Pedro de Betancor de Freitas en Ferrei-
ros, ficando mortos máis de trinta gale-
gos, levando na retirada daqueles luga-
res máis de tres mil cabezas de gando 
para Portugal.
Sentindo os galegos por todas partes o 
dano das armas portuguesas, chegóu-
lle o Conde de Castel Melhor orde do 
Rei para continuar a guerra coa maior 
presión posíbel, sendo o fin distraer o 
maior número de medios humanos e 
materiales do rei castelán na fronteira 
do norte, debilitando deste xeito o po-
der dos castellanos na parte da Extre-
madura, onde o Rei determinaba enca-
miñar as forzas das armas portuguesas.
Para por en marcha este plan, en prin-
cipio, non contou con medios nin soco-
rros suficientes, polo que se viu obli-
gado a contar cos séus propios medios. 
Convocou con gran dilixencia a xente 
máis desocupada e útil da provincia.
 Xuntouse toda en Monção o 13 de 
agosto de 1643, en número de cinco mil 
infantes, dos que eran de pago nove-
centos, e escasos cincuenta cabalos. Di-
vidiu a infanería en sete tercios e, con 
esta xente determinou o Conde voltar 
sobre Salvaterra, conquistala, fortifica-
la e conservar aquela praza, parecéndo-
lle xustamente o punto máis útil para 
acometer outros lugares da Galiza e así 
foi por espazo de dezaseis anos.
Sen dúbida o ideal sería acometer o ata-
que sobre Tui, pero era evidente que es-
taba mellor fortificada e defendida.
Salvaterra a 14 de outubro do 2022

Agradecemento especial a 
D. Jesús Presa de Cabreira, 
Salvaterra de Miño, pola súa 
xenerosidade de me fornecer 
información sobre este e ou-
tros temas. Autor do moi in-
teresante blog “largandolas-

Historia
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O Concello de Ponteareas e o Eixo Atlántico 
continúan traballando man a man para se-
guir mellorando non só o municipio, senón 
a comarca do Condado-Paradanta. Dende a 
súa integración no Eixo Atlántico a vila do 
Tea amosouse como un municipio moi di-
námico, chegando a converterse a alcalde-
sa, Cristina Fernández Davila, na presiden-
ta do Grupo de Sustentabilidade Urbana da 
entidade transfronteiriza. A rexedora man-
tivo hoxe un encontro co Secretario Xeral, 
Xoán Vázquez Mao, e parte da directiva 
para iniciar unha nova liña de traballo na 
que se estudarán os posíbeis déficits exis-
tentes en diferentes áreas para mellorar os 
servizos á veciñanza.
O obxectivo é analizar a situación na que 

se atopan servizos como o saneamento, a 
mobilidade, o acceso a outras administra-
ción, a educación ou a sanidade para esta-
blecer medidas que permitan solucionar as 
eivas atopadas. En función dos resultados 
acadados con esta análise, Concello e Eixo 
Atlántico estudarán tamén a mobilidade in-
terna ou a conexión con outras cidades de 
referencia de Galicia e Portugal. 
Este traballo é o primeiro dunha liña que se 
abre e que, nos vindeiros anos, aplicarase 
no resto dos servizos aos que ten acceso a 
veciñanza en Galicia, aproveitando a expe-
riencia e o coñecemento de Portugal, país 
no que todas estas cuestións están moi ben 
resoltas a través da participación das Co-
munidades Intermunicipais.

Ponteareas

A alcaldesa mantivo este xoves un encontro coa directiva do Eixo Atlántico

Ponteareas e Eixo Atlántico inician unha 
liña de traballo para mellorar os servizos 

para a veciñanza

O Hóckey de primeiro nivel de novo na vila do Tea

         Cando montaches o club?
 Como sabes este é un club histórico de Pon-
teareas. O seu nacemento data dos anos 50 do 
pasado século. Arredor de hai 20 anos des-
apareceu e no 2019 tomamos a decisión de 
retomar a súa actividade
       Vaia , colleuvos a pandemia recen re-
nacidos?
 E tanto que si
       Un club que nace hai arredor de 70 
anos , desaparece hai 20 anos, e logo retoma 
a súa actividade o que parece indicar e que 
o voso deporte ten un corpo importante de 
seareiros e seareiras en Ponteareas?
 É que o noso equipo ten moita historia, varias 
xeracións de pontareáns  gozaron e sufriron 
coas nosas vitorias e coas nosas derrotas. Nos 
anos 80 chegamos a ter equipo en primeira 
división nacional masculina
      Esa sería a máxima categoría do voso 
deporte?
 Non, a segunda categoría. A máxima catego 
ría, tanto para homes como para mulleres, é a 
OK liga, logo estaría a OK prata que ten un 
grupo para os equipos cataláns, polo seu vo-
lume e dimensión de clubs Catalunya forma 
un grupo propio, e outro grupo cos equipos 
do resto do estado.
         E por que chegou a desaparecer o 
equipo?
 Non sabería dicirche, eu daquela era un rapaz
             Ti fuches xogador de elite verdade?
 Ben, naquela época, os anos 80 do pasado 
século, eu fun xogador do Liceo da Coruña 
si. Un equipo marabilloso que competía ao 
máximo nivel posible.
         Creo que tiveches como compañeiro 
a un dos mellores xogadores da historia do 
Hóckey?
 Daniel Martinazzo, si. Era un xogador estra-
tosférico cunhas cualidades sen igual para o 

noso deporte. Nos adestramentos téñolle vis-
to facer cousas que nunca vin facer a ningún 
outro xogador.
            E como un dos mellores xogadores 
do mundo acaba xogando nun equipo da 
Coruña?
 Porque o presidente do club, Augusto César 
Lendoiro, tiña unha enorme habilidade para 
conseguir recursos económicos de todas as 
portas ás que chamaba. Sacaba de calquera 
parte e de todas as partes. De feito Martinazzo 
naquel momento cobraba moitos cartos para a 
época, e para o que é o noso deporte.
           O Hóckey club Ponteareas refúndalo 
ti?
 Eu e máis persoas. A idea xorde nunca com-
petición de xogadores veteranos pouco tempo 
antes
        A re fundación  xerou ilusión en Pon-
teareas?
 Eu creo que a está xerando si. Estamos vendo 
moi boa resposta na sociedade especialmente 
cando imos a algún colexio.
         Ti chegaches a xogar , na túa época, 
neste equipo de Ponteareas?
 Si, pero de moi neno. A min cando me ficha 
o Liceo éra moi novo.
          E como un neno tira para o Hockey 
no canto de para o fútbol que parece que é o 
deporte que máis chama?
 En Ponteareas sempre houbo unha enorme 
afección ao Hóckey. O problema que temos 
agora é que despois de 20 anos de parada hai 
moitos e moitas que nin sequera saben da im-
portancia que tivo o Hóckey en Ponteareas
        Agora mesmo cantas categorías tedes 
no club?
 Este é o primeiro ano que competimos. E 
temos: un equipo prebenxamín, dous benxa-
míns e un alevín. E temos o equipo sénior 
feminino que está na primeira división na-

cional, que insisto, é a segunda categoría 
existente no estado. Temos un coordinador 
e adestrador  de categorías inferiores e logo 
todas as xogadoras do primeiro equipo cola-
boran no adestramento dos nenos e das nenas.
         Cantos nenos e nenas xogan ao Hóckey 
con vós?
 Arredor de 50.Logo temos no colexio Mar-
cote de Mondariz, que é o noso principal pa-
trocinador,  uns 20.E agora estamos facendo 
exhibicións por todos os centros escolares e 
agardamos montar escola proximamente en 
distintos centros de Ponteareas e de Monda-
riz.
      Supoño que a cuestión económica non 
debe de ser nada doada?
 As categorías inferiores fináncianse coas 
cotas dos nenos, tamén estamos a facer unha 

campaña de socios e logo con publicidade 
dun montón de negocios de Ponteareas que 
nos axudan e con distintos torneos de exhibi-
ción e promoción que organizamos, pois imos 
tirando.
        Como se porta o concello con vós?
 Eu percibo moi boa vontade, e son consciente 
de que estamos nunha época complicada pero 
nas instalacións hai moitas cousas que mellorar 
para poder ter unha competición de primeira di-
visión en Ponteareas. Agardo que poidamos ir 
mellorándoas.
       O obxectivo final sería a consolidación, no-
vamente, do Hóckey en Ponteareas verdade?
 Si, crear escola, familia, equipo de maneira que 
o Hóckey en Ponteareas sexa unha realidade 
plenamente consolidada e nunca máis volva 
desaparecer.

Jose Carlos Álvarez “Portu” ,  presidente e adestrador do Hóckey club Ponteareas
 Este é un deporte de grande tradición en Ponteareas, de feito o seu equipo de Hóckey foi fundado na década dos 50 do século pasado, pero hai 
cousa de 20 anos deixou de existir. Ata que no ano 2019 un grupo de xogadores veteranos de Ponteareas e Vigo , encabezados por “Portu”, un ex 
xogador de elite, natural de Ponteareas, que chegou a destacar no Liceo do gran Martinazzo e a ser internacional español, tomaron a decisión de 
darlle unha segunda oportunidade. O resultado non puido ser máis esperanzador, arredor de 50 nenos e nenas xa gozan co Hóckey na cancha do 
pavillón Álvaro Pino.

A rapazada do hóckey club Ponteareas

Reportaxe Redacción
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 O vindeiro luns 31 de outubro terá lugar o 
tradicional roteiro de samaín, para que @s 
nen@s e adultos de Salvaterra vivan unha 
experiencia terrorífica ao mesmo tempo que 
divertida. 
Por grupos organizados, percorrerase diver-
sas zonas do noso Municipio onde estarán 
agochadas numerosas sorpresas e sustos pro-
pios dunha noite especial como é a noite de 
Samaín. 
 A saída será ás 20:00 h dende o a Praza do 
Concello e rematará no Campo de fútbol de O 
Casal, onde poremos fin cun chocolate quente 

Salvaterra de Miño

VOLVE O ROTEIRO DE SAMAÍN A 
SALVATERRA DE MIÑO,

 ÍMOLO PASAR DE MEDO!!!!

para todos @s asistentes.
 Non perdades a oportunidade de pasar unha 
noite inesquecible en familia ou con amigos, 
facendo as vosas inscricións  dende o 10 ata 
o 28 de outubro, no teléfono 623 112 411 en 
horario de 09:00-14:00 ou no correo barafun-
da@barafundaanimacion.com, co único re-
quisito de que cada participante deberá traer 
consigo un produto de hixiene ou produto 
non perecedoiro para o banco de alimentos 
do Concello. Prazas limitadas por orde de 
inscrición.
   SALVATERRORÍZATE CON NÓS!!!!!!!!

 En conxunto, os catro proxectos de aforro 
e eficiencia enerxética chegan ao millón e 
medio de euros e representan o maior inves-
timento público feito no Concello de Monda-
riz en décadas. Están cofinanciados nun 80% 
polo Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional (FEDER) e, unha vez executados, 
suporán un importante aforro do 70% na fac-
tura eléctrica municipal.
 O primeiro dos catro proxectos do Concello 
de Mondariz para mudar a LED toda a rede 
municipal de alumeado público e aforrar até 
un 70% na factura eléctrica municipal xa 
está en proceso de licitación, e os tres res-
tantes sairán a concurso público durante ese 
mes para cumprir cos prazos establecidos. En 
conxunto, estes proxectos de aforro e eficien-
cia enerxética representan o maior investi-
mento público feito no Concello de Mondariz 
en décadas: chegan ao millón e medio de eu-
ros, e terán un notable impacto na redución 
da factura eléctrica municipal e nos gastos de 
mantemento, xa que tamén inclúen a renova-
ción de cadros eléctricos.
 O proxecto en fase de licitación correspon-
de ás parroquias de Mouriscados, Meirol e 
Vilasobroso, e o seu importe total ascende a 
324.219,98€. Como nos restantes proxectos 
relacionados co cambio a LED do alumea-
do público en todo o territorio municipal, o 
80% está cofinanciado polo Fondo Europeo 
de Desenvolvemento Rexional (FEDER) 
–272.540,78€, neste caso– e o 20% asúmese 
con fondos propios. O prazo máximo para en-
tregar as obras executadas será o 31 de xullo 
de 2023.
 Antes de final de mes está previsto que se 
liciten tamén os outros tres proxectos soli-

citados e concedidos para cambiar a LED o 
alumeado público das parroquias de Riofrío, 
Vilar e Frades (337.196,17€); Lougares, Sa-
baxáns e Gargamala (339.969,28€); e Mon-
dariz (490.812,27€).

 Enorme esforzo político-administrativo
 Estes proxectos de aforro e eficiencia ener-
xética, xunto con outros dous para a rehabili-
tación de edificios públicos nesta mesma liña 
de acción, foron solicitados polo Concello de 
Mondariz en 2020, aproveitando as últimas 
oportunidades de cofinanciamento europeo 
do período 2014-2020. Durante os primei-
ros meses de 2021 recibiron a aprobación 
do IDAE (Instituto para a Diversificación e 
o Aforro de Enerxía), organismo dependen-
te do Ministerio para a Transición Ecolóxica 
e o Reto Demográfico que canaliza fondos 
europeos. A tramitación foi ardua en todas 
as etapas do proceso. Unha vez aprobados 
os proxectos, o Goberno municipal tivo que 
asegurar o cofinanciamento con fondos pro-
pios do 20% a través dun préstamo bancario 
e axilizar as autorizacións sectoriais que eran 
necesarias para emprender as obras.
 “Houbo dificultades e atrasos administrati-
vos nalgunhas autorizacións sectoriais, mais 
non desistimos porque estes proxectos son 
enorme importancia para o Concello de Mon-
dariz”, comenta Xosé Emilio Barros, alcalde 
de Mondariz.
A principios de ano, o Goberno de Mondariz 
presentou no Pleno da Corporación Munici-
pal a súa proposta para financiar o 20% dos 
proxectos a través dun préstamo bancario, e 
recibiu autorización para iniciar a tramita-
ción desa vía de financiamento cos votos fa-
vorables de BNG, PSOE, PP e Ciudadanos. 

Alternativa por Mondariz, o principal grupo 
de oposición, distanciouse unha vez máis do 
apoio explícito a este investimento municipal 
cunha abstención. De non ter buscado e aca-
dado financiamento bancario, a opción que 
lle quedaba ao Concello de Mondariz para 
non renunciar a estes proxectos era acoller-
se á Liña 1 do Plan Concellos da Deputación 
de Pontevedra, o cal deixaría outras áreas 
sen investimentos mínimos anuais. Final-
mente, aseguráronse os investimentos cun 
préstamo bancario a 10 anos por importe de 
281.532,59€.
 “O aforro que supoñen estes proxectos na 
factura eléctrica municipal permitirá amorti-
zar as obras rapidamente. Se fora outro tipo 
de proxecto teriamos máis dúbidas, pero nes-
te caso solicitar un préstamo bancario para 
financiar a aportación municipal é a mellor 
opción. Non nos podemos permitir deixar de 
investir noutras áreas relacionadas cos servi-
zos básicos, como as estradas ou a rede muni-
cipal de abastecemento de auga”, sinala Xosé 
Emilio Barros, alcalde de Mondariz.
  Modernización integral dun servizo básico
 Durante o mandato anterior xa se tramitara 
un proxecto de instalación de luminarias LED 

a través dun programa da Deputación de 
Pontevedra, que se atrasou na súa execución 
por problemas derivados da propia planifi-
cación do proxecto. Trátase da instalación 
de luminarias LED en 134 puntos de luz dos 
barrios de Lordelo e Aboal, na parroquia de 
Toutón, que non incluíu a renovación dos 
cadros eléctricos e outros elementos. “A 
diferencia é que agora é o propio Concello 
de Mondariz quen promove e controla os 
proxectos, aba cando todos os elementos da 
rede que é necesario renovar para acadar a 
eficiencia enerxética que se busca”, sinala 
Barros. “Ademais, o cambio a LED da rede 
municipal de alumeado público vai chegar a 
todas as parroquias, sen deixar a ningunha 
atrás”.
 Con esta actuación, o Goberno de Monda-
riz está demostrando unha enorme audacia 
e aspira a reducir drasticamente a factura 
eléctrica municipal, que en 2021 xa ascendía 
a 300.000€ anuais. “É unha modernización 
integral de infraestruturas básicas que nin-
gún Goberno municipal das últimas décadas 
afrontou e que beneficiará ao Concello de 
Mondariz durante moito tempo”, destaca o 
alcalde.

 Mondariz xa está licitando os proxectos 
relacionados co cambio a LED do 

alumeado público

Mondariz
Xosé Emlio Barros, Alcalde de Mondariz

Pontevedra

O Condado
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Ponteareas continúa apostando pola innova-
ción e a sustentabilidade no eido enerxético. 
O Concello vén de sacar a licitación as obras 
de ampliación da rede de calor pública, coa 
que se busca chegar e abastecer a edificios de 
titularidade municipal, incrementando e opti-
mizando a potencia de produción dispoñíbel. 
“Con esta nova iniciativa estamos dando no-
vos pasos para facer de Ponteareas unha vila 
máis verde e sustentábel, xa que esta amplia-
ción permitirá substituír en novos edificios 
o subministro de gasoil ou electricidade por 
biomasa de lasca producida en montes próxi-
mos, xerando aforro enerxético, investindo 
na contorna, fomentando o emprego local, 
aproveitando os nosos recursos naturais, re-
ducindo o risco de incendios e garantindo 
unha contaminación cero”, destaca a alcalde-
sa, Cristina Fernández Davila. 
Coa ampliación 2 da fase I da rede pública ur-
bana de calor con biomasa poderase dar ser-
vizo e cubrir as necesidades de calefacción ou 
de aire acondicionado do Centro de Dinami-
zación Empresarial, xa en fase de rehabilita-
ción; do futuro Centro Cívico situado na Pra-

za Maior e do edificio de usos múltiples que 
albergará a antiga nave de Aceiros do Tea. 
O Goberno municipal do BNG-PSOE sinala 
que o aumento de potencia favorecerá o paso 
cara a unha economía baixa en carbono, dará 
pulo ao uso de enerxías renovábeis na vila e 
mellorará a eficiencia enerxética dos edificios 
e instalacións municipais de Ponteareas. “A 
posta en marcha da rede de calor sitúanos 
como un concello pioneiro e innovador que 
aposta pola sustentabilidade non só como 
unha ferramenta para o aforro económico, se-
nón tamén para diminuír as nosas emisións a 
atmosfera”, explica a segunda tenenta de al-
caldesa, Chus Garrote. 
As empresas e persoas interesadas en presen-
tar a súa oferta poderán facelo a través de sede 
electrónica ata o vindeiro 18 de outubro ás 
23.59 horas. O desenvolvemento desta actua-
ción estará cofinanciado polo Fondo Europeo 
de Desenvolvemento Rexional (FEDER) a 
través do programa EDUSI ‘Ponteareas, Há-
bitat Saudábel’. As obras, que terán un prazo 
de execución de 12 semanas, saen a licitación 
por case 305.000 euros.

Ponteareas

 Permitirá levar esta enerxía renovábel ao Centro de Dinamización Empresa-
rial, ao Centro Cívico e ao edificio de usos múltiples que se creará na Nave de 
Aceiros do Tea
 Sae a licitación por un importe de case 305.000 euros que serán cofinanciados 
por fondos FEDER a través do programa EDUSI ‘Ponteareas, hábitat saudábel’ 

Ponteareas amplía a súa rede de calor con 
biomasa para abastecer a novos edificios 

municipais

O goberno de coalición PSOE-UP acaba de 
anunciar unha subida do 25 % para o gasto 
militar. Desta forma, os fondos asignados ao 
Ministerio de Defensa aumentan 6.5 % con 
respecto ao ano pasado e, se tivésemos en 
conta os fondos europeos, a cifra chegaría a 
un 8.4 %. Desta forma, acometerase a subida 
salarial dos membros das Forzas Armadas. 
Ademais, segundo recoñeceu a propia María 
Jesús Montero, ministra de Hacienda, desti-
naranse 4 900 millóns de euros a «programas 
especiales de modernización», que irán a pa-
rar a grandes empresas como Navantia ou In-
dra. A intención destes programas é investir 
en tecnoloxías híbridas e en I+D+i no ámbito
militar.
 A maioría traballadora e empobrecida no 
Estado español está a sufrir as consecuencias 

dunha nova crise sistémica do capital, agudi-
zada pola pandemia da COVID-19. Un dos 
resultados más palpábeis do fracaso do mo-
delo de produción é a carestía da vida con res-
pecto ao ano pasado: un aumento do 13.5 % 

no prezo da canasta da compra, un 23.9 % na 
gasolina e no gas, e un 49.4 % na electricidade
segundo datos do INE. Neste contexto de mi-
seria no pobo traballador, o goberno burgués 
decide armarse militar e tecnoloxicamente, 
por un lado, para someter os pobos do mun-
do para explotar os seus recursos e, por outro 
lado, para reprimir a maioría social do Estado 
español.
 Esta situación, a grandes rasgos, é compar-
tida pola maioría das potencias imperialistas, 
por iso, para salvar os intereses do gran capi-
tal, aférranse cada día máis á
OTAN, a organización terrorista máis potente 
da historia da humanidade. A OTAN é o bra-
zo armado do imperialismo estadounidense, 
que, debido á súa posición privilexiada na 
cadea imperialista, dirixe as acións políticas, 
económicas e militares dos Estados membros. 
Este é o caso do Estado español, ao cal a orga-

nización xenocida lle esixiu o aumento do 2 % 
do PIB para gastos militares. O goberno auto-
denominado «máis progresista da historia», a 
coalición PSOE-UP, aceptou esta imposición 
sen máis discusión, alegando que estes inves-
timentos axudan a xerar postos de traballo.
 A clase obreira non pode seguir vivindo ten-
do que elexir entre a bolsa ou a vida, entre un 
posto de traballo digno e a vida dos seres hu-
manos do mundo. Desde o Encontro Galego 
contra a OTAN rexeitamos o apoio económi-
co que está a dar o Goberno á industria ar-
mamentística e reclamamos eses cartos para 
os intereses da maioría social: construción de 
vivendas sociais, ocio alternativo non lesivo, 
maior e mellor cobertura na sanidade públi-
ca, mellora das infraestructuras e aumento do 
persoal do sistema educativo, etc. Dentro do 
capitalismo non hai futuro para a clase obre-
ira.

Chamamento á unidade popular
fronte o aumento dos gastos militares

A Xunta de Goberno do Concello de Pon-
teareas aprobou o pasado luns os estatutos e 
bases de actuación para o desenvolvemento 
urbanístico da área comercial situada na pa-
rroquia de Angoares, de preto de 30.000 m2, 
na que se sitúa o Eroski Center. A entidade co-
mercial promove esa urbanización coa que se 
porá fin a 14 anos de incerteza sobre o futuro 
do equipamento comercial e sobre as posíbeis 
consecuencias económicas para o Concello.
O Goberno local explica que no ano 2002 o 
goberno presidido por Nava Castro concedeu 
a licenza para a construción do centro comer-
cial. A licenza foi anulada polos Tribunais en 
2008 ditándose unha orde de demolición que 
obrigaba ao Concello a executala asumindo 
os seus custos. Ademais, de levarse a cabo a 
demolición, a administración municipal po-
dería enfrontarse a reclamacións económicas 
de enorme contía por parte da entidade co-
mercial, xa que a construción fora levantada 
con autorización municipal. 
O alcalde en funcións, Roberto Mera, salien-
tou que grazas ao PXOM aprobado por este 

goberno “damos solución a un gravísimo pro-
blema que herdamos de épocas anteriores e 
que podía prexudicar de xeito extraordinario 
á veciñanza de Ponteareas. Evitamos o ris-
co de ter que facer fronte a indemnizacións 
millonarias e damos certeza e tranquilidade 
a numerosas persoas que traballan nesa ac-
tividade”. Mera sinalou que o PXOM tamén 
vai posibilitar a continuidade de actividades 
no polígono da Lomba sobre as que pesaban 
ordes de demolición, ademais de fomentar e 
atraer novos investimentos comerciais e in-
dustriais de emprendedores e empresas que 
xa amosaron ao Concello o seu interese por 
instalarse en Ponteareas.
A tenenta de alcalde, Chus Garrote, tamén 
se amosou satisfeita porque “o Plan Xeral 
comece a dar os seus froitos con resultados 
concretos e visíbeis, resolvendo problemas, 
contribuíndo a un maior desenvolvemento 
económico e a un crecemento ordenado e 
sustentábel de Ponteareas”.

Iniciado o procedemento para a 
urbanización da área comercial de Angoares 

na que se sitúa o Eroski Center
O novo PXOM permite desenvolver 
esta área evitando o prexuízo econó-
mico para o Concello que supuña a 
orde de demolición do centro comer-
cial
Ponteareas

Parroquia de Angoares

O Condado
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A federación de Industria da CIG de Ponteve-
dra vén de cuestionar a representatividade da 
UGT no grupo Extrugasa de Valga, unha vez 
que os votos en branco superaron aos obtidos 
polo sindicato estatal nas eleccións sindicais 
celebradas o pasado luns día 10. Dende a cen-
tral nacionalista denuncian que a presión pa-
tronal impide a presentación de candidaturas 
alternativas, até o punto que a UGT monopo-
liza os 31 representantes do comité dende o 
ano 1981.
De feito, tal e como lembra o secretario co-
marcal da CIG-Industria de Pontevedra, 
Anxo Lúa, a central sindical intentou presen-
tar unha lista ao comité hai oito anos, pero a 
dirección despediu ás sete persoas que a in-
tegraban antes de que se chegaran a producir 
as votacións nas tres empresas que forman o 
grupo Extrugasa: Estrusionados Galicia, Ex-
trugasa Transformación e Galipan. 
Nesta ocasión a CIG instou os traballadores/

as a amosar o seu descontento mediante o 
voto en branco, chamamento que tivo un forte 
eco entre o cadro de persoal, xa que 181 dos 
404 votos emitidos (dun total de 710 traballa-
dores/as) foron en branco. A UGT sumou uni-
camente 130 apoios, o que deixa en entredito 
a súa representatividade no grupo empresarial 
(sendo só dun 18%). Tamén se contabilizaron 
90 votos nulos.
Diante disto, dende a central sindical púxo-
se en marcha unha campaña de información 
entre os empregados/as de Extrugasa, con 
reparto de folletos diante das instalacións do 
grupo, para desactivar tamén deste xeito os 
ataques e as críticas por parte da UGT, que 
acusou a central sindical de chamar ao voto 
en branco para deixar sen representación aos 
traballadores/as, “cando o que pretendemos é 
amosar o descontento existente entre o cadro 
de persoal cunha situación que se perpetúa 
dende hai 

A presión patronal impide a presentación de candidaturas alternativas e fai 
que a UGT monopolice os 31 delegados/as do comité dende 1981

A CIG cuestiona a representatividade 
da UGT en Extrugasa, xa que os votos en 
branco superaron aos do sindicato estatal

Pontevedra

“Fisterra”, de autoría de  Saúl Aguado de Aza, 
composta sobre o poema homónimo de Manuel 
María, foi a canción lírica gañadora da primeira 

edición do concurso Manuel  María de 
composicións musicais que se celebrou esta 

tarde na casa-museo Manuel María
A composición gañadora será editada xunto ás outras pezas finalistas nunha 
publicación que será distribuída gratuitamente por todos os conservatorios de 
Galiza

“Fisterra”, da autoría de Saúl Aguado de 
Aza, composta sobre o poema homónimo 
de Manuel María, foi a canción lírica, para 
voz e piano, que resultou gañadora da pri-
meira edición do Concurso Manuel María de 
Composicións Musicais celebrada esta tarde, 
cunha gala-concerto, na Casa-Museo Manuel 
María, en Outeiro de Rei. O autor que levou 
un premio de mil euros en metálico, verá a 
súa composición editada xunto as obras das 
outras finalistas nunha publicación que será 
distribuída gratuitamente por todos os conser-
vatorios de música de Galiza.

A gala-concerto encadrouse ao redor do ani-
versario de Manuel María, o 6 de outubro, 
e contou coa presenza do barítono Gabriel 
Alonso e o pianista Aurelio Viribay que in-
terpretaron nunha primeira parte as cancións 
finalistas Orballo de Teo Montero, A lúa de 
Saúl Aguado, Rosas de Teresa Bretal e Fis-
terra de Saúl Aguado. E nunha segunda parte 
presentaron en concerto o seu traballo No Ca-
miño -dous séculos de canción galega-.
O gañador Saúl Aguado de Aza é un compo-
sitor e pianista acompañante Conservatorio 
Superior de Música de Madrid. 

Momento da entrega dos premios na casa-museo de Manuel Maria

Novidoso e pioneiro sistema de iluminación para a
remodelación da Praza de Frei Antonio Orge

Incorpórase tecnoloxía biodinámica na que a temperatura de cor da ilumina-
ción se adapta ó ritmo da cidadanía, mellorando a habitabilidade, a segurida-
de e a eficiencia
Pontecaldelas

 O Concello de Ponte Caldelas continúa avanzan-
do coa reforma da Praza de Frei Antonio Orge, que 
avanza a moi bo ritmo e que nas vindeiras semanas 
incorporará un pioneiro sistema de iluminación que 
mellorará notablemente a seguridade viaria, peonil e 
o confort lumínico.
 A reforma da Praza Frei Antonio Orge incorpora un 
sistema de luces pioneiro, con tecnoloxía biodinámica 
na que a temperatura de cor da iluminación se adapta 
ó ritmo da cidadanía, mellorando a habitabilidade, a 
seguridade e a eficiencia. O ton e a intensidade da luz 
varían nas distintas horas da noite, de especial impor-
tancia en outono e inverno: no solpor haberá sensación 
de luz solar e a medida que avanza a noite a temperatu-
ra baixa a unha luz máis cálida.
 No proxecto defínese un novo sistema de iluminación 
para o espazo público sobre o que
se actuará que, en síntese, consistirá na instalación de 
cinco unidades de columna Talo
de Setga de nove metros de altura e dúas luminarias led 
incorporadas no corpo da columna. Tamén se incorpo-
ran 14 unidades de luminaria de 200 mm empotrada en 
pavimento, modelo HL-UP de Setga para iluminación 
do arborado e 44 unidades de luminaria RGBW de 90 

mm empotrada en pavimento, modelo HL-UP de Set-
ga. Tamén se instalarán cinco unidades de proxector 
lineal sumexible HL-RGBW de Setga, ou equivalente, 
incorporado aos estanques e 20 unidades de sistema li-
neal led RGBW empotrada no mobiliario de formigón.
 A maiores, na licitación da obra introducíronse unha 
serie de actuacións no sistema de iluminación, que 
permitirán, por unha banda, mellorar a seguridade via-
ria e peonil, e, por outra, mellorar o confort lumínico 
de todo o espazo público. En concreto, contémplase 
a substitución das catro farolas existentes na rúa por 
novas luminarias máis eficientes e con diseño acorde 
co resto das luminarias da praza. Instalaranse destella-
dores secuenciais incorporados ás columnas das dúas 
luminarias ao inicio e ao final da rúa e tamén un bali-
zamento de luz vermella incorporada ao pavimento ao 
inicio e ao final da rúa, para advertir ós conductores 
da entrada nunha zona de convivencia do peón co ve-
hículos.
A remodelación da Praza de Frei Antonio Orge apor-
tará a Ponte Caldelas un novo espazo “para o uso de 
desfrute de todos os veciños de Ponte Caldelas”, ex-
plica o alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz. Así, 
Ponte Caldelas continúa transformándose e avanzando

Pontevedra
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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
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             Ves de ser nomeado de maneira uná-
nime o candidato do BNG de Vigo ás elec-
cións municipais do ano próximo. Cales son 
nestes momentos as túas sensacións?
 O que primeiro quixera salientar é o proce-
so absolutamente democrático da nosa orga-
nización á hora de escoller as candidaturas. 
No BNG  non hai dedazos nin nada que se lle 
pareza. Foi a nosa militancia no seu conxunto 
a que tomou a decisión de honrarme coa súa 
confianza para encabezar un proxecto que é 
colectivo.
             Esta xa é a segunda vez que encabe-
zas a candidatura dos nacionalistas vigue-
ses, de feito levas 4 anos sendo o único con-
celleiro do BNG , nunha corporación cuxa 
forza de goberno ten unha maioría absoluta 
abafadora( 20 de 27).Imaxino que estes ca-
tro anos non foron nada doados para ti?
 Con toda a humildade, pero tamén con fir-
meza, creo que podo dicir que neste mandato 
BNG está a ser unha referencia política en 

que había no ano 2009, e temos unha ci-
dade cuxos sectores industriais atravesan 
unha etapa enormemente preocupante. 
 Nós últimos meses no BNG estivemos a 
facer grandes esforzos que permitan poñer 
ao Concello como un enorme parapeto so-
cial nunha cidade que segue tendo filas de 
fame.
          Hai vigueses e viguesas que pa-
san fame e as súas necesidades non son 
atendidas adecuadamente polos servizos 
sociais do Concello?
 Si, hai moitas familias. Vémolo na reali-
dade material que viven as entidades que 
prestan servizos de axuda alimentar que 
por desgraza teñen que atender cada vez a 
máis persoas. E neste contexto estase dan-
do unha situación inédita: hai asalariados 
e asalariadas que teñen que acudir a un 
comedor social porque os seus soldos non 
lles alcanza para atender as súas necesida-
des máis básicas.

“En Vigo hai fame dunha alternativa en positivo que
 impulse á nosa cidade”

Xabier Pérez Igrexas, candidato á alcaldía de Vigo polo BNG

dato: Case 700 propostas e alternativas con-
cretas que no que vai de mandato o BNG 
puxo enriba da mesa. Non houbo un só pro-
blema nin necesidade da cidade que non me-
recera dunha proposta en positivo por parte 
do BNG.
       Cantas desas case 700 propostas que 
achegou a vosa formación política foron 
atendidas polo goberno municipal?
 Practicamente ningunha.
         Cales foron as principais liñas de actua-
ción política que estades a desenvolver neste 
mandato?
 Nós quixemos pór as necesidades reais dos 
barrios e parroquias no centro da acción po-
lítica. E con toda modestia creo que contri-
buímos a que iso fose así. Así o tratamos de 
facer durante a pandemia, e así o estamos 
intentando neste escenario de agravamen-
to brutal da crise. Temos unha cidade con 
preto de 20.000 persoas desempregadas, 
con 10.000 postos de traballo menos dos 

Á política pode chegarse por moitas razóns. Así, hai xente que ven porque 
busca un medio de vida, hainas tamén que se achegan á práctica política para 
satisfacer as súas máis escuras pulsións de narcisismo e notoriedade, e tamén 
as hai, moitas, que sacrifican boa parte da súa vida persoal, perden tempo, 
cartos, ilusións, tranquilidade emocional e non lles queda máis remedio que 
convivir con todo tipo de idiotas e ou indesexables só por principios, pola de-
fensa das súas conviccións e coa nobreza por bandeira de achegar o mellor de 
si mesmos na procura dunha sociedade mellor. Entre estes últimos está Xabier 
Pérez Igrexas. Este é un rapaz brillante, dos máis brillantes que teño coñecido 
nos 25 anos que levo mergullado, mergullado ata as tripas, na política galega. 
Se é capaz de resistir todos os  desgustos que lle vai ocasionar a práctica política 
en primeiro nivel, algún día, e dígoo absolutamente convencido, vai ser alcalde 
de Vigo.

Xabier Pérez Igrexas

Entrevista de Tino Lago

Vigo, moi por encima do noso peso aritmé-
tico no Concello , fronte a esa maioría abso-
lutísima que se amosou absolutamente inútil 
á hora de atender as necesidades reais das vi-
guesas e dos vigueses. Nós fomos capaces de 
situarnos como unha alternativa en positivo 
con propostas diante de cada unha das necesi-
dades reais da veciñanza.
               Por que esa maioría enorme que 
ten Abel Caballero é, ao teu xuízo, inútil 
para atender as necesidades reais das e dos 
vigueses?, e por que , ao teu xuízo, o BNG 
amosouse como unha alternativa realista?
 En relación á primeira pregunta un dato: No 
exercicio 2021 o goberno de Abel Caballero 
deixou sen gastar 120 millóns de € do seu or-
zamento .É dicir catro de cada 10€ do orza-
mento non se gastan co que catro de cada 10 
necesidades reais non se cobren. A inmensa 
maioría dos anuncios e promesas de Abel Ca-
ballero quedan niso, en promesas e anuncios.
E no que respecta á segunda pregunta outro 
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marca. E si o fixeron do outro lado da raia
      Na parroquia de Beade hai un impor-
tante movemento de oposición veciñal á 
nova vía que de executarse afectaría gra-
vemente a Beade, Bembrive e Matamá. 
Cal é a posición do BNG ao respecto?
 É a chamada da PO 010  que de executarse 
afectaría moi gravemente a varias parro-
quias do rural vigués. Se cadra é o princi-
pal síntoma dun plan xeral de ordenación 
municipal desastroso elaborado na escuri-
dade dos despachos sen ter o más mínimo 
diálogo con ninguén. Esta vía tería uns 
efectos ambientais, veciñais e sociais tre-
mendos.
Sobre a PO 010 o que di o plan xeral e 
que se trataría dunha vía de servizo para a 
planta de Stellantis ligada a unha eventual 
ampliación do polígono de Balaídos. Unha 
ampliación que desde o BNG entendemos 
que non é sostíbel. O goberno de Abel 
Caballero non quere mover nin unha soa 
coma dun plan xeral que non está á altura 
das necesidades da cidade.
       Como valoras a política municipal en 
relación ao idioma galego?
 É unha política de indisimulada galego 
fobia, matan ao idioma non por confronta-
ción senón por inanición,Temos un alcalde 
que vulnera reiteradamente a ordenanza 
municipal aprobada  por unanimidade que 
di que o galego é a lingua vehicular do 
noso conce-
llo.
      O BNG 
é unha for-
mación po-
lítica que 
sempre se 
c a r a c t e -
rizou por 
f a c e r d e s 
un intenso 
traballo de 
rúa. Cando 
percorredes 
as rúas, ca-

miños e corredoiras de Vigo que sensa-
cións percibides?
 O que vemos é que hai unha crecente onda 
de simpatía cara ao BNG e sobre todo, o 
percibimos é que en Vigo hai fame dunha 
alternativa en positivo que impulse á ci-
dade.
      A túa responsabilidade, ser o cabeza 
de lista do nacionalismo galego na maior 
cidade de Galicia cunha situación arit-
mética tan esmagadora como ten Abel 
Caballero, non é nada fácil. Como estás 
de ánimos e moral?
 O leitmotiv que inspira toda a miña vida 
política é o mesmo desde hai moitos anos: 
fronte a unha realidade que non non guste 
temos a opción de instalarnos na resigna-

ción e ou na indignación e non facer nada 
para mudala, ou que as persoas cunha visión 
política semellante nos organicemos  para 
dar pasos e tratar de cambiar as cousas. Eu 
estou na segunda opción , desde logo. Asi 
comecei hai moitos anos no movemento ve-
ciñal e aí sigo estando. Estou moi ben, moi 
honrado pola confianza que en min deposita 
a militancia do BNG , e con moita ilusión 
e responsabilidade  por irmos dando pasos 
para que o nacionalismo ocupe en Vigo o 
lugar que lle corresponde.
         As expectativas realistas para o 
2023?
 Estou convencido de que imos dar un sal-
to substancial. O BNG vai volver ser unha 
forza  determinante na política municipal

Estamos nunha cidade onde o índice de po-
breza e exclusión social atinxe a 60.000 per-
soas. E este é un dato oficial, a fonte é o ín-
dice AROPE. É dicir ; na nosa cidade unha 
de cada cinco persoas das que cada día nos 
cruzamos no ascensor, na rúa , no mercado , 
nos parques é pobre ou está en risco de selo.
      Antes falabas da situación de enorme 
gravidade que atravesa o tecido industrial 
da nosa cidade. Vaiamos por partes: O sec-
tor naval vigués está morto?
 Corre o risco real de desaparecer tal como o 
coñecemos.
          É inevitable?
 Non , pero fai falta que as administracións 
públicas implicadas superen o seu intolerable 
desleixo ante a morte que está a sufrir un sec-
tor,a construción e reparación naval,  no que 
fomos potencia mundial.
        O goberno municipal exerce a súa 
responsabilidade  que debe de ser estar en-
riba  constantemente das administracións 
autonómica e estatal para que se impliquen 
dunha vez de maneira clara e sen matices na 
salvación dun sector , o naval, sen o que non 
se pode entender Vigo?
 Por desgraza non. Todo o contrario, parece 
encantado de promover este proceso de ter-
ciarización da cidade. O futuro de Vigo non 
pasa polo mono cultivo nin das luces de Na-
dal nin do Xacobeo, senón por desenvolver 
todas as nosas potencialidades para volver ser 
o pulmón industrial de Galiza.
             E a situación do sector do automóbil?
 Tamén é complicada tanto por factores ex-
ternos que todos coñecemos como por pro-
blemas propios. Hoxe a produción de STE-
LLANTIS ( a antiga PSA)ven sendo máis ou 
menos a mesma que nos anos 2007/2008 pero 
naquel momento había 10.000 persoas tra-
ballando na factoría de Balaídos e hoxe non 
chegan a 6.000, moitos con contratos a tempo 
parcial. No sector do automóbil o aumento da 
precariedade é en verdade alarmante e o risco 
de deslocalización está moi presente, tanto é 
así que desde o ano 2008 non se instalou nin 
unha soa empresa nova do sector na nosa co-
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