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Editorial

Tino lago, director de “A Nova Peneira”

E

O mundial de fútbol de Qatar

ntre o 20 de novembro e o 18 de
decembro vaise disputar en Qatar a
XXII edición do mundial de fútbol
masculino. En diversas ocasións xa expresei
a miña opinión sobre o mundo do fútbol. E
calquera que tivera a bondade de achegarse
ao que eu escribo xa sabe que ao igual que
calquera deporte, non me interesa o máis
mínimo. Entendo que a práctica deportiva
pode producir satisfacción nas persoas que
teñan por costume realizar calquera deporte
con regularidade, alén de, en liñas xerais,
beneficios para a saúde de quen o practique,
tese dificilmente discutible. Pero a competición entendida como unha finalidade en si
mesma, a exaltación da vitoria como meta
suprema paréceme ademais de estúpida, dá
obxectivamente igual que o balón sexa introducido máis veces na portería contraria
polo equipo A que polo equipo B, enormemente perigosa pois o que acontece nos domingos nos estadios de fútbol non deixa de
ser unha metáfora da vida : É preciso competir para vivir, e quen gañe teno todo, pero
quen perda queda sen nada.
Non, non me interesa nin a competición nin
as persoas que compiten. A min interésanme
a colaboración e as persoas que colaboran.
Son, ao meu xuízo, especialmente interesantes os proxectos de economía colaborativa e as mulleres e homes que contribúen
a construíren sociedades colaborativas. Eles
si que fan mellor á sociedade.
En calquera outra circunstancia ignoraría completamente este mundial de fútbol
como ignorei case todas as competicións
deportivas anteriores que se cruzaron polo
longo camiño andado da nosa xeración que
xa comeza a ter máis memoria que futuro.
Pero desta volta si quixera determe un cacho na circunstancias desta vixésimo segunda copa do mundo de fútbol masculino, pois
acontece que existe un non maioritario pero
si moi interesante movemento que postula

Foto: Aristegui Noticias

o boicot ao mundial de Qatar. Esta petición
estaría baseada, segundo teño lido, en catro
argumentos:1) As condicións dramáticas
ás que presuntamente estiveron sometidos
os traballadores , moitos deles do terceiro
mundo, que construíron as infraestruturas
necesarias para a celebración do evento deportivo. O periódico inglés The Guardian
afirmou en febreiro deste ano que máis de
6.500 traballadores inmigrantes perderon a
vida en Qatar desde o ano 2010 construíndo
hoteis, restaurantes e os estadios necesarios
para albergar a copa do mundo. Outras fontes elevan o número de mortos ata 15.000,
de feito nun partido da liga alemá disputado
a principios deste mes de novembro entre o
Bayern e o Hertha, no estadio olímpico de
Berlín, podiamos ver a seguinte faixa:

“15.000 Traballadores mortos por
5.760 minutos de fútbol. Vergonza”
2) A discriminación á que se ven sometidas
as mulleres qatarís. A sharia ou lei islámica
é a fonte principal de dereito, e nos tribunais
o testemuño dunha muller vale a metade có
dun home, ou pode simplemente non aceptarse 3) A ilegalidade da homosexualidade.

Os musulmáns poden enfrontarse á pena de
morte se son procesados pola práctica de
relacións homosexuais. Varias seleccións ,
entre as que non está a do estado español,
anunciaron que acudirían aos partidos con
brazaletes coa cor arco da vella símbolo da
comunidade LGTB para amosar a súa solidariedade con esta comunidade 4)A propia
condición de ditadura teocrática do réxime
qatarí, país no que o seu emir é o xefe de
estado e de goberno ao mesmo tempo.
A Fifa, o máximo organismo do fútbolmundial e organizadora da copa do mundo, ig-

nora todas estas acusacións, só recoñece a
morte de 3 traballadores na construción das
infraestruturas deportivas e esixe ás seleccións participantes que se centren só no estritamente futbolístico, como se a realidade
funcionase a modo de compartimentos estanco e se puidese descontextualizar o feito
de que na construción de hoteis nos que se
aloxarán os turistas que acudan a presenciar
os partidos, presuntamente morreron persoas porque supostamente estiveron sometidas a condicións laborais próximas á escravitude, cuxa desesperación non lles deixou
outra opción que aceptar.
Calquera dos catro argumentos que esgrimen os partidarios de boicotear o mundial
de Qatar é suficiente por si mesmo para
sumarse ao boicot. Finalmente supoño que
as “ razóns” económicas dun negocio que
move inmensas cantidades de cartos prevalecerán e o mundial poderá celebrarse con
normalidade. Pero a protesta e os chamados
ao boicot contra o abuso e a inxustiza , contra calquera inxustiza, é o camiño adecuado
para poder manter aceso o facho de esperanza na construción dunha sociedade máis
xusta. E nós, claro que si, tamén nós sumamos ás voces que berran con dignidade :
Boicot ao mundial de Qatar.
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Opinión

Baldomero Iglesias Dobarrio, “Mero”

E

s políticas actuais acaban coa riqueza paisaxística, cultural e social
-emprego e sustentabilidade- do
agro galego. Nótase a urxente publicidade das enerxías limpas, hai que correr, colocar monstros enormes sen mirar
onde, enerxía verde, din. Mais ninguén
volve pola fouce. Se son xa por si perigosas
as prácticas levadas a cabo para privatizar
servizos básicos e de primeira necesidade,
e sabendo que esas prácticas penalizan con
maior crueza o rural con modos e maneiras
de modélicas zonas de industrialización,
con prácticas urbanas de consumo a custo
da produtividade, da competitividade desleal de prezos e mercados alleos. Chegamos así a cousas que veñen sendo unha
certa tiranía da man das grandes áreas, que
abocan á precariedade laboral no campo e
ao abandono. Tal como se ve. Porque nas
cidades, para maior inri, nas grandes áreas
de consumo, considéranse de igual calidade a pataca producida artesanalmente que
aquela que se produce a nivel industrial,
empregando fertilizantes, acelerantes de
produción e medre, e todo tipo de pesticidas, sulfatos, etc. Todo isto dá como resultado o despoboamento e desertización
para conseguir, a calquera custo, o produto
demandado e mercando a baixo prezo. Así
a riqueza está en poucas mans e en mans
arteiras. E neste momento aínda se agrava
máis por mor da inflación que nos come e
delata a aqueles que nos rouban!
Para cando han saber os políticos deste

Non todo é inflación

tema, destas prácticas que vulneran a vida,
o traballo, a natureza e os ecosistemas? E
ademais de saber, atallar esas prácticas. Os
problemas aféctannos a todos, non só aos
gandeiros e agricultores. Quen recibe eses
produtos adulterados e precipitados, somos
todos nós namentres os que se producen no
arredor son rexeitados ou mercados á baixa.
Coido deberan ter ademais dunha posición
en defensa da produtividade propia, a obriga dunha estabilidade correspondida en
prezos, na orixe e no custo debido. Ben
sabemos que toda esta asistencia de beneficios tiña que ter un límite. É moito o que
teremos que pagar aínda na precariedade
do que nos vendan. A resposta nosa e das
nosas institucións sempre foi moi cativa e
deficiente. Non nos queremos dar conta do
precipicio enorme no que nos abeiramos se
non atendemos o noso rural. Estamos esgotando os recursos, facendo plantacións
inadecuadas e improdutivas na rendibilidade social. Agora sentimos a falta de auga e
os recursos hídricos. Pola contra, de canto
en vez veñen asolagamentos e váisenos a
terra, sobre todo se houbo incendios que
querían disimular o exceso de plantacións
mal feitas, do forestal non coidado e deixado ao seu arbitrio tantas veces de agonía e
sobre explotación. Non coidamos os espazos e non nos damos conta de que, ao mesmo tempo, estámonos descoidando nós.

Aqueles que deberan estar atentos miran
para outro lado con disimulo. Non hai que
ser expertos para saber que o exceso sempre é malo. A extracción de minerais a ceo
aberto, o descoido dos ecosistemas en posteriores lagoas -por non facer o labor reconstrutivo de tapar as minas- para evitar
gastos e amosar a súa falta de ética e cordura. Séguelle a falta de planificación para
facer un rural capaz de afrontar futuros,
sen caer en eucaliptizacións absurdas e xa
sabidas nos tempos de hoxe. Agora vén a
desfeita dos eólicos, colocados sen xeito
polo medio das aldeas e en zonas de especial protección agrícola. O caso é producir sen mirar as consecuencias. Quen as
pagan? Os de sempre.
Temos que cambiar o paso e os sistemas
que nos rexen, asumir que somos moito
máis vulnerables do que cremos. As materias primas teñen fondo e acábanse. Isto
non dura eternamente. As fontes hídricas
están esgotadas, as terras están en abandono, o rural non ten quen mire por¡ el e sen
el non hai porvir nin beneficio. O oficio da
terra está infra-valorado e non podemos
esixirlle máis sacrificio, sobre todo cando
se considerou -desde as políticas neoliberais, que eran -as xentes do rural- unha
ameaza. Nunca comprenderon que eramos
vítimas dun sistema que non cesaba de pedir réditos abondosos a cambio de futuros

negados. Cómpre recuperar o desenvolvemento local con iniciativas sostibles e de
de axuda e protección, de novas enerxías
limpas anque postas nos lugares debidos e
no respecto ás xentes que as contemplan e
non ás empresas que buscan beneficio do
noso sacrificio. Garantindo unha vida en
dignidade e, novamente, non só buscando
encher o peto das empresas. Necesítase ese
reparto xusto, o coidado da vida e dos recursos -sen excesos, para gratificarnos na
suficiencia do terra e na súa sustentabilidade. Non todo é inflación, mais vexo que
non atenden razóns.

Estamos en Mos Polígono Monte Faquiña, antiga nave EL Mar
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Entrevista de Tino Lago

Os alumnos e alumnas do IES PINO MANSO do Porriño
crean a revista de filosofía :”O Pino”.

O curso pasado unha marabillosa iniciativa veu a luz neste instituto porriñés: o nacemento dunha revista de filosofía á que chamaron:” O
Pino”. O traballo foi dirixido por unha equipa de dirección composta por 7 alumnas e alumnos e culminou coa edición dunha publicación
moi densa e de grande calidade na que se poden atopar reflexións sobre poesía, dilemas éticos, música, entrevistas simuladas con pensadores clásicos contextualizadas na actualidade, política, psicoloxía, cinema.....En definitiva o esforzo máis que notable dos mozos e mozas
deu como resultado un produto de grande calidade e que ilusiona, pois amosa que a mocidade sigue a ter inquedanzas e precisa medios
para expresalas, e que aquilo de que a á nova xeración lle falta a cultura do esforzo non é máis ca unha estupidez de quen cobra soldos
astronómicos a conta do esforzo de outros e outras. Nós falamos con Pedro Ocampo, profesor de filosofía do Pino Manso e a persoa que
tivo a idea de ilusionar aos seus alumnos e alumnas facéndolles responsables da expresión das súas propias inquedanzas. Velaí vai o que
deu de si a nosa conversa

“A mocidade actual, igual que todas as xeracións anteriores , ten inquedanzas e tan pronto encontra un medio para expresalas está interesada en facelo. Responsabilizalos a eles da precariedade que padecen é inxusto e non responde á realidade”

Pedro Ocampo,

profesor de filosofía

Natural do Porriño licenciouse en filosofía despois de
estudar a carreira nas universidades de Santiago e
Barcelona. Na actualidade é
profesor de filosofía no Pino
Manso, instituto do que el
mesmo foi alumno na súa
etapa de estudante de secundaria.
Por que estudaches filosofía?
Sempre tiven interese , desde moi neno,
pola lectura , curiosidade intelectual e
afán por comprender , ou polo menos por
achegarme , ás motivacións profundas das
cousas. No seu momento dubidei entre a
filosofía e a psicoloxía , escollín filosofía
entre outras razóns porque tiven un moi bo
profesor que soubo despertar en min o inte-

Arredor de 15
Etimoloxicamente a filosofía é
o amor á sabedoría , pero en realidade que é?
A definición etimolóxica axústase
á realidade. A filosofía é o desexo de
ir máis alá do que
tes diante, a necesidade de acadar
unha mirada máis
ampla, de non conformarte coa superficie .A filosofía
Pedro Ocampo
é a necesidade de
mergullarse
nas
profundidades
e de prerese, e non me arrepinto en absoluto.
Agora mesmo das clase no Pino Man- guntarse e poñer en cuestión as cousas.
A que abanos de idade das clase?
so do Porriño verdade?
Efectivamente, o mesmo instituto no que Entre 15 e 17 anos. Dou filosofía e valores
éticos
eu cursei á educación secundaria.
Esa materia, valores éticos, ten moi
Caramba iso parece o eterno retorno
boa pinta. Ten peso no deseño curricular?
de Nietzsche?
Os valores éticos deberan ser esenciais na
Ha ha ha ha ha
construción
da personalidade dun adolesCantos anos levas dando clases?

cente. Pero por desgraza o valor que se lle
dá é case ningún. Só se imparte unha hora
á semana.
A filosofía pode axudar a que un mozo
ou unha moza sexa capaz de construír un
pensamento crítico autónomo que lle leve
a comprender, e no seu caso a practicar,
que a colaboración entre iguais, e non a
competición( que sempre fai que alguén
perda), é a única maneira de construír
unha organización social xusta?
Si, claro que si. A filosofía debe axudar a
que os mozos e mozas reflexionen ata decatárense de que non somos seres illados,
e que o noso propio desenvolvemento persoal depende en grande medida do propio
medio no que vivimos. A filosofía debe de
axudar a que sexamos capaces de mirar e
escoitar ao de ao lado.
Neste contexto tan difícil no que hai
toneladas de suposta información, que
chega por vías con posibilidades infinitas
de difusión, que en realidade é opinión
dirixida a incidir nas opinións de outros,
un mozo ou unha moza ten algunha oportunidade para poder construír un pensamento crítico autónomo?

5
É realmente complicado, desde logo que
si. As e os profesores debemos de tratar de
axudar a que os mozos e mozas o consigan,
pois a educación, ao meu xuízo, debe de ir
moito máis alá dos meros resultados académicos, que son importantes claro, pero
non tanto como a construción de persoas
realmente libres.
A educación debe de ir máis alá do
académico para os profesores de filosofía
ou para todos os profesores e profesoras?
O desexable sería que fose máis alá para
todas e todos. E non só para os profesores
senón tamén para os que fan as leis de educación e para os que deciden os recursos
cos que se dota á educación.
Os mozos e mozas por unha cuestión biolóxica non teñen doado adoptar as
súas posicións en base a criterios racionais derivados da súa propia experiencia,
aínda moi pequena, co que a esas idades
só quedaría o instinto, o apriorismo ou a
emoción como motores da opinión propia. E creo recordar que era Kant o que
consideraba que calquera acto motivado
pola emoción resultaría pouco menos que
patolóxico. Todo isto Pedro, era para fundamentar o meu criterio referente a que
me parece realmente difícil lograr que
unha persoa de 16/17 anos poida sequera
achegarse á construción dun pensamento
crítico autónomo?
En realidade o que Kant viña a dicir é que
a emoción impediría adoptar decisións de
maneira autónoma porque un sería escravo da súa propia emoción. E en relación
ao que me preguntas sobre os adolescentes
: si, é difícil claro que si, pero sempre está
aquilo que dicía Aristóteles de que o hábito
fai á virtude. Cando un se afai a pensar por
si mesmo , unha e outra vez, o que acaba é
pensando por si mesmo. A filosofía debe de
procurar que os mozos e mozas pensen por
si mesmos unha e outra vez.
O curso pasado puxestes en marcha,
no instituto no que traballas, unha revista
de filosofía?

Si, fixemos o número 0 o curso anterior.
E este ano faremos a segunda edición. Foi
un pouco unha tolemia, facer unha revista
en papel, porque en realidade foi como ir
contra corrente, pero estamos realmente
satisfeitos tanto do resultado final como do
enorme nivel de implicación dos alumnos
e alumnas no seu proceso de creación.
Como se estruturou o proceso de redacción da revista?
Entre os propios alumnos elixiron unha
dirección .Saíron 7 persoas, creamos unha
rede de comunicación, e entre todos traballaron na selección de contidos( o tema dos
dilemas, as preguntas filosóficas que están
sempre presentes, psicoloxía, entrevistas
simuladas con pensadores clásicos.......) e
na procura dun programa de edición.
A selección de contidos é cousa do
alumnado?
Absolutamente. Eu axudei, pero os contidos seleccionáronnos eles. E malia que
a revista é ampla, ten 80 páxinas, tivemos
que cortar porque había moito máis material e de moita calidade. A edición da revista despertou moita curiosidade entre os
mozos e mozas. Desde xente que debuxaba
ben, ata xente que tiña interese na poesía,
na música no deporte...todos querían achegar algo e eu estou moi orgulloso e agradecido.
Ah si...Que sorpresa máis agrada-

ble¡¡.Entón estásme a dicir Pedro, que
nenos e nenas de entre 14 e 17 anos estiveron ilusionados coa edición dunha revista de filosofía que trataba de abordar
distintos campos de pensamento?
Si, estoucho dicindo porque é a realidade.
Estiveron ilusionadísimos. Especialmente
a dirección da revista. E quixera destacar
que eran persoas que estaban en 2º de bacharelato, é dicir tiñan a presión engadida
dos exames de acceso á universidade o que
non lles impediu traballar moito e moi ben.
Ti e eu temos conversado moitas
veces e creo que compartimos opinión no
referente a que hai unha pulsión inherente á especie humana que fai que cada un
vexa á xeración da que forma parte como
ideal, e minusvalore á xeración que ven
despois. Esta situación podémola ver reflectida no grao máis extremo por exemplo na “ consideración “ dunha destacada
líder política que responsabiliza a unha
xeración enteira do grao de precariedade
tan elevado que sofren dicindo que lles
falta cultura do esforzo. O exemplo da dirección da revista amosaría que cargar as
tintas contra a mocidade non responde á
unha análise realista, obxectiva e xusta,
non cres?
Non responde á realidade de ningunha
maneira. Asumir iso significaría a fin da
sociedade organizada en funcións duns

Novembro 2022
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parámetros minimamente éticos. Simplemente non é verdade. Esta xeración igual
ca todas as que estiveron antes e as que veñan despois ten capacidade para cuestionar
as cousas e para combater. De feito faino.
Eles teñen inquedanzas e tan pronto atopan
un medio para expresalas, exprésanas.
Como financiastes a edición da revista?
Fundamentalmente o Concello e unha parte tamén a puxo o instituto.
Rematamos Pedro. A túa vontade e
continuar coa revista en cursos sucesivos?
Si, sen dúbida. Agora xa estamos comezando co deseño do número deste ano.
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Entrevista de Tino Lago

“EU Son vai ser un actor esencial nas vindeiras eleccións. municipais
do Porriño. Imos con toneladas de ilusión, sen ningún tipo de límite e
coa firme vontade de servir ao ben común da veciñanza porriñesa”
Patricia Sío, voceira de EU SON Porriño
Patricia é a voceira de EU Son no concello do Porriño. Ela é unha muller lúcida, valente, sensible ,firme na defensa das súas conviccións e dunha honestidade inquebrantable. Patricia é desas persoas que se achegan á política só a contribuír ao ben común
Novamente foi un pracer para min conversar con ela.

Patricia Sío

Patricia, estamos a seis meses dunhas
novas eleccións municipais. Valórame este
mandato que está a piques de acabar. ?
Un mandato practicamente perdido. Primeiro polo desleixo e desidia do anterior
Goberno e logo pola ineficacia do actual.
Cando me falas do anterior Goberno refíreste aos dous socios de Goberno?
Houbo membros daquel Goberno que o
fixeron fenomenal, pero, ao fallar a dirección e non ter un proxecto definido, o seu
traballo queda desfeito.
Agora, co mandato do PP, hai como
unha hiperactividade e unha forma de actuar compulsiva, pero sen moito criterio.
Fan moitos anuncios que crean unhas
altas expectativas nos veciños e veciñas

que logo non se
ven
cumpridas.
Como exemplo, o
tema das contratas, non son capaces de controlalas.
Nin sequera algo
tan básico como a
recollida de residuos. No principio
do ano empezou
unha nova adxudicataria e está a
incumprir totalmente o contrato.
Alén do tema dos
residuos, dáme algún exemplo máis
da suposta ineficacia deste novo Goberno?.
O mantemento de zonas verdes e parques
públicos. Este xa vén de moito atrás cun
problema grave, tanto en seguridade para
as crianzas como en estética e limpeza por
falta de mantemento. Foi unha suposta medida estrela deste novo Goberno e aínda
non se fixo practicamente nada. Levamos
cuns orzamentos prorrogados desde o ano
2018, así é imposible acometer ningunha
mellora.
Con todo, o PP este ano presentou unha
proposta de Orzamentos que foi rexeitada pola oposición, non foron capaces de
convencer absolutamente a ninguén. Vós
votastes en contra, explícame por que a
vosa decisión de votar en contra?.

Porque uns orzamentos son unha ferramenta para sacar adiante uns proxectos
bos para o concello. Estes orzamentos que
presentaron non tiñan un plan de investimento. A maiores metían unha operación
de crédito de 9 millóns de euros cando os
orzamentos totais do Concello de Porriño
andan sobre os 18 millóns. Estes 9 millóns
primeiro ían a parte e logo integráronse
nestes 18. Non imos facer un acto de fe
sen que non se especifique que contías van
para cada proxecto.
Non estaba claramente especificado para
que proxecto ían as partidas de diñeiro?
Non. Presentaron uns orzamentos que sabían que non ían saír adiante para ter unha
escusa, que usan como coartada para vitimizarse . O Concello ten diñeiro no Banco
para facer proxectos polo pobo, pero din
que non poden porque non aceptamos os
orzamentos.
E non é así?
Non, claro que non. Non é que non os
deixemos, isto é unha cousa moi seria e ten
que estar explicado e cadrado ao milímetro para aprobalo. Non nos poden pedir un
acto de fe. Eu Son Porriño é unha organización seria, formada por persoas serias que
hai moito tempo que superamos a adolescencia e que esiximos seriedade e rigor na
práctica política .
Falando do tema económico, como está
a conta 413?
Ten algo máis de catro millóns de euros
de facturas impagadas. Moitas facturas de
gasto corrente como luz e auga xa poderían

estar abonadas porque non teñen dúbida de
que si se realizou o servizo.
Como é posible que esta conta teña
facturas de gastos correntes?
O Goberno anterior sacaba da partida de
gasto corrente diñeiro para outros temas.
En consecuencia deixaban sen pagar facturas de luz, teléfono, ou por exemplo á
empresa que xestiona a piscina municipal,
e pasábanas a esta conta 413.
Entón este aumento desmedido da 413
é pola mala xestión do Goberno anterior?
Por suposto. Antes tamén se facía, no mandato de Nelson, algo que o partido socialista cando estaba na oposición criticou, con
razón, con moita dureza. Pero que logo,
cando accederon ao goberno eles fixeron
nun volume moi elevado.
Crees que o Goberno actual do PP ten
a vontade política de arranxar o asunto
da conta 413?
Eles xudicializaron moitos destes expedientes e agora téñeno máis complicado de
resolver.
Como está o tema do Centro de transporte en Torneiros?
A principios de setembro asinouse unha
acta no Consorcio Da Zona Franca de suspensión temporal de execución de contrato.
Nós cremos que van esperar a que pasen
as eleccións municipais e logo tentar volver, darlle para adiante a este monstruoso
proxecto, que metan o estudo na Xunta de
Galicia, como un proxecto de interese supramunicipal parecido ao tema do pelotazo
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de Celta en Tameiga, e pasar por enriba do
concello, da administración e da opinión
veciñal.
Está a facer algo o Goberno actual
para solucionar o asunto do lindano?
Nada. Aínda estamos a esperar e preguntamos nun dos últimos plenos sobre aquela
foto, ao principio do mandato, coa Xunta
de Galicia, na que anunciaron que había
dous millóns para solucionar este problema, pero aínda non se fixo nada.
Teñen que poñerse de acordo o Estado e as
Xunta de Galicia para solucionar este problema. E se hai vontade política poderían
ir dando pasos para solucionalo como xa se
está a facer noutros lugares
Por exemplo?
En Sabiñánigo, Huesca, hai unha zona
moito máis contaminada que aquí. Ata se
chegou a contaminar alí a auga das fontes,
pero está localizado e van moi ben descontaminando a zona porque alí si hai vontade
política real de arranxar o problema.
E o tema do SAF no Porriño, como vai?
Moi mal, como en toda Galicia. Aquí temos como 70 traballadoras. Externalizouse
este servizo estando Barros rexedor sobre
o ano 2000. A empresa adxudicataria que
temos agora renunciou ao contrato porque
van moi á baixa e cos incrementos dos custos e a actualización das nóminas íaselles
de orzamento.
Vemos que todas as adxudicatarias de servizos municipais, tanto en recollida de lixo
como as SAF ou noutros servizos, primei-

ro, están a deteriorar os servizos e despois
índose a pique. Como organización pedimos que se volvan a municipalizar estes
servizos para poder ofrecer unhas condicións de traballo dignas, uns soldos dignos
e dar aos nosos veciños e veciñas uns servizos esenciais axeitados.
Ningún grupo municipal apoia abertamente esta remunicipalización, din que non
é viable. Están a mentir, hai exemplos ao
longo do Estado nos que si se fixo e que
está a funciona moi ben co que as traballadoras e as familias están moito máis contentas.
O próximo mes de maio do 2023 hai
eleccións municipais. EU Son vai ser actor destas eleccións sen ningunha dúbida
non?
Si. Sen ningunha dúbida. Queremos ser
unha alternativa con personalidade propia
. Non imos facer seguidismo doutras forzas políticas de esquerdas. Compartimos
algunhas ideas, pero temos o noso propio
proxecto.
Entón EU Son Porriño, vaise presentar en Porriño de maneira autónoma?
Completamente. O noso proxecto está
composto por militantes de Esquerda
Unida, persoas independentes e estamos
abertas a incorporar a máis xente ao noso
proxecto.
Vai haber algún tipo de confluencia
de EU Son Porriño con Podemos ou algo
parecido?
Non. As persoas que se queiran achegar

recibirémolas cos brazos abertos pero Eu
Son Porriño é, como che dixen, unha forza autónoma con personalidade e proxecto
propio e como tal imos presentarnos a defender a nosa forma de entender O Porriño con toda a ilusión e sen ningún tipo de
límite.
Como estás de
ánimo Patricia?, vas
encabezar a candidatura?
Eu voume a postular
e estarei encantada de
facelo se os meus compañeiros e compañeiras me honran coa súa
confianza.
E as expectativas
dos resultados cales
son?
O mellor escenario se-

ría que o PP non obteña a maioría absoluta.
Nós iremos sen límite e a por todas, con
toneladas de ilusión e coa firme vontade de
servir ao ben común para que a esquerda
poida participar nun proxecto de futuro no
goberno do Porriño.

Peinador, 81
Carnicería



Charcutería

986 487 947
646 907 230





Ven o 31 de decembro ao restaurante Manolo. Ven en coche, ven a pé ou ven aínda
que che traian en colo. Ven
o 31 de decembro á nosa cea
baile. Ven se falas, galego,
ven se falas castelán ou ven se
falas en braile. Ven ao restaurante Manolo o 31 de decembro, ese é do ano o último día
e o que temos para ti é :

Poesía.

Novembro 2022

8

Reportaxe redacción

A música de “A Quenlla” alumea Puxeiros en Casa Gallardo

Waldo Rodríguez,

propietario do local
A Quenlla é un grupo musical dos máis importantes do país galego. Foi
fundado en 1984 por , entre outros, Mini e Mero ex compoñentes históricos de Fuxan os Ventos. Este grupo trata de fusionar a música tradicional
galega coa temática social e de combate que caracteriza ás letras dalgúns
dos nosos grandes poetas como Celso Emilio ou Ferrín. O resultado do
seu traballo son pezas de extraordinaria calidade que penetran ata o máis
profundo das emocións do público. O vindeiro venres dous de decembro
ás 23,00 poderemos gozar da súa musica en Puxeiros no local do noso
amigo Waldo, e nós alén de convidar a todos os nosos lectores e lectoras
que non perdan a oportunidade de achegarse esa noite por casa Gallardo
falamos con Waldo.

Waldo Dodríguez nunha estancia do seu local

Waldo cando iniciaches a tempada de
concertos en Casa Gallardo?
Arredor de dous ou tres anos antes da pandemia. Foi entre o 2016 e 2017
A aposta que fixo Casa Gallardo pola
música en vivo tivo un resultado excelente, verdade?
Si, a verdade é que si. Sempre enchemos
aforo e é para estarmos moi satisfeitos
Cada canto tempo os facedes?
Facemos un concerto ao mes e de cando

en vez, unha sesión vermú.
En que día os fas?
Son o primeiro venres de cada mes, no verán descansamos.
Que grupos teñen pasado por aquí?
“Tino Baz, Mini e Mero, A Banda de Mazinger, , Luís Caruncho, Cantares de Brión,
Taitantos e pico... “A verdade pasaron artistas de moita calidade algo que para min
supón un enorme orgullo
E como fas para contactar con estes
grupos?
Algúns os coñezo, outros fun conseguindo os contactos falando duns músicos con
outros... O boca a boca unha vez que te
comezas a meter neste mundo é o camiño
máis adecuado
Vexo que traes música moi variada?
Si,sobre todo música tradicional, pero
tamén algo de Pop e Rock. Tamén trouxen

Rúa Arxentina , 9

Salceda

unha actuación algo diferente, que foi a do
pianista redondelán Alberto Vila que estivo
impresionante.
Que crees que lle gusta ao público en
xeral?
Hai de todo, desde seguidores de Folk ata
de música POP e Rock.
Que perfil de clientes adoitan vir aquí
aos concertos?
Temos desde veciños ata xente de fóra, de
Baiona, Pontevedra, de Tui... e de todas as
idades.
Seica no vindeiro Nadal imos ter unha
actuación espectacular?
Podemos dicir que será o peche desta
tempada e para este Nadal imos traer a “A
Quenlla”. Considero que son un grupo dos
máis grandes deste país.
Para cando está prevista a súa actuación?

Mero na gala de “A Nova Peneira”

O primeiro venres de decembro, que é o
día dous ás 23:00 H da noite.
O acceso é gratis?
Si, entrada libre ata completar o aforo.
Vexo que estás moi ilusionado con esta actuación?
Si, hai moito tempo que tiña ganas de traelos e, por fin chegou o momento.
Que expectativas tes para esta actuación?
Creo que teremos o local cheo de xente.
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A veciña máis lonxeva do Porriño
cumpre un século de vida

Novembro 2022
A louriña

Posta en funcionamento do ascensor no
centro social As Pedriñas
Tameiga

Bienvenida Lorenzo comparte aniversario co seu bisneto Daniel que hoxe Posta en funcionamento do ascensor que co- planta baixa onde se atopa a cantina. Esta
necta as distintas planta do Centro Social As actuación, cun importe de 35 mil euros e que
alcanzaba a maioría de idade
Pedriñas. Deste xeito resólvese os problemas está encadrada no plan de melloras do centro

Benvida, Lorenzo e Dani

O Porriño celebra hoxe o aniversario da
súa veciña máis lonxeva, Bienvenida Lorenzo, que hoxe cumpre un século de vida.
Non todos os días se cumpren 100 anos e
tampouco é doado alcanzar esa idade en
boas condicións para disfrutar da celebración como hoxe fixo Bienvenida, que
rodeada da súa familia recibiu a visita do
alcalde, Alejandro Lorenzo, en tan sinalado día. E é que ademais, en casa de Bienvenida hoxe festexábase por partida dobre
xa que tamén se celebra o 18 aniversario de
Daniel, un dos seus bisnetos, que comparte
aniversario don ela.
O rexedor felicitou a ambos e entregou á
homenaxeada un simbólico un fermoso
ramo de flores en nome de todo o pobo
do Porriño, como símbolo do agarimo dos

de mobilidade das comuneiras e comuneiros social, foi costeada con fondos propios da Cocon dificultade para moverse.
munidade de Montes de Tameiga e contou coa
O coste das obras que ascendeu a 45 mil euros colaboración ca obra social de A Caixa.
foron sufragadas pola Comunidade de Montes de Tameiga
coa colaboración da Obra Social da Caixa.
Coa instalación dun ascensor
que conecta as distintas plantas do centro social As Pedriñas, a Comunidade de Montes
de Tameiga satisface unha
demanda das comuneiras e
comunieros con mobilidade
reducida.
O ascensor conecta a sótano do auditorio coa primeira
seus veciños e veciñas.
“Faime inmensamente feliz compartir con planta onde se ubican as ofiBienvenida a felicidade deste momento e cinas e talleres, pasando pola
máis aínda comprobar o fantástico estado no que se atopa a veciña máis lonxeva
do noso pobo”, explicou o alcalde, “Ela
é unha testemuña da nosa historia recente
e garda valiosos recordos que hoxe tivo o
detalle de compartir conmigo. É un enorme
luxo que contemos con ela”.
Bienvenida naceu o 13 de novembro de
1922 no municipio veciño de Mos, pero
con tan só 18 aniños mudouse ao Porriño
onde viviu ata o de agora ao carón do antigo campo da feira. Como destaca a súa
familia foi e é unha nai e avoa excepcional,
que coidou dos seus catro fillos, catro netos
e oito bisnetos.

Fsio terapia Égaro desexa felices festas a seus clientes e amigos


Telf.: 633 15 28 23
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A Louriña

Victoria Alonso, candidata do PSOE de Mos

Volvo presentarme a alcaldia
e con mais enerxia ainda

O

digo chea de orgullo, porque é unha
honra volver contar co apoio da militancia. Non hai orgullo máis grande
que presentarte para ser a futura rexedora do
teu concello, e mais cando é gracias ao apoio
das e dos compañeiros que estiveron e están
o meu carón para facer máis forte o noso
grupo. Porque é un momento no que teño a
ilusión, a enerxía e a experiencia necesarias
para dar o paso ca convicción de que representamos a alternativa máis útil para darlle
unha volta a xestión do concello.
Quero facer moito fincapé no meu obxectivo de xestionar o concello de forma limpa e
transparente, cuestión que vimos denunciado
e que quero cortar de raíz. A xestión municipal non pode ser opaca, nin moito menos
deixar de trasladar toda a información solicitada. Tamén quero convidar a toda a veciñanza a ser participe da miña equipa, e que desta
forma me trasladen as necesidades e xuntos
podamos buscar solucións reais.
Véxome na obriga de facer un balance desta lexislatura, a miña primeira lexislatura en
política, para poñer sobre a mesa aquelas
eivas que atopo e que quero erradicar. Claros exemplos son a falta de dialogo, porque
cando non escoitas deixas de atender as necesidades da totalidade, as faltas de respeto,
porque cando esqueces a educación esqueces
todo, ou perder o sentido crítico de non saber
cando antepos o partido a veciñanza.

Estou segura e defendo que vou presentar
un proxecto que vai dar solución aos problemas que levan anos sobre a mesa, vou ser
valente e vou afondar temas pendentes para
construír un Mos máis amable e sobre todo,
vou gobernar escoitando a toda a veciñanza.
Un proxecto que teño que dicir que levamos
moito tempo traballando nel, cun equipo entregado e cunha forza que pretende mudar
Mos.
Unha administración socialista vai escribir
unha nova historia para Mos, e tamén estou
moi orgullosa de liderar a equipa socialista.
Porque cando os socialistas gobernan, cámbialle a vida a veciñanza, mellorase e póñense en valor aspectos que parecían esquecidos, recupéranse dereitos e non se deixa a
ninguén atrás. Non se lle pode reprochar o
Goberno Central que non habilitase axudas,
foron dende os ERTES ata axudas para alugueiro, desconto para carburantes, incremento do salario mínimo, ingreso mínimo vital,
fondos europeos para diversas cuestións, e
un largo etcétera que fan desta difícil lexislatura socialista, estivese marcada polo esforzo e implicación. Isto é o que eu levo como
bandeira, esforzo e implicación para facer un
concello no que vivamos máis agusto.
Non podo vivir allea aos problemas de Mos,
porque son unha veciña máis. Eu durmo
aquí, esperto aquí, como aquí e me desprazo aquí, vivo e padezo as mesmas situacións
que todos vos. Teño os
mesmos desexos e os
mesmos soños para o
noso concello, por iso
dou un paso ao fronte
para postularme como a
vosa alcaldesa. E por suposto, vos convido a que
fagamos equipo, a que
sexades parte do grupo
de veciñas e veciños que
quere moito máis e que
xuntos habemos conseguilo.

Comeza a segunda edición do curso de
dixitalización para mulleres “Galegas Dixitais”

Desenvolverase do 17 de novembro ao 2 de xaneiro en horario de tarde
Convocarase unha nova edición e as interesadas en participar poden inscribirse enviando un correo electrónico a: orientacion@oporrino.org ou orientacion@porremprego.org ou presencialmente nas oficinas de Porremprego
O Porriño

Tras o éxito obtido na primeira quenda do programa formativo “Galegas
Dixitais”, financiado polos Fondos Europeos Next Generation EU e o Plan
de recuperación, transformación e resiliencia do Ministerio de Educación e
Educación Profesional) que se desenvolveu no Porriño e a gran demanda
que tivo, ponse en marcha unha segudna edición.
Desenvolverase do 17 de novembro ao
2 de xaneiro en horario de tarde (16h –
21h) nas instalacións do multiusos de
Torneiros.
O programa, está organizado por Ara
Formación e Beprojetct
Consultores , e ten como
principal obxectivo mellorar as capacidade dixitais
de mulleres, favorecer a
súa empregabilidade, impulsar o emprendemento
e desenvolvemento rural
e reducir a fenda de xénero. Está financiado polos
Fondos europeos NextGenerationEU e o Plan de
recuperación, transformación e resiliencia.
Xunto co material didáctico e co obxectivo de facer
posible o uso das novas
tecnoloxías tras a formación, as alumnas participantes serán obsequiadas
cun ordenador portátil,
co que poderán poñer en
práctica todo o aprendido
Está prevista realizar
unha terceira edición de
“Galegas Dixitais” nas
mesmas instalacións, polo
que as interesadas en participar poden inscribir-

se enviando un correo electrónico a:
orientacion@oporrino.org ou orientacion@porremprego.org ou presencialmente nas oficinas de Prorremprego.
“Esta formación supón unha gran
oportunidade
para a mellora das
competencias dixitais para as mulleres do Porriño, xa que se pretende a
alfabetización dixital de todalas persoas en busca activa de emprego, motivar para o emprendemento e acabar
coa bfenda dixital entre a poboación
dos municipios rurais”, concluíu a
concelleira de Emprego e Formación,
Rosario Costas.
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Entrevista de Tino Lago

“Se seguimos polo camiño marcado pola actual dirección Podemos
Galicia vai directo á desaparición. Nós queremos facer un Podemos
diferente, un espazo amable , fraternal que faga sentir cómodo a todo
aquel que se sinta identificado coa nosa organización”
Gonzalo Busqué Lorenzo, candidato de Rexurdir Podemos á SX de Podemos Galicia

Gonzalo Busqué

Canto tempo levas militando en Podemos?
Desde o minuto 0.Fun unha das persoas que asinou o manifesto” Movendo
Ficha”.Eu son natural de Ferrol, pero
naquel momento estaba en Lanzarote,
como tantos galegos e galegas tiven que

En breve Podemos Galicia vivirá un proceso de primarias para poder escoller a unha
nova dirección da súa organización. Con toda probabilidade dúas candidaturas competirán para obter a confianza maioritaria dos inscritos en Podemos e poder dirixir esta
formación política nos vindeiros catro anos: A actual dirección encabezada polo deputado Antón Gómez Reino, e unha candidatura moi crítica co traballo da dirección saínte denominada Rexurdir Podemos, que encabezará un veterano militante da esquerda
política, o ferrolán Gonzalo Busqué. Na conversa que mantivemos con el amosouse
como un home lúcido, sereno, reflexivo e coa firme intención de corrixir o rumbo que
leva Podemos Galicia, completamente fóra da realidade política galega
O resultado do traballo do equipo que encabeza Gómez Reino non pode máis que cualificarse como desastroso: fóra do parlamento de Galicia, con moi poucos concelleiros
e concelleiras nos concellos galegos, sen estrutura territorial, sen presenza en moitas
vilas, sen actividade política coñecida na realidade cotiá... Podemos Galicia , agora mesmo, é un actor irrelevante na política galega .Velaí vai o que deu de si a nosa conversa
con Gonzalo
coñecer o que supón migrar, e fun fundador, xunto con 7 persoas máis do círculo
Podemos de Lanzarote.
E desde o momento do nacemento
de Podemos, que se non lembro mal foi
no 2014, sempre tiveches actividade política na organización?

Si, sempre. Fun secretario de participación do consello cidadán autonómico canario, que naquel momento encabezaba
Meri Pita. Tamén fixen tarefas de organización e fun candidato ao congreso. A
miña traxectoria política en Podemos é
intensa e permanente desde o momento
do seu nacemento
Cando trasladaches a túa militancia a Ferrol?
Hai 4 anos.
Naquel Momento a SX era Carmen
Santos non?
Non, acababa de
chegar Gómez Reino
Como valoras os
4 anos de mandato

de Gómez Reino en Podemos Galicia?
A miña valoración é moi crítica. El é o
SX de Podemos Galicia e a súa actividade en Galicia é practicamente inexistente, agás cando se saca algunha foto
nalgún acto puntual. Antón Gómez Reino non vive o día a día da organización
en Galicia.
Ese distanciamento do SX da realidade do país influíu ao teu xuízo no
desastre das últimas eleccións autonómicas nas que desaparecestes do parlamento cando erades segunda forza?
Sen dúbida algunha. Isto indica unha
evidente desautorización da militancia
e dos votantes ao traballo da actual dirección de Podemos Galicia. E ante esta
realidade obxectiva, para quen teña ollos
na cara, que fai o SX? Pois mirar cara a
outro lado e botarlle a culpa aos votantes

Rúa Castañal, 10
Ponteareas
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Entrevista
e as divisións internas
E hai divisións internas en Podemos
Galicia?
O actual SX sabe moito de divisións internas de feito fixo labor de zapa para socavar tanto a dirección de Breogán como
a de Carmen Santos ( As persoas que
ocuparon a SX de Podemos Galicia antes
que Gómez Reino) e contra Luis Villares
tamén. E o resultado dese tipo de políticas é que en Galicia en teoría Podemos
ten 65 círculos, pero en moitos deses casos os círculos son só teóricos porque na
realidade non existen.
Por exemplo?
Pois por exemplo o círculo de Narón que
existe na teoría pero non na realidade. E
na área de influencia do voso xornal, a
provincia de Pontevedra, dígocho como
o sinto: habería moito que cambiar para
apoiar o traballo da militancia con todas
as ferramentas que dispón o partido como
fai por exemplo o círculo de Vigo comandado por Meli Vázquez que ten unha
vontade inquebrantable de facer ben as
cousas, e é unha traballadora excelente.
E a ela, que é do mellor que ten Podemos,
os afíns a Gómez Reino tentárona botar
á rúa, afortunadamente en Madrid non
o permitiron. As mentes máis brillantes
que pasaron por Podemos Galicia hoxe
están fóra , e foron botados polos afíns a
Gómez Reino.

Hai nada tivestes primarias municipais non?
Si, e como che dixen o asunto dos 65
círculos é pura teoría porque só se fixeron votacións en 48.E deses 48, en 28
só se presentou unha persoa. En moitos
casos as listas fixéronse a base de xuntar familiares e amigos. En algunhas das
cidades máis importantes de Galicia o
resultado foi ridículo: En Coruña faise
unha lista só de 10 persoas, en Santiago
o mesmo, en Lugo a lista que se presenta
é de 6 persoas en Ourense 8, en Vilagarcía non existimos en Sanxenxo son 3 en
Mos creo que a lista a integraban unha ou
dúas persoas.......Foi en Vigo onde si se
fixo lista sen ningún problema
Vaia, non pinta moi ben a cousa?
Non , desde logo que non.
A realidade obxectiva é que na maioría de Galicia Podemos non ten presenza real. Esta situación que é nidia, para
quen sexa capaz de ver con honestidade
intelectua, leva a que unha serie de compañeiros e compañeiras montemos unha
candidatura que lle vai disputar a dirección da organización a quen a ocupa na
actualidade.
Cal é a vosa pretensión se gañades?
¡ Facer unha organización completamente diferente. Queremos construír
un espazo amable para a militancia e a
convivencia onde as relacións sexan fra-

ternais e de colaboración. Se gañamos
teremos que abordar de maneira urxente
a creación de tecido territorial, algo que
nestes anos a dirección actual non fixo.
Se seguimos por este camiño Podemos
Galicia vai directo á desaparición e o
noso colectivo” Rexurdir Podemos”, con
xente desde A Mariña ata o Baixo Miño,
quere evitalo facendo unha organización
diferente na que caibamos todas e todos,
e na que a pelexa polo ben común sexa o
único motivo que explique a militancia
política e non , como acontece agora, a
defensa do cargo propio
A decisión de presentar unha candidatura alternativa á de Gómez Reino
é firme?
Absolutamente. Ímola presentar sen ningún tipo de dúbida
Vas encabezar ti esa candidatura?
Si, fun distinguido coa confianza dos
meus compañeiros e compañeiras e eu
estou moi honrado
Rematamos Gonzalo: Se eu fose un
militante de Podemos por que debera
votar á candidatura que ti vas encabezar?
Primeiro por unha cuestión de supervivencia. Por desgraza con esta dirección
Podemos Galicia está fóra da realidade.
E por que a sociedade que se sinte identificada cun espazo de contestación social
ten dereito a un Podemos diferente, a un

Podemos que sexa un espazo amable, fraternal e solidario. Temos que ser capaces
de recuperar a todos aqueles que fuxiron
por culpa das actitudes sectarias e de persecución da disidencia , da disidencia ao
sectarismo, iso que quede claro porque
os “ disidentes” son os autenticamente
leais ao proxecto orixinal de Podemos.

Rúa Vidales Tomé, 7
Ponteareas

Taperia - Cervecería

Rúa Ciclista Emilio Rodríguez- Ponteareas
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Entrevista de Marco A. Santos Soto

“Penso que a moitas vítimas de ETA a utilización política que
fai a dereita do seu sufrimento dálles noxo e prodúcelles dor”
Joseba Azkarraga, Ex Sx De Eusko Alkartasuna

Joseba Azcárraga é un histórico do nacionalismo vasco. Militante do PNV na clandestinidade participou,xunto co Lendakari Carlos Garaikoetxea, na escisión que
deu lugar a Eusko Alkartasuna, partido do
que foi Secretario Xeral. Na actualidade,
xubilado da política activa, participa da
rede SARE que loita porque se respecten
os dereitos humanos das persoas presas.
Nós tivemos a oportunidade de conversar
con el e gozamos enormemente da charla cun home lúcido de ríxidos principios
morais, e que é unha persoa das que permite conservar aceso o facho da esperanza
na práctica política como unha actividade
nobre que só procura o ben común.
A túa militancia política comeza no
PNV, na clandestinidade?.
Si. Eu nacín en 1950 e entro a formar parte
das mocidades nacionais do PNV con case
18 anos, a finais dos 60.
Que recordos tes de militar na clandestinidade?
Pois faciamos pintadas, colocabamos Ikurriñas e repartiamos propaganda. Cheguei a
estar detido por isto e preso durante pouco
tempo en épocas determinadas, tamén por
axudar a escapar ou esconder a etarras fuxidos da policía.
Esta foi unha etapa política moi complexa
onde os partidos nacionalistas foran desmantelados polo franquismo. Había xente no exilio, xente encarcerada e os máis novos tivémonos que facer cargo da estrutura do PNV.
A xente exiliada quería seguir mantendo o
control do partido desde fóra e isto deu pé

Joseba Azkarraga

a moitas confrontacións e divisións. Naquela
época había moita menos merda na vida política e moitos menos navalladas internas. 50
anos despois, case podo pensar que se facía
mellor política na época de Franco que agora.
Había ilusión por entender a política, solidariedade e ganas de cambiar as cousas, isto facía que as nosas diferenzas fosen mínimas. A
política de agora, de sácate ti para que quede
eu, a min esgótame, cánsame e asquéame.
Como foi a escisión do PNV coa que
nace Eusko Alkartasuna da que chegas a
ser secretario xeral?
Isto prodúcese pola forma de entender a
estrutura do país. Carlos Garaikoetxea, Lehendakari do momento, e moita outra xente,
entendiamos que un país tan pequeno como
o noso non podía ser estruturado cunha chea
de reinos onde non soamente estaba o Goberno Vasco, senón tamén deputacións pro-

vinciais, concellos, etc., igual que tedes en
Galicia. Non había coordinación e isto era
dificilmente gobernable. As deputacións forais son as que recadan os impostos no noso
país e dan a súa parte ao Goberno para que
faga os investimentos. Pasaba que, as deputacións forais daban diñeiro a eito, relativo á
industria e pasando por encima do Goberno.
De aquí xorde o que se chamou “Lei de territorios históricos”.Esta lei foi a faísca que
fixo saltar unha confrontación importante no
PNV e que deu como resultado a escisión de
Eusko Alkartasuna. Durante 30 Eusko Alkartasuna cumpriu un papel moi importante no
noso país e na defensa do poder do goberno
e, fundamentalmente, dos concellos. Eliminando o órgano intermedio das deputacións,
que son como moscas cojoneras que, o que
fan é molestar moito.
Chegaches a ser deputado polas 3 pro-

vincias vascas, non?
Si, primeiro fun deputado por Álava, que é
o meu territorio, do ano 78 ata o ano 82. No
ano 81, o Goberno Vasco de Garaikoetxea,
propúxome levar adiante un proceso de negociación coa ETA política-militar, montar
unha asemblea e buscar a saída do cárcere de
toda esta xente cunha negociación co Goberno español. No 82 fun ao Senado por Vizcaya
para ter tempo e dedicarllo a este proceso de
negociación.
Saída do cárcere e achegamento, o que
veu a chamarse Liña Azkarraga?
Si, denominouse así porque fun o coordinador deste proceso.
Conseguimos que máis de 200 persoas que
estaban entre Francia e Latinoamérica puidesen volver coa seguridade de que non ían
ser detidos nin procesados.
Que credibilidade pode ter para ti a Audiencia Nacional ?
Parte moi importante dos xuíces e fiscais
da Audiencia Nacional teñen unha ideoloxía moi marcada . O que non poden facer
é aplicar as súas ideoloxías políticas ás súas
decisións xudiciais. Isto é o denunciable. A
Audiencia Nacional é un órgano político cun
afán de desquite terrible.
A día de hoxe, en España, hai presos
políticos?
Diría que hai presos en condicións políticas. Os presos condenados pola súa pertenza
ou colaboración con ETA, non son presos
sociais ao uso, entraron ao cárcere por pertencer a unha organización determinada con
conviccións políticas. Podemos dicir que son
presos de conviccións políticas.
Non só de ETA tamén hai dúas persoas do
PCR presas:Arango e Arenas. Arenas está
a quedarse cego, mentres Zaplana que foi
excarcerado porque supostamente se estaba
morrendo fai seis anos aínda segue na súa
casa.
Zaplana e tantos outros personaxes da farándula política deste país. O PP son unha
presunta banda criminal e que supostamente
delinquen e non pasa absolutamente nada. O
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Hai xente que segue utilizando a de ETA
para seguir dicindo que os presos non teñen
dereito a nada.
Para isto traballamos e facemos moitas mobilizacións pero, é a do mes de xaneiro a que
adoita mover a máis de 100.000 persoas. Somos unha rede moi plural, na que moita xente
que non está de acordo co que foi ETA, pero
tampouco está de acordo con que aos seus
presos se lles anulen os seus dereitos.
Que sentes ante o feito de que persoas
que durante o franquismo practicaron a
tortura non tiveran ningún tipo de consecuencia penal?.
Sinto pura vergoña.
Eu coñecín a “Billy el niño” cando desapareceu o Nani. Este era un preso social e eu
fun quen propuxo no parlamento español a
creación da comisión de investigación. Este
personaxe chamoume un día por teléfono ao
Congreso dos Deputados para ameazarme
dicíndome que o deixase en paz, ou igual pasaba algo. A este paxaro condecorárono ata
o Goberno socialista, con medallas remuneradas, e foi enterrado con elas. Ninguén foi
capaz de sacarllas. Eu mesmo fun torturado

por esta xente cando estiven detido.
Os poucos torturadores que foron xulgados
e condenados, despois disto, os Gobernos de
quenda, tanto do PP como do PSOE, indultábanos, quedaban libres e cos seus postos de
traballo. A tortura física saíulle moi barata ao
Estado español.
De aquí vén a Lei de Segredos de Estado
non, para que non se saiban estas cousas.
Esta lei só serve para protexer as merdas e as
chapuzas do Estado. O 23 F, o caso GAL, as
torturas a presos... Non se vai a saber nunca,
a verdade. Os cidadáns e cidadás españois teñen dereito a saber o que fixeron os seus gobernos no presente e no pasado. Unha lei de
segredos oficiais non pode ser eterna e non
pode servir para tapar os abusos que cometeu
o Estado.
A dereita segue necesitando a ETA?
A dereita non necesita que ETA siga
matando, se non que necesita seguir falando de ETA.
Por exemplo, cando din que Bildu son
terroristas que están metidos no parlamento español. Outros partidos pasáronse media vida esixíndolle á Esquerda Abertzale que deixe a violencia e
actúen na política, pois xa están a actuar
na política. O problema é cando os seus
votos son favorables para que non saian
adiante políticas do Partido Popular, entón iso é ETA. Eu creo que, ata a moitas
vítimas de ETA, esta utilización do seu
nome dálles noxo e é doloroso.
Este mes de outubro vés a Galicia a
presentar, xunto a María de Olmo, o libro “Joseba Azkarraga e a liberdade e
os dereitos humanos como obxectivo”.
Este libro escríbeo María do Olmo, que
é a directora do Arquivo Histórico de
Alacante. Aínda que a min non me gustaba moito a idea de que se escribise un
libro sobre min, pois xa estou apartado
da política, comprometinme a revisalo
con ela, por se podía haber algún erro
de datas e nomes. María é unha persoa
moi lista e terminoume implicando no
proxecto que iremos a presentar a Galicia no mes de Outubro.

HORIZONTAIS
A-Concello da provincia de Pontevedra. -B-Río de Vigo que pasa pola parroquia de
Bembrive-Contracción e preposición e artigo masculino-Peza de artillería que serve para
disparar granadas. C-República democrática alemá-Símbolo químico do Tulio-Mil-Cincuenta- Posúe. D-Primeira nota musical-Símbolo químico do plutonio-Acción e efecto de tocar. E-Construcción formada por un conxunto de chanzos sucesivos- Dígrafo.
F-Un-Placa córnea na que remata o extremo dos dedos-Adornar con nielo. G-Que non
ten desviación-Semellante á seda. H-Vogal-As dúas primeiras vogais-A primeira Vogal-Consoante-Animal de compañía. I-Símbolo químico do flúor-Practico unha operación-Eloxiar. K-Historiador e economista galego que vive no concello polo que preguntamos no A horizontal. L-Calidade dun corpo que presenta propiedades que varían en
función da dirección que se considere
VERTICAIS
1-Árbore das cereixas-Entrega.2-Campos-Vogal- Cando todo se acaba.3-República
federal alemá-Muller astuta e hábil-Exclamación que denota admiración ou sorpresa.4-Primeira nota musical-Sepulturas para varias persoas. 5-Cascallo-.......Moa, suposto
historiador apoloxético do franquismo.6-Sistema de clasificación dos trastornos mentais
editado pola asociación estadounidense de psiquiatría-Pronome de terceira persoa-É en
latín.7-Empate sen goles-Irmás da nai-Botar gargalladas.8-100-Maior-Segunda vogal-3
Vogais repetidas.9-Lingua provenzal-Xunto a-Partido Popular.10-Muller que perdeu
a razón-Dominio xeográfico para o territorio británico do Océano Índico-Norma de
obrigado cumprimento.11-Vogal-500-Célula reprodutora capaz de xerar un novo individuo sen necesidade de fusión sexual.12-Recipiente que contén líquidos-Unión Europea.13-Insecto que produce mel-107.14-Monte de area formado pola acción do vento-Consoante-Río de Suíza-2º Persoa de singular do presente de indicativo do verbo
ser-En EEUU Asociación Nacional do Rifle

SOLUCIÓNS

recoñeceuno nunha reunión das que se facían
antes co Xefe do Estado, de media hora, cos
portavoces dos partidos con representación
parlamentaria.
Fálame da rede SARE.
Son un home con moitos defectos, pero
tamén con algunha virtude, e por isto non necesito vivir da política, sempre vivín da miña
profesión no Grupo Mondragón. Cando me
metín na política, tiña o meu posto de traballo para poder volver ao terminar. Marcheime
cando non estaba de acordo con moitas decisións que se tomaban no meu partido, non
podía defendelas.
Deixei a política definitivamente no 2009.
Despois traballei 3 anos máis e xa me xubilei. Nesta etapa, bos amigos que estiveron
comigo na clandestinidade propuxéronme
traballar no ámbito dunha rede cidadá composta por xentes plurais, progresistas e demócratas. Neste proxecto impliqueime e levo 8
anos como portavoz na mesa de SARE que
é a que traballa de defensa dos dereitos que
asisten aos presos e presas vascos. Que se
cumpra coa lexislación penal ordinaria como
a de calquera outro preso ou presa.

HORIZONTAIS
A-CERDEDOCOTOBADE. B-EIFONSO-CO-OBUS. C-RDA-TM-M-L-TEN. D-DO-PU-TOCADELA.
E-ESCALEIRA- LL. F-I-UNLLA-NIELAR.G-RECTO-SEDOSA.H-A-AE-A-P-CAN.I-F-OPERO-LOUVAR.K-DIONISIOPEREIRA.L-ANISOTROIA
VERTICAIS
1-CERDEIRA-DA.2-EIDOS-E-FIN.3-RFA-CUCA-OI.4-DO-PANTEONS.5-ENTULLO-PIO.6-DSM-ELEST-7-OO-TIAS-RIR.8-C-MOR-E-OOO.9-OC-CANDA-PP.10-TOLA-IO-LEI.11-O-D-ESPORA.12-BOTELLA-UE.13-ABELLA-CVII.14-DUNA-AAR.15-ES-NRA

PSOE tampouco fai nada porque, hoxe por ti
e mañá por min. Hai un desapego á vida e á
actividade política das novas xeracións porque non saben a que partido ir e, un desapego
total e absoluto do voto polo mesmo motivo.
Cando pasa isto, quen gañan son os malos.
No teu periplo político no Congreso dos
Deputados, fuches famoso por ser duro cos
GAL e co terrorismo de Estado.
Cando xorden os GAL eramos dous deputados os que levantabamos a voz os mércores
nos debates do Parlamento en Madrid, Antonio Romero, do PC, e eu. Estabamos ante un
caso do máis terrible e condenable que pode
facer un goberno. Un goberno non pode utilizar as súas estruturas de goberno e os propios
fondos reservados para matar, o que se transmite con isto é que ante o terrorismo vale
todo e que hai un terrorismo bo que vale, e un
terrorismo malo que hai que perseguir.
Falar hoxe de Estado democrático e de dereito é un erro, non existe.
Crees que Juan Carlos, o rei fuxido, o
emérito, era consciente de que estaban a
existir os GAL?
Si, si que o creo. De feito supostamente el
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Editorial

Tino Lago, director de “A Nova Peneira”

Juana Capdevielle e Alberto Núñez Feijoo
“ Hai 80 anos os nosos avós e os nosos bisavós pelexáronse”
Alberto Núñez Feijoo líder da dereita española, ex presidente de Galicia e
aspirante a presidir o goberno do estado español..

J

A. Nuñez Feijoo

Juana Capdevielle

que supuxera un intento de alumear a educación e o coñecemento, substituídos polo primitivismo e a brutalidade do nacional catolicismo español. En 1934 artellou un servizo
de biblioteca itinerante para enfermos e enfermas do hospital clínico e da cruz vermella
e tivo un papel moi activo na constitución da
asociación de Bibliotecarios e Bibliógrafos
de España.
No momento do seu asasinato estaba a traballar na implantación da clasificación décima
universal, sistema que naquel momento só
tiñan as bibliotecas de Catalunya , para este

traballo, que por desgraza quedou interrompido polo seu vil asasinato, fóralle concedida unha bolsa pola xunta de ampliación de
estudos e investigacións científicas.
En marzo do ano 1936 Juana casou co avogado Francisco Pérez Carballo, nomeado
gobernador civil da Coruña. En Xullo comezou o golpe de estado dos militares fascistas, apoiados pola Alemaña de Hitler e
pola Italia de Mussolini, e o seu home foi
apresado e asasinado o día 24. Pouco antes
do seu asasinato escribía as liñas de despedida á súa muller que encabezan este artigo,

uana Capdevielle foi unha muller
brillante. Naceu en Madrid en 1905
licenciouse en filosofía sendo alumna
de Ortega e Gasset e compañeira de María
Zambrano. Converteuse na primeira muller
xefa da biblioteca dunha universidade española, a da facultade de filosofía e letras da
universidade de Madrid. Foi tamén xefa técnica dunha das bibliotecas privadas máis importantes de España, a do Ateneo de Madrid.
No ano 33 participou nas primeiras xornadas
sobre euxenesia coa súa conferencia “ O problema do amor no ambiente universitario”.
Juana era unha muller cuxa intelixencia e preparación era equiparable ás figuras académicas
máis significativas da España da
época , así por exemplo deu conferencias en pé de igualdade con
intelectuais como Pío Baroja ou
Ramón J.Sender. Juana era unha
persoa avanzada e lúcida, participou nas primeiras xornadas de
pedagoxía sexual, un campo que,
a terrible regresión á que someteu o franquismo a España, fixo
desaparecer xunto con calquera

Memoria Historica.org

“ Juana, fuches o máis
fermoso da miña vida.
Onde estea e mentres
poida pensar , pensarei
en ti. Será como se estiveramos xuntos. Bico o teu
anel unha vez cada día.
Quérote. Paco”
Carta de Francisco Pérez Carballo,
ex gobernador civil da Coruña en
1936, pouco antes de ser asasinado
polos fascistas, á súa esposa Juana
Capdevielle

letras que encollen o corazón a calquera persoa que non sexa un salvaxe ou un pailaroco
insensible.
Juana estaba embarazada e refuxiada na
casa dun amigo. Non sabía que o seu home
foi asasinado e chamou ao goberno civil
para interesarse por el. Foi enganada pola
persoa que lle atendeu que lle preguntou
onde se encontraba para ila buscar e levala xunto ao seu home. Detida e encarcerada
coñece a nova do asasinato do seu esposo
e o ataque de ansiedade que lle ocasionou
a fatal noticia provocoulle o aborto do fillo
que esperaba.
Juana foi liberada no mes de agosto pero se
lle prohibe residir na cidade da Coruña e ela
refúxiase en Culleredo na casa dun deputado de Izquierda Republicana.
O 17 de agosto é detida de novo por membros da garda civil, non se sabe moi ben
quen deu a orde e cal foi o motivo. O certo
é que foi brutalmente asasinada, o seu corpo apareceu na N VI, preto do concello de
Rábade. Segundo as testemuñas dos veciños
de Rábade, que o encontraron, presentaba
horribles hematomas , froito da malleira que
recibiu antes de que lle dispararan, e semellaba que foi agredida sexualmente.
Era agosto do 36, Juana tiña 31 anos e a súa
luz foi apagada pola negrura oceánica das
bestas do nacional catolicismo español.
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“ Espaço Vivo” en Santo Estevo de Negros: Un espazo para gozar da vida

“Adoramos Redondela”

Serxio Crespo, cooperativista de “Espaço Vivo”

En Santo Estevo de Negros, no
camiño Fixón nº 64, está Espazo Vivo. Eles son uha cooperativa agrícola que funcionan como restaurante, sempre
con reserva previa. Os seus
promotores ofrécennos comida vegana de grande calidade,
nun espazo aberto para calquera tipo de expresión artística que defende , o que tantas
veces expresou este medio de
comunicación, a colaboración
entre iguais como medio máis
adecuado de organización social. Nós falamos cun dos seus
promotores

Serxio, por que espaço vivo?
Porque o que está vivo, está en movemento. Ten cousas para descubrir, é transformador e innovador. Gastronomía vegana,
expresións culturais e artísticas do teu contorno e de maneira local e achegada. Esa é
a nosa filosofía.
Este proxecto baséase nunha metodoloxía
de agricultura rexenerativa.
Isto quere dicir que o que comemos
aquí é todo cultivado por vós?
A maior parte si, e o que temos que mercar,
facémolo que sexa de proximidade, tanto
cultural como de distancia.
Aquí tamén temos moita paixón pola boa
verdura e polos bos produtos do campo.

Serxio Crespo cun exemplar de cogumelo recen recollido

Somos un país maioritariamente rural e
case todos os que vivimos nas cidades temos aldea. Sabemos apreciar o que é un
bo repolo da horta. Isto tradúcese no noso
proxecto, o que estamos é valorizando a
horta que todos queremos ter en casa.
Nós somos unha cooperativa agrícola.
Funcionamos como un restaurante, pero
con reserva previa. Agricultura e arte van
da man. Poñemos en valor os Seráns populares e pensamos que temos que recuperar
esa cultura colaborativa agrícola. Organizamos “Petisco artísticos” onde os grupos
locais ou galegos poden tocarnos a súa música, para que calquera persoa que teña a
necesidade de expresarse ou de facer arte,

desenvolver unha idea ou paixón aos demais, queremos ser un vector colaborativo
con esta xente.
Tamén organizades lecturas poéticas,
verdade?
Si. Desde que empezamos, no primeiro
confinamento, organizamos “repichocas
poéticas” e musicais. Aquí ven xente que
constrúe os seus propios poemas, ou que
escolle un poema que lle guste e tócao, leo
ou recítao.
Isto é un espazo vivo pero fisicamente
pechado e aquí tamén pensades nos máis
pequenos e pequenas das casas. Mentres
os pais e nais comen, beben e xúntanse
cos amigos e amigas, os nenos e nenas
corren e xogan por aquí nun espazo pechado, rural e sen perigo.
Si. Os adultos ás veces non nos damos de
conta, cando saímos a comer por aí, que
as crianzas teñen outras necesidades, non
son capaces de estar sentados tanto tempo
como nós. Aquí temos un espazo expresamente dedicado para as crianzas. Un recuncho seguro, onde poidan xogar cómodos e
sen perigo e os pais poidan estar a comer,
ceando tranquilos e sen preocuparse.
Entón montastes un espazo onde comer
comida vegana, desta horta ou comprada nun comercio de proximidade. Espazo onde se pode escoitar música, poesía
ou calquera inquietude artística e onde
os nenos e nenas teñen un sitio especial
para eles. Como se chega a conseguir esta
fusión?
Levamos anos militando no movemento
asociativo cultural e de base neste país.
Estamos en varias asociacións culturais e
activismos varios.
Cando creamos este proxecto cooperativo,
este tiña que ver reflectido nel todas as alternativas coas que nós vivimos. Cremos
que isto é unha riqueza e sería imposible

facelo doutra maneira.
Fixestes un negocio cooperativo pensando só nos vosos gustos e a vosa forma
de vivir. ?
Levabamos anos con traballos precarios
e moi malos. Loitando en asembleas de
parados e facendo todo tipo de activismo
para conseguir traballos dignos e na nosa
terra, para non ter que emigrar e non ter
que sucumbir nunhas regras leoninas do
mercado.
Con este proxecto creamos un medio de
vida, cuns postos de traballo dignos e ao
mesmo tempo seguir con ese traballo sociocultural, algo co que poder vivir o noso
núcleo familiar.
E a vosa crianza tamén axuda neste
proxecto?
Na horta, que é onde máis traballo, horas,
tempo e esforzo, si.
Levamos un ano aquí, traballando esta terra tan marabillosa e, teño que dicir que,
adoramos Redondela. Estivemos fóra uns
anos, podo dicir que foron anos case perdidos, ata que acabamos aquí en Redondela.
Porque Redondela? Ti es de Vigo e a
túa compañeira de Ferrol, non?
Témoslle un agarimo especial a esta terra
e as xentes de aquí tamén nolo teñen a nós.
O 60% de clientela que vén é toda de aquí,
de Redondela. E desta, o 50% son desta
parroquia ou das parroquias veciñas. Tivemos unha acollida espectacular con Espaço
Vivo.
Desenvolvemos este proxecto con moito
traballo e esforzo, que ben mereceron a
pena vendo a boa acollida que tivemos.
Eu cando veño por aquí vexo que a
xente cando se vai, marcha contenta, con
boa sensación. Por isto xa merece a pena,
non?
A verdade é que o proxecto de hostalería
está a medio terminar, pero os pratos que
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máis gustan son os “grelos con non chourizo”, o “cocido vegano” ou o “seitán con
grelos”. O seitán elaborámolo nós a partir
da proteína do trigo, comprada a un produtor local que ten unha panadería con máis
de 30 anos, traballa con trigo integral e
cunha moi boa calidade. Cultivamos batata, varias clases de cenorias e de distintas
cores.
Máis do 80% dos nosos clientes non son
veganos, pero aquí atopan pratos ricos, ben
nutricionados, con boa presenza dos que
poder gozar. Este é o noso obxectivo, poder gozar da comida vegana, nun espazo
rural, onde poder escoitar música ou ver
arte.
Que hai que facer para poder vir comer aquí?
Abrimos de mércores a domingo. Para comer ou cear, pero só traballamos con previa reserva. Pódese reservar na nosa web
artenaleira.gal, no teléfono 622193026
ou mandar un mail a artenaleiragz@mail.
com. Hai que reservar para o número de
comensais, data e hora e indicar se hai algunha intolerancia alimentaria.
Serxio, ti es músico. Cando poderás
deleitarnos coa túa música?
Esperemos que pronto. Agora estou cun
proxecto nun grupo que se chama Rádon.
Facemos música experimental e diferente.
Temos un pequeno recuncho onde ensaiamos e é un espazo que ofrecemos á xente
que necesite un local onde poder ensaiar
diferentes proxectos artísticos. Ofrecemos

vivenda a calquera artista de calquera disciplina, un espazo de vivenda ou ensaio.
Para degustar os vosos produtos, temos que vir aquí ao local ou podemos facelo noutros ambientes como festas gastronómicas?
Gústanos ir a eventos onde hai vida como
Arte Lixo, Sinha Paca, magostos... Empezamos nestes eventos con este proxecto e
temos pensado seguir, é a nosa vocación.
Onde estás máis cómodo, aquí ou nestes eventos temporais que poden ser dun
ou dous días?
A vida de feirante tamén é divertida, pero
cando imos entrando nunha idade xa nos
apetece estar máis tranquilos. A enerxía xa
hai que dosificala doutra maneira.
Moitas grazas por abrirnos a porta da vosa
casa e por abrirnos a mente. E os nosos
mellores desexos dunha longa vida para
Espaço Vivo

O teu
xornal en
galego

Acto político do PP en Redondela

De esquerda a dereira: Diego Gago, Ana Pastor, Javier Bas e Iván Crespo

O pasado 7 de novembro o PP convocou
un almorzo informativo para segundo
anunciaban no convite que nos enviaron
“ valorar as emendas presentadas ( aos orzamentos do estado) polo PP en relación a
Redondela e ao resto da provincia”.
No acto dos populares estiveron 2 deputados desta formación pola provincia de
Pontevedra; o vigués Diego Gago, e o redondelán ex alcalde da vila dos viadutos
e novamente candidato popular nas municipais do próximo ano, Javier Bas, alén
da deputada e ex ministra Ana Pastor e o
voceiro municipal Ivan Crespo. Ana Pastor
nesta lexislatura foi elixida pola circunscrición de Madrid, pero nas 7 anteriores , que
tamén foi deputada, foi nas listas da nosa
provincia.
Na presentación de emendas os populares
valoraron moi negativamente os orzamentos do estado pois segundo mencionou Javier Bas” non contempla ningún proxecto
que faga mellorar a Redondela en calquera
das competencias que atinxen ao estado”.
Así mesmo os representantes do PP tamén
cargaron as tintas contra a administración
local pois baixo o seu punto de vista non
defenden coa intensidade que deberan os

intereses dos veciños e veciñas de Redondela.
Na exposición de emendas referíronse a 15
que presentaron aos orzamentos do estado en eidos diversos como: -A seguridade
cidadá- As infraestruturas viarias -A supresión definitiva da peaxe de Rande- As
infraestruturas ferroviarias -O medio ambiente e as humanizacións- Distintas reducións de impostos....
O acto rematou cunha quenda de preguntas que deixou a sorprendente realidade de
que dous deputados por Pontevedra e unha
deputada 7 lexislaturas por Pontevedra, e
ex ministra de fomento non nos contestaran a unha pregunta tan simple como:
“ Cal é a posición do PP sobre o malestar
veciñal ante o suposto mal estado da estrada que vai dos Valos a Amoedo?”
caneándoa cunha sorprendente resposta:
“ A esa pregunta tería que responder o alcalde de Pazos”
Como se tres destacadas figuras do PP de
Pontevedra non tiveran nada que dicir sobre unha estrada que discorre por tres parroquias da Provincia: Nespereira, Cepeda
e Amoedo.
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A loita das mulleres do SAF

“ O concello de Pazos de Borbén non se interesa polos
nosos problemas. Ignóranos totalmente”

Remedios Fragueiro e Nuria Rivas, traballadoras do SAF do concello de Pazos de Borbén

Na últimas semanas en distintos concellos da nosa área de influencia podemos apreciar concentracións de protesta de traballadoras do SAF, convocadas pola CIG a unha
folga indefinida que comezou o pasado 2 de novembro. O motivo da protesta está nun
pre acordo de convenio asinado por UGT e CCOO, este é o sindicato maioritario no
sector, realmente asombroso pois pon negro sobre branco a aceptación da dupla
escala salarial xa que as traballadoras de empresas que obteñan novas licitacións dos
concellos veríanse beneficiadas por unha suba dun 3% mentres que as que traballen
en empresas con licitacións xa consolidadas só verían incrementadas as súas nóminas nun ridículo 1%. É probable que cando este traballo vexa a luz esta folga xa estea
desconvocada ou reducida á mínima expresión, por desgraza coido que non porque a
patronal do sector atenda ás xustas razóns das mulleres que protesten senón porque o
paro indefinido dun sector tan precarizado como este é practicamente imposible de
manter durante moito tempo sen causar graves problemas ás propias traballadoras e Traballadoras do SAF de Pazos nunha das concentracións diante do concello
por extensión aos usuarios e usuarias deste servizo que debera ser esencial en calquera sociedade artellada en funcións duns parámetros minimamente éticos. Pero o que nunca se pode desconvocar é a protesta contra a inxustiza nin a loita contra os abusos. E estas traballadoras que erguen a súa voz
de protesta con dignidade teñen todo o noso apoio e solidariedade. Nós conversamos con Remedios e Nuria, dúas traballadoras do SAF de Pazos de
Borbén e con Mercedes Domínguez responsable da área da muller da unión local da CIG no Porriño.
Canto tempo levades traballando no
En que consiste o voso traballo?
seu domicilio.
SAF de Pazos de Borbén?
Encargámonos dos coidados que necesitan
Sodes empregadas municipais ou dal14 e 7anos respectivamente.
os nosos maiores do no noso municipio no gunha empresa externa ao concello?
Traballamos para unha empresa privada que é a que ten
a concesión do SAF neste
concello.
Como se chama a empresa?
Idades.
Nestes anos que levades traballando neste servizo fóronse deteriorando as
condicións de traballo?
Desde que colleu Idades a
concesión, a verdade é que
melloraron un pouquiño as
nosas condicións, antes es-

tabamos peor cunhas condicións nefastas.
Nefastas por que?
Non nos pagaban nin o salario mínimo.
E cal é o motivo de que agora estades
en folga?
Estamos a negociar o Convenio a nivel
estatal, CCOO e UXT anunciaron un pre
acordo co que non estamos conformes.
Neste acordo queren poñer dúas táboas
salariais. Nas empresas que xa teñen unha
concesión, queren subir o prezo da hora
traballada un 1% e nas empresas de nova
licitación queren subir un 3,15%. Isto supón que, nas empresas como a nosa, que xa
teñan a licitación, vailles subir de maneira
inferior o salario que ás novas empresas.
Reclamamos que a subida sexa igual para
todas e estea equiparada.
Cal é a relación do concello de Pazos
convosco? que tal se porta?
No concello non se interesan polos nosos
problemas, ignórannos completamente.
Non nos sentimos apoiadas.
O alcalde de Pazos, faivos algún caso
ás traballadoras do SAF que estades en
folga indefinida?
Non, a día de hoxe non temos ningún
achegamento pola súa banda.
Nun concello como este que ten moita
da súa poboación envellecida, sodes unhas traballadoras esenciais. Cales son os
maiores problemas que vos atopades no
voso traballo?
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Ás veces non temos os medios suficientes.
Moitos dos usuarios e usuarias do noso servizo non teñen guindastres para poder levantarse en casa e isto supón un esforzo e
un desgaste físico tremendo. Nalgunha ocasión podemos contar co apoio das familias,
pero hai moita xente maior que vive soa.
Por isto temos lesións e enfermidades que
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non son consideradas como enfermidade
profesional, as mutuas non nos fan nin caso.
Tamén nos temos que desprazar co noso
propio coche e sufragar os gastos que isto
carrexa. Ata o de agora págannos 19 céntimos por quilómetro, esta cantidade é totalmente insuficiente.
Reclamamos unha homoxeneización sala-

rial, cobrar de maneira digna en función dun
traballo tan importante como o noso, que
nos doten cos medios suficientes para poder
desenvolver o noso traballo dunha maneira
adecuada e o abono adecuado dos gastos derivados do transporte.
Cada canto tempo estádevos a concentrar?
Estamos en folga indefinida e concentrámo-

nos todos os días a partir das 11 da mañá ata
as 12:30 – 13:00 H.
E sentídesvos apoiadas pola veciñanza
de Pazos?
A maioría de veciños non saben o que está
a pasar porque non son afectados, as familias que coñecen o noso problema si que nos
apoian maioritariamente.

“A CIG aposta por este sector e por potenciar o conflito ata
lograr unha solución xusta”
Mercedes Domínguez, responsable da área da muller

Mercedes Domínguez, en primeiro termo, nunha concentración do SAF

Cal é o motivo polo que a CIG convoca unha folga xeral indefinida no SAF?
A resposta a un pre acordo asinado por
UGT ,CCOO e a Patronal que anula a
revisión anual automática do IPC que tiñamos antes a cambio dunha dupla escala
salarial dun 1% para aqueles concellos
nos que non haxa novas licitacións, e dun
3,15% para aqueles concellos que si teñan
novas licitacións. Isto, si se executa sería
para os vindeiros catro anos
Se isto se executara consagraría
unha discriminación salarial de máis de
2 puntos entre persoas que realizan idéntico traballo?
Si, efectivamente sería así. O pre acordo
foi asinado hai arredor de 3 semanas( este
traballo redactouse o 11 de outubro) que
nós saibamos aínda non asinaron o convenio. E tampouco temos novas sobre se

da unión local da CIG no Porriño

o Consello Galego de Relacións Laborais
ten previsto continuar coas negociacións.
Que seguimento está a ter a folga?
Desigual, dependendo da representación
sindical que teña o SAF en cada concello,
pero si quixera salientar que hai concellos
con representación de CCOO e UGT que
si están seguindo a folga. E hai concellos
nos que se está a seguir ao 100% como
por exemplo no de Covelo ou os de Salceda e Ponteareas que superaron o 80% de
seguimento
Supoño que un traballo como este
implicará que na folga haxa un servizos
mínimos importantes o que non quita
que a atención en certa medida se deteriore. Como o están levando os usuarios
e usuarias do servizo?
Pois aféctalles claro que si. Sabemos de
usuarios que poden levar 10 días sen que

se lles faga a limpeza na súa casa.
Imaxino que nun sector tan precario como este non resultará nada fácil
manter unha folga indefinida de longa
duración?
É así, si. As traballadoras que non estean afiliadas probablemente teñan problemas para continuar en folga.
A posición da CIG cal é?
Potenciar o conflito, apostar por este
sector e non abandonar a folga ata acadarmos unha solución xusta.
En calquera caso este conflito ao atinxir
a tantos actores parece ter unha solución
moi complicada non?
Moi complicada, si, pero tamén moi necesaria. E a CIG nin mira para outro
lado ante as situacións complicadas
nin deixa de lado ás persoas que as padecen.
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“Sería imprescindible educar á sociedade en xeral
sobre a importancia deste servizo”

Carmen, Lucía e Rebeca, traballadoras do SAF de Redondela e militantes da CUT
Levan 14 , 4 e 5 anos traballando
no SAF de Redondela, un servizo
que amosa deficiencias notables
tanto para os usuarios e usuarias
como nas condicións laborais das
traballadoras, manifestamente
mellorables. Elas cóntannos a súa
experiencia.

Vós traballades ao longo de todo o
concello de Redondela?
Si, no casco urbano e nas distintas parroquias
E os desprazamentos vosos como se sufragan?
Temos que pagalos nós e logo cobramos
unha cantidade irrisoria por quilómetro:
0,18€ que en ningún caso chega nin sequera
para cubrir gastos.
Facedes moitos quilómetros ao mes?
Moitísimos. Hai compañeiras que están
cerca dos 1.000 ao mes
En que consiste o voso traballo?
Na atención a persoas dependentes do noso
Concello
Sentides o apoio do Concello de Redondela?
Nós traballamos nunha empresa : Os ventos, que non ten que ver coa axuda a domicilio. Dedícase aos museos, aos comedo-

Traballadoras do SAF manifestandose en Redondela

res e no verán aos campamentos. Pero na
pandemia, como moitas outras, busca unha
nova área de negocio na axuda no fogar. A
partir de aí preséntanse ás licitacións dos
concellos dando o prezo máis baixo que
poidan para que lle concedan o servizo. Ás
veces dá a sensación de que o Concello e a
Xunta pásanse a pelota da responsabilidade
mutuamente sen facer nada por mellorar as
pésimas condicións que temos o que vai en
prexuízo dos usuarios e das traballadoras.
Cando acada o servizo en Redondela o noso
sindicato, a CUT, ten moitas reunións con
alcaldía para facerlles ver os problemas que
existen noutros concellos tanto no servizo
aos usuarios e usuarias como nas condicións laborais das traballadoras. O concello
ten coñecemento de todo o que hai antes de
que esta empresa puxera os pés en Redondela.
Fixéronvos caso?

Por desgraza non.
E iso que nós desenvolvemos todo
tipo de protestas
e
presentamos
varios escritos ao
respecto. Incluso
metemos por rexistro as incidencias que observabamos que por
desgraza son unha inmensidade.
E eses problemas arranxáronse?
Non, por desgrazas fixéronse máis graves
nos meses de xullo e agosto. O concello
abriu un expediente á empresa pero non tivo
efecto práctico ningún. Nin se mellorou o
servizo aos usuarios nin se arranxaron os
problemas no cobro. Xa levamos 4 meses
con incidencias nos cobros
Pero o problema está no prego de condicións ou no incumprimento da empresa das
condicións do prego?
No prego hai unha serie de condicións que
a empresa non cumpre.
Como valorades a folga?
Ben, a folga é un instrumento moi poderoso
para a clase traballadora que neste caso pensamos que se utiliza mal. A cantidade enorme de servizos mínimos que ten esta folga
case fai que sexa unha folga só de nome. Ao
noso xuízo a CIG non presiona ao concello
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o suficiente para que poña servizos mínimos
xustos.
Sentides o apoio da sociedade redondelá en xeral?
Os usuarios e familiares están ao 100% con
nós. Sentímonos absolutamente apoiadas.
No que se refire ás persoas que non están
directamente relacionadas porque non precisan o servizo pois en xeral non.Sería necesario educar á xente sobre a importancia
deste servizo porque en calquera momento
das nosas vidas podemos necesitalo.

Presentación do primeiro tramo da candidatura do BNG á alcaldía de Pazos de Borbén
Pazos de Borbén

O sábado 19
nunha cultural de Pazos
ateigada de
público, que
obrigou a moitos e moitas
asistentes a
presenciar de
pé o acto, o
BNG de Pazos presentou ao seu candidato á alcaldía , o arquitecto técnico veciño do Pousiño, Xurxo
Pardo, e ás catro persoas que lle acompañarán nos
cinco primeiros postos da lista que presentarán os
nacionalistas. A ilusión que se respiraba entre as ducias e ducias de simpatizantes do
bloque que se achegaron, nunha
tarde de moita chuvia e frío,á
cultural de Pazos fai presumir
un moi bo resultado para esta
formación política. O candidato
nacionalista estivo acompañado
pola euro deputada Ana Miranda
que salientou a formación , capacidade e amor por Pazos de Xurxo, un candidato que desta volta
si, agarda ser decisivo na conformación dun novo goberno deste
concello que sofre unha profunda
esclerose por mor de tantos anos
de desgoberno , desleixo e apatía
do alcalde Andrés Iglesias do PP.
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A Nova Peneira parroquia a parroquia:

“Chapela”
San Fausto de Chapela é unha parroquia mariñeira do Concello de Redondela e está composta polos barrios de
Angorén, Cidadelle, A Igrexa, Parada e
Laredo. Conta cunha poboación de preto de 8.000 habitantes e é a parroquia
máis habitada do Concello de Redondela, incluso supera nunhas trescentas
persoas ao casco urbano da vila.
É unha vila mariñeira na que a industria pesqueira ten gran peso, aquí están
as instalacións de Pescanova e, ademais, tamén ten a sede da redacción e
dos talleres gráficos do rotativo decano
da prensa do estado, o Faro de Vigo,
fundado o 3 de novembro de 1853.
O nome de Chapela alude a unha capela situada no alto da Encarnación, por
onde transcorría antigamente o Camiño Real. Os viaxeiros das dilixencias
tiñan que subir polo camiño de O Folón, tirando delas e, unha vez chegadas
arriba, santiguábanse na pila dun cruceiro, o Cruceiro de Chapela, que se
situaba fronte a esa capela, a Capela do
Frade e o cemiterio.
O xentilicio de Chapela é chapeleiro

Foto: José Durán

ou chapeleira, e tamén beretes en honra
a un peixe da ría de Vigo.
Da súa paisaxe podemos dicir que ten
un fermosos Bosques atlánticos, con
excelentes postas de sol orientadas desde San Vicente de Trasmañó, pasando
polos montes do Picoto, ata A Madroa,
como puntos máis altos.
A súa praia máis coñecida é a de Arealonga, á que se accede a través da avenida de San Telmo, e que é limítrofe
co barrio e monte da Cacharela, per-

tencente este último ao municipio de
Vigo.
A este barrio non lle falta de nada, pois
conta con Centro de Deportes Acuáticos, Pavillón de Deportes, Centro de
Saúde, Oficina de Correos, Pantalán
Deportivo, Centro Multiusos, Biblioteca, tres Centros de Educación Primaria, Centro de Educación Secundaria e
Profesional e Campo de Fútbol, pero
no é no fútbol onde máis destaca Chapela deportivamente falando, senón no

Remo e no Balonmán.
Aos chapeleiros e chapeleiras gústalles a troula, a gastronomía e o deporte
e, mesturando todo isto déuselles por
celebrar a “Festa do Día do Remo”,
de feito, Chapela é o primeiro lugar
de España e o mundo en recoller esta
festa do día do remo que é celebrada
a terceira semana de setembro. Neste pobo con arraigada afección a esta
disciplina deportiva está o “Club de
Remo Chapela”, que ten no seu poder
un gran palmarés tanto en campionatos
galegos, así como nos campionatos de
España. O CR Chapela foi fundado en
1984. Aínda que neste club practícanse
as dúas modalidades de remo, banco
móbil ou remo olímpico e banco fixo,
céntrase no banco fixo que é o que por
tradición e espectacularidade xera máis
expectación e arrastra máis afección na
contorna social de Chapela. Participan
en regatas en todas as categorías e modalidades, traiñeira, traiñeriña e batel.
O seu principal obxectivo como club
sempre foi crear unha entidade social
dirixida a todos os mozos e mozas da

EL CHOCO DE ORO
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A Nova Peneira de parroquia en parroquia: Chapela
comunidade bereteira coa ilusión de
darlles unha alternativa, baseada no espírito do deporte e no arraigamento da
súa cultura mariñeira.
Ata o ano 2011 a sede do club estivo
situada nas antigas naves dunha conserveira na praia de Arealonga. Desde
entón e en convenio co Concello de
Redondela ocupan unhas novas instalacións situadas no mesmo lugar.
O outro deporte que conta con moitos
xiareiros e xiareiras nesta parroquia
marítima e o “Deportivo Balonmán
Chapela”. Están no Pavillón Municipal
de Chapela “Manuel González Soto”,
histórico presidente do equipo. Hoxe é
a súa filla María quen exerce a máxima
responsabilidade no club de balonmán
da parroquia.Compite en 1ª Autonómica Masculina e 1ª Autonómica Feminina en categorías sénior. Tamén contan
con equipos base desde prebenxamins
ata xuvenil.
Dicía antes que en Chapela gusta a
troula e para demostralo vouvos nomear as súas festas máis afamadas:
“Festa do Carme”, en honra á patroa
dos mariñeiros que se celebra no último fin de semana do mes de xullo.
“Festa do Mexillón”, na primeira semana de setembro.
“Festa de San Fausto”, en honra ao patrón da parroquia o 13 de outubro.

Festa do “Enterro do berete”. Celébrase sempre o sábado despois do mércores de cinza. É unha festa que cada ano
acolle a máis asistentes. As comparsas
e cabalgatas , entre elas a primeira de
todas que é a que leva o meco do berete, un peixe xigante símbolo de Chapela, saen desde o Alto da Encarnación
terminando na praia de Arealonga,
onde se fai unha gran fogueira na que
se queima o meco.
De Chapela é Marcos Serrano, o ciclista profesional, gañador dunha etapa do
Tour de Francia en 2005, e o grande
músico Suso Vaamonde. Este compositor, cantautor galego e home comprometido coa súa terra viviu en Chapela
na Avenida de Vigo desde o anos 1987
ata o ano 2000, ano de seu falecemento a causa dun becho chamado cancro.
Mesmo no ano 2001 abriuse unha rúa
co seu nome nesta parroquia no barrio de Cardona.
Por último mencionar
e salientar a afouteza
do tecido asociativo de
Chapela, indicio claro
da natureza obreira e
proletaria que ten esta
parroquia. Hai unha infinidade de asociacións
veciñais,
deportivas,

musicais e dedicadas á saúde, noméoas
de seguido por si vos interesa información, ou mesmo, participar nalgunha
delas:
Asociación Berete Pola Cultura Tradicional, asociación Cultural de Froles
Mareliñas, asociación Coral O Piñeiral, Asociación Círculo Cultural Recreativo de Chapela, Centro Cultural
e deportivo de Cidadelle, Asociación
de Mulleres Rurais Agarimo de Chapela, Asociación Cultural de Saxos de
Chapela, Asociación Cultural e Social
de Chapela, Asociación de Veciños
de Chapela, Sociedade Deportiva de
Chapela, Club Petanca Chapela, Area
Longa Fútbol sala, Sociedade Deportiva Cubillón, Chapela Club de Fútbol,
e a Asociación Afectados Chapela Autopista Rande-teis. Desta última cóntovos que esta Asociación sen ánimo

de lucro, defende ós afectados pola
ampliación da AP9 e os intereses
xerais da parroquia de Chapela. O
seu lema
“NON HAI VICTORIA SEN SACRIFICIOS, AFECTADOS SOMOS TODOS”.
Ademais, os clubs mencionados
antes, Club Remo Chapela e Deportivo Balonmán Chapela.
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Opinión

Olga Nogueira,

S

entos de gaitas, zanfonas e pandeiretas saen de Galiza para o resto do
mundo cada ano. E outras tantas
se consomen internamente. Muitas feitas
por mulleres. Miles de euros. Mais, sobre todo, un capital inxente en artesanía,
patrimonio, identidade, cultura, fixación
de poboación e sostenibilidade dos nosos
montes, dos que sae boa parte da madeira.
De todo isto e máis falouse este verán
pasado en Tui, no Resonancias’22 (foro
profesional que une artistas e construtores
de instrumentos, patrocinado pola Fundación Pública Artesanía de Galicia, entre
outras entidades) que, nesta edición, incluiu unha mesa redonda sobre “A presenza de mulleres nos obradoiros de instrumentos musicais”. A primeira vez que se
propoñía un encontro e reflexión sobre as
mulleres neste sector, asumidamente masculino. A hora de duración da mesa non
deu para debullar o tanto gran que había
na artesa. Mais debullamos, moemos e até
amasamos algunha nece-saria proposta de
mellor para o futuro.
Alí estiveron Saínza Seivane, construtora de gaitas e terceira xeración do obradoiro máis sobranceiro do país; Ana Fariña, construtora e reparadora de violíns
e demais instrumentos de corda e Julia
Ma-rín, construtora de instrumentos de
percusión tradicional e restauradora. Tres
mulleres que poderían ter sido outras tres:
por exemplo, Lorena Reinaldo, construtora de arpas; Lena Zum Egen, construto-ra
e reparadora de corda frotada ou Patricia
Cela, unha das primeiras construtoras de
gaitas que nos contou, desde o público, as
faltas de respecto coas que tivo que lidar
hai máis de dúas décadas, e como determinaron que marchase a Newark e mudase a construción de gaitas pola de violíns.
Non queremos que ningunha luthier galega máis teña que marchar por non se sentir benvida, queremos que muitas mozas
se sintan atraídas a traballar neste sector
e que os seus compañeiros as acompañen.

activista cultural, profesora e acordeonista

Mulleres luthieres

dificultades das artesás para lanzarse a ese
mundo, as dificultades para formarse (son
fabas contadas nas escolas), as dificultades para que os entornos familiares as
entendan, as difi-cultades á hora de exercer profesionalmente (e ter que insistirlle
a ferreteiros, peleteiros e clientes en que
si, son elas as que manexan o torno; e si,
son elas as que fixeron o instrumento; e
si, saben per-fectamente o que buscas; e
non, non queren ir á sección de bricolaxe
ou de cociña, queren unha bro-ca do 5 e
cordel de esparto de 4 milímetros, e non,
non necesitan que lles expliques para que
serve unha broca que iso xa o saben elas,
ou senón non estaría aí”)… Mais diciamos que, desde o público, houbo homes
luthieres que pediron solucións para superaren o seu machismo (Obrigadas, compañei-ros!). E propuxéronse algunhas melloras, coma esta:
Non se pode ir a unha feira ou mostra de
instrumentos e que non haxa ningunha
muller expositora. Iso ten que estrañarlles
ao resto de expositores homes. E ten que
ser posto en coñecemento da orga-nización, que ten que solucionalo. Como fixo
a organización da recente “Foliada da Memoria”, cele-brada en Moneixas (Lalín),
cuxo patrocinio da Deputación de Pontevedra esixía paridade, polo que a Asociación de Gaiteiros tivo que buscar tres
mulleres artesás. E seica lles custou, por-

que seica non hai, mais abofé que hai. Hai
que buscalas, visibilizalas, convidalas e
acollelas. A paridade, xa que logo, é unha
ferramenta indispensábel e as institución,
e a sociedade, teñen que seguir apostando
por ela.
Sen dúbida, a recente creación de LABRA (Asociación Profesional Galega de
Construción de Ins-trumentos Musicais),
da que Ana Fariña é vicepresidenta, e que
conta entre os seus obxectivos co “fomento da igualdade de xénero no sector”,
traerá melloras. Para as mulleres e para
os homes. Por-que moitos labores teranos
que acometer xuntos, artesáns e artesás:
como (1) a homologación nos plans de
estudos nas escolas que hai (a da Deputación de Lugo -actualmente sen ensino-, a
da Depu-tación de Ourense, a EMAO de
Vigo e a do Padroado de Narón); (2) a introdución da artesanía e a construción de
instrumentos dentro das familias da formación profesional, no ensino medio; (3)
a mellora do ciclo da madeira, sobre todo
das que nos singularizan no mundo (como
o buxo, o teixo, a nogueira, o carballo…
Plantade tantas como poidades, porque
lles deixaredes un herdo importante, e non
só ecolóxico senón tamén económico, ás
que veñen atrás!); (4) a visibilización do
sector (“non se ama o que non se coñece”)
ou (5) a mellora da súa interlocución coas
administracións públicas, que deberán ter

conta del e favorecelo, polo valor de
patrimonio inmaterial que porta en si, e
que se suma, como dicimos, ao económico.
Tamén se fixo fincapé en que compren
máis foros coma este. Foros nos que se
lle dea voz a toda a cadea de valor: produtores/as, profesores/as, construtores/
as, vendedores/as e músicos/as. Mais,
na mentras, o que si cómpre, é recoñecerlles e agradecerlles aos organizadores das Músicas no Claustro, Samuel
Diz e Beatriz Fontán, a espita.
Para que un instrumento musical soe
ben ten que estar equilibrado. Para que
unha sociedade soe ben, homes e mulleres temos que ir da man. Respectándonos e aprendendo uns de outras. Aí
estamos e aí seguiremos. Longa vida ás
mulleres e homes que constrúen. E, agora que se achegan datas de moito consumo, tamén ás e aos que lles compran!

En vinte anos mudamos muito. Sobre
todo nós, as mulleres. Mais tamén eles,
os homes. E desde o público, expostas as
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Entrevista de Marco A. Santos Soto

A Ollada dos Cal

“ O que nos interesa é as fotografías con
contido e que poidan servir para reflexionar”
Mundo e Félix Cal, fotógrafos
Na conversa que mantivemos con Félix e Mundo Cal, algún dos dous fixo mención a un proverbio chinés que viña a dicir que non importa que algo sexa grande
ou pequeno, longo ou curto, o que importa, o que é realmente relevante, é que
sexa profundo. E profunda, pero de profundidade oceánica, é a Ollada de tres xeracións da familia Cal que ao longo de cen anos retrataron a vida social e cultural
do país galego en xeral e de Redondela en Particular. Desde o avó Saturno, pasando polo tío Avelino ata os irmáns Félix e Mundo. E afortunadamente a ollada
dos Cal non remata nos protagonistas da nosa conversa pois unha filla de Félix é
continuadora da tradición familiar ao fronte, con outros, do negocio fotográfico
Cal3. O día 21 do mes de decembro presentarán o libro “ A Ollada dos Cal” no
que nos ofrecerán unha escolma de máis dun século de fotografía. Velaí vai o que
deu de si a miña conversa con dous fotógrafos excelentes, con dous conversadores extraordinarios e con dúas persoas , desas que non hai moitas, que son das
que fan mellor á humanidade.
A paixón pola fotografía nace ou faise?
Bufff, no noso caso con dúas xeracións de fotógrafos anteriores algo de herdanza ten que haber
abofé que si. Asemade, despois de 3 xeracións,
hai na actualidade unha cuarta que sigue no universo da fotografía, a filla de Félix, polo tanto
algo de berce ten que haber.
Como nace este fermoso proxecto?
Parte dunha idea de Alberte Román que é un
xeógrafo, membro da cooperativa ” Tres pés” ,
con ampla experiencia en proxectos de diverso
tipo, dende traballos sobre toponimia no concello
de Redondela, a estudios e elaboración de unida-

des didácticas ou documentais sobre os montes
comunais, patrimonio marítimo na enseada de
San Simón, etc.
Son tres xeracións de Cal verdade?
Si; Saturno , Avelino e nós que somos digamos
os superviventes. Alberte fixo un labor de investigación sobre o noso avó e mais o noso tío, consultando prensa escrita e outras publicacons das
épocas respectivas.
As fotos da escolma son das tres xeracións ?
Si, a Alberte gústalle a fotografía e mirou que
o século XX ten unha historia que pode repasar
a través das fotos destas tres xeracións. Do avó
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Feilx e Mundo Cal coa miniatura de Cárdenas o presidente mexicano que tantos exiliados republicanos acollera

Saturno non hai moito material, pero procurouse que haxa un equilibrio, en canto a cantidade,
entre as visions fotográficas das tres etapas que
ocupan ese século pasado, e tamén -polo que nos
toca a nos os dous- deste século XXI.
Cando comezou o avó Saturno a fotografar?
No S XIX en Portugal, aínda que as primeiras
fotos que coñecemos son de principios do SXX.

Saturno era un home , non con moitos estudos,
pero si cunha grande curiosidade intelectual e
con afán de observar e comprender, el admiraba a
cultura inglesa daqueles tempos. O seu fillo Avelino, con pouco mais de 10 anos chegou viaxar a
Manchester co avó, cousa nada doada naqueles
tempos, e cremos que este tipo de vivencias van
marcar o seu devir e aficions posteriores.
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Como vos convenceu Alberte para facerdes
este libro?
Cando alguén é teimudo, acaba conseguindo
resultados. Berte falara xa comigo (Mundo) hai
ben de tempo, e porfiando acabou por embarcarnos nesta singladura que xa leva o seu tempo de
navegación. Foi un traballo que durou comezou a
principio da pandemia, e foi longo pero o tempo
de espera veu ben para darlle un certo pouso na
procura do mellor resultado final posible.
Había moitas diferenzas entre as fotografías
de Saturno e Avelino e as actuais, ou mesmo coas
que faciades vós?
É difícil de dicir, pero cremos que se pode apreciar ben nas fotos que se van amosar: Saturno era
un fotógrafo extraordinariamente delicado, Avelino era un afeccionado que coidaba ao máximo
os detalles. Fíxate se era detallista Avelino que
un ano despois da súa morte fixemos unha exposición, cunha pequena escolma a xeito de homenaxe; e tiñamos arredor de 400/500 fotos súas,
moitas delas coloreadas a man, con técnica pictórica mixta de óleo e acuarela. Era como descubrir
na familia un novo membro do Impresioniosmo,
pero en fotos de 6X6 ou pouco mais, algunhas
delas. E Cal 3 desde 1975 fai un seguimento
fotográfico de todos os actos que houbo en Redondela que tiveran unha certa relevancia social.
Eran tempos aínda convulsos, e fomos deixando constancia dende a problemática laboral de
Regojo, ata as diversas visitas e conferencias de
persoeiros Como Líster, Fdez. Del Riego, Luís
Soto, Josefa Segret, etc., ou os diferentes mitins
e xuntanzas de partidos políticos e sindicatos,
actos do Ateneo e outros colectivos con implantación social.
Se cadra a diferencia máis salientable está en que
as ferramentas nos últimos anos do S XX e xa no
S XXI mudaron moitísimo
A fotografía dixital veu para mellorar a
profesión, ou non?
Ben, aquí entrariamos no terreo dos gustos persoais .A min( Félix) custoume bastante adaptarme á fotografía dixital, porque a verdade é que o
cambio é moi importante, pero recoñezo que en
comodidade gañouse moito.
Tamén é certo que a fotografía dixital permite
gañar en cantidade pero non tanto en profundidade( Mundo).A min gústame amosar unha foto

O Grupo Casa Paco 81 celebrou o
seu particular Samaín en Reboreda

e comentala,e o que non podes facer e conversar
e reflexionar en profundidade sobre as características de centenares de fotos, que permite facer
a fotografía dixital, agás que pretendas someter
aos teus interlocutores a unha sesión de tortura.
Como foi o traballo de selección das fotos
para a Ollada dos Cal?
Como ven sendo habitual e fieis
Con moito acougo e moito esforzo. Tes que
ao
lema de deporte, respecto e
pensar que en Cal 3 pode haber arredor de
amizade, eu diría a Manolo Conde
500.000 arquivos do século pasado que están
en negativos gardados por datas. Alguns dese Ivan Valles que engadiran cultes fóronse dixitalizando pouco a pouco, o que
tura tamén, Casa paco celebrou
facilita o traballo de búsqueda. Paro todo o
cos rapaces e pais o tradicional
demais hai que ir revisando aqueles negativos
Samaín esparcindo así a semente
que consideres para poder facer esa primeira
escolla. Iso si, foi un auténtico pracer. A cuesda cultura popular galega o pasatión é saber o que queres e ir buscándoa. A esdo día 31 na casa de Reboreda, a
colma é ampla e diversa.
demais de castañas houbo xogos
Pero en xeral o traballo céntrase máis en
populares onde os pequenos e non
Redondela, non?
tanto gozaron dunha proveitosa e
Trátase de catro fotógrafos de Redondela que
teñen unha vida diversa, polos tempos tamén
divertida nañán, e digo non tan
diferentes, que lles tocou vivir. As posibilidapequenos porque foron os pais e
des e facilidades para viaxar hoxe son moi dinais os que arengaron á directiva
ferentes das que viviron Saturno e mais logo
a que se siga celebrando tal día.
Avelino. Lóxicamente, e sobre todo para nos
os dous, que atopamos o noso xeito de vida
Por outra banda comeza xa O grunun negocio local de fotografía, Redondela
po Casa Paco 81 a celebrar o seu
ocupa unha parte moi importante. Pero o que
Nadal poñendo en funcionamennos interesa é que as fotos teñan contido, que
to, como tradicionalmente se fai
sirvan para reflexionar, e se aínda por riba pocada ano a recollida de alimentos
den ter valor didáctico sería fantástico.
Unha curiosidade persoal: temos constaperecederos que se poderán doar
tación gráfica da proclamación da República
tanto no Multiusos da Xunqueira
en Redondela?
coma no pavillón de Reboreda.
Non, por desgraza non. Temos algunha anécdota curiosa como por exemplo que o noso tío
Avelino manda un telegrama desde Madrid, no
momento da proclamación e fala dunha faixa
nunha manifestación que se celebraba naqueles momento que pon:”Imitemos a Eibar e
Redondela”( os primeiros lugares nos que se
proclamou a República)
E para rematar contádenos cando pre- Presentou alegacións aos orzamentos do estado que suman dez millóns de euros.
vedes que saia o libro e onde o poderemos
Redondela
mercar?
A idea é presentalo o 21 de decembro e en
principio estará á venda en Cal3 e nas librarías Dende que no ano 2012 clausurouse a an- permitíu construcción da Senda Verde, a
tiga estación de Renfe de Chapela o que parroquia xa non contou con máis paradas
de Redondela.

O BNG demanda nos orzamentos do estado
unha estación de cercanías para Chapela
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Nestor Rego e Xoán Carlos González

de tren. O desvío do movemento ferroviario pola liña que vai ata Guixar, “non beneficiou en ningún momento a esta parte do
concello de Redondela”, salientan dende a
organización nacionalista.
O voceiro nacionalista Xoán Carlos González recordou que Chapela foi duramente
castigada ao eliminarse as bonificacións
da tarxeta Vitrasa. Dende hai dez anos o
tren xa non prestou servizo a esta parte
do concello de Redondela. “Necesitamos
recuperar unhas conexións cun medio de
transporte barato, máis ecolóxico como o
tren”, apuntou
Anunciou o edil nacionalista a presentación dunha emenda aos orzamentos do
estado para a rehabilitación da estación
existente na baixada a Pescanova na liña
Vigo-Guixar. “Non se pode consentir que
Chapela vexa pasar todo tipo de trens, sen
que ningún se deteña facilitando a movilidade tanto hacia Vigo como Pontevedra”.
Nos últimos días o deputado do BNG Nés-

tor Rego acompañado de Xoán
Carlos González, coñeceu in
situ o emprazamento desta
infraestructura, “que debería
formar parte dunha verdadeira liña de tren de proximidade
que artellara a área máis poboada de Galiza”. Considerou
que se trata dunha iniciativa
perfectamente realizábel, que
se vai defender no Congreso.
Outras emendas que prantexaron dende a organización
nacionalista centráronse na
Rotonda dos Valos, que levan presentando
dende o ano 2010, melloras de seguridade viaria en Cesantes, reforma integral da
estrada que une Redondela co aeroporto, a
recuperación do Cargadoiro Coto Wagner,
conveniada pola Xunta e Concello, unha
saída cara a Chapela da AP-9 dende Puxeiros e que se cumpra o compromiso de
supresión total da Peaxe de Rande.

Xoán Alonso,

Opinión
“Pipa”

Isabel

A derradeira vez que Isabel fechou os ollos xa levaba tempo querendo morrer.
Os seus osos non eran máis ca un andamio cuberto
de ferruxe e choiva abandonado na periferia dunha
gran cidade.
As veces, as cidades medran sen moita ou sen ningunha harmonía e rematan por ter vida de seu.
Unha mañá saes pola porta da casa e á hora do xantar non es quen de atopar o camiño de regreso.
O meu amigo Alberto sempre di que as cidades son
coma un pequeño bulto na pel que pode chegar a
estragar o perfil máis fermoso da xeografía humana.
Se ollamos ao nos redor, as cidades son monstros
construídos para soterrar a esperanza dos seus inquilinos que buscan a felicidade mercando roupa
barata.
As cidades foron feitas para xente sen fogar.
Isabel andaba preto de cumplir noventa e dous anos,
e, ainda que as cousas que gardaba nos caixóns da
memoria estaban ordenadas por orden alfabético a
súa pel convertérase nunha camisa vella chea de engurras e moito máis grande do que o seu esquelete
precisaba. Espida, a súa pel semellaba un camisón
herdado.
Había anos que Ibasel deixara de comer, de ter apetito e cando a sentaban co resto da familia a xantar
ou a cear, Isabel esgarabellaba na comida coma
unha galiña, agochando os chícharos debaixo do
puré de pataca ou esfiando a carne polo medo que
lle tiña ás espiñas.
Deste xeito, foi perdendo peso, pero non saúde. Din
que cos anos un perde o sono e gusto pola comida.
-¡Come muller, come!

-¿E para que vou perdelo tempo comendo? Ando
aghoniada.
Cando a alcaldesa se enterou do seu pasamento
foi coma un cohete a darlle o pésame á familia e
a comunicarlles que o concello estaba para o que
prescisaran. Orquesta, flores, bombas de palenque.
O que se lles pasase pola cabeza.
Isabel era unha muller moi querida na vila e na contorna.
- Moitas grazas, pero xa sabe como era Isabel. Gustáballe facer pero non que souberan o que facía.
Isabel xa levaba tempo querrendo morrer pero non
a deixaban. Ao carón do seu leito sempre había
alguén que a arrastraba cara a luz do seu cuarto.
Sempre había alguén que a espertaba pensando que
estaba morta. Ou sempre había alguén que sabía de
memoria o número das ambulancias.
O único que nada dicía e nada facía era Rogelio, o
gato da casa.
A mañá antes de partir, Isabel chamou polo seu fillo
e lle pediu que trouxera o gato á beira da almofada,
que tiña que falar con el.
-¿Que falas miña nai?
-Pois iso que poñas o gato aquí, nada máis. E se non
o pos, morro.
Isabel faloulle ao Rogelio coma quen lle fala a un
ser querido.
-Eu hoxe xa marcho, Rogelio. Marcho que teño que
marchar. Ti pórtate ben, que ben te han de coidar.
Esa mesma tarde Isabel morreu sen que ninguén
chamara polo médico. Sen que niguén a espertara.
Sen que niguén turrara polo seu peito engurrado
cara a luz da súa habitación.
Aos mortos, hai que deixalos ir.
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Traballador do SERGAS

Paseando polas rúas de Marín

e damos unha volta polas rúas de
Marín podemos comprobar como
moitas delas foron “humanizadas”
e melloraron o seu aspecto, con beirarrúas
mais anchas e accesíbeis. Con todo seguimos tendo que lamentar que hai varias
cuestións pendentes de mellorar na imaxe
e no urbanismo do noso concello, e que deberían ser solucionadas canto antes.
Estoume referindo ás edificacións “históricas” a medio facer que podemos atopar
por todo as rúas, ao solar abandonado da
rúa Méndez Núñez e á muralla china de
contedores que a autoridade portuaria está
construíndo no centro de Marín, diante da
Alameda.
Temos a cincuenta metros do concello de
Marín, nunha das rúas principais da nosa
vila, un solar abandonado cheo de entullos
e silvas paraíso da fauna felina. É unha
imaxe propia de calquera cidade do terceiro mundo sen ningún tipo de normativa e
control urbanístico..
Na rúa Real, a Caracol, a praza da Veiguiña, etc, tamén podemos apreciar o abandono e o pasotismo institucional á hora de
controlar e facer valer as normas urbanísticas. Así, podemos ver unhas cantas edificacións a medio facer que levan nesa situa-

ción anos e anos sen que ningún goberno
municipal teña a valentía de solucionar
este problema.
E para que temos unha concellería de urbanismo se non fai uso das súas competencias nin lle reclama a Xunta que exerza as
súas para mellorar esteticamente Marín?
Non se fai nada por que non se quere facer,
non hai vontade. No concello non queren
leas, non queren molestar, e practican unha
política de “non intervención” e deixar pasar.
E isto non é de agora, xa pasaron moitas
lexislaturas e distintos gobernos municipais sen que ninguén fixera ren por darlle
solución a este problema. Por que é un problema estético, aínda que esteamos afeitos
e xa non nos chame a atención ver estas
ruínas tan familiares.
Alguén se imaxina pasear por Hamburgo,
Malmö ou calquera outra cidade do norte
de Europa e toparse con este panorama?
Moito Edusi, moitos fondos europeos,
moito presumir da humanización das rúas,
mais ter edificios abandonados e baixos
pechados non da unha imaxe moderna de
Marín.

china patrocinada pola Autoridade Portuaria. Cada día é máis grande, os contedores
medran, reprodúcense e apíñanse uns enriba de outros diante da Alameda de Marín.
No centro da vila, onde debería lucir coas
nosas mellores galas, temos un espectáculo
lamentábel, unha falta de respecto a todos
e todas nós que o vivimos cada día e para
as persoas que veñen visitarnos.
Damos unha imaxe terceiromundista inimaxinábel en calquera país que se considere minimamente civilizado. É que fai a
nosa alcaldesa? Nada. Como lle vai chamar a atención ao seu amigo e compañeiro
de partido o presidente da Autoridade Portuaria.

Os disfraces de pirata ou de zombi non
poden agochar a abandono e a inhibición
contra o “feísmo” urbanístico e as malas
prácticas da autoridade portuaria. Vai sendo hora de tomar decisións por parte das
persoas que teñen a responsabilidade política de facelo.
Hai que rematar coas construcións a medio
facer que afean Marín. O solar abandonado de Méndez Núñez ten que ser saneado,
e nada mellor que unha gran zona verde,
un parque urbano, para desfrute de todos
e todas. E por último, a alcaldesa de Marín
debe facerse valer diante dos seus “padriños” da Autoridade Portuaria e exixir a retirada dos contedores a outra zona.

O Concello pide a portos unha
alternativa á desafectación para
remodelar o entorno do mercado de abastos

A alcaldesa solicita ao ente autónomo que acelere a desafectación da
parcela e remítelle a memoria dunha actuación urbanística que verteOutro tanto acontece coa grande muralla
bra a praza co comercio de proximidade
Cangas

O Concello de Cangas remitiu a Portos de
Galicia un novo escrito solicitando celeridade na desafectación ou declaración de innecesariedade dos terreos de dominio público
portuario situados na Alameda Vella/Xardíns Félix Soage. Solicitude que a alcaldesa, Victoria Portas, remitiu acompañada do
proxecto que o goberno local quere levar a
cabo para remodelar os espazos que rodean
a praza de abastos, favorecendo a súa integración urbanística no entorno e convertíndoa no centro neurálxico do comercio local
cangués. Unha ambiciosa actuación, cifrada
en más de 740.000 euros que precisa para
arrancar da reversión dos terrenos mencionados.
No seu escrito a Portos a alcaldesa recorda
as numerosas reunións mantidas coa presidenta do ente público para abordar o expediente de desafectación iniciado tralos acordos plenarios de xullo de 2015 e de marzo
de 2018, que foron ratificados en marzo de
2022 instando a desafectación da parcela
ocupada polo mercado de abastos.
“Trasladamoslle a Susana Lenguas Gil,
presidenta de Portos, a necesidade inminente de reorganizar o ámbito do Mercado de
Abastos para conseguir a revitalización da

Distribuidor Exclusivo

Mercado de abastos

propia praza e do comercio local marcando
como corazón do entramado económico do
noso municipio dito Mercado”, apunta Victoria Portas.
A lentitude da tramitación administrativa
do expediente levou á alcaldesa a insistir
na urxencia de acelerar a reversión do chan
para proceder á reorganización do chan e,
de xeito paralelo, insta a Portos de Galicia
a “plantexar outras posibles vias para dar
cabida a dita actuación dentro das fórmulas
xurídicas legalmente establecidas”.
De feito, no escrito remitido ao ente autonómico o pasado mes de marzo, o Concello
solicita a desafectación de todo o ámbito,
unha parcela de 12.310 metros cadrados,
pero tamén prantexa a posibilidade de que
a reversión dos terreos se limite a unha parcela de 7.028 metros cadrados, nos que está
emplazado o mercado de abastos.
Victoria Portas traslada tamén á presidenta de Portos as consecuencias que ten para
Cangas a “lentitude burocrática”, á que
apunta como responsable de varios proxectos que frean o avance de Cangas.
Por elo a rexidora, que paralelamente ao
expediente de desafectación avanzou no
proxecto de reforma no mercado de abastos,
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trasladoulle a Portos de Galicia as liñas básicas da actuación nese ámbito.
I é que o proxecto de cidade que Victoria
Portas e o equipo de goberno teñen para
Cangas pasa por fortalecer o tecido comercial da vila como un eixo económico vertebrado directamente co mercado de abastos.
Para este entorno a alcaldesa ten listos dous
proxectos, o que afecta a Portos con dúas
lineas de actuación que diferencian o espazo situado frente aos xardíns Félix Soage e
Alameda Vella e a zona do Paseo Castelao e
a Avenida 25 de xullo.
No primeiro ámbito o proxecto contempla
xerar unha praza frente á fachada do Mercado que elimine os obstáculos actuais e facilite o acceso; a reordenación do aparcamento gratuito con acceso frente á ampliación
do mercado dándolle saída cara a Avenida
25 de Xullo. Esta modificación do entorno
permite que o espazo exterior utilizado polo
mercado non teña que ser desocupado cada
día que se celebre. O aparcamento gratuito
exterior dótase de dúas prazas de aparcamento adaptadas e habilitase a posibilidade
de aparcar durante os días de mercado, xa

que non interfiren os espazos de ambos ámbitos.
O proxecto contempla tamén que o contacto da Praza co borde dos xardíns Félix Soage e a Alameda Vella, fronte á fachada do
Mercado, que dote dun fondo que abrigue
a praza e a diferencie do espazo urbano da
Alameda a través dunha pérgola escultórica
que permita o paso a través dela.
Polo que respecta ao espazo entre o Paseo
de Castelao e a Avenida 25 de Xullo a actuación recolle un retranqueo da illa vexetal
existente, gañando espazo para unha zona
adoquinada de carga e descarga que de servizo ao mercado de abastos.
“Son moitos os proxectos que se acumulan e que de executarse visibilizarían unha
transformación total de Cangas e que están
paralizados pola lentitude da administración
para resolver expedientes. O Plan de Vivenda Social, os terreos das naves de Ojea, o
Paseo de Rodeira , este proxecto para o mercado de abastos son so algúns exemplos de
como a burocracia ten paradas actuacións
importantes para cidadanía de Cangas”,
apunta Victoria Portas.

A CIG reclamará que todas as agresións
ao persoal sanitario sexan consideradas
de oficio atentado contra a autoridade
Condena a malleira sufrida por un técnico de emerxencias no PAC de Cangas e critica a actuación da Garda Civil por non ter practicado detencións
Cangas

A CIG anunciou hoxe que realizará as xestións
oportunas para reclamar que todas as agresións
que padece o persoal sanitario que presta un
servizo público sexan consideradas atentado

contra a autoridade, independentemente do tipo
de contrato que teñan as persoas traballadoras
afectadas. Dende a central sindical lamentan
que este tipo de incidentes se resolvan normal-

mente con multas ou sancións leves, ao tempo
que critican a actuación da Garda Civil por non
ter realizado detencións tras a malleira sufrida
por un técnico de emerxencias no PAC de Cangas a madrugada do pasado día 1.
A FGAMT-CIG amosa a súa máis enérxica
condena ao acontecido arredor das 6:30 horas
da noite de Todos os Santos, cando un paciente
do PAC de Cangas e dous acompañantes agrediron de forma salvaxe a un técnico de emerxencias tras protagonizar previamente un incidente violento no interior do centro de saúde,
até o punto de que dúas traballadoras tiveron
que pecharse nunha consulta médica para evitar
seren agredidas. Mais cando o técnico de emerxencias accedeu ao interior do centro médico
tras realizar un servizo atopouse de fronte con
este suxeito, que se abalanzou sobre el, producíndose un forcexo. Foi neste momento cando
o sanitario recibiu a agresión polas costas dun
home e dunha muller que acompañaban o paciente, rematando do chan e recibindo patadas
e puñazos por todo o corpo.
A agresión rematou coa chegada da Garda Civil, que fora requirida con anterioridade polas
traballadoras que se pecharan no interior da
consulta ante as ameazas e a actitude violenta
do doente. Mais a pesar de que o afectado expresou a súa intención de presentar denuncia,
os axentes limitáronse a identificar as persoas
causantes da agresión. Por iso dende a CIG
pregúntanse se os gardas civís terían actuado
do mesmo xeito no caso de que a persoa agredida fose un integrante dos corpos e forzas de
seguridade. “Isto lanza unha perigosa mensaxe:
unha persoa que se atopa de festa pode entrar
nun centro médico, agredir brutalmente a un
sanitario e continuar coa súa noite de troula”,
censuran.
E consideran que isto é así porque este tipo de
incidentes resólvense habitualmente con multas ou sancións leves, xa que as agresións ao
persoal sanitario que non ten contrato coa Ad-
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ministración (e que polo tanto non son funcionarios/as) non se consideran de oficio atentados
contra a autoridade. “Por iso imos reclamar
que todas as agresión sexan consideradas deste
xeito, independentemente do contrato que se
teña, como xa aconteceu nalgunha ocasión”.
Entenden que se trata dun primeiro paso fundamental para rematar con este tipo de situacións,
“porque no pode saír gratis agredir ao persoal
sanitario”.
Ao mesmo tempo, denuncian que a central
operativa de servizos da Garda Civil nega o envío de patrullas cando se avisa a unha ambulancia para intervir en situacións nas que se sabe
con antelación a presenza de persoas en actitude agresiva ou violenta. “O que fan é dicir que
primeiro vaia a ambulancia para confirmar este
extremo; por iso se a este desamparo que padece o persoal lle sumamos o feito de que cando
son agredidos o único que se fai é identificar as
persoas agresoras a falta de protección é total”.
Medidas de seguridade urxentes
Pola súa banda, dende a CIG-Saúde reclaman
a adopción de medidas de seguridade urxentes
ante a o aumento das situacións violentas nos
centros de saúde. No caso de Cangas, a central
sindical solicitou as medidas necesarias para
asegurar a realización de asistencia e atención
en condicións de seguridade. Neste senso,
lembran que os PAC son centros especialmente sensíbeis ao realizarse parte da xornada en
horario nocturno e cun número reducido de
persoal. Tamén demandan que o Sergas poña
os servizos xurídicos necesarios a disposición
tanto das traballadoras do PAC afectadas como
do técnico do 061 ferido.
Ao mesmo tempo, alertan que este tipo de agresións están aumentando, como no caso recente
ocorrido no centro de saúde de Coia, no que un
incidente similar saldouse cunha mampara rota.
E lamentan a retirada da seguridade privada
que se contratara para realizar funcións no PAC
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O BNG esixirá ao goberno municipal a elaboración do plan especial de
protección para os cascos antigos

Lucía Santos lembra que “a aprobación deste Plan ven recollida no PXOM, Santos lembra que “a falta deste Plan está a provocar o abandono e deterioro
aprobado no ano 2012, resultando de obrigatoriedade a súa creación para a dos cascos vellos, que atesouran a identidade dun pobo, e a aparición dunha
protección, conservación e desenrolo dos conxuntos históricos”.
serie de problemáticas sociais que xeran unha crecente inseguridade cidadá.”
O BNG de Marín mantivo o pasado venres
11 de novembro unha xuntanza cun grupo de
mulleres integrantes da Asociación Veciñal
“A Fonte” de Cantodarea-Estribela. Ademais
de expoñer unha serie de demandas do lugar,
as representantes veciñais deron a coñecer
as numerosas actividades que veñen desenrolando coa intención de poñer en valor esta
zona do noso concello, e creando ao mesmo
tempo un ambiente de vecindade realmente
admirábel.
Entre outras cousas, a asociación veciñal
amosou a súa máxima preocupación polo estado de abandono e degradación do barrio de
Cantodarea. Ante esta situación, a portavoz
municipal do BNG, Lucía Santos, comprometeuse a esixir ao goberno municipal a elaboración do Plan especial de protección para
os cascos antiguos de Marín e Cantodarea no
vindeiro pleno municipal.
Lucía Santos lembra que “a aprobación deste
Plan ven recollida no PXOM, aprobado no
ano 2012, resultando de obrigatoriedade a
súa creación para a protección, conservación
e desenrolo dos conxuntos históricos”.
Mais ante a inacción do goberno local do PP
neste tema de tal importancia para o desenvolvemento da nosa vila “o BNG presentou
unha moción en febreiro de 2018 demandando a elaboración do Plan de protección

Xuntanza de Cantodearea

dos cascos antigos de Marín e Cantodarea
por parte do goberno local, moción que saiu
aprobada por unanimidade, mais case 5 anos
despois da aprobación desta moción, e 10
anos despois da aprobación do PXOM, o
goberno local do Partido Popular segue sen
actuar”, tal e como lembra a portavoz municipal do BNG.
A comezos do pasado mes de outubro, o concelleiro de urbanismo Manuel Santos, informou da intención do goberno local de iniciar
o procedemento para a elaboración do Plan.
Lucía Santos manifesta a súa “satisfacción

de que o PP por fin pareceu decatarse de que
cómpre elaborar este Plan”, mais ante os numerosos incumprimentos por parte deste goberno “o BNG permanecerá vixiante e esixirá, as veces que sexa necesario, a elaboración
do Plan dunha vez por todas.”
Lucía Santos lembra que “a inexistencia deste Plan de Protección dos cascos vellos está
a ter unhas consecuencias moi negativas para
os cascos vellos do noso concello, xa que
para calquera tipo de obra é precisa a autorización da Dirección Xeral de Patrimonio, o
que está provocando esperas que nalgún caso

van máis alá dos dez anos para poder realizar
actuacións no entorno do casco vello.”
Lucía Santos indica que “a inacción do goberno de María Ramallo ten graves consecuencias”, xa que ademais de estar incumprindo a
normativa do PXOM poñendo en perigo as
zonas históricas de Marín, “a falta deste Plan
imposibilita que o Concello de Marín participe na convocatoria da oferta pública de adquisición de inmobles do programa Rexurbe,
impulsado pola Xunta para a rehabilitación
de vivendas nos cascos históricos.”
Santos lembra que “a falta deste Plan está
a provocar o abandono e deterioro dos cascos vellos, e non só afecta á evidente perda
e degradación das zonas que deberan recibir
unha maior atención por parte do goberno local, pois estamos a falar dos cascos vellos, as
zonas que atesouran a identidade dun pobo.
Esta situación de abandono, degradación e
feísmo dos cascos antigos da localidade está
a provocar a aparición dunha serie de problemáticas sociais que xeran unha crecente inseguridade cidadá.”
A portavoz municipal manifesta que “Marín
non lidera o ranking de concellos galegos
en perda de poboación por casualidade, senón que esta se debe á falta de xestión do
goberno do PP, incapaz de cumprir as súas
funcións.”

Bueu
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“En relación a Avante, como sabes, nós somos unha organización asemblearia e todas as nosas decisións tómanse de maneira colectiva e escrupulosamente democrática. Pronto teremos que xuntarnos e ver que facemos nas
vindeiras eleccións.
Se me preguntas pola miña opinión persoal eu entendo que toda a esquerda
do PSOE deberamos presentar unha candidatura de unidade. No caso contrario hai serio risco de que a dereita reaccionaria recupere a alcaldía da
nosa vila.”
Tomás Hermelo, concelleiro de Avante Candidatura Veciñal en Cangas
Despois da inapelable vitoria da
esquerda canguesa nas eleccións
do 2019 viñeron 4 anos nefastos
cuxo corolario foi a morte temperá
do compañeiro, camarada e amigo
Xosé Manuel Pazos. A situación
política de Cangas, neste mandato
que remata,xa me fixo pasar polas
cinco fases máis comúns do dó: a
negación, a ira, a negociación a depresión e a aceptación. E como a
realidade é a que é, non queda outra que afrontala de maneira que xa
non é tempo de análise do pasado
senón, polo menos pola miña banda, de desexar sorte á esquerda real
do pobo de Cangas: ACE, BNG e
AVANTE para que teñan a inte- Tomás Herbemelo
lixencia emocional necesaria que permita evitar o que sería un desastre
para a vila: que Sotelo e a dereita reaccionaria do PP, e posiblemente de
Vox, recuperen alcaldía de Cangas. Desta volta falamos cun representante
do que debera ser un dos actores imprescindibles na conformación dun
necesario goberno de esquerdas; Tomás Hermelo concelleiro de Avante
candidatura veciñal.
Eu traballo 32 concellos, creo que
teño máis ou menos controlada a situación política de todos agás dun do que me
confeso incapaz de facer ningún tipo de

Valórame este mandato que está a piques
de rematar?
Ben, este mandato foi moi complexo. Tivemos , como todos os demais, unha situación de pandemia que mediatizou en grande medida a acción política e no caso de
Cangas houbo que afrontar un cambio na
alcaldía polo falecemento de Xose Manuel
Pazos
A morte de Pazos foi a espoleta para
a ruptura do bipartito ACE- PSOE?
O que está claro é que esa ruptura produciuse a raíz do falecemento do alcalde.
Na votación que lle deu a alcaldía a
Vitoria Portas vós abstivéstevos . Por que?
Nós xa votaramos a favor da investidura
de Pazos, despois de pactar con ACE e co
PSOE unha serie de cuestións que foron
todas incumpridas. E para darmos o apoio
a Victoria deberan de darse unha serie de
reformas, de transparencia nas áreas, de
compromisos claros para avanzar en temas
básicas como o PXOM ou unha RPT que
entendiamos que non se daban
E coa persoa de ACE que debera
substituír a Pazos no concello houbo
moitos problemas?
Si, pero iso é unha cuestión interna de
ACE que eu non vou valorar
Rompen ACE e o PSOE, rompe
ACE internamente e queda un goberno de
4 que en realidade é de 3?
prognóstico nin nada que se lle pareza. A Ou de dous, porque o outro concelleiro de
ver se sabes a que Concello me refiro?
ACE por algún problema de saúde tampouSupoño que a Cangas
co é que teña moita participación
Pois si, vaia lea tedes alí montada.
Entón en Cangas gobernan Vitoria
e Mariano?
Basicamente si. Son quen de facto manexan todo o concello
Vaia situación máis complicada .E cales
foron as vosas principais liñas políticas?
Nós ata agora non impedimos a aprobación de ningún orzamento, nin a aprobación dos plans concellos....o que acontece
é que as matemáticas son crueis e non lles
deixa ao goberno outra opción que negociar co PSOE ou co PP. E nos últimos orzamentos, a posición contraria destes dous
partidos fixo imposible que se aprobaran.
En Cangas hai unha posición de bloqueo
tanto do PP como do PSOE

O PSOE tamén está na liña de bloquear ao goberno de Cangas?
Dunha forma clara que xa fixeron explícita. Pero quixera salientar que a ese bloqueo
hai que engadir a incapacidade do goberno para chegar a calquera tipo de acordos.
Estas dúas circunstancias; interese de bloquear duns e incapacidade para acordar
doutros provocan a parálise do noso Concello
Cales son, a xuízo de Avante, as principais necesidades que ten a vila de Cangas?
-É imprescindible que teñamos un Plan
Xeral. Cómpre retomar de contado os contactos coas asociacións veciñais para ter
moi claras cales son as necesidades ás que
tería que adaptarse
-É necesario e urxente realizarmos unha
RPT no noso Concello, o que evitaría privatizar servizos municipais
-É urxente investir máis e mellor na rede
de saneamento. A conca da ría de Aldán,
por exemplo, ten problemas moi serios a
este respecto con continuos vertidos de
fecais especialmente cando aumenta a poboación en verán
-Hai moita obra pendente por exemplo na
piscina municipal que está nunha situación
lamentable
Que habería que facer con Massó?
Nós apostamos por recuperar ese espazo
para o pobo, desde logo. Alí poderiamos
gañar un lugar moi importante para dotación cultural, ocio alternativo...Tanto con
Massó como coas naves de Ojea. Entendemos que se debería facer a través dun
concurso de ideas no que expertos fagan
propostas para o debate.
Un tema de moita polémica, na alcaldía
de Xose Manuel Pazos, foi o conflito con
Seragua, polo acordo que deixou asinado
Sotelo, que o alcalde Pazos entendía como
unha hipoteca inasumible para o concello.
Cal é a vosa opinión sobre este asunto?
É un contrato leonino e claramente prexudicial para o pobo de Cangas. Pero a realidade é que o concello non fixo o necesario
para arranxar isto
Por que?
Fixo tres expedientes de rescisión de contrato que se levaron a pleno e acabaron

Novembro 2022
O Morrazo

caducando por deixarse de xestionar esa
rescisión. Nós cremos que hai que seguir
traballando para rescindir ese contrato e
desde logo que apostamos por prestar todos os servizos que se poidan a través de
traballadores municipais
Avante é unha agrupación política
local que fai política local. A vosa idea é
manter esa situación no tempo?
Nós nacemos con esa vontade
En poucos meses haberá un moi
importante proceso electoral e como che
dicía ao principio non son capaz de verlle unha saída á enorme complicación
na que se meteu a esquerda de Cangas.
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Cal é a opinión de Avante? E cal é o criterio persoal de Tomás Hermelo?
En relación a Avante, como sabes, nós
somos unha organización asemblearia
e todas as nosas decisións tómanse de
maneira colectiva e escrupulosamente
democrática. Pronto teremos que xuntarnos e ver que facemos nas vindeiras
eleccións.
Se me preguntas pola miña opinión persoal eu entendo que toda a esquerda do
PSOE deberamos presentar unha candidatura de unidade. No caso contrario hai
serio risco de que a dereita reaccionaria
recupere a alcaldía da nosa vila.

BNG urxe aumentar o investimento para
O Morrazo nos Orzamentos do Estado

Nestor Rego

O Morrazo

Néstor Rego traslada a aposta dos concellos
da comarca pola recuperación dos espazos
naturais e a rehabilitación de espazos
dedicados a oficios tradicionais, como a
carpintería de ribeira, a través das emendas
rexistradas ao proxecto de Orzamentos para
2023.
Madrid, 8 de novembro de 2022. O deputado no Congreso, Néstor Rego, presenta as
emendas rexistradas polo BNG aos Orzamentos do Estado para 2023 co obxectivo
de incluír actuacións necesarias na comarca
do Morrazo. A frente nacionalista estabelece como prioritario a rexeneración da costa e
de espazos naturais, como o paseo marítimo
da praia da Seara ou a enseada de Meira, así
como a posta en valor e mellora de espazos
como Ojea, no concello de Cangas do Morrazo, ou a rehabilitación das carpinterías de
ribeira de Casqueiro e Carlago en Moaña.
A frente nacionalista demanda a redacción e
execución do proxecto de estabilización do
“Muro da Masandía”. A alcaldesa da vila de
Moaña, Leticia Santos, lembra que o Concello contratou en novembro de 2021 un estudo de análise para verificar a estabilidade do
muro e as conclusións do estudo “puxeron
de manifesto a necesidade de acometer unha
actuación sobre esta infraestrutura”. A inestabilidade do muro e
o risco de derrubamento sobre a praia, sumado ao obxectivo de mellorar a accesibilidade

da praia do Con, fan preciso “a actuación do
Goberno do Estado, a través do MITECO,
posto que o muro se atopa dentro de Dominio
Público Marítimo Terrestre”.
“Tamén rexistramos unha partida para a
recuperación do dominio público do paseo
marítimo da praia da Seara” destaca Santos.
A esta emenda, explica o deputado do BNG
no Congreso, súmase a rexistrada para a
rehabilitación das carpinterías de ribeira de
Casqueiro e Carlago.
Alén do máis, a frente nacionalista propón
a recuperación da zona marisqueira da enseada de Meira en Moaña. “Este espazo
ambiental sufriu un numeroso número de
recheos por vertidos, procedentes da construción e reparación da AP-9 e provocou
a perda da illa de Samertolameu” lembra
Rego.
Por outra banda, o deputado do BNG no
Congreso defende a necesidade de recuperar o Espazo de Ojea e a helisuperficie no
municipio de Cangas do Morrazo. “Na actualidade, os danos na estrutura de recheo
son visíbeis e existen zonas perigosas para a
integridade das persoas e vehículos que circulan por este espazo” denuncia a portavoz
do BNG en Cangas, Mercedes Giráldez.
“O BNG tamén propón o acondicionamento da senda entre a praia de Liméns e o núcleo de Donón, así como unha partida específica para as escavacións e a construción da
aula de interpretación do castro do
Facho situado en Donón” afirma o deputado
nacionalista. Rego explica que son necesarios os traballos de acondicionamento, así
como a súa posta en valor.

O concello de Bueu impulsa o I certame de
pintura ‘Otero Baena’ para artistas noveis
O concurso pretende ser un escaparate para promover a creación artística, e a
idea é que se abra o prazo para presentación de traballos a comezos de ano
Félix Juncal, alcalde da vila, salienta que “este proxecto formará parte do noso
patrimonio inmaterial e vai ser todo un acontecemento”
O Concello de Bueu convocará o próximo ano o
I Certame de Pintura “Otero Baena” para artistas
noveis, co que se pretende contribuír a promover a
creación artística ao tempo que se dá a coñecer a figura do artista local José Benito Otero Baena. Precisamente este venres, 18 de novembro, tivo lugar
no salón de plenos da Casa do Concello unha rolda
de prensa na que estiveron presentes Félix Juncal,
alcalde da vila, Xosé Leal, concelleiro de cultura,
Marta Otero e Tito Otero, fillos do pintor bueués,
ademais de Chus Rojo, neta e artista deseñadora do
cartel que será a imaxe do certame.
O concurso, cuxas bases se darán a coñecer a comezos do próximo ano, busca potenciar a creación
artística entre as persoas maiores de 18 anos cuxa
obra debe ser inédita e orixinal. Félix Juncal, alcalde da vila, salientou que “é un pracer para nós
acompañar á familia nun proxecto tan fermoso, que
naceu o pasado setembro durante o acto de colocación da placa na que fora a casa deste artista, e que
formará parte do noso patrimonio inmaterial, sendo
todo un acontecemento”.
Pola súa banda Xosé Leal, edil de cultura, destacou
que “temos moita ilusión porque este proxecto dará
a coñecer un dos nosos artistas, ademais de fomentar a creatividade”, e “é un emblema
cultural que se suma a outros premios
do Concello”. O concelleiro aproveitou para agradecer á familia “a súa
ilusión e as ganas” e desexou que o
certame fose un espazo para descubrir
“novos valores” e que “irá medrando
ano a ano”.
Marta Otero, filla do artista, puxo o
foco en que o premio contará cun
“xurado de importante nivel, que é o
que fará que moitas persoas queiran
participar”, e de feito compoñerase de
recoñecidos artistas, ademais de representantes da Fundación Laxeiro, a
Facultade de Belas Artes, ou o Museo
Massó. Chus Rojo, artista creadora do
cartel, explicou que “tentei usar todos
os elementos que usaba o meu avó
nos seus cadros, cunha gran presenza

da natureza, as plantas, os mariñeiros, e coas cores
como os amarelos, verdes e azuis”.
Como novidade, o certame pretende ser un escaparate artístico, de aí que estea prevista a organización
dunha exposición na Sala Amalia Domínguez Búa
que se poderá nas semanas previas ao 27 de xuño,
data de nacemento do pintor e arredor da que tamén
se organizará a gala de entrega do premio.
Este premio forma parte dun proxecto ambicioso co
que o Concello de Bueu contribuirá a manter vivo
o legado dunha persoa comprometida coa arte, revitalización que xa comezou hai uns meses coa colocación dunha placa conmemorativa na que fora a
súa vivenda na rúa Eduardo Vincenti, 9, moi preto da
Casa Consistorial.
José Otero Baena faleceu no ano 2017 e era coñecido en Bueu a raíz do seu paso pola política e polo traballo na caixa de aforros, e no eido artístico foi considerado como o mellor espatulista da arte galega da
época. Chegou a recibir unha bolsa da Deputación
de Pontevedra para estudar na Escola de Belas Artes
de San Fernando, en Madrid, pero as obrigas laborais levárono a voltar á casa. Otero Baena considerábase un home de formación autodidacta que adoraba
pintar paisaxes dunha gran variedade cromática

Restaurante

Marusia
Avda. José Costa
Alonso, 96
Moaña
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Jose Manuel Rodríguez Crespo, Membro da Asociación pola Memoria Militar Democrática

Simboloxía franquista nas igrexas do arciprestado do Miñor

INFRINXE A LEI 20/2022 de 19 de Outubro, DE MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 252 de 20 outubro 2022).
O Val Miñor, está composto por tres Concellos : Nigrán, Baiona e Gondomar, os cales á súa vez conforman o Arciprestado do
Miñor pola unión do total das súas 22 parroquias. Nas paredes das súas igrexas inda se conserva simboloxía franquista, cuxo
fin era lembrar permanentemente a vitoria dos sublevados sobre a República, xa que logo estaba colocada de xeito preeminente
ó acceder ós templos. Tódalas placas ou baixorrelevos teñen a mesma estrutura, consistente nunha cruz coroada polo nome do
fundador da falanxe, e debaixo e a ámbolos lados dos brazos da mesma, os nomes dos soldados ou falanxistas do bando sublevado mortos na guerra civil da devandita parroquia, e por baixo, pechando a inscrición, a palabra “presentes”.
CONCELLO DE BAIONA. Composto polas 5 parroquias de:
-BAIONA (Santa María de Fora de Baiona): SÍ TEN. Forma de baixorrelevo.
Na súa Igrexa na parede da cara N, nas escaleiras de subida ó templo.

CONCELLO DE NIGRÁN: Composto por sete parroquias.
-NIGRÁN (San Fiz de Nigrán): SÍ TEN. -SAN PEDRO (San Pedro da Ramallosa):
En forma de baixorrelevo esculpido na pa- SÍ TEN. Baixorrelevo esculpido no lado
rede N do templo.
dereito da súa fachada principal.

-BAREDO (Santa María de Baredo): Non ten.
-BAÍÑA (Santa Mariña de Baíña): Non ten.
-BELESAR (San Lourenzo de Belesar): Non ten.
-SANTA CRISTINA (SABARÍS) (Santa Cristina da Ramallosa): Non ten.

Ferretería
Bazar
Menaje
Juguetes

Barrio
fontán, 1

Gondomar
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CONCELLO DE GONDOMAR. Composto por 10 parroquias:
-PRIEGUE (San Mamede de Priegue): SÍ -CAMOS (Santa Eulalia de Camos): SÍ
TEN. Baixorrelevo no lado dereito de súa TEN. En forma de baixorrelevo esculpido -GONDOMAR (San Bieito de Gondo- domar que conserva placa. Nembarganno lado dereito da súa fachada principal.
fachada principal.
mar): NON TEN.
tes, parece coma se houbese sido retirada e
-VILAZA (Santa María de Vilaza): NON volta a por, a xulgar polo actual sistema de
TEN.
suxeición, distinto do de catro pernos ori-MAÑUFE (San Vicente de Mañufe): xinais de fábrica.
NON TEN:
-DONAS (Santa Baia de Donas): NON
TEN.
-BORREIROS (San Martiño de Borreiros): NON TEN.
-PEITIEIROS (San Miguel de Peitieiros):
NON TEN.
-VINCIOS (Santa Mariña de Vincios):
NON TEN.
-MORGADÁNS (Santiago de Morgadáns): NON TEN.
-CHAÍN (Santa María de Chaín): NON
TEN.
-PANXÓN (San Xoán de Panxón): SÍ -CHANDEBRITO (San Xosé de Chande- -COUSO (San Cristovo de Couso): SÍ
TEN.En Forma de placa de mármore na brito): SÍ TEN. Baixorrelevo esculpido no TEN. É unha placa de mármore. Ven sendo
súa parede Sur. É a única igrexa do conce- lado esquerdo da súa fachada principal. É a única igrexa de todo o concello de Gonllo que non está en forma de baixorrelevo. o que se atopa menos gastado pola erosión
de todas.
BALANZO FINAL:

Das 22 parroquias do Arciprestado do Miñor, 9 conservan inscricións
de simboloxía franquista, xa sexa placa ou baixorrelevo. Salientar o feito
(ignoramos o por que ) de que en TODAS as parroquias do Concello de
NIGRÁN -as sete- consérvanse ditas inscricións e símbolos, malia que xa
a anterior lei obrigaba a retiralas.
Das dúas restantes, só unha en BAIONA e a outra en GONDOMAR (sendo esta a máis sinxela de retirar por estar en forma de placa).
Comentar o feito de que nos baixorrelevos só e necesario borrar as palabras, non hai razón pra borra-la cruz, e que tampouco o borrado afecta a
súa estrutura.
Finalmente lembrar que hai un prazo de seis meses establecido na propia
lei pra retirada dos símbolos, so pena de incorrer en infracción moi grave.

Encarga a túa comida de nadal con nós
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“Non me vexo gobernando con Paco Ferreira, somos
completamente antagónicos”
Manuela Rodríguez Pumar, candidata do BNG á alcaldía de Gondomar
O BNG de Gondomar xa decidiu que a súa actual voceira , a veciña de Peitieiros Manuela Rodríguez , repita como candidata á alcaldía de
Gondomar nas eleccións do próximo ano. Nós conversamos con ela.
Xa podemos dicir, Manuela, que vas ser
a candidata nacionalista nas vindeiras municipais?
Si, xa se produciu a asemblea local na que escolliamos a cabeza de lista e fun distinguida coa
confianza unánime dos meus compañeiros e compañeiras.
Cales son as túas sensacións neste momento?
Estou enormemente honrada pola confianza que
en mi deposita a asemblea do BNG de Gondomar
e con moitas gañas e ilusión de acadar o apoio de
cada vez máis veciñas e veciños
As expectativas realistas?
Temos a esperanza fundada de que imos experimentar un crecemento notable e agardamos
sermos unha forza determinante para o novo goberno de Gondomar. Nestes catro anos fomos a
verdadeira oposición ao goberno de Paco Ferreira.
Unha oposición firme, enérxica, e con alternativas
serias.
Iso quere dicir que no caso de que o alcalde
Paco Ferreira perdese a maioría absoluta consideras a hipótese de que o BNG participe nun
goberno conxunto co PSOE de Gondomar?
Desde logo o traballo realizado polo goberno que
encabeza Paco Ferreira nestes oito anos non o fai
merecedor de revalidar á maioría. E nós non nos
poñemos límites, agardamos que, no tempo que
queda até as eleccións, medre a onda de simpatía
cara o BNG que observamos ultimamente, e con
ela os apoios electorais. Vémonos en disposición
de pelexar mesmo polo goberno de Gondomar.
As cuestións referentes a posibles pactos non as
vou nin a considerar.
Pero ti Manuela non levas dous días nisto, e
eu coincido contigo en que ides ter un crecemento notable, todo apunta a que vai ser así, pero en
ningún caso o suficiente como para considerar
un goberno do BNG sen o PSOE de Gondomar.
Concibes entón un goberno en Gondomar con
Paco Ferreira?
Eu non me vexo gobernando con Paco Ferreira,
somos completamente antagónicos. El ten unha
forma de gobernar que o BNG non comparte. E
eu non vou a especular nin a facer quinielas. O
BNG de Gondomar vai a por todas e sen ningún
tipo de límite. Queremos un Gondomar distinto.
Dicíasme antes que ao teu xuízo Paco Ferreira non merece revalidar a maioría. Por que?
Tanto polo seu talante como polo seu traballo. O
seu goberno traballou basicamente para facer cousas no aparente pero non no necesario. Está moi
ben que haxa prazas bonitas pero hai cousas moito
máis importantes.
Que é necesario que non fixo goberno?
Non apostar por un concello con servizos. En
Gondomar falta saneamento, transporte, internet,
comedores escolares no CRA ou aulas matinais

tivo ocasión de facer
algo máis do que fixo.
Este goberno ten responsabilidade, claro
que si, de que en Gondomar non haxa aínda
PXOM. Todo foron
promesas.
O problema de transporte xa está arranxado?

Manuela Rdríguez Pumar

como servizos de conciliación; non hai dotación
orzamentaria para políticas de igualdade, nin políticas de promoción do emprego, nin de apoio real
ao comercio local que esmorece.
É grave a falla de saneamento?
Si. O noso concello está infrasaneado, o 60% das
súas vivendas carecen de saneamento o que é un
problema grave tanto para quen non o ten como
para a saúde da contorna natural. Hai un problema de contaminación grave na Foz do Miñor que
basicamente está provocado polas deficiencias do
saneamento de Gondomar
Cal é a vosa opinión ao respecto da situación
da auga de Vilaza?
En 2012 os veciños acordaron ceder a rede e o
servizo de abastecemento de auga ao Concello;
en 2015 o goberno do PP de Fernando Guitián,
asumiu esa cesión. En 2016, sendo xa Alcalde
Paco Ferreira, declárase nulo acordo por non se ter
levado a pleno. Dende aquela e até a actualidade,
sete anos despois, a cesión segue sen se facer efectiva e o servizo de abastecemento de auga na parroquia está a prestarse en precario. Esta claro que
a responsabilidade é do goberno municipal. E non
resolver este problema implica entre outras cousas
que haxa arredor de 200 solicitudes de auga sen
atender.
Gondomar non ten PXOM por que?
Este Alcalde xa leva oito anos no goberno e ben

Non, en Gondomar
conseguiuse que máis
ou menos non se desmantelase o que había grazas
á presión do movemento veciñal, porque o traballo do goberno tamén brillou pola súa ausencia.
Pero aínda hai moito que facer, por exemplo no
que atinxe ao transporte nas parroquias
Como está a situación do polígono de Vincios?
Tampouco se pode dicir que sexa resultado dunha
brillante xestión do goberno. Vén de atrás. O tema
vai moi lento e non se debeu de facer todo o ben
que se debera porque nestes momentos hai unha
paralización por unha denuncia dun colectivo de
Valadares.
As parroquias de Gondomar están igual de

atendidas que o casco urbano?
Non, hai moita diferencia de trato. A atención céntrase basicamente na Vila porque se quere que sexa
o escaparate que poida sustentar unha nova maioría
para o partido socialista. As parroquias están desatendidas e falta diálogo cos seus representantes
E a política de humanizacións como a
valorades?
Humanizacións si, pero non así. A ver, o BNG
defende a política de pór as vilas ao servizo das persoas, pero con rigor, non todo vale, e con diálogo
previo con todos os actores afectados. Non se pode
facer todo de costas á xente, que é a marca Paco Ferreira. Non se pode destruír sen crear alternativas, e
falo tanto do acceso aos negocios como das prazas
de aparcamento.
Estades de acordo coa compra da casa de
Peralba?
Si, nós votamos a favor porque consideramos
positivo que o concello de Gondomar se faga con
patrimonio arquitectónico e ademais no centro da
Vila. Outra cousa é a finalidade a que se destine esa
construción. Non creo que teña un proxecto definido, veremos que é o que formula. E o que non tivo
xustificación foi a tala masiva de árbores que se fixo
no xardín.
Acabamos Manuela. Perdoa que insista con
esta pregunta, que xa che fixen varias veces, pero
a min, que son nacionalista desde neno, gustaríame ver ao nacionalismo unido
en todos os sitios do país. En
Gondomar é posible no futuro
inmediato?
Eu vouche contestar o mesmo cá
última vez: considero que BNG
é a casa común do nacionalismo
galego, por iso milito nel. E o
BNG ten as portas abertas para
todas as persoas que se sintan nacionalistas e queiran traballar con
honestidade por unha Ga
liza máis xusta e mellor para
vivir.
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A Banda de música popular de Tui

“ O concello non se porta con nós todo o ben que debera”
Eloi Carrera, director da banda de música popular de Tui
Nace no ano 1881, promovida polo alcalde de aquel
momento. Non está claro se naceu como banda municipal ou xa como banda popular. O que si se sabe é
que xa había bandas de música en Tui con anterioridade,de feito temos constatado a existencia en 1841
dunha banda de música provincial de Tui, cando
esta localidade era capital de provincia.
A banda non tivo unha actividade ininterrompida
pois nas épocas nas que existiron conflitos bélicos
tivo que suspender a súa actividade aínda que a
maior parte dos seus 141 anos de vida si puideron
facer gozar aos e as tudenses da súa música. Na actualidade diríxea un rapaz moi novo, Eloi, un músico que aínda non ten 30 anos e é natural de Rebordáns. Nós conversamos con el
De onde es ti Eloi?
Son nativo de Rebordáns, do barrio do
Foxo e na actualidade resido en Guillarei
Cal é a túa formación?
Estudei o grao musical en Tui, no conservatorio, con Adolfo Besada.E logo a
formación superior fíxena no conservatorio de Vigo.Logo teño varios máster de

A Banda de música popular de Tui nun pasarúas

pos grao tamén relacionados coa música
Adolfo foi tamén director da banda
de música non?
Si, foi ao director que substituín eu. El
retirouse a finais do 2018 e eu comecei
a dirixir a banda a principios do ano seguinte.
Pero ti pareces moi novo para ser

director dunha banda tan importante
como a de Tui?
Ben, xa estou bordeando a fronteira dos
30.O que acontece é que eu entrei moi
novo na banda, con 10 anos, sendo un
neniño e xa levo case 20 anos neste marabilloso mundo
Onde naceu a túa afección pola mú-

sica?
Non teño ningún antecedente na familia. Foi un pouco por casualidade que
comecei de neno con esa actividade e
finalmente o meu camiño e o da música
acabaron fusionándose ata seren inseparables.
Que instrumento tocas?
O trombón, agora eu dirixo, non toco.
E estou a formarme no eido da dirección
Cantos compoñentes ten a banda
de Tui?
Sobre 45 máis ou menos, aproximadamente a metade homes e a metade mulleres. O talento non depende do sexo
Son todos de Tui?
Non, temos músicos e músicas de moitas
partes:Portugal, Tomiño, Salceda, Porriño, Ponteareas...
De que idades?
O abano é moi amplo. O máis novo ten
10 anos e o máis maior ten 67
Como captades os músicos?
O boca a boca é o que soemos facer
Ti vives profesionalmente da música?
Si, pero non da banda .Vivo da música
porque dou clases en distintos lugares.
Un membro da banda de Tui non vive
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diso, ten que ter o seu traballo para poder vivir. Nós cobramos por tocar , desde
logo, pero o que se cobra na banda non dá
para vivir
Cada canto tempo ensaiades?
Todos os venres en Guillarei,no antigo
centro cultural. O local está moi ben, pero
ten un pequeno problema que é o da insonorización que agardemos poder solucionar rápido
Por que en Guillarei e non en Tui?
Ata o 2019 estivemos no conservatorio de
Tui, pero a raíz da pandemia botáronnos
aínda que eu creo que o da pandemia foi
en realidade unha escusa
E logo tendes malas relacións co
concello?
Eu creo que ven de lonxe. En calquera
caso nós emitimos un comunicado no que
expresamos a nosa non conformidade coa
decisión de botarnos de Tui.
Pero non lle vexo moito sentido
eu a iso. Que interese pode ter un goberno municipal en que unha banda do seu
municipio saia do núcleo da localidade e
teña que ir a unha parroquia?

A banda non é municipal, é unha banda de
Tui pero non depende do Concello. É unha
banda popular. O concello non ten moi boa
relación con nós. Eu creo que non se porta
con nós todo o ben que debera.Cando nos
botaron do conservatorio non nos ofreceron ningunha alternativa e fixeron promesas que logo non cumpriron.
Que tipo de público asiste aos voso
concertos?
De todo tipo, ido depende dos concertos.
Por exemplo o ano pasado que celebramos
o noso 140 aniversario fixemos un concerto de rock sinfónico que acolleu desde persoas moi novas ata xente xa moi madura.
E o tipo de música que máis interpretades?
Procuramos abranguer todo tipo de música
Obxectivamente pódese dicir que a
banda ten calidade?
Si, sen dúbida ningunha
Rematamos Eloi, o teu futuro irá
polos camiños da música sempre?
A miña intención é que si, non son capaz de imaxinarme facendo algo diferente.

Entrevista/Baixo Miño

Acto da inauguración do
monumento na honra dos 85 anos da
morte de Cleominio Muñiz Lorenzo e outros seis republicanos soterrados no
cemiterio de Camposancos celebrado
este venres 18 de novembro de 2022

José Manuel Domínguez Freitas durante a súa intervención no acto

Jose A.Uris

Organizado pola Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica do campo de Concentración de Camposancos e Fosa Común de Sestas.
Presentado por Bárbara Domínguez González de
Camposancos, a seu caron o violinista Leo Blanco Novoa, titulado superior en violín e música de
cámara polo Conservatorio Superior de Oviedo,
na actualidade profesor no Conservatorio de Vigo
o que interpretou en primeiro lugar o Himno de
Riego.
Seguidamente tomou a palabra José A. Uris Guisantes que fixo unha breve semblanza dos sete primeiros republicanos falecidos no Campo de Concentración. Cleominio Muñiz Lorenzo de Avilés;
Anastasio Hernández Martín de Salamanca, veciño
de Matico (Bilbao); Maximino Díez Llorente de
Don Juan (León), veciño de Xixón; Isidoro Prieto
Polo de Mieres (Asturias); Ramón Llerandi Vallejo
de Villamayor – Piloña (Oviedo); Camilo Álvarez
Hernández de San Martín de Iruña (Oviedo) e Camilo Arango García de Los Cabos (Oviedo).
Bárbara presenta e agradece en nome da Asociación o infinito agradecemento ao autor do monumento, Daniel Pazó Piedra de Nigrán que explicou
o porqué se interesou pola historia do rapaz estudante de 18 anos Cleominio Muñíz Lorenzo morto
por disparos dun sentinela, o 18 de novembro de
1937
De seguido Leo Blanco interpretou ao violín “Siciliana” de María Theresa Von Paradís, dándo a
palabra ao presidente da asociación, José Manuel
Domínguez Freitas, “A nosa Asociación leva algo
maos de dous anos de andadura nos que, por fortuna, sacamos adiante uns cantos proxectos que nos
fan estar ben satisfeitos.
A Unidade Didáctica que levamos ós Centros de
Ensino, o libro “A Porta do Inferno”, a reposición
das lápidas da Fosa Común de Sestas, son algunhas
das maos destacadas. Para estas e outras cousas que
virán no futuro, temos contado con inestimables
axudas: da Fundación 10 de Marzo de CC.OO,
da Fundación Muñiz Zapico de Asturias, da Asociación de Memoria MIlitar Democrática, da Federación de Pensionistas de CC.OO. de Vigo, do
Concello da Guarda, dos Herdeiros de Juan Noya

Gil e de Manuel Domínguez Pacheco “Taxota” e
tantas outras persoas,
Pero no acto de hoxe quixera destacar dous principais agradecementos. En primeiro lugar ás persoas
que fixeron posible o monumento que imos inaugurar. Daniel Pazó, canteiro, escultor afeccionado que
tivo a idea e lle deu forma de maneira desinteresada. A José Manuel Rodríguez Crespo que sempre
estivo na loxística. Moitas grazas aos dous.
En segundo lugar, a esas persoas que fixeron posible que dende 1937, nunca faltaran flores na
tumba,. Esas persoas mantiveron durante 85 anos
a memoria de Cleominio, sen elas, este acto, este
recoñecemento público non sería posible. Inmensa
gratitude a todas elas.
Hai unhas poucas semanas apróbase a no va Lei de
Memoria Democrática que xa tivo unha primeira
consecuencia. Queipo de Llano, culpable da morte
de 45.000 persoas, saía, con nocturnidade da Macarena. Os seus familiares tiveron que facelo a escuras, esquivando ós medios de comunicación.
Pola contra, nós, aquí, a plena luz do día e con satisfacción, lembramos a Cleominio e seis compañeiros máis que deron a súa vida por ser fieis ós
ideais da República.
Os partidos políticos de dereitas e algunha parte da
cidadanía deste país vennos acusando ós que loitamos pola verdade, pola xustiza, e pola reparación
de que rompemos o espírito da Transición. É pregunto, preguntamos é que o espírito da Transición
amparou ós xenocidas? É que hai que esquecer o
que fixo Queipo e tantos outros ? É que non se pode
revisar o que pasou en miles de Consellos de Guerra que condenaron a morte a miles de persoas ? É
que os familiares dos que aínda están en cunetas e
fosas, non teñen dereito a darlles sepultura digna ós
seus ? É isto é revolver o pasado como argumentan
algúns ?. Non será mais ben, que lles interesa tapar
o que aconteceu naqueles anos ?
Agora é máis fácil a loita porque hai leis que nos
amparan. Durante moitos anos escuros e duros,
a loita tivo que facerse dende o anonimato e con
tódalas cautelas.Pero algúns e algunhas tiveron coraxe para facelo, para manter viva a memoria. Grazas por ese corazón tan grande. Sinto hoxe unha

Bar O Couto desexa felices festas a seus clientes e amigos
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36788 a guarda
pontevedra

telf. 986 62 72 36
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satisfacción especial que entre nós están familiares
(Fefa, Cecilia e José Benito) do albanel camposino,
Cándido Martínez Martinelli e de Josefa Vicente
Martínez.
Cándido foi artífice de preparar a tumba de Cleominio e colocar unha cruz abandonada, súa esposa
de poñer flores ao igual que fixeron as camposinas,
Eladia Loureiro Vega, Avelina Vázquez do Barrio do
Palomar (casada anos mais tarde con un prisioneiro),
Blanca Carrero Veiga (esposa de Agustín Moeira

Portela) Todas elas, ata hoxe sen saír a luz pública
foron (entre outras mais de Salcidos e A Guarda) as
que axudaron a ducias de prisioneiros.
De seguido tomou a palabra Marco A. Santos Soto
da Asociación da Memoria Militar Democrática.
Para rematar os familiares de Cándido e Josefa levantaran as bandeiras republicanas do monumento,
quedando inaugurado baixo o son do violín de Leo
Blanco Novoa que interpretou a Internacional acompañada das voces dos presentes.

‘Voces Novas’, altofalante da mocidade
tomiñesa no X Foro de Participación
Infantil Parlamento de Galicia - Unicef
Representantes do Consello da Infancia e Adolescencia de Tomiño participaron neste encontro xunto con integrantes de consellos locais doutros
once municipios
Tomiño

É hora de facerse cargo e
que a saúde mental sexa
unha prioridade na sanidade pública. Así de rotundas e rotundos se amosaron os e as representantes
do Consello da Infancia
e Adolescencia de Tomiño, ‘Voces Novas’, que
participaron no X Foro
Infantil Parlamento de
Galicia-Unicef celebrado
en Santiago de Compostela, no que compartiron
experiencia con nenos,
nenas e adolescentes dos
consellos locais de partici- As “voces novas”Tomiñesas no Parlamento
pación de Ames, Burela, Cabanas, Castrelo de Miño, Consultas en horario pouco axeitados, unidades esMoaña, Moeche, Nigrán, Ponteareas, Redondela, pecializadas só para maiores de 16 anos... son aspecTeo e Viveiro.
tos que as e os integrantes de ‘Voces Novas’ poñen
Acompañados pola concelleira de Mocidade e Par- en cuestión e que non permiten cumprir o artigo 24
ticipación Infantil, Fátima Rodríguez, as e os rapaces dos dereitos da infancia: poder desfrutar do máis
tomiñeses expuxeron as súas conclusións despois de alto nivel posible de saúde e recibir unha atención
meses reflexionando e pensando propostas de mello- sanitaria axeitada. “Precisamos que as persoas adulra relacionadas coa saúde mental, un dos temas cen- tas comecedes a tomarvos este tema en serio. Non
trais do foro. A encargada de subirse ao estrado foi queremos parches”, salientou Carmen ao tempo que
Carmen, que destacou que “se algo positivo deixou facía fincapé en que hai que ter en conta que “soa chegada da COVID-19 foi que un tema tabú ou lucionando a pobreza e precariedade xa estariades
cunhas connotacións tan negativas como este se pu- reducindo moitísimo os problemas de saúde mental
xesen por fin enriba da mesa”. “Pero precisamos que de moitas familias”.
os centros médicos, hospitais e incluso os centros O encontro estivo presidido pola vicepresidenta
de ensino conten con persoal cualificado para facer primeira do Parlamento de Galicia, Elena Candia,
fronte ao que xa poderiamos denominar tamén como que agradeceu a todas e todos os mozos e mozas a
pandemia”, recalcou ao tempo que lembrou ao pú- súa participación e compromiso “xa que cremos de
blico que a primeira causa de morte por causas exter- verdade na vosa implicación, xa que a vosa opinión
nas na xente moza é o suicidio.
conta e debería contar aínda máis”.

Formación/capacitación de
promotores turísticos

As actuacións desenvólvense nas Eurocidades de Valença-Tui e
Monção-Salvaterra de Miño. As inscricións están abertas, cada unha limitada a un máximo de 20 participantes
Tui

Dentro do proxecto “Río Miño: Un Destino Navegable”, a Entidade de Turismo de
Porto e Norte de Portugal porá en marcha
dúas accións formativas para promotores
turísticos. O primeiro ten lugar na Eurocidade Valença-Tui, os días 17, 18 e 25
de novembro, e o segundo na Eurocidade
Monção-Salvaterra de Miño, os días 12, 14
e 16 de decembro.
Constando de dúas mañás e unha xornada
completa, xa está dispoñible a inscrición
para cada acción, cun mínimo de 12 e un
máximo de 20 persoas. Os os interesados

poden inscribirse a través da seguinte ligazón:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGPyYB80BJow0ZeAp5USkfThs7wRqK2HnXFU3v1OgNrtphug/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
Dirixidas aos axentes turísticos da comarca, situados en oficinas de información ou
“portais” da comarca, como museos, tendas turísticas, restaurantes ou unidades de
aloxamento, as accións teñen como obxectivo reforzar a marca común “Rio Miño”,
potenciando o coñecemento e o traballo en
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rede. dos profesionais do sector.
Tamén se pretende transmitir información
detallada dos principais puntos de interese
dos catro concellos, así como dos seus respectivos produtos potenciais e endóxenos.
Entre os obxectivos propostos tamén se
inclúen visitas a centros históricos, paseos
pola beira do río Miño, transmisión de técnicas de comunicación e creación de produtos turísticos transfronteirizos.
Dias
17, 18 e 25 de novembro
12, 14 e 16 de decembro
Programas
Programa (primeira acción)
Programa (segunda acción)
Inscrición
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGPyYB80BJow0ZeAp5USkfThs7wRqK2HnXFU3v1OgNrtphug/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Opinión

Ángel Pérez, profesor de Filosifía

H

Zona crítica

ai uns días, o día nove de novembro, morreu Bruno Latour. Para
algúns o filósofo francés máis coñecido fóra do seu país e, tamén, o máis
controvertido, fóra e dentro do hexágono.
Ao meu ver, esa dobre cara ten a súa razón
de ser na súa persoal maneira de cuestionar
a modernidade, conforme coa cal, e simplificando moito, a ciencia tería nos devolto ao
mesmo punto do que nos prometeu librar,
isto é, da nosa dependencia as condicións
da vida na Terra. Nacida no século XVII, a
ciencia fíxonos crer no dominio da natureza e convenceunos da necesidade de deixar
atrás a relixión e, sobre todo, a política. Ao
cabo de tres séculos, vémonos nunha situación na que non parece haber máis saída que
entendérmonos, en sentido político, con esa
parte da cortiza terrestre que Latour chama
“Zona crítica”. O único lugar do universo
coñecido onde é posible a vida humana.
Distinguiu con forte énfase entre Ciencia
con C maiúscula e ciencia con c minúscula.
O que temos, na súa opinión, son ciencias
minúsculas, ciencias particulares con cadansúa forma de resolver problemas. Todo
saber é particular, no dobre sentido de desenvolvido
con medios
particulares e no de
limitado a
un
campo
p a r t i c u l a r.
Sabemos
de plantas,
de nanopartículas, de
economía,
ou do que
sexa, mesmo
sabemos de

“saber”, pero en ningún caso alcanzamos “o
saber” con maiúscula, a verdade absoluta.
Nin somos deuses omniscientes, nin podemos imaxinar a paisaxe intuída por Adán ao
abrir por primeira vez os ollos á contorna.
Sempre nos quedaremos cunha visión particular entre outras visións particulares. Daquela, si, as ciencias cada vez nos dan máis
coñecementos, pero con todo non teñen ao
seu dispor uns recursos distintos aos da razón común, non posúen superpoderes. De
aí que teñamos que seguir sendo razoables.
Isto é, políticos. Con algo tan vello e simple
coma iso, Latour declarouse non moderno,
inda máis, afirmou que “nunca fomos modernos”. Non sorprende pois que os modernos se sentisen, nos sentísemos, molestos.
Porén, ao negármonos toda esperanza en
que un día a ciencia acabe coa ignorancia e
administre a demanda todas as necesidades
humanas ou poida facer realidade unha sociedade en paz, contén unha enorme forza
política para a causa do cambio climático.
Enténdase: para a causa dos innumerables
seres que habitan a Terra. O tema agora non
é como afrontar os problemas provocados
polo cambio climático no medio ambiente
ou na economía coas vellas categorías da
política moderna: soberanía, estado, nación
e demais.
Esas categorías partían de que a historia
é un asunto humano. Pero desde a Gran
Aceleración que deu paso ao Antropoceno,
aquel suposto de que a Terra non tiña historia e os seus cambios eran predicibles acabouse. Ninguén pode saber, ningún proxecto de enxeñería pode garantir, que poida
suceder no planeta se a temperatura media
global supera os catro grados centígrados.
O tema pois, lémbranos Latour, é aceptar a
nosa condición terrícola e colaborar cos demais seres vivos no seu mantemento.

Novembro 2022

XXVI

Baixo miño

Tres voluntarios de Tui reciben o distintivo de permanencia de Protección Civil
por máis de 25 anos na agrupación local

traballo desinteresado e altruísta que levan
a cabo ao longo do ano actuando tanto en
caso de accidentes ou incidencias coma
colaboración con diversos eventos deportivos, culturais ou sociais. Destácase amais
o seu esforzo tanto na súa actuación nestas
ocasións coma na formación continúa que

levan a cabo ao longo do ano realizando
diferentes cursos de especialización.
O alcalde, Enrique Cabaleiro, xunto ao
concelleiro de Seguridade, José Ramón
Magán, e o de Medio Ambiente, Ismael
Diz, acompañaron aos voluntarios tudenses na entrega deste recoñecemento.

O Concello de Tui pon en marcha a
campaña #ElixeTui, para incentivar o
consumo local
Fortalecer a imaxe do comercio local e animar á veciñanza a consumir en
clave local son os obxectivos desta campaña
Tui

Os tres Homenaxeados (esquerda) con parte da corporación municipal

Tui

Tres membros da Agrupación de Volunta- rios de Protección Civil de Tui recibiron
o pasado sábado na Estrada, na sede da
Academia Galega de Seguridade Pública,
o distintivo de permanencia de Protección
Civil.
Trátase de José Pérez Alonso, Adolfo Pérez Paramos e Nicolás Martínez Pazos, que
levan 32 anos formando parte da agrupación tudense. Foron 3 do 57 voluntarios de
agrupacións de toda Galicia que recibiron
este recoñecemento por levar máis de 25
anos formando parte de Protección Civil.
Dende o Concello de Tui felicítase a estes
tres voluntarios por este recoñecemento, ao
tempo que se lles amosa o agradecemento,
tanto a eles coma ao conxunto de persoas
que integran a agrupación municipal, polo

O Concello de Tui quere elevar o seu comercio local ás alturas. Neste camiño vén
de poñer en marcha unha campaña promocional de apoio ao comercio de proximidade baixo o lema #ElixeTui, unha
orixinal campaña impulsada dende a área
de comercio coa que se busca “impulsar
e promocionar a compra nos establecementos locais sensibilizando á veciñanza da importancia de consumir en clave
local para activar a economía, defender o
emprego e impulsar o crecemento da nosa
cidade en beneficio de todos e todas”,
como sinala a concelleira de Comercio,
Ana Núñez.
A campaña estará activa ao longo dos
próximos meses coincidindo con datas de
grandes eventos que mobilizan unha gran
cantidade de compras. A campaña de comunicación incluirá un amplo abano de
accións cos que implicar á veciñanza e comerciantes na dinamización do comercio
local nesta recta final do ano, animando a
todas e todos os tudenses a apostar polo
consumo de proximidade o longo do ano
e de xeito especial nas próximas datas de
compras como é o Black Friday ou durante as festas de Nadal.
Para iso, o Concello deseñou unha imaxe
específica e distribuirá entre o sector da

mercado
tomiÑo

Vermout
Artesanos
Hamburguesas
Bocatas

El bar del
mercado

hostalaría e a restauración manteis coa
imaxe da campaña, colocará carteis nos
establecementos, repartirá entre os comerciantes bolsas de cartón serigrafiadas,
instalará unha valla publicitaria coa que
animar tamén a mercar en Tui a todas e todos os visitantes e iniciará unha campaña
de promoción en radio e nas redes sociais.
O Concello anunciará proximamente as
bases e forma de participación, a través
das redes sociais de #QueroTui do sorteo
de bolsas de rafia, cestas de produtos e varios carriños para a compra coa imaxe da
campaña. Precisamente dende as redes sociais de #QueroTui levarase a cabo unha
campaña de impulso ao comercio local a
través dos propios protagonistas, os e as
comerciantes, a clientela e os produtos.
Coa imaxe de Tui subindo ao ceo grazas
a milleiros de globos, a campaña está inspirada na historia real de Edith Macefield,
unha muller de 80 anos de Estados Unidos
que sostivo unha longa batalla contra os
donos dun centro comercial que pretendían desaloxar a súa casa para continuar
co proxecto e que deu lugar a coñecida
película de animación Up!. “Esa é exactamente a mensaxe que queremos trasladar ao pequeno comercio, que as ameazas
poden converterse en oportunidades”, explica a edil, que destaca tamén que a campaña “quere sensibilizar á veciñanza da
necesidade de ser solidarios coas e cos nosos veciños, especialmente agora que se
achega unha época de moitas compras”.
Todo o material promocional da campaña está a disposición dos establecementos
comerciais na Oficina de Turismo de Tui.
As persoas interesadas poden dirixirse ao
correo comercio@tui.gal ou ao teléfono
da concellería 673 14 95 25 para calquera
aclaración ou dúbida.
Esta campaña conta co financiamento
da Consellería de Política Lingüística da
Xunta de Galicia e do Concello de Tui.
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Tomiño deu apoio a máis de 4.300
Tomiño pon en marcha Encaixat, un
persoas para promover o seu benestar programa pioneiro de atención integral
social
á infancia e adolescencia

Xunto a este programa de valoración,
orientación e información, en 2021 o
Concello atendeu a
285 tomiñeses e tomiñesas na unidade de
convivencia e axuda
a domicilio e asistiu
a 199 familias no de
educación familiar

Sandra González en primeiro termo

Tomiño

O Concello de Tomiño segue avanzando
ano a ano para garantir que toda a veciñanza poida acceder a unha atención social
que lle permita mellorar a súa calidade de
vida, fomentando a integración e apostando pola prevención. Só durante o ano 2021
a área de Benestar Social prestou apoio a
4.355 persoas dentro do seu programa de
valoración, orientación e información, a
través do que se tramitaron numerosas solicitudes relacionadas con persoas maiores,
con diversidade funcional e dependencia,
con familia e infancia ou con muller, entre
outros.
“Facer una balance anual permítenos visibilizar e dar a coñecer á veciñanza todas as
tarefas que abarca a área de Benestar Social e o amplo abano de servizos que ofrece
a todos os tomiñeses e tomiñesas, así como
ver as melloras e os avances que cada ano
facemos na conquista do benestar de todos
e todas”, explica a alcaldesa, Sandra González.
Entre outras accións postas en marcha por
esta área, ao longo de todo o ano pasado 65
usuarios e usuarias participaron no servizo
de axuda no fogar con carácter básico, e

outros 144 con grao de dependencia. Ao
abeiro do programa de apoio á unidade de
convivencia e axuda a domicilio tamén se
prestaron camas articuladas e grúas a 24
persoas, 16 beneficiarios e beneficiarias están adscritos ao programa Xantar na Casa e
outros 36 ao de teleasistencia domiciliaria.
Co obxectivo de promover a integración
social e a calidade educativa, o Concello
de Tomiño ten en marcha tamén un servizo
de educación familiar no que participaron
o ano pasado 199 familias con 511 menores a cargo. Ademais, dentro do programa
de integración social, 168 unidades familiares percibiron algunha axuda económica
de emerxencia.
A concelleira responsable da área de Benestar Social, Cristina Martínez, explica
que “é fundamental facer unha diagnose
social da comunidade, analizar as súas
necesidade e demanda, e deseñar así un
plan de intervención en caso de colectivos
ou persoas socialmente vulnerables, pero
tamén facer unha detección precoz de situacións de risco que nos permitan desenvolver actuacións de carácter preventivo
ou de promoción e integración

A
alcaldesa,
Sandra González, e o director territorial
de Galicia de
Aldeas Infantiles SOS, Víctor
Muñoz,
asinaron este
mércores
o
convenio
de
colab oración
do proxecto,
que se converte A corporación municipal con membros de Aleas Infantís
nun centro de proximidade. Comezará atendendo a dous grupos formados
por 8 menores e con intervención terapéutica para cinco familias
Tomiño

Tomiño continúa a ser un referente en
políticas de infancia e adolescencia. O
Concello e Aldeas Infantiles asinaron este
mércores o convenio de colaboración para
a posta en marcha de Encaixat, un proxecto
pioneiro no no que se entende a infancia
dun xeito integral atendendo ás necesidades educativas, ao apoio psicolóxico e ás
familias buscando que os nenos, as nenas e
a mocidade tomiñesa poida vivir integrada
e feliz na súa contorna.
O proxecto arrancará en Tomiño este mes
convertido nun centro de proximidade co
que se busca mellorar a igualdade de oportunidades dos e das menores en situación
de risco e vulnerabilidade que forman parte do Servizo de Educación e Apoio Familiar (SEAF) municipal a través dunha
metodoloxía de intervención innovadora,
con atención integral a nenos e nenas, tendo sempre en conta as súas necesidades de

apoio escolar, formación en competencias
esenciais, lecer educativo e apoio psicolóxico para mellorar as súas condicións de
vida e a das súas familias.
“Seguimos apostando por atender á nosa
infancia e adolescencia dun xeito integral,
coordinando recursos e fomentando sinerxías para prestar un servizo que se fixo
máis necesario se cabe tras a pandemia. Co
Encaixat creamos un espazo socio-comunitario dedicado á infancia e á adolescencia, continuando así co gran traballo que
estamos a desenvolver para seguir sendo
referencia en políticas de infancia. Así,
non só poderemos atender as necesidades
de cada neno e cada nena pensando no que
precisa e nas características da súa contorna e das súas familias, senón que nos permitirá achegar os recursos ás e aos usuarios
evitando que teñan que desprazarse e favorecendo a súa
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A Nova Peneira Parroquia a Parroquia:

Santa María de Areas(Ponteareas)
Na nosa andaina por todas as parroquias
toda a parrodos 32 Concellos nos que ten presenza A
quia. Estes son,
Nova Peneira desta volta mergullámonos
Agualevada,
en Santa María de Areas, unha parroquia
Alemparte, A
moderna e con moita historia á vez siCruz, Ganade,
tuada na entrada da vila de Ponteareas, de
A Gándara, A
feito a vila toma o seu nome do topónimo
Lomba, O Picoque denomina á esta entidade de poboato e San Brais.
ción. Areas ten un problema serio pois
Da súa historia
a N120 fende parroquia e alén da ferida
podemos dicir
emocional que supón o corte físico en
que esta parrodúas partes da terra na que un naceu, o
quia foi entreperigo de ser atropelado é tan importante
gada á Igrexa
que xa houbo varias persoas que falecede Compostela
ron nesta estrada. Areas ten un tecido asopolo Rey Alfonciativo moi importante; vivo e dinámico
so III entre os
que pelexa por manter a súa identidade e
anos 893 e 899.
as súas tradicións e representa a modo de
Do seu patrimetonimia o que é o Concello de Ponteamonio, o que
reas na actualidade: unha localidade que
máis destaca é a
sufriu durante décadas os gobernos da
Igrexa de Santa
peor das dereitas e que agora goza dun
María de Areas
goberno digno que dá todo o que ten e
que foi consmáis para converter o seu concello nun lutruída en 1878,
gar amable para vivir e que poida ofrecer
para substituír
oportunidades de desenvolver un proxec- Igrexa de Santa María de Areas
á antiga igrexa
to vital persoal ás novas xeracións de mo- Ponteareas, no condado Paradanta. Ten que estaba situada en Ganade e, que dezos e mozas de Ponteareas.
uns 1000 habitantes entre homes e mulle- bido á súa proximidade ao río Tea, sufría
Areas é unha parroquia do concello de res e conta con 9 barrios distribuídos por frecuentes inundacións. Nesta igrexa so-

Hortensia Bautista, secretaria da Asociación Cultural de Areas

Tensi, cales son os lugares máis bonitos que merece a pena visitar e coñecer da
túa parroquia?
Areas ten tres capelas, dúas con devoción
do Santo que son, Santa Lucía de Ganade e
San Brais. Tamén hai unha capela que pertencía a unha casa solariega ou pazo que lle
chaman a Capela da Pesqueira.
Logo está igrexa de Areas. Esta é a máis
impoñente de todo o concello e foi construída a finais do século 18.
Hai diversas casas solariegas pola parroquia coma o Pazo de Porto Barreiro, xunto ao campo de fútbol, ou o que agora é
a Granxa Escola, instituto de formación

agraria, antes era o Pazo Boa Vista, este foi
requisado na guerra civil por Franco.
Destacar o barrio de Ganade que, aínda
que agora estea cheo de estradas, sempre
foi o barrio máis apartado do centro de
Areas. Ten o parque da Bouza Vella, extrema coa marxe dereita do río Tea e sempre
tivo moita conexión tanto con Ponteareas
como con Angoares. De feito, o nome de
Ponteareas vén da unión de Ponte, en referencia á ponte romana, tamén coñecida
coma Ponte dos Remedios, e Areas, nome
desta parroquia. Areas foi a sede do Arciprestado de Ribadetea, isto vén dunha delimitación eclesiástica antiga.

Cales son os principais problemas e
necesidades que tedes aí en Areas?
O noso maior hándicap ou problema é que
Areas é atravesada á metade pola Nacional
120 e isto provoca moitísimo tráfico. De
feito, chegouse a chamar o matadoiro de
Areas polos veciños e veciñas da parroquia
que foron atropelados e moitos falecidos,
ao tentar cruzar esta estrada. Non ten ao
longo de todo o seu trazado pola parroquia
nin un só paso peonil. Tanto a nivel de
chan como paso elevado para poder transitar pola parroquia sen perigo. Problema
que tamén ten o barrio veciño de Xinzo, e
por isto no seu día houbo varias manifes-

bresae un retablo de pedra dedicada á Virxe das Dores e da Paixón do Señor, obra
do Canteiro José Cerviño García.
Salientar tamén a capela de San Brais do
Século XVII e a de Santa Lucía do Século
XVIII.
O Pazo Boa Vista, agora transformado
na Granxa Escola e o Pazo de Porto Barreiro, que pertenceu a familia dos Ponce
de León. Este Pazo está catalogado como
Patrimonio Galego. Está situado no barrio
de A Gándara e foi construído entre os Séculos XVI e XVIII. Consta dunha edificación de planta rectangular con engadidos
posteriores feita en pedra granítica de boa
factura. Posúe dúas altura, con cuberta a
catro augas.
O acceso ao pazo permite ver unha fachada principal cunha escalinata de pedra
de cantería. Destaca nel tamén o escudo
nobiliario da familia. Actualmente é unha
residencia privada e non se pode visitar.
Para coñecer máis desta parroquia de
Ponteareas atravesada practicamente na
súa metade pola estrada Nacional 120,
que deixa espallados aos seus veciños
e veciñas por ámbolos lados da estrada,
conversamos con Hortensia, secretaria da
asociación Cultural da parroquia:

tacións polo que conseguimos que se limitará a velocidade. O reclamo que estamos
a facer desde Areas como parroquia é que
se humanice o tramo que vai desde Ponteareas a Xinzo, é unha necesidade para a
convivencia da parroquia.
De feito, desde a casa cultural solicitamos
ao concello que impedise o tráfico rodado nas dúas direccións por diante da casa
cultural. O Google manda os coches cara
á igrexa para ir a Guláns, ás veces pasan
camións dunha envergadura tremenda.
Outro problema da parroquia foi a súa industrialización desordenada. Construíronse naves industriais aos dous lados da esPan integral e artesán
pan de centeo, empanadas
roscóns e bicas
croissants e napolitanas
Despacho: Rúa Estrada,13
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trada, no seu día ilegais. Agora, co novo
PXON, creo que quedan todas legalizadas,
algunhas con actividades insalubres para a
saúde dos nosos veciños e veciñas. Aquí
existe o Polígono Industrial da Lomba pero
este non tiña capacidade para asumir tanta
industria. Aquí hai empresas moi potentes,
cun gran peso económico para o concello.
Consecuencia desta industrialización desordenada é que Areas non poida desenvolver a zona residencial que se merece, Areas
podía ser unha das mellores zonas residenciais da entrada a Ponteareas, pero isto está
moi complicado.
Como se porta o Goberno de Ponteareas coa parroquia?
Desde a Xunta Directiva non temos
queixa, todo o que solicitamos para as actividades, concédesenos.
Si que temos carencias a nivel de infraestruturas. A casa cultural non ten ningún
terreo adxacente para desenvolver ningún
tipo de actividade fóra, por iso solicitamos
o peche do vial que pasa por diante.
Como asociación cultural, cales son
as principais actividades que desenvolvedes?
Organizamos cursos en colaboración coa
Deputación Provincial e outros, de forma
particular como asociación. Falamos de
cursos como leterin, actividades en follato,
risoterapia ou habilidades dixitais. Clases
de pandeireta, de gaita e de percusión ou
teatro.
Tamén temos unha programación cultural
estable ao longo de todo o ano. Adoitamos
facer de dúas a tres actividades culturais
mensuais. Aquí hai obras de teatro, concertos de corais ou mesmo desfiles de traxes
galegos, entre outras.

Tamén organizamos ou apoiamos actividades no verán con moito éxito. Este verán
tivemos na parroquia a primeira edición da
“Festa hortera”. Esta festa foi organizada
polas mocidades de Areas coa que colaboramos en todo momento. Esperamos que
poida seguir no tempo, pois tivo unha repercusión incrible.
O Rastrexo Nocturno de Areas tamén é
moi importante. Antes da pandemia ía
pola súa quinta edición. Despois do parón
volveu facer outro, este Samaín, pero por
causa do tempo xa non se puideron desenvolver a mesmas actividades, aínda así,
participou moitísima xente. Esperamos que
poida volver para os veráns, como sempre.
Tamén facemos a Festa das Cacharelas de
San Xoán.
Contamos coa Coral de Santa María de
Areas e co equipo de fútbol CD Cultural
Areas, este chegou a ascender a Terceira
División na temporada 2008-2009.
Non podo deixar de nomear tamén á Comunidade de Montes, que colabora moitísimo coas nosas actividades.
Como valoras a implicación dos veciños e veciñas de áreas coa asociación
cultural?
Dos 1000 habitantes que ten Areas, 400
son socios da casa cultural. Temos bo apoio
veciñal en canto a socios, pero botamos en
falta que participen máis nas nosas actividades. Areas ten un enclave que está moi
próximo a Ponteareas e a Porriño, coma
tamén ao sur de Pontevedra. Agradecemos
que toda esta xente apóienos e participe no
que organizamos pero, queremos facer un
chamamento aos nosos veciños e veciñas
para que participen máis nas nosas actividades.

O Concello inicia as obras de reparación
do auditorio municipal de Ponteareas
Os traballos permitirán corrixir as filtracións de auga causadas polos deficientes arranxos realizados no ano 2010
Forman parte dun proxecto de integración da instalación na malla urbana
de Ponteareas

A corporación co plano do novo Auditorio

Ponteareas

A alcaldesa, Cristina Fernández Davila, asinou xa
a documentación que autoriza o inicio das obras
de impermeabilización e reparación dos danos
que sufriu o auditorio municipal de Ponteareas
tras anos de filtracións e os graves danos causados
polos arranxos executados de forma incorrecta no
ano 2010 e que obrigaron ao seu peche hai dous
anos para garantir a seguridade dos usuarios e
usuarias. A previsión é que esta instalación volva
estar aberta ao público en primavera.
Estas obras, que se inclúen no proxecto de integración do auditorio na malla urbana da vila, son
posíbeis grazas a moitos meses de traballo técnico

que permitirán ao fin a reapertura “dunha instalación emblemática para a vila”. “Comezamos uns
traballos que devolverán a vida ao escenario do
auditorio e un espazo único á veciñanza no que
gozar da cultura e do lecer. Estamos a traballar
para solucionar todos os problemas que fixeron
que levemos tanto tempo sen poder empregar
estas instalacións, problemas de humidades que
viña arrastrando case dende o seus inicios que
xa se reflectían no proxecto técnico realizado en
2009 antes da súa reforma e que a remodelación
acabou de agravar”, explicou a rexedora.
Con estes traballos que se inician agora elimi-
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naranse as principais causas das filtracións ao
interior do auditorio municipal e repararanse
paredes, falsos teitos e todas aquelas zonas que
poidan estar danadas como consecuencia da
entrada constante de auga. Nun informe técnico
do 2021 recóllese que estas filtracións chegan
ao interior do auditorio principalmente pola
parte central da praza, nos arredores do parque
infantil, e pola auga acumulada no sumidoiro
perimetral, que a través dos ocos da fachada entra ás cámaras interiores dos muros e aos falsos

teitos. Ademais, tamén se remodelarán os lucernarios cun novo sistema acristalado estanco,
así como o saneamento da zona do parque infantil e do perímetro da praza; arranxaranse as
filtracións das fiestras, sen sistema para escorrer
a auga; e repararanse os paramentos interiores e
dos teitos e falsos teitos.
A reparación e impermeabilización do auditorio Reveriano Soutullo suporá un investimento
de 185.000 euros financiados ao abeiro do Plan
Concellos 2022.

ción” a transformación levada a cabo no centro da
vila e salienta que o que antes era unha rotonda, en
referencia á Praza de Bugallal, agora é unha enorme praza con xardineiras onde as persoas conviven sen a presenza de vehículos. Teles explica
que en poucos minutos puido fotografar “persoas
maiores camiñando con bastóns, algunhas en cadeiras de rodas, pais con carriños de bebé e nenos
en bicicleta entre cidadáns que paseaban a pé”.

No artigo, Paula Teles explica que a visita rematou
“cun momento moi especial. Oíase o bater da pelota
no chan. Eran as crianzas que, felices, volvían xogar
na rúa. Nese instante todos percibimos que a lección
maior do día estaba alí”.
O Goberno municipal amosou a súa satisfacción porque “o exemplo de Ponteareas en materia de mobilidade sexa recoñecido, aplaudido e divulgado máis alá
do noso País por especialistas de recoñecido prestixio

ENDESA reclámalle ao concello de
Mondariz unha débeda de 144.385€
A especialista en mobilidade, Paula
Teles, enxalza o modelo de Ponteareas e inicia os trámites para a suspensión
do subministro eléctrico
no principal xornal portugués
Teles é presidenta do Instituto de Cidades e Vilas con Mobilidade en Por- Alternativa por Mondariz amosa a súa preocupación pola situación ecotugal e visitou Ponteareas a pasada semana con motivo da xornada da Fa- nómica do Concello,que tamén debe máis de 152.278 euros ao concello de
Mondariz Balneario
cultade Ágora da Deputación de Pontevedra
A especialista en mobilidade, Paula Teles, enxalzou onte o modelo de mobilidade de Ponteareas
nun artigo publicado no principal xornal portugués, o Jornal de Noticias. Paula Teles é enxeñeira
civil, presidenta do Instituto de Cidades e Vilas

www.eidodafonte.com

con Mobilidade en Portugal e fundadora da mesma institución en Brasil, experta en mobilidade e
autora de numerosas publicacións sobre a materia.
Na súa condición de experta en mobilidade, cunha
longa traxectoria no asesoramento a institucións e
en labores docentes, Teles participou como especialista convidada na xornada da Facultade Ágora, organizada pola Deputación de Pontevedra a
pasada semana en Ponteareas e á que asistiron
ducias de persoal técnico e de representantes políticos da provincia para coñecer in situ as políticas
de mobilidade implementadas en Ponteareas nos
últimos anos. Na xornada, a alcaldesa Cristina
Fernández Davila e o primeiro tenente de alcaldesa e concelleiro de Mobilidade, Roberto Mera,
expuxeron detalladamente a estratexia seguida en
Ponteareas para recuperar o espazo público para
as persoas e acompañaron á especialista portuguesa e ao resto de participantes nunha visita guiada
por todo o centro urbano.
No seu artigo, Paula Teles cualifica de “revolu-

Moi Felices festas aos nosos

Mondariz

O pasado 26 de outubro a compañía ENDESA comunicoulle por escrito ao Concello de Mondariz que a débeda pendente
con esta empresa subministradora de electricidade é de “144.385,75 euros siendo el
importe de la misma con antigüedad mayor
de 60 días, y por lo tanto vencida y exigible
de 81.952,30 euros”. A empresa pon en coñecemento do Concello que “nos vemos
obligados a iniciar los trámites de suspensión del suministro para los contratos no
esenciales, acción que se llevará a cabo de
mantenerse el impago”.
A maiores a empresa CORREOS, que
mantén co Concello de Mondariz un contrato para a prestacións de Servizos Postais e Telegráficos reclamoulle por escrito
o pasado 13 de outubro o pagamento de
910,51 € que tamén debe
correspondente a comunicacións postais dos meses
de abril, maio, xuño e xullo. Correos infórmalle que
“la cantidad adeudada debe
efectuarse sin más demora
se les requiere formalmente para que en el plazo de
DIEZ DÍAS NATURALES desde la entrega de
esta comunicación”. Á
vista destes impagamentos
clientes e amigos e doutra débeda que lle re-

Xoán Carlos Montes Bugarín

clama o Concello de Mondariz
Balneario por valor de máis de 152.278 €
en concepto de depuración de augas residuais dos
anos 2019, 2020 e 20211 ,Xoán C. Montes
Bugarín, portavoz de Alternativa por Mondariz, quere facer pública a súa preocupación pola situación económica que atravesa o Concello pola súa elevada débeda.
O portavoz da forza política máis votada
nas últimas eleccións municipais pídelle
ao goberno municipal seriedade e responsabilidade na xestión do diñeiro público
para non hipotecar o concello durante os
próximos anos, o que obrigaría ao próximo goberno municipal que saia das urnas
o vindeiro mes de maio de 2023 a recortar,
ou mesmo anular, os investimentos públicos necesarios para mellorar os servizos
públicos que presta.
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“É de xustiza que as novas xeracións de Salvaterra coñezan a nosa historia:
A actual casa da música foi unha construción pagada pola nosa asociación
coa intención de axudar ás persoas necesitadas de Salvaterra, que nos foi
roubada, literalmente roubada no ano 1936, e pola que nunca recibimos a
máis mínima compensación. E o máis doloroso é que o actual goberno
municipal nin contou con nós para nada, nin se molestaron en informarnos
de nada referente a unha propiedade que existe grazas á nosa asociación”
José García, presidente da asociación de residentes de Salvaterra de Miño en Buenos Aires
O 14 de agosto de 1921
un grupo de salvaterrenses
encabezados por Manuel
Puente, que como tantos
galegos e galegas ao longo da nosa historia tiveron que padecer o drama
da emigración, na capital
de Arxentina fundaban a
asociación de residentes de
Salvaterra de Miño en Buenos Aires. Hoxe, máis dun
século despois , a asociación mantén o seu latexo
con afouteza ao abeiro de
máis de 300 socios e socias
que , con grandes esforzos,
son capaces de que un curruncho de Salvaterra de
Miño estea vivo a ,máis de
José García na Arxentina
10.000 Kmts de distancia
desta fermosa vila do país galego. A asociación naceu coa intención de axudar
á veciñanza de Salvaterra que tivera necesidade de axuda, e con esa finalidade
compraron o terreo e construíron a antiga casa do pobo , a actual casa da música. Esta edificación foille roubada, literalmente roubada no ano 1936 polo
estado franquista, que incautou a casa a cambio de nada. O actual presidente
da asociación, José García Barros, laiase do desleixo do goberno municipal
que deixou en saco roto supostas promesas do anterior alcalde para compen-

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

sarlles economicamente polo roubo e non só iso, senón que nin sequera lles
informou da inauguración do que hoxe é a casa da música.
Ti naciches en Salvaterra Jose?
Si, nacín na parroquia de Meder en 1951.E
funme para Arxentina sendo aínda un neno,
en 1957
Con quen te fuches?
Coa miña nai e coa miña irmá un ano maior
ca min. Fomos a xuntarnos co meu pai que xa
se marchara moi pouco tempo despois de ter
nacido eu.
Xa fixeches a túa vida na Arxentina?
Si, estudei, traballei e formei unha familia
aquí. Sempre estiven no sector do metal, de
feito retireime o ano pasado despois de 48
anos na mesma empresa. A última vez que estiven en Galicia foi hai 12 anos, antes , tiven a
sorte de poder ver á miña avoa, 35 anos despois de ter emigrado de Salvaterra
Caramba , que emocionante?
Absolutamente. Ademais tiven a oportunidade de levarlle aos meus dous fillos para que
coñecesen á súa avoa e foi un encontro realmente precioso
Cando entraches en contacto coa asociación?
A través de Neter Mariño, un tío meu cuxo
pai fora alcalde de Salvaterra na década dos
anos 20 do século pasado, e de Ricardo Domínguez, que foi presidente antes ca min
Os anos 20 do século XX foron importantes para asociación, verdade?
Si, foi a época na que se mercou o terreo en
Salvaterra na que se construíu o que daquela
era a casa do pobo e hoxe é a casa da música. Esa casa, comprada na época de Manuel
Puente, o noso presidente e fundador, era propiedade da nosa asociación ata que nola ex-

propiaron
Quen vola expropiou?
O réxime franquista. Isto foi no ano 36, pronto
fará 100 anos do roubo que nos fixeron. E malia termos todos os documentos, planos contrato co construtor e escritura da propiedade,
e pasarmos por todo tipo de congostras nunca
puidemos rescatar a propiedade incautada.
Antes de expropiárvola que uso lle dabades a esa edificación?
Faciamos beneficencia para o pobo de Salvaterra. Eu teño os libros de actas de todos
os cartos que mandaba a nosa sociedade para
atender as necesidades das persoas máis desfavorecidas do noso pobo de orixe. Nós fomos
unha sociedade moi potente, fíxate que ata o
ano 1966 tivemos rexistrados 1.000 socios
Só faciades beneficencia coa xente de Salvaterra?
E cos salvaterrenses que chegaban aquí tamén
.O noso presidente, Manuel Puente, ocupábase de conseguir traballo e aloxamento para as
persoas de Salvaterra que viñan aquí e non o
tiñan
Actualmente cantos socios tedes?
Algo máis de 300.A nosa vontade sempre foi
ir progresando, de feito estivemos moitos anos
sen termos un local físico e foi algo, que con
moito esforzo, puidemos facer no ano 2007.O
noso grupo de socios é marabilloso e colaboran desinteresadamente de maneira admirable.
Para nós a nosa casa é un anaco de Salvaterra,
o noso anaco de Salvaterra, no mundo. De feito cando dous socios quedan alí todos din o
mesmo” quedamos en Salvaterra”
Cales son as principais actividades que
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desenvolve a sociedade?
Estivemos dous anos pechados, coincidindo
coa pandemia. Agora estamos retomando as
nosas principais actividades que basicamente
teñen que ver coa cultura e as tradicións do
noso lugar de orixe: Baile galego, gaitas, pintura...A nosa finalidade consiste en colaborar
en proporcionarlle benestar aos nosos socios
e socias.
Inicialmente a sociedade tiña outro nome
non?
Si, Unión progresista do distrito de Salvaterra de Miño, así foi fundada e así viviu ata
que nunha asemblea no ano 1998 acordouse
cambiar o nome polo que temos na actualidade.
Que tal se porta o Concello de Salvaterra
con vós?
Ignóranos totalmente
Pero esa situación acontece desde cando?
Desde a última etapa de goberno de Arturo
Grandal. Facíanos moitas promesas e todo se
quedaba en promesas. Coa actual alcaldesa
non é que teñamos mala relación, de feito
sempre nos atende de maneira cordial. Pero
a promesa de recoñecer os nosos dereitos

sobre a casa da música e de recompensarnos
de algunha maneira quedou, lamentablemente, en nada. E o que máis me doeu foi que
a inauguración da casa da música fíxose sen
avisarnos. Eu sóubeno por terceiras persoas
e cando o resto de socios coñeceu a nova
sentíronse terriblemente decepcionados. A
implicación do goberno de Salvaterra , na
actualidade, é inexistente.
Cales son as principais necesidades e
problemas que ten a comunidade de salvaterrenses en Buenos Aires?
Son problemas puramente económicos. Arxentina está pasando por momentos moi difíciles e maioría de socios son persoas maiores que viven dunha renda pequena co que
a captación de recursos económicos resulta
enormemente complicada.
Cando as persoas da túa xeración xa non
esteades temos relevo?, hai persoas de 30 ou
40 anos que poidan ter interese en seguiren
dirixindo á asociación?
Si, hai fillos e netos que na actualidade son
socios sabemos que teñen moita ilusión en
continuar cunha institución que xa ten 101
anos de historia

Moi felices festas a nosos clientes e amigos

Historia
Manuel Afonso Estévez, Historiador

Avelina Salgués Otero
(Mestra das nenas de Fornelos da Ribeira)

A

historiografía sobre a educación, na II
República, era de grandes esperanzas
educativas e viuse enriquecida coas
colaboracións dos traballos potenciais de
Puelles Benitez, e de Fernández Soria. (Educación e ideoloxía na España Contemporánea, 1.767- 1.975, e Educación e Cultura,
socialización e lexitimación política, 1.9311.970) porque segundo os investigadores
a Educación, era unha das bases da reforma emprendida para lograr a democracia e
modernismo, do país, xerando esperanzas e
temores polos extremismos políticos e crise
económica.
A II República intentaba confirmar un estado educador da xente, de homes e mulleres,
mais libres, na defensa dos seus dereitos, e
na igualdade dos seus deberes, plasmados na
Constitución republicana.
A educación republicana, bebía dos ideais da
ILE e do PSOE e da Escola Nova: Unha ensinanza pública, obrigatoria, gratuíta, activa e
laica, comprometida contra as desigualdades
sociais, de xénero e de lingua,algo parecido
a de hoxe.
Polo menos, se está a conseguir estes obxectivos que quedaron plasmados nos plans da
Escola Normal, establecemento da escola
única, planificación, execución e construción
dos actuais centros do Ensino,
con experiencia mixta na escola primaria,
que durante a Guerra Civil, se viu alterada e
politizada na zona leal a II República, a depuración sufrida, requisa dos edificios escolares
e adaptación o contexto bélico plasmado, etc.
Finalizada a Guerra Civil, o franquismo
cambiou a educación rapidamente substituíndo a lexislación republicana pola outra
fundamentada nos “principios católicos e falanxistas”, que afectou de maneira directa a
vida das mestras e mestres, e os seus valores
difundidos pola escola.
A ensinanza franquista estivo centrada no
nacional catolicismo. E nos meus anos, e
agora, incluso, cada vez hai teses, estudos e
traballos sobre a represión,e un análise local,
da inquietude dos profesionais sobre o futuro, ata tal punto que algúns se “pecharon”

nos últimos anos co franquismo. Mais non
podían facer!
Eu non pretendo mais que formular, dentro
do ámbito da historia local de Fornelos da Ribeira, do xénero, da educación, da nosa AVELINA SALGUÉS OTERO, que coñecín de
rapaz, no eido de Cambra, naquela
parcela da ensinanza, hoxe momento histórico, que A Nova Peneira, A Nosa! Recolle
amorosamente.
Neste pequeno traballo, me propuxen o seguintes obxectivos:
Indagar, como era a mestra, tendo en conta
os estudos, a idade, procedencia, experiencia
laboral, tendencia ideolóxica e actividade durante a Guerra Civil, en Fornelos da Ribeira, e
a súa reacción co proceso depurativo e a sanción.
No segundo lugar, nomear o seu nome, como
persoa que viviu este tempo histórico, e en
ocasións, antecesora que fixo posible, logo
despois, da chegada da escola renovada, loitando durante o franquismo e a
Transición por unha escola democrática.
Aquí deixo a miña grande consideración para
Marita Silva e Elda Marín, de Fornelos, é outras mais, invitándoas todas a reflexión sobre
a importancia da actual liberdade de actuación
no ensino, e a pervivencia e transformación
dos valores que nos transmitira a escola dende
1.939 sufrindo as depuracións, etc.
A Nova Peneira, “A Nosa” sempre atenta,
recolle estes problemas desagradables que tiveron lugar nas nosas parroquias, para que a
nova xuventude saiba daqueles tempos tristes
e miserables pasados nas nosas
parroquias.
A escola foi considerada polo franquismo
como unha prolongación da familia daquela
maneira, que determinaba a función da docente, como factor de rexeneración social,
especialmente neste caso de Avelina Salgués
Otero, como prolongación do rol maternal da
familia.
E, actualmente, a “convivencia das novas xeracións de mestras e mestres”, coas súas diferentes inquedanzas e pesares que enriquecen a
vida práctica deles ou das nosas docentes.

C/ Caiña,1
36440 As Neves
telf. 986 64 86 25

Agora tamén en Redondela: Praza de Ribadavia, 6
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Política local

Por Alma López Figueiras, Xornalista

A radiografía política do Condado Paradanta

PPdG e PSdG-PSOE apostan por unha renovación de candidaturas nos concellos de Condado-Paradanta onde están na oposición e aspiran a gobernar.
En Ponteareas, As Neves e Mondariz, os concellos cunha maior fragmentación política de cara ás
eleccións municipais de 2023, o BNG ten posibilidades de manterse nas Alcaldías pero será difícil
que goberne en solitario.
Os alcaldes e as alcaldesas aspiran maioritariamente a revalidar os seus mandatos nas urnas. A
única incerteza é a continuidade de José Antonio Lorenzo, que o próximo ano cumprirá catro
décadas na Alcaldía de Mondariz-Balneario.

Candidaturas de cara ao 28M en Condado-Paradanta

A seis meses para as eleccións municipais do 28 de maio de 2023, os partidos políticos están apurando a presentación pública das súas candidaturas. Os concellos de Condado-Paradanta non son a excepción. As principais
agrupacións políticas xa están movendo fichas para situar candidatos e candidatas na carreira electoral, pero a
mediados de novembro aínda hai moitas dúbidas sobre os nomes que encabezarán as listas e mesmo sobre as
candidaturas que poden chegar a presentarse finalmente. Con todo, entre o confirmado e os rumores xa é posible
ter unha perspectiva do mapa político de cara á cita electoral do próximo ano.
Pronosticar resultados en eleccións municipais, sobre todo en concellos pequenos nos que existe unha gran
fragmentación política, non é tarefa doada. A principios de novembro, o Centro de Investigacións Sociolóxicas (CIS) publicaba os datos dunha macroenquisa sobre tendencias en voto municipal de cara ao 28M. Desde
un punto de vista estatal, obsérvase un lixeiro crecemento do PSOE e un retroceso do PP en comparación cos
resultados de 2019, así como unha caída descomunal de Ciudadanos, que figuraba entón como terceira forza
política. En Galicia, con todo, hai outras variables na ecuación electoral. Nos últimos comicios locais, o PPdG
mantívose como o partido máis votado (33,35%), pero cun claro descenso respecto dos resultados do ano 2015
(35,75%) e seguido moi de cerca por un PSdG-PSOE que pasara do 26,36% ao 32,76% dos votos en catro anos.
A nivel municipal, o BNG consolidouse como terceira forza política, cun 12,47% que na provincia de Pontevedra ascendía ao 14,50%.
As referencias das pasadas eleccións son importantes, aínda que non decisivas. No ámbito da política municipal
hai moitas variables que entran en xogo. A popularidade e o carisma das persoas que se presentan como líderes
e candidatas pode influír moito, así como a tradición no voto e as prácticas clientelistas. Durante moitos anos,
os concellos de Condado-Paradanta caracterizáronse por un arraigado conservadorismo social que mantivo por
décadas no poder a unha serie de alcaldes. Este caciquismo forma parte da cultura política, e nunha sociedade
tan envellecida como a da comarca non muda tan rápido.
En liñas xerais, os alcaldes e as alcaldesas que resultaron electos e electas en 2019 buscarán revalidar o seu
mandato como cabezas de lista dos seus respectivos partidos. A única retirada esperada é a de José Antonio
Lorenzo (PPdG), que en 2023 cumprirá 40 anos na Alcaldía do Concello de Mondariz-Balneario.
A Cañiza

Esquema dos resultados das eleccións de 2019

Nas eleccións municipais de 2019, PP e
PSdG-PSOE empataron en número de
concelleiros, con seis cada un, e finalmente o socialista Luis Piña chegou á Alcaldía
co apoio do concelleiro de Ciudadanos. É
previsible que Piña continúe encabezando
o proxecto socialista na Cañiza e aspire a

Barrio El Puente S/N
Carretera Ribadeta, Km 0.7
36860 - Ponteareas - Pontevedra

continuar na Alcaldía, mais non o vai ter
nada doado. Agora que Ciudadanos está
practicamente desaparecido na comarca e
o BNG non ten aínda confirmada candidatura no concello, o PSdG-PSOE debería
converterse na lista máis votada para poder
materializar esas aspiracións.
O PP vén de presentar a candidatura de
Miguel Domínguez Alfonso, quen xa fora

alcalde da Cañiza entre os anos 2011 e 2019
e se mantivo como líder da oposición. Nas
últimas eleccións municipais, a lista do PP
que encabezaba o exalcalde Domínguez
Alfonso fora a máis votada, e de cara ao
28M agárrase a esa victoria simbólica para
presentarse como cabalo gañador. Na hemeroteca de 2019 pódense ler noticias sobre a súa xestión política que non o deixan
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en bo lugar, como os catro millóns de euros
de débeda municipal en facturas pendentes de pago que tivo que asumir o Goberno
municipal nestes últimos anos. Con todo,
a memoria é fráxil e non hai que descartar
que manteña e mesmo mellore resultados,
recuperando a Alcaldía.
Respecto do BNG, que nas últimas municipais non presentou candidatura na Cañiza,
parece estar traballando nunha lista; mais
a falta de estrutura local dificulta bastante
este labor. De chegar a presentar candidatura para o 28M, non serían boas noticias
para Piña, pois o voto de perfil progresista
podería dispersarse e favorecer ao PP.

As Neves

Xosé Manuel Rodríguez, alcalde das Neves desde hai case oito anos, foi o primeiro
candidato nacionalista de Condado-Paradanta en ser presentado publicamente entre
a militancia, nun acto que contou coa presenza de Ana Pontón. Despois duns anos
de goberno marcados polos gravísimos incendios de 2017 no territorio, o BNG ten
por diante o reto de ilusionar ao seu electorado co proxecto político xa iniciado nestes
últimos anos e acadar unha maioría que se
lle resiste. Nas eleccións de 2015 e 2019,
o PP mantívose como o partido máis votado, aínda que perdeu a tradicional maioría
absoluta en favor da coalición entre BNG
e PSdG-PSOE.
A teor dos resultados das últimas citas
electorais, a tendencia que se observa é un
PP á baixa e un BNG que non logra capitalizar nas urnas o traballo político que realiza desde o Goberno municipal. É posible
que nas municipais de 2023 vexamos un
punto de inflexión. O PP das Neves vén de
anunciar a candidatura de José Manuel Alfonso, cun perfil máis social, e aspira a mellorar resultados. O PSdG-PSOE, pola súa
banda, mantén a Marcelino Couto como
líder local, aínda que non está confirmado
que repita como cabeza de lista. A súa boa
sintonía co alcalde dentro do Goberno municipal de coalición durante este mandato
está xerando certas dúbidas internas sobre
a idoneidade do seu perfil.

Arbo

A anunciada retirada do histórico Xabier
Simón obriga á Agrupación de Electores
de Arbo (Agrelar) a reinventarse cunha
nova candidatura de consenso que ilusione
ao electorado para as municipais de 2023.
Desde hai tempo soa con forza o nome
de Fabiola Durán, que fora número 2 por
Agrelar en 2019, pero dar por feita a súa
candidatura sería precipitado. Durán, que
chegou a Agrelar procedente de Alternativa Independente de Arbo (AIAR), enfréntase a divisións internas, polo que cabe a
posibilidade doutro cabeza de lista, como
Baltasar Vallejo, ou mesmo dunha escisión
se non hai consenso sobre a candidatura.
Malia non haber unha fragmentación política explícita, o contexto político de Arbo é
bastante complexo. Agrelar, liderada polo
exalcalde nacionalista Simón para concurrir ás eleccións de 2015 despois de abandonar o BNG tres anos antes, é hoxe en día
a principal forza política de oposición. Esta
formación local de amplo espectro, que en
2019 aglutinou mesmo aos socialistas, desafiou a maioría do PP tanto en 2015 como
en 2019, quedando a só 38 e 66 votos, respectivamente. Se internamente existen discrepancias, parece impensable un diálogo
a curto prazo co BNG, que xa confirmou
a Diego Prieto como cabeza de lista no
concello. O obxectivo da formación nacionalista, despois de varios mandatos sen
representación na Corporación Municipal,
é conseguir alomenos un concelleiro e presentarse como unha forza política unida,
respaldada por unha organización nacional
con proxecto de país.
Os partidos vencellados ao Estado, como
o PSdG-PSOE e o PP, tampouco teñen
candidaturas sólidas. Os socialistas, que
se sumaron de facto a Agrelar nas pasadas
municipais, perderon a súa identidade no
camiño e teñen complicado diferenciarse
cunha lista propia. O líder local segue sendo Manuel Hermida, pero a dependencia
da Executiva provincial é cada vez máis
forte. A lista do PP estará encabezada previsiblemente polo alcalde, Horacio Gil,
aínda que non é un candidato que desper-

te simpatía entre os mesmos militantes do
partido. Durante un tempo houbo rumores
sobre a posibilidade de que o exalcalde
Manuel Rivera presentase unha candidatura independiente, pero esta intención aínda
non se ten materializado. O que si revela é
a división interna que se vive entre las filas
conservadoras.

Covelo

A teor dos resultados de 2015 e 2019, todo
apunta a unha nova maioría absoluta do
actual alcalde do PP, Juan Pablo Castillo,
quen despois de suceder ao histórico José
Costa en 2012 foi capaz de crear estilo, distanciarse e gañarse o respecto dun amplo
espectro político.
O BNG, que se mantén con dous concelleiros desde hai varios mandatos, remodela a súa lista para 2023, con Belén Carballo
como candidata á Alcaldía e Laura Santiso
como número 2, un equipo con experiencia que xa está funcionando no mandato
actual. Respecto da candidatura socialista,
non se observan cambios e é case seguro
que José Fernández Muradás continuará
como cabeza de lista do PSdG-PSOE en
Covelo. Diante do apoio que concentra
Castillo, estas dúas formacións aspiran a
manter a súa representación na Corporación Municipal e actuar como fiscalizadoras da acción de goberno.

Crecente

O PP, que non baixa de 8 concelleiros
desde as eleccións de 2011, mantén unha
amplísima maioría absoluta que fai difícil
imaxinar un cambio de poder na Alcaldía
de Crecente. Julio César García-Luengo
repetirá previsible como candidato popular. O PP xa o recuperara como cabeza de
lista para as municipais de 2015 despois de
estar un ano inhabilitado por decisión xudicial, e parece ser unha carta gañadora no
xogo da política local, ao igual que o era o
seu pai, alcalde de Crecente desde 1979 ata
2007, malia tamén chegar a estar imputado
por un delito electoral nos últimos anos da
súa carreira política.
Neste contexto, BNG e PSdG-PSOE, que

manteñen un apoio leal pero insuficiente
para poder aspirar a Alcaldía, conservarán
seguramente os seus votos e concelleiros.
Ante este contexto de estabilidade non se
agardan cambios nas candidaturas: Benigno López seguirá liderando a lista nacionalista, mentres que Carlos Eduardo Claro
Argibay postúlase entre os socialistas, sen
confirmación oficial polo momento.

Mondariz

A pesar de que Ciudadanos está sen forzas para presentar candidatura en 2023, é
previsible que continúe a fragmentación
política dos últimos dous mandatos, con
gobernos en minoría. O nacionalista Xosé
Emilio Barros, que en xuño de 2019 chegou á Alcaldía de Mondariz polo inesperado apoio das dúas concelleiras do PP
na votación de investidura, repite como
cabeza de lista do BNG, acompañado dos
concelleiros do equipo de Goberno municipal. Tamén está confirmada a candidatura do PP, que propón unha renovación co
empresario Pablo Barcia como cabeza de
lista. Vinculado ao sector da hostalaría,
Barcia vén de inaugurar unhas pistas de
pádel construídas con subvencións públicas no seu restaurante O Castelo, na parroquia de Vilasobroso, e foi presentado
polo PP de Mondariz como un mozo emprendedor. Todo apunta a que o exalcalde
Xoan Carlos Montes “Calis”, portavoz de
Alternativa por Mondariz (ApM) na Corporación Municipal, seguirá encabezando
a lista da formación localista nas próximas
eleccións. E, dentro do PSdG-PSOE, dáse
por feito que José Luis Fernández dará un
paso ao lado e apoiará unha renovación da
candidatura municipal. O de Violeta Lois,
número 2 nas listas socialistas de 2019 e
incluída en febreiro na Secretaría de Educación da nova Comisión Executiva do
PSdG-PSOE na provincia de Pontevedra,
é o nome que máis soa para encabezar a
lista socialista en Mondariz.
Neste contexto de fragmentación política
e rivalidades extremas, o máis probable é
que non haxa maiorías e acabe gobernando a lista máis votada. O Goberno muni-
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cipal de coalición, co BNG na Alcaldía,
ten emprendido estes anos importantes
investimentos que precisan tempo para ser
visibles, polo que non está claro se poderá rendabilizar o seu traballo político. Con
todo, tanto nacionalistas como socialistas
aspiran a mellorar resultados.

municipais de 2015 xa se presentara o
PSdG-PSOE sen chegar a acadar concelleiros, e hai rumores de que podería estar
preparando unha candidatura para Mondariz-Balneario. Desde hai tempo, tamén se
fala na vila da posibilidade dunha lista independente de perfil conservador encabezada polo empresario Santiago Castrodeza,
Mondariz-Balneario
como oposición de dereitas a José Antonio
O alcalde, José Antonio Lorenzo, leva tem- Lorenzo.
po anunciando publicamente a súa retirada.
Así e todo, o PPdG está tardando en prePonteareas
sentar unha nova candidatura que substitúa Este é con claridade o concello de Conao histórico rexedor, coetáneo e simpati- dado-Paradanta cunha maior fragmentazante do legado político doutros alcaldes ción política, sobre todo no espectro máis
de Condado-Paradanta que se mantiveron conservador. Alén do PP, que prepara unha
décadas no poder, como Pepe Castro en renovación de candidato tras descartar puPonteareas (1968-2000), Juan Reboreda blicamente a Belén Villar para as municien Mondariz (1970-2002), José Costa en pais do 28M, están en liza dúas formacións
Covelo (1976-2012) ou César Mera na Ca- locais independentes que poden dispersar o
ñiza (1976-2011). Soa con forza o nome de voto que tradicionalmente recibían os poMarisa Domínguez, unha empresaria saída pulares. Por unha banda, Alternativa Ciudo sector bancario que hai uns catro anos dadana de Ponteareas (ACiP), que previsiabriu o restaurante Simoneta and Co. á bei- blemente seguirá liderada polo empresario
ra do Tea. Mentres non se oficialice unha Juan Carlos González Carrera; e por outra,
nova candidatura, porén, cómpre ter a Jose Independentes Ponteareas, o novo partido
Antonio Lorenzo na palestra política, pois político do tamén empresario Domingo
xa en 2019 comentara a súa intención de “Mingos” Freitas. Tanto González Carredar un paso ao lado e ao final non o fixo.
ra como “Mingos” Freitas militaron no PP
O BNG, que nas últimas eleccións munici- de Ponteareas cando este orbitaba arredor
pais quedou a tan só tres votos da Alcaldía, do exalcalde Pepe Castro, e mesmo foron
repetirá candidatura, con César Gil como concelleiros: o candidato de ACiP, entre
cabeza de lista. A elaboración do censo 1995 e 1999; e o fundador de Independenelectoral, que foi obxecto de reclamación tes Ponteareas, ben coñecido por ser o preformal da formación nacionalista en 2019, sidente do CD Cultural Areas, renunciou
será unha das cuestións que se mirarán con meses antes das eleccións de 2019.
lupa antes e depois da votación.
As loitas de poder que se viven desde
Alén das candidaturas habituais do PPdG hai tempo no PP de Ponteareas poder ser
e do BNG, nesta pequena vila existe a aproveitadas polos partidos que están no
posibilidade doutras candidaturas. Nas Goberno municipal desde 2015: BNG e

PSdG-PSOE. Con todo, ambas formacións
políticas tamén experimentaron cambios
internos nos últimos tempos que non aseguran o seu avance nas urnas. O BNG, liderado desde a Alcaldía de Ponteareas por
Cristina Fernández, aínda non superou a
perda do exalcalde Pepe Represas en maio
de 2021. Fernández acompañou o proxecto político liderado por Represas desde as
municipais de 2015 e é herdeira do seu
legado; ten demostrado a súa valía como
xestora do público, sendo tenente de alcalde e alcaldesa en funcións nos momentos
máis duros da enfermidade do exalcalde.
Entre os socialistas, a situación é aínda
máis incerta. A Executiva provincial do
PSdG-PSOE marcouse Ponteareas como
un obxectivo electoral e busca renovar as
súas listas de cara ao 28M. En substitución
da concelleira Chus Garrote dáse por sentada a candidatura de Delfín Domínguez,
médico de profesión e secretario xeral do
PSdG-PSOE de Ponteareas desde o congreso provincial de principios de ano.
Alén destas formacións políticas, cóntase
coa candidatura de Esqueda Unida, que ten
nesta localidade un grupo sólido capaz de
funcionar por libre, sexan cales sexan as
tendencias do espectro político de esquerdas que marca Podemos. No último ano e
medio, a actividade da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública ten mobilizado
ás bases máis progresistas, tanto de Esqueda Unida como do BNG e do PSdG-PSOE.

Salvaterra de Miño

O PP, coa alcaldesa Marta Valcárcel como
cabeza de lista, aspira a revalidar a súa
maioría absoluta en Salvaterra de Miño.
Nas municipais de 2019, esta economista

superou o reto de substituír ao histórico
rexedor Arturo Grandal cando este deixou
a primeira liña política tras 40 anos na Alcaldía, mantendo o número de concelleiros e concentrando na súa candidatura o
voto conservador do concello. Realizada
con éxito a transición hai catro anos, todo
apunta a unha nova maioría absoluta dos
populares.
Por detrás competirán por aumentar
apoios as candidaturas progresistas do
PSdG-PSOE e do BNG, que nos últimos
dous mandatos teñen conservado sen apenas cambios a súa base electoral, con 4 e
2 concelleiros na Corporación Municipal,
respectivamente. No contexto de desgaste
político e ambición de mellora, ambas formacións parecen apostar pola renovación
de candidaturas de cara ao 28M, aínda
que polo momento soamente o BNG ten
confirmada a Patricia Mariño como nova
cabeza de lista. Entre os socialistas de Salvaterra de Miño tamén se intúen cambios,
pois xa hai un ano mudaron a súa Executiva local, situando a Félix González como
secretario xeral e a Rocío Bernández, gran
aposta do PSdG-PSOE nas municipais de
2015 e novamente candidata en 2019, na
posición máis secundaria de secretaria de
Organización.
Alén das candidaturas esperadas, tamén
se fala da posibilidade dunha lista independente co excalcalde Arturo Grandal
como cabeza visible, en clara oposición a
Marta Valcárcel, e dunha lista que orbite
arredor de Podemos ou mesmo de Sumar
con Estrella Antas, que xa liderara no ano
2015 a candidatura do Movemento de
Renovación Democrática Cidadá (Movemento RED) sen acadar ningún concellei-
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ro. O máis probable, con todo, é que estas
intencións non se cheguen a materializar
polas dificultades que implica formar listas electorais.
A confirmación de candidaturas para
as eleccións municipais de 2023 está en
curso. Mentres que no BNG observamos
certo continuísmo en proxectos políticos,
equipos e líderes, dentro das formacións
con intereses estatais, como o PP e o
PSOE, hai intentos claros de renovación
de candidaturas naqueles concellos onde
estiveron na oposición ou no Goberno
municipal como socios minoritarios durante estes últimos anos. O PP adiantouse
na presentación dos seus novos cabezas
de lista para o 28M, apostando por perfís
socialmente populares que ata agora non
tiñan participado activamente na política
municipal. É o caso do empresario Pablo
Barcia en Mondariz, ou do apicultor José

Manuel Alfonso nas Neves. Ambas candidaturas foron totalmente inesperadas
e sorpresivas. Durante a redacción deste
texto quedaba por ver quen encabezaría
a lista do PP en Ponteareas e falábase
de Paco González, xerente do Grupo de
Desenvolvemento Rural (GDR) Condado-Paradanta como posible candidato. A
tendencia do PP nos concellos onde ten
máis dificultades para gobernar, en todo
caso, é a renovación de listas con nomes
que ninguén contaba.
O BNG, malia ser referente de goberno
en concellos como Ponteareas, As Neves
e Mondariz, aínda ten por diante o desafío
de atraer aos electores que se afastaron da
formación en 2012 e respaldaron candidaturas independentes e localistas. En Mondariz e Arbo, por exemplo, a fenda con
Alternativa por Mondariz e Agrelar, respectivamente, segue aberta e non hai visos de reunificación nun mesmo proxecto
político. A organización nacional que está
detrás das candidaturas do BNG pode ser
un elemento favorable para medrar, pero
os cambios sempre son lentos.
A porcentaxe de abstención en Condado-Paradanta, por outra banda, superou
en 2019 o 25% en varios concellos.
Unha maior mobilización, principalmente do electorado de perfil máis progresista, podería provocar importantes
cambios na representación das forzas
políticas. A abstención tamén é un voto
a considerar, xa que acaba influíndo no
resultado.

Cantina ACRD

San Martín
de Moreira
Ponteareas

O programa ‘Coidados porta a porta’ regresa a finais de novembro a Ponteareas
O 25, 28 e 29 de novembro a unidade móbil prestará de balde os servizos
de podoloxía, audioloxía e estimulación da memoria a maiores de 55 anos

Ponteareas

Ponteareas acolle este mes unha nova visita do programa ‘Coidados porta a porta’, unha iniciativa posta en marcha pola
Xunta de Galicia e financiada con fondos
europeos ao abeiro do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia a través
do que se presta de balde servizos de podoloxía, audioloxía e estimulación da me-

moria a persoas maiores de 55
anos residentes na vila.
Deste xeito, os vindeiros días
25, 28 e 29 de novembro volverá ao municipio unha das
unidades móbiles do programa, que estará situada diante
do Concello e que contará con
acceso para persoas con mobilidade reducida. As persoas
interesadas en ser atendidas e
acudir a algunha consulta deberán solicitar cita previa chamando a través dos teléfonos
622 748 283 ou 623 546 992.
Durante estes tres días, as e
os ponteareáns poderán facer
unha consulta básica de podoloxía, cunha valoración do
estado xeral do pé, un corte e limpeza de
unllas, así como eliminación de durezas,
callos e helomas. Pola súa banda, no servizo de audioloxía realízanse valoracións
e exploracións funcionais da audición e de
prevención da perda auditiva, mentres que
no de estimulación da memoria unha persoa profesional realizará unha valoración
cognitiva e achegará pautas dende unha
perspectiva terapéutica de como previr e
reducir un posible deterioro.
A concelleira de Benestar Social, Verónica
Carrera, anima á poboación maior de 55
anos da vila a solicitar cita previa para acudir a estas consultas que “permitirán aos
nosos e nosas maiores ter ao seu alcance
dun xeito cómodo e gratuíto ferramentas
para unha revisión moi importante da súa
saúde, pudendo previr problemas máis graves e mellorando a súa calidade de vida”.
As unidades móbiles deste programa volverán visitar Ponteareas ao longo o vindeiro ano 2023 para continuar prestando estes
servizos de consulta e atención médica.
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Cousas de Salvaterra

Antón Lorenzo Xaque, veciño da vila

Historia

Segundo ataque e conquista
de Salvaterra
Primeira parte

C

hegóulle ó Conde de Castel Melhor,
orden de O Rei, para que se dera presa
en entrar na Galiza có exército, mentras
polo mar iría a Armada afrontar as súas costas.
Para iso advertíulle do que precisaría, pedíulle
municións e biscoito bastante, (pequenos bolos
de pan, secos e algo duros), para sustentar por
quince días as tropas. Comenzou os preparativos, pero chegóulle un segundo comunicado
Do Rei, no que lle advertía que inda que a Armada non acadase os séus obxectivos, era moi
importante que él atacase a Galiza, posto que
desa intervención, dependían en grande medida as operacións que se estaban tramando pola
parte do Alentejo, por onde habían de entrar en
Castela.
Era indispensable que o exército de entre o
Douro e Minho distraera o máis do tempo e o
máis posible ás tropas do Rei castelán na Galiza, debilitando así as forzas que puideran empregar na parte da Extremadura.
De primeiras as cousas non sairon ben, según
o tramado. Alterouse o Conde véndose nun
apreto xa que non acababan de chegar as municións e o sustento que pedira, non lle ficou máis
remedio que empeñar a súa propia prata para
comprar trigo, axenciando todo o demáis coa
axuda do Valedor Xeral Martím Velho Barreto,
para en breves días acometer a operación.
Ó chamado do Conde, acudiron uns cinco mil
infantes, dos que eran pagos novecentos, escasos cinconta de a cabalo, por escaseárenlles estes cuadrúpedos. Dividiuse a Infantería en sete
Terzos, (un Terzo equivale na actualidade a un
Reximento).
O Terzo volante estaba a cargo de Martim
Gonçalves da Cámara. O Terzo de Braga, con
xente desa cidade e estudantes, ó mando de
Manoel de Sousa de Abreu. O Terzo de Ponte
da Barca mandabao Francisco Soares de Castro. Os de Guimaraes, Barcelos, Viana e Arcos
a cargo dos séus Sarxentos Maiores. A cabalería
ía a cargo de Diogo de Melho Pereira e o seu
lugar tenente o Capitán Duquiné. Francisco da
França Barbosa gobernaba a retagarda, apoiado polo lugar tenente do Mestre de Campo, o
Sarxento Maior Luís de Oliveiros Famel.
Así repartido este exército, a súa vez dividiuse
en tres grupos. A vangarda composta do Terzo
dos de Braga e da Ponte da Barca, púxose a cargo do Mestre de Campo Viole Datis e polo seu
Sarxento Maior Pedro de Betancourt de Freitas.
No corpo da batalla composto do Terzo volante
e xente de Guimaraes e Barcelos ía o Conde.
Na retagarda formada polos Terzos dos Arcos
de Valdevez e Viana, seis compañías pagas , ía
Francisco da França Barbosa e por Sarxento

Maior, Roque Mont.
Tíñase consultado e considerado con precaución, por qué parte sería mellor facer a entrada,
si polo río ou pola raia seca. Os galegos, que
non sabían por onde lles habían de entrar, pensaron que o ataque sería dirixido a vila de Tui,
onde tiñan acuartelados dous Terzos, pero o
obxectivo, secretamente levado era Salvaterra,
onde determinou o Conde voltar con intención
de conquistar, fortificar e conservar esa praza,
por ser este o lugar máis útil para efetuar outras
operacións sobre a Galiza, mesmo se for o caso,
conquistala.
Estaba este exército concentrado no entorno da
ermida da Nosa Sra. dos Milagres, media legoa
distante de Monção o día 14 de agosto de 1643.
Marchou o Conde para a Vila e ordenoulle o
Mestre de Campo Viole d´Athis que fose para
Lapela, unha hora despois de medianoite, con
parte da Infantería paga e algunhas persoas
principales da provincia. Capitaneaba diante
Antonio de Queirós Mascarenhas, fixeron alto
a 2 tiros de mosquete antes da chegada a Lapela, esperando a Labarta, un soldado Francés que
fora a explorar si os barcos estaban preparados,
así como dos rumores que oira da outra banda
do río. Avisou que o enemigo estaba alerta e,
inda así, resolveu o Conde continuar coa operación, ordenou que en canto rompera a madrugada, se metera a xente nos barcos que atoparía
preparados, e que, baixo o paraugas do fogo de
artillería que mandara prantar naquela parte do
río, procurase saltar a terra, e en caso de conseguilo, voltaran os barcos para pasar o resto dos
soldados.
Ordenou o Conde a o Sarxento Maior Roque
Mont, que das compañías de Antonio Rodríguez e de Melgaço, guarnecesen o Castelo de
Lapela e as trincheiras adxuntas para que coa
artillería e a mosquetería favoreceran o desem-

barco, facendo afastar o enemigo do río.
Superadas as dificultades iniciales polo valor
dos oficiais e soldados, e sendo o primeiro que
se embarcou Antonio de Queiroz Mascarenhas, capitán de unha compañía de aventureiros,
composta da xente máis nobre da provincia,
puxo proa o porto oposto, foron no primeiro
barco vintesete soldados, entre eles, Pedro de
Betancour de Freitas , João da Cunha Soto Mayor, seu irmán, Manoel da Silva Soto Mayor,
Manoel de Abreu da Rocha, que morreu dun
balazo, Pedro Catanha da Illa da Madeira que
tamén morreu, Manoel da Rocha Leão, Francisco Barbosa Figueiroa e seu irmán, naturales
de Valadares, Luís de Sousa e tres irmáns seus,
fillos de Antonio de Castro da vila de Melgaço.
Na parte galega, feligresía de Porto, estaban
esperando o asalto cincocentos mosqueteiros
para impedir o desembarco, mandados por un
tal Conde de Torreson, (ou Torronsón), Xeneral
alemán da cabalería da Galiza, ben protexidos e
a coberto, repartidos por unha trincheira.
Daba moito respeito a oposición o ataque, máis
os soldados portugueses, procuraron para saltar
a terra, a parte máis protexida pola artillería e
mosquetes que sen descanso disparaban dende Lapela. Desembarcou primeiro Antonio de
Queiroz coa súa compañía, e valerosamente
sustentou a posición que gañou, vindo socórrelo o mestre de campo Viole d`Athis.
Completada a vangarda, avanzaron todos dereitos ás trincheiras e logo gañaron as primeiras,
axudados pola artillería do Castelo de Lapela a
a súa mosquetería que gallardamente se afanaron en castigar o enemigo.
Por lles chegaren socorros, contraatacaron os
galegos con douscentos infantes e trescentos
cabalos, investindo ós de Antonio de Queirós,
este respondeu con gran vigor, socorrido polo
capitán André da Costa Camen que lebava o

costado dereito da vangarda.
Tivo Viole d`Athis a certeza de que este movimento lles favorecía, por ser máis doado abatir
soldados sen estar protexidos polas trincheiras.
Coas forzas dos outros capitáns, Chistovão
Mauzinho Vasconcelos, Rodrigo de Moura
Coutinho e os demáis que foron pasando, estes
a forza de cargas pechadas fixeron retirar o enemigo por tres veces. Os galegos capitaneados
polo seu Conde, non ousaron acometer unha
cuarta, por estar a compañía moi castigada. Retirado Torresón, provou mellor sorte Antonio
Jacinto, capitán da Infantería galega, poren correu a mesma sorte do Conde, ficando a maior
parte da súa compañía morta e destrozada.
Pelexouse perto de catro horas até o desembarco total dos portugueses e aínda non estaban
todos desembarcados cando sairon o encontro
do enemigo, Diego de Melo Pereira, o seu Tenente Duquiné, Lope Pereira de Lima, Antonio
Pereira de Lima, Rodrigo Pereira Souto Mayor,
Francisco Pereira Pinto, Antonio Pereira Pinto,
Gaspar Pereira de Mazaneses, Sebastião Pita
Soares e outras persoas até uns 40 cabaleiros e
douscentos Infantes, que envestindo con gran
valor deran lugar a romper ó enemigo polos
costados.
Perderon os galegos a esperanza de recuperar
a posición vendo tanta xente desembarcada e
con tanto ímpetu, que os obligaron a unha retirada na que sufriron grandes perdas. Tal como
se pensaba, inda que os galegos resistiron algún
tempo con muito valor, acabaron por abandonar a posición e retiráronse con grandes estragos, refuxiándose nunhas elevacións que ficaban a media legua, antes de chegar a Salvaterra.
Mentras durou o combate, foi engrosando o
poder dos portugueses con xente que seguía
pasando nas barcas, o capitán Duquesne, con
cinconta homes a cabalo, deulle grande empurrón a empresa. Os galegos de novo voltaron o
contraataque, esta vez coa cabalería, intentárono por catro veces e catro veces foron repelidos.
Perto das dez horas comenzou a marcha, levando diante o enemigo que se ía retirando pola
estrada de Salvaterra, perseguindo os portugueses ós galegos tratando de darlles alcance, queimando e arrasando todo o que atopaban. Sendo
o mes de agosto soleado e caluroso, con sede
por non atoparen auga, chegaron deste xeito os
capitáns Antonio de Queiroz e André da Costa até a ponte da Fillaboa no río Tea, por onde
forzosamente habían de pasar. Sorprendentemente encontraron esta estratéxica posición
desguarnecida, os galegos déronse conta tarde
do monumental erro o non defender ese paso,
intentárono pero xa era tarde……Seguirá.
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Lola Varela, portavoz da plataforma Cerdedo pola Sanidade Pública

Constituida a Plataforma Cerdedo pola Sanidade Pública

N

o pasado mes de outubro un
grupo de veciñas e veciños
de diferentes lugares de Cerdedo, que xa viñamos reuníndonos,
de xeito informal e aberto, desde hai
algúns meses para recoller escritos de
queixas dirixidos ao SERGAS nos que
reclamamos un servizo de Atención
Primaria digna, de calidade e presencial, decidimos constituír a Plataforma
Cerdedo pola Sanidade Pública (con
páxina en facebook do mesmo nome).
Hai máis de un ano, en febreiro do
2021, diante do deterioro da atención sanitaria no Centro de Saúde de
Cerdedo, como consecuencia da case
desaparición da atención presencial,
motivada pola Covid-19, da non subs-

Concentración en Cercedo a favor da sanidade pública

titución nas horas sindicais ás que ten
dereito o único facultativo do noso
centro e da desaparición do servizo de
Pediatría, dun xeito practicamente espontáneo, un pequeno grupo de unas
dez persoas consideramos que chegara
o momento de concentrarnos diante do
Centro de Saúde para facer público o
noso malestar. Empregando as redes
sociais e, simplemente, falando coa
veciñanza porta por porta, xuntámonos, aínda coas máscaras obrigatorias
e respectando a distancia de seguridade, un bo feixe de persoas detrás dun-

ha pancarta que dicía Atención sanitaria digna en Cerdedo e dalgúns carteis
onde se podían ler outras das nosas
demandas como Médico/Médica todos
os días, Atención presencial ou Pediatría xa, posto que se queremos non baleirar máis as nosas aldeas e asentar
poboación no rural, deberíamos contar
con este servizo durante algunhas horas á semana, polo menos, e tamén coa
presenza dunha matrona. Tivemos boa
cobertura nos medios desa actividade
e de aí foise espallando cada vez máis
a necesidade de reclamar os nosos de-

Ferretería pedreira desexa unhas moi felices
festas a seus clientes e amigos

reitos con toda lexitimidade.
Tras aquela primeira concentración da veciñanza,
viñeron outras, a cada
máis numerosas, en abril
do mesmo ano 2021 e
en xullo deste ano cunha
asistencia moi nutrida e
diversa. Estiveron presentes representantes dos
grupos políticos BNG e
PSOE e tamén o Sr. Alcalde do Concello de
Cerdedo-Cotobade, Jorge
Cubela (PP), que á vista
da presión social existente
decidiu poñerse en contacto co SERGAS e entrevistarse co Xerente da
Área Sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Como froito destas mobilizacións
comezaron a cubrise, en máis ocasións, as baixas, permisos e vacacións
do noso médico titular, chegando mesmo a nomear algún facultativo ou facultativa para consultar polas tardes,
se pola mañá non había posibilidade
de substituílo.
A presentación de reclamacións ao
SERGAS foi en aumento dun xeito
considerable: desde o pasado mes de
agosto, e en seis ocasións máis, foron
presentadas, polo de agora, no Centro
de Saúde case 300 escritos, que nun
territorio onde non chegamos a 1.000
habitantes efectivos, e cunha taxa moi
elevada de persoas maiores, é una cantidade moi apreciable.
E como estamos nun lugar con poboación moi avellentada e polo tanto
máis vulnerable, que precisa dunha
Atención Primaria continuada e todos
os días para non sobrecargar ao PAC
nin ao 061, moitas das persoas usuarias do Fogar Residencial de Cerdedo
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Pontevedra
sumáronse tamén estes días ás nosas
queixas por escrito ao SERGAS.
Ao xuntarnos cada vez máis xente, fomos recollendo mellor e máis información, dese xeito hoxe sabemos que o
servizo obrigatorio de transporte para
as urxencias médicas a domicilio non
funciona como debera, ao estar contratado cunha empresa de Radio-Taxi de Pontevedra que proporciona ás
veces con retraso un vehículo para
atender a zona, no canto de cubrir ese
servizo un dos taxis de Cerdedo, para
garantir eses 15 ou 20 minutos estipulados de chegada da atención médica
ao domicilio da persoa doente. Outra
das nosas reivindicacións, relacionada
co anterior, é a necesidade dunha ambulancia medicalizada para cubrir as
urxencias da zona.
Sabemos que a nosa situación é moi semellante á doutros lugares de Galicia,
por iso temos intención de achegarnos
a outros colectivos, como a Plataforma
SOS Sanidade Pública, que compartan
connosco este mesmo obxectivo, o de

mellorar a Sanidade Pública, así como
participar en convocatorias amplas de
mobilización cidadá no mesmo senso.
Cando a Xunta convoca menos prazas
MIR que as autorizadas polo goberno
estatal e, delas, máis de 200 prazas de
Medicina Familiar quedan desertas na
convocatoria deste ano, cando no orzamento destinado a Atención Primaria recórtanse dous millóns de euros
con respecto ao do ano anterior, cando
nos últimos anos hai unha diminución
anual de case 50 médicas e médicos de
Familia e cando observamos un envellecemento dos cadros de persoal nesta especialidade do SERGAS ao non
cubrir as baixas por xubilación (cerca
dun 20% do persoal de Atención Primaria ten máis de 65 anos), non cabe
agardar máis que un deterioro progresivo, como consecuencia dun proceso
marcado polos recortes orzamentarios
da Xunta da Galiza, que debemos deter conscientes de que estamos a falar
dun dereito como é o da saúde, ao que
non imos renunciar.

A exposición pública a declaración de
termalidade das augas dos mananciais
da Estación Termal de Ponte Caldelas
As augas manan a unha temperatura de 34 na captación Daniela II e a 32
grados en Daniela I.

metemento a información pública da solicitude de declaración de termalidade das
augas dos mananciais identificados como
Daniela I e Daniela II, ubicadas nos terros
do Balneario de Ponte Caldelas que dende
2017 son propiedade do Concello de Ponte
Caldelas.
Os dous mananciais de augas termais están
ubicados na marxe dereita do Río Verdugo
e as augas manan a unha temperatura de 34
na captación Daniela II e a 32 grados en
Daniela I. O alcalde de Ponte Caldelas,
Andrés Díaz, recalca a importancia de
avanzar neste proxecto que devolverá a
Ponte Caldelas o prestixio termal que nunca debeu perder. “O trámite é longo e lento, agora ben, o meu empeño como alcalde
é devolver a Ponte Caldelas o prestixio
termal que nunca debeu perder e non vou
parar ata conseguilo. As ‘Caldas’ da nosa

terra son un prestixio e un privilexio que
debemos valorar e do que, como pobo, nos
debemos sentir moi orgullosos”, explica
Ademais dos avances de tramitación das
augas, Díaz continúa traballando para
“conseguir a financiación necesaria que
fará realidade a Estación Termal cun edificio modesto, eficiente, sostible e integrado
co entorno do Río Verdugo”

O teu
xornal en
galego

Ponte Caldelas inicia a instalación da
numeración entodas as
vivendas do municipio

Crease unha imaxe máis homexeneizada da sinalización das vivendas e
facilitará notablemente a labor do servizo de Correos e das empresas de
entrega a domicilio
Ponte Caldelas

O Concello de Ponte Caldelas iniciou
a instalación da numeración en todas as
vivendas do municipio, unha iniciativa
que homexeneizará a sinalización dos
fogares e que, ó mesmo tempor, facilitará notablemente a labor do servizo de
Correos e das empresas de paquetería e
de reparto a domicilio.
O alcalde de Ponte Caldelas, Andrés
Díaz, destaca o intenso traballo dos últimos meses para facer realidade esta iniciativa que sinalizará as máis de 3.000
viviendas do municipio. As placas están
confeccionadas en material resistente

á chuvia e teñen un tamaño de 15x15
centímetros. Contan cun moderno deseño no que o fondo de cor mostaza se
combina con números en cor blanca e
letras en azul. En cada placa figurará o
número da vivendas, a aldea na que se
ubica e o escudo do Concello de Ponte
Caldelas.
Os traballos comezaron polo lugar de O
Ramís, na parroquia de Anceu, e a sinalización realizarase de xeito ininterrumpido en todas as vivendas de Ponte Caldelas. A empresa instaladora acordará con
cada propietario a ubicación da placa.

Comunicado do BNG de Forcarei
Forcarei

O Concello de Ponte Caldelas continúa tación Termal de Ponte Caldelas. No día de Dende o grupo municipal do BNG de For- Pichel para aprobar a incorporación de reavanzado pasos para facer realidade a Es- onte, publicouse no DOG o trámtie de so- carei vimos de asinar acordo con Verónica manentes a varias partidas que excederon
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Morgade, Outeiro e Barro (San Miguel de de Vigo, Xabier P. Igrexas, que lamentou
Presqueiras) e Soutelo de Montes (A Ma- que o Goberno local elaborara de novo as
contas “de forma obscenamente antidemodalena)
crática, sen participación nin diálogo” e rePor último asinamos o compromiso de me- prochou que presente un proxecto que non
lloras en equipamentos deportivos en Sou- dá respostas á crise social, que perpetúa o
telo co arranxo das pistas de tenis e a cons- abandono dos barrios e parroquias e insistrución dunha pista de voleyball no lugar te na privatización de servizos públicos do
dos actuais columpios ao lado da piscina, Concello.
cando estes sexan trasladados nas futuras Igrexas subliñou que, diante da “xordeiobras de melloras das beirarrúas que tamén ra autoritaria” do alcalde, o BNG si está
“disposto a escoitar e contar coa opinión
foron acordadas co BNG.
da veciñanza”. Nese sentido, puxo en valor as achegas recollidas nas emendas parciais da fronte nacionalista, a única forza
política da Corporación municipal que formulou propostas concretas en lugar dunha
emenda á totalidade para a devolución das
contas. “Fixemos ese esforzo de concretar alternativas na certeza de que a cidade
precisa solucións e non apenas críticas ou
queixas”, explicou.
As alternativas do BNG
A fronte nacionalista formula emendas parciais aos presupostos do grupo socialista nas

os gastos previstos polo goberno municipal
que irán ao pleno de mañán xoves.
Como primeira medida acordamos a inmediata convocatoria da comisión de seguimento eólico. É un abuso o plantexamento
eólico para as nosas aldeas e veciñanza
que vai afectar á calidade de vida, polo que
esiximos se lle dea apoio inmediato.
Tamén acadamos o acordo de melloras en
vías e núcleos de Masgalán, Noveliza e
Rochela (Aciveiro), Cernadelo e Regotraveso (Santa Mariña), Pardesoa (Pardesoa),

O BNG de Vigo presenta 83
alternativas aos orzamentos municipais
de 2023 ante o “catálogo
propagandístico” de Caballero
que recolle propostas e demandas da veciñanza, tras manter un Encontro Aberto con
movementos sociais e entidades veciñais
Acusa ao Goberno municipal de “xordeira autoritaria” por elaborar de novo sen diálogo
unhas contas que non dan respostas á crise e perpetúan o abandono dos barrios
Xabier P. Igrexas: “O BNG somos o única forza política que presenta alternativas concretas aos orzamentos, na certeza de que a cidade precisa solucións e non apenas críticas
ou queixas”

Vigo

O Bloque Nacionalista Galego vén de
presentar 83 emendas parciais ao proxecto
de Orzamentos Municipais de Vigo para
2023. A fronte nacionalista formula así
alternativas a unhas contas que tacha de
“catálogo propagandístico” do goberno de
Abel Caballero, e nas que suma propostas e

Encontro do BNG de vogo e movementos sociais

demandas recollidas nun Encontro Aberto
con movementos sociais e asociacións veciñais da cidade.
“Os orzamentos do grupo municipal socialista poden resumirse en apenas tres
palabras: máis do mesmo”, cuestionou o
concelleiro e candidato do BNG á alcaldía

Vigo

O candidato nacionalista anunciou a presentación en detalle nos vindeiros días destas 83 propostas cunhas “liñas estratéxicas
que suporían unha viraxe radical da inercia
paralizante de Caballero”. As alternativas
do Bloque apostan por un aumento do
gasto en políticas sociais e emprego; máis
recursos para os servizos públicos municipais, melloras nas políticas en favor da
igualdade, contra as violencias machistas
e contra a LGBTfobia; máis cultura e políticas para a mocidade e avances cara un
Vigo máis verde e ecolóxico.
“Estas 83 propostas son unha oportunidade para que o Goberno municipal rectifique os orzamentos de 2023, para que
deixen de ser as contas de Abel Caballero e
da súa corte e sexan os presupostos de toda
a cidade e para toda a cidade”, reclamou
Igrexas, que advertiu ademais de que “o
catálogo propagandístico do alcalde non se
vai chegar a executar” como sucedeu cos
orzamentos de anos pasados.

Mamadou Ba e a dignidade da loita
antifascista

Redacción

Mamadou é un activista portugués de
orixe senegalesa que vive e traballa en
Portugal desde hai 25 anos. .Na actualidade desenvolve un programa de doutouramento nunha universidade norteamericana.
El é o líder e portavoz da asociación portuguesa SOS RACISMO e unha voz activa no debate
público sobre
as causas e
condicións do
racismo.
O seu activismo suponlle
ser ameazado
en repetidas
ocasións por
organizacións
de extrema
dereita ata o
punto de que

xa tivo que vivir con protección policial.
O pasado 27 de Outubro un xuíz portugués
emite unha instrución para levar a xuízo
a Mamadou por unhas supostas inxurias
contra o líder neonazi e supremacista branco do país veciño Mario Machado.
Este suxeito moralmente desprezable,
como todos os fascistas e todos os que miran a outro lado diante do fascismo, posúe
unha longa ficha criminal con cargos como
a discriminación racial, ofensas corporais,
posesión de armas ilegais, difamación,
secuestro, extorsión e incluso foi sospeitoso do asasinato de Alcindo Montero, un
rapaz negro portugués asasinado en 1995
por un grupo de neonazis. No xuízo polo
asasinato de Alcindo ficou acreditado polo
tribunal que Mario Machado formou parte
do grupo de neonazis que esa noite matou
a Alcindo. Pero o tribunal considerou que
Mario agredira a outras persoas negras que
non morreran pero non a Alcindo por iso
apañou unha pena de apenas 4 anos e non
de 11 a 17 que é a que , segundo o código
penal portugués, corresponderíalle por homicidio.
Segundo o artigo 180 do código penal
portugués se Mamadou é condenado por
difamar a Mario Machado, Mamadou foi
denunciado porque supostamente dixo que
Machado era un asasino, pode ser condenado a unha pena que oscile entre os 240
días de multa e os 6 meses de prisión, pero
o que sería realmente grave é que se esa
condena acontece suporía unha vitoria
simbólica do fascismo. E desde logo é
obrigado a expresión da nosa solidariedade con Mamadou e así o facemos desde as
nosas páxinas ao igual que animamos a todos os nosos lectores e lectoras que fagan
o mesmo.
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