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A importancia de chamarse Ernesto e o nacionalismo galego
scar Wilde escribiu esta 
magnífica obra teatral no 
ano 1895. O  autor cons-
trúe unha complexa e his-
triónica trama de disparate 
e polisemia na que relata 

a historia de dous homes  que finxen 
chamarse Ernesto coa intención de po-
der casar con dúas fermosas mulleres 
que tiñan a fantasía de poder casar al-
gún día con alguén chamado Ernesto. 
No desenrolo da trama vemos como 
van xurdindo distintos problemas  e 
leas, derivados da asunción da irreal 
personalidade de Ernesto, que os fal-
sos Ernestos terán que ir resolvendo 
para acadar o seu obxectivo de na-
morar ás mozas que pretenden. Final-
mente todo remata ben e ambos homes 
descobren a importancia de chamarse 
Ernesto. En idioma inglés a palabra 
“Ernest” fai alusión tanto ao nome de 
pila como á palabra “seriedade”, por 
outra parte ten analoxía fonética con 
“Earnest” que significa sensato. Logo 
a interpretación da intención de Oscar 
Wilde, nunha das súas obras mestras, 
non está moi lonxe da defensa da ho-
nestidade e da franqueza.

 A principios deste mes de decembro 
puiden gozar de compartir unha caña 
co meu amigo Moncho de Canido,nun 
dos escasos momentos de lecer que 
me permite a vida ultimamente . Este, 
profesor de galego, contábame que o 
curso anterior, no seu instituto, situa-
do nunha parroquia de Vigo, só un dos 
seus alumnos e alumnas falaba ga lego 
con regularidade. Este curso, xa nun 
centro da propia cidade, dun barrio 
obreiro da nosa cidade, o número de 

mozos e mozas 
aos que lle dá 
clase que falan 
galego é 0.
 Este país mo-
rre. Adoro e 
fago miñas to-
das as iniciati-
vas individuais 
e colectivas 
d e s t i n a d a s 
a protexer a 
conciencia de 
Galicia como 
un país no 
mundo, a súa 
lingua, a súa 

cultura e a súa identidade de seu. Pero 
non son suficientes e este país morre. 
A cadea de transmisión xeracional do 
idioma galego está rota, e despois de 
case dous milenios a lingua romance 
propia do país galego vai desaparecer 
e con ela, moito me temo, a concien-
cia colectiva de sermos un pobo con 
identidade propia. Aínda permanecerá 
un tempo no subconsciente colectivo, 
porque de feito é que en realidade so-
mos un pobo de seu, e incluso moitos 

segmentos de poboación que non son 
capaces de expresalo no seu eu cons-
ciente si o senten no seu subconsciente 
cando falan por exemplo do viño ou 
do queixo do país ou cando son aso-
lagados pola emoción ao escoitaren as 
letras e música do “ que din os rumo-
rosos....”.
 Só hai unha esperanza de reverter a 
situación , unha posibilidade moi pe-
quena de facer posible o que parece 
imposible e consiste en que o nacio-
nalismo vaia conquistando aos poucos 
maiores cotas de poder político e teña 
a posibilidade de executar políticas 
moi diferentes ás que a dereita caci-
quil somete a Galicia desde a noite 
dos tempos. E non abonda con iso, 
non chega con gañar peso político  nos 
concellos nas vitais eleccións munici-
pais que se celebrarán dentro de seis 
meses, no estado ou incluso tampouco 
bastaría con gobernar a Xunta. Cóm-
pre asemade gañarmos corazóns e su-
malos  á causa do nacionalismo, facer 
ver a máis galegos e galegas que xes-
tionar nós mesmos os nosos propios 
intereses é obxectivamente mellor que 
deixar que os xestionen outros. E facer 
posible o que parece imposible non se 
pode lograr sen un instrumento políti-
co sólido , limpo e san que non volva 
a repetir erros históricos pasados nos 
que o eterno debate entre a ortodoxia 
e o posibilismo o leven cara a peste 
do cainismo. Agora o BNG goza dun-
ha moi boa saúde, está en tendencia 
ascendente e aínda ten un inmenso 
potencial de crecemento. Agardo que, 
se é necesario ,nos momentos en que 
sexa necesario , todas as persoas que 
nos sentimos nacionalistas galegas 
sexamos capaces de chamarnos Er-
nesto.

O
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V Do noso sacrificio, o seu beneficio?
éñennos mensaxes de todos 
os lugares do mundo, veñen 
en calquera formato e pa-
recen vir como a civilizar-
nos. Son de calquera sitio e 

veñen e traen a imaxe reflectida desta 
colonización moderna e global, uni-
forme. Invitan a esquecernos de nós 
mesmos. Traen o futuro e as solucións 
aos problemas. Hai outra verdade pa-
ralela, semellan dicir na pantalla da 
“tablet”. Veñen coas súas cousas, mes-
mo parecen boas persoas e con boas 
intencións, mais nunca na nosa lingua 
-ese refugallo infeliz que se perde- e 
nunca xamais virán promovendo e 
estimando o que temos no noso arre-
dor, na nosa tradición, na cultura e na 
paisaxe que ven os nosos ollos. Seme-
lla que todo o novo, todo o que non 
chegou é o
mellor, e está fóra. Entón tráennos esa 
modernidade de largueza, esa libera-
ción aparente que esconde sempre un 
beneficio que se debe reconducir para 
fóra e que, sabemos, non nos aporta 
nada bo, como moito
seguir tirando pero desposuídos da 
materia prima que levaron. Aquí como 
moito dan traballos menores, tempo-
rais e mal remunerados. Colocan nos 
mellores aos adictos, mellor se son do 
partido, e a quen se prega
nas demandas. Son persoas listísimas 
que veñen onda aos “aborixes” que 
non sabemos vivir nin adaptarnos aos 
tempos. Quedamos desclasificados e 
perdidos. Traen hábitos novos e nunca 
se integran,

seguen a falar o seu idioma. Poñen 
distancia. Quede claro que o bene-
ficio está sentenciado indubidable-
mente para fóra, estamos obrigados 
por acordos internacionais que cala-
ron en secreto e que  nos ignoraron. 
Veñen co novo invento, sexan euca-
liptos, minas, eólicos e outras novi-
dades en múltiples formatos. Son a 
solución á nosa falta
de adaptación aos novos tempos, re-
pítennolo moitas veces e collemos 
complexo de que non damos chega-
do. Eles veñen axudarnos a chegar.
 Fannos ver que doutro xeito non hai 
futuro, que o de sempre non abre ho-
rizontes, está obsoleto. Algúns che-
gan a entender que fai falta abusar 
da terra e dos medios que nos ofrece. 
Mais a vida segue, e nós temos que 
apeitar cos gastos desta vida que 
queremos levar, comer todos os días, 
o fogar, as carreiras da descendencia, 
a roda do consumo. É así como, de 
paso, metémonos nesa roda de suici-
dio colectivo contra a terra que nos 
sostén.
 Poderemos darnos conta que temos 
que abandonar o que fomos, a orixe, 
o rural e as aldeas. Fannos saber in-
directamente que aquí non hai futu-
ro.
 Estamos na desbandada e ninguén 
pensa que todo isto sexa froito dun-
ha mala política ou desatención se-
cular ao rural, deixado do coidado 

que merece. Esta sería a nosa cola-
boración ao servicio de extinción, 
seguir acabando coa Terra e, nas súas 
contas, a nós tamén nos suman.
 Son moitos negacionistas os que din 
que é unha trola iso do cambio cli-
mático, terraplanistas de  preclaras 
ideas tan sabidas e sabias, “ayusos 
varias”, herdeiras dos “hilillos plasti-
línicos” e sumadas aos que amañan 
con diñeiro e privatizacións as crises 
e
outras invasións medioambientais, 
tamén nas aldeas mínimas da nosa 
xeografía. A metodoloxía é a mesma.
 E é aquí onde eu reparo nesta mara-
ña de feitos que enlazan coa preten-
dida colonización, que sempre vén 
de fóra, das marabillas que fabrican 
en empresas europeas onde lles im-
portamos pouco e só pensan extraer 
beneficio. Despois non repararán o 
mal que fixeron ou o estado en que 
queda todo. Chegados aquí é onde 
debemos parar a pensar na tremenda 
inxustiza cometida nestes nosos lu-
gares de orixe, nestas sociedades que 
chaman “menores”, nas nosas aldeas, 
onde quedamos sen escolas, sen mé-
dicos, sen transporte, sen vías de 
comunicación, sen servizos, sen po-
boación, sen atención. A culpa non é 
da xente, menos aínda da que resiste 
nas aldeas que aguantou a política de 
esquecemento e de desprezo. Eu sei 
que non fai falta sinalar a ninguén

e que todos sabemos quen son os 
culpables, quen foron os que omiti-
ron  o necesario para conformar esa 
variable da vida en contacto coa te-
rra e coa natureza. Esa variable que 
preservou a Lingua e a Cultura da 
que
procedemos.
 Tamén aí xogan os que nos gober-
nan, tamén eles pensan en moderno 
e contabilizan os votos. Agora no ru-
ral xa somos menos. Quérennos re-
conducir, invitar a marchar. Porque 
nos grandes núcleos das vilas e cida-
des, xa poden domear con subven-
cións e logros nos medios de comu-
nicación vendidos. Vén sendo todo 
unha cadea de despropósitos.
 Pois desde eses despropósitos nos 
que habitamos, por culpa de tanta 
ruindade, eu quérolles felicitar as 
festas e desexar que, no novo ano, a 
verdade esclareza e nos abra os ollos.
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A Louriña

O Porriño

O concello do Porriño licita a mellora da 
estrada Centeáns-Corzón en Pontellas

 As obras contan cun orzamento base de 136.432 euros e contemplan a 
renovación completa da capa de rodadura nun tramo de 1 km

 A concellería de Vías e Obras, que di-
rixe Ramón Porto, sacou a licitación 
o proxecto de mellora do vial muni-
cipal que conecta Centeáns e Corzón, 
na parroquia de Pontellas. 
“Esta estrada atópase en mal estado 
de conservación e a súa degradación 
vese cada vez máis acelerada, polo 
que require dunha intervención ur-
xente”, explicou o alcalde, Alejandro 
Lorenzo”, “Ademais trátase dun vial 
moi transitado, ao estar na contorna 
de San Campio e conectar os núcleos 
rurais de Centeáns, Outeiro –Igrexa e 
A Meira”. 

As actuacións 
c o n t e m p l a n 
a renovación 
completa da 
capa de roda-
dura nun tra-
mo de 1.032 
metros de 
lonxitude e 
7 metros de 
ancho medio. 
“Emplearanse 
ap rox imada -
mente unhas 
975 toneladas 

de asfalto e requerirase tamén o 
bacheo profundo de zonas concretas 
que se atopan especialmente deterio-
radas”, apuntou o edil de obras. 
“Seguimos traballando para acondi-
cionar todo o viario municipal que se 
atopa en moitos puntos en condicións 
pésimas pola falta de mantemento. 
Este é un dos proxectos que temos xa 
en fase de contratación dentro da pla-
nificación que estamos a seguir para 
poder abarcar todo o termo munici-
pal”, concluíu o alcalde. 
A obra conta cun orzamento base de 
licitación de 136.432,29 euros con 
cargo ao Plan Concellos 2022 e o pra-
zo de presentación de ofertas remata 
o 12 de decembro. 

Estrada Ceteáns-Corzón

Asfaltado do Camiño de Pantaño, 
parroquia de Louredo

A alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, o 
tenente alcalde e concelleiro de Vías 
e Obras, Camilo Augusto, e os téc-
nicos municipais, Raquel González 
e Ramón Vega, visitaron esta mañá 
os traballos de asfaltado do Camiño 
de Pantaño, parroquia de Louredo.
Con este e o asfaltado do Camiño 

das Maravillas, na parroquia de Mos, 
que mide 740 metros e no que estes 
días lévanse tamén a cabo labores de 
reposición do firme, Mos rematará 
o ano con 20 asfaltados acometidos 
dentro do seu Plan Anual Municipal 
e preto de 12 quilómetros asfaltados 
en total durante 2022.

Mos
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A Louriña

40 Anos do BNG no Porriño

 O  BNG organizou  un acto público, aberto á cidadanía, con 
motivo do 40 aniversario da existencia da fronte nacionalista. 
Foi o domingo 11 de decembro ás 12h no Bar Liceum. Durante o 
acto político interviron dirixentes históricos e actuais do nacio-
nalismo na localidade e proxectáronse vídeos é fotografías das 
distintas etapas do Bloque no Porriño. Posteriormente, houbo 
unha sesión vermú e un xantar de confraternidade.
 O nacionalismo de esquerdas no Porriño conta con presenza ins-
titucional continuada desde as primeiras eleccións municipais 
celebradas despois do franquismo, mesmo antes do nacemento 
do BNG en 1982. Ao longo destes 40 anos estivemos sempre pre-
sentes na defensa dos servizos públicos, dos dereitos nacionais 
e sociais, e nas loitas feminista e ecoloxista. Cando tivemos res-
ponsabilidades de goberno transformamos a vila recuperando 
espazos públicos para mellorar a calidade de vida das persoas. 
Temos un proxecto de futuro para O Porriño e afrontamos o reto 
de sumar máis xente para facelo realidade.
 “Facemos 40 anos ao servizo do Porriño e celebrámolo volvendo 
a un lugar simbólico para o Bloque, o Liceum, reencontrámonos 
coas nosas orixes para coller impulso. Estamos no mellor mo-
mento da historia do BNG e aspiramos a todo, nas municipais de 
maio do 2023 queremos liderar un goberno de esquerdas e nas 
vindeiras galegas imos contribuír desde O Porriño a facer que 
Ana Pontón sexa a próxima presidenta da Xunta”, afirmou a res-
ponsábel local do BNG na localidade, Míriam Martínez.

40 anos ao servizo do Porriño
O BNG do Porriño non se tece 
da noite para a mañá. O seu 
papel transformador non lle 
ven outorgado por xeración 
espontánea. A madureza do 

BNG non colle autoridade nin credibili-
dade de socato senón que se cimenta nos 
fundamentos da súa orixe, en persoas que 
nos transmitiron o cariño polo medio, unha 
economía ao servizo do país, o amor polo 
propio, polo próximo, e a rebeldía de quen 
loita contra o vento e marea na defensa da 
súa identidade. Pois así somos. E seremos.
 E así foi que houbo un suceso. A unión 
entre xeracións de persoas que aínda coñe-
céndose, precisaban lazos de afortalamen-
to, palabras que compartir, sentimentos 
que expresar. Todas somos e todas achega-
mos.  Nun acto emotivo deste decembro, 
as persoas que asumiron responsabilidades 
na antesala do BNG do Porriño (en orga-
nizacións anteriores: ERGA, UPG, ANPG, 
BNPG), a semente do soberanismo organi-
zado no Porriño e impulso para as vilas da 
Louriña e do Condado, relataron as loitas e 
dificultades que condicionaron as súas vi-
das, mais tamén os seus logros, pois son a
semente da expresión política actual e su-
friron por algo. Por nós. Foron o noso xer-
molo.
 Decatámonos alí, que imos polo camiño 
correcto.
 Orgullosas, tras nos recoñecermos nestas 
persoas, e percibirmos que en circunstan-
cias tan diversas, en tempos tan cambian-
tes, o noso ánimo combativo segue presen-
te quer no goberno quer na oposición con 
alternativas que enriquecen ao pobo afas-
tadas de praxes políticas escuras que non 
mudaron, caras amábeis para contentar e 
vender favores que agochan a súa “sobe-
rana” falta de capacidade. Sabemos que o 

discurso de que un territorio só é válido 
para as industrias e os ruídos crease can-
do as condicións dese lugar son excelentes 
para a vida, e a tallada só quere levala unha
parte. Sorríen ante a cámara sen lles impor-
tar a idoneidade do lugar no que aparezan; 
os seus selfies sustitúen a oferta cultural 
que merecemos.
 Estamos acó, na defensa dos montes co-
munais, no compromiso coa igualdade de 
oportunidades e pola protección dos espa-
zos naturais singulares e propios que nos 
queren arrebatar. Velaí o castigo continuo 
sobre o Louro, regatos e os seus singulares 
bosques asolagados. Non nos poden roubar 
a paisaxe. Tras décadas de discursos intere-
seiros dun Porriño gris, comprendemos que 
non hai futuro se non medimos coa mesma 
vara a economía, o ambiente, a cultura e a 
sociedade. Ao BNG do Porriño esta histo-
ria vénlle de vello. Vive en nós a enerxía 
e ilusión de mudar a vida das persoas que
se iniciou nos 80. En circunstancias espe-
cialmente adversas fomos quen de crear 
novos espazos públicos para a xente, trans-
formando O Porriño para toda a vida, e 
aínda non houbo goberno capaz de deixar 
pegada semellante mesmo gozando de si-
tuacións máis favorábeis.
 Aí continuamos, con visión de futuro en 
constante enriquecemento, con ideas e 
equipo capaces de levar a cabo proxectos 
ben definidos para o medio, longo e curto 
prazo. Temos retos por diante.
 Insistiremos. O soterramento da vía do 
tren, a protección do Louro e os seus es-
pazos, o traslado do matadoiro, a mellora 
dos servizos públicos para atenuar esta 
crise que nos queima. E queremos facelo 
co apoio do pobo para gañar o presente e o 
futuro. Somos a alternativa veraz á política 
da propaganda. Somos o BNG do Porriño

Marcelo Rodríguez Acosta,
Membro da dirección local do BNG do Porriño

O
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A Louriña
CEAMSA doa 150 lotes de nadal a 

SOS Porriño

 A empresa Ceamsa (Compañía Española de 
Algas Marinas SA) vén de doar 150 lotes de 
produtos de Nadal ao Concello do Porriño 
destinados ao servizo municipal de alimen-
tos SOS Porriño. O alcalde, Alejandro Lo-
renzo, e o concelleiro de Servizos Sociais, 

Abel Estévez, recepcio-
naron hoxe os alimentos 
que serán entregados ás 
familias máis necesita-
das do municipio. 
 Os representantes mu-
nicipais recibiron esta 
mañá a doazón de mans 
de Jorge Trigo, respon-
sable de Ceamsa, a quen 
agradeceron este xesto 
solidario. 
 “Con accións como es-
tas contribuímos a que 
estas familias que están 
a pasar momentos difíci-
les pasen un pouco me-
llor o Nadal”, afirmou 

o alcalde, “É de agradecer que as empresas 
colaboren con nós para poder axudar a todas 
as persoas que o necesitan e Ceamsa é un 
claro exemplo de compromiso e implicación 
coa sociedade porriñesa. A sensibilidade que 
demostra coas súas doazóns ao banco de ali-
mentos durante todo o ano adquire se cabe 
máis valor nestas datas”. 

 A compañía colabora co Concello do Porriño con doazóns ao servizo 
municipal de alimentos durante todo o ano

Momento da doazón

Salceda reúnese en comisión de traballo 
para a constitución dunha mesa de inter-
vención comunitaria en saúde e benestar

O Porriño

 O concello de Salceda celebrou no seu 
salón de plenos a primeira comisión de 
traballo no eido de saúde e benestar pre-
sidida pola alcaldesa Verónica Tourón.
Esta iniciativa impulsada pola coordina-
ción do Centro de Saúde de Salceda, esti-
vo formada por profesionais da sanidade, 
ensino e servizos sociais do municipio, 
xunto coa concelleira de sanidade, edu-
cación, infancia e benestar Gela Ledo, e 
a alcaldesa.
 O obxectivo fundamental da comisión é 
crear unha Mesa de Intervención Comu-
nitaria en Saúde e Benestar na que par-
ticipen ademais das persoas que compo-
ñen a mesa, representantes dos diferentes 
consellos sectoriais do Consello de Parti-
cipación Veciñal de Salceda.
 Esta Mesa ten como finalidade identi-
ficar, a través dunha diagnose exhausti-
va, coa aportación das distintas áreas e 
colectivos participantes, as necesidades 
comunitarias neste senso e poñer en mar-
cha medidas, actuacións e iniciativas que 

axuden a mellorar o benestar e a calidade 
de vida da veciñanza, poñendo princi-
palmente o foco na infancia, mocidade e 
persoas maiores.
A comisión volverá a reunirse o próximo 
2 de marzo co cometido de facer unha 
análise conxunta da situación actual, 
marcar as prioridades e os retos do fu-
turo, para establecer medidas concretas 
ao mesmo tempo que se traballará de 
xeito paralelo na formalización da Mesa 
de Intervención Comunitaria en Saúde e 
Benestar.
 Dende o concello, Verónica Tourón e Gela 
Ledo, valoran de xeito moi positivo a pos-
ta en marcha desta comisión e trasladaron 
o agradecemento ás profesionais dos dis-
tintos eidos que forman parte, “todas elas 
excelentes profesionais no eido da saúde, 
ensino e atención social”. Unha Mesa que 
xunto coas persoas dos consellos veciñais 
nos vai axudar a poñer en marcha impor-
tantes iniciativas para mellorar o benestar 
da veciñanza do noso municipio.

Salceda de Caselas
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O secuestro do centro da cidade de Vigo
“Só somos veciños e veciñas que nos organizamos para

 defendernos dun abuso que nos impide ter unha vida normal”
Alba Novoa e Manuel Ramos, voceira e voceiro da plataforma: Vecinos zona centro de Vigo
Circular polo centro da nosa cidade é misión imposible case sempre, pero nestas datas nas que unha especie de delirio megalómano mergúllanos nun 
océano de vacuidade insubstancial, con moitas luces iso si, convértese nunha actividade perigosa para a saúde física, e letal para conservar un mínimo 
de equilibrio emocional.
E estou falando só das persoas que non vivimos na zona 0 da megalomanía, pero que ás veces non nos queda máis remedio que cruzar polo centro da 
nosa cidade para ir ás nosas casas, ao noso traballo ou para calquera outra circunstancia. Se nos cinguimos aos nosos veciños e veciñas que viven na 
contorna do epicentro da megalomanía: Praza de Compostela, Rosalía de Castro, García Barbón, Casco Vello .....non podo máis que sentir un océano 
de solidariedade, tenrura e empatía cara á sua situación, porque o disparate megalómano condénaos á non poder vivir con normalidade no que debe 
de ser o seu espazo íntimo e inviolable: os seus propios domicilios
Non sei o retorno económico que terán os 3.000.000 de € que se gasta o concello de Vigo no megalómano nadal da nosa cidade, nin a que segmentos 
de poboación beneficiará ese suposto retorno. Pero anque as cifras que espeta o moderno emperador de Vigo sexan certas, aínda que estiveran mil 
veces por debaixo da realidade, é ilexítimo, é inmoral facelo a costa de fastidiarlle a vida a unha parte dos nosos veciños e veciñas que:
-Non poden circular con normalidade a carón das súas casas
-Vense obrigados a soportar  atascos estratosféricos
-Non poden sacar os seus propios coches en moitas ocasións
-Sofren riadas inmensas de persoas á beira das súas casas que impiden poder levar unha vida  normal
-Vense sometidos a continuos ruídos que duplican, e incluso triplican os niveis máximos permitidos polo propio concello
-Vense condicionados a tomar as decisións sobre a súa vida cotiá en función das circunstancias  que lles toque sufrir cada día
-Padecen olores nauseabundos
-Ven restrinxida notablemente a súa mobilidade todos e cada un dos veciños, pero no caso das persoas con algún tipo de dependencia a situación se 
volve estarrecedora
........
E así  hora tras hora, día tras día, todos e cada un dos días, tres meses cada ano. E así, de cada catro 
anos vividos un élles roubado a maior gloria do emperador de Vigo.
Paga a pena?
Desde logo que non. Toda a nosa solidariedade para  os veciños e veciñas do centro de Vigo. Toda a 
nosa empatía para quen sofre  calquera tipo de abuso e  inxustiza, sempre.

“Anque as nosas palabras sexan 
distintas
E ti negro e eu branco,
se temos semellantes as feridas
Como un irmán che falo......”

Celso Emilio Ferreiro.

Entrevista de Tino Lago
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A&R desexa boas festas a seus clientes e amigos

      Entendo que ambos vivides na zona 
centro de Vigo?
 Si, eu en Rosalía de Castro-di Alba- e eu en 
García Barbón -afirma Manuel-
        Cando nace a plataforma?
 Os primeiros pasos deunos unha veciña no 
ano 2019, cando lle espetan a noria na por-
ta da súa casa. O ano pasado cando instala 
as atraccións en Rosalía xa somos moitos e 
moitas os que comezamos a falar compartin-
do o noso malestar pola intolerable situación 

de non podermos ter unha vida normal. Este 
ano xa se sumou moita xente , e entre todas 
e todos decidimos que non abonda con ma-
nifestar o noso malestar, e é preciso pelexar 
para cambiar as cousas. Así naceu a plata-
forma, para poder defendernos do secuestro 
ao que estamos sometidos.
         E tan angustiosa a vosa situación?
 Estamos condenados a non poder ter unha 
vida normal durante case tres meses e a vi-
virmos durante ese tempo no medio do caos. 

Si, si que é angustiosa, ata o pun-
to que non podemos movernos 
andando con normalidade.
        Así de duro é¡: Non podedes 
movervos andando con norma-
lidade a carón das vosas propias 
casas?
 Si, é así de duro. As rúas están 
atafegadas de xente, os carrís de 
circulación cortados, cando saes 
da autoestrada podes tardar tran-
quilamente 40/ 45 minutos en 
chegar á túa casa( vivindo  moi 
cerca como vivimos ), a xente, 
riadas de persoas, botase enriba 
dos coches, hai ruídos estridentes 
case permanentemente, olores 
nauseabundos con moita fre-
cuencia, as fins de semana quitar 
o teu propio coche resulta misión 
imposible os taxis non chegan, 
as ambulancias xa están avisan-
do de que poderían non chegar 
a tempo.....Que ocorra algunha 
traxedia é só cuestión do tempo
      A plataforma ten algún tipo 

de adscrición política?, porque téñenvos 
acusado desde ser do PP ata ser do BNG
 Desde logo que non a ten. Só somos ve-
ciños e veciñas que estamos a sufrir unha 
situación angustiosa e nos organizamos 
para defendernos. As afirmacións de que se 
somos dun ou doutro partido son absoluta-
mente disparatadas.
 As acusacións máis importantes son de que 
somos do PP, cando curiosamente ese par-
tido nin está nin se lle espera. O BNG e a 

MAREA DE VIGO falaron con nós , inte-
resáronse polos nosos problemas e tratan de 
axudarnos. O PP está desaparecido.
Entre nós nunca falamos de política e as 
simpatías ou antipatías políticas que poidan 
ter, ou non ter, as persoas da plataforma im-
pórtannos nada, nada en absoluto
       Supoño que se a situación é difícil para 
todos e todos , para as persoas maiores será 
case unha tortura? 
Para a xente maior, para as familias con 
bebés e para as persoas con dependencia a 
situación é insostible. A miña nai, recente-
mente falecida, -di Manuel- o ano pasado 
estivo tres meses secuestrada, saíu o primei-
ro día e cando viu o panorama xa se volveu 
para casa e non puido saír ata finais de xa-
neiro
        Canto tempo dura isto?
 Arredor de tres meses. Desde que comezan 
a cortarnos os accesos ata que desmontan 
todo pasan tres meses.
Tres meses en catro anos é un ano enteiro 
das vosas vidas¡
 É terrible, pero é verdade: un ano enteiro 
das nosas vidas( de momento) foinos literal-
mente roubado.
        É todos os días?
 Si, os 7 días da semana
        A música é moi molesta?
 Os días de semana soe soar 5 horas e as fins 
de semana bastante máis, comeza sobre as 
12,30 da maña. Nin sequera respectan o mo-
mento da comida. Nós comemos a ritmo de 
cha cha cha.
         Cando rematan as cancións?
 Depende da zona, hai sitios en que arredor 

Alba Novoa e Manuel Ramos

Entrevista
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das 22,00 e nos que están postas as atrac-
cións pois sobre  a unha ou as dúas da 
mañá
         Tedes feito algún tipo de audición?
 Si, tanto en exterior como en interior. E 
podemos dicir que en exteriores duplica o 
propio límite para o ruído que establece a 
ordenanza do Concello. 
       Que receptividade encontrastes na 
veciñanza de Vigo Centro?
 A día de hoxe 13/ 12 levamos 2.200 sina-
turas de apoio. En xeral o sentimento que 
pulsamos pola rúa, agás excepcións moi 
puntuais, é de apoio total e absoluto. A 
vida na nosa área converteuse nun estrés 
constante, un día si e outro tamén.
         Que accións tendes pensado desen-
volver para protexer os vosos intereses?
 De forma inmediata, antes de que remate 
o Nadal, a reclamación administrativa por 
vulneración de dereitos fundamentais.
       Non é por desanimar pero a recla-
mación administrativa, ante o organis-
mo que presuntamente incumpre as súas 
propias ordenanzas, non ten moita pinta 
de prosperar?
 Sabémolo, pero é imprescindible. Non se 
pode facer doutro modo. E logo, se como 
parece cae en saco roto teremos que ir á 
vía xudicial. É surrealista pero probable-
mente nos vexamos na obriga de denun-
ciar a quen ten a obriga de velar por que 

se cumpran as normas. Estas medidas que 
toma o Concello vulneran as normas que 
eles mesmos teñen emitido e se é necesa-
rio irmos ao xulgado iremos sen ningún 
tipo de dúbida
       Pedistes algunha xuntanza co Con-
cello?
 Si, coas concellerías de festas e de medio 
ambiente
         Fixéronvos caso?
 Chamáronnos da concellería des festas 
para ver o que queriamos, nós dixémosllo, 
e desde ese día, o 29 de outubro, estamos á 
espera de que concreten o que nos dixeron
          Que foi?
 Xa lles chamaremos. Tamén fixemos 3 
peticións de xuntanza co alcalde e igual-
mente nada. Por outra parte pediron no 
pleno o BNG e a MAREA distintos docu-
mentos como o plan de auto protección ou 
o de impacto acústico e seguen esperando
       Á hora de buscar asesoramen-
to xurídico, sobre impacto ambiental, 
acústico..... tivestes problemas?
 Si, en grande medida tivemos que ir 
fóra de Vigo, porque na nosa cidade 
cando dis que é para reclamar ao con-
cello moitos teñen medo e non se que-
ren meter
      Sentídesvos apoiados pola socieda-
de civil doutras zonas de Vigo?
 Si, sen dúbida

Entrevista/A Louriña

A conselleira de medio ambiente e o
 alcalde enganan á veciñanza do porriño 

coa descontaminación do lindano
En cinco anos dende a aparición do último foco non se descontaminou nada
O Porriño

 Na 5ª Reunión coas partes interesadas no 
Proxecto LINDANET deste 15 de decem-
bro para presentar as actividades feitas ata 
a data e o Plan de Acción desenvolvido 
para Galicia, o equipo técnico da Direc-
ción Xeral de Calidade Ambiental e Cam-
bio Climático da Consellería de Medio 
Ambiente, recoñeceu abertamente estar 
desbordado.
 A execución do proxecto de descontami-
nación para o barrio do Contrasto en Tor-
neiros, dotado inicialmente con 3 millóns 
de euros e anunciado a comezo deste ano, 
aínda está sen licitar. Segundo se infor-
mou na reunión, hai unha serie de factores 
técnicos que elevan a cuantía a máis do 
dobre do importe. No seu día a conselleira 
e mailo alcalde afirmaron nos medios que 
os traballos comezarían xa no 2022 pero 
o certo e que non se dispón de partida su-
ficiente nestes momentos e aínda habería 
que solicitar fondos FEDER.
 A consellería tamén suspende en transpa-
rencia xa que a páxina web que debería es-

tar dispoñible en setembro deste ano, con 
toda a información de interese e actualiza-
da sobre o asunto, non está funcionando. 
Alega o equipo técnico falla de tempo e 
de persoal. Esta mesma circunstancia mo-
tivaría o non poder achegar directamente 
a documentación dos últimos estudos ás 
partes interesadas.
 Tampouco entrou en vigor o protocolo de 
alerta ante posibles novos focos de resi-
duos xa que só existen un borrador. Para 
a cela de seguridade do Parque do Linda-
no, que tal e como puxera de manifesto o 
último estudo ten fugas, non hai previstas 
actuacións máis alá dun par de controis a 
determinar ao longo do vindeiro ano.
 Máis de cinco anos despois da última 
aparición de lindano no barrio do Contras-
to non se descontaminou absolutamente 
nada. A Xunta crea falsas expectativas e 
non actúa con rigor nin transparencia e 
polo Concello van pasando distintos go-
bernos sen ninguén na alcaldía que dea a 
talla e afronte o tema en serio.
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Boas festas aos nosos clientes e amigos!
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Salceda reúnese en comisión de traballo para a constitución 
dunha mesa deintervención comunitaria en saúde e benestar

O concello de Salceda celebrou no 
seu salón de plenos a primeira co-
misión de traballo no eido de saúde 
e benestar presidida pola alcaldesa 
Verónica Tourón.
Esta iniciativa impulsada pola coordi-
nación do Centro de Saúde de Salce-
da, estivo formada por profesionais 
da sanidade, ensino e servizos sociais 
do municipio, xunto coa concelleira 
de sanidade, educación, infancia e 
benestar Gela Ledo, e a alcaldesa.
O obxectivo fundamental da comi-
sión é crear unha Mesa de Inter-
vención Comunitaria en Saúde e 
Benestar na que participen ademais 
das persoas que compoñen a mesa, 
representantes dos diferentes conse-
llos sectoriais do Consello de Partici-
pación Veciñal de Salceda.
Esta Mesa ten como finalidade iden-
tificar, a través dunha diagnose ex-
haustiva, coa aportación das distintas 
áreas e colectivos participantes, as 
necesidades comunitarias neste sen-

so e poñer 
en marcha 
m e d i d a s , 
actuacións 
e iniciativas 
que axuden 
a mellorar 
o benestar 
e a calidade 
de vida da 
veciñanza, 
p o ñ e n d o 
p r i n c ip a l -
mente o foco na infancia, mocidade 
e persoas maiores.
A comisión volverá a reunirse o próxi-
mo 2 de marzo co cometido de facer 
unha análise conxunta da situación 
actual, marcar as prioridades e os re-
tos do futuro, para establecer medi-
das concretas ao mesmo tempo que 
se traballará de xeito paralelo na for-
malización da Mesa de Intervención 
Comunitaria en Saúde e Benestar.
Dende o concello, Verónica Tourón e 

Gela Ledo, valoran de xeito moi po-
sitivo a posta en marcha desta comi-
sión e trasladaron o agradecemento 
ás profesionais dos distintos eidos 
que forman parte, “todas elas exce-
lentes profesionais no eido da saúde, 
ensino e atención social”. Unha Mesa 
que xunto coas persoas dos consellos 
veciñais nos vai axudar a poñer en 
marcha importantes iniciativas para 
mellorar o benestar da veciñanza do 
noso municipio.

Salceda de Caselas

A Louriña

Concesión 
subvención rede 

ÁGORA

O Concello de Salceda ven de recibir unha 
subvención de 50.000€ para a redacción 
dos proxectos de humanización de tres no-
vas rúas dentro da Rede Ágora:

- Rúa Vigo
- Rúa Ador
- Rúa Coruña

Coa redacción destes proxectos continua-
remos avanzando na recuperación de espa-
zos públicos para a veciñanza, seguíndo o 
libro de ruta marcado polo PMUS.

Salceda de Caselas
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A Louriña

Denuncian a falta de avances na des-
contaminación do lindano en Porriño
Ecoloxistas en Acción sinala que non se presentou ningún avance 
real na última reunión convocada pola Xunta coas partes interesadas 
para presentar as actividades realizadas ata a fecha.
A organización ecoloxista denuncia que nin unha sóa actividade de 
descontaminación acometida a pesar a quinta reunión dentro do 
Plan de Acción desarrollado para Galicia  para a xestión del Lindano 
en Galicia (LINDANET).

Ecoloxistas en Acción denuncia que a pe-
sar dos reiterados anuncios do inicio dos 
traballos de descontaminación feitos pola 
Xunta de Galicia, o certo é que máis de 
cinco anos despois da nova aparición de 
lindano no barrio do Contrasto aínda non 
se descontaminou absolutamente nada.
 Destacan que nin siquera se actuou para 
selar a celda de seguridade do Parque do 
Lindano a cal ten fugas de auga contami-
nada. A única  actuacións prevista son un 
par de controis a determinar ao longo do 
vindeiro ano.
 Subliñan que na reunión celebrada esta 
semana, o propio equipo técnico da Direc-
ción Xeral de Calidade Ambiental e Cam-
bio Climático da Consellería de Medio 
Ambiente recoñeceu que está desbordado 
por falta de persoal e que a pesar das ac-
tuacións comprometidas nestes momentos 

non hai dotación económica para licitar a 
execución do proxecto de descontamina-
ción do Contrasto.
 Ademais Ecoloxistas en Acción alerta que 
non se están cumprindo nin tan siquera 
pequenos compromisos a posta en funcio-
namento páxina web que se anunciou para 
setembro deste ano. Unha web necesaria 
para facilitar o acceso á información actua-
lizada sobre a situación e distintas actua-
cións e plans de descontaminación. Tam-
pouco o protocolo de alerta ante posibles 
novos focos de residuos tampouco entrou 
en vigor. Só hai un borrador.

O Porriño

 Que mellor maneira de gozar das 
festas do Nadal que poñéndose mans 
á masa e cociñar ricas galletas. Por 
iso, o Concello do Porriño organiza, 
dentro da programación festiva, un 
Obradoiro infantil de elaboración 
e decoración de galletas de Nadal 
dirixido ás nenas e nenos de 5 a 12 
anos.  
 SuperSugar impartirá o curso, a ten-
da de doces sita na primeira planta da 
Praza de Abastos. Desenvolverase en 
tres quendas, os días 28, 29 e 30 de 
decembro en horario 11 a 12:30 h na 
zona infantil da Praza de Abastos. 
As persoas interesadas en participar 
poden anotarse enviando un correo a 
rexistro@oporrino.org cos datos da 
nena/o e o titor/a.  A actividade está 
limitada a 12 nenas/os por quenda 
que se cubrirán por orde de inscri-
ción. 

Desenvolverase en tres quendas os días 28, 29 e 30 de decembro en hora-
rio de 11 a 12:30 h na Praza de Abastos

O Porriño saborea o nadal: 
obradoiro infantil de galletas

O Porriño
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      Estanse cumprindo 20 anos do 
desastre do Prestige e do xurdimento 
de Nunca Máis, e parece que vemos 
con nostalxia aquela indignación 
e despertar social nas rúas. Cal é o 
diagnóstico do BNG e de Ana Pontón 
da Galicia actual, tanto da situación 
política coma da situación social?
 Estas memorias déixannos con senti-
mentos encontrados. Por un lado, toda 
a rabia e indignación que supuxo a in-
competencia política, unha incompe-
tencia que provocou que un incidente 
acabase sendo a maior catástrofe am-

“Estou convencida de que o BNG vai ser a forza 
política que máis suba nas eleccións municipais”
Ana Pontón, portavoz nacional do BNG
Desde que se converteu en portavoz nacional do BNG en febreiro de 2016, a uns meses das eleccións galegas daquel mesmo ano, 
o liderado político de Ana Pontón (Sarria, 1977) dentro do nacionalismo galego medra e ilusiona cada vez máis. Hoxe en día, a 
súa é a voz máis representativa da oposición política dentro do Parlamento de Galicia e aspira a presidir a Xunta no ano 2024, 
despois das que serán as súas terceiras eleccións galegas como candidata do BNG. Antes, con todo, a cidadanía votará dentro 
duns meses nas municipais do 26M. Falamos con ela sobre esta cita coas urnas, pero tamén sobre a situación que atravesa Galicia 
actualmente e sobre o proxecto político que está encabezando.

Estamos vendo con preocupación que 
se repiten os mesmos erros do pasado, 
e non podemos permitir que esta crise 
as paguen as de sempre. Os Gobernos 
non están á altura do problema.
      A política que se fai desde un go-
berno defínese en boa medida nos or-
zamentos. Que podemos esperar dos 
orzamentos da Xunta de Galicia para 
2023, a pesar de que o PP os presen-
tase como os de “maior teito de gasto 
histórico” e os de “maior gasto so-
cial” que ten tido Galicia?
 A Xunta do PP, cada vez que presen-
ta uns orzamentos, repite as mesmas 
palabras, que acaban sendo un slogan 
baleiro. O grave destes orzamentos é 
que son insolventes e insolidarios. Son 
insolventes porque teñen unhas pre-
visións falsas que mesmo os expertos 
teñen demostrado. E son insolidarios 
porque, no medio desta crise, o que fai 
o PP é darlle rebaixas fiscais a quen 
máis ten. De feito, aí temos esa rebaixa 
no imposto sobre o patrimonio, que o 
que fai é regalarlle 34 millóns de euros 
ás persoas que teñen máis patrimonio 
deste país. Nós o que dicimos é que 
non é o momento dunha política fis-
cal inxusta. Ao contrario, necesitamos 

biental da nosa historia. Foi un momen-
to no que se viu con total dureza o aban-
dono do Estado a Galicia e, ademais, 
un Goberno que utilizaba a mentira 
dunha forma absolutamente impune. 
Por outro lado, está o exemplo que deu 
unha sociedade que se levantou, que se 
autoorganizou, que non só saíu a de-
fender o noso país do chapapote, senón 
que tamén creou a maior mobilización 
social da nosa historia, que foi Nunca 
Máis. Eu quédome con ese orgullo, sa-
bendo que a día de hoxe, aínda que se 
avanzou grazas a esa mobilización, se-

gue habendo perigo nas nosas costas e 
poderíase repetir unha situación seme-
llante. Por iso, desde o BNG, estamos 
reclamando que se teñen que cumprir 
as promesas incumpridas desde hai 
moito tempo, e que as competencias en 
materia de salvamento marítimo e de 
control de vertidos teñen que estar en 
mans de Galicia. Esta catástrofe, o que 
fixo foi empoderar á sociedade galega 
e crear unha conciencia ambiental moi 
forte.
       Mais actualmente custa ver nas 
rúas galegas unha mobilización se-
mellante. Non si?
 Non podemos obviar o clima social 
que trouxo a experiencia de ter vivi-
do unha pandemia que practicamente 
nos confinou como sociedade durante 
dous anos e que provocou un impacto 
emocional e social que aínda estamos 
vendo. Eu, en certa forma, o que vexo 
é que volve haber un rexurdir de todo 
ese malestar social. Estámolo a ver en 
mobilizacións sociais, algunhas vincu-
ladas coa negociación colectiva, pero 
tamén coa defensa da sanidade pública. 
O propio BNG convocou para o 18 de 
decembro unha mobilización para re-
clamar unha saída xusta ante esta crise. 

Ana Pontón

Entrevista de Alma López Figueiras
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poboación, temos menos xente nova, 
temos menos servizos públicos. A al-
ternativa real fronte ao PP é o BNG. E 
estamos traballando con moitos secto-
res económicos e sociais do noso país 
para seguir ensanchando a nosa alter-
nativa. Temos as portas abertas a todos 
aqueles que queiran construír con nós, 
convencidos de que o cambio político 
vai ser posible en 2024 e que este país 
fará historia cun Goberno nacionalista 
e cunha presidenta.
        Coa crise económica derivada da 
inflación de prezos, principalmente 
a consecuencia da guerra na Ucraí-
na, boa parte das mensaxes políticas 
dos últimos meses centráronse en dar 
resposta ás necesidades da poboación 
máis vulnerable. Neste contexto, pa-
rece que o debate sobre a transforma-
ción estrutural do territorio está nun 
segundo plano. Dentro do discurso 
político, é posible conciliar estes dous 
enfoques, o curto e o longo prazo? 
Existe a preocupación de que o ur-
xente deixe a un lado o importante?
 Nós facemos propostas políticas pen-
sando en como darlle solucións aos 
galegos e ás galegas, no aquí e no 
agora, non pensando en eleccións. O 
curto prazo necesita políticas a medio 
prazo. É necesario ter un horizonte de 
país. E iso é o que estamos defendendo 
desde o BNG. Queremos unha Galicia 
que defenda os servizos públicos, con 
control sobre os seus recursos econó-
micos, que produza de maneira susten-
table, así como apostar pola ciencia e 
a innovación. O que temos aprendido 
destas últimas crises é que debemos 
producir. En Galicia temos capacidade 
para producir alimentos, e esta é unha 

base importante para medrar, xerar 
unha economía de escala e fomentar 
un reequilibrio territorial para poñerlle 
freo ao brutal proceso de despoboa-
mento na Galicia interior.
           O BNG leva semanas presentan-
do candidatos para as eleccións mu-
nicipais de 2023. Nalgúns concellos 
con alcaldes e alcaldesas nacionalis-
tas estamos vendo renovación de can-
didaturas, pero a maioría se mantén. 
Que perspectivas ten o BNG de cara 
ás municipais do vindeiro ano? Hai 
algunha Alcaldía que sexa obxectivo 
estratéxico especial?
 Os nosos obxectivos a nivel municipal 
son moi claros. Estou convencida de 
que o BNG vai ser a forza política que 
máis suba nas eleccións municipais. 
Queremos máis BNG nos concellos, 
porque os concellos gobernados polo 
BNG demostran que teñen capacida-
de para transformar en positivo, para 
mellorar as oportunidades económicas 
e para mellorar a calidade de vida das 
persoas, que é o elemento central de 
calquera política que queira escribirse 
en maiúscula. Imos a por todas nestas 
municipais. Queremos manter as alcal-
días que temos, pero tamén sumar máis 
alcaldías ao BNG. Eu estou convencida 
de que imos dar un salto moi importan-
te no ámbito municipal.
 Na provincia de Pontevedra interésa-
nos coñecer a súa expectativa de resul-
tados en concellos como A Guarda e 
Cangas, onde o BNG está na oposición. 
Temos un potencial enorme e o noso 
obxectivo é ter a Alcaldía nas próximas 
eleccións municipais. Vamos a traba-
llar para iso. Logo, a cidadanía ten que 
decidir co seu voto, non o podemos es-

cribir ti e eu.
       Na Guardia, por exemplo, o 
BNG retirárase do pacto de goberno 
subscrito co PSOE-PSdG aos poucos 
meses das elecciones de 2019. A teor 
desta experiencia e considerando a 
situación interna do PSOE-PSdG, 
pensa que a día de hoxe os socialistas 
son socios de goberno confiables, es-
pecialmente para gobernar na Xunta?
 Nós presentámonos cun proxecto para 
obter a confianza da maioría das per-
soas. Se despois das eleccións se dá un 
panorama no que hai que ir a por pactos 
e acordos de goberno, o BNG ten unha 
ampla experiencia. Temos capacidade 
demostrada de diálogo e entendemen-
to. Se se rompe a maioría da dereita te-
mos que traballar para conformar unha 
alternativa. Hai moitas fórmulas. Un 
pode apoiar e estar fóra, tamén pode co-
gobernar. Todas as experiencias teñen 
demostrado que hai elementos máis e 
menos favorables, pero os gobernos de 
coalición son unha normalidade demo-
crática de toda Europa; levamos moi-
tos anos de experiencia con eles, e nós 
temos esa vontade para ser capaces de 
entendernos desde a diferenza.
         No Concello de Cangas, coa 
inestabilidade política que trouxo o 
falecemento do alcalde Xosé Manuel 
Pazos e a recente crise de goberno, a 
poucos meses de entrar en campaña, 
pensa que o BNG pode ter opcións de 
capitalizar o descontento e pescar vo-
tos de esquerda en río revolto?
 Cangas é un concello complexo, así 
como un concello intenso na súa vida 
política. Nós vamos presentarnos coa 
mellor candidatura e coa mellor das 
vontades para que Cangas teña un go-

maior progresividade porque cada vez 
que o PP fai un agasallo fiscal a millo-
narios o que fai é recortar en sanidade, 
en educación, en servizos públicos,... 
Non esquezamos que os impostos son 
fundamentais se queremos ter unha 
rede social e redistribuír a riqueza. Es-
tes son uns orzamenros que van en di-
rección contraria ao que necesita neste 
momento Galicia.
       Cando foi ratificada como porta-
voz nacional en outubro de 2021, des-
pois dunhas semanas de certa incer-
teza por unha mensaxe que publicara 
pedindo tempo para reflexionar sobre 
o futuro, avogou expresamente por 
ampliar a base social do BNG e falar 
dos problemas da xente para sumar 
votos e chegar á Xunta de Galicia. Re-
centemente o fixo na celebración do 
40 aniversario do BNG. A que se refire 
con ampliar a base social? Dentro da 
sociedade galega, onde está esa mar-
xe de ampliación? Cales son as claves 
para chegar a máis persoas?
 No BNG, o que non nos poñemos son 
límites. Temos un proxecto pensado 
para a maioría dos galegos e das gale-
gas, dos traballadores e das traballado-
ras, das persoas autónomas, das pemes 
e dos sectores produtivos. Dirixímonos 
a esa maioría social que ten a Galiza na 
cabeza e no corazón, que confía no país 
e sabe que os galegos, como pobo, te-
mos un enorme potencial. Se queremos 
transformar este país necesitamos che-
gar a máis galegos e galegas, e eu teño 
o convencemento de que a única forza 
política que tocou teito en Galiza é o 
PP, que está en franco retroceso porque 
se ve que, co PP, Galicia vai a menos. 
Temos menos emprego, temos menos 

Os desea felices fiestas

Entrevista
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HORIZONTAIS
A-EX SX DA CIG. B-DÍGRAFO-ENFADO MAIÚSCULO-PROXECTIL DE ARTILLERÍA. 
C-CONTINENTE-INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN-XORNAL DEPORTIVO 
ESPAÑOL. D-EX SX DA ING EXPULSADO DA UPG EN 1981-VOGAL. E-ANTIGA CIDA-
DE DE MESOPOTAMIA-PARTE MOI PEQUENA DE ALGO-MÍTICO AVIÓN DE COMBA-
TE SOVIÉTICO. F-VOGAL-CONSOANTE – VOGAL-LUGAR NO DESERTO NO QUE HAI 

VEXETACIÓN-ÚLTIMA VOGAL. G-LARES, LÁREGAS-500-PREPOSICIÓN. H-FAI QUE UN 
ANIMAL SE ABAIXE DOBRANDO AS PATAS-CU-CONCEPTO DA PSICO ANÁLISE FREU-
DIANA. I-SÍMBOLO GRÁFICO QUE EMULA A FORMA DUNHA PEQUENA CARA- AO 
REVÉS POEMA LÍRICO DE TON ELEVADO. K-CADA UN DOS AROS QUE FORMA UNHA 

CADEA-PARTES SUCESIVAS NAS QUE SE DIVIDE ALGO-RÍO DE ITALIA
 VERTICAIS

1-MANUELA..... CABEZA DE LISTA DO BNPG NA PROVINCIA DA CORUÑA NAS PRI-
MEIRAS ELECCIÓNS XERAIS EXPULSADA DA UPG EN 1981-VOGAL.2-DEIXAR ERMO 
UN LUGAR-PEZA DE METAL EN FORMA DE CIRCUNFERENCIA QUE SE COLOCA 
NO DEDO A MODO DE ADORNO.3-CONSOANTE-AO REVÉS SEGUNDA NOTA MUSI-
CAL-CURMÁN.4-CONSOANTE-REAL CLUB CELTA-REPETICIÓN DUN SON.5-PRIMEI-
RA VOGAL- TRES-BARCO DE RECREO.6..........PARRA, POETA CHILENO-INCAPACIDA-
DE TEMPORAL.7-TRAXEDIA-CADA UNHA DAS DÚAS METADES LATERAIS DA PARTE 
POSTERIOR DO LOMBO DO CABALO. 8-DÚAS VOGAIS-ANIMAIS PLANTÍGRADOS-AO 
REVÉS MASA DE PARTÍCULAS DE TERRA SECA QUE SE ELEVAN NO AIRE.9-VOGAL-IN-
DIVIDUO DUN POBO QUECHUA ANDINO- NOME DA PORTAVOZ NACIONAL DO 
BNG.10-COUSAS FALSAS E RUMORES SEN FUNDAMENTO-CONTRACCIÓN DE PREPO-
SICIÓN E ARTIGO FEMININO PLURAL-11-CIDADE-TOLO.12-MAMÍFERO RUMIANTE 
AFRICANO-TIPO DE MENSAXE ESCRITA EN DESUSO DESDE A CHEGADA DO WHATS 
APP- PARTIDO XERMOLO DO ACTUAL PP. 13-PARTE DUN OBXECTO POLA QUE PODE 
SER COLLIDO-VOGAL-CAMPO.14.......GONZÁLEZ, HISTÓRICO SINDICALISTA DA CIG 

DE VIGO

SOLUCIÓNS
HORIZONTAIS

A-FERNANDOACUÑA. B-RR-IRA-OBUS.C-AMERICA-INR-AS.D-GARCÍAMONTES-E.E-UR-CINAS-
CO-MIG.F-E-P-O-OASIS-U.G-LAREIRAS-D-EN.H-ANICA-N-ANO-ID.I-EMOTICONA-ADO.K-ELO-

ETAPAS-PO
VERTICAIS

1-FRAGUELA-E.2-ERMAR-ANEL.3-R-ER-PRIMO.4-N-RCC-ECO.5-A-III-IATE.6-NICANOR-IT.7-
DRAMA-ANCA.8-OA-OSOS-OP.9-A-INCA-ANA.10-CONTOS-NAS.11-URBE-IDO.12-ÑU-SMS-AP. 

13-ASA-I-EIDO.14-SEGUNDO
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berno que lle dea futuro. E facé-
molo nunha comarca na que temos 
a experiencia de moitos anos de 
goberno municipal en Bueu, moi-
tos anos de goberno municipal en 
Moaña; onde se está demostrando 
esa capacidade para xestionar ben 
os recursos públicos, poñer en mar-
cha políticas que defendan os ser-
vizos á cidadanía, para transformar 
esos concellos. Penso que temos os 
vimbios necesarios para sar un salto 
adiante.
        Retomando a idea de ampliar 
as bases do BNG, a nivel local aín-
da se sente con forza a fragmen-
tación política do nacionalismo, 
con partidos municipalistas que se 
achegaron ás mareas e aínda es-
tando estas en crise parecen seguir 
adiante cos seus proxectos, a miú-
do bastante personalistas porque 

non teñen referentes organizativos 
detrás. Coa crise das mareas, pode 
ser momento de incorporar a parte 
deses militantes que se distancia-
ron do BNG e concentrar de novo 
ás forzas políticas arredor do gale-
guismo e do nacionalismo. É via-
ble?
 O BNG ten as portas abertas a todas 
as persoas que queiran un proxecto 
propio, non dependente de Madrid, 
que defenda os intereses dos gale-
gos e das galegas. Seguimos suman-
do e traballando. Nos últimos anos 
téñense incorporado centos e centos 
de persoas á nosa organización. Es-
tamos nun proceso claro de agluti-
nación dunha masa social cada vez 
máis importante. E esta é a idea na 
que traballamos. Estou convencida 
de que é a alternativa para que Gali-
cia teña un futuro mellor.

        Os resultados das municipais 
de seguro marcarán o paso cara á 
cita autonómica de 2024. No caso 
do BNG, ata que punto son unha 
referencia a ter en conta?
 É evidente que cada proceso elec-
toral ten as súas claves, e vemos 
resultados diferentes nunhas xerais, 
nunhas galegas e nunhas municipais 
porque operan aspectos que teñen 
unha incidencia en como votan as 
persoas. Nestas municipais creo que 
vamos ver que o BNG segue sento 
unha forza política á alza, que vai 
ser a forza política que máis suba 
e que vamos mellorar os nosos re-
sultados. Isto é importante de cara a 
seguir consolidándonos nese obxec-
tivo tan importante que temos, que 
é conseguir que por primeira vez o 
bng teña a presidencia da Xunta de 
Galicia e darlle un futuro mellor aos 

galegos e ás galegas.
       De cará á cita electoral do 26M, 
cales son as previsións en termos 
numéricos?
 Non temos ningunha enquisa. Eu, 
particularmente, son sempre moi 
escéptica coas enquisas e cos re-
sultados. Por exemplo, nas últimas 
eleccións galegas todas as enquisas 
pronosticaban que iamos quedar de 
terceira forza política, e quedamos 
de segunda cun resultado especta-
cular. Eu o que creo é que hai que 
confiar no proxecto, facer un traba-
llo moi apegado coa cidadanía, es-
coitar moito o que nos quere dicir 
a xente do noso país, e ofrecerlles 
unha alternativa de futuro desde a 
convicción, desde a ilusión e desde 
a ambición de país. E aí é onde va-
mos estar traballando. As enquisas 
son fotos dun momento que teñen as 

súas limitacións. Facer política 
mirando as enquisas pode che-
gar a confundirte.
        De chegar a ser presiden-
ta da Xunta de Galicia, cales 
serían as súas primeiras medi-
das? Ten pensado nesa posibi-
lidade?
 Non sei o que faría dentro de 
dous anos, pero si sei o que fa-
ría hoxe. A primeira prioridade 
sería afrontar o grave problema 
que temos na sanidade pública, 
xa que o deterioro é brutal, e 
poñer máis medidas e recursos 
para acabar coa precariedade no 
Sergas. Paréceme que atender 
o dereito á saúde das persoas 
debe ser a primeira prioridade.

Entrevista/ Humor/Encrucillado
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O BNG propón millón e medio de euros 
para o novo Peirao de Cesantes

“A Xunta debe executar as obras para respaldar ao sector do mar, garan-
tido o futuro medioambiental da Enseada”, afirma o voceiro Xoán Carlos 
González
Redondela

Redondela

 Os orzamentos da Xunta de Galiza para o 
ano 2023, volven a por de actualidade a re-
novación do Peirao de Cesantes. Unha obra 
que dende o Bloque Nacionalista Galego 
de Redondela consideran que se debe exe-
cutar de xeito inmediato. Con tal motivo, 
nas emendas aos orzamentos presentaron 
entre outras, unha partida de un millón e 
medio de euros para unha nova infraestruc-
tura.
 “A Xunta arquivou o Proxecto que xa lici-
tara”, afirma o voceiro do BNG, Xoán Car-
los González “co silencio cómplice do PP 
de Redondela”. Nunha decisión que consi-
derou caprichosa “castigaron ao sector do 
mar porque a obra somentes beneficiaba ás 
navieras que se dirixen a San Simón”. 
Dende hai máis dunha década a organiza-
ción nacionalista contempla entre as súas 
proposta aos Orzamentos da Xunta, que 
se pilote o Peirao de Cesantes. Deste xeito 
permitiríase o movemento das mareas e a 
libre circulación de partículas en suspen-
sión. “A obra beneficiaría á productividade 
marisqueira do entorno do Areal”. Recorda 
que a praia e a Enseada constituiron tradi-
cionalmente un dos recursos da creación de 

riqueza e de postos de traballo.
 Destaca o edil nacionalista como a reno-
vación do Peirao, permitiría unha mellora 
na calidade medioambiental da Enseada 
San Simón, que forma parte da Rede Natu-
ra 2.000. “Debería ser a Xunta de Galiza 
quen actuara de oficio para mellorar a ca-
lidade das augas, na Enseada, mais non o 
fai”. Pón en valor, Xoán Carlos González, 
a recuperación medioambiental como un 
recurso para atraer visitantes a Redondela.
Considera que un novo Peirao pilotado, 
sería perfectamente compatible co servi-
zo ás navieras que manteñen a Illa de San 
Simón, como un dos reclamos de interese 
do noso concello.
 Nunha visita ao Peirao acompañado da 
deputada do BNG Carmela González des-
tacouse a relevancia da proposta. Na súa 
análise dos orzamentos a deputada nacio-
nalista reprochou á Xunta de Rueda que 
presenta uns orzamentos ao servizo das 
rendas e das economías máis altas. “Pola 
contra esquécese de aqueles colectivos 
que están a sufrir máis directamente a cri-
se económica en Galiza”. Presenta que a 
súa organización constitúe a verdadeira 

garantía de políticas 
máis sociais, máis ape-
gadas á xente ás nece-
sidades e problemas de 
Galiza
Finalmente Xoán Car-
los González xustificou 
que esta emenda conta 
cun imporante respaldo 
social e económico de 
Redondela.“A Xunta de 
Galiza debe acometer as 
obras de renovación do 
Peirao apostando polo 
sector do mar, garantido 
o futuro medioambien-
tal da Enseada”.

AER anuncia que se presentará ás 
eleccións municipais e ábrese á 
veciñanza para renovar a súa lista

 Esta será a cuarta vez que se presente a estes comicios, sendo a primeira 
Agrupación electoral en toda España que o fai.
 Inicia o proceso para recabar as 500 sinaturas necesarias para acudir a 
esta convocatoria electoral.

 A Agrupación de Electores de Redondela 
vén de decidir en Asamblea que se pre-
sentará as vindeiras eleccións municipais 
de maio do 2023. O primeiro paso será 
recabar as 500 sinaturas de veciñas e ve-
ciños de Redondela con dereito a voto que 
deberán presentar segundo a lexislación 
actual. En paralelo, AER abre xa un pro-
ceso de consulta á veciñanza para que se 
sumen ao seu proxecto e que formen parte 
da súa candidatura. “É a filosofía da nosa 
Agrupación, queremos e debemos renovar-
nos. Queremos incluír na nosa candidatura 
novas caras, homes e mulleres que estean 
dacordo co noso ideario e forma de facer”, 
explican desde AER. De feito, a rotación de 
concelleiras e concelleiros de cada manda-
to, desde 2011, así o refrendan. 
 Esta é a cuarta vez que AER se presenta 
a estes comicios, sendo a única agrupa-
ción de electores en toda España que o fai. 
“Estamos seguros de que temos moito que 
ofrecer ás veciñas e veciños de Redondela 

que queiran acompañarnos, xa que en todas 
as eleccións que nos presentamos fomos 
chave  e fomos quen de decidir e de facer 
oír a nosa voz”, insisten desde a Agrupa-
ción. De feito, AER obtivo nas eleccións de 
2011, un concelleiro e 832 votos; en 2015, 
catro concelleiros e 2.837 votos e no 2019, 
tres concelleiros e 2.164 votos.
 En canto á lista coa que se presentan, a 
Agrupación explica “ao ser unha organi-
zación asamblearia, inda temos que votar 
internamente para decidir as posicións da 
candidatura”. De feito, continúan, “en AER 
non hai sitios preasignados, non o sabemos 
nin nós mesmos e pode darse o caso de que 
alguén que entre a formar parte da Agru-
pación agora, resulte o número 1 da nosa 
lista”. “O importante, e ao que aspiramos, é 
que de todo este proceso de consulta aber-
ta á veciñanza resulte unha lista de xente 
comprometida que queira facer as cousas 
ben porque Redondela o precisa”, con-
clúen. 

Redondela
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Acouga acelera as pulsacións da música redondelá
“A música en idioma galego conecta co mundo”
Gabri Fuentes e Carlos De Castro, vocalista e guitarra e voz de Acouga
Un novo proxecto musical xorde nas terras de Redondela, e nós non podiamos deixar de falar con eles. Chámanse Acouga e malia teren pouco tempo 
de vida a acollida que están a ter no público que os ten escoitado é excelente, ata o punto que o próximo mes van tocar na mítica sala Capitol da capital 
do país galego.
Comezaron a xuntarse e a contemplar a posibilidade de iren en serio como grupo no 2019, pero formalmente iniciaron en febreiro deste ano. Usan o o 
idioma galego conscientemente na súa música como un factor que axude a normalizalo en todos os contextos posibles. Xa tocaron dúas veces en Por-
tugal e como din eles mesmos” A música en galego conecta co mundo, e non supón ningún tipo de limitación, todo o contrario é un valor engadido” 
O grupo compóñeno catro persoas. Nós falamos con Gabri e Carlos aos que hai que engadir a David e a Luís.

Reportaxe de Marco A. Santos Soto

      Que é Acouga?
 É un proxecto musical de 3
amigos de Pazos de Borbén, 
con gustos musicais diversos de 
cuxa mestura agromou o noso 
grupo musical. Logo incorpo-
rouse unha persoa máis. Na ac-
tualidade somos catro músicos 
en Acouga.
      Vós, un grupo que mete moi-
ta caña, como é que se vos deu 
por chamarvos ACOUGA?
 Ha, ha , ha , ha...Debe de ser 
polo efecto contraste .O nome é 
bonito, tanto polo significado, 
como pola súa fonética
      Polo que teño escoitado o 
eclecticismo dos vosos temas é 
moi intenso?
 A nós gústanos a música dura: 
o Punk, o rock, o metal.... Pero 
non lle facemos a cobra á me-
lodía nin moito menos, cando o 
estado de ánimo así o esixe me-
témolas con moito gusto.
      Sen complexos entón?
 Sen complexo ningún. De fei-

to ás veces temos debatido entre 
nós sobre como  nos definimos 
e acordamos que sen etiquetas, 
facemos o que nos pete e punto.
      Cantas cancións de produ-
ción propia tendes gravadas?
 Catro, pero de momento saca-
mos só 3. A seguinte sairá en xa-
neiro do ano próximo
    Para alguén que non vos co-
ñeza : Que pode encontrar un 
espectador nun directo de Acou-
ga?
Moita enerxía e diversión. Para 
nós é esencial que o público o 
pase ben e para iso procuramos 
interactuar moito con eles. Gús-
tanos que o público sexa parte da 
propia actuación.
      Para cando o disco?
 Non é algo que nos preocupe. O 
público consume cada vez menos 
disco e de momento nós preferi-
mos ir sacando single a single
     De momento o de vivir da 
música supoño que quedará moi 
lonxe non?

Gabri Fuentes (dereita) e Carlos de Castro
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 Si, é tal cal o dis. Vivir da músi-
ca no contexto actual non é posi-
ble para nós. Oxalá o fora¡¡
      As vosas letras como son?
 Teñen un toque de reivindica-
ción social pero céntranse máis 
no mundo da vida cotián e dos 
mundos persoais. Nós non somos 
un grupo político.
      Creo que ides estrear o ano 
de maneira espectacular?
¡ Abofé que si. O 21 de Xanei-
ro tocaremos na sala Capitol de 
Compostela, algo que nos fai 
unha enorme ilusión. O primeiro 
concerto que demos foi en marzo 
deste ano e pensar que en menos 

dun ano imos a tocar nesa sala 
referencia parécenos espectacu-
lar.
      Acouga ven para quedarse?
 A nós gustaríanos moito que o 
grupo tivera o máximo percorri-
do posible e por gañas non vai 
ser. Temos unhas gañas enormes 
e toneladas de ilusión por pasalo 
ben co público e porque o públi-
co o pase ben con nós.
     A xente que non vos coñeza 
onde pode atopar a vosa músi-
ca?
 En distintas plataformas como 
Spotify, Tik Tok, ou You Tou-
be.........

Oposición do BNG de Redondela, a 
converter Rande en almacén de coches
Redondela

A iniciativa da Autoridade Portuaria de 
Vigo de empregar como almacén de co-
ches o antigo Peirao de Pedra no Estreito 
de Rande, choca frontalmente “coa idea da 
organización nacionalista de recuperación 
deste espazo da Rede Natura 2.000”
Únense as críticas expresadas dende a Pla-
taforma en Defensa da Enseada San Simón, 
que consideran que a decisión da APV, vai 
en contra da recuperación da beiramar do 
concello de Redondela calidade medioam-
biental. 
O voceiro nacionalista, Xoán Carlos Gon-
zález considera “que dende o goberno mu-
nicipal débese abrir un expediente sancio-
nador contra o ente portuario, por carecer 
de licencia para dita actividade”. “Non 
imos consentir que este espazo se convirta 
en almacén de centos de vehículos”, sinala.
Outra das preocupacións que expresa Gon-
zález refírese á seguridade viaria na N-552 
entre Rande e Cabanas. “A APV, quere 

convertir esta estrada nun grande vial por-
tuario cun aumento do tráfico pesado, que 
pón en risco a seguridade viaria nesta parte 
do Concello, e non o imos consentir”, sen-
tenza.
Anuncia o edil unha xeira de iniciativas na-
cionalistas conformada por varios escritos 
dirixidos á alcaldesa presidenta do concello 
de Redondela. “Inicialmente solicitamos a 
apertura dun expediente disciplinario por 
carecer de licencia de actividade. En segun-
do lugar un escrito para que como membro 
do Consello de Administración defenda os 
intereses de Redondela, rexeitando este al-
macén de coches en Rande”.
Por outra banda dende o BNG van trans-
mitir ao deputado no Congreso, Néstor 
Rego a situación vivida nestas semanas en 
Rande. “Ademáis de demandar as debidas 
explicacións do Ministerio de Transición 
Ecolóxica, que se dirixa ao presidente da 
APV, para que revogue ditas instruccións”. 

Entrevista/Redondela

 A Novela“Memorias dun ex  
galego” un éxito indubidable no 
panorama literario do noso país

“Memorias dun ex galego” é  a 
ópera prima do  xove avogado 
vigués Josiño Araujo. É unha 
novela  na que o autor aborda o 
tema do auto odio, tan común 
en Galicia, de país e de clase 
desde unha perspectiva de hu-
mor e cun trepidante ritmo na-
rrativo que engancha ao lector 
ata chegar ao  sorprendente e 
impactante final. Josiño é un 
vello articulista desta casa do 
que coñezo ben a súa enorme 
calidade como escritor, e ao que 
auguro  e desexo unha brillante 
carreira literaria. Foi un pracer, 
despois de moito  tempo, volver 
conversar con el.

Josiño Araujo, Escritor

Josiño Araujo

         Jose, de onde es? 
 Eu son de Vigo. 
         Entón, por tanto, es galego? 
 Efectivamente. 
      Por que che declaras ex galego no 
título do teu libro? 
 Non son as miñas memorias, é unha au-
tobiografía ficticia. O narrador que se cha-
ma Anxo, é un auténtico hater, un odiador 
nato. O libro empeza no día que naceu e 
desde este día di que odia á súa familia, aos 

seus veciños e á súa vila mariñeira. 
         Esta vila mariñeira é ficticia tamén 
ou é unha vila en concreto? 
 É unha vila mariñeira ficticia tamén. En re-
sumo, o protagonista odia Galiza en xeral. 
Sobre todo, odia ser pobre. Un auto odio 
total de orixe e de clase.  
 Con este libro tento representar o auto odio 
co que nacemos ás veces os galegos desde 
un punto de vista humorístico e moi esaxe-
rado. 

Entrevista de Tino Lago
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Entrevista/Redondela
 A primeira parte do libro, que se chama 
“De Galiza”, é moi descritiva onde quería 
plasmar a visión de Anxo sobre o que o 
rodea. El considérase demasiado bo e de-
masiado guapo para a súa familia e os seus 
veciños, polo que ten o desexo de marchar-
se do pobo continuamente. 
 Cando cumpre a maioría de idade conse-
gue marcharse a Madrid a estudar e disto 
trata a segunda parte do libro que se chama 
“O exgalego”. En Madrid, considera que 
está o seu lugar.  
        Por que considera que en Madrid está 
o seu lugar? 
 Non che podo revelar tanto, hai personaxes 
que van e veñen, outros, reaparecen inespe-
radamente. El aspira a ser unha persoa im-
portante, con moito diñeiro e parece que en 
Madrid si hai este tipo de xente ostentosa. 
Vai a unha Universidade de xente podente 
e nese ambiente atópase a gusto. 
 Quero plasmar tamén a outra idea, a do 
concepto admirado actualmente que é a do 
home feito a si mesmo, súper ambicioso, 
individualista e sen escrúpulos. Esta pare-
ce que é a única maneira de chegar todo o 
máis alto nunha empresa. Ter un despacho 
xigante, mandar, moito diñeiro e non deixar 
de ascender nunca. Pretendo denunciar a 
maneira en que están a tentar vendernos á 
sociedade do éxito do emprendedor e que 
isto sería o ideal  na vida desde un punto de 
vista de humor negro, se non chegas a este 
éxito, es un perdedor.
        E  a novela acaba con algún tipo de 
conclusión, Jose? 
Efectivamente, disto trata a terceira parte 

do libro que se chama “O éxito”. Aquí é 
cando Anxo regresa ás súas orixes e ten que 
facer fronte aos seus medos e os seus con-
flitos. Esta é a parte máis curta, pero a máis 
intensa. Ten só un capítulo e é un pouco a 
conclusión final máis controvertida. Todo 
o libro vai encamiñado a esta hecatombe 
final. 
         Que non nos podes adiantar de que 
se trata, claro. 
 Non, é a parte fundamental. 
       Fíxate, teño a sensación de que che 
inspiraches en “Arredor de si”, de Otero 
Pedrayo. Equivócome? 
 Non, non te equivocas. É un dos meus re-
ferentes e en canto á temática e a estrutura é 
moi semellante. O ton é totalmente diferen-
te. Otero Pedrayo ten unha obra máis  inte-
lectual. Esta obra creo que é máis lixeira 
e humorística. Dos mesmos conflitos, pero 
desde un punto de vista diferente. Semélla-
se moito tamén á “A conxura dous necios”. 
Un libro fantástico de John Kennedy Toole.  
        Como ben dis, Otero Pedrayo e a súa 
obra    “Arredor de si” é para un público 
determinado e minoritario, público adulto 
que teña capacidade de reflexión elevada. 
“Memorias dun ex galego” está ao acceso 
de todo tipo de público? 
 Case, considero que é unha obra para pú-
blico adulto, pero desde a adolescencia, 
chegando á maioría de idade, xa é unha 
obra recomendable. Sei que hai institutos 
que para tratar o tema do auto odio están a 
poñelo como lectura obrigatoria en primei-
ro e segundo de bacharelato. 
        Cando se editou o libro? 

 Cumpriu un ano en novembro.  
       Que valoración fas deste primeiro ano 
de vida nas librerías? 
 Superou todas as miñas expectativas, xa 
imos pola segunda edición. Tivo unha re-
percusión moi grande e tampouco fixemos 
unha campaña publicitaria intensa. Fun-
cionou moi rápido o boca a boca. De fei-
to, para ser un escritor novel, en galego e 
despois dun ano, o libro segue tendo vida. 
Estiven fai pouquiño asinando exemplares 
e a xente que acaba de ler o libro felicítame 
a través das redes sociais. 
        Haberá segundo libro? 
 Espero que si, xa o teño bastante avanzado
        Para cando tes previsto acabalo? 

 Espero que antes do verán do 2023. 
         E a temática é parecida ou totalmente 
distinta? 
 É bastante diferente. Aínda que falo igual-
mente do tema da ambición e de ter diñeiro, 
pero abordado dunha forma completamen-
te diferente. 
      Para acabar, a portada deste libro é 
moi bonita, o deseñador debe de ser un 
artista espectacular, non? 
 Por suposto. A portada é dos grandes acer-
tos do libro. Fíxoa o gran artista Alberto 
Ardid, un dos meus mellores amigos. Eu 
tiña claro que quería que el fixese a porta-
da. É moi impactante,  gustou moito, e nas 
librarías chama a atención . 

Redondela lanza unha campaña para
 dinamizar os mercados de abasto e o 

comercio de proximidade
Redondela

 O Concello de Redondela presenta unha 
campaña de dinamización dos mercados 
de abastos do municipio que, ao mesmo 
tempo, pon en valor a importancia do co-
mercio de proximidade “como un dos ei-
xos básicos da economía local”, sinalou 
a alcaldesa de Redondela, Digna Rivas.
 A campaña, financiada polo Concello, 
ofrece aos praceiros da praza de abas-
tos, a posibilidade de entregar agasallos 
directos polas compras que realicen os 
usuarios e usuarias. Por ditas compras 
obterán bolsas para a compra, calenda-
rios de mesa e calendario de parede que 

os comerciantes regalarán aos seus clien-
tes por esta datas de nadal.
Ademais dos agasallos, o Concello en-
cargouse da decoración adornando as 
prazas de Redondela e Chapela con cores 
festivas e ornamentación de nadal. A re-
xidora quixo salientar a importancia dun 
comercio local e unhas prazas de abastos 
–Redondela e Chapela– “que teñen capa-
cidade dabondo para ofrecernos todo o 
que precisemos para este Nadal”.
 A alcaldesa, Digna Rivas, sinalou que a 
iniciativa presentada hoxe “é unha conti-
nuación anual dunha campaña global de 

posta en valor do comer-
cio local e dinamización 
do mesmo nestas datas 
de Nadal”. Os agasallos 
desta iniciativa, foron ad-
quiridos polo Concello de 
Redondela buscando o do-
bre obxectivo de, por unha 
banda, axudar ao comer-
cio de proximidade nestes 
tempos complicados e, por 
outra, contribuír a dinami-
zación comercial do muni-
cipio.
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Entrevista de Tino Lago
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Telf 637 94 06 82
Rúa A Ponte,23

Pontesampaio

“Teño a convicción de que nas municipais do 2023 
imos ter o mellor resultado da nosa historia”

Luís Bará, deputado do BNG
As milenarias pedras da Ponte de Ponte Sampaio son testemuña da pegada histórica de moitas xeracións de galegos e galegas 
que estiveron, riron, sufriron, amaron, viviron e morreron en idioma galego antes ca nós. E deben de seguir séndoo de outras 
moitas que veñan despois e que rían, sufran, amen, vivan e morran no idioma do noso país. Alí, os camiños da vida fixéronme 
coincidir a principios deste mes de decembro con Luis Bará e non puiden evitar ter unha breve conversa política con el. Velaí vai 
o que deu de si

        A piques de achegármonos a un im-
portantísimo proceso electoral, as muni-
cipais de maio do 2023, como está a saú-
de,os ánimos e as perspectivas do BNG?
 Está todo moi ben. Levamos xa moito tem-
po traballando nestas eleccións e as expec-
tativas son moi boas. Teño  a convicción de 
que imos ter o mellor resultado da histo-
ria nunhas eleccións municipais. Algo que 
confío será un paso adiante moi importante 
de cara ás eleccións galegas do ano 2024
        En Xeral tedes moi boas perspectivas, 

pero quero 
preguntarche 
en particular 
pola nosa área 
de influencia, 
polos 32 Con-
cellos nos que 
se distribúe  A 
Nova Penei-
ra. Alí tendes 
7 alcaldías: 
Bueu, Moaña, 
P o n t e a r e a s , 
Mondariz, As 
Neves, O Rosal 
e Tomiño. Cres 
que algunha 
pode estar en 
perigo?
As expectati-
vas son que re-
validamos as 7 
mellorando re-
sultados, e in-
cluso estamos 
en disposición 
de acadar al-

gunha alcaldía máis.
        Por exemplo?
 A Guarda é un concello no que teño de-
positadas moitas ilusións, considero que 
temos moi serias opcións de que o noso 
compañeiro Anxo Baz, sexa o próximo al-
calde da Vila. E outros dúas nos que xa hai 
catro anos estiveramos a piques de chegar 
ao goberno: Soutomaior e Balneario agar-
do que a partir de maio sexan tamén con-
cellos BNG
       Despois das municipais veñen as es-

tatais. Confiades en manter o escano de 
Néstor Rego?
 A experiencia destes anos amosou que o 
papel do BNG alí foi fundamental para 
defender os intereses de Galiza. E o que 
precisamos é non só manter o escano que 
temos senón obter máis. Agardo que cada 
vez máis galegas e galegos se dean de con-
ta do importante que é contar cunha forza 
política que defenda os intereses do país 
sen estar subordinada a ningún outro in-
terese, e que multipliquemos os apoios. O 
noso obxectivo é ter un grupo parlamentar 
galego, algo nada doado, ou achegarnos o 
máis posible.
        Malia que vós votastes a favor da 
investidura de Sánchez, semella que o go-
berno se sente máis cómodo chegando a 
acordos con outros socios?
 Canta máis representación teñamos máis 
capacidade de negociación e influencia 
imos ter. Todo parece indicar que imos a 
unha situación moi parella entre os dous 
bloques e as maiorías poden xogarse por 
moi pouco, unha situación que é interesan-
te para nós.
         Se cadra vémoste liderando a lista 
por Pontevedra?
 Eu véxome máis na política galega. Por 
outra parte creo habería que apostar por 
unha renovación de caras. Ao BNG foille 
ben combinando experiencia con caras no-
vas e creo que esa mestura é a adecuada.
      Recentemente tiveches unha inter-
vención no parlamento na que acusabas 
á Xunta de utilizar os fondos Hurbe para 
beneficiar aos concellos gobernados polo 
PP. Explícame iso?
 Hurbe é un programa da Xunta que finan-

cia obras que fan os Concellos. E eses car-
tos, dependendo dos anos poden ser entre 
7 e 9 millóns de €, destínaos a Xunta case 
exclusivamente a concellos do PP. Nos úl-
timos dous anos de 62 convenios asinados 
con 62 concellos , 61 foron con concellos 
do PP. O uso partidista dos fondos públicos 
é descarado.  Nos últimos 12 anos investi-
ron arredor de 160 millóns de € para be-
neficiar case en exclusiva a concellos nos 
que goberna o PP. Esta é unha concepción 
non democrática  da política.  Consideran 
que as institucións son súas e que poden 
utilizar os cartos públicos ao seu antollo.
Nós imos promover unha modificación le-
gal para que isto se acabe e os cartos públi-
cos se distribúan de maneira equitativa en 
función de criterios obxectivos como xa se 
fai nas deputacións
        En todas?
 Menos en Ourense. Nós cando chega-
mos ao goberno das deputacións puxemos 
como condición acabar cos convenios a 
dedo. E que houbese un plan Concellos 
nos que, en base a criterios obxectivos , se 
distribuísen os cartos
        E remataremos esta apaixonante 
etapa de eleccións coas autonómicas do 
2024.O nacionalismo galego poderá, por 
primeira vez na historia, gobernar o país 
galego?
 Cada vez é máis posible que teñamos unha 
presidenta en Galiza. Tanto polos méritos do 
BNG como polo demérito do PP que están 
profundamente desmoralizados coa presi-
dencia de Rueda e en clara tendencia descen-
dente. O país está nun momento crítico e non 
podemos agardar máis tempo para mudar as 
políticas enormemente lesivas do PP.

Luis Bará na illa de San Simón
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Chapela

Redondela comeza as obras de 
remodelación do Campito de Chapela

O Concello de Redondela comeza as obras, 
cun investimento de 287.507,36 €, para a 
mellora do espazo deportivo en Chapela 
despois do Nadal. Trátase, concretamente, 
do espazo coñecido como O Campito, unha 
zona moi utilizada pola infancia e mocida-
de da parroquia e que se atopaba en con-
dicións bastante deficientes. Precisamente, 
lembra a alcaldesa Digna Rivas, a mellora 
do campito era unha das propostas que tras-
ladou ao Concello o Pleno do Consello da 
Infancia e a Adolescencia.
De feito, o Concello renovou o contrato 
de alugamento que tiña sobre dito espazo 
deportivo –que remataba en maio deste 
ano– por outros trece anos de cara a poder 
realizar todos os traballos de mellora pro-
gramados.
“Tralo Pleno do Consello da Infancia e a 
Adolescencia –explica a rexedora local– 
mozas e mozos transmitíronnos non só 
a necesidade de remodelar e mellorar o 

campito, senón que tamén puxeron 
sobre a mesa algunhas ideas moi 
interesantes para esa reforma e que 
agora se trasladarán á realidade”. 
Nese sentido, a alcaldesa redonde-
lá gabou o traballo do Consello da 
Infancia e a Adolescencia “absoluta 
e decididamente implicados no tra-
ballo para facer chegar ao Goberno 
local todas cantas ideas poidan ser 
beneficiosas e útiles para a mocida-
de redondelá” e puxo como exem-
plo as propostas que con anteriori-
dade fixeran sobre o skatepark de 
Redondela ou o espazo deportivo 
do antiga estación de Chapela.
Esto súmase as obras da Alameda 

Rosalía de Castro de Chapela, traballos 
que “permitirán a remodelación e mellora 
dun espazo céntrico amplamente utilizado 
pola veciñanza”, afirma a alcaldesa de Re-
dondela, Digna Rivas. Lembra a alcaldesa 
de Redondela que lugares como o antigo 
apeadoiro de ferrocarril e a propia vía fé-
rrea pasaron de ser “lugares infrautilizados 
e cun impacto visual negativo, a espazos 
de ocio para a cidadanía transformándose 
nunha Vía Verde que, a día de hoxe, é un 
dos puntos clave para o desfrute das veci-
ñas e veciños”.
Descrición pormenorizada do proxecto
A área destinada á intervención conta cun-
ha superficie de actuación aproximada de 
1.150 m² e comprende a zona  deportiva 
situada ao norte da Alameda de Rosalía de 
Castro.  A trama urbana está definida pola 
situación da vía férrea e a estrada PO-323 
(Avenida de Vigo), que discorren  paralelas 
e xeran un espazo entre elas no que se sitúa 
o proxecto. Ademais, é importante a Aveni-

da José Fernández López que une a Alame-
da coa zona deportiva e ten unha gran carga 
de tráfico pesado. Ao suroeste da actuación 
existe un aparcamento ao aire libre que dá 
servizo á zona.
A zona deportiva mellorarase xerando un 
acceso mediante unha escaleira con banca-
da desde o lugar máis próximo á Alameda 
de Rosalía de Castro conéctase o espazo de-
portivo co resto da intervención, producin-
do un acceso directo tanto desde a propia 
Alameda como para os fluxos provenientes 
do sur e do oeste (pasarela sobre as vías do 
tren). Ao norte inclúese unha rampla que 
mellora a accesibilidade do espazo.
Unha zona verde vén resolver o salto de 
cota entre a Avenida José Fernández López 
e a esplanada existente, introducindo vexe-
tación no ámbito. Tamén se proxecta unha 
zona verde baixo a pasarela, creando un 
pano de fondo para as pistas deportivas. 
Bancos e xardíns con céspede e flores de-
limitan e achegan vexetación á contorna.  
Establécese un camiño crebado e lonxitudi-
nal que cose o espazo partindo do norte da 
parcela e desembocando  no aparcamento, 
este paso delimita a zona de pistas deporti-
vas e a zona de estancia. Na parte norte do 

camiño, acompañando á zona verde intro-
dúcese un espazo con pérgola cuberto par-
cialmente para  protexer aos usuarios das 
inclemencias do tempo.
O muro de pedra existente ao sur das pistas 
se rejunta e limpa ademais de ser acompa-
ñado dunha estrutura de reixa electrosolda-
da co obxectivo de crear un fondo verde e 
ademais crear un fito visual, unha referen-
cia. Remátase esa fronte cunha bancada de 
pedra.
Na zona destinada a pistas deportivas re-
nóvanse os valados e insere unha bancada 
lonxitudinal ao oeste, servindo de separa-
ción da vía férrea e espazo de observación 
dos acontecementos que acolla o recinto.
Inclúese unha nova instalación de ilumina-
ción deportiva adecuada ao uso. Respecto a 
a evacuación de augas pluviais, renóvase a 
instalación mellorando o seu funcionamen-
to.
Digna Rivas amosou a importancia dun-
has obras que “como todas as que estamos 
a realizar e levamos realizadas, van máis 
aló que simples lavados de cara e buscan a 
transformación dos espazos para o seu des-
frute por parte da cidadanía e a mellora da 
súa calidade de vida”.

O Campito de Chapela actualmente

Redondela
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Campaña do BNG polo futuro do Comercio Local
 O BNG de Redondela vén de iniciar 
unha campaña de apoio ao Comercio 
Local e de Proximidade
 Coa presenza da voceira nacional Ana 
Pontón o voceiro Xoán Carlos Gonzá-
lez visitaron diversos establecementos 
da Vila, incluída a praza de Abastos.
 Segundo Xoán Carlos González “ne-
cesitamos ao comercio local de Redon-
dela. No futuro goberno local no que 
imos participar, imos darlle un novo 
pulo”   Destacou que o comercio local 
dinamiza os núcleos urbanos, crea pos-
tos de traballo, xera actividade circular. 
Constitúe un dos piares da economía 
local.
Ana Pontón destacou a boa calidade e 
variedae dos produtos que oferta Re-
dondela, ademáis da implicación dos e 
das comerciantes co seu sector.

Foto: José R.G. Foto: José R.G.

Foto: José R.G. Foto: José R.G.Foto: José R.G.

Redondela
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Redondela

O acendido ilumina o Nadal 
solidario de Redondela

 O día 10 de decembro inaugurouse de 
forma oficial o nadal en Redondela, asis-
tiron miles de persoas ao encontro, supe-
rando os datos do ano pasado. O acen-
dido das luces chegou acompañado do 
pasarrúas, a partir das 18 horas da tarde, 
a cargo de Pablo Méndez e Latexo Percu-
sión que saíron de distintos puntos para 
confluír na Praza do Concello. Alí a al-
caldesa, Digna Rivas, estaba agardando 
para premer o botón que  acendería a ilu-

minación de todo o municipio, acompa-
ñada da Coca Simona.
 A rexidora local quere destacar e lem-
brar que o acendido das luces en Cha-
pela o domingo 11 sería á mesma hora e 
cos mesmos espectáculos programados, 
pero trasladados a Alameda de Rosalía 
de Castro. “É de gran importancia que as 
festas cheguen da mesma forma a todo o 
municipio e sobre todo darlle a impor-
tancia que se merece a Chapela”, expli-

A alcaldesa, Digna Rivas coa Coca Simona e un persoaxe da performans

Redondela
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O concello de Fornelos 
desexa un Bo Nadal e un 
marabilloso 2023 ás nosas 

lectoras e lectores!

ramÓn 
cabanillas, 
105
moaÑa
986 31 56 25

Redondela/O Morrazo

O pleno da corporación municipal 
aproba o novo proxecto da obra de 

ampliación da biblioteca

cou a rexidora.
 O pasarrúas a cargo de Pablo Mén-
dez Performance saíu dende a Praza 
de Ribadavia, máis coñecida como ‘A 
Farola’. A Compañía de performance 
trouxo acróbatas aéreos e caracteriza-
cións espectaculares con todo tipo de 
personaxes festivos e fantásticos para 
ambientar e encher de cor a vila.
Latexo percusión saíu do Campo da 
Feira para chegar a Praza do Concello 
co resto de artistas. Os seus pasarrúas 
caracterízanse por estar ambientados 
de forma musical con ritmos vivos e 
percusión. Amenizaron a festa cun 
baile interpretado por músicos ambu-
lantes, títeres e zancudos.
 Durante o acendido a Praza do Con-
cello estaba abarrotada de xente, miles 
de persoas agardaban a alcaldesa que 
premeu o botón , despois do seu dis-
curso de agradecemento no que des-
tacou a importancia do acto de solida-
ridade organizado polo concello e as 
asociacións adicadas a causas sociais 
en Redondela.
 Rivas recalcou que “este é un día gran-
de para Redondela, no que queremos 
que estén representadas as asociacións 
redondelás para apoialas e darlles vi-

sibilidade”, agradeceu a Andaina, Da 
Man e Cáritas “a súa labor e presenza 
no acto que a través da Chocolatada 
Solidaria recaudan fondos para as súas 
distintas causas sociais, todas de igual 
importancia para o municipio”.
 A Chocolatada solidaria estivo repar-
tida nas zonas máis concorridas, onde 
se podía recoller o chocolate quente e 
o petisco doce que consistiu en rosca, 
típico das datas festivas. A xente parti-
cipou de forma animada ata esgotar as 
1000 racións que puxo a disposición 
das asociacións o concello. Un dos 
postos estaba localizado nos soportais 
da Casa do Concello, outro na Alame-
da de Castelao e o último na Praza da 
Constitución. O día 11 de decembro 
corresponde ao evento de acendido da 
iluminación de nadal en Chapela, onde 
tamén colocouse un posto na Alameda 
de Rosalía de Castro.
“Andaina, Da Man e Cáritas fan unha 
labor altruísta para mellorar a calidade 
de vida dos e das redondelás. O conce-
llo quere dar visibilidade ó seu traba-
llo á vez que recaudar fondos para as 
distintas causas que representan”, ex-
plica a alcaldesa de Redondela, Digna 
Rivas.

 A proposta contou cos votos a fa-
vor dos grupos de goberno, BNG 
e ACB, coa abstención do PP e en 
contra do PSOE
 O proxecto actual ascende a un to-
tal de 1.108.321,90 € e o goberno 
local agarda licitalo novamente nas 
próximas semanas

 O salón de plenos da Casa Consistorial 
acolleu este venres, 9 de decembro, unha 
sesión plenaria extraordinaria na que se 
acordou aprobar o novo proxecto de am-
pliación da Biblioteca Municipal Torrente 
Ballester, valorado en 1.108.321,90 € IVE 
incluído. A proposta contou cos votos a fa-
vor dos grupos de goberno, BNG e ACB, 
coa abstención do PP e en contra do PSOE.
 O Concello de Bueu tivo que proceder á 
revisión deste proxecto, despois de que a 
empresa que resultara adxudicataria renun-
ciase á execución da obra ante o importante 
incremento dos custes dos materiais de pro-
dución. De feito, xa nunha sesión plenaria 
a finais de novembro se acordou rescindir 
este contrato e inmediatamente se solicitou 
a revisión do proxecto por parte do equipo 
técnico redactor.  Agora, co novo proxec-
to nas mans, enviarase a documentación á 
Deputación de Pontevedra para que poida 
valorala e dar o visto e prace, dado que a 
actuación se financia con fondos do Plan 
Reacpon e do Plan Concellos 2022.
Félix Juncal destacou que “temos nece-
sidade de reducir ao máximo posible os 
prazos do Reacpon e do Plan Concellos, e 
tamén os de licitación do proxecto”. Elena 
Estévez,e en representación do PP, aludiu 
a que a sesión se convocase con poucos 
días e sen avisar aos concelleiros e conce-
lleiras previamente. E José Vilas, voceiro 
do PSOE, apuntou que “creo que necesi-
tariamos contar cun informe da arquitecta 
municipal, onde se nos indique as modifi-
cacións de forma concreta”, ao que o alcal-

de contestou que ao longo do expediente de 
contratación xa se farán os informes perti-
nentes por parte dos técnicos municipais. 
Esta actuación pretende adaptar a bibliote-
ca ao século XXI nos seus usos e servizos, 
buscando resolver ademais as problemáti-
cas detectadas a nivel estrutural do edificio, 
cunha especial atención á mellora da acce-
sibilidade e seguridade de todas as persoas, 
e á eficiencia enerxética.
 A intervención servirá para ampliar o edi-
ficio actual, situado no corazón do Parque 
Ramal dos Galos, engadindo unha planta 
adicional de 360 metros cadrados de su-
perficie, que ademais permitirá trasladar o 
Arquivo Municipal, actualmente localiza-
do en Cela, ao centro bueués. O proxecto 
prevé que a planta baixa manteña as depen-
dencias da biblioteca, que se ampliarían 
con sala de estudos, de informática e poli-
valentes. Trátase, pois, dunha reforma pro-
funda nun edificio de máis de trinta anos e 
que servirá tamén para resolver os proble-
mas de mobilidade e accesibilidade entre 
as diferentes plantas, ao incluír o proxecto 
a dotación dun ascensor. 
 A biblioteca erixirase coma un gran cen-
tro de coñecemento con varios espazos: de 
aprendizaxe e descubrimento (formación, 
auto aprendizaxe, adquisición de compe-
tencias dixitais...), inspirador (acceso á cul-
tura, mediateca, literatura ou divulgación 
científica),  de reunión e encontro (con-
ferencias, charlas e zonas de lecer), e de 
creación (obradoiros, formación e outros 
cursos). 

Bueu Imaxe do pleno municipal de Bueu
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Distribuidor Exclusivo

S
Celso Milleiro, historiador

Historia

No 70 aniversario do Ateneo Santa 
Cecilia de Marín

egundo nos relata o historiador 
Xosé Álvarez, o 13 de marzo de 
1947 desarticulouse unha orga-

nización de propaganda anti-franquista 
que operaba en Pontevedra, Marín e a 
súa contorna, así como varias células co-
munistas en xullo de 1951. Era as últimas 
rabexadas de resistencia anti-franquista 
dunha xeración que coñeceu directamen-
te as vicisitudes da II República Española 
e a Guerra Civil. Tempos en que a So-
ciedade Recreo de Artesáns, o único ente 
que ficou en Marín despois da contenda 
bélica e a represión que mantivo certas 
reminiscencias culturais, estaba ou entra-
ba no ocaso.
Neste contexto político e social nacía en 
1952 a Asociación de Cultura e Arte San-
ta Cecilia, ao abeiro dos faladoiros que se 
realizaban na farmacia de “Felitos” Mas-
só, un monárquico admirador da figura 
de Primo de Rivera, mais unha persoa 
culta e con algunha perspectiva de miras. 
Con el, un feixe de músicos, intelectuais 
e outros persoeiros do concello decidiron 
fundar a Asociación. Tamén significou 
un punto de encontro entre dous bandos 
enfrontados, é dicir, os que defenderon a 
legalidade democrática da II República 
Española e os que se revelaron contra ela, 
algúns dos cales foron reprimidos nos 
primeiros anos da ditadura, caso do mes-
tre galeguista Manuel Torres Martínez 
ou dos socialistas Ángel Folgar Bermú-
dez, Eduardo Otero Molas ou Francisco 
López Crespo “O Cautivo”. 
Baixo a atenta mirada do réxime ditato-
rial, neses intres con certa apertura por 
unha necesidade imperiosa do estado e 

pola estratexia política dos EUA, permi-
tiron con limitacións o desenvolvemento 

das súas actividades sen deixar que os 
“elementos” republicanos tiveran acce-

so a postos de alta responsabilidade nas 
directivas que se sucedían anualmente. 
Cabe lembrar que Eduardo Otero Molas 
foi un dos detidos en 1947.
Nesta conxuntura, os actos públicos da 
Sociedade eran controlados desde a “tri-
buna” por cargos políticos e militares da 
ditadura. A presenza de figuras senllei-
ras como o galeguista Otero Pedraio ou 
Vicente Risco daban unha alta calidade 
ás actividades da Sociedade mestura-
das, iso si, con celebracións relixiosas 
e múltiples actuacións musicais dado o 
peso que os músicos tiñan no Ateneo. Os 
músicos da Escola Naval Militar, moitos 
deles procedentes doutras latitudes do 
Estado, aportaron o seu gran de area ó 
fortalecemento do traballo da asociación. 
En 1958 contaba xa con 600 socios, 
mostra do bo facer que daquela reali-
zaban, como a recuperación dos maios. 
Hai que subliñar outros proxectos como 
a creación dun Arquivo Gráfico de Marín 
en 1970 ou nos seus inicios iniciativas 
como a creación de becas de estudos de 
bacharelato. 
O Ateneo Santa Cecilia foi un aire fresco 
na decadencia social e cultural do con-
cello tras a guerra civil, que pese a con-
tar con numerosos cargos directivos do 
réxime franquista soubo incluír a presen-
za de republicanos, que ao fin e ao cabo 
foron os que deron á Sociedade o calado 
cultural que necesitaba o concello, aínda 
coas restricións políticas do momento. 
Un destes persoeiros foi Carlos Paratcha 
Vázquez ao que na actualidade aínda non 
lle foi recoñecida como se debe a súa im-
portancia investigadora e científica.

Carlos Paratcha Vázquez

Francisco López Crespo e Eduardo Otero Molas

Manuel Torres Martínez

Angel Folgar Bermúdez
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O BNG pide maior seriedade e rigor ao 
PP en materia de aparcamento

Lucía Santos manifesta que “o BNG 
non pode avalar a política en mate-
ria de aparcamento do PP, caracteri-
zada polas ocorrencias e a improvi-
sación.”
Santos insiste na necesidade de 
“procurar unha alternativa ao par-
que Eguren para a construción dun 
aparcadoiro privado, e na dotación 
de aparcamentos gratuítos realmen-
te disuasorios.”

Marín

Hai uns días o Sr. Manuel Santos, porta-
voz municipal do PP, criticaba a proposta do 
BNG de estudar a viabilidade da construción 
dun aparcadoiro na rúa Dichosa e afirmaba 
que o BNG está en contra de todo o referido 
á política do goberno local en materia de apar-
camento.
Lucía Santos, portavoz municipal do BNG 
de Marín, afirma que “o goberno do PP ven 
caracterizándose pola improvisación e as 
ocorrencias en numerosos ámbitos da xestión 
municipal, e unha das áreas onde se pode com-
probar con absoluta claridade é en materia de 
aparcamento, polo que o BNG non pode ava-
lar esta negativa xestión que amosa a falta de 
planificación deste goberno.”
O BNG leva meses amosando o seu rexei-
tamento ao emprazamento do aparcadoiro 
soterrado no parque Eguren porque, segundo 
Lucía Santos, “un aparcadoiro neste lugar pro-
vocará un aumento monumental do tráfico no 
centro da vila, principalmente nas rúas Con-

cepción Arenal, A Estrada, Ezequiel Massoni 
e Jaime Janer, nunha zona na que existen catro 
centros escolares, unha residencia de maiores, 
un centro de día e unha zona de xogos.”
A portavoz do BNG manifesta que “en lugar 
de apostar pola mobilidade sostíbel, creando 
espazos que faciliten a mobilidade urbana a pé 
ou en bicicleta, a aposta do PP pasa por levar 
os coches ao centro da vila, hipotecando o des-
envolvemento futuro do casco urbano.”
E engade que “non podemos esquecer os gran-
dísimos inconvenientes que provocará no cen-
tro da vila durante os anos de construción, o li-
mitado número de prazas, e o custe económico 
absolutamente desproporcionado da proposta 
do PP.”
O BNG propón unha nova ubicación no único 
espazo do centro da vila recollido no PXOM 
como futuro uso dotacional, onde podería 
construirse un aparcadoiro de plantas en su-
perficie, cun colosal abaratamento dos custes, 
mais tamén soterrado no seu caso, aproveitan-

do as diferentes cotas do terreo e deixando a 
cuberta para dotación dun espazo de uso pú-
blico.
Lucía Santos indica que “a parcela está situada 
nun lugar estratéxico para expandir e desenro-
lar o núcleo urbano da vila, ademais de estar 
situado nun punto cercano a diferentes lugares 
de interese como o vial de praias, a praza de 
abastos ou a alameda. Atópase a 5 minutos ca-
miñando da alameda e a 7 minutos da praza 8 
de marzo.”
Lucía Santos manifesta que “o concelleiro de 
urbanismo critica a proposta con obviedades, 
como que hai que facer expropiacións ou que 
precisaría tempo, con falsidades como que 
está á mesma distancia que o aparcamento 
gratuíto da Laxe (a 10 minutos da alameda), 
ou con afirmacións en relación aos accesos 
carentes de análise, obviando a posibilidade 
de acceso desde a rúa Tiro Naval Janer, que 
debera ser avaliada  nun estudo técnico.”
En relación con aparcamentos alternativos 
gratuítos, “o BNG nunca se manifestou en 
contra destes aparcamentos, senón da impro-
visación, a falta de transparencia e a demora 
na actuación do goberno local do PP” segundo 
Lucía Santos.
As obras da Avda. de Ourense e as actuacións 
no casco urbano (rúas da Estrada, Concepción 
Arenal, Ezequiel Massoni, José Casal, Francis-
co Landín Pazos...) supuxeron a eliminación 
de numerosísimas prazas de aparcamento, 
polo que Santos considera “unha obviedade” 
dicir que antes de que se inicien unhas obras 
e actuacións que van provocar uns grandes 
problemas de aparcamento, “o goberno local 
debería ter actuado con anterioridade, procu-
rando alternativas de aparcamento para evitar 
o caos, e non posteriormente como reacción ao 
enfado e ás críticas xustificadas da veciñanza. 
Un goberno serio e competente non actúa a 
posteriori, actúa con previsión.”
Amais, non son unha solución estábel ao pro-
blema do aparcamento pois, como lembra a 
portavoz do BNG, son “aparcamentos tempo-

rais” e existe unha “total falta de transpa-
rencia en relación aos acordos coas persoas 
propietarias dos terreos. Por canto tempo 
están cedidos os terreos? Existen contra-
prestacións económicas?”
En canto ás zonas de aparcamento gratuito 
con limitación de dúas horas, Lucía Santos 
considera que “sen antes resolver, ou cando 
menos reducir, o grave problema de apar-
camento no casco urbano non se debera 
ter iniciado esta medida, que está a causar 
numerosos problemas á veciñanza que vive 
no centro da vila, e a veciñanza de fora do 
casco urbano continúa dando voltas por 
Marín para tratar de atopar un sitio no que 
estacionar o seu vehículo.”
Santos manifesta que “no tema do aparca-
mento cómpre fuxir da demagoxia e reco-
ñecer que Marín ten un problema importan-
te debido á fisonomía do casco urbano e ao 
PXOM, e por iso mesmo cómpre traballar 
con seriedade, rigor e adicación na procu-
ra das mellores solucións posíbeis, mais o 
goberno do PP prefire recorrer ao fácil e á 
improvisación constante.”
E remata expoñendo a proposta do BNG 
en materia de aparcamento. “O BNG apos-
ta por eliminar a circulación de vehículos 
no centro da vila para mellorar a calidade 
de vida da veciñanza e a dinamización so-
cioeconómica do noso concello. Para elo o 
BNG aposta pola dotación de aparcamen-
tos gratuítos realmente disuasorios, a unha 
distancia prudente do centro, para que a 
veciñanza que se achega a Marín non teña 
que circular polo centro da vila, conxes-
tionando o casco urbano e desesperándose 
para poder estacionar o seu vehículo.”
“E a nosa proposta pasa tamén pola cons-
trución dun aparcadoiro privado, mais pro-
curando a mellor ubicación posíbel para a 
veciñanza, o comercio, a ordenación do trá-
fico, o desenvolvemento do casco urbano, e 
cuns custes razonábeis para o concello e, 
en último termo, á veciñanza de Marín.”

Lucía Santos
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O hidróxeno verde, 
a nova ameaza para Galiza

o anuncio da multinacional Maersk 
e do goberno central de instalar unha 
factoría de hidróxeno “verde” en 

Galiza e Andalucia pode supoñer para nós 
unha nova invasión eólica. Así mesmo, que-
da cada día máis claro que a proliferación de 
parques eólicos tamén ten como finalidade 
producir grandes cantidades de enerxía para 
a industria do hidróxeno, o novo maná das 
grandes eléctricas.
 De levarse adiante esta proposta sería preci-
so duplicar a produción eólica no noso país 
para que Maersk dispoña da enerxía “verde” 
necesaria para o seu hidróxeno. E dicir, se-
guir enchendo os montes e os nosos mares de 
muíños monstruosos.
O hidróxeno “verde” non é tan verde.
 Alguén se molestou en explicarnos que pode 
supoñer e como funciona unha plana de pro-
dución de hidróxeno? O que non nós contan 
é que o proceso de produción de hidróxeno é 
moi ineficiente e precisa de grandes cantida-
des de electricidade e de auga. A súa aplica-
ción ten peores resultados que o emprego de 
outras tecnoloxías ou fontes de enerxía e im-
plica unha enorme perda de enerxía no proce-
so de fabricación, que pode chegar até o 50%
Para elaborar hidróxeno empréganse grandes 
cantidades de electricidade e auga para facer 
a electrólise;  para que sexa “verde” esta debe 
proceder de fontes renovábeis, coma os eó-
licos.
 O hidróxeno que en principio non ten cor, 
porén, por obra e graza do mercado e do ca-
pital pasa a ter varias tonalidades en función 
do seu proceso de elaboración. Cores que van 
do marrón, pasan polo azul e chegan ao ver-
de, o verde sempre vende mellor, en función 
das emisións de CO2 e do combustíbel em-
pregado.
 A súa produción implica incrementar a me-
gaminaría de metais e materias necesarias 
para a fabricación de eólicos e placas foto-
voltaicas (cobre, ouro, prata, e terras raras...). 
E todo isto tamén se fai mediante o uso de 
combustíbeis fósiles, que tamén se empregan 
na construción de parques eólicos.

 Este hidróxeno “verde”, que é para a expor-
tación a países do centro e norte de Europa, 
pretende fabricarse sacrificando o noso terri-
torio, como xa fixeron cos encoros. Queren 
transformar Galiza nun parque temático de 
eucaliptos e muíños de vento.
  A Unión Europea aposta polo hidroxeno.

 A UE, e polo tanto o goberno central e a 
Xunta, aposta polo hidróxeno como novo 
instrumento para unha transición enerxética 
“xusta”, e van destinar miles de millóns de 
euros para financiar a industria do hidróxeno. 
Nas previsións da UE está que para o 2050 
a cuarta parte da produción de electricidade 
sexa usada para producir hidroxeno renová-
bel.
O goberno central no seu Plan de Recupera-
ción, Transformación e Resilencia vai desti-
nar 1.500 millóns de euros até o 2023 para 
impulsar o hidróxeno como “descarboniza-
dor” da economía.
A transición ecolóxica é un novo pelotazo 
para seguir mantendo a conta de resultados 
das grandes empresas e fondos de investi-
mentos que están detrás destes proxectos. 
Estamos ante outra gran estafa para continuar 
enchendo os petos duns poucos en detrimen-
to do conxunto da sociedade, espoliando re-
cursos, estragando montes e bancos de pesca. 
Galiza está ameazada e a electricidade non 

é para nós.
A UE quer impoñer un modelo polo cal Gali-
za debe ser produtora de enerxía barata, como 
xa somos de man de obra e materias primas. 
O mesmo modelo que pretenden implantar 
en países africanos e de America do Sul onde 
teñen megaproxectos de produción eléctrica 
e hidróxeno “verde”.
 Estamos ameazados pola proliferación de 
proxectos eólicos nos nosos montes e nas no-
sas costas, a maior parte da man de multina-
cionais foráneas, coa inestimábel colabora-

ción do PP que cambia a normativa para 
acelerar a tramitación destes parques 
eólicos, e preme ao goberno central para 
que faga o mesmo.
 A intención de Maersk de instalarse en 
Galiza é un claro exemplo de esta políti-
ca de espolio e colonización da nosa te-
rra. Esta multinacional está deseñando a 
política enerxética do noso país coa ben-
dición da Xunta e o goberno central, o 
mesmo que fai Ence coa política forestal.
A eólica mariña vai provocar unha des-
feita no sector pesqueiro galego, danan-
do a nosa economía e limitando a nosa 
soberanía alimentar, e tamén vai ter unha 

grande afectación á fauna.
 Queda claro que Galiza aquí non pinta 
nada, o goberno autonómico non decide 
ren e ten que asumir o que lle ditan os 
que realmente mandan. Temos unha ad-
ministración que é unha mera encargada 
de facilitar e executar as decisións toma-
das noutros ámbitos de poder político e 
económico. O capital deseña e decide por 
nós.
 Temos que corrixir os erros do pasado, 
os do plan do bipartito e os do PP. Gali-
za precisa un novo modelo enerxético que 
prime a produción a pequena escala, de-
mocratizando e poñendo en mans públicas 
o proceso de xeración e distribución da 
enerxía. Un novo modelo onde tomemos 
nós as decisións e que teña como finali-
dade favorecer ao conxunto da sociedade 
primando a conservación do noso medio.

D
Pedro M. Cortegoso Gago, traballador do SERGAS

Opinión

A mancomunidade do Morrazo promove 
unha campaña de reciclaxe de aceites 
usados e reparte funís entre a cidadanía

 A Mancomunidade de Concellos do Morrazo 
promove unha campaña informativa da reco-
llida separada de aceite de cociña usado para 
destinalo á valorización para a obtención de 
biocarburante, e por iso repartirá de balde un 
total de 9000 funís entre a cidadanía da co-
marca que o solicite. O ente supramunicipal 
conseguiu para iso unha subvención de preto 
de 7.000 € á Xunta de Galicia que conta co 
financiamento do fondo europeo relativo ao 
Mecanismo de recuperación e resiliencia da 
EU no marco do Plan de recuperación, trans-
formación e resiliencia, da Unión Europea – 
Next GenerationEU. 
 Aproveitando a axuda vaise levar a cabo 
unha campaña informativa de recollida se-
parada de aceite de cociña usado, que con-
sistirá no reparto dos funís e folletos entre a 

O Morrazo

poboación co obxectivo de fomentar a reci-
claxe deste residuo. Precisamente, este xo-
ves, 15 de decembro, disporase na contorna 
da Praza de Abastos de Bueu entre as 10 e 
as 12 horas unha mesa na que se fará reparto 
deste material por parte da mestra compos-
teira municipal. Así e todo, a veciñanza que 
non poida asistir e queira dispoñer dun funil 
poderá solicitalo a través do correo info@
mancomunidadedomorrazo.gal ou dirixirse 
presencialmente ao Concello. 
 O obxectivo da campaña é concienciar á 
poboación, pois está demostrado que 1 litro 
de aceite pode contaminar ata 1000 litros de 
auga, sendo un dos materiais máis daniños 
para os nosos mares e ríos. Así mesmo, e se-
gundo se explica nos materiais informativos, 
a eliminación do aceite doméstico nas depu-
radoras é moi custosa e pouco eficiente, crea 
atoamentos nas tubaxes e favorece a apari-
ción de malos cheiros, ademais de impedir 
o intercambio de osíxeno nos ríos asfixiando 
aos seres vivos. Pola súa parte, reciclar este 
material ten moitas vantaxes, pois co aceite 
recollido pode obterse un combustible reno-
vable e máis respectuoso co medio ambiente, 
e cada tonelada de aceite recollido e transfor-
mado en biocarburante representa un aforro 
de 3 toneladas en emisións de CO2. 
 De todo iso informarase na mesa programa-
da para mañá en Bueu, e tamén nas que se 
organizarán ao longo dos próximos días no 
resto de municipios da Mancomunidade.
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Val Miñor

A fronte nacionalista formula emendas ao proxecto de contas do PP para 
reforzar os investimentos en sanidade, residencias, medio ambiente, vi-
venda e mobilidade

O BNG demanda máis recursos para o Val 
Miñor nos Orzamentos da Xunta de 2023

 O Bloque Nacionalista Galego demanda máis 
recursos para o Val Miñor nos Orzamentos da 
Xunta de Galiza para o ano 2023. A fronte na-
cionalista vén de formular emendas ao proxecto 
de contas elaborado polo goberno do PP para 
reforzar os investimentos nos diferentes con-
cellos en materia de sanidade, atención das 
persoas maiores, medio ambiente, vivenda e 
mobilidade.
 Desde o BNG reclaman así ampliar o número 
de profesionais do servizo de saúde mental no 
centro de especialidades do Val Miñor, diante 
das elevadas listas de agarda que presenta, para 
o que piden destinar unha partida de 200 mil 
euros. Tamén no capítulo sanitario, reiteraron a 
esixencia de reverter o proceso de privatización 
da sanidade pública co rescate do Hospital Ál-
varo Cunqueiro (37 millóns de euros) e iniciar 
as actuacións para incorporar o centro privado 
Povisa na rede do Sergas (500 mil euros), pro-
postas conxuntas coas localidades adscritas a 
ambos hospitais. 
En materia de atención ás persoas maiores, a 
fronte nacionalista propón a construción dun-
ha de residencia no Val de Miñor (1,4 millóns) 
para paliar a escasa oferta deste servizo público 
nos concellos da comarca. Ademais, o Bloque 

reclama unha aposta decidida para resolver os 
crecentes problemas de vivenda, que rexistra 
importantes incrementos dos prezos tanto de 
alugueiro como de compra, reclamando a posta 
en marcha dun parque de vivendas de promo-
ción pública a prezos asequíbeis.
 Outra das demandas das nacionalistas ten a ver 
coa AG-57, que conecta o Val Miñor con Vigo, 
na que insistiron na reivindicación histórica de 
iniciar o estudo para rescatar a concesión desta 
autovía de titularidade autonómica e poñer fin 
ao agravio que supoñen as peaxes (2,5 millóns). 
Mentres non se procede á súa recuperación para 
a xestión pública, desde a fronte solicitaron a 
bonificación transitoria dos pagos.
Desde o BNG chamaron tamén a un maior 
compromiso ambiental do Goberno galego. 
Entre as medidas propostas, reclaman 75 mil 
euros para iniciar un estudo para a rexeneración 
da Foz do Miñor, unha actuación que permitiría 
reverter a contaminación actual e recuperar o 
banco marisqueiro. E dentro dunha partida para 
toda a comarca de Vigo (2,5 millóns de euros), 
volveron esixir recursos para un plan de refo-
restación con especies autóctonas e accións pre-
ventivas fronte aos incendios, pendentes desde 
a vaga de lumes de 2017.

Val miñor

centro de especialidades Val Miñor

O concello de Nigrán ofrece no auditorio 
municipal unha exposición do pintor 

Rafael Jiménez Ambel

 O Concello de Nigrán ofrece duranto 
todo o Nadal no Auditorio Municipal 
una exposición do pintor Rafel Ji-
ménez Ambel, afincado en Panxón e 
quen o ano pasado homenaxeou aos 
bombeiros do GES Val Miñor cun mu-
ral alusivo á loita contra os incendios 
de 2017 en Chandebrito. A exposición 
estará aberta de luns a venres todas as
mañás e as fins de semana que haxe 
actos no Auditorio.
 Ambel naceu en Huéscar, provincia 

de Granada (España) en 1958. Aos 10 
anos foi vivir a Valencia. Na actuali-
dade reside en Panxón e exerce como 
profesor, pintor e escultor. É Doutor 
Cum Laude en Belas Artes pola Uni-
versidade Politécnica de Valencia 
(1986) e diplomado en Estudos Avan-
zados en Deseño en Enxeñería e en 
Comunicación Audiovisual e Publici-
dade pola Universidade de Vigo. Ade-
mais de pintor, é profesor de debuxo 
no Ensino Secundario.

Nigrán

 Doutor Cum Laude en Belas Artes, é profesor de debuxo

Rafael Jimenez Ambel cunha das súas obras
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Especialistas 
en canastillas

C/ otero 
pedralo, 3

986 905 155

Agora tamén en Nigrán
CC Nasas

Rúa das pontes num 2
886 298 888

 Non é posible  un adecuado desen-
volvemento económico de ningún 
territorio sen que  existan conexións 
solventes  coas rexións circundantes 
que  posibiliten o movemento rápi-
do e eficaz de persoas e mercadorías 
, necesario para  a construción   de 
realidades económicas rigorosas e 
competitivas  que permitan  non 
quedar descolgados  na  vórtice vi-
tal  na que o liberalismo económico 
converteu  ao mundo.  Galicia  non 
poderá  situarse en situación de 
competir en igualdade de condicións 
con outras zonas do seu mesmo con-
texto económico,  ata  que non exista 
unha suficiente conexión  ferroviaria 
de alta velocidade  con Portugal, país 
con que mantemos  un enorme vín-
culo  económico, cultural, lingüísti-
co, sociolóxico e  histórico que  fai 
imprescindible  rematar dunha  vez  
a nosa secular desconexión. O  Plan 
Ferroviario Nacional que ven de pre-
sentar o primeiro ministro portu-
gués Antonio Costa prevé rematar as 
conexións ferroviarias entre Lisboa e 
Valença para o ano 2028. Porén  as 
autoridades españolas anunciaron 
que o tramo entre Vigo e Tui, de pou-
co máis de 35 quilómetros de distan-
cia, non estaría rematado ata  2040. 
Iso poñéndonos no mellor dos casos 
porque  en Galicia, por desgraza, 
temos experiencia dabondo do que 
significan os anuncios de infraestru-
turas que nunca se cumpren .Así por  
exemplo venme  á mente  o actual 
alcalde de Vigo, Abel Caballero, que  
nunha visita a esta cidade en maio do 
ano 1988, na súa etapa de ministro 
creo que de transportes, anunciaba 
que :” No ano 1993  haberá  un tren 
de alta velocidade circulando entre  
Madrid e Galicia”. 
 Cal é o motivo desta diferencia de 
12 anos entre os plans ferroviarios 
portugueses e españois?, cal  é a ra-
zón de que os territorios atlánticos 
queden fóra do corredor atlántico de 
alta velocidade?

 A resposta a estas dúas preguntas 
non está nin na xestión do PP, cando 
foi goberno, nin da do goberno ac-
tual PSOE-UP.  O problema é moito 
máis grave,  e ao noso xuízo como  
a case todas as preguntas  de certa 
transcendencia, a resposta está  nos 
clásicos, e así pois se leramos, con 
vontade de comprender, a Castelao 
dariámonos de  conta que o  pro-
blema da península Ibérica é que a 
España real, un estado construído na 
superposición dun dos seus países 
sobre os restantes, non é  a “Hespaña” 
ideal, unha confederación libre de 
países iguais. O problema  é o dese-
ño radial do estado español: todo se 
constrúe arredor de Madrid, todo 
ten que pasar por Madrid, e todo 
xira en torno a Madrid, o  que fai que 
desde   España se lle dea prioridade 
á conexión  Lisboa  Madrid  sobre a 
tan necesaria  para Galicia conexión 
con Lisboa. A diferencia entre unha 
adecuada conexión con Portugal, xa, 
ou non, pode ser nin máis nin me-
nos que o atraso económico e social 
de Galicia. Contábame o meu amigo 
Manolo de Vilaboa, que soe viaxar 
con frecuencia a Portugal que cada 
vez á máis difícil ver vendedores am-
bulantes nas estradas portuguesas. 
Están case todos en Galicia. E Para 
saber máis sobre  esta situación fala-
mos con Néstor Rego, deputado do 

BNG.
 Non é posible  un adecuado desen-
volvemento económico de ningún 
territorio sen que  existan conexións 
solventes  coas rexións circundantes 
que  posibiliten o movemento rápi-
do e eficaz de persoas e mercadorías 
, necesario para  a construción   de 
realidades económicas rigorosas e 
competitivas  que permitan  non 
quedar descolgados  na  vórtice vi-
tal  na que o liberalismo económico 
converteu  ao mundo.  Galicia  non 
poderá  situarse en situación de 
competir en igualdade de condicións 
con outras zonas do seu mesmo con-
texto económico,  ata  que non exista 
unha suficiente conexión  ferroviaria 
de alta velocidade  con Portugal, país 
con que mantemos  un enorme vín-
culo  económico, cultural, lingüísti-
co, sociolóxico e  histórico que  fai 
imprescindible  rematar dunha  vez  
a nosa secular desconexión. O  Plan 
Ferroviario Nacional que ven de pre-
sentar o primeiro ministro portu-
gués Antonio Costa prevé rematar as 
conexións ferroviarias entre Lisboa e 
Valença para o ano 2028. Porén  as 
autoridades españolas anunciaron 
que o tramo entre Vigo e Tui, de pou-
co máis de 35 quilómetros de distan-
cia, non estaría rematado ata  2040. 
Iso poñéndonos no mellor dos casos 
porque  en Galicia, por desgraza, 

temos experiencia dabondo do que 
significan os anuncios de infraestru-
turas que nunca se cumpren .Así por  
exemplo venme  á mente  o actual 
alcalde de Vigo, Abel Caballero, que  
nunha visita a esta cidade en maio do 
ano 1988, na súa etapa de ministro 
creo que de transportes, anunciaba 
que :” No ano 1993  haberá  un tren 
de alta velocidade circulando entre  
Madrid e Galicia”. 
Cal é o motivo desta diferencia de 
12 anos entre os plans ferroviarios 
portugueses e españois?, cal  é a ra-
zón de que os territorios atlánticos 
queden fóra do corredor atlántico de 
alta velocidade?
 A resposta a estas dúas preguntas 
non está nin na xestión do PP, cando 
foi goberno, nin da do goberno actual 
PSOE-UP.  O problema é moito máis 
grave,  e ao noso xuízo como  a case 
todas as preguntas  de certa transcen-
dencia, a resposta está  nos clásicos, 
e así pois se leramos, con vontade de 
comprender, a Castelao dariámonos 
de  conta que o  problema da península 
Ibérica é que a España real, un estado 
construído na superposición dun dos 
seus países sobre os restantes, non é  a 
“Hespaña” ideal, unha confederación 
libre de países iguais. O problema  é 
o deseño radial do estado español: 
todo se constrúe arredor de Madrid, 
todo ten que pasar por Madrid, e todo 
xira en torno a Madrid, o  que fai que 
desde   España se lle dea prioridade á 
conexión  Lisboa  Madrid  sobre a tan 
necesaria  para Galicia conexión con 
Lisboa. A diferencia entre unha ade-
cuada conexión con Portugal, xa, ou 
non, pode ser nin máis nin menos que 
o atraso económico e social de Galicia. 
Contábame o meu amigo Manolo de 
Vilaboa, que soe viaxar con frecuencia 
a Portugal que cada vez á máis difícil 
ver vendedores ambulantes nas estra-
das portuguesas. Están case todos en 
Galicia. E Para saber máis sobre  esta 
situación falamos con Néstor Rego, 
deputado do BNG.

Foto: José Durán

A Conexión da alta velocidade entre Galicia e Portugal
Reportaxe Redacción
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“O boicot evidente que fai Madrid á conexión ferroviaria 
entre Galiza e Portugal debera facernos reflexionar sobre 

a necesidade de termos capacidade de  decidir”
Néstor Rego, deputado do BNG

Nestor Rego

      É necesario mellorar a cone-
xión ferroviaria de Galicia con 
Portugal?.
 Si, sen dúbida. A mellora das co-
nexións ferroviarias permitiría que 
moitas empresas galegas puidesen 
traballar con máis facilidade e nor-
malidade en ou con Portugal
Creo que a cousa quedou bastan-
te clara despois de que o Goberno 
portugués declarase que ten previs-
to acabar as conexións ferroviarias 
entre Lisboa e Valença para o 2028 
e, ao mesmo tempo, o Goberno es-
pañol declarou, tanto a Ministra 
como o Presidente do Goberno, 
que o tramo duns 35 km. entre Vigo 
e  Tui teñen previsto acabalo para 
o 2040. Estamos a falar de facer 35 
km de vías en 18 anos, 2 km por 
ano, isto é inxustificable. 
       Fai Madrid consciente e vo-
luntariamente boicot á conexión 
ferroviaria Galicia Portugal?
 Isto é evidente, fan presión ao Go-
berno portugués para que lle dea 
prioridade á liña Madrid- Lisboa. 
Non ceden porque teñen claro que 
entre Galicia e Portugal hai unha 
relación tanto cultural como eco-
nómica crecente. 
 Isto debería facernos reflexionar 
aos galegos e galegas sobre a ne-
cesidade de ter capacidade de deci-
dir. Se aquí tivésemos un Goberno 
soberano, loxicamente non depen-
deriamos de Madrid para decidir 
construír unha liña ferroviaria de 
conexión con Portugal. Decidiria-
mos en función dos nosos intere-
ses, e esta conexión para Galicia é 
importantísima.  
      Por que este boicot?
 A explicación é que o Goberno es-
pañol non ten interese nesta cone-
xión e dá a impresión de que, fron-
te á negativa do Goberno portugués 
de priorizar a liña Lisboa-Madrid, 
pois o seu obxectivo é priorizar a 
liña do Eixo Atlántico. Parece que 

a actitude do Goberno español é 
como unha especie de desquite 
porque non consideran que Gali-
cia deba ter esa conexión e debe 
ser prioritaria fronte á conexión de 
Madrid–Lisboa na alta velocidade.
      Que é o que defende Lisboa?
 Vémolo nas declaracións tanto do 
ministro de infraestruturas como 
do primeiro ministro Antonio Cos-
ta de Portugal sobre que Galiza ten 
con Portugal unha relación social, 
lingüística, cultural, e tamén unha 
relación económica cada vez máis 
intensa e necesitamos mellorar as 
comunicacións para poder seguir 
avanzando. 
 O BNG insiste que hai unha res-
ponsabilidade agora do Goberno 
de PSOE-Podemos de non querer 
actuar para poder avanzar na cons-
trución desta infraestrutura. Pero 
tamén hai unha responsabilidade 
do PP, que tivo o Goberno moitos 
anos, sobre a construción do Eixo 
Atlántico, que non foi completada 
nin polo norte entre Betanzos e Fe-
rrol, nin polo sur, entre Vigo e Tui. 
Falamos de que sistematicamen-
te os Gobernos españois, tanto do 
PP como do PSOE discriminan ao 
noso país e non teñen en conta os 
intereses dos galegos e galegas.
      Como explica Madrid a súa 
posición?
 Non teñen a necesidade de expli-
car moito porque tampouco temos 
na Galiza un Goberno que defen-
da con coherencia aos intereses do 
noso país e que, con firmeza, recla-
me que se execute esta obra. 
 Todos os anos destinan unha can-
tidade ínfima dos orzamentos, que 
non serve para executar nada pero, 
si lles serve para dicir que está nas 
súas previsións facelo. 
 O BNG reclama que, se Portugal 
ten esta liña terminada para o 2028, 
España debería de ter terminada a 
liña Vigo-Tui para esta data tamén 

coa que se 
p e r m i t i r í a 
esta interco-
nexión.
       Que lle 
pode aconte-
cer ao noso 
país se non 
se vertebra 
unha cone-
xión ferro-
viaria ade-
cuada con 
Portugal?
 Isto lastra-
ría o desen-
volvemento 
e c o n ó m i c o 
do país, so-
bre todo no 
sur. Se este 
proxecto non 
se executa en tempo real, retar-
daría o crecemento económico de 
Galicia. 
 Que non se prevexa nos plans do 
Goberno do que se chaman mer-
cadorías 30, coa que se pretende 
potenciar o transporte ferroviario 
de mercadorías como eixo verte-
brador das cadeas loxísticas mul-
timodais, cuxos obxectivos son 
de descarbonización e sustentabi-
lidade do transporte, ao que cha-
man as  autoestradas ferroviarias.  
Permitiríase así abaratar custos, 

ademais de ser recomendable des-
de o punto de vista da transición 
ecolóxica, para reducir o uso de 
camións e dos transportes por es-
tradas, por tanto, tamén reducir 
contaminación e emisións ao me-
dio ambiente. 
 Non só é un problema de cone-
xión con Portugal, se non é un 
problema en xeral da demora de 
investimento en infraestruturas 
e da modernización da estrutura 
ferroviaria, tanto de pasaxeiros 
como de mercadorías.

Reportaxe
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O concello da Guarda consegue un 
millón de euros de financiamento para 

turismo do Plan de Recuperación

Vista da Guarda

A Guarda

A Guarda

 En Galicia foron aprobados 16 proxectos 
de sostibilidade turística entre os cales se 
atopan o “PSTD A Guarda” cun orzamen-
to de 1.000.000 € e o proxecto “Despensa 
de Galicia”, financiado con 1.500.000 €, 
presentado polo Xeodestino Ría de Vigo 
e Baixo Miño, unha agrupación de 14 
concellos entre os que tamén se atopa a 
Guarda.
O principal obxectivo que se tivo en conta 
para elaborar o “PSTD A Guarda” foi o de 
consolidar o turismo mediante unha serie 
de accións que reforcen a sostibilidade do 
destino apoiándose nos seus recursos fun-
damentais: a gastronomía, o patrimonio 
cultural e o patrimonio natural, que o con-
verten nun destino único onde o mar, río 
e patrimonio material e inmaterial xeran 
unha paisaxe singular e crean sinerxías 
coas actividades do sector privado, ao que 
se lle atribuirá unha maior gobernanza.
Foron moitos os axentes locais que parti-
ciparon na elaboración e apoio do “PSTD 
A Guarda”. O concello agradece a todos 
os particulares, empresas e entidades que, 

ben a través 
de reunións 
sectoriais, car-
tas de apoio 
ou enquisas 
se implicaron 
neste proxec-
to turístico. 
Estas achegas 
foron funda-
mentais para 
conseguir o fi-
nanciamento.
 O plan in-

clúe, entre outras actuacións: a protección 
e rexeneración do ecosistema dunar da 
praia do Muíño, actuacións relacionadas 
coa mellora da xestión do uso do Monte 
Trega, implantando medidas que regulen 
o acceso a este espazo de alta presión de 
visitantes coa creación dun estacionamento 
disuasorio na zona da Porta do Trega. Un 
novo proxecto artístico para o dique norte 
coa incorporación de iluminación artística. 
A mellora do tramo de senda da estrada de 
Camposancos, entre o cruce co paseo de 
Portugal e a entrada do barrio do Couto. O 
impulso á náutica deportiva e tradicional 
coa instalación de pantaláns flotantes no 
porto da Guarda e na Pasaxe. A posta en 
valor da Guarda como destino gastronómi-
co, a creación de contidos dixitais e a dixi-
talización da comercialización dos servizos 
turísticos municipais.
 Este ambicioso Proxecto Sostible de Tu-
rismo en Destino desenvolverase en tres 
anualidades entre o 2023-25 e dará respos-
ta a necesidades e demandas que tan unha 
vila turística como A Guarda na que é ne-
cesario potenciar a gobernanza e moderni-
zación do sector.

 Goberno Central aprobou o financiamento do Plan de Sostibilidade 
Turística en Destino (PSTD) presentado polo concello da Guarda.
 Este plan será financiado con fondos NextGenerationEU en materia de 
sostibilidade turística en liña co plan de Recuperación Transformación e 
Resiliencia.

Éxito nas accións formativas do proxecto 
de sensibilización sobre grandes incendios 
forestais que promove a Universidade de 

Vigo e o Concello da Guarda

 A Universidade de Vigo e o Concello da 
Guarda comparten a preocupación sobre o 
cambio climático e o impacto que os Gran-
des Incendios Forestais teñen no territorio 

colaborando no proxecto FIREPOCTEP, 
coa realización de tres accións formativas: 
Fotovoz, Biblioteca Humana e a Feira do 
Gran Incendio Forestal. Este proxecto eu-

ropeo está cofinanciado polo 
Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) no mar-
co do Programa Interreg V A 
España – Portugal (POCTEP) 
2014-2020.
 No transcurso da mañá do 
13 de decembro, realizouse 
a inauguración de “Fotovoz. 
Historia de vida dun Gran In-
cendio Forestal”, unha expo-
sición participativa sobre in-
cendios forestais na contorna 
de A Guarda. A presentación 
tivo lugar ás 11.00 horas na 
entrada do edificio do Conce-
llo da Guarda coa presencia 
do Alcalde da Guarda, An-
tonio Lomba, e a coordina-
dora das accións formativas 
da Universidade de Vigo e Vicerrectora de 
Benestar, Equidade e Diversidade, María 
Isabel Doval. Ambas autoridades comparti-
ron a necesidade de traballar na prevención 
dende a educación como medio para acadar 
unha maior conciencia sobre o valor que os 
bosques e as contornas naturais xeran e da 
necesidade de implantar accións innovado-
ras con materiais didácticos adaptados.  A 
acción estará aberta a toda a cidadanía ata 
o mércores 14 de decembro e o obxectivo 
é plasmar unha realidade comunitaria a tra-
vés da fotografía e dos relatos das persoas 
que viviron incendios forestais. Para iso, 
contouse coa colaboración da veciñanza de 
A Guarda que cederon fotografías de incen-
dios acontencidos na contorna. Entre os au-
tores destacan xornalistas e persoal da loita 
contra o lume. Asemade, a exposición conta 
cun libro de testemuñas para que as persoas 
visitantes poidan plasmar as súas emocións 
e  lembranzas de situacións vividas co lume 
para crear un relato compartido da realidade 
sobre os incendios forestais.
 A segunda das accións de sensibilización do 
día realizouse na tarde do 13 de decembro 
de 17:00h a 19:30h horas na Biblioteca de 
A Guarda. A actividade “Biblioteca huma-
na. Testimonios dun gran incendio forestal” 
creou un espazo no que persoas vencelladas 
a grandes incendios forestais relataban as 
súas vivencias, como se fosen libros vivos. 
As persoas que relataron as súas testemuñas 
foron unha bombeira e un bombeiro fores-
tais e bombeiros do GES de A Guarda. Na 
intimidade do espazo da biblioteca muni-
cipal de A Guarda puideronse escoitar as 
historias persoais e facer preguntas que nor-
malmente non se dan, creando un ambiente 
distendido no que compartir experiencias 
extremas, como a perda de compañeiros na 
extinción de incendios, e bonitas como can-
do os seus fillos e fillas ao chegar a casa os 
ven como heroes e heroínas. Outro momen-

to a destacar foi o dunha nai brasileira dun 
bombeiro forestal en Brasil que compartiu 
a súa vivencia de angustia cada vez que o 
seu fillo vai a unha emerxencia, pero tamén 
o sentimento de orgullo que sinte por el.
 Tamén se falou moito da necesidade de 
prevención, de manter os montes lim-
pos, de manter as franxas cortalumes e de 
como, pouco a pouco, parece que asoma 
unha maior conciencia social e ambiental 
vencellada á reforestación con especies au-
tóctonas para ir diminuíndo as especies in-
vasoras pirófilas como os eucaliptos ou as 
acacias. Tamén reivindicaron a necesidade 
de contar con máis recursos, tanto huma-
nos como materiais, por parte da adminis-
tración autonómica para traballar máis na 
prevención, que na extinción de lumes.
 O proxecto da Universidade de Vigo, coor-
dinado por Juan Picos e a parte formativa 
por María Isabel Doval, pretenden xerar 
un espazo de diálogo sobre os grandes in-
cendios forestais co que se poderá chegar 
a conclusións importantes para o territorio. 
Algunhas destas reflexións xiran ao redor 
da importancia de manter a vida nos ám-
bitos rurais como loita contra o cambio 
climático e, ao mesmo tempo, contra os 
incendios forestais.
 O mércores 14 será a quenda da tercei-
ra actividade no CEIP Manuel Rodríguez 
Sinde, a “Feira do Gran Incendio Fores-
tal”. O obxectivo é achegar á comunidade 
educativa e, en concreto ao profesorado e 
ao alumnado do CEIP, testemuñas e ma-
teriais para concienciar sobre os lumes e 
os seus efectos no territorio. O encontro 
terá tres escenarios diferentes: o rincón 
do libro (con libros infantís e xuvenís so-
bre incendios forestais), o rincón do vídeo 
(con materiais audiovisuais) e o rincón da 
experiencia (co testimonio de persoas de A 
Guarda vencelladas aos equipos de extin-
ción de incendios).

Baixo Miño
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Entrevista Redacción

“O camiño que iniciamos  para facer de Tui unha 
cidade máis xusta, humana, amable e accesible  xa 

non ten volta atrás”
Enrique Cabaleiro, alcalde  de Tui
A vitoria da esquerda tudense nas municipais do 2019 xerou 
unhas expectativas enormes  nunha cidade de tradición socio-
lóxica conservadora. En Breve o goberno socialista enfrontarase 
ao escrutinio das urnas para comprobar se a maioría das e dos 
veciños de Tui entenden que merecen seguir contando coa súa 
confianza. Quico, o seu alcalde, defende con paixón a acción do 
seu goberno, entende e respecta o malestar de quen se ve afec-
tado por obras e pide aos seus veciños e veciñas comprensión e 
paciencia  pois considera que o camiño de reformas que o seu 
goberno emprendeu xa é irreversible goberne quen goberne no 
vindeiro mandato .Nós mantivemos unha agradable conversa 
cun home de natureza moi amable. Velaí vai o que deu de si.

Enrique Cabaleiiro

        Estamos case acabando o teu 
primeiro mandato “normal” como al-
calde. Que balance fas deste? 
 Para min hai dous eixos chaves que 
amosan o nivel de xestión deste Gober-
no. 
 Un deles é ser o proxecto piloto de 
“Axenda Urbana”. Este é un fito chave 
e conseguiuse grazas a un labor pre-
vio de planificación. Este proxecto foi 
apoiado por case toda a corporación 
excepto o BNG, que votou en contra. 
           Decepcionouche o voto en con-
tra do BNG?
 Sorprendeume. Grazas a este proxecto 
conseguimos un gran consenso polí-
tico para a planificación deste conce-
llo e estanos permitindo optar a todos 
aqueles fondos europeos que solicita-

mos. Falamos por exemplo: da reforma 
do antigo edificio do cárcere vello,  da 
rehabilitación do edificio Camilo José 
Cela,  de 1.300.000€ para a reforma do 
Mercado municipal.........
      O segundo dos eixos chave que 
mencionabas?
 O segundo é a integración de Tui na 
área “REXURBE”. Moi poucos Con-
cellos, 3 ou 4 nada máis  como por 
exemplo Mondoñedo conseguimos es-
tar . Este plan, ao que só podían optar 
os concellos de menos de 17000 habi-
tantes, supón a rehabilitación de moita 
vivenda privada do ámbito do centro 
histórico, que estaba en situación de 
abandono. Este proceso vai lento, pero 
hai xa aprobadas 6 vivendas para a súa 
restauración. Estamos pendentes de 
empezar coa primeira. 
 Estes dous fitos son dous documentos 
estratéxicos de planificación que son 
claves para o presente e o futuro deste 
concello.  
 Facendo un repaso do conxunto das 
áreas en todos os ámbitos de xestión 
municipal creo que fixemos un intenso  
e moi meritorio labor da que estou moi 
orgulloso. Por exemplo quixera salien-
tar que aprobamos unha nova relación 
de postos de traballo. 
       Foi moi complicado aprobar esta 

RPT? 
 Si, e foi un proceso moi longo e com-
plexo. Tivemos que superar diversas 
dificultades administrativas. Tamén 
teño que dicir que a nivel político non 
houbo problema. Por primeira vez na 
historia, este documento introduce 
na RPT a todos os traballadores deste 
concello incluídos aos do conservato-
rio que estaban fóra. Dignifica os seus 
soldos e reorganiza a súa situación la-
boral. 
 Por primeira vez tamén se aprobou un 
procedemento administrativo de pro-
moción interna. Fixéronse dúas ofertas 
de emprego público que xamais se fixe-
ran na historia deste concello. 
         Que máis accións políticas cres 
que se poden apuntar no haber do go-
berno que encabezas?
 En “Formación e emprego” fixemos 
3 Plans Integrais de Emprego, e catro 
Obradoiros co financiados pola Xunta 
de Galicia. 
 Nos “Servizos Sociais” estou moi or-
gulloso do servizo que puxemos en 
marcha de levar a todas as parroquias o 
“plan de prevención de doenzas neuro 
dexenerativas”. Este faise en colabora-
ción con AFAGA e ten unha acollida 
tremenda. 
 En “Obras e planificación” estamos 

a executar obras de humanización na 
rúa Colón, o Barrio dos Muíños, a rúa 
Antero Rubín. En xaneiro empezarán 
as obras na Avenida de Portugal e, a 
maiores temos outras obras vinculadas 
á humanización do centro urbano como 
Augusto González Besada, Rúa Lugo e 
avanzaremos na humanización da con-
torna da rúa Coruña e da contorna da 
Área Panorámica.
        Dicíame un vello socialista de Re-
bordáns, que é amigo de é meu desde 
hai moito tempo, cando gañaches as 
eleccións, que esta situación, o gober-
no da esquerda en Tui, xamais a pode-
ría imaxinar, pois Tui é unha cidade 
socioloxicamente conservadora. E é 
algo que lle producía unha satisfac-
ción enorme. Crees que ten motivos, 
catro anos despois, para manter a ilu-
sión?  
 Polo que acabo de dicir, si. É certo 
que, pódese percibir na xente certos 
sentimento de frustración no seo de ter 
unhas expectativas moi altas e non po-
demos darlles resposta a todas en catro 
anos. Precisamos algo máis de tempo
Fíxose un traballo importante tanto 
nas parroquias como no centro urba-
no, pero aínda queda moito por facer. 
Pero eu diríalle non só ao teu amigo, 
senón a todos os homes e mulleres de 
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Tui que hai catro anos nos honraron 
coa súa confianza que si teñen motivos 
para conservar a ilusión e a esperanza 
de que Tui sexa unha cidade mellor, 
máis xusta , máis racional e máis hu-
mana. Esa a é a miña vontade e a de 
todo o meu goberno, e é irreversible e 
innegociable.
            Chegaredes a tempo para re-
matar todo?
 Non o sei, agardo que polo menos dea-
mos feito a maior parte. Pero se algo 
queda pendente vaise acabar no se-
guinte mandato con certeza. Este pro-
ceso de converter a Tui nunha cidade 
máis amable, máis humana e de maior 
calidade de vida para as persoas é irre-
versible. Eu entendo que inicialmente 
pode ocasionar malestar, respéctoo e , 
con toda a humildade , pido por favor 
un pouco de paciencia. A experiencia 
amosa que as cidades que collen este 
tipo de camiño nunca volven atrás, por-
que a veciñanza non o quere de ningún 
modo.
 Xa conseguimos rematar proxectos 
que parecían eternos
             Como por exemplo?
 A apertura da rúa Ourense.
           Do seu resultado estás conten-
to?, non se xera un tapón de tráfico na 
rotonda desa rúa?
 Si, xérase tapón , pero porque aínda 
non se produciu a apertura da zona sur 
que é a que estamos a traballar na ac-
tualidade. En calquera caso temos que 
ser conscientes de que o tráfico nun 
casco urbano nunca poderá ter a mes-
ma fluidez ca nunha estrada.
           Vai haber aparcadoiro soterra-
do?
 Si, ese proxecto , que nos separou 
moito do BNG, é innegociable. Vaino 
haber porque é un proxecto necesario e 
non hai outra alternativa
            Por que non hai alternativa?
 Pois porque nós para facer un apar-
cadoiro público, xa sexa de xestión 
privada ou pública, necesitamos solo 
público. E solo público para facer un 
aparcadoiro haino só nese ámbito. Eu 
poño sempre o exemplo da cidade de 
Pontevedra, que conseguiu esa calida-
de nas súas humanizacións porque ten 
arredor dunha ducia de aparcadoiros no 
seu casco urbano. A nosa solución foi 
testada polos propios responsables do 
servizo de mobilidade da DEPO, que 

algo disto si que saben creo eu
       E ao argumento do BNG de que 
agora temos varios centenares de pra-
zas gratis, e que co parking  soterra-
do imos ter menos prazas e aínda por 
riba de pago, que contestas?
 É un argumento inválido porque moi-
tas desas prazas están en “ Leira par-
kings”que son solo urbano, e en moitos 
deses casos xa teñen licencia para cons-
truír, polo tanto as prazas que haxa alí, 
desde un punto de visa minimamente 
rigoroso, non se poden computar como 
prazas que teñamos, porque en realida-
de non as temos.
 Asemade como resultado das humani-
zacións moitas das prazas de superficie 
vanse ir retirando e as que queden van 
ser zona azul
          Zona azul de Pago?
 Non, de balde
       Por que rompeu o goberno con 
Lano?
 El pedía a modificación da ordenan-
za de taxas de lixo, que afecta sobre 
todo aos hoteis, pero para proceder a 
esa modificación  teriamos que facer 
un traballo que estaba sen facer. Había 
un traballo previo mal feito,  que non 
pasou os filtros dos funcionarios muni-
cipais. E a partir de aí eu encargueino á 
DEPO , e presentarémolo en breve
          Entón onde está o problema?
 En que Lano puxo uns prazos imposi-
bles de cumprir. Eu non podo modifi-
car unha ordenanza feita sobre un es-
tudo que era deficiente porque iso pode 
traernos consecuencias irreparables
         Pero é certo que os hoteis de Tui 
pagan unha taxa de lixo anormalmen-
te alta?
 Si, é absolutamente certo
        E o alcalde de Tui ten vontade 
política de solucionalo?
 Radicalmente si.
        A medalla de Ouro da cidade ao 
bispo Luis Quinteiro xerou polémica. 
Explícanos os motivos desta condeco-
ración?
 Na corporación, agás o BNG, todos 
votamos a favor. Recoñecémoslle a 
esta persoa a súa traxectoria e a súa 
implicación coa nosa cidade e co noso 
patrimonio histórico. É un humanista, 
unha persoa xenerosa, e considero par-
ticularmente que é merecedor do reco-
ñecemento. E quero aclarar que eu non 
son crente, pero tampouco dogmático.

       Sabías que aparece nun informe 
dun destacado medio de comunicación 
como presunto encubridor de abusos 
sexuais?
 Ben, o encubrimento é un tipo delituo-
so. E que eu saiba non é que non fora 
condenado é que non foi nin sequera im-
putado. Tamén hai políticos que no seu 
momento pactaron con outros políticos 
que simpatizaban con organizacións te-
rroristas e por iso tampouco podemos 
tirar conclusións equivocadas. Quero 
dicir; paréceme errado caer niso para 
tratar de desacreditar a ninguén. A min 
Luis Quinteiro meréceme o maior dos 
respectos.
           O acceso á  praia de Areeiros en 
Guillarei?
 É un ámbito que estaba totalmente 
abandonado e fixemos unha interven-
ción entendemos que necesaria. Desde 
o punto de vista estético poderá gustar 
máis ou menos ,pero a súa necesidade 
non creo que sexa discutible.
            Sobre o traslado do mercado que 
nos tes que dicir?
 Tiñámolo claro desde o inicio do man-
dato e se seguimos gobernando vai se-

guir así sen ningún xénero de dúbidas. O 
mercado producía problemas de mobi-
lidade e sucidade .Trasladámolo a unha 
zona de cidade  que tamén merece acti-
vidade comercial e produce moitas me-
nos molestias agora que antes. O merca-
do está no lugar que debe de estar.
            Xa temos decidido que vas vol-
ver encabezar a candidatura do PSdeG  
nas municipais de Maio?
 Esa decisión non está tomada. Anun-
ciareino no seu momento. A miña de-
cisión está vinculada a que unha serie 
de obxectivos se cumpran, algúns de 
competencia municipal e outros non. 
Para min o obxectivo irrenunciable é o 
compromiso de ADIF de soterrar o vía 
do tren no espazo central da nosa cidade
          Cando o vas anunciar?
 No mes de xaneiro, cando rematen as 
festas.
     Encabeces ou non encabeces o 
obxectivo cal é?
 Confío en que a maioría da cidadanía 
Tudense valore o noso traballo estes 
anos, e outorgue ao partido socialista 
unha maioría suficiente para podermos 
gobernar con comodidade

Nenos e nenas do CEIP de Tebra lánzase 
ao mundo do emprendemento

O alumnado de 5º e 6º de primaria crearon Tebralidades e Recuncho Crea-
tivo, dúas cooperativas que buscan elaborar e vender produtos con mate-
riais de refugallo
As iniciativas, posta en marcha ao abeiro do ‘DepoEmprende na Escola’ 
da Deputación de Pontevedra, doarán parte dos beneficios as asociacións 
Vontade e Bicos de Papel

Saben que esta é unha oportunidade única 
para transformar as súas ideas en proxec-
tos concretos de forma unida, democrática 
e solidaria. Por iso, para os 25 alumnos e 
alumnas de 5º e 6º de primaria do CEIP Plu-
rilingüe de Tebra crear dende cero as coope-
rativas ‘Tebralidades’ e ‘Recuncho creativo’ 
non foi un esforzo, senón que é o resultado 
“da ilusión por aprender e por emprender 
que conseguiron transmitirnos as nosas pro-
fesoras e profesores”.
Unha ilusión que agora se reflicte nestes 
dous proxectos postos en marcha ao abeiro 
do programa ‘DepoEmprende na Escola’ da 
Deputación de Pontevedra e que quixeron 
presentar á alcaldesa, Sandra González, que 
louvou “a forza e as gañas coas que traba-
llan para facer realidade unha idea, un soño, 
unha ilusión que traspasa as aulas e o centro 
educativo e que consegue contaxiarnos a to-
das e todos nós”. “Para Tomiño é un orgullo 

contar cunha mocidade tan implicada, con 
gañas de facer cousas e de aproveitar todas 
as oportunidades que se lles brindan”, sa-
lientou.
Os rapaces e rapazas destas cooperativas, 
formadas ambas por nenos e nenas dos 
dous cursos, traballarán durante todo ano en 
dúas propostas empresariais coas que bus-
can achegar o seu gran de area a coidar o 
medio ambiente mentres colaboran con cau-
sas solidarias. Porque, con consello reitor e 
división por departamentos incluídos, estas 
iniciativas son xa empresas a pequena escala 
que buscan devolver a Tomiño parte do que 
a veciñanza e o municipio lles dá.
Os 12 socios e socias integrantes de ‘Tebra-
lidades’, mestura de ‘Tebra’ e ‘manualida-
des’,  teñen claro o seu obxectivo: traballar 
día a día para facer un Tomiño e un mundo 
máis verde, poror iso elaboran produtos úti-
les feitos con materiais de refugallo. Plás-
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 O Mercado de Tomiño segue a traballar 
para manter os estándares asociados ao seu 
selo de Mercado Excelente e ao mérito de 
ser a primeira praza de abastos de Galicia 
en conseguir este distintivo. Neste sentido, 
o Concello acadou unha subvención de 
máis de 9.100 euros da Vicepresidencia Pri-
meira e Consellería de Economía, Industria 
e Innovación destinados ao financiamento 
de gastos de mantemento das instalacións 
do mercado e á mellora da eficiencia ener-
xética, así como á promoción do comercio 
no mesmo e á formación dos praceiros e 
praceiras, uns custos que durante o 2022 
ascenderon a case 12.000 euros.
 Esta subvención forma parte das axudas 
outorgadas en réxime de concorrencia non 
competitiva postas en marcha pola Xun-

ta de Galicia para o impulso da Rede de 
mercados excelentes de Galicia e para a 
dinamización e revitalización das prazas 
de abastos.
 A praza de abastos de Tomiño acadou o 
selo de Mercado Excelente no ano 2018 
pola súa resposta aos retos de moderniza-
ción e innovación sen perder a súa auten-
ticidade e tradición, así como pola proxi-
midade e o trato personalizado que ofrece 
á clientela. A imaxe do propio mercado, 
as instalacións e accesibilidade, a organi-
zación e profesionalidade dos praceiros e 
praceiras, a atención á clientela e presta-
ción de servizos e a implicación e integra-
ción do mercado na vida social do concello 
foron determinantes para conseguir este 
distintivo.

A Xunta outorgou esta subvención para o financiamento de gastos de 
mantemento e de mellora da eficiencia enerxética, promoción do comer-
cio e formación dos praceiros e praceiras

O Mercado de Tomiño acada unha axuda de 
máis de 9.100€ para seguir sendo excelente

 O deporte tudense está cheo de fazañas 
que escribiron con letras de ouro o nome da 
cidade en todo o mundo. Ano a ano, a lis-
taxe de grandes deportistas que compiten 
baixo o nome de Tui non deixa de medrar, 
ao que se suma o gran nivel acadado por 
todos eles traendo de volta os máis pres-
tixiosos premios e condecoracións. É por 
isto que o nivel de todos eles merece unha 
homenaxe no que foi o seu día. 
 Tui celebrou onte a súa Gala do Deporte 
nun Teatro Municipal ateigado para revi-
vir todas as xestas dos seus deportistas en 
multitude de deportes nos que a cidade é 
referencia galega, nacional e mesmo inter-
nacional. 
 Foi unha gala especial, a novena da histo-
ria de Tui agora que se cumpren dez anos 
dende a primeira celebrada, e nela congre-
gáronse os premios do 2022 pero tamén do 
2021 e 2020, anos nos que a pandemia non 
permitiu esta celebración. 
Neste ano 2022, a Gala do Deporte tudense 
premiou como deportista masculino en ca-
tegoría absoluta a Manuel Garrido Barbo-
sa, padeeiro e actual campión do mundo de 
Maratón, subcampión de Europa de Mara-
tón e campión de España en C1. Comparte 
galardón con Rodrigo Conde Romero, ac-
tual subcampión do mundo e subcampión 
de Europa de remo olímpico. Como me-
llores deportistas femininas absolutas, Tui 
premiou á futbolista Sara ‘Tui’ González 

Rodríguez, ouro no Mundialito e campioa 
de Europa de fútbol praia e tamén a Tania 
Fernández García, campioa do mundo de 
maratón neste ano e subcampioa do mundo 
de maratón no 2021. 
 O Premio Deporte Tudense Entrenador re-
caeu en Óscar Cuña Rodríguez, adestrador 
do Club Tenis Tui con máis de dez anos de 
experiencia e artífice do ascenso do club á 
máxima categoría do tenis galego. O Pre-
mio Deporte Tudense Deporte Adaptado 
foi para David González Mella, campión 
do mundo de piragüismo en paracanoe V1. 
Marisa Giráldez Rodríguez, deportista e 
presidenta do Club Bádminton Tui, foi a 
galardoada coma Deportista Veterana Fe-
minina mentres que Avelino Martínez Pé-
rez, dobre ouro e bronce no Campionato 
do Mundo de Policías e Bombeiros entre 
outros galardóns, foi o premiado na mesma 
categoría no eido masculino.
No apartado de promesas, o xogador de ba-
lonmán Eduardo Alonso González, recén 
seleccionado coa Selección Española xuve-
nil, foi o premiado no apartado masculino, 
mentres que no feminino a distinción re-
caeu na padeeira Uxía Rodríguez Huertas, 
pola súa, participación no Europeo junior e 
terceira nos nacionais de K1 200.
A entidade deportiva que se levou o galar-
dón foi o Club Kayak Tudense e tamén reci-
biu unha mención especial o club Biciosos 
Rías Baixas pola organización da que foi 

Premiados 2020, 21 e 22

Tui festexou os éxitos dos e das súas
 deportistas na X Galega do Deporte

O Teatro Municipal de Tui encheuse onte para homenaxear aos grandes 
nomes do deporte tudense dos anos 2022, 2021 e 2020.

Baixo Miño
ticos, cartón, tapón e cortiza convértense 
baixo as súas mans en posavasos e salva-
manteis, portalapis e macetas ou organiza-
dores que logo venden á veciñanza. O 40% 
dos beneficios recadados irán destinados á 
asociación Vontade de Tomiño, que traballa 
con persoas con discapacidade. O 60% res-
tante irá destinado a axudar a financiar unha 
excursión de fin de curso conxunta coa outra 
cooperativa do centro, ‘Recuncho creativo’.
Os 13 socios e socias de ‘Recuncho crea-
tivo’ quixeron que o seu logo reflectira á 
perfección as súas intencións, por iso es-
colleron unhas tesoiras que representan “a 
igualdade do home e da muller no mundo 
da costura e un rotundo non á violencia de 
xénero marcado polos tons violetas dunha 
parte da imaxe”. Coa creatividade, o esfor-
zo, a colaboración, a paixón, o respecto, a 
autoconfianza e o diálogo por bandeira, esta 
cooperativa do alumnado do CEIP de Tebra 

deseña e elabora prendas de roupa feitas con 
materiais reciclados ou teas que xa non se 
usan para reducir o uso de plástico e papel 
de aluminio para envolver os bocadillos 
da merenda. Todos os seus produtos están 
elaborados “de forma tradicional”, cosidos 
a man ou coa máquina de coser da que dis-
poñen no centro. Neste caso o 40% dos be-
neficios irán destinados á asociación Bicos 
de papel, que ofrece axuda ás familias con 
nenas e nenos con cancro do Hospital Álva-
ro Cunqueiro.
A rexedora valorou moito ademais “a xene-
rosidade de todos estes rapaces e rapazas de 
doar unha parte do recadado a entidades con 
tan boas finalidades”. González tamén feli-
citou á dirección e ao profesorado do CEIP 
de Tebra polo apoio a estes nenos e nenas e 
o esforzo por seguir transmitindo esas ganas 
de aprender, crecer e ter autonomía  entre 
todo o alumnado.
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Tui acometerá a reforma integral do seu 
Mercado Municipal cun investimento 

de 1,6 millóns de euros
 O Ministerio aportará 1.3 millóns. O proxecto abrangue tamén o comer-
cio e o mercado semanal dos xoves

Tui

O Mercado Municipal de Tui, situado na rúa Maristas, será obxecto dunha reforma 

Proxecto da reforma do mercado municipal

 

As promesas premiadas estes dous anos 
20/21 foron Nieves Silva Martínez, cam-
pioa de España de remo en skiff cadete, 
e David Fernández Pérez, ciclista BTT 
campión nacional júnior da modalidade. 
Mentres, o veterano galardoado foi José 
Manuel Rodríguez Caramés, campión de 
España de duatlón máster.
Tui brindou tamén un recoñecemento ho-
norífico a figuras claves e destacadas do 
deporte: Alfonso Vega Avelaira, José Luís 
Méndez, Luís López Pimentel, Manuel 
Martínez e Pedro Rodríguez, que que fa-
leceron nos últimos anos. No momento en 
que os seus familiares recolleron a distin-
ción o público brindou un emotivo e longo 
aplauso.

 O alcalde, Enrique 
Cabaleiro, no seu 
discurso, destacou 
o importante nú-
mero de deportistas 
que hai na cidade 
que colleitan é éxi-
tos a nivel nacional 
e internacional, 
polo que dicía “de-
bemos sentirnos 
moi privilexiados” 
pero tamén “com-
prometidos co de-
porte” tanto a nivel 

social coma institucio-
nal, engadía. Referiu tamén que “somos 
un caso único en instalacións deportivas”  
repasando os pavillóns, campos de fútbol, 
pistas de atletismo, centros de remo e pi-
ragüismo… que hai na cidade. Enrique 
Cabaleiro tivo palabras de agradecemen-
to para a Xunta e a Deputación “polo seu 
compromiso co deporte tudense e coas ins-
talacións deportivas” e tamén co Consejo 
Superior de Deportes que financiou unha 

parte importan-
te da reforma do 
Centro Municipal 
de Piragüismo 
“Quique Míguez”.  
Engadiu amais 
o agradecemen-
to á Cámara de 
Valença con que 
se organiza unha 
axenda deportiva 
conxunta da Eu-
rocidade que dicía 
“é un caso único 
na Europa occi-
dental”.  Remataba 
o rexedor tudense reafirmando “o noso 
compromiso co deporte de Tui” do que 
dicía “Foi, é, e seguirá sendo un referente 
do que todos nos sentimos orgullosos”. 
 Pola súa banda o concelleiro de Deporte, 
Rafael Estévez, repasou as cifras destes 
dez anos de galas: 106 deportistas pre-
miados, 43 recoñecementos honoríficos, 
e nas últimas catro galas 139 deportistas 
internacionais.  Rafael Estévez, sinalou 
que “a nivel de clubs, de xeito indivi-
dual, tanto en homes coma en mulleres, 
a progresión do deporte local ten sido es-

pectacular nos últimos anos. Pero cómpre 
tamén recoñecer especialmente o labor 
no deporte base tudense, o deporte coma 
xeito de vida saudable”. Remataba a súa 
intervención “dando as grazas a todos e 
cada un dos que co seu traballo, esforzo, 
dedicación, fan posible a práctica e os 
éxitos deportivos, en especial despois de 
vivir épocas tan complicadas, nas que as 
e os nosos deportistas e clubs demostraron 
un altísimo nivel de responsabilidade e de 
compromiso”. 
 A Gala contou coa actuación musical da 
banda Old Bridge.

a novena edición 
BTT da Eurocida-
de con alto número 
de participantes. 
A firma comercial 
que recolleu o pre-
mio neste 2022 foi 
SETA, Sociedade 
Electricista de Tui, 
polo seu constante 
apoio ao deporte 
local e, se falamos 
do premio á pro-
moción do deporte 
base, o galardón foi 
para Di Som Tui. 
No relativo as anteriores edicións que non 
se puideron celebrar pola pandemia, a Gala 
do Deporte premiou a Gustavo Rodríguez 
Iglesias, triatleta e prata nos Xogos Para-
límpicos de 2021, e José Leiras, primeiro 
xogador tudense de balonmán tudense en 
disputar a Liga Asobal o pasado ano. Sara 
‘Tui’ González Rodríguez e Tania Fernán-
dez García, polos éxitos acadados tamén 
nos anos 2020 e 2021, recibiron de novo 
estes galardóns. O recoñecemento honorí-
fico destes dous anos foi para Héctor Ca-
talá Laparra, triatleta tudense que, xunto 
a Gustavo Rodríguez, foi prata nos Xogos 
Paralímpicos de 2021.
O Premio Deporte Tudense Adestrador 
deste período foi conxunto foi para o equi-

po técnico do Club Balonmán Tui. Así, 
recibiron esta homenaxe Jacobo Gregores 
Nogueira, Jaime Alfaya Solla, Manuel Fer-
nández Pérez, Pablo Gándara González e 
Miguel Ángel Martínez Castiñeira O mes-
mo Club Balonmán Tui recibiu tamén o ga-
lardón como mellor entidade deportiva do 
20/21 logo do ascenso á División de Honra 
do infantil masculino e feminino e do xuve-
nil masculino.

Recoñecementos internacionaisPremio deporte tudense feminino

Premio deporte tudense Masculino

Baixo Miño
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 A lembranza dos Mártires de Sobredo queda 
dende onte presente no rueiro de Tui coa rúa 
que levará o seu nome. Onte á tarde tiña lugar 
o acto de descubrimento da placa no vieiro 
situado entre a rúa Casal Aboy e a Avenida 
da Concordia que pasa a denominarse rúaa 
Mártires de Sobredo.  Onte precisamente 
cumpríanse 100 anos dos sucesos nos que 
perderon a vida Cándida, Joaquín e Venancio. 
Onte os seus familiares eran os encargados de 
descubrir a placa da rúa acompañados polo 
alcalde, Enrique Cabaleiro, e pola presidenta 
do Instituto de Estudos Agrarios Mártires de 
Sobredo, Marga Romero. 
Dous alumnos do Conservatorio Profesional 
de Música de Tui, Severino e Manuel, inter-
pretaron para abrir o acto a Muiñeira de Gre-
lada, e coma peche o Himno Galego.  
Rafael Sánchez Bargiela, que conduciu o 
acto, deu lectura ao acordo plenario da corpo-
ración  municipal de Tui do pasado de setem-
bro aprobando por unanimidade a a denomi-
nación desta rúa. 
Na súa intervención o alcalde de Tui, Enrique 
Cabaleiro, afirmou que “sempre teremos con 
eles unha débeda impagable de gratitude” en-
gadindo que “eu creo que hoxe a institución 
local, o concello de Tui, no ámbito das súas 
competencias, empeza a reparar esa memo-
ria”. Sinalou amais que  “aínda recordando os 
sinsabores do pasado, temos que congratular-
nos de que a loita daquelas persoas tamén deu 
beneficios  e grazas a esa loita hoxe podemos 
vivir nun país e nunha sociedade moitísimo 

mellor que aquela naqueles momentos”.
A presidenta do Instituto de Estudos Agrarios 
Mártires de Sobredo agradeceu a corporación 
o acordo e as intervencións no pleno. Lem-
brou coma en Tui tras os sucesos de Sobredo, 
hai cen anos, había un silencio sepulcral, cun-
ha poboación chea de dor, trauma e abraio, 
dicía.  Na súa intervención Marga Romero 
engadiu que “o que podiamos é hoxe celebrar 
dalgunha maneira que os Mártires, e esa loita 
de unidade que eles representan, segue viva 
en nós, e agardamos que esa semente que fi-
cou aí nos faga ser sempre más solidarios”.
En nome dos familiares dos Mártires de So-
bredo, Cándida, Venancio e Joaquín, tomaba 
a palabra Laura Fontán, bisneta de Cándida, 
quen agradeceu ao IEAMSO e ao concello de 
Tui “o seu labor para que non se esqueza a 
memoria dos nosos familiares, Joaquín, Ve-
nancio e Cándida, e de todas as persoas que 
loitaron en defensa dos seus veciños e polos 
seus dereitos”. Engadía que o acto deste luns 
“súmase aos movementos que durante anos 
se veñen levando a cabo dende a reconstru-
ción do monumento en 1986 até a declara-
ción de recoñecemento do agrarismo galego 
neste 2022 no Parlamento Galego”. Afirmou 
Laura Fontán que os feitos do 28 de novem-
bro de 1922 en Sobredo “marcaron a historia 
de Tui e da sociedade labrega galega”. Rema-
tou agradecendo que os Mártires de Sobredo 
“a partir deste día volverán quedar legados no 
rueiro de Tui, grazas ao nomeamento desta 
rúa Mártires de Sobredo” 

Tui dedica unha rúa do centro urbano 
aos Mártires de Sobredo

 Onte, canto se cumprían 100 anos dos sucesos, tivo lugar o descubrimento da placa

Tui

Descubrimento da placa da rúa dos Mártires de Sobredo

Baixo Miño
os postos convivirán con novos usos coma 
un espazo gastronómico, zonas de lecer ou 
usos múltiples, buscando o equilibrio entre 
as zonas ocupadas e baleiras e dotando a 
todo o espazo de iluminación e calidez, e 
creando percorridos que favorezan a inte-
racción e a compra. O mercado gañará en 
confortabilidade e eficiencia enerxética coa 
aplicación de sistemas de aerotermia e coa 
mellora da envolvente térmica. Mellorarase 
a sostenibilidade con illas ecolóxicas mo-
dulares para a recollida e separación de re-
siduos, a adhesión á iniciativa Too Good to 
Go, packaging reutilizable, un área de in-
tercambio e venda de obxecto de segunda 
man, ou aparcamento para bicicletas.
Máis aló da actuación concreta no edificio 
do Mercado Municipal o proxecto a exe-
cutar contempla tamén  a dixitalización 
do comercio local con campañas de mar-
keting en soportes dixitais, o desenvolve-
mento dunha aplicación que facilite infor-
mación sobre o comercio de Tui de xeito 
integral , un marketplace, ou a análise das 
tendencias de compra e da competencia do 
comercio tudense.   
Outro dos puntos nos que se incidirá será 
na realización dunha plataforma colabora-
tiva con produtores locais e coa implanta-
ción dun sistema de códigos QR. 
A formación con accións para o manexo 
da app, web e marketplace, pero tamén de 
idiomas ou mentoring individual forman 
parte tamén das accións previstas. 
Unha vez recibida a resolución definitiva 
da concesión da subvención o Concello de 
Tui procederá a iniciar o proceso de licita-
ción. A execución do proxecto de reforma 
integral  conlevará a recolocación dos pra-
ceiros e praceiras noutro espazo de forma 
provisional mentres duren as obras. Unha 
nova ubicación que se buscará e establece-
rá de forma conxunta e consensuada cos 
propios vendedores e vendedoras da praza 
tendo en conta que a súa actividade non se 
pode paralizar ao longo do ano que dura-
rán os traballos. 
Cómpre salientar que tanto a reforma do 
mercado municipal como a dinamización 
e modernización do comercio local forman 
parte das actuacións incorporadas ao Plan 
de Acción da Axenda Urbana de Tui que se 
está desenvolvendo na actualidade dentro 
dos proxectos piloto promovidos por parte 
do Ministerio de Transporte, Mobilidade e 
Axenda Urbana.
Amais a dinamización do comercio local 
está tamén recollida no Plan de Dinamiza-
ción da área Rexurbe de Tui e na Estratexia 
da Eurocidade Tui-Valença 2030.

integral coa finalidade de mellorar tanto as 
instalacións coma a experiencia de compra 
no mesmo de cara a lograr o recoñecemen-
to coma Mercado Excelente. 
O Concello de Tui elaborou un ambicioso 
proxecto no que se aposta non só por esta 
reforma integral da praza de abastos, senón 
tamén pola dixitalización e revitalización 
do comercio local  e do mercado semanal 
dos xoves. 
O investimento previsto ascende a 1.673.555 
€ dos que 1.338.844 € serán aportados polo 
Ministerio de Industria, Comercio e Turis-
mo. Esta mesma semana o concello de Tui 
recibía a comunicación da resolución pro-
visional desta concesión. 
O proxecto presentado polo Concello de 
Tui obtivo a maior puntuación sendo va-
lorado con 83 puntos sobre 100, acadando 
en moitos dos apartados a máxima puntua-
ción. 
Este plan de modernización, dixitalización 
e revitalización do sector comercial tuden-
se abranguerá a preto de 300 establecemen-
tos comerciais, 20 postos no mercado mu-
nicipal, e 140 postos do mercado semanal 
dos xoves.  
O alcalde, Enrique Cabaleiro, salientou 
coma o Concello de Tui acadou o 100% do 
importe subvencionable nesta convocato-
ria. Engade que se trata dunha achega im-
portante “non só pola contía  senón  tamén 
porque  permitirá a rehabilitación dun edi-
ficio dedicado a un sector importante para 
o desenvolvemento da nosa economía”.
Engadía que grazas a este proxecto “imos 
redefinir o espazo e converter o mercado 
no que está a demandar a sociedade cos 
estándares de modernidade que agora non 
ten, dignificando o espazo nun ámbito ur-
bano da cidade que tamén se verá afectado 
de forma positiva”. Indicaba que “unha vez 
concluído contaremos cun espazo moder-
no en Tui adecuado aos estándares de efi-
ciencia enerxética e tecnoloxía”.
A concelleira de Comercio e Mercado, Ana 
Mª Núñez, sinala que se trata dun proxec-
to clave “para a dinamización comercial da 
nosa cidade” xa que “é un proxecto integral 
máis aló dunha reforma do edificio é unha 
adaptación técnica, profesional e tecno-
lóxica para ofrecer un mercado referente e 
atractivo á altura do que Tui ten que ter”. 
A execución deste proxecto suporá un an-
tes e un despois para o Mercado Municipal 
de Tui cunhas obras que conlevarán a súa 
modernización e actualización, que mu-
darán tanto o seu aspecto exterior coma 
interior.  Así por unha parte plantéxase 
unha praza exterior cuberta, e no interior 
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A Deputación de Pontevedra subvenciona á Cooperativa Porta Do Río Miño
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A Cooperativa Porta Do Río Miño está situada no concello do Rosal,na estrada de Morán número 24 .Eles 
son unha cooperativa, de moita importancia e historia na súa localidade, que teñen 42 anos de vida. A co-
mercialización e transformación  de produtos hortícolas é a  principal actividade de negocio desta coope-
rativa. Asemade, a cooperativa conta cunha tenda agraria e proporciona aos seus socios e socias servizos 
de asistencia técnica e de produción. Na vontade dos e das cooperativistas de procurar a innovación e a 
excelencia permanente, nun mercado cada vez máis complexo que esixe iniciativa e capacidade para antici-
parse a necesidades futuras, as persoas responsables da cooperativa decidiron acometer, neste ano 2022 que 
remata, unha serie de melloras para o desenvolvemento da súa actividade profesional. Para afrontar o custe 
dos traballos realizados solicitaron unha subvención á Deputación de Pontevedra dirixida a cooperativas 
agrogandeiras da nosa provincia.  O investimento económico realizado foi de 15.069,32€ e a subvención 
que lles concedeu a Deputación foi de 7.534,66€, o 50% do custe total do gasto realizado.

Publireportaxe
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 Hoxe vouvos describir o seu conxunto his-
tórico.  Dentro do antigo recinto amurallado 
localízase o interesante barrio histórico de 
Tui que mesmo foi declarado Ben de Intere-
se Cultural, BIC. Existen numerosas viven-
das blasonadas, arcos, torres e varios túne-
les que nos transportarán á época medieval.
 O Conxunto Histórico de Tui é o segundo 
en importancia de Galicia despois do de 
Santiago. Tui foi capital dunha do antigas 
sete provincias do Reino de Galicia, o seu 
conxunto histórico-artístico é un bo exem-
plo de urbe medieval cun estado de conser-
vación que o converten nun dos mellores do 
territorio galego.
 As vellas rúas forman unha rede desde as 
beiras do río Miño  que vai subindo cara a 
catedral fortaleza, o que lle confire á cidade 
un singular perfil, recoñecible desde a dis-
tancia. A imaxe da vella ponte internacional 
que a une con Valença, o río aos pés da cida-
de e a catedral no alto do outeiro, é xa unha 
icona repetida en milleiros de fotografías 
espalladas polo mundo e tomadas polos pe-
regrinos que entran a Galicia polo  Camiño 
Portugués a Santiago.
Imos destacar algunhas das construcións 
máis singulares que forman parte do 
Conxunto Histórico tudense.

O Barrio Xudeu de Tui:
 Tui atesoura un importante patrimonio vin-
culado á presenza na cidade da comunidade 
xudía e xudeu conversa. Mesmo despois da 

expulsión dos xudeus en 1492 continuou a 
súa presenza na vila. Destacan os Sambeni-
tos, atopados hai anos no arquivo da Cate-
dral e que están agora no Museo Diocesano. 
Son pezas únicas en Europa. A isto súmase a 
Casa de Salomón, única en Galicia na súa ti-
poloxía, situada na rúa Canicouva conta cun 
patio central ao redor do que se distribúe a 
vivenda. Tamén hai que destacar a Menorá 
do claustro catedralicio que é testemuña da 
relación que existía entre a comunidade xu-
día e a cristiá.  Estes son os tres elementos 
máis destacados cos que Tui conta ligados 
á importante comunidade xudía que houbo 
na cidade. Pero hai moitos outros desde a 
existencia dunha sinagoga, unha carnicería, 
esta é a única documentada de toda Galiza; 
a casa dos capeláns ou a tripería.  

 O Museo Diocesano:
 Situado no antigo Hospital para Pobres e 
Peregrínos, o edificio data de 1756. No mes-
mo, os peregrinos que ían a Compostela ti-
ñan dereito a pernoctar tres noites. Na planta 
baixa está a alhóndiga ou mercado da cida-
de. Destaca no interior do museo o fermoso 
patio central e as ricas coleccións de arte sa-
cra da diocese e de arqueoloxía da cidade, 
entre elas o casco ‘celta’ de Caldelas.

A Capela de San Telmo:
 Este é o único exemplar do barroco portu-
gués en Galicia, foi edificada sobre a casa 
onde morreu este santo dominico no século 
XIII. Iniciada no 1769 non se finalizou ata 

1803. Destaca a planta cir-
cular, a cúpula gallonada e 
os frescos de principios do 
XIX.
O Convento das Clarisas:
Sobre os antigos palacios 
episcopais da Oliveira 
construíuse entre os sécu-
los XVII e XVIII o actual 
convento. A igrexa, de finais 
do XVII, corresponde a pa-
tróns clasicistas, intégrase 
no conxunto conventual que 
destaca polas súas grandes 
proporcións e solidez cons-

A Cidade histórica de Tui
Tui é unha pequena cidade fronteiriza co noso país veciño Portugal. 
Está ao sur de Galicia e moi preto da cidade portuguesa de Valença, 
de feito, veciños e veciñas de unha e outra cidade cruzan a vella Pon-
te Internacional para facer compras e  practicar o seu lecer nos dous 
países. A cidade de Tui apenas chega aos 17.000 habitantes. Aínda así, 
Tui sempre foi unha peza   fundamental na historia de Galicia desde 
fai xa máis de 2000 anos e é por iso que sen dúbida é unha das vilas 
históricas por excelencia do país, que pola súa localización privilexia-
da e estratéxica xunto ao río Miño chegou a ser capital do reino suevo, 
morada de reis e mesmo una das provincias do Reino de Galicia.

Concello asina un convenio coa 
Fundación Manuel María para difundir a 

obra do poeta galego
 A través deste acordo, Tomiño acollerá na súa programación cultural 
a representación da obra gañadora do III Certame de Manuel María de 
Proxectos Teatrais
Tomiño

 O Concello de Tomiño e a Funda-
ción Manuel María de Estudos Ga-
legos veñen de asinar un convenio a 
través do que se o Goberno munici-
pal se compromete a colaborar na di-
fusión da obra do poeta galego. “Con 
esta iniciativa sumámonos a este fer-
moso proxecto posto en marcha pola 
fundación para continuar dando vi-
sibilidade a un poeta que destacou 
pola súa defensa da lingua e o seu 
compromiso político”, salienta a al-
caldesa, Sandra González.
Así, a través deste convenio, To-
miño incluirá na súa programación 
cultural para o vindeiro ano 2024 a 
representación de ‘Auto do Castro-
mil’, unha peza de Producións Tea-
trais Excéntricas baseada nunha obra 
homónima de Manuel María, a obra 
gañadora do III Certame de Manuel 
María de Proxectos Teatrais, convo-
cado pola propia Fundación e Ca-
sa-Museo Manuel María coa colabo-
ración co Centro Dramático Galego; 
as Mostras de Teatro de Ribadavia, 
Cariño e O Carballiño; deputacións 
e 33 concellos galegos, entre eles 
Tomiño.
Dirixida por Quico Cadaval e cun 
elenco composto por Víctor Mosque-
ra, Evaristo Calvo, Patricia Vázquez 
e Rocío González, o xurado decidiu 
por unanimidade concederlle este ga-

lardón por ser un proxecto “brillante 
e imaxinativo, recuperando propos-
tas contidas no teatro de máscaras de 
Otero Pedrayo, un dos textos máis 
visionarios no deseño dun teatro de 
vangarda propiamente galego, cunha 
estética con capacidade de intervir 
na sociedade contemporánea reco-
llendo os valores da obra de Manuel 
María que combina a vangarda coa 
cultura popular”. Ademais, destacou 
que a obra “presenta unha gran capa-
cidade de chegar a un espectro de pú-
blico moi amplo, incluído o público 
escolar, pola súa mestura de estilos, 
o xogo cos obxectos e os materiais, 
aventurando un espectáculo singular 
que promete poética e humor”. 
Este certame de carácter bienal está 
destinado ás compañías profesionais 
galegas e premia a mellor proposta 
escénica dunha obra de Manuel Ma-
ría que deberá estar en escena nun 
prazo máximo de 10 meses para des-
pois estar en cartel dende o último 
trimestre de 2023 ata finais de 2024. 
Serán os concellos, mostras de teatro 
e deputacións as que se encargarán 
de financiar o espectáculo a través 
da diferentes programacións cultu-
rais. O proxecto contará coa copro-
dución do Centro Dramático Galego 
e cunha achega de 4.000 euros por 
parte da Fundación Manuel María. 

Reportaxe de G. FigueiredoBaixo Miño
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trutiva. A igrexa foi deseñada polo mesmo 
autor da fachada do Obradoiro da catedral 
de Santiago, Domingo de Andrade. As 
monxas elaboran uns gustosos peixiños de 
améndoa.
A Igrexa de San Francisco:
Foi a igrexa do convento franciscano de 
San Antonio e desde 1850, xunto a ela 
localízase o Seminario Menor Diocesa-
no. Foi construída entre 1682 e 1728 para 
ser convento dos frades de San Diego de 
Salvaterra quen abandonou o seu tras as 
ocupación portuguesa. Destaca o retablo 
do século XVIII con influencia portugue-
sa. Conta con dous claustros, un barroco e 
aberto.

O Convento de Santo Domingo:
 Moi cerca do núcleo histórico de Tui e o 
seu barrio xudeu álzase o convento de San-
to Domingo. Atópase rodeado duns bonitos 
xardíns que se estenden case ata a beira do 
río Miño. Desde eles poderemos ter unha 
fantástica vista do río e da cidade de Tui
A súa igrexa está edificada en estilo gótico, 
característico dos primeiros tempos des-
ta orde mendicante. Posúe dous magnífi-
cos retablos barrocos do século XVIII. O 
maior, obra do artista redondelán, Antonio 
do  Villar, destaca pola súa grandiosida-
de. No cruceiro sur o retablo da Virxe do 
Rosario posúe, no seu parte superior, unha 
curiosa representación da batalla de Lepan-
to. Esta igrexa e o seu convento, do que se 
conservan escasos restos arquitectónicos, 
foi o panteón da nobreza tudense: Sotoma-
yores, Correas, Ozores, etc...
A Catedral de Santa María, Catedral de Tui:
A catedral de Tui preside  o conxunto histó-
rico da cidade. O seu aspecto fortificado e 
crisol de estilos arquitectónicos domina as 
panorámicas da urbe, a cal é visible desde 
moitos puntos da comarca. De orixe romá-
nica na súa planta, muros e portada norte 
e gótica no seu espectacular pórtico da fa-
chada principal. Conserva o único claustro 
gótico de Galicia dunha catedral.
A súa edificación iniciouse en 1120 e pro-
longouse ata 1225 cando foi consagrada, en 
tempos de Alfonso IX, polo bispo Egea, no 
mes de decembro.

 Os órganos bárrocos, a sillería do coro, o 
retablo da Expectación, a capela das Re-
liquias, o claustro, o Museo Catedralicio, 
son só algúns dos elementos destacados do 
principal templo tudense, sede ademais da 
diocese de Tui-Vigo.

Murallas:
 Tui estivo provisto dun gran complexo 
defensivo amurallado cuxa orixe data do 
século XII que formaba un amplo trape-
cio irregular con varias torres defensivas. 
Desta época só conservamos os restos dun-
ha das portas, a base da torre e pequenos 
tramos amurallados. Non esquezamos que 
a mesma catedral de Tui polas súas impo-
ñentes dimensións de muros presenta un 
aspecto de catedral fortificada. En 1640 no 
medio do conflito con Portugal a vila vol-
ve ser amurallada, cuxos restos son os que 
hoxe poderemos observar máis facilmente.

A Porta dá Pía:
 Era unha das catro portas coas que contaba 
o recinto amurallado medieval. É da única 

que conservamos restos e na actualidade 
poderemos ver na súa estrutura, as súas bi-
sagras, a guía da reixa e a base da torre que 
a protexía.

O cárcere:
 Foi construído en 1611 e estaba destinado 
aos cóengos catedralicios que cometían de-
litos graves.

Torre do Arco:
 Gran vivenda medieval do século XIV con 
torre, pasadizo e soportal a cal conserva o 
portal orixinal. Foi ampliada nos dous sé-
culos posteriores co pasadizo gótico e o 
soportal renacentista.

Casa do Taboado:
 Trátase dunha vivenda tradicional de orixe 
medieval que aínda hoxe conserva o tabo-
leiro como peche de fachada, técnica moi 
usada na cidade ata mediados do século 
XIX.

Casa dá Vara:
 Na esquina desta edificación gótica pode-
remos ver labrada unha pequena columna 

que foi empregada Colexio e casa dos ne-
nos da doutrina.
 Xunto á igrexa de San Telmo está o 
que foi o colexio-hospicio construído en 
1556. Posteriormente no XVIII foi sede 
da administración de Rendas e no século 
XIX foi orfanato propiedade dos Condes 
de Urbina e era denominada como Casa 
dá Gargantada. Xa entre 1923 e 1928 foi 
escola de San José dos Maristas franceses.

Capela da Misericordia:
 En 1575 o mestre Melchor Alonso Feal 
constrúe a fachada renacentista desta ca-
pela. Consérvase no seu interior imaxes 
procesionais da Semana Santa, como a 
Dolorosa de Agustín Querol.

Teatro Principal:
 Entre 1842 e 1844 constrúese o teatro 
principal seguindo o modelo “á italiana” 
contando cunha planta elíptica e cuxa 
autoría se atribúe ao arquitecto Faustino 
Domínguez.

Camiño de Santiago:
 A súa situación fronteiriza tamén propi-
ciou que fose a porta de Galicia do Cami-
ño Portugués a Santiago e chegou a contar 

cun gran hospital de peregrinos que hoxe 
é o actual Museo Diocesano. Existe unha 
capela dedicada á Virxe do Camiño en Re-
bordáns, xunto ao chamado “Ponte dás Fe-
bres”, lugar onde enfermou o hoxe patrón 
de Tui, San Telmo.
Tui é a porta de entrada do Camiño Portu-
gués a Galicia, e como tal situouse entre os 
principais puntos de partida de peregrinos 
cara a Compostela. Precisamente a dis-
tancia desde Tui a Santiago, algo máis de 
100 quilómetros, é a mínima para lograr a 
Compostela.
Entre os peregrinos que transitan pola cida-
de atopamos os que iniciaron o seu Camiño 
en etapas anteriores en territorio portugués, 
e aqueloutros que apostan por Tui ou Va-
lença como lugar de inicio atravesando a 
vella Ponte Internacional. Este emblemáti-
co lugar conta con dúas pegadas marcadas 
na metade da infraestrutura na que os pere-
grinos poden ter un pé en cada país.
Fonte. Web turismo do Concello de Tui e 
Galiciamáxica.

Reportaxe

Catedral de Tui
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“O modelo sindical da CIG, de combate contra calquera 
abuso e inxustiza, é o que fai que sexamos a primeira forza 
sindical na nosa comarca cun 65% de representatividade”

 Calquera persoa que leve ao país galego no corazón e a conciencia de clase, de 
clase traballadora, no máis profundo das entrañas ten que sentir envexa, envexa 
sa, da situación do nacionalismo político e sindical na comarca do Baixo Miño. 
As alcaldías de Tomiño e do Rosal,  unha situación moi favorable para poder 
acadar a alcaldía da Guarda e unha representatividade do sindicalismo naciona-
lista, abafadora en comparación coas outras organizacións sindicais, non xorden 
por casualidade, non agroman dun día para outro. Nacen porque nesta comar-
ca existe unha xeración de homes e mulleres comprometidos e comprometidas 
coas clases populares do país Galego e que levan moito traballo no lombo, ao 
longo de moitos anos e en condicións moi difíciles, para chegar a unha situación 
que debe ser a meta a que aspire o nacionalismo galego en todo o país: acadar-
mos a hexemonía política e social. Unha desas persoas ás que  este país terá que 
recoñecer algún día como se merece e Serafín Fernández, o Fin da Guarda, que 
leva toda a súa vida, con moitos e moitas, na loita por unha Galicia máis xusta.

Serafín Fernández Portela, responsable da Unión Local da CIG na Guarda

     Hai poucos meses fuches reelixido  se-
cretario da unión local da CIG na Guar-
da. Como está a saúde do sindicalismo 
nacionalista na nosa comarca? 
 A saúde da nosa central sindical, na nosa 
comarca, é excelente. Estamos en todos 
os conflitos sempre na vangarda da de-
fensa de quen sofre abuso ou explotación, 
crecemos en representatividade e a nosa 
organización é a primeira referencia das 
clases traballadoras do Baixo Miño. A afi-
liación non para de medrar, e cada vez son 
máis as traballadoras e traballadores que 
se achegan á CIG na procura de axuda e 
de asesoramento
      Sodes a primeira forza sindical na 
nosa comarca?

 Si, con moita diferenza. Nós nestes mo-
mentos  coido que superamos o 65% de 
representación.
      Cada ves escoito máis veces a repre-
sentantes dos segmentos máis combati-
vos da sociedade laiarse de que os sin-
dicatos, en xeral, están a converterse en 
meras asesorías. Compartes esta visión?
 Si, compártoa en relación aos dous sin-
dicatos máis representativos do estado. 
Iso non acontece na CIG, créeme que se 
fose así eu non estaría aquí. A CIG está 
permanentemente na rúa, está en todos os 
conflitos laborais, e en todas as reivindi-
cacións sociais. E é o noso modelo sindi-
cal de combate contra a inxustiza o que 
fai que sexamos 1º forza sindical na nosa 

comarca.
     Se cadra o conflito la-
boral máis importante dos 
últimos tempos foi o do 
SAF non?
 Si, sen dúbida. E a CIG , 
como non podía ser doutro 
modo, tivo un papel moi 
importante no Rosal, To-
miño e A Guarda. En Oia, 
non tivemos oportunidade
     O seguimento da folga 
como foi?
 Espectacular. Na Guar-
da de 23 traballadoras 19 
estiveron continuamente 

na folga. No Rosal a participación tamén 
foi abafadora e en Tomiño foi boa tamén. 
A día de hoxe o pre acordo que asinaran 
CCOO e UGT está suspendido.
     Que valoración fai a CIG dese pre 
acordo que finalmente semella que non 
se vai executar?
 Era un acordo absolutamente intolerable. 
Xeraba unha dupla escala salarial que cal-
quera sindicato cun mínimo de conciencia 
non podía aceptar de ningunha maneira. 
Afortunadamente temos a maioría sindi-
cal tanto na Guarda como en Tomiño, no 
Rosal pronto haberá eleccións e confia-
mos tela tamén, e puidemos practicar un 
sindicalismo de combate e dignidade con-
tra o abuso flagrante dese pre acordo que 
asinaran CCOO e UGT. Nós tiñamos claro 
desde un principio que ese pre acordo de-
bía der rexeitado si ou si. Non é aceptable 
que polo mesmo traballo se cobre distinto, 
dependendo de si estamos ante unha nova 
licitación ou unha xa antiga. Pero que tipo 
de sindicalismo pode aceptar semellante 
barbaridade¡¡¡
      Pois hai un tipo de sindicalismo que 
si asinou iso
 E tivo que ser a dignidade das traballa-
doras a que, despois de 28 días de folga, 
obrigoulles a recuncar. De feito temos 
constancia de que delegadas das dúas 
centrais sindicais que o asinaran estanlles 
caendo pois a sinatura dese pre convenio 

non a entende ninguén. E tamén quero di-
cir que se isto durou tanto tempo foi con 
intención de rebentar ás traballadoras
      E agora que?
 Agora hai que comezar a falar de novo
    O conflito do SAF é o que máis nos pre-
ocupa no presente, pero no pasado recente, 
moi recente, tamén tiveramos outro enor-
memente duro, o conflito de IKF. Creo lem-
brar que foron 72 días de folga indefinida. 
Como se resolveu?
 Resolveuse de maneira moi positiva, non 
puidemos conseguir todo que nós queria-
mos, pero á dirección da empresa non lle 
quedou máis remedio que, grazas á enorme 
dignidade e valentía do seu cadro de persoal, 
aceptar moitas das súas xustas demandas 
que por suposto tamén apoiaba á CIG
     Hai algún outro foco de conflito que 
prevés poida estoupar proximamente?
Perdóame a  metáfora pero os conflitos son-
che como os cogomelos, soen nacer de sú-
peto. A priori non temos constancia de nada 
importante, pero iso nunca se pode saber. 
Agora, o que si  hai é un goteo constante de 
pequenos conflitos individuais. Son moitos 
abofé que si, e nós inserímolo no contex-
to tan duro que , unha vez máis, o capital 
obriga  a sufrir ás clases traballadoras co 
obxectivo evidente de maximizar os seus 
beneficios. É o de sempre na historia do ca-
pitalismo: transvase xigantesco das rendas 
do traballo ao capital, e a ese atraco chá-

Entrevista de Tino Lago 
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 Día histórico para Tomiño. O 
xurado do ‘Vilas en Flor’ ou-
torgou ao concello tomiñés ca-
tro flores de honra, a máxima 
distinción deste certame que 
busca poñer en valor o deseño, 
xestión e mantemento dos es-
pazos verdes urbanos. Tomiño 
é, xunto a Chantada e Allariz, 
un dos tres únicos municipios 
en obter o maior distintivo.
O xurado, que visitou a locali-
dade para avaliar distintos as-
pectos, destacou especialmente 
as intervencións artísticas realizadas nas 
rotondas a través do proxecto Cultivando 
Paisaxes, unha iniciativa posta en marcha 
grazas á colaboración da paisaxista Sin-
da Linda e dos viveiros da comarca coa 
Fundación Xabier Pousa que permitiu 
converter as cinco rotondas da Avenida do 
Baixo Miño nun escaparate da actividade 
do viveirismo, principal motor económi-
co da vila. Durante a resolución, o xurado 
quixo tamén resaltar “a mellora constante 
do Concello e o esforzo feito para sacar 
adiante todas estas iniciativas innovado-
ras”.
 “Para nós é un orgullo ver que da froitos 
todo o traballo feito ata o de agora para re-
cuperar espazos e dar vida ás rúas do noso 
municipio. Fainos moitísima ilusión con-
seguir este recoñecemento, que é un eixo 
máis na visibilización do labor que des-
envolve un dos sectores máis importantes 
para a nosa comarca, como é o viveirista”, 
sinalou a alcaldesa, Sandra González.
Este é o cuarto ano que Tomiño partici-

pa no certame ‘Vilas en Flor’, organizado 
pola Fundación Juana de Vega, a Asocia-
ción de Viveiristas do Noroeste (Asvi-
nor) e a Asociación Galega de Empresas 
de Xardinería (Agaexar) co obxectivo de 
recoñecer a riqueza natural e paisaxística 
dos concellos participantes e a mellora es-
tética e funcional do territorio poñendo en 
valor aquelas actuacións medioambientais 
enriquecidas con obras de paisaxismo, 
axardinamento, ornamentación floral, mo-
biliario urbano e espazos lúdicos.
 As Flores de Honra, que abranguen cin-
co niveis, concédense aos municipios 
participantes segundo criterio dun xura-
do especializado formado por expertos 
de recoñecido prestixio no ámbito do 
paisaxismo. O programa recoñece tanto 
a traxectoria como as accións levadas a 
cabo polos concellos galegos para mello-
rar e resaltar os espazos verdes urbanos, a 
súa xestión sostible, a educación ambien-
tal e a concienciación cidadá no coidado 
da contorna.

Tomiño, distinguido con catro flores de 
honra no certame ‘Vilas en flor’

 É, xunto a Chantada e Allariz, un dos únicos concellos en obter o maior 
distintivo.
 As intervencións nas rotondas ao abeiro do Cultivando Paisaxes e a 
aposta por novos espazos verdes foron as claves.
Tomiño

O xurado e a corporación posando cos galardóns

Baixo Miño
manlle “ crise”. E non é que o digamos nós, 
dío o propio Banco de España que a princi-
pios deste mes informaba de que os benefi-
cios das empresas crecen 7 veces máis que 
os soldos dos traballadores e traballadoras.
      Como son as relacións cos catro conce-
llos que atinxen á Unión Local da Guarda?
 Con Oia as relacións non existen .No caso 

de Tomiño e O Rosal  as relacións 
son aceptables, e no caso de A Guar-
da as relacións son moi malas.
      Por que?
Pois nós entendemos que a actitude 
de Antonio Lomba e de Montse Ma-
gallanes son manifestamente mello-
rables.

Tomiño logra 46.000 euros para a 
redacción de proxectos de 

recuperación do espazo público
 A través da Rede Ágora da Deputación de Pontevedra acadou unha sub-
vención para novas iniciativas no centro urbano, Taborda ou Vilameán

Tomiño

 O Concello ten entre as súas priorida-
des a revalorización do espazo público 
para o desfrute da veciñanza, polo que 
se adheriu á Rede Ágora, unha inicia-
tiva de Deputación de Pontevedra que 
busca devolver o espazo público ás 
persoas. Agora, ao abeiro desta inicia-
tiva, Tomiño vén de recibir unha sub-
vención de case 46.000 euros para a 
redacción de seis novos proxectos de 
recuperación de espazos públicos e a 
creación de sendas peonís e ciclables.
 A maior parte da subvención, con 
case 35.000 euros, irá destinada a 
tres proxectos de mellora da mobili-
dade peonil e ciclable entre os equi-
pamentos na Avenida de Ordóñez e 
na Avenida de República Arxentina, 
tanto na fase I como na fase II desta 
iniciativa. Xunto con estes proxectos, 
a Rede Ágora subvencionará tamén 
con máis de 5.600 euros o acondicio-
namento do torreiro de Taborda, así 

como o da contorna do torreiro de 
Vilameán, que contará cunha axuda 
doutros 5.600 euros.
 Estes proxectos camiñan na liña es-
tratéxica establecida polo Concello 
de recuperación de espazos públicos 
para as persoas, “transformando as 
nosas rúas, xerando novos espazos 
de encontro e convivencia atractivos 
para a veciñanza e mellorando a cali-
dade de vida de todos e todas”, como 
sinala a alcaldesa, Sandra González.

O teu 
xornal en 
galego
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Galipor en Oleiros , Salvaterra,  un referente de rigor 
eficacia e profesionalidade no mantemento e 

reparación de maquinaria industrial

“Galipor é a  empresa da miña vida”
Cristina Vieira 
No lugar de Regueiros, na parroquia de Oleiros do con-
cello de Salvaterra está  Galipor. Eles son unha empresa 
de dedicada á reparación e mantemento de maquinaria 
industrial con 8 anos de idade, pero cuxos propietarios 
levan toda a vida nun sector que dominan, queren e ao 
que dedican o mellor  de si mesmos para construír día 
a día unha empresa que aos poucos estase a converter 
en todo un referente na nosa comarca. Nós falamos con 
Cristina unha das socias  propietarias da empresa.

              Cristina, canto tempo de 
vida ten Galipor? 
 Estivemos de aniversario hai pou-
co, cumprimos 8 anos no mes de 
xullo. Abrimos  no ano 2014. 
             Onde estamos situados? 
 Na parroquia de Oleiros en Salva-
terra de Miño. 
          Cales son os servizos que 
ofrece Galipor? 
 Reparamos maquinaria industrial 
dedicada á obra pública da marca 
alemá Liebherr. 
                 O que vexo é que as 
máquinas que reparades  son in-
mensas?
 Pequenas non son, non. Soen ser 
de 60 toneladas as máis pequenas
                E as máis grandes?
 É unha 996 e pode chegar ás 120 
toneladas.
                E como traes iso tan 
grande para reparar aquí? 
 Iso non se trae, iso repárase no si-
tio.  
           Só repararedes máquinas 
desta marca alemá? 
 Podemos facer mantemento dal-
gunha outra máquina, pero de 
clientes fixos que veñen a través de 
Liebherr. 
           Entón non só centrades 
en reparar avarías, tamén facedes 
mantemento? 
 Exacto, facemos mantemento e re-
paración de maquinaria
             Galipor é unha empre-
sa que levades ti e outra persoa. 
Cóntame a vosa historia: De que 
sector procededes? 
 Do mesmo. traballabamos nunha 
empresa da Coruña que se dedica-
ba ao mesmo e coa mesma marca. 
Co tema da crise, pechou. Así deci-

dimos montar nolos dous Galipor. 
Como eramos nós os que tiñamos 
os contactos dos clientes, decidi-
mos   montar a empresa. Trouxe-
mos aos nosos compañeiros de tra-
ballo, non a todos, porque algúns 
se retiraron, pero decidimos man-
ter o persoal. 
               E traballabades na Co-
ruña? 
 Non, tiñamos unha base en Ouren-
se. 
            Entón por que decidides 
montar Galipor aquí en Salvate-
rra? 
 Porque a maior parte dos clientes 
eran a zona de Porriño e arredores, 
así que decidimos establecernos 
nun sitio próximo onde estaba a 
maior parte dos nosos clientes. Da-
quela a parcela industrial en Porri-
ño estaba carísima, atopamos esta 
nave aquí en Salvaterra e aquí esta-
mos, aínda que agora xa empeza a 
facérsenos pequena.

            Cantos empregados ten 
Galipor? 
 Somos 5 persoas en persoal, 3 em-
pregados, dous son mecánicos e un 
soldador, e nós os socios.  

          O abanico de clientes que 
zona abarca? 
 Maiormente o sur de Galicia, esta-
mos en toda Pontevedra e atende-
mos á central de Meirama. Temos 
clientes que están a facer a demo-
lición da central térmica. Tamén 
temos algún cliente que está des-
prazado de fóra de Galicia, de Pa-
lencia, Zamora e do Norte de Por-
tugal ata Braga. 
           Que tipo de formación espe-
cializada teñen que telas persoas 
que traballan aquí convosco? 
 Pois ata temos xente que vén dou-
tros sectores, pero aquí, unha vez 
na empresa, implantamos cursos 
especializados que se van comple-
mentando co tempo. 

             Como valoras estes 8 anos 
de vida de Galipor? 
 En xeral a valoración é moi posi-
tiva aínda que isto vai por ciclos: 
temos tempadas nas que escasea o 
traballo e isto faise difícil porque 
as facturas hainas que pagar igual,  
e temos tempadas que estamos an-
gustiados porque hai exceso de tra-
ballo e non damos abasto. 
          En que momento estades 
agora? 
 Afortunadamente  estamos nun 
momento de moito traballo
            A subida xeneralizada 
de prezos que estamos a ter nes-
te momento da vida afectouvos a 
vós? 
 Si, claro, ao traballar cunha marca 
alemá dependemos das súas tarifas 
e a vida en Alemaña é máis cara 
que aquí, os prezos van cambiando 
semana a semana, sempre subindo 
entre un 2 ou 3% semanal e faise 
complicado. De momento a única 
subida que lle estamos repercutin-
do ao cliente é a do material, a man 
de obra e o resto estamos a mantela 
no mesmo prezo. 
            Cristina, ti tes dous fillos. 
Esta é unha empresa para o futu-
ro? 
 Si, teño dous xemelgos. 
 Eu creo que si. Levo 19 anos neste 
sector e supoño que, aínda que me 
queda moito tempo, xubilareime 
aquí. Gústame este sector e xa me 
vén de familia, empecei na outra 
empresa polo meu pai e el tamén se 
xubilou no sector. 
               Longa vida a Galipor  
e que nos sigamos vendo durante 
moito tempo. 
 Moitas grazas. Esperemos que si . 

A nave de Galipor en Regueiros

Cristina Vieira
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 “Estamos a facer entre 10 mil e 12 mil km ao mes 
por Galicia, encontrándonos con todos os 

sectores produtivos e sociais”
Valentín González Formoso,  SX do PSdeG
Se por algo é recoñecido o actual secretario xeral do PSdG-PSOE, Valentín González Formoso (As Pontes de García Rodríguez, 
1971), é por ter unha longa experiencia na política municipal do ámbito provincial da Coruña. Está na Alcaldía das Pontes de 
García Rodríguez desde hai 15 anos, e preside a Deputación da Coruña desde hai sete. En 2018 foi elixido secretario provincial 
do PSdeG-PSOE na Coruña, e tres anos máis tarde superou  a Gonzalo Caballero en apoios internos para converterse en secre-
tario xeral do PSdeG-PSOE e liderar o partido de cara ás eleccións autonómicas de 2024. Falamos con el das expectativas dos 
socialistas galegos de cara ás municipais do próximo mes de maio, así como da súa proposta política para Galicia.

Os nosos centros en:

psum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 
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Pida su Cita

      Vostede é alcalde dun concello 
de máis de 10.000 habitantes como 
As Pontes de García Rodríguez, pre-
sidente da Deputación da Coruña e, 
desde finais de 2021, tamén secreta-
rio xeral do PSdeG-PSOE. Como se 
leva isto de compaxinar tantos cargos 
políticos e responsabilidades institu-
cionais? Ten pensado dar un paso ao 
lado na política municipal e centrarse 
na súa candidatura para as eleccións 
galegas de 2024?

 En política, este tipo de coincidencias 
dáse con certa frecuencia. Non esque-
zamos que, no caso da Deputación da 
Coruña, para ser presidente tes que 
ser concelleiro ou alcalde. Que orga-
nicamente coincida a presidencia da 
deputación coa secretaría xeral ou pro-
vincial tamén é unha coincidencia bas-
tante habitual. No meu caso, polo me-
nos, depende sempre da capacidade de 
xerar equipos e de delegar neles parte 
das funcións. Eu creo que a esencia e 

a presenza teñen que estar na medida 
que corresponda. Por suposto, hai que 
estar enriba dos temas sempre, e sobre 
todo dos temas importantes; pero no 
resto dos temas é esencial traballar con 
equipos cos que se teña unha boa coor-
dinación e comunicación.
      En decembro de 2021 asumiu for-
malmente o seu cargo de secretario 
xeral do PSdG-PSOE no 14º Congre-
so Nacional galego. Pasado aproxi-
madamente un ano, que valoración 
fai desta etapa dentro do partido, ten-
do en conta as citas coas urnas previs-
tas para 2023 e 2024 en Galicia?
 Foi un ano complexo porque nos to-
cou asumir os efectos dunha sociedade 
que está reactivándose despois dunha 
pandemia, e agora tócanos convivir 
cos efectos dunha guerra ás portas de 
Europa, cunhas consecuencias que es-
tán condicionando a nosa vida cotiá, 
basicamente polos prezos inflacionistas 
dos últimos meses. Este é un escenario 
que, tanto institucional como organica-
mente, nos obriga a estar en alerta res-
pecto das necesidades sociais e das me-
didas que se deberían aplicar en cada 
momento para soportar certos sectores 
estratéxicos e certos sectores sociais 
con menos recursos para afrontar unha 
situación deste tipo. Polo tanto, é unha 

tensión permanente que inxecta presión 
ao labor dunha secretaria xeral dun par-
tido, que xa por si mesmo é moi inten-
so, e ao traballo que se realiza desde 
a presidencia dunha institución como 
é a Deputación da Coruña. En defini-
tiva, tratamos de estar cerca de todos 
os sectores, recuperando o pulso dun 
partido moi institucional que goberna o 
60 por cento da poboación galega nos 
concellos, que goberna practicamente 
todas as grandes cidades de Galicia e 
que está en tres das catro deputacións 
provinciais. A verdade é que foi un ano 
moi intenso, tamén de aprendizaxe, na 
secretaria xeral do PSdG-PSOE; e un 
ano de engraxamento da coordinación 
con Madrid, xa que estamos nun mo-
mento no que esa coordinación debe 
ser máis intensa que nunca.
    O Centro de investigacións Socio-
lóxicas (CIS) publicaba hai unhas 
semanas os resultados dunha ma-
croenquisa sobre tendencias en voto 
municipal que indicaban que o PSOE 
gañaría na próxima cita electoral do 
26M, superando ao PP, se as eleccións 
se celebraran seis meses antes desa 
data. Tendo en conta o contexto gale-
go, onde o BNG xa é segunda forza 
política a nivel autonómico, cales son 
as expectativas do PSdG-PSOE nas 

Valentín G. Formoso

Entrevista de Alma López Iglesias
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municipais de 2023?
 Nós temos unha referencia clara, que 
gobernamos A Coruña, Ferrol, Santia-
go de Compostela, Lugo, Vigo, e co-
gobernamos Pontevedra. Gobernamos 
Vilagarcía de Arousa, Monforte de Le-
mos e así ata unhas 110 Alcaldías, con 
máis de mil concelleiros e concelleiras 
arredor de Galicia. Este punto de par-
tida é moi poderoso. O 60 por cento 
da poboación galega ten un alcalde ou 
unha alcaldesa socialista na súa vida. 
No ámbito municipal, esa é a referencia 
que temos que seguir.
 Evidentemente hai unha cidade que 
para nós é moi importante, como é 
Ourense. Xa temos un candidato de-
signado, un candidato que foi alcalde 
no seu día. Esta é unha cidade que ten 
que ser obxectivo do PSdG-PSOE por-
que é unha cidade na que os socialistas 
sempre tiveron boa representación e, 
sobre todo, porque se atopa nunha si-
tuación que require un proxecto ilusio-
nante, solvente e serio que a afaste da 
imaxe de crispación e de ridículo que 
demasiados días ao ano ten sufrido a 
poboación de Ourense, sendo protago-
nista nos medios nacionais por unha si-
tuación de Goberno local esperpéntica 
que soamente ten un responsable: o PP, 
antes de Alberto Núñez Féijoo e agora 
de Alfonso Rueda.
       Na comarca de Condado-Para-
danta intúese unha renovación de 
candidaturas en concellos nos que o 
PSdG-PSOE forma parte de gobernos 
de coalición, como Ponteareas, onde 
Delfín Domínguez substituirá a Chus 
Garrote. A que se deben estes cam-

bios?
 Esta é unha dinámica habitual den-
tro do partido socialista. Eu creo que 
agrupacións teñen vida propia e ansias 
de mellorar resultados. Hai proxectos 
que se esgotan por decisión persoal, 
proxectos que se esgotan por decisión 
das agrupacións, e mesmo proxectos 
que se esgotan por unha visión com-
partida desde a dirección provincial e 
galega. No caso de Ponteareas, é un 
proceso nacido da propia agrupación. 
Delfín é unha magnífica persoa, unha 
persoa de consenso e positiva que cons-
trúe no seu proxecto mental Ponteareas 
cada día, e que vai poñer por riba de 
calquera interese partidista os intereses 
da localidade. Despois de 15 anos en 
política, percibo cando unha persoa ten 
oportunidade para ser alcalde ou alcal-
desa. Estamos convencidos de que Del-
fín o vai ser.
      Gustaríame preguntarlle tamén 
polo concello de Mos, onde o PS-
dG-PSOE ten cinco concelleiros/as. 
Xa está confirmado que repite como 
candidata Victoria Alonso, que tamén 
está moi implicada na Deputación 
de Pontevedra xunto a Carmela Sil-
va. Cales son as expectativas do PS-
dG-PSOE en Mos? Como están as 
relacións cos demais partidos da opo-
sición para chegar a un pacto de go-
berno, no caso de non acadar maioría 
absoluta?
 Estou convencido de que seremos pri-
meira forza política en Mos, que chega-
remos á Alcaldía, e que o PSdG-PSOE, 
tanto a nivel local como co apoio da 
provincia e da dirección galega, vai ter 

capacidade de diálogo e 
capacidade para acadar e 
reforzar esa Alcaldía cun 
maior resultado.
      En Tui, por outra 
banda, repetirá como 
candidato o alcalde En-
rique Cabaleiro?
 Kike ten todo o apoio, a 
confianza e o cariño da 
miña persoa e do partido 
en xeral. Creo que é un 
alcalde de referencia, un 
alcalde que é sinónimo 
de solvencia, de bonho-

mía e de garantía. Pero é unha decisión 
que ten que tomar el persoalmente, e 
despois a súa agrupación.
       En xuño do ano pasado, Verónica 
Tourón converteuse na primeira alcal-
desa socialista de Salceda de Caselas 
despois do pacto de goberno co parti-
do Movemento Salceda, que supuxo 
a alternancia na Alcaldía. Pensa que 
esta estratexia, e o feito de visibilizarse 
na Alcaldía no último treito do man-
dato, vai favorecer ao PSdG-PSOE 
nas eleccións municipais de 2023?
 Creo que Verónica estivo a facer un 
gran traballo. Ese bo sabor de boca que 
deixa en Salceda vai facer que sexa a 
lista máis votada. Vai contar con todo o 
apoio da formación, tanto a nivel pro-
vincial como galego.
     As municipais de 2023 serán a pri-
meira cita coas urnas da súa etapa 
como secretario xeral do PSdG-PSOE. 
Logo virán as autonómicas de 2024, 
que para vostede serán a verdadeira 
proba de fogo como líder dos socialis-
tas galegos. O feito de non estar entre 
os representantes do PSdG-PSOE no 
Parlamento de Galicia –como si es-
tán a portavoz nacional do BNG, Ana 
Pontón, e o propio presidente da Xun-
ta de Galicia, Alfonso Rueda– réstalle 
visibilidade de cara a liderar a candi-
datura do PSdG-PSOE nas eleccións 
galegas de 2024?
 Non deixa de ser un hándicap, sen dú-
bida algunha; pero eu considero que 
hoxe en día, aínda recoñecendo o pa-
pel soberano do Parlamento de Galicia, 
a política faise nas fábricas, nas rúas, 
nas entidades asociativas, faise en to-
dos aqueles círculos ou espazos onde a 
cidadanía ten unha preocupación, unha 
problemática, e busca unha solución, 
unha opinión, un apoio. Ese entorno 
se encontra en lugares moi distintos ao 
propio Parlamento de Galicia, así que o 
noso labor se intensifica viaxando polo 
territorio. Estamos a facer entre 10 mil 
e 12 mil quilómetros mensuais por Ga-
licia, encontrándonos con todos os sec-
tores produtivos e colectivos sociais, 
coas distintas realidades que Galicia 
ofrece. Eu penso que ese hándicap está 
sendo superado pola presenza social da 
miña persoa.

      Pensando en preparar a cita electo-
ral do 2024, está considerando mano-
brar politicamente para buscar maior 
visibilidade e confrontación directa 
cos que serán os seus rivais nas au-
tonómicas? Quizais deixar a política 
municipal?
 Non é un tema de cargos. É un tema 
de ser capaces de trasladar á sociedade 
galega en xeral un proxecto ilusionan-
te, un proxecto que teña tomado o pul-
so a Galicia e que poña enriba da mesa 
maneiras de ver distintas de país, que 
poña enriba da mesa posicións respecto 
daqueles temas que están agora mesmo 
entre as preocupacións da cidadanía 
e que supoñan unha alternativa dis-
tinta ao goberno do PP, que considere 
Galicia un lugar lonxe da resignación 
á que nos ten sometida o PP. Eu creo 
que a ilusión é o mellor antídoto fronte 
á resignación. É cuestión de ter a ca-
pacidade de remover todo aquelo que 
sexa necesario para ofrecer un país dis-
tinto, máis ilusionante, capaz de reter 
o talento que se foi fóra de Galicia e 
de España; é cuestión de ser capaces de 
poñer as potencialidades do noso país 
ao servizo da sociedade.
         En tempos de Nadal non podemos 
evitar mirar a Vigo. O protagonismo 
de figuras políticas do socialismo ga-
lego como o alcalde da cidade olívica, 
Abel Caballero, xoga a favor ou en 
contra da súa candidatura de cara ás 
eleccións galegas de 2024?
Sempre a favor. As referencias políti-
cas que teñen apoio social, que están 
dispostas a botar unha man, a compar-
tir coñecemento e a facer reflexións 
conxuntas de xeito sosegado sempre 
son positivas. Creo que fortalecen o 
proxecto socialista de cara ás autonó-
micas de 2024.
      Falando xa da situación actual 
de Galicia, vostede foi crítico cos or-
zamentos que presentou a Xunta de 
Galicia para o próximo ano. Desde 
o seu punto de vista, cales serían as 
prioridades de gasto e inversión?
 Nun orzamento onde o Estado lle 
transfire a Galicia 1.500 millóns de 
euros máis que o ano pasado, é moi 
triste que a Xunta soamente adique 30 
millóns de euros máis á Atención Pri-

Entrevista
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maria, cando sabemos que este é un dos 
grandes problemas que ten o noso país, e 
que afecta a cada usuario do sistema pú-
blico sanitario, a calquera que se achegue 
ao centro de saúde e tarde ata 25 días en 
ser atendido nun servizo no que nunca se 
viron listas de agarda. Alén desta falla, 
este orzamento tampouco está dando res-
posta ao contexto económico. En Galicia 
hai sectores produtivos que o están pa-
sando mal para cadrar as contas e garantir 
a súa sostibilidade económica, sobre todo 
no estratéxico sector primario, en activi-
dades como a gandería, a pesca e o trans-
porte. Esta é unha industria cuns custos 
enerxéticos enormes, e a Xunta dedica 
cero euros á previsión de convocatorias 
de liñas de axudas, como si fixeron ou-
tras institucións, incluído o Goberno es-
tatal e nós mesmos desde a Deputación 
da Coruña. Este é un orzamento que nace 
cunha falla tremenda e, sobre todo, cunha 
insensibilidade cara sectores que son es-
tratéxicos en Galicia.
       Recentemente anunciouse que A Co-
ruña será a sede da nova Axencia Esta-
tal de Supervisión da Intelixencia Artifi-
cial. Supoñemos que para vostede será 
unha magnífica nova. Mais, tendo en 
conta a abstención do BNG na votación 
sobre o orzamento estatal, non se pode 
ver esa decisión como unha maneira de 
compensar a falta de gasto social e in-
vestimentos para Galicia que criticaban 
os nacionalistas galegos no Congreso?
 Cada un pode dicir o que considere opor-
tuno, pero ese vitimismo o único que fai 
é lastrar a un país. Eu creo que hai que 
ser obxectivos na análise das contas or-
zamentarias, e Galicia recibe moita mais 

transferencia da que reciben outras co-
munidades que aportan máis porcentaxe 
do seu PIB ás contas do Estado. Galicia é 
a quinta comunidade española que máis 
financiamento recibe: un 9,24% máis 
do que recibiu hai un ano. O da axen-
cia ten que ver coa decisión do Goberno 
estatal de vertebrar o territorio, e que as 
institucións estean alá onde teñen lóxica. 
En Galicia hai máis de 50 mil empregos 
vinculados ao sector tecnolóxico, e A 
Coruña é unha cidade que aposta desde 
hai tempo por un entorno universitario e 
empresarial vinculado ás TIC. Ten toda a 
lóxica do mundo que esta axencia estatal 
se sitúe aquí. Para Galicia supón un avan-
ce importante para converterse nunha re-
ferencia en intelixencia artificial, tanto en 
España como en Europa.
       De chegar a ser presidente da 
Xunta de Galicia, cales serían as 
súas primeiras medidas?
 Creo que hai que lanzar unha men-
saxe de ilusión á xente nova. Non 
pode volver ocorrer que un presidente 
compre maletas para regalárllelas a 47 
mil rapaces de menos de 30 anos que 
deciden abandonar o país que os for-
mou. Supón un drama familiar e so-
cial. Non vai volver repetirse que unha 
nena que naceu en Düsseldorf lle pre-
gunte á súa nai por que naceu alí se os 
avós están en Galicia. Ten moito que 
ver coa renuncia a un país distinto por 
parte da Xunta do PP. Eu creo que é a 
ciencia, a tecnoloxía, a investigación, 
o coñecemento, a educación, o que ten 
que recibir máis apoio por parte dun 
Goberno de Galicia. Esta é a visión do 
PSdG-PSOE.

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

Enxeñeiro Técnico
Agrícola

Pablo Carballido
Avda Rosalía de Castro, 2

Ponteareas

Covelo crea un itinerario peonil que 
conectará a igrexa de San Martiño e o 

centro de Barcia de Mera
O alcalde Pablo Castillo adianta que se aumentará nun 130% a superficie 
de uso peonil 

Fomentar a mobilidade activa creando es-
pazos públicos seguros e agradables é o 
obxectivo da obra de “acondicionamento 
dun itinerario peonil de conexión entre o 
núcleo de Barcia de Mera e a igrexa de San 
Martiño” que, segundo adianta o alcalde de 
Covelo Pablo Castillo, conta xa co visto bo 
da Deputación de Pontevedra.
 Grazas a esta obra o Concello de Covelo 
aumentará nun 130,3% a superficie peonil 
nesta zona devolvendo ás persoas 908 m2 

, acadándose un 
total de 1.605 
m2 para os peóns 
e dando resposta 
ás esixencias 
ÁGORA da De-
putación de Pon-
tevedra.
 O proxecto 
abrangue un ám-
bito de actuación 
dunha superfi-
cie aproxima-
da de 2.699 m2 
que comprende 
a área de acce-
so ao conxunto 

barroco da igrexa e á rectoral e o camiño 
público que conecta esta área co núcleo de 
Barciademera, actuando desde o entronque 
coa praza central situada no cruce coa es-
trada PO-9204 ata o ámbito do conxunto 
abacial.
 Proxéctase a substitución do firme asfálti-
co do ámbito con pavimentos de gran ca-
lidade, como lousa e adoquín de granito, 
ou formigón lavado, que se concretarán na 
fase de proxecto. De xeito complementario 
prevese a dotación de mobiliario urbano e 
iluminación, así como a creación de peque-
nas áreas de descanso e estancia á sombra.
 As actuacións proxectadas pretenden for-
malizar unha senda peonil no camiño de 
conexión do núcleo co ámbito da igrexa, 
que permitirá únicamente o tránsito roda-
do para residentes. Proponse tamén acon-
dicionar a área de acceso incrementando 
sutancialmente a superficie peonil. Deste 
xeito garántese o cambio de prioridades de 
mobilidade, outorgando ao peón o primeiro 
lugar en detrimento do vehículo.
 O proxecto garante a accesibilidade uni-
versal, cumprindo rigorosamente coa nor-
mativa de aplicación, tanto autonómica 
como estatal; sempre e cando a topografía 
existente (de pendente moi acusada) así o 
permita.
 As restricións do tráfico rodado facilitarán 
o seu uso a pé contribuíndo a unha maior 
autonomía tantos dos cativos e cativas 
como dos e das nosas persoas maiores ade-
mais do fomento de hábitos de vida máis 
saudables. Tamén terá presente a perspec-
tiva de xénero buscando espazos amplos, 
con boa visibilidade e ben iluminados.

Plano obras ÁGORA Barcia de Mera

O Condado
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Antón Lourenzo, veciño da Vila

Segundo ataque e… Salvaterra de Portugal, por 16 anos
Continuación

embremos que na primeira parte 
relatabamos como o Xeneral por-
tugués, Conde de Castel-Melhor, 
a instancias do Rei, reuniu un 

grande exército de uns cinco mil homes, 
agochados na feligresía dos Milagres. Di-
rixíuno de noite con sixilo, até o Castelo de 
Lapela, fronte a parroquia de Porto, forte-
mente defendido por mosquetería e artille-
ría. De madrugada iniciaron a atravesía do 
río por etapas, atacando con brío ben mesu-
rado a atalaia de Porto, pobremente defen-
dida e, se cadra, peor dirixida polo Xeneral 
alemán Torresón.
Continuación;
Os galegos desesperados continuaron a 
marcha para Salvaterra confiando no nú-
mero de efectivos a esperanza de defender 
a praza, esta estaba gobernada polo Sar-
xento Maior Don Diego Donis, posto polo 
Conde de Torresón trala morte de Don Gre-
gorio López de Puga, no primeiro ataque 
semanas antes. Conscientes da importancia 
da posición estratéxica da fortificación de 
Salvaterra, que de cair en máns portugue-
sas, amenazaría a seguridade de Tui e de 
todo o séu distrito. 
Tui era a chave do reino da Galiza e con-
centraron nesa Vila o maior número posible 
de efectivos humanos e materiales, tirados 

de Baiona, da Coruña, de Monterrei, etc. tal 
vez pensando inxenuamente que o ataque 
sería deica aí.
Pronto sairían do seu erro, porque atrave-
sando as parroquias de Porto e Arantei e, 
xa en Salvaterra, os lugares do Lodeiro, da 
Fraga e Fontoura, chegaron sobre ás tres da 
tarde a vista do convento de San Francisco 
, sen esperar a que máis xente se incorpo-
rase, avanzou Antonio de Queiroz sobre 
as trincheiras. Seguírono os demáis e, su-
perando os primeiros atrancos, con resolu-
ción entran na vila, a pesar da resistencia 
dos galegos. A dilixencia con que o tenente 
Luís de Oliveiros Famel ordenou o ataque, 
a bravura con que se acometeu os galegos, 
obligaron a estes retirarse dentro da fortifi-
cación. Nas casas do Conde de Salvaterra e 
outros a lugares próximos fixéronse fortes.
O mestre de campo Viole d`Athis, non que-
rendo dar cuartel, envestiu a fortificación 
pero atopou tan perigosa resistencia que 
obrigou aos soldados a que se cubrisen tras 
unha trincheira, que corría dende a vila até 
a fortificación, levantada a primeira vez 
que se atacou Salvaterra, e que os galegos 
non desfixeran, por non recelar un segundo 
ataque. Viole d`Athis, tendo a xente a cu-
berto, desprezando o propio risco, queren-
do recoñecer a forma como se podía atacar 

o Castelo, descubriuse para recoñecer a 
fortificación, con tan infeliz sorte que acer-
tándolle unha bala no peito, caiu do impul-
so do golpe e en breve espazo morreu, con 
xeral sentimento de tódolos soldados mere-
cido polos moitos e bos servizos prestados 
na defensa do Reino. Nesa ocasión outra 
bala matou tamén a Manoel de Abreu da 
Rocha, mozo noble.
 O capitán Antonio de Queirós, estimula-
do por esta desgraza, investiu as trinchei-
ras con grande valor, facendo o mesmo o 
Conde de Castel Melhor, seguidos da maior 
parte dos soldados. Cúpolle a este capitán a 
envestida por unda o mosteiro de San Fran-
cisco, lugar descuberto, que facía barreira 
ás balas. Para expor menos os soldados ás 
balas, mandou que se extenderan e anchea-
ran o ataque pasando así as balas entre eles 
con menos peligro. Chegou entón o Conde 
a cabalo que non cesaba de animar, orde-
nar e dispor, pero visto o grande peligro 
o que se expuña,  dí a lenda que Antonio 
de Queirós lle preguntou, “Senhor, quem 
traz aquí Vossa Senhoria?”, respondeulle 
o Conde, con grande sosego e igual valor, 
“ninguém me traz, eu venho”. Antonio de 
Queirós, facéndolle ver que non era aquel 
lugar para a súa Señoría, fixoo retirar. 
O poderío da batería enemiga era nota-

ble naquel lugar, entón resolveu o capi-
tán Queirós ser de menos perigo tomar as 
trincheiras, que esperar a peito descuberto 
tantas balas, así, seguido polos soldados e 
oficiais, caindo uns feridos e outros mor-
tos, gañaron por esa parte e protexénronse 
nelas.
Nesa altura, vendo a nosa cabalería tropas 
enemigas o lado esquerdo unda o monte do 
Facho, (este chamado monte do Facho, ten 
que ser necesariamente ou ben o alto do lu-
gar de Fontoura ou o alto da Fonte), fórona 
envestir e fixérona retirar con algunhas per-
das.  Baixou logo a cortar a retirada de xen-
te que fuxía da vila con presteza, ficaron os 
nosos cabaleiros por fora facendo alarde de 
conter o empuxe da cabalería  e infantería 

HistoriaCousas de Salvaterra
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Historia
contraria, que unha e outra vez procuraba 
acometernos.
Sentiron tanto os nosos soldados a morte 
do Mestre de Campo Datis que se embra-
veceron para a súa venganza, tal que rom-
pendo as formalidades da guerra, arreme-
teron contra a porta principal con arroxo e 
coraxe  que a pesar da mosquetería e pedras 
que del se expedían fixéronse señores dela. 
Mandara aviso o Conde os acuartelados para 
que se rendiran, o que non quixeron facer 
pero, ante a evidencia da derrota, apareceu 
Don Francisco Soutelo de Montaos, Alcaide 
Maior con un lenzo en sinal de rendición, 
foi respondido con unha bala que lle entrou 
polo pescozo, pediu logo cuartel o Goberna-
dor das armas ó capitán Antonio de Queiróz 
quen llelo otorgou. Vendo infructuosa a de-
fensa, rendíronse, sendo dos primeiros que 
subirán o alto das casas, o axudante João 
Cardoso e João da Cunha Soto Maior. 
Antonio de Queirós, defendeu piadosamen-
te a vida dos soldados rendidos, de seren 
degolados, xa que os portugueses encoraxi-
nados de veren morto o seu Mestre de Cam-
po, non lles querían dar cuartel. Neste asalto 
resultaron vinteseis mortos e outros tantos 
feridos. Ficaron prisioneiros cento cuarenta 
galegos, entre eles o Alcaide Maior D. Fran-
cisco Soutelo, que foi levado ante o Conde 
de Castel-Melhor , levaron tamén uns doce 
prisioneiros de importancia, sendo con todos 
eles piadoso, concedéulle as vidas  pero en-
viounos para Monção e dalí para Barcelos, 
nesa cidade morreu o Alcaide Maior Don 
Francisco Soutelo de Montaos das graves 

feridas de bala recibidas. En toda a xornada 
pasaran de cen os que perderan as vidas, dos 

portugueses morreran vinte e 
ficaran cuarenta feridos. 
Os galegos reunindo a xente 
que se retirara e de cabalería,  
intentaron facer fronte o ene-
migo de novo pero, rendidos 
os da casa forte, saiu o Conde 
na procura deles no lugar que 
chaman do Rosario, cincocen-
tos pasos diante da mesma vila, 
estes despois de matarlle dous 
e ferir moitos, desengañados 
da desgraza precedente xa non 
ousaron combatir, deixando un 
portugues ferido  e morto o ca-
balo do Tenente Duquiné.
Rendida a praza o Conde man-
dou enterrar os mortos. O corpo 
do Mestre de campo foi levado 
a Monção, a Condesa de Cas-
tel-Melhor mandouno enterrar 
na igrexa das freiras de San 
Francisco desa Vila, coas hon-
ras e ceremonias que se debían 
á memoria do Mestre de Cam-
po Viole Datis, que eles tanto 
amaban e que él tanto merecía, 
pola súa nobleza e grande afa-
bilidade, así como polo amor e 
esforzo que amosou en adestrar 
nas armas a aquela xente, e pola 
vida ó servizo da súa Maxesta-
de con tanta constancia como se 
fora natural portugués. Os de-

máis prisioneiros, que pasaron de cento cua-
renta, foron postos en liberdade agás algúns 
que ficaron para servir nas fortificacións.
Sen perder tempo, promoveu o Conde a 
Diogo de Mello Pereira, Gobernador da Ca-
balería, ó cargo de Mestre de Campo e no 
que él deixaba, o seu Tenente Duquiné, ele-
ción acertada e confirmada polo Rei. No go-
berno da praza nomeou o capitán André da 
Costa Alcamé, pero súa Maxestade poveeu 
nela a Lopo Pereira de Lima.
O enemigo, que de perto viu que non podía 
acometer os portugueses, perdidas as espe-
ranzas, retirouse a unhas alturas a tiro de 
artillería da Vila, máis tarde con soldados as 
ordes de Diogo de Melho Pereira obligáro-

nos a súa total retirada.
O día seguinte, 16 de agosto de 1643, 
comenzou o Conde a fortificar Salva-
terra, tratando o asunto cos enxeñeiros 
Dupuncel e Avvers. Levantou primeiro 
unha trincheira capaz de aloxar dentro 
dela cinco mil infantes, e proveéndoa de 
todo o necesario para a defensa. Acabada 
a trincheira, mandou fabricar unha ponte 
de barcas, coa dificultade de ser o río moi 
fondo e levar as augas moito ímpetu. En 
canto a ponte ficou segura, concurriron 
por ela tódolos materiais para a fortifica-
ción. Deuse principio arrasando o arrabal 
(nese arraso destruiron o convento de S. 
Francisco), e ocupando un lugar de mon-
te no que habería oitenta casas (poña-
mos que a zona que vai de Funtoura, A 
Forca, Alto da Fonte e Campo da Feira); 
levantáronse catro baluartes de canteiría 
e terraplanáronse, dispuxéronse fosos e 
estradas cubertas, toda a obra con pouco 
custo á facenda real.
Durante o traballo de fortificación, supo 
o Conde de Castel Melhor que o enemigo 
fortificava a súa vez a ponte da Fillaboa. 
Deu orde ó mestre de campo Diogo de 
Melo Pereira, quen sucedeo no empleo o 
falecido Viole d`Athis, que fora con dous 
mil infantes e cinconta cabalos, dos que 
era capitán Duquesne, a atacar na ponte a 
fortificación comenzada. Marchou el e, en-
contrando no camiño catrocentos infantes 
do enemigo e cen cabalos que camiñaban 
para a ponte, investiunos e desbaratounos 
fácilmente, matando a muitos e ficando 
prisioneiros cento vinte. Continuou a mar-
cha, chegou a ponte e dividiu a infante-
ría en tres partes, chegou primeiro a que 
gobernava o capitán Antonio Rodríguez, 
castelán, (o mesmo que axudara a fuxir da 
prisión de Cartaxena de Indias o Conde), 
asaltou valerosamente as trincheiras e ga-
ñounas. Chegaron os outros dous trozos e 
obligaron o enemigo a retirarse. Diogo de 
Melo, desfeitas as trincheiras e desmante-
lado un reduto, o que o enemigo dera prin-
cipio e despois voltou levantar, queimou 
algúns lugares que estaban veciños a pon-
te e retirouse pra Salvaterra.

Xentileza do Sr. Gonzalo Gil González, Madrid
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Rúa Rosalía de Castro, 107 - Baixo

O Condado

O alcalde e o concelleiro de Deporte 
expoñen á Xunta a necesidade dunha 
reforma urxente do Pavillón das Neves

O alcalde, Xosé Manuel Rodríguez, xunto co 
concelleiro de Deportes e segundo tenente 
de alcalde, Óscar González, e Pablo Méndez, 
representante do Club de Bádminton das 
Neves, mantiveron unha xuntanza, en San-
tiago, co secretario xeral para o Deporte da 
Xunta de Galicia, José Ramón Lete Lasa.
Goteiras e humidade
 Na mesma expuxéronlle ao secretario xeral 
a necesidade de acometer obras de consi-
deración no Pavillón Municipal das Neves 
dentro dunha reforma a fondo desta insta-
lación, que presenta varias carencias. Entre 
elas sinalaron as constantes goteiras do tella-
do, que comprometen a disposición das ins-
talacións para a disputa de diferentes com-
peticións e a ‘humidade por capilaridade’, 
procedente do chan, que afecta ás paredes 
exteriores.
Non apto para Campionatos de España
Así mesmo, as pistas do pavillón, construído 
no século pasado, son de cemento, o que im-
pide que o Club Bádminton das Neves poda 
organizar no mesmo o Campionato de Espa-
ña, o que motivou que tivera que desplazarse 
a Ponteareas e de Tui.
 Neste punto, o representante do club, co-
mentou ao secretario xeral para o Deporte, 

que o Bádminton das Neves, con xogadores 
en todas as categorías, integrantes da Selec-
ción española, medallistas europeos e de-
portistas de alto nivel que acoden ao Centro 
Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD), 
en Pontevedra, non so adestra no pavillón 
das Neves, ademais organiza no mesmo 
torneos de categoría provincial e autonómi-
ca, e que precisa dunha pista que se axuste 
ás esixencias regulamentarias e técnicas. A 
mesma pista é na que xoga, tamén o Fútbol 
Sala As Neves.
  Placas fotovoltaicas e mellora enerxética
Estas melloras, ás que se sumarían as dos ves-
tiarios, serían precisas para que o Concello 
puidese realizar a instalación de ‘placas foto-
voltaicas’, que permitirían xerar enerxía, no so 
do mesmo pavillón: tamén para a Escola In-
fantil e o CEIP Marquesa do Pazo da Mercé.
 As placas completarían progresar na mellora 
enerxética desta instalación deportiva, logo 
de que en 2018, o Concello investise ao redor 
de 6.000 euros na substitución e instalación 
de 24 novos proxectores ou focos de luz led 
de 141 W -protexidos con proteccións anti-
golpeos-, que melloraron a calidade da ilumi-
nación e conseguiron un importante aforro 
económico.

 O Concello de Ponteareas aprobaba en 2020 
o seu Plan de Acción para o Clima e a Ener-
xía Sostíbel (PACES) convencido da impor-
tancia desta ferramenta para a preparación da 
vila ante os retos que esixe o cambio climá-
tico en todos os territorios. Agora, tras dous 
anos de traballo, o Goberno municipal reali-
zou un informe de seguimento cun balance 
moi positivo e con algunhas das accións pre-
vistas completadas case ao 100%. 
 A alcaldesa, Cristina Fernández Davila, sa-
lienta a aposta estratéxica do Goberno mu-
nicipal por transformar Ponteareas nunha 
vila máis sostíbel e o firme compromiso “de 
acadar as metas marcadas, como a redución 
das emisións de CO2 como mínimo nun 40% 
ata o 2030 mediante o aumento da eficiencia 
enerxética e un maior uso de fontes de ener-
xía renovábeis”.
 Durante este dous anos o Concello de Pon-
teareas puxo en marcha numerosas accións 
de mitigación dos efectos do cambio climáti-
co, como o cambio do alumeado público por 
luminarias de alta eficiencia de tecnoloxía 
LED en todo o municipio, unha medida fi-

nanciada a través de fondos IDAE e que está 
practicamente finalizada que permitirá redu-
cir o consumo nesta área ata un 60%.
 Outra as accións contempladas no plan que 
se atopan máis avanzadas e relacionadas coa 
anterior medida é o emprego de sistemas de 
acendido mediante reloxo astronómico en to-
dos os centros de mando de alumeado muni-
cipal, axustando mellor o funcionamento do 
alumeado en maior medida entre o solpor e 
o amencer e conseguindo unha redución do 
consumo anual do 5% nesta área. Esta inicia-
tiva, que tiña como data de remate 2025, está 
xa completada ao 85%.
 O Goberno municipal leva traballando nos 
últimos anos para conseguir unha vila máis 
eficiente enerxeticamente tamén nas instala-
cións municipais, por iso durante os últimos 
meses leváronse a cabo diferentes obras de 
mellora da envolvente de edificios munici-
pais para mellorar o seu illamento térmico, 
unha medida que se prevé estender ao 75% 
dos edificios municipais e que se está a des-
envolver a través de diferentes fondos euro-
peos e rexionais

As Neves

Ponteareas

Ponteareas avanza con éxito no seu Plan 
de Acción para o Clima e a Enerxía Sostíbel  
O Concello fixo balance moi positivo das accións de mitigación levadas a 
cabo, algunhas delas como o cambio do alumeado público por tecnoloxía 
LED completadas case ao 100%
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O ENTREVERBAS  alumea a parroquia de Cabreira de Poesía
“A nosa ilusión e a nosa vontade é converter ao ENTREVERBAS 
nun referente cultural permanente da parroquia de Cabreira”
Xose Manuel Martínez  “Xespi”
O ENTREVERBAS é un marabilloso encontro cultural centrado no uni-
verso da poesía, que cada ano desde o 2015, coa excepción dun dos dous 
anos da pandemia, celébrase na parroquia de Cabreira no concello de Sal-
vaterra. Nós falamos co seu alma mater, o amigo Xespi, co que unha vez 
máis foi un pracer conversar

      O pasado día 10 tivemos unha nova 
edición do ENTREVERBAS?
 Pois si, e xa van sete
      Foron sete edicións consecutivas?
 No ano 2015 fixemos a primeira edi-

ción. Só paramos no 2021 a con-
secuencia da pandemia. No 2020, 
o ano máis forte si que puidemos 
facelo ENTREVERBAS, pero no 
2021 non.
      Cando comezastes no 2015 coa 
primeira edición imaxinaches que 
o ENTREVERBAS puidera insta-
larse de maneira permanente na 
programación cultural da nosa 
comarca?
 Non, a verdade é que non. Aquela 
primeira edición foi unha experien-
cia moi boa, e as persoas que o or-
ganizamos fixemos unha pequena 
asociación para tentar manter un 
pouco vivo o espírito e poder facer 
algunha edición máis. Pero en nin-
gún momento pensei en chegar ata 
a VII edición.
      Non o facedes nunha data fixa, 
verdade?
 Non, sempre o celebramos en ou-
tono inverno porque na primavera 
verán a oferta cultural é moi ampla, 
pero non ten unha data concreta.
       Para quen non vos coñeza cón-
tanos en que consiste o ENTRE-
VERBAS?

 Trátase de tecer un encontro arredor 
das verbas. Está máis centrado na poe-
sía pero tamén abranguemos outras dis-
ciplinas culturais como: a fotografía, 
a música, a prosa....Pero sempre, coa 

palabra e a conversa como eixo verte-
brador. Fundamentalmente celébrase 
en Cabreira, o acto principal faise no 
local da AV Xerme da nosa parroquia, 
malia que tamén temos feito algunha 
actividade en Salvaterra ou nalgún res-
taurante de Salceda
      Que cambiou no ENTREVERBAS 
desde aquela 1º edición?
 O noso ámbito fundamental de influen-
cia segue a ser Cabreira, a nosa parro-
quia, pero o que si notamos é que a difu-
sión e o interese son cada vez maiores e 
nós, desde logo, estamos enormemente 
orgullosos e agradecidos.
      Que receptividade encontras na 
veciñanza de Cabreira?
 En xeral responde moi ben. O ENTRE-
VERBAS xa forma parte da conciencia 
colectiva da proposta cultural da nosa 
parroquia.
      A vosa vontade é de permanencia 
no tempo?, queredes que o ENTRE-
VERBAS sexa un referente cultural 
permanente da parroquia de Cabreira
 Si, sen dúbida. A idea coa que nace-
mos, achegar ao rural propostas cultu-
rais que é moi difícil ver fóra dos cen-
tros urbanos das cidades, segue a ser a 
mesma e pretendemos que sexa sempre 
así
      Que tal se porta o Concello de Sal-
vaterra con vós?
 Non tiramos moito do Concello. Nas 
cousas que lle imos pedindo si que van 
botando unha man, pero xa che digo 
que nós somos moi fáciles de contentar.
      Cóntame como foi en concreto esta 
VII edición?
 Tivemos tres actividades principais, 
e as tres quixemos realizalas en tres 

puntos diferentes da nosa parroquia. A 
primeira foi a presentación da novela 
de Cristina Pato: “No día do seu ente-
rro”. Fixémola no bar pon antonoma-
sia da nosa parroquia, o bar Sanrokán. 
Cando rematamos esta actividade abri-
mos a exposición do grande escultor 
de Cabreira Constante González para 
que quen quixera, coñecera o seu ma-
rabilloso traballo.  Tamén tivemos un 
obradoiro de poesía coa poeta rianxeira 
Noelia Gómez, que fixemos nunha das 
aulas da escola infantil de Cabreira. A 
última actividade foi o recital poético 
musical, como sempre no centro cultu-
ral Xerme
        Quedaches satisfeito do resulta-
do?
 Si, a verdade é que se cumpriron todas 
as nosas expectativas, incluso houbo 
momentos de calidez verdadeiramente 
entrañables.
       Ti Xespi, traballas no metal, como 
é que che veu á afección pola poesía?
 Xa desde moi neno tiven inquedanzas 
e interese por todo o relacionado coas 
letras. Dábaseme ben escribir e tiña un 
amigo que me comezou a chamar Sha-
kespeare  , pero claro eu galeguiceino a 
Xespi porque parecíame un pouco ou-
sado que se me coñecera co nome dun 
dos mellores escritores da historia da 
literatura
       ha ha ha...e quedouche entón ese 
alcume desde os tempos da escola?
 Si, téñoo desde neno
       Que tipo de poesía che gusta máis?
 A que me transmita, a que me faga 
sentir e pensar. A poesía reivindicativa 
vinculada coa terra e coa realidade so-
cial.
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Xoan Carlos caballero, mestre do CEIP de Salvaterra Moncho Lareu, profesor
OpiniónOpinión

VIVA VIGO!
n Lucifernalia o día é máis longo 
que no solsticio do verán finlan-
dés. Dende aquí, se nos acercamos 

ao extrarradio nas longas noites invernais, 
pódense observar as auroras boreais produ-
cidas polos insignificantes, pero cada vez 
maiores beléns dos concellos dos arredores, 
que acabaron sucumbindo ao diaño e ás súas 
perversas intencións de mudar a comarca 
nun lugar tenebroso. A pesares da grave cri-
sis enerxética, non dubidou en magnificar 
aínda máis o espectáculo, desoindo as reco-
mendacións do goberno de reducir o gasto 
de enerxía ao resto dos cidadáns.
Tras ser expulsado do paraíso, pola indife-
rencia e falta de apoio obtido nos diferen-
tes reinos celestiais nas eleccións de 1997, 
prometeuse  así mesmo que volvería para 
vingarse. Dende o día que lle cortaron as 
ás comezou a elaborar o seu plan, sen presa 
pero sen pausa. A vinganza é un prato que 
se serve frío, pensou mentres afiaba o seu 
tridente.
A súa soberbia era tal que cría que a el e a 
Deus só os diferenciaba a omnipresencia.
Hoxe en día non é difícil estar nos medios 
de comunicación ou ser trending topic nas 
redes sociais. Calquer estupidez ou parvada 
que digas ou fagas, pode ser vista por mi-
llóns de persoas nun día. Observando o tirón 
mediático que teñen os frikis, para estar a 
todas horas nos medios, decidíu transfor-
marse nun deles. E foi ese o camiño que es-
colleu para introducirse nos fogares do país 
é converterse en omnipresente. A partires de 
aí foi un non parar, tanto baila break-dance 
como swish-swish, di que o Nadal no plane-
ta comeza cando el prende as luces ou que 
a Estación Espacial parouse durante un día 
para mirar a mellor iluminación navideña do 
mundo.
Xa só faltaba buscar un plan co cal rebentar 
a cidade  sen levantar sospeitas. Aproveitan-
do que Vigo ten Ría e que  o quecemento 
do planeta vai en aumento, decidiu acelerar 
o proceso colocando millóns de luces en 
tódalas rúas para trocar un lugar celeste no 
averno.
Ao principio todo era magnifico, as longas 

noites do inverno facíanse máis curtas, as 
rúas cheas de xente, as árbores e parques 
nevados e os restaurantes estaban ateiga-
dos polas persoas podentes. Mesmo pasou 
a ser coñecida como a Cidade das Luces. E 
como non, París acabaría pasando a un se-
gundo plano como prognosticara o demo 
o día que dixo: Que tiemble la alcadesa de 
París!!! Aos franceses sempre lles quedará o 
consolo de que a súa sona fora adquirida por 
outro tipo de luces, máis económicas, máis 
ecolóxicas e sobre todo máis ilustradas.
Pero toda esta alegría durou poucos anos 
e acabou pasando factura. As árbores e as 
plantas comezaron a esmorecer e o osíxeno 
a escasear, orixinando graves problemas nas 
vías respiratorias dos cidadáns. A contami-
nación lumínica provocou na vexetación 
un estado fotosintético permanente que as 
acabou esgotando ata a súa desaparición. 
Todo isto acontecía mentres a auga do mar 
non paraba de subir, xa que pobos de todo 
o mundo comezaron a montar o seu propio 
belén e a competir entre eles, o que acelerou 
o derretemento dos polos. O mar non tardou 
en chegar ata á zona centro. Ao principio 
os habitantes alarmáronse pero pronto se 
lles dixo que os seus pisos revalorizaríanse 
porque as rúas serían navegables e poderían 
ser sucadas por marabillosas góndolas. Que 
tiemble el alcalde de Venecia! -exclamou o 
diaño.
Pouco despois, a poboación comezou a ter 
desprendemento de retina pola contamina-
ción lumínica, pero pagou a pena porque a 
ONCE aproveitou para trasladar a súa sede a 
Matamá, polo abaratamento da man de obra.
O apocalipse chegou cando o mar entrou en 
contacto coa principal central eléctrica que 
abastecía a urbe. Este feito causou un curto-
circuíto que tornou a Cidade das Luces nun 
lugar tenebroso, para maior gloria do seu ar-
tífice. Ese día saudou a todos coa man en for-
ma de V. Mais para sorpresa dos alí presentes, 
de repente, xirou o pulso e amosou os dorsos 
das súas mans sen desfacer a letra. Nunca an-
tes se lle entendera tan ben o inglés. Con ese 
xiro, a V de Vigo mudou o seu significado en 
Fuck You. En galego: que vos den!

E D
Ditadura desinformativa

e luns a venres chego a casa á 
hora do xantar e sintonizo os au-
todenominados “informativos” 

dunha cadea televisiva española; iso que 
as nosas avoas chamaban “parte”, tiran-
do dunha nomenclatura propia dos anos 
da guerra xenocida. Para chegar a casa 
dende o meu traballo teño que atravesar 
Vigo dun lado a outro e tales informati-
vos xa van ben avanzados. Están xa coa 
sección internacional. Ultimamente
xiran encol do mesmo: China mala, Ru-
sia malísima, Irán tamén. Non se saen 
un milímetro do esquema marcado pola 
axenda internacional do Imperio deca-
dente EEUU.
 Pero esta semana, ben obedientes a ese 
guión de fedor ianqui, toca xustificar 
un golpe de estado contra o presidente 
do Perú. Un mandatario que, dende que 
foi elexido democraticamente polo pobo 
peruano, non tivo un segundo de acougo, 
acosado polos mass media servís, polos 
xuíces fascistas e por unha cámara do-
minada pola mafia fujimorista, neocon e 
ultra. Que todos os medios españois, se-
xan “conservadores” ou “progresistas”, 
coincidan en xustificar este
golpe é algo que xa case non nos sor-
prende, porque xa non disimulan e ac-
túan con total descaro ás ordes dos de 

sempre.
 E claro, penso, como non van a actuar 
así estes medios se levan meses men-
tindo descaradamente e manipulando 
información para defender en plena Eu-
ropa un réxime pronazi e racista ucraíno 
que ilegalizou o 90% dos partidos po-
líticos, asasinou sindicalistas queimán-
doos vivos, lincha e amordaza contra 
postes a nenos e nenas xitanas e doutras 
minorías étnicas, comete actos terroris-
tas e de “falsa bandeira”, fai “razzias” e 
pógromos nas mal chamadas “zonas li-
beradas” e leva dende 2014 masacrando 
e bombardeando á poboación civil das 
Repúblicas da rexión do Donbass?
 Antes de rematar de xantar acabo cam-
biando de canle para que non me acaian 
mal os alimentos inxeridos ante seme-
llante e indignante insulto á nosa inte-
lixencia. Logo reflexiono sobre o tantas 
veces reflexionado en materia de mani-
pulación de masas, a manida propaganda 
goebbeliana, a información e “o dono da 
imprenta”... E penso na cada vez maior 
necesidade de contar con voces propias 
ao servizo da clase traballadora, medios 
sen ataduras ecónomicas e sen preven-
das, xestionados por e para a xente do 
común. En definitiva, de contrainforma-
ción, de contrapoder.
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A túa moblería en Ponte caldelas
Temos o corazón en facer mellor 

o teu fogar 

 Descrición contextual e  breve análise crítica do 
conto de Alba Barreiro

 Alba é unha rapaza de 14 anos de idade do Concello de Barro á que non coñecía, ata que 
a finais do pasado mes de novembro a súa profesora 
de literatura, vella amiga dos tempos de viño e rosas 
dos estudos universitarios nas milenarias rúas empe-
dradas do campus da capital de Galicia, envioume un 
conto escrito por ela. O relato titúlase “ A miña irmá é 
astronauta”. E no texto que publicamos a continuación, 
a súa autora, unha adolescente de 14 anos, describe a 
circunstancia terrible do asasinato machista dunha 
moza de 19 anos, asumindo voluntariamente unha voz 
narrativa en masculino con obxecto de simbolizar o 
seu desexo de que os nenos miren ás nenas de igual a 
igual. Asemade remata o conto dunha maneira brillan-
te amosando o absurdo e falaz dos parámetros clásicos 
do amor romántico.
 Parabéns Alba , moita sorte no longo e di-
fícil camiño da vida . Oxalá  non abando-
nes nunca o teu compromiso co feminismo, 
pois a plena igualdade entre os dous sexos 
que formamos a humanidade é o único ca-
miño posible para construír unha socieda-
de xusta.

Tino Lago

A miña irmá é astronauta
Alba Barreiro Gómez

 Hoxe miña irmá converteuse en astronauta! Ten 19 anose xa 
se fixo famosa. Cando pasen once anos anos e teña a súa ida-
de voume facer explorador e así seremos famosos os dous! 
Da nova entereime hoxe. Sae na tele pero meus pais non me 
dixan vela.Din que son cousa de maiores. A verdade é que non 
parecen moi contentos, nin eles nin o meu outro irmán. Hoxe 
atopeino chorando. Dixo que era porque ela estaba agora nas 
estrelas por culpa do mozo que ten. Mira que sorte!. Non todo o 
mundo che regala unha viaxe ás estrelas.

Pontevedra
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      Onte , 1 de decembro, volvía eu a Vigo 
de traballar e tardei 40 minutos en cruzar a 
avenida de Madrid, desde o seminario ata 
a praza de España. Por que?
 A min pasoume algo parecido. Onte tardei 
50 minutos en chegar desde Teis ao centro 
da cidade. O debate que na nosa cidade ten 

está que nos concellos nos que goberna Iz-
quierda Unida recoñécese e explícase pero 
en Vigo méntese. En Vigo todo é escuro.
     En relación á estrada que queren fa-
cer nas parroquias de Beade,Bembrive, 
Matamá , Castrelos, e que xerou un moi 
importante malestar veciñal ,en que fase 
estamos?
 Estamos na fase de espera a que nos con-
testen ás alegacións emitidas. Toda a oposi-
ción en conxunto reclamamos respostas ás  
máis de 4.000 alegacións contra a constru-
ción desa estrada. Entendemos que moitas 
desas alegacións están ben fundamentadas 
para que repensen o proxecto.
      Na cidade de Vigo hai pobres?
 Non é só iso, que tamén, senón que des-
de a pandemia a pobreza está comezando 
a facerse crónica  en xente que ten nómina. 
Temos un 24% de pobreza na nosa cidade
      A administración municipal, dentro 
do seu ámbito de competencia, fai o ne-
cesario para combater as altas taxas de 
pobreza?
 Non. O que Caballero di que é gasto so-
cial non é gasto social. O gasto social é 
todo ese gasto que unha administración ten 
que asumir para evitar a exclusión social e 
a pobreza e nós estamos moi por debaixo 
dos 100€ por habitante. Vigo está entre os 
65/70 € e outras cidades como por exemplo 
Lugo están nos 90 ou Coruña nos 114€ por 
habitante.
     Como valoras a situación dos dous 
sectores que sempre foron prioritarios na 
cidade de Vigo: O naval e o automóbil?
 O naval está nun bo momento de contrata-
cións, o emprego é porén moi baixo porque 
o desmantelamento que viviu o sector nos 
últimos anos fai que non haxa persoal sufi-
ciente. A situación do automóbil é ao meu 
xuízo máis preocupante. A precarización 
que está a vivir ese sector roza niveis es-
tratosféricos. A min preocúpanme modelos 
como por exemplo o de Ilunion, preocú-
panme moito as permanentes ameazas de 
PSA, e quero felicitar á CUT polo recente 
laudo que lles daba a razón no que se refire 
a como se desenvolveu o recente proceso 
de eleccións sindicais
        A empresa non vai cumprir ese laudo 
e recórreo ao xulgado do social. Agarde-
mos que non caia
 Eu espero que non caia claro, pero no peor 
dos casos iso xa foi unha vitoria simbólica 
da CUT incontestable e eu doulle os meus 
máis sinceros parabéns. Por outra parte 
aproveito a túa pregunta sobre o emprego 
en Vigo para expresar o meu desexo de 
que un goberno supostamente progresista 

que resolverse é o modelo de implantación 
turística que queremos ter. É evidentemente 
que existe unha marca Vigo asociada ao na-
dal que antes non existía  que, entre outras 
cousas, provoca que haxa unha taxa acep-
table de ocupación de hoteis. Pero, ese mo-
delo de turismo de masas en todas as gran-
des cidades europeas, agás en Madrid onde 
goberna un alcalde pouco menos que des-
cerebrado, está desbotado. Eu pateo moito 
a cidade e trato de empaparme das súas ne-
cesidades e problemas. Estes días os comer-
cios de Príncipe tiñan moi pouca afluencia 
de visitantes. O noso alcalde minte dicindo 
que todo é superlativo.
      E non o é?
 Non, claro que non. Nós queremos un tu-
rismo de calidade no que non só se prime a 
cantidade de persoas que poidan tomar unha 
caña nun local do centro, senón que haxa 
unha oferta múltiple , de calidade, en moitas 
zonas da cidade para que quen veña: tome 
unha caña, coma, compre nas nosas tendas 
e comercios , pasee, coñeza os distintos cu-
rrunchos de Vigo e que permita harmonizar 
a súa visita coa vida cotiá dos vigueses e vi-
guesas.
      As luces de Nadal son o problema?
 Non exactamente. As luces supoñen un  
gasto aproximado de 800.000€ en cada 
exercicio pero o Nadal de Vigo vai rondar 
os 3.000.000 de € de gasto. Entre unha e ou-
tra cantidade hai moito para moitos, entre os 
que están medios de comunicación de Vigo 

que reciben moito para falar do Nadal de 
Vigo.
     Xa, pero unha vez que se opta por un 
camiño consistente en atraer masas de 
xente para campañas concretas haberá 
que darlle difusión publicitaria, non?
 Si, pero que sentido ten que a maior parte 
de recursos económicos sexan para medios 
de comunicacións locais?.Os vigueses xa 
sabemos que é o Nadal de Vigo. Se se que-
re publicitar con rigor habería que facelo 
en medios de comunicación doutras loca-
lidades.
      Que sentido ten entón?
 Comprar a presencia de Abel Caballero 
nos medios. E iso é unha indecencia polí-
tica que debera estar prohibida. O Nadal de 
Vigo é completamente amoral. Nadal si por 
suposto, pero sostible que prime o turis-
mo sobre o excursionismo e que teña unha 
oferta cultural diversa en todas as zonas de 
Vigo. Beade tamén é Vigo.
      Nos últimos días saíu á luz unha pla-
taforma de residentes na zona centro de 
Vigo que se queixan de graves molestias 
nas súa vida diaria como consecuencia da 
forma na que o goberno local optou por 
celebrar o Nadal. Tivestes algún contacto 
con eles?
  Si, desde o primeiro momento. Tamén es-
tiven nalgunha das súas vivendas un sába-
do pola noite
      De que zona estamos falando? 
 Da praza de Compostela e a súa contorna, 
Rosalía de Castro , Casco vello.... Como 
che dixen eu estiven nalgunha das súas 
residencias e era como estar nun “after” 
ás 6,00 da mañá. Ata altas horas da noite 
prolónganse situacións que fan imposible a 
vida con normalidade para moitos veciños 
e veciñas do centro de Vigo. Desde logo o 
secuestro varios meses dunha parte da ci-
dade de Vigo nós entendemos que non é 
lexítimo. E dígoo con total rotundidade por 
moito que os palmeiros de Abel Caballero 
me insulten pola rúa
      Non me digas que recibes insultos pola 
rúa como consecuencia da túa actividade 
política?
 Pois recíboos con moita frecuencia, inclu-
so estando de paseo coa miña filla pequena.  
A violencia verbal de Abel Caballero nos 
plenos trasládase a unha serie de descere-
brados que andan pola rúa.
      Sobre o nivel de execución orzamen-
taria do goberno municipal cal é a túa 
opinión?
 Ese é un problema común a todos os con-
cellos pois os procesos de licitación son 
cada vez máis complicados. A diferencia 

“ O secuestro varios meses da 
cidade de Vigo non é lexítimo. 
E dígoo con total rotundidade 
por moito que os palmeiros do 
alcalde me insulten pola rúa”
Rubén Pérez,  voceiro da Marea de Vigo
 Rubén é o voceiro da Marea de Vigo, supoño que nova-
mente será o seu candidato á alcaldía , é o responsable esta-
tal de municipalismo de Izquierda Unida e é un vello amigo 
desta casa co que novamente foi un pracer conversar da ac-
tualidade política local, galega e estatal.

Rubén Pérez

Entrevista Redacción
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debera de realizar unha importante oferta de 
emprego público
      Ben, falemos dos inminentes procesos 
electorais. O primeiro é o municipal: Marea 
de Vigo vaise presentar coa mesma fórmu-
la?
 A Marea de Vigo como espazo de reflexión 
municipalista existe e vai seguir existindo. 
Pero nós estamos traballando nunha fórmula 
que faga visibles ás distintas partes .É dicir , 
a nosa idea e xuntar na mesma candidatura a 
toda a esquerda do PSOE que non sexa nacio-
nalismo. Esa sempre foi a vontade da Marea 
de Vigo.
     Ti es responsable estatal de municipalis-
mo de Izquierda Unida e quero preguntar-
che por dúas localidades que me interesan 
especialmente: Cangas e Mos.
Que vai pasar coa esquerda en Cangas?
 Se lle entregamos a alcaldía ao PP por non 
ser capaces de chegar a un acordo munici-
pal seriamos uns irresponsables. Nós temos 
que pór todos os mecanismos para facer un 
proxecto político crible, ACE foi un proxecto 
político crible. Eu creo que é posible chegar  
a un acordo político de mínimos.
      Cres que é posible volver casar ao Ma-
rianismo, con Esquerda Unida, Avante  e de 
ser o caso tamén con Podemos Cangas?
 Si, eu creo que é posible. A posición de Avan-
te é un pouco máis difícil de resolver, depen-
derá do que decida a súa asemblea, pero co 
resto de forzas que mencionas eu creo que si. 
O que nos une é máis importante que o que 
nos separa. Mira por exemplo Ponteareas que 
chegamos a un acordo Esquerda Unida e Po-
demos para irmos xuntos nas municipais. Se 
mo din hai catro anos alucinaría.
      E en Mos tedes pensado facer algo en 
conxunto cunha suposta candidatura de 
Podemos que , de finalmente presentarse, 
vai encabezar unha persoa que este manda-
to practicou o transfugismo político?
 Non. Esquerda Unida apoia sen fisuras a Ga-
ñaMos. Eu xa lle dixen a Podemos que non 

deberan avalar o transfugismo que, aínda 
por riba, fai soporte dun goberno do PP.
      E o espazo autonómico como o ves?
 Eu como militante de Esquerda Unida en-
tendo que debemos de traballar na candida-
tura unitaria da esquerda en Galicia. E teño 
moi claro que sen nós no parlamento non é 
posible o cambio político en Galicia. Hai un 
segmento de poboación que non quere votar 
nin ao PSdeG nin ao BNG ao que temos que 
darlle resposta.
      Rematamos falando do estado. É tan 
importante o ministerio de Igualdade para 
a dereita que dirixe toneladas de metra-
lla contra a súa titular?, ou o que impor-
ta realmente á dereita política, mediática 
,económica e, de ser o caso,tamén xudi-
cial é socavar a Unidas Podemos para que 
baixe do 10% dos votos e en consecuencia 
facer imposible a repetición dun goberno 
progresista?
 Evidentemente romper a Unidas Podemos, 
para facilitar a vitoria electoral da derei-
ta, é en realidade o obxectivo de toda esta 
ofensiva que se dirixe contra a ministra de 
igualdade. Nós somos conscientes de que o 
goberno progresista só se poderá repetir se 
Unidas Podemos aguanta. Como o PSOE 
apele ao voto útil, algo que de momento non 
fai, estarase suicidando. E poderiamos che-
gar á hipótese terrible, nada descartable, de 
que no próximo goberno teñamos un minis-
tro de traballo de Vox. A responsabilidade de 
Podemos e de IU non é mandarse recados 
na prensa
     Xa, pero entón o que está a facer Pa-
blo Iglesias, de dispararlle publicamente a 
Yolanda Díaz paréceme suicida. Se o que 
poida representar a actual ministra de tra-
ballo, e o que represente Podemos chegan 
fracturados ás eleccións non vai ser posible 
evitar un goberno PP+VOX?
 Eu prefiro non opinar sobre o que fai Pa-
blo Iglesias porque realmente para min é un 
xornalista.

Entrevista/Vigo 

Xabier P. Igrexas: “Imos empurrar 
desde abaixo e cun sorriso o proxecto 
do BNG para resetear Vigo en positivo”

 O Bloque Nacionalista vén de constituír e 
poñer en marcha a súa Comisión Electoral en 
Vigo. Cando restan 176 días para as eleccións 
municipais de maio de 2023, a fronte naciona-
lista xa iniciou o traballo de definición das súas 
liñas estratéxicas e a planificación dunha pre-
campaña “expansiva, a pé de rúa e centrada en 
presentar alternativas”.
 O actual portavoz municipal e candidato á al-
caldía, Xabier P. Igrexas, chamou a “empurrar 
desde abaixo e cun sorriso o proxecto co que 
o BNG queremos resetear Vigo en positivo”. 
“Fronte a quen só ofrece máis do mesmo, a 
quen instalou a cidade nunha inercia paralizan-
te e nos quere reducir a un parque temático, o 
BNG imos dedicar todos os esforzos a expli-
car as nosas propostas coas que darlle un novo 
impulso a Vigo, falando do que de verdade lle 
importa e preocupa ás viguesas e aos vigueses. 
Fronte a política gris cemento, que está deixan-
do a cidade atrás, nós apostamos nun verde de 
futuro para levar Vigo máis alá”, explicou. 
 Igrexas defendeu “as eleccións de maio do ano 
que vén son unha oportunidade para volver po-
ñer en marcha a cidade”. Neste sentido, apelou 
a enfrontar os comicios locais “con ilusión, con 
optimismo e con toda a ambición, sen límites 

nin teitos”. “O noso obxectivo é que o BNG 
sexamos unha forza determinante no Pleno 
para facer posíbel o cambio de rumbo que pre-
cisa Vigo e para facer da nosa cidade o motor 
de cambio para toda Galiza”, sinalou o candi-
dato.
A Comisión Electoral, integrada por dez 
persoas, estará encabezada pola deputada e 
responsábel local da fronte nacionalista en 
Vigo, Carmela González, como coordinadora 
de campaña. Na súa primeira xuntanza a co-
misión avanzou na definición das liñas estra-
téxicas e a planificación do traballo que van 
desenvolver, desde xa, na precampaña coa que 
van multiplicar a presenza en todos os barrios 
e parroquias mobilizando a toda a militancia e 
persoas simpatizantes do BNG na cidade.
González puxo en valor a proposta política li-
derada por Igrexas, como “unha alternativa de 
futuro para a maior cidade do noso País” e que 
van dirixir “a todas as viguesas e vigueses que 
saben e senten que a cidade merece máis, que 
queren que o Concello atenda as necesidades 
reais da xente e dos barrios e non se limite a 
xestionar un grande parque temático, a todas 
as persoas que queren que Vigo recupere o seu 
papel como motor de Galiza”.
 Completar a configuración, xa avanzada, do 
primeiro tramo da candidatura, abordar a ela-
boración participativa dun programa “aberto e 
que quere sumar” e desenvolver unha intensa 
rolda de contactos e encontros cos movemen-
tos sociais e visitas a todos os barrios, son os 
elementos centrais da folla de ruta coa que o 
Bloque aspira a multiplicar apoios en Vigo.

Comisión electoral do BNG de Vigo
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