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Tino Lago, director de “A Nova Peneira”
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ando algún ou algunha 
profesional da medicina, 
despois de diagnosticar o 

estado de saúde dalgunha persoa 
que presenta síntomas de enfermi-
dade, descobre que o ou a paciente 
padece unha doenza que, de non 
aplicar tratamento con suma urxen-
cia, vai conducir á morte inexorable 
da persoa diagnosticada, de ningún 
modo se lle ocorrería non comu-
nicar á persoa enferma, ou á súa 
familia, o estado da súa saúde, nin 
non aplicarlle de inmediato o trata-
mento necesario e suficiente para 
evitar a súa morte, para non xerar 
“alarmismo” á persoa que padece 
a enfermidade, e aos seus seres 
queridos. Non actuar a tempo can-
do se detecta un  mal de gravidade  
é unha actitude estúpida, irrespon-
sable,  e constitúe o camiño máis 
adecuado para a morte de quen 
padece o problema diagnosticado.
 A finais do mes de decembro do 
ano pasado o INE( Instituto Nacio-
nal de Estatística) publicaba os da-
tos de usos lingüísticos en Galicia, 
e da súa análise, fría e sen ningún 
tipo de paixón, só se pode concluír 
o título deste artigo: O idioma gale-
go está a morrer. Vaiamos con eles:
 1)Por primeira vez na historia o 
castelán é a lingua máis emprega-
da no noso país en todos os ámbi-
tos posibles:
-No eido laboral empregan o idioma 
castelán un 37,89% de persoas, 
fronte ao 24,33% que usan o idio-

ma galego.
 -Nó ámbito das relacións sociais 
a lingua de Castela é empregada 
sempre por un 41,51% de galegos 
,mentres que a lingua propia de Ga-
licia é usada sempre por un 28,63% 
de habitantes do noso país.
-E incluso no eido familiar, onde 
o galego ten aguantado a secular 
presión diglósica á que é someti-
do polo idioma de Castela, xa non 
é a lingua de uso maioritario pois 
é usada sempre polo 34,79% da 

poboación, fronte  ao 43,74% que 
utiliza sempre o idioma de Castela.
 2) Preto de un 30% de persoas , 
galegas, menores de 20 anos ma-
nifestan falar galego con dificultade 
ou directamente non saber falalo. 
Os resultados do nefasto decreto 
do plurilingüismo do PP semellan 
evidentes.
 3) Hai 231.000 mozos e mozas me-
nores de 20 anos que se expresan  
en castelán , fronte aos  64.000 que 
o fan en galego. É dicir o número 

de rapaces e rapazas que falan cas-
telán en Galicia multiplica por 4 ao 
número dos que o fan en galego. De 
novo os resultados do decreto do 
plurilingüismo saltan á vista
 4) O castelán xa é a lingua máis 
falada en Galicia por moi pouca di-
ferenza, arredor de 25.000 persoas. 
Pero se peneiramos os datos por 
abanos de idade os resultados son 
estarrecedores. 
Se un 57% de persoas  de 60 ou 
máis anos manifestan ter o galego 
como primeira lingua pero a porcen-
taxe descende nas mozas e mozos 
menores de 20 anos en máis de 40 
puntos, resulta evidente que a ca-
dea de transmisión xeracional do 
idioma está rota. E con esas por-
centaxes de uso tan ridículas entre 
as persoas máis novas, o camiño á 
morte do idioma galego como lingua 
viva resulta inevitable. Só se se asu-
me con naturalidade a gravidade da 
situación, e se transmite por par-
te da administración sinceramente 
a realidade dos feitos: Cun 16 por 
cento de mozos e mozas que teñen 
o galego como primeira lingua non 
vai ser posible escoitar falar galego 
en Galicia en dúas xeracións, e hai 
unha decisión política con urxencia 
de  aplicar tratamento adecuado 
para tratar de reverter a situación, 
haberá algunha esperanza de mu-
dar unha realidade que, por duro 
que sexa dicilo,  é moi clara: O idio-
ma galego está a morrer. E non, non 
é alarmismo. É realismo.

c O idioma galego está a morrer
“Se aínda somos galegos é por obra e graza 
do idioma”
                                                                                                     Castelao

Editorial
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Opinión

uero desconectar da reali-
dade para poder vivir, para 
saberme nalgo daquela dig-
na condición humana. Por-

que esta realidade fálame da xente 
maior en soidade, abandonada e non 
estimada que morre sen que ninguén 
se aperciba. Esta realidade fálame de 
crianzas descoidadas e abusadas, 
violentadas no horror e na podremia. 
Esta realidade, fálame tamén duns 
servizos públicos esgotados e arrui-
nados polas amizades deshonestas 
do poder, fálame dunha sanidade que 
non dá, que vai sen coidados nin aten-
ción, de longas colas e de falta de me-
dios. Esta realidade que se ve, fálame 
dunha educación embarullada, chea 
de pingueiras e falta de solvencia, 
chea de perdas de tempo. Esta reali-
dade tamén me fala de que individual-
mente perdemos a condición de cha-
marnos por un nome, calquera nome, 
pero sobre todo que teña que ver coa 
sublime humanidade que caracteri-
zarnos debera. Que mentres eles, 
maiores e crianzas,  tecían tenruras, 
nós fomos ensarillando rancores e 

odio, tamén o cibernético mundo das 
soidades, da desatención, da virtual 
desconexión que nos atrapa. Case 
non miramos a paisaxe, que a penas 
falamos, que case non nos miramos 
nin oímos. Andamos noutros lerios, 
noutras angueiras do inmediato, da 
falta de respecto, da atención solapa-
da, de mentiras disimuladas, de pouca 
certeza. Convertémonos en proxectos 
numerados das series contundentes, 
das rodaxes e escenarios, do que nos 
diten para obedecer, das previsións 
do tempo, das mensaxes sublimina-
res, das propagandas de colonias e 
perfumes, enaltecidos nas tarxetas 
de crédito dos bancos e nas contas 
que cotizan en bolsa para agrandar 
as diferencias e distancias, para cavar 
precipicios de soidades, de desigual-
dades, de inxustizas.
 Por riba, hoxe a realidade dime de sú-
peto que a Nosa Lingua se perde.
 Que a Nosa Lingua, esta que está a 
ler, vai esmorecendo e retrocede, que 
xa non é a lingua máis empregada, 
que de cada catro nenos, só un fala 
en galego. Ben se vía vir, quizais non 

queriamos darnos conta.
 Aquí sería o sitio de botar pecados e 
xurar en alto. Axudaron todas as ins-
titucións que teñen responsabilidade, 
desde as do Estado até calquera ou-
tra do arredor, mesmo as da adminis-
tración máis próxima.
 Axudaron todos os políticos, tamén 
os nosos, que ata aquí descenderon 
e consentiron. Consentiron que algo 
tan de nós, o maior signo de beleza 
que esta pobo pode dar e ofrecer, se 
encontre en tal estado. Cando isto 
sucede, debemos recoñecer estar na 
antesala da inmolación, da perda de 
identidade absoluta. Ninguén volveu 
pola fouce, ninguén quixo facerse car-
go, ninguén fixo nada para atallar esta 
situación, ninguén asumiu o compro-
miso. Dígoo como o sinto: ninguén. 
Tampouco os nosos, ninguén protes-
tou ou marchou dos foros de obriga-
do cumprimento para evidenciar o 
deterioro da lingua. Ninguén dos que 
mandan fixo folga de fame ata que se 
repuxese a dignidade da palabra, ata 
obrigar ao coñecemento e respecto 
debido da bandeira, esta si, que nos 

legaliza e describe, que
nos harmoniza. Nin sequera as insti-
tucións que naceron para prestixiala, 
nin sequera esas. Que mágoa tan 
grande! O día que a perdamos, vol-
veremos ser catro provincias pincha-
das nun mapa. Alá na montaña de lixo 
onde estercan os petroleiros que nos 
invaden, alá no
extremo aquel onde todo son eucalip-
tos e eólicos, onde se evaden patri-
monios e beneficios para os grandes 
señores da distancia, alí onde abriron 
a terra tantas veces para roubarlle os 
tesouros que tiña.
 Aquela, onde agora “señorean” nou-
tras linguas e as familias deixaron de 
ter xa unha “morena” de fillos. Alí onde 
non hai relevo xeracional, onde non 
hai xente nova que atenda razóns, 
onde os vellos pasaremos a falar coas 
paredes naquel acento pechado enal-
tecido en
líricas que ninguén entende. Alí onde 
se esquecen toponimias e nomes que 
a ninguén importan. Alí onde deixaron 
da man aos maiores e tamén á xen-
te máis nova. Alí onde esqueceron o 

amor e non se amaron.  Alí onde 
os ollos se viraron mudos no 
infinito, no horizonte verde da 
esperanza, na luz confiada de 
porvir, na xeografía exacta da 
existencia, da experiencia e dos 
recendos eternos das olladas 
limpas de
quen soña cando lembra alou-
miños e sorrisos, cando escri-
ben miles de lendas que son bi-
cos, hoxe perdidos na aparencia 
e adxectivos.

E ao mirar atrás vemos perfectamente
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“Teño a ilusión de acadar a maioría absoluta para 
continuar a ser o alcalde do meu pobo”

Alejandro Lorenzo, alcalde de O Porriño

A piques dunhas novas eleccións municipais nós falamos co seu alcalde , o popular Alejandro Lorenzo, que como 
sempre nos atendeu con moita amabilidade. Velaí vai o que deu de si

      O primeiro que me chama a aten-
ción é que me cites para unha entre-
vista no teu despacho da alcaldía ás 
17:30 h. Ti iso do do horario de oficina 
non o levas moi ben?
 Eu son unha persoas moi traballadora 
que cando me comprometo con algo fá-
goo dando todo o que teño. Estou emo-
cionalmente comprometido ao 100% 
cunha responsabilidade que para min é 
unha honra: ser o alcalde do meu pobo. 
E durante todo o tempo que me toque 
selo traballarei ao máximo, para facelo o 
mellor que poida e saiba.

          Iso de traballar como un animal, 
dígoo por experiencia, adoita traer 
problemas na vida persoal
 Ben, a miña parella ás veces cabréase co-
migo si. Pero é porque se preocupa
       A valoración  global deste ano e 
pouco que levas como alcalde cal é?
 Pasoume voando. A verdade dedícolle 
tantas horas que ás veces paréceme que 
comecei onte. Pero a valoración é moi 
positiva porque  creo que lle estamos 
dando solución a problemas que pare-
cían impensables de solucionar.
       Por exemplo?

 A conta 413.Revisamos de oficio 
5.600.000€ de facturación que había 
nesa conta. Foi un traballo enorme, 
pero que ninguén facía. Hai moi-
tas empresas que van cobrar porque 
acreditaron ter prestado o servizo fac-
turado, e telo facturado a prezos de 
mercado. Pero devolvemos máis de 
1.000.000€ en facturas
       Por que?
 Porque non acreditaron ter realizado 
o servizo, ou telo facturado a prezo de 
mercado.
       E os 4 millóns e pico que hai que 
pagar cando e como se van abonar?
 Imos tramitar un procedemento de 
recoñecemento extraxudicial que le-
varemos a pleno,que será quen decida, 
agardo que no pleno ordinario do mes 
de febreiro.
       Ben, antes falábasme de que 
estades a dar solucións a distintos 
problemas. Alén da conta 413?
 Penso que tamén é importante a so-
licitude que lle fixemos ao Concello 
de Vigo dunha revisión de oficio so-

bre a cuestión da auga. É un tema moi 
relevante para nós pois Aqualia reclá-
manos máis de 4.000.000€. Eu entendo 
que as cantidades non son as correctas, 
pero non se trata só de rexeitar facturas 
senón de facelo de maneira rigorosa e 
argumentada e de tratar de chegar a un 
acordo co concello de Vigo.
       E se non se pode?
 Non quedará máis remedio que a vía 
xudicial.  O que non entendo é que non 
se pare esta sangría .Interésannos a nós 
pero a Vigo tamén. Eu pedín cita varias 
veces no concello de Vigo e non ma de-

ron.
     Pouco despois de seres investido 
alcalde tiveches unha xuntanza coa 
delegada da Xunta na que se anun-
ciaron grandes investimentos para O 
Porriño. En que quedou iso?
 Hai investimentos importantes que vai 
facer a Xunta. Fixemos un plan director 
do que queda de saneamento no noso 
Concello. O que non pode ser é que o 
noso Concello  que é, dos 4 do consorcio 
do Louro, o que máis cantidade econó-
mica achega, precise 14 millóns e medio 
de € en saneamento, mentres que  Mos 
só necesita 1,5 millóns,  Tui 2 e  Salceda 7.
 A Xunta vai achegar cartos para mello-
rar os viais de Porriño. Hai unha obra 
importante de máis dun millón de € 
para humanizas as rúas Buenos Aires e 
Progreso que abofé que as precisan con 
urxencia.
      Cando prevés que esas dúas rúas 
estean arranxadas?
 O prazo de execución das obras está en 
5 meses. Agardo que se rematen na pri-
meira metade de ano.
       Sobre o proxecto da área de trans-
porte en Torneiros cal é a túa posi-
ción?
 O primeiro que teño que lamentar é que 
co noso goberno non se falou para nada. 
E un proxecto deste calibre non se pode 
facer sen consenso. Torneiros é unha 
zona residencial e facela alí afectaría a 
un volume moi elevado de veciños. Isto 
non quere dicir que non sexa un proxec-
to interesante. Pero a Zona Franca o que 
ten que facer é sentarse co concello e 
consensuar unha ubicación adecuada.
     Algún día o Paso a Nivel  pasará a 

Alejandro Lorenzo

Entrevista Redacción
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O BNG defende executar un novo colector 
no centro do Porriño

 O Bloque reclama a execución dun co-
lector de pluviais para evitar desborda-
mentos no centro urbano. O Pleno da 
Corporación Municipal vén de aprobar 
unha moción presentada polo grupo 
municipal nacionalista para reclamar 
da Xunta recursos para acometer esta 
infraestrutura. O goberno de Rueda 
rexeitou unha emenda aos orzamen-
tos autonómicos presentada polo BNG 
neste sentido.  
 A zona centro do Porriño conta cunha 
rede unitaria, sen separación de augas 
residuais e pluviais, de diámetro redu-
cido, o que provoca desbordamentos 
en días de moita choiva nos colecto-

O Porriño

Pedro Pereira

historia?
 Eu nunca me vou quitar unha foto no 
Paso a Nivel prometendo algo que non 
poida cumprir. Esta é unha obra que na 
actualidade pode ter un custe de entre 
25 e 27 millóns de € e se ADIF, como ten 
falado, só pon o 65/ 70% o Concello tería 
que pór unha cantidade que non pode-
riamos asumir.
 Eliminar o paso a nivel é imprescindi-
ble, dígoo con rotundidade. Pero ADIF 
ten que provisionar unha partida sufi-
ciente para poder afrontar a obra, e ten 
que facelo canto antes. No momento en 
que o faga terá o apoio total e absoluto 
deste alcalde e deste goberno.
       Sobre a necesidade de descon-
taminar as zonas contaminadas por 
Lindano en que situación estamos?
 A Xunta ten unha partida destinada á 
descontaminación de Torneiros e zo-
nas limítrofes pero segundo os últimos 
estudos precísase moito máis diñeiro. 
Pedimos fondos estatais e europeos para 
poder afrontar a necesaria descontami-
nación.
      Ti levaches uns orzamentos a ple-
no que non se aprobaron. Como é 
que non fuches capaz de conseguir 1 
só voto, que faría que si che deran os 
números para aprobalos?
 Esa situación indica con claridade que 
ningún dos que votaron en contra queren 
que eu sexa alcalde. Ter aprobado eses 
orzamentos posibilitaría que se fixeran 
moitas cousas no Porriño, pero semella 
que á oposición neste período previo ás 
eleccións municipais iso non lle interesa. 

O anterior goberno en ningún momento 
levou a pleno un orzamento. Nós en seis 
meses de goberno si o fixemos.
       Distintos voceiros da oposición 
que teñen falado con nós manifestan 
que o teu goberno non ten un modelo 
de vila para  O Porriño. Tedes un mo-
delo de vila para O Porriño?
 Si, claro que  o teño. De feito estamos tra-
tando de falar con feitos palpables así pois 
no momento presente estamos con máis 
de media ducia de proxectos de grande 
envergadura encamiñados a mellorar a 
vida das nosas veciñas e veciños.
        Por exemplo?
 -A humanización da rúa Pio XII facendo 
un gran parque que a unirá con Antonio 
Palacios
 -Un gran parque de entre 500 e 700 mil€ 
no parque da feira onde está o cemiterio
 -Intentaremos acadar unha subvención 
da DEPO que se perdeu para arranxar 
Antonio Palacios e Domingo Bueno
        Por que se perdeu esa subvención?
 Nós entendemos que por unha mala xes-
tión do goberno anterior.
       Evidentemente vas ser  candidato 
do PP nas vindeiras eleccións  muni-
cipais?
 Si.
       Xa pensaches nas persoas que che 
van acompañar na candidatura?
 A verdade é que non tiven tempo aínda.
      As expectativas para as próximas 
eleccións?
 Eu teño a ilusión de acadar a maioría ab-
soluta e de continuar a ser o alcalde do 
meu pobo.

res do casco urbano. 
É preciso a constru-
ción dun novo colector 
para pluviais, con diá-
metro suficiente para 
recoller o incremento 
de caudal nas épo-
cas de choivas, que 
recolla na Avenida de 
Galicia as augas que 
proceden da Malla-
doura, dos colectores 
da autovía A52 e das 
rúas Coruña e Lugo 
para levalas directa-
mente ao Louro evi-
tando colapsar a rede 
do centro.
 “O Porriño precisa 
dun novo colector que 
evite o colapso dos 
sumidoiros do casco 
urbano nas épocas de 

intensas choivas. O BNG ten reclama-
do a colaboración da Xunta para po-
delo executar a través dunha emenda 
aos orzamentos autonómicos de 2023, 
rexeitada pola maioría do PP no Par-
lamento Galego. Agora conseguimos 
un acordo plenario para esixir esta in-
fraestrutura e agardamos que o gober-
no local cumpra a vontade do Pleno e 
reclame ante a Xunta esta necesaria 
inversión”, manifestou o portavoz do 
BNG, Pedro Pereira, quen amosou a 
súa preocupación por que os compro-
misos da Xunta na localidade sexan 
destinados só a obras “electoralistas” 
e “cosméticas” e non a paliar os impor-
tantes déficits estruturais que O Porri-
ño ten. 

Entrevista /  A Louriña
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Opinión

Victoria Alonso,  candidata do PSOE de Mos

Volvemos cos asfaltados preelectorais
ai poucos meses 
a propia alcalde-
sa facíase eco de 
forma xocosa de 

que xa cheira a alquitrán... e 
nunca unhas das súas pala-
bras estiveron tan ben traí-
das. Estamos, actualmente, 
inmersos nesta loucura de 
levar camións de asfalto por 
Mos sen ningún criterio nin 
planificación.
 O ano pasado foi un avance 
do que sería a continuación 
neste. Nun ano no que o or-
zamento se viu incrementa-
do debido as modificacións 
fiscais do goberno central 
para atender as consecuen-
cias da pandemia, atrasos 
do IBI que se cobrarían e 
circunstancias que fixeron 
que o concello puidese gas-
tar sen ter teito de gasto, a 
estratexia do PP foi apos-
tar polo asfalto. Pero unha 
aposta o máis puro esti-
lo Partido Popular, no que 
non se incluían beirarrúas, 
ampliar estradas, canaliza-
cións, cunetas ben feitas, 
soterramento do cableado... 
Traballos con proxectos 
pouco ambiciosos e sen pre-
visión de futuro. Proxectos 
que máis que atender as ne-
cesidades e facer que Mos 
mellore, foron un lavado de 
cara.
 Reprochámoslle o goberno 
actual esta actitude e aquel 
orzamento. Un ano no que 
poderían facer inversións 
en cuestións sociais, en de-
mandas da veciñanza que 

son históricas e que pode-
rían iniciar proxectos para 
mellorar a eficiencia ener-
xética do noso concello, 
outra débeda histórica, o 
PP desbotou as propostas 
sen estudalas nin sequera. 
Proxectos que impliquen ob-
ter beneficios de enerxías 
renovables son unha inver-
sión que a administración 
debe afrontar e que en Mos 
non se está facendo nin hai 
previsión de que queiran 
facelo a corto prazo. Son 
proxectos ambiciosos pero 
que se amortizan, que im-
plican aforro e coidado do 
medioambiental.
 Lonxe de apostar pola 
eficiencia enerxética, nin 
sequera fan unha media-
namente boa previsión do 
gasto en enerxía. Non pro-
puxeron incrementar nin-
gunha partida de gasto 
en enerxía, tanto eléctrica 
como combustible, a pesa-
res de ser consciente que 
a previsión de gasto reali-
zada quédase escasa. Fai 
uns meses pedían que a 
Deputación destinase máis 
fondos para este eido pos-
to que o seu gasto ía sufrir 
un incremento, pero lonxe 
de actuar en consecuen-
cia e aumentar a previsión 
de gasto nos orzamentos, 
mantiveron a mesma do ano 
pasado. A explicación radica 
en que si destinaban máis 
fondos para estas cuestións 
terían que retirar de aspec-
tos relativos a asfaltados, 

publicidade e demais gastos 
innecesarios que son para 
maior gloria da alcaldesa e 
do Partido Popular.
 Primeiro mes do ano e xa 
podemos ver como se debu-
xan as estratexias para os 
próximos meses... continuar 
ca política de asfaltado sen 
previsión de futuro e par-
chear. Pero estamos a vivir 
as consecuencias desta po-
lítica cos traballos que foron 
feitos desta maneira o ano 
pasado, parcheados que xa 
levantaron e volven quedar 
as fochancas o aire. Estra-
das que por non ter arque-
tas e ben canalizada a auga, 
están rompendo. Asfaltado 
que por ser unha capa de-
masiado fina xa agretou. En 
resumo, queda demostrado 
que as políticas do Parti-
do Popular, son sempre as 
mesmas e non funcionan.
 Tentarán nestes meses 
que quedan, de aquí a cita 
electoral do mes de maio, 
que como dicía a alcalde-
sa... cheire moito a alqui-
trán. Semellando que  se 
traballa cando a realidade é 
esta, proxectos que son un 
lavado de cara. Recordade 
que o que non se fixo en 4 
anos non se pode facer en 
4 meses, que un asfaltado 
agora é unha tinta negra 
pero que non arranxa es-
tradas. Ademais do despil-
farro económico que supón 
este estilo de traballo que é 
pan para hoxe e fame para 
maña.

Os socialistas de Mos presentan 
ideas para melloras os polígonos 

industrais do concello.

 En base a liña de axudas en-
camiñadas a rehabilitación e 
mellora das infraestruturas dos 
parques empresariais, en réxi-
me de competencia competiti-
va, dende a bancada socialista 
presentan unha listaxe de ideas 
susceptibles de ser incluídas. 
Ditas ideas din ser reclamacións 
que se veñen facendo dende fai 
tempo, ademais de ser cues-
tións que reclama a veciñanza 
e a parte empresarial. 
 Reflexionan sobre a necesida-
de de dar solucións a cuestións 
que levan moito tempo sobre 
a mesa e que este podería ser 
un bo momento de empezar a 
arranxar algunha delas. Inciden 
nas necesidades que presenta 
o Polígono do Rebullón e tamén 
o de Monte Faquiña, que por 
disputas políticas non se termi-
na de buscar alternativas e so-
lucións.
 No relativo a estes 2 polígonos 
as propostas son:
 •Mellorar os accesos nos po-

lígonos de Monte Faquiña e 
Rebullón.
 •Tratamento de augas no polí-
gono de Rebullón.
 •Xestión de residuos dentro 
do polígono de Rebullón.
 •Sistemas destinados a loita 
contra incendios no polígono 
de Rebullón.
 A voceira socialista, Victoria 
Alonso, di que espera altura 
de miras por parte do gober-
no e que se senten a estudar 
estas cuestións, cousa que 
poucas veces fan polo feito de 
ser presentadas polo Partido 
Socialista. Pídelle ao equipo 
de goberno que poña os inte-
reses veciñais por diante dos 
políticos e que o fin destas 
propostas son acadar unhas 
melloras para a vila. Finaliza 
dicindo que moita xente leva 
tempo facendo solicitudes 
nesta liña, que aproveitar esta 
ocasión para algunha destas 
cuestións podería ser unha 
boa decisión.

Polígono Rebullón

Mos

A Louriña
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“ Galicia é un país”
Borja San Ramón, coordinador nacional de Podemos Galicia

Borja San Ramón é un mozo de Ferrol que ven de ser elixido en primarias máximo responsable de Podemos Galicia. 
Nós tivemos unha longa conversa con el. Velaí vai o que deu de si

Borja San Ramón

      Ves de ser nomeado máximo res-
ponsable de Podemos Galicia. Cales 
son as túas sensacións nestes mo-
mentos?
 Están sendo semanas moi intensas. Per-
correndo todo o país de punta a punta 
coa intención  de coñecer de primeira 
man a opinión de todos e todas  que nos 
axude a poder nomear a unha executiva 
que sexa o máis integradora posible.
      E que impresións estás  tirando 
desta viaxe polas distintas  agrupa-
cións locais de Podemos?
 Enormemente positivas. Alén de que a 
aprendizaxe persoal resultante de falar 
con tantas e tantos compañeiros estame 
axudando a enriquecerme persoalmente 
de maneira moi significativa, vexo que 
a xente ten moitas gañas, que se están 
achegando persoas novas con ilusión 
por contribuír a fortalecer o noso espazo 

político e teño a convicción de que este 
traballo desde a base é o camiño correcto 
que vai permitir máis pronto que tarde 
consolidar a Podemos en Galicia.
      Ben, para os que non te coñecemos 
cóntanos de onde es ti , cal é a túa 
formación e traxectoria ata chegar 
á máxima responsabilidade de Pode-
mos Galicia?
 Eu son de Ferrol, nacín en 1991. Estou 
estudando a carreira de dereito e direc-
ción e administración de empresas, e 
son un fillo da miña xeración
      Non me digas máis, supoño que  
todos os traballos que tiveches ata 
agora foron en precario?
 Absolutamente si. Esa situación que 
describes é un mal endémico enorme-
mente grave que afecta a unha porcen-
taxe elevadísima de mozas e mozos da 
miña xeración. Como che dixen  aínda 

non rematei a carreira, e a min pilloume 
o nacemento de Podemos na Universi-
dade, fixen moito traballo de base, fun 
secretario de organización e na actuali-
dade cobro un soldo do partido, senón 
non sería posible exercer a responsabili-
dade que teño.
      Nas primarias que gañaches saca-
ches, creo recordar, arredor dun se-
senta e pico setenta por cento dos vo-
tos. A candidatura derrotada logrou 
un resultado máis que digno de máis 
ou menos un 30% dos sufraxios. Cal 
vai ser a túa política en relación ás 
persoas que se significaron na candi-
datura que perdeu: Vas tratar de in-
tegrar?, ou vas pasar o “ rodillo”?
 Desde logo que a miña política vai ser 
radicalmente integradora. Xa tiven con-
versas con Gonzalo Busqué, o candidato 
que perdeu, e con outras persoas da súa 
candidatura nesa liña da integración e 
a concordia interna. Estou convencido 
de que Podemos Galicia vai entrar nun 
ciclo de estabilidade orgánica que nos 
permita afrontar as distintas citas elec-
torais con tranquilidade . E sobre todo, 
máis que os procesos electorais que son 
moi importantes, o meu obxectivo fun-
damental é arraigar Podemos en Galicia. 
Construír unha organización de alicer-
ces moi sólidos, cun corpo de militantes 
numeroso, que nos permitan superar as 
distintas conxunturas electorais.
      Supoño que es consciente da di-
ficultade superlativa dese obxectivo 
que formulas?
 Si, si que o son. De feito xa lle tiven que 
facer un par de reparacións importantes 
ao meu coche como resultado da enor-
midade de quilómetros que fago ulti-

mamente. É duro, si, pero tamén che 
digo que hai importantes segmentos de 
poboación que non se senten represen-
tados por ningunha das tres forzas polí-
ticas que están no parlamento galego na 
actualidade, que botan en falta un espa-
zo no que sentirse cómodos  e eu creo 
que o podemos achegar nós.
     Nas vosas primarias a candidatu-
ra derrotada recibiu o apoio de Juan 
Carlos Monedero. Decepcionouche?
 Monedero é un militante, fundador do 
partido e unha persoa moi respecta-
da, que pode apoiar a quen queira des-
de logo. As e os militantes de Podemos 
Galicia falaron e moi maioritariamente 
apoiaron á candidatura que tiven a hon-
ra de encabezar. El, cando veu a Galicia 
dixo:” aos que gañen tócalles dirixir, e 
aos que perdan acompañar”, e eu estou 
completamente de acordo e non teño 
nada máis que engadir ao respecto.
       O apoio de Monedero á candida-
tura derrotada implica que non tes a 
confianza do aparato de Madrid?
 Non, de ningún modo. Eu levaba na 
miña candidatura a Verónica Hermida e 
a Antón Gómez Reino que son persoas 
que están na executiva de Ione Belarra. 
Juan Carlos Monedero non está nos ór-
ganos de dirección do partido.
      Que criterios utilizaches para es-
coller ás persoas que te acompaña-
ron na túa candidatura?
 Non se trata dos criterios que utilizara 
eu, senón dun proceso colectivo de acu-
mulación de vontades que se concretou 
nunha lista de 25 persoas.
      Vós artellades a organización te-
rritorial do partido por provincias, 
non?

Entrevista de Tino Lago
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 Si, nós temos a dirección galega e catro 
direccións provinciais e logo están as 
agrupacións locais
     O voso coordinador provincial de 
Pontevedra, Román González, é un 
tránsfuga?
 Creo que a dirección provincial de Pon-
tevedra está por renovar. A Nós o que 
nos consta na organización é que houbo 
unha asemblea de Podemos Mos na que 
se decidiu abandonar o grupo de Gaña-
Mos e que Román pasase a non adscrito. 
Nós, en Mos, igual que no resto de Con-
cellos temos que presentar unha can-
didatura que sexa capaz de concitar os 
maiores apoios posibles.
      Pero ti, máximo responsable de 
Podemos Galicia, avalas a súa deci-
sión de abandonar o grupo munici-
pal polo que foi escollido e pasar a 
ser concelleiro non adscrito?
 Eu non teño que avalar nada. Se hai 
unha organización local que toma unha 
decisión, que estea dentro do marco das 
súas competencias, esa decisión é lexí-
tima. Eu, como máximo responsable de 
Podemos Galicia no momento actual, e 
como secretario de organización que era 
naquel momento, só podo respectar as 
decisións que tomen as agrupacións lo-
cais
       Xa, pero supoño que haberá un 
límite ético, ou calquera tipo de com-
portamento é respectable?
 Por suposto que non todos os compor-
tamentos son respectables. Pero, insisto, 
a min non me toca valorar as decisións 
das agrupacións locais
      Coñeces o proxecto do Celta nos 
montes de Mos?
 Si
        Cal é a túa valoración ao respec-
to?
 Parece evidente que non ten o apoio dos 
veciños e veciñas afectados polo que é un  
“pelotazo” de envergadura e eu estou en 
desacordo desde logo.
      A xustiza inicialmente declarou 
ilegal parte da cidade deportiva do 
Celta, o goberno municipal de Mos 
levou a pleno un plan para darlle en-

caixe legal ao que a xustiza declarou 
inicialmente ilegal. O voso concellei-
ro Román González votou a favor , 
cal é a túa opinión?
 Dígoche o mesmo que antes. As deci-
sións políticas das agrupacións locais 
, estea de acordo ou en desacordo con 
elas, non teño máis opción que respec-
talas.
      Imos entrar nun apaixonante ci-
clo electoral que comezará coas mu-
nicipais de maio. Cales son as túas 
sensacións e as túas perspectivas?
 Nós somos unha organización humil-
de, que só ten 8 anos de vida, pero que 
nos últimos anos leva feito un traballo 
enorme percorrendo as estradas , rúas , 
camiños e corredoiras de Galicia que eu 
confío saiba valorar boa parte da socie-
dade galega. Entre o 60 e o 65% das ga-
legas e galegos vai poder optar por unha 
papeleta de Podemos nas vindeiras mu-
nicipais. Agora mesmo temos confirma-
das arredor de 50 candidaturas e eu teño 
moita ilusión e moi boas perspectivas de 
resultados. Onde poidamos estar, nós 
imos apostar de maneira inequívoca por 
consolidar gobernos de esquerda e para 
executar políticas de esquerda que con-
tribúan a mellorar a vida da xente.
        Ides presentar candidaturas nas 
sete cidades?
 Si, claro que si.
      En Vigo ides participar baixo a 
fórmula da Marea de Vigo?
 Podemos ten que estar presente con 
candidatos e programa nas sete cida-
des e nós  xa temos eses deberes feitos. 
Agora ben, sempre, e cando digo sempre 
quero dicir sempre , imos intentar che-
gar a acordos amplos que conciten ás 
maiorías máis amplas posibles.
       Vale. Repito a pregunta : En  Vigo 
ides ir na Marea de Vigo?
 En Vigo hai unha executiva local que de-
cidirá a folla de ruta.
      Como valoras o traballo de Rubén 
Pérez?
 Rubén é un cadro político de primeiro 
nivel do que non podo ter mellor opi-
nión.

 Nos 32 concellos da nosa área de in-
fluencia( entre Marín e  A Guarda) en 
cales ides presentar candidaturas?
Con seguridade en Vigo, Mos, Nigrán 
, Baiona,Ponteareas, Tomiño, Cangas 
Salvaterra e temos conversas avanzadas 
noutras vilas como  A Guarda, Gondo-
mar, Cañiza ou Marín
       No Porriño ides apoiar a EU Son?
 Ese é un concello no que estamos vendo 
distintas hipóteses. Agardo que sexamos 
capaces de construír unha candidatu-
ra única. En definitiva , o ciclo político 
municipal afróntoo con moita ilusión e 
com moi boas perspectivas para poder-
mos construír un proxecto atractivo para 
a sociedade galega que sirva de cataliza-
dor para os procesos electorais futuros
     Despois das municipais temos as 
eleccións estatais. Yolanda Díaz non 
vai chegar para as municipais pero 
non queda outra que chegue para as 
estatais, no caso contrario vai haber 
goberno de PP+VOX con seguridade. 
E a sensación que transmite é que vai 
un pouco lento o tema, non?
 Eu desde logo que preferiría que o 
proxecto de Yolanda estivera xa para as 
municipais. Pero os procesos políticos 
teñen os seus ritmos, e un proceso como 
este , que ten o obxectivo de gañar as 
eleccións xerais, vai amodo
       Está moi ben o optimismo, pero 
o de “gañar as eleccións” non é rea-
lista. Supoño que serás consciente de 
que ou o que monte Yolanda chega a 
captar arredor do 15% dos votos ou o 
goberno PP+VOX vai ser inevitable?
 Eu estou seguro de que un proxecto en-
cabezado por Yolanda  Díaz que recolla 
todo o espazo progresista á esquerda do 
PSOE vai estar por encima desas porcen-
taxes. Desde logo que por Podemos Ga-
licia non vai quedar. Nós daremos todo o 
que temos e máis para contribuír á cons-
trución dunha candidatura o máis ampla 
e competitiva posible.
       Para que o proxecto que encabece 
Yolanda Díaz estea en cifras que per-
mitan pensar nun novo goberno de 
coalición é imprescindible presentar 

unha oferta rigorosa e sólida de uni-
dade real. Porén a agresividade coa 
que Pablo Iglesias fala en público de 
Yolanda Díaz parece o camiño máis 
corto cara o suicidio político?
 Eu cheguei á política porque fun sedu-
cido por Pablo Iglesias. El é un referente 
para min. Pero neste momento fai xor-
nalismo e opina o o que considere. Ao 
que me podo referir eu é ao que diga Ione 
Belarra, a miña Secretaria Xeral. E o que 
di é que Yolanda Díaz ten que dicir , de-
finitivamente, que vai ás eleccións xerais 
e que ten que contar con todo o mundo.
      E remataremos este apaixonante 
ciclo electoral coas eleccións auto-
nómicas. O outro día dicías que sen 
vós non é posible o cambio político 
na Xunta. Por que?
 Pois porque  sen os deputados e deputa-
das do noso espazo político os números 
non dan. Nas últimas autonómicas nós 
vivimos unha experiencia política dura
      Catastrófica diría eu, pasastes 
de 14 a 0
 O certo é que os galegos e as galegas 
decidiron retirarnos a confianza que 
nos deran catro anos antes e a nós tó-
canos preparar un proxecto político que 
ilusione  e que nos faga merecedores de 
recuperar a confianza que un día tive-
mos para que a xente que non se sen-
te representada polo que hai poida ter 
unha opción coa que sentirse cómoda. 
Ese é o noso principal traballo: preparar 
un proxecto que sexa quen de participar 
no próximo goberno da Xunta.
      Cal é a túa opinión sobre a situa-
ción do idioma galego?
 Os datos de uso do noso idioma entre 
as xeracións máis novas son realmente 
preocupantes. Nós desde logo que esta-
mos en desacordo co decreto do pluri-
lingüismo e defendemos a súa deroga-
ción. A nosa posición é a de promover 
políticas que protexan ao idioma galego 
e que logren seducir á mocidade para 
que o utilice.
      Rematamos: Que é Galicia para 
ti?
 Un país.

Entrevista 
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Segundo EU Son o Alcade desenténdese 
do servizo de asistencia no fogar

O Porriño

O Porriño

A nova adxudicataria está a incumplir o contrato

 Representantes das traballadoras 
reuníronse este luns, 16 de xaneiro, 
co alcalde para exporlle a súa máis 
que coñecida situación de explota-
ción e incumprimentos por parte da 
anterior adxudicataria (SOCISER) 
e que vai a peor coa nova, ARALIA, 
dende comezo de ano.
 Aínda non dispoñen de EPIS nin 
uniforme axeitado e suficiente, tra-
ballan con unha bata que, cando non 
está en condicións substitúen con 
roupa da súa propiedade. Tampouco 
hai partes de traballo.
 Segundo nos traslada a nosa com-
pañeira e presidenta do comité de 
empresa, Tina Miranda, o alcade 
cala e dilles que presenten un es-
crito por rexistro. As queixas deben 
dirixirse á funcionaria responsable 
do contrato, que é quen leva o tema. 

Con relación á remunicipalización do 
servizo, chama ao secretario muni-
cipal alega que estando o contrato 
vixente non hai nada que facer.
 Dende EU SON vemos como o alcal-
de é incapaz de controlar ás empre-
sas adxudicatarias en xeral e á do 
SAF en particular. Ten que asumir as 
súas responsabilidades e non botar 
balóns fóra. Vai sendo hora de tern 
unha alcaldía que tome con serieda-
de a xestión dos servizos públicos. 
 O caso do SAF era e é o máis la-
mentable dos exemplos desenten-
demento dunha competencia muni-
cipal. Tense á cidadanía entretida 
pero non se coida debidamente a 
dependencia ninguneando ás traba-
lladoras. Esta é a xestión e a impor-
tancia que se dá aos coidados e á 
Igualdade.

O concello do Porriño acomete o cambio 
de cuberta do pavillón polideportivo do 

CEIP plurilingüe de Atios
 A cuberta está deteriorada e estanse a producir entradas de augas pluviais 
que impiden o normal desenvolvemento das actividades lectivas 
 As obras, financiadas con fondos municipais, contan cun orzamento de 
70.304,65 euros. 

 O Concello do Porriño acometerá nos 
próximos días os traballos se sustitu-

ción da cuberta do pavillón polideporti-
vo do CEIP Plurilingüe de Atios. 

 A consecuencia do deterioro 
polo paso do tempo o material 
que cubre o pavillón non cumpre 
xa coa súa función de imper-
meabilización. “Estanse a produ-
cir entradas de augas pluviais ao 
interior e o problema agravouse 
coas choivas do último mes, en 
grado tal imposibilita a practica 
das actividades deportivas, tan-
to as escolares como outras de 
carácter municipal”,  explicou o 
alcalde, Alejandro Lorenzo, “Isto 
entraña un un perigo para os ne-
nos e nenas que fan uso do pavillón e 
impide o normal desenvolvemento das 
actividades lectivas.  Por iso acordamos 
actuar de inmediato”. 
 Con tal motivo, contratouse polo pro-
cedemento de urxencia a renovación 
de toda a cuberta por unha nova for-

mada por panel metálico con illamento 
intermedio e, ademais, instalarase unha 
nova rede de evacuación, formada por 
canalones metálicos de sección rectan-
gular e baixantes de PVC. 
 As obras, financiadas con fondos mu-
nicipais, contan cun orzamento de 
70.304,65 euros

Pavillón do CEIP de Atios

O BNG denuncia numerosas 
irregularidades no proxecto de 

carril bici Alto de Barreiros-Santiaguiño
 Moitas das familias afectadas pola obra non foron notificadas e a alcal-
desa mentiu ao afirmar que contaba con todos os documentos de cesión 
asinados.
 Gustavo Barcia cualifica o proxecto de “chapuza” e advirte de que a sen-
da compartida entre peóns e ciclistas supón un perigo para a seguridade 
viaria.

Mos

 As obras do carril bici entre o Alto de 
Barreiros e Santiaguiño, en Mos, xa 
comezaron, pero moitos dos propieta-
rios e propietarias das 93 fincas afec-
tadas aínda non recibiron notificación. 
O BNG advertiu por escrito, hai meses, 
de numerosas irregularidades na tra-
mitación do proxecto, pero o goberno 

municipal fixo caso omiso e seguiu 
adiante coa licitación. O portavoz na-
cionalista no Concello, Gustavo Barcia, 
indica que en moitos casos “solicitáron-
se cesións voluntarias do terreo que 
non teñen validez legal”. Explica que 
“neste tipo de obras non abonda cunha 
simple manifestación, a título privado, 
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da cesión voluntaria, 
xa que estamos ante 
unha doazón e, polo 
tanto, faise necesaria 
unha formalización 
da mesma en docu-
mento público con to-
dos os requirimentos 
de propiedade e iden-
tificación necesarios”.
 Ante os erros iden-
tificados no expe-
diente e as posibles 
consecuencias para 
a veciñanza afecta-
da, o BNG vén de 
presentar un novo 
escrito solicitando a 
paralización da obra. “Dá a impresión 
de que o PP, ao actuar desta maneira, 
quere apropiarse dos terreos pola vía 
dos feitos”, denuncia Barcia, “evitando 
afrontar os trámites de expropiación e 
o correspondente pagamento dun xus-
tiprezo”. Lamenta, ademais, os obstá-
culos interpostos dende o goberno mu-
nicipal para acceder á documentación 
e a falla de transparencia de todo o 
procedemento. “A alcaldesa mentiu no 
pleno cando afirmou que contaba con 
todos os documentos de cesión asina-
dos, algo que agora sabemos que é 
rotundamente falso”, afirma o conce-
lleiro.

“Unha nova chapuza do PP”
 Á marxe das irregularidades identifi-

cadas durante a tramitación, o porta-
voz nacionalista considera que o ca-
rril bici é “unha nova chapuza do PP 
de Nidia Arévalo”. O proxecto prevé 
o uso compartido da senda por parte 
de viandantes e ciclistas e en moitos 
tramos non haberá ningún tipo de se-
paración física coa calzada pola que 
circulan os automóbiles. Ademais, boa 
parte do traxecto coincidirá co Camiño 
Portugués a Santiago, nun tramo que 
soporta anualmente o fluxo de milleiros 
de peregrinos e peregrinas. “Lonxe de 
protexer ás persoas que camiñan pola 
beira da estrada, esta obra contribuirá 
a empeorar a seguridade viaria”, insis-
te Barcia. “E todo polas présas pree-
lectorais e a obsesión pola foto do go-
berno do PP”, engade.

Gustavo Barcia no carril bici Alto Barreiro-Santiaguiño

Comezan as obras da II fase da piscina 
municipal de Salceda de Caselas

O concello de Salceda puxo en marcha esta semana as obras da II Fase da 
reforma e ampliación da piscina municipal.

Salceda de Caselas

 Esta actuación, que está subvencio-
nada pola Deputación de Pontevedra, 
ao abeiro da Liña 1 do Plan Concellos 
2022-2023 consistirá na ampliación 
e reforma dos vestiarios ascende a 
135.177,81€. 
 Os novos vestiarios serán totalmen-
te accesibles e contará tamén cunha 
importante mellora na súa eficiencia 
enerxética coa instalación de placas 
fotovoltaicas na súa cuberta.
Con esta II fase completarase a refor-
ma integral da piscina municipal de 
Salceda, que xa se iniciou o ano pa-
sado coa reforma dos dous vasos e da 
zona de praia.
 Rubén González Coto, concelleiro de 

Deportes: “Co inicio da execución des-
ta II Fase avanzamos cara a consecu-
ción dunha reforma integral da piscina 
municipal, que permitirá que a veciñan-
za de Salceda poida gozar desta insta-
lación con plenitude, como xa fixo este 
pasado verán, cunha grande afluencia 
de persoas usuarias”
 Verónica Tourón, alcaldesa de Salceda 
de Caselas. ”Seguimos a traballar na 
liña non so de manter e coidar as no-
sas instalacións deportivas municipais, 
senón tamén de melloralas substancial-
mente para que poidan prestar un ser-
vizo de calidade adaptado  aos tempos 
actuais e que sexan un servizo eficiente 
e respectuoso co medio ambiente”. 

Verónica Tourón e Rubén González visitando as obras

A Louriña

A Comunidade de Montes de Tameiga 
aprobou, este domingo en asemblea
extraordinaria, mercar os terreos 

particulares lindeiros ao monte comunal
A Comunidade, ademais, ratificou extender a súa negativa a permutar
monte comunal para o novo intento de Mouriño de apropiarse de monte
veciñal, o proxecto 360 Sport Galicia.
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O Porriño

A Louriña

Este domingo celebrouse unha asemblea 
extraordinaria da Comunidade de
montes de Tameiga. Nun auditorio aba-
rrotado, a veciñanza comuneira aprobou 
por unanimidade mercar os terreos par-
ticulares lindeiros ao monte comunal de 
Tameiga.
 “Con esta gran operación de compra a 
Comunidade de Tameiga satisface a
vella aspiración de ampliar a extensión 
do monte comunal”, sinala Cesar Lago, 

presidente da Comunidade de Montes de 
Tameiga.
A Comunidade destinará un mínimo de 
200.000€ para ampliar a extensión do 
monte comunal de Tameiga. A comu-
nidade iguala o prezo por m2 que está 
ofrecendo Mouriño e lanza unha ofer-
ta de compra efectiva e inmediata, non 
unha opción de compra a dous anos vista 
como a que están realizando os promo-
tores do complexo comercial e deportiva.

O Consorcio de Augas do Louro aproba un 
crédito extraordinario de preto de 2 m de 

euros para obras de saneamento e 
abastecemento

 Financiarase co remanente líquido de tesourería para gastos xerais para 
levar a cabo obras e proxectos de maneira urxente nos catro concellos 
que conforman a entidade
 As contías a investir en cada municipio asígnanse en función da partici-
pación de cada un deles nos ingresos do Consorcio, tal e como estable-
cen os estatutos

 O Consorcio de Augas do Louro, 
que preside Alejandro Lorenzo, vén 

de aprobar unha modificación orza-
mentaria para acometer inversións 

de carácter urxente 
por un importe total 
de 1.890.000 euros. 
O Comité Directivo 
aprobou este crédito 
extraordinario, finan-
ciado co remanente 
líquido de tesourería 
para gastos xerais, 
co fin de  levar a cabo 
obras e proxectos de 
saneamento e abas-
tecemento nos catro 
concellos que integran 
a entidade. 
Tal e como explicou Lorenzo, “o crite-
rio de reparto das contías a investir en 
cada municipio resolverase en función 
da participación de cada un deles nos 
ingresos do Consorcio, tal e como es-
tablecen os seus estatutos”. 
 Así,  no Concello de Mos investiranse 
221.275,59 euros con destino a elimi-
nación de verteduras en zonas onde 
non existe rede de saneamento , tales 
como a contorna da urbanización San 
Antoíño ou en varios núcleos das pa-
rroquias de Cela e Sanguiñeda. 
 O Porriño recibirá 1.025.054,46 euros 
cos que se acometerán proxectos e 
obras de saneamento nas sete parro-
quias que conforman o municipio.

Pola súa banda, Salceda disporá de 
172.103,24 euros para investir en ac-
tuacións de saneamento en Ataúde e 
Loureiro (Picoña), Ponte do Ameal-Pre-
sa (Parderrubias), Outeiro (San Xurxo) 
e Santa María (Santa María). 
 Os 472.811,10 euros restantes co-
rresponderán ao Concello de Tui, cos 
que se realizarán investimentos en di-
versos ramais da rede de saneamento 
nos lugares de Laranxeiras, Sardadi-
ñas, Costal, Mallón, Campo de fútbol 
de Ribadelouro, Mourentán, Souto 
(Pexegueiro), Magdalena, O Castro 
e Souto de Arriba, así como obras de 
renovación das instalacións de abaste-
cemento na rúa San Telmo.

Comité directivo do Consorcio
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A alcaldesa Verónica Tourón reúnese coa 
Directora Xeral de Formación Profesional

Salceda de Caselas

O Porriño

 A alcaldesa Verónica Tourón e a 
concelleira de ensino Angela Ledo, 
reuníronse este xoves coa directo-
ra Xeral de Formación Profesional 
María Eugenia Pérez Fernández en 
Santiago de Compostela, para estu-
dar a viabilidade da implantación da 
Formación Profesional no concello 
de Salceda.
 Na xuntanza, solicitada pola alcal-
desa, tratáronse diferentes posibi-
lidades como a implantación de FP 
Básica ou a Formación Profesional 
Dual, tendo en conta o amplo tecido 
industrial e comercial existente no 
municipio e nos polígonos industrias 
dos concellos limítrofes.
 Tralo encontro, a vía de estudo que-
dou aberta para ser retomada unha 
vez rematada a ampliación do IES 
Pedras Rubias, que está en proceso 
de licitación neste momento.
 O IES Pedras Rubia acolle este cur-
so 409 alumnos e alumnas da ESO e 
de primeiro de bacharelato, implanta-

do por primeira vez no municipio este 
curso.
 No caso do alumnado que elixe es-
tudar formación profesional ten que 
trasladarse a outros concellos polo 
que, a proposta trasladada é que unha 
vez estea rematada a ampliación se 
poidan aproveitar as instalacións para 
acoller a Formación Profesional na 
quenda de tarde ou compaxinando.
 Tourón aproveitou á ocasión para 
trasladarlle á directora xeral a súa 
preocupación pola problemática que 
ten o transporte en Salceda, e como 
afecta a mocidade local para poder 
formarse axeitadamente.
“É necesario abrir o abano de opcións 
educativas para que a nosa mocidade 
poida desenvolver a súa formación, 
aspecto vital para o desenvolvemento 
do noso concello”, considera Tourón, 
que ademais incide na importancia do 
gran esforzo que nesta liña de cam-
bios, están a facer a equipa directiva 
do IES Pedras Rubias”

Imaxe da reunión do Xoves en Santiago

A Louriña
O novo parque infantil do porriño será 

pronto unha realidade

  O Concello do Porriño saca a licita-
ción o proxecto de humanización do 
antigo Campo da Feira do Porriño, 
unha reforma que se acometerá en 
virtude dun convenio de colabora-
ción asinado entre a entidade local e 
a Axencia de Turismo de Galicia. O 
orzamento das obras, financiadas ao 
cen por cen pola Xunta de Galicia, 
ascende a 498.213,12 euros. 
 Este espazo verde, situado en ple-
no centro urbano foi durante moitos 
anos unha gran carballeira onde se 
realizaban as feiras semanais. Ade-
mais, nel emprázase un dos maiores 
tesouros patrimoniais da vila: o Tem-
plete de San Luis, antiga entrada ao 
Metro de Madrid deseñada por Anto-
nio Palacios. 
 Na actualidade perdeu por completo 
a súa esencia e non é funcional, nin 
a zona de lecer nin o parque infantil 
que no n dispón dos elementos en 
condicións para o disfrute dos ne-
nos e nenas. Ademais de supoñer 
unha pésima carta de presentación 
do casco urbano, ao atoparse nunha 
das principais entradas ao mesmo, 
de ahí que a mellora comprenda a 
humanización deste parque e da súa 
contorna máis próxima, incluíndo as 
rúas a Avda. Domingo Bueno e a rúa 
Parque Infantil.  
“Con este proxecto o que quere-
mos é recuperar a antiga esencia da 
carballeira e campo da feira e facer 
deste espazo un lugar de encontro, 
mellorando a mobilidade peonil, co-
nectándoo co núcleo urbano, o ca-
miño de Santiago e o cemiterio mu-
nicipal, aumentando a zona verde 
e, por suposto, poñendo en valor o 
Templete de San Luis para fomen-
tar a recuperación histórica e patri-
monio inmaterial do lugar”, explicou 
o alcalde, Alejandro Lorenzo, que 
quixo agradecer a disposición da 
“Xunta de Galicia tanto a poñer en 
valor o noso patrimonio como a pro-
mocionalo co fin de dalo a coñecer, 
consérvalo e potenciar a promoción 
turística”. 
 Posta en valor do Templete de San 

Luis
A rehabilitación do Templete de San 
Luis xira en torno á súa posta en va-
lor, respectando a súa ubicación á 
vez que se mellora a súa conexión e 
visibilidade. 
 Dispoñerase un espazo de graderío 
vexetal en torno a el que lle dará un 
novo uso como telón de fondo de pe-
quenos actos e conferencias e tamén 
como porta de acceso ao cemiterio. 
Ademais, comunicarase co camiño 
de Santiago e crearanse espazos de 
estar, descanso, reunión, conviven-
cia e máis zonas de sombra. A maio-
res, proxectouse a restauración do 
monumento. 
 Área de xogo infantil con gran vincu-
lación á auga
Un dos grandes obxectivos do exe-
cutivo local é facer máis atractivo 
e útil este espazo, sobre todo para 
os máis pequenos. Por iso, e á vista 
de que a zona de xogo actualmente 
non cumpre as súas funcións, dis-
poñeranse novos elementos xogo 
para todas as idades na zona cen-
tral. Proponse tamén a substitución 
da pista deportiva por uns chorros 
de auga que se integrarán na praza 
central e completarase a oferta lúdi-
ca con pequenas zonas de xogo que 
se situarán nas lomas vexetais do 
parque.
Cabe destacar, que o Concello ela-
borou un plan de mellora dos 38 par-
ques infantís do municipio que inclúe 
a renovación e mellora de elementos 
e solos para que os nenos e nenas 
do Porriño dispoñan de espazos ap-
tos para xogar con seguridade.
Humanización
Un dos principais obxectivos deste 
proxecto é o de conectar o parque 
co resto do espazo urbano para o 
que se conectará mediante aceras e 
pasos de cebra empedrados directa-
mente coa zona peonil de San Beni-
to e se humanizará a a rúa Parque 
Infantnil. Os límites do parque borra-
ranse e xerarase un espazo do que 
se poderán espazos de estar, vincu-
lados aos locais de hostalería.
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“A saúde do galego é terriblemente  preocupante”
María Álvarez De La Granja,  profesora da facultade de filoloxía da USC e secretaria do ILG

 María Álvarez, Maruxa para as persoas que a coñecemos 
desde os cada vez máis afastados  días luminosos da moci-
dade, é unha experta docente da facultade de filoloxía gale-
ga da USC, con arredor de 25 anos de experiencia nas aulas 
compostelás, e que asemade é na actualidade a Secretaria 
do Instituto da Lingua  Galega. Ela é, xa que logo, unha voz 
máis que autorizada para ofrecer unha diagnose rigorosa 
e solvente sobre a situación da saúde do noso idioma: te-
rriblemente preocupante para todo aquel que teña 
ollos para ver ,oídos para oír, honestidade intelectual e non 
estea contaminado por ningún tipo de apriorismo.

María Álvarez De la Granja

      Cantos anos levas dando clases 
na Universidade?
 Creo que comecei en 1997
    A ti a vocación docente venche de 
familia,verdade?
 Si, os meus avós maternos eran am-
bos profesores en Mañufe. Eva, a 
miña avoa era a profesora das nenas, e 
Roxelio, o meu avó era o profesor dos 
nenos na mesma parroquia. O avó era 
de Oia, e a avoa da Cañiza, comparti-
ron destino na escola desa parroquia 
de Gondomar e alí se coñeceron. O 
meu avó paterno, aínda que non exer-
ceu, tamén era mestre.
      Xa de nena tiñas claro que que-
rías ser profesora?
 Si, eu xogaba a darlle clases ás mo-
necas. Se puidera volver atrás sería 
mestra tamén, pero de educación pri-
maria.
     A vocación pola filoloxía tamén 
che veu de nena?
 Pois non, á filoloxía cheguei un pou-
co por casualidade. De feito a miña 
primeira opción foi as matemáticas, 
tamén estiven preto de estudar fran-
cés pero finalmente decidinme por 
galego.
     Remataches a carreira con moi 
bo expediente e xa quedaches a dar 
clase na mesma facultade non?
 Si, inicialmente tiven unha bolsa de 

formación  do profesorado universita-
rio e logo xa entrei como profesora
    Despois dun cuarto de século 
como profesora universitaria po-
demos dicir que a túa vida laboral 
rematará no mesmo sitio que no 
que comezou ?
 A vida dá moitas voltas, pero eu creo 
que si.
     Na época na que ti e eu estuda-
bamos, en filoloxía, había unhas 
promocións inmensas de máis de 
100 persoas por aula. Iso cambiou 
moito ?
 Reduciuse substancialmente o núme-
ro de alumnas e alumnos si, pero non 
é fácil determinar unha liña máis ou 
menos regular pois vai como a saltos. 
Houbo épocas de máis, e épocas de 
menos, de moitos menos abofé. Tan-
to é así que nalgún momento tivemos 
que artellar un plan de viabilidade 
porque non chegabamos ao número 
mínimo que esixía a Xunta. En calque-
ra caso pódese dicir que nos últimos 
25 anos os alumnos e alumnas que se 
matriculan en filoloxía galega redu-
círonse en máis do 50%
      E cal será a razón?
 Nós tratamos de indagalo, e a conclu-
sión á que chegamos  é que a resposta 
está nunha combinacións de motivos:
 -Os prexuízos sobre as humanidades

 -Os prexuízos arredor da carreira en 
concreto de filoloxía galega
 -Apriorismos arredor dos alumnos e 
alumnas que a escollen(  “hippies ou 
do BNG”)
 -A percepción de que é unha carreira 
que carece de saídas laborais
      Ese descenso salientable de 
alumnos e alumnas que se dá en 
filoloxía galega tamén se produce 
no resto das filoloxías?
 En filoloxía inglesa non existe des-
censo, e en filoloxía española é moito 
menos acusado.
     Cando estudabamos nós, a ca-
rreira era esencialmente feminina, 
había moitas máis alumnas que 
alumnos. E agora?
Segue a ser así
      Por  que?
 É difícil de saber. Será que as mo-
zas son máis “listas “ e escollen unha 
carreira tan bonita e tan interesante 
como a nosa. A min dáme rabia can-
do se estuda a relación da muller coa 
ciencia como se prescinde absoluta-
mente das filoloxías, rama na que a 
muller é moi maioritaria  e que tamén 
é ciencia como pode ser a física ou as 
matemáticas.
     As taxas de abandono dos es-
tudos antes de rematar a carreira 
como están?

 Temos un grave problema de taxa de 
abandono, en boa medida porque hai 
xente que se matricula en galego pois 
é das poucas carreiras nas que a nota 
de corte lle permite entrar. Pasan un 
ano e logo cambian. Nas filoloxías o 
abandono é bastante frecuente e en 
filoloxía galega é especialmente alto.
     Pódese establecer un perfil xeral 
das alumnas e alumnos que deci-
den estudar filoloxía galega?
 En xeral son persoas concienciadas co 
idioma e coa nosa cultura, galegofa-
lantes en orixe maioritariamente, ma-
lia que tamén temos algún neofalante, 
e son xente especialmente creativa: 
escriben,fan teatro,compoñen músi-
ca......Pero tamén os hai que empre-
gan o castelán como lingua habitual 
aínda que son minoría. A procedencia 
é fundamentalmente de Vilas e zonas 
rurais
     Ti es secretaria do ILG Maruxa. A 
discrepancia co reintegracionismo 
existe aínda?
 Eu creo que non é tan intensa como 
o foi no seu tempo, pero estar segue 
a estar
     Por que consideras que as posi-
cións oficiais son máis adecuadas 
que as posicións que defenden os 
reintegracionistas?
  Porque están máis próximas á reali-

Entrevista de Tino Lago
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HORIZONTAIS
A-CABALO DE PELO CASTAÑO CLARO TIRANDO A ROIBO- SABRE TURCO DE 
DOBRE CURVATURA. B-CIDADE GALEGA- TELEVISIÓN- PREPOSICIÓN-DEUS 
EXIPCIO. C-NOME DE LETRA-XOGADORA DE XADREZ- ÚLTIMA VOGAL. D-AXEN-
CIA DE INTELIXENCIA DOS USA- VOGAL-ANTIGO EQUIPO DE BALONCESTO DE 
FERROL-VOGAL- AO REVÉS IDA, PERTURBADA. E-AO REVÉS PREPOSICIÓN- EQUI-
PO DE FÚTBOL DA VILA DE CARBALLIÑO- BOTA GARGALLADAS. F-RÍO AFLUENTE 
DO SIL-CONSOANTE-ENTREGAN-GRAO DE ELEVACIÓN DE ALGO RESPECTO DUN 
PLANO HORIZONTAL DE REFERENCIA. G-50-CALIDADE DE OPALESCENTE-VO-
GAL. H-UTILIZAR TRATAMENTO DE FAMILIARIDADE-CONSOANTE- EN OURENSE 
EL-ENCORO QUE DÁ DE BEBER A VIGO .I -1º PERSOA DE SINGULAR DO PRESENTE 
DE INDICATIVO DO VERBO SOBAR -FROITO DO LODOEIRO- AS DÚAS PRIMEIRAS 
LETRAS DO ALFABETO. K-ENTREGA -PARTE DO CORPO QUE SE APOIA NO CHAN 
AO ANDAR- VOGAL -HOME CANTANTE DE ÓPERA DE RENOME- SEGUNDA NOTA 
MUSICAL .L-CONCELLO DA COMARCA DE REDONDELA

VERTICAIS
1-GUERRILLEIRO GALEGO QUE COMBATEU CONTRA O FRANQUISMO E QUE 
ADOITABA ACUDIR A PRESENCIAR OS PARTIDOS DO DEPOR-CONSOANTE. 
2-OÍDO- O CONXUNTO COMPLETO.3- SUBSTANCIA QUE SE EXPULSA NA URINA- 
COLLER ALGO QUE NON É TEU. 4-MIRA, OBSERVA-VOGAL-PAU- CONSOANTE. 5- 
VER ALGO AO LONXE SEN DISTINGUILO BEN-NOME DE LETRA.6- ABREVIATURA 
DE ISABEL-VOGAL-CONSOANTE- SUBSTANCIA QUE ELABORAN AS AVELLAS CO 
NÉCTAR QUE EXTRAEN DAS FLORES.7-A VILA DOS VIADUTOS-VOGAL .8- VO-
GAL- ROEDORES SEMELLANTES AO RATO PERO DE MAIOR TAMAÑO- ANIMAIS 
ANFIBIOS.9- AUTOR ROMANO DE COMEDIAS-500.10- INSUFICIENCIA VENOSA 
CRÓNICA-UN-EVITA.11-PRIMEIRA VOGAL- AO REVÉS MONARCA -CONSOAN-
TE- METODOLOXÍA DE TRABALLO COLABORATIVA PARA A CONCEPCIÓN DE 
PROXECTOS DE OBRA CIVIL.12-POSÚES- UNDÉCIMO.13-PEDRA GRANDE CHAN-
TADA NO CHAN UTILIZADA PARA PECHAR UN TERREO- TRES-ACESO.14-CON-
SOANTE-SÍMBOLO QUÍMICO DO ALUMINIO-PAU LONGO E DELGADO-CON-
SOANTE.15-EXPRESIÓN UTILIZADA NO EXÉRCITO PARA INDICAR QUE UNHA 
ORDE DEBE DE SER CUMPRIDA DE INMEDIATO-RECE-FAI QUE ALGO NON ESTEA 
TAPADO. 16-O SUBMARINO DO CAPITÁN NEMO-2º PERSOA DE SINGULAR DO 
PRESENTE DE INDICATIVO DO VERBO SER

O encrucilladOO encrucilladO 
                                Por Khan deanPor Khan dean

dade do que fala a xente. O galego 
normativo ten que achegarse o máxi-
mo posible ao galego que existe na 
fala real. Eu comprendo os argumen-
tos do reintegracionismo, paréceme 
unha posición perfectamente defen-
dible desde o plano intelectual, pero 
é unha opinión que non comparto.
     Como está a saúde do idioma 
galego neste momento concreto?
 É terriblemente preocupante. Por 
primeira vez na historia o castelán 
convértese no idioma máis usado en 
Galicia, a diferenza global é moi pe-
quena , pero na mocidade o uso do 
idioma castelán supera de maneira 
abafadora ao uso do idioma galego. 
A conclusión é evidente: se os mo-
zos e as mozas usan de maneira ab-
solutamente maioritaria o castelán, 
ese será o idioma no que eduquen 
aos seus fillos e fillas, e nun par de 
xeracións o idioma galego terá unha 
presenza moi minoritaria en Galicia.
E xa non é só unha cuestión de uso, 
senón tamén de dominio. Unha por-
centaxe elevada de rapaces e rapazas 
manifestan carecer de capacidade de 

uso  oral e escrito do noso idioma.
      Por desgraza, estou absoluta-
mente de acordo contigo Maruxa, 
de non facermos nada o camiño 
é a morte inexorable do idioma 
galego.  Esta situación pódese re-
verter aínda?
 Si, si que se pode cambiar. A batalla 
non se pode dar por perdida e cóm-
pre seguirmos pelexando para tratar 
de mudar esta situación tan difícil
       E que é o que hai que facer 
para tratar de cambiar a tenden-
cia?
 O galego está mal entre outras razóns 
porque se tomaron decisións políti-
cas que o levaron á situación actual. 
A súa recuperación só pode vir dada 
da toma de decisións políticas dife-
rentes que incidan na discriminación 
positiva en prol do galego que o leve a 
unha situación de equidade.
 Hai que darlle un pulo importante ao 
galego no ensino, inverter cartos pú-
blicos nos medios de comunicación 
en idioma galego, e crear referentes 
en galego quen sexan atractivos para 
a mocidade.

Entrevista /Cultura/Humor /Encrucillado

Estudantes de Belas Artes da Coruña
 organizan PELOZ_arte Z

 PELOZ_Arte Z é unha exposición 
nun pequeno municipio en A Co-
ruña, Carballa, onde se prioriza a 
selección de artistas mozos emer-
xentes, que estuden e xeneren arte 
conceptual, neste caso relacionado 
co tema do cabelo como obxeto de 
inspiración.
 O evento terá lugar o día 21 de Xa-
neiro do 2023 na “Barbería Daviz”, 
situada fronte o Concello de Caba-
na de Bergantiños.
 Escollemos esta barbaría como 
lugar de exposición debido a que 
engloba os dous temas principais, o 
cabelo, o cal se presenta como un 
tema pouco convencional no arte 
e a Xeración Z, a cal pertencen to-
das-las persoas relacionadas con 
dito evento.
 O obxectivo principal desta exposi-

ción sería mostrar o lado máis atí-
pico dun evento destas dimensións. 
Levándoo ao mais actual como a Xe-
ración Z, a cal céntrase en saírse do 
canon, o tradicional ou o preconcibi-
do. A función principal desta expo-
sición é que o propio lugar vai estar 
aberto e disposto para o público en 
horario laboral.
Contaremos coa colaboración de a 
tistas como Blanca Arribas, Cecilia 
Barreiro, Lucía Batalla, Lidia Canosa, 
Teo Castro, Manuel Estévez y Pau-
la Pontes, quenes cederon as suas 
obras pra ser expostas nas paredes 
da barbaría, creando un recorrido 
dende o audiovisual ao escultórico.
 A inauguración será as 16:00h, onde 
se realizará a sua vez un cóctel cos 
comisarios da
exposición.
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“Pazos de  Borbén necesita un cambio de goberno con 
urxencia absoluta. Precísao para saír da parálise na que está 
sumido, para mudar a mala xestión que sofre, para deixar 
de lado o sectarismo que padece, e para rebaixar tensións 

entre a veciñanza”
Luciano Otero, candidato de Alternativa Veciñal á alcaldía de Pazos

 Se hai algún concello que, para cal-
quera que teña ollos para ver , oídos 
para oír, e non estea afectado por 
ningún tipo de apriorismo ideolóxi-
co ou interese persoal, precisa un 
cambio de goberno ese é Pazos De 
Borbén. Esta localidade leva xa de-
masiado tempo padecendo un go-
berno inútil, inane,banal e insubs-
tancial do que é imposible atopar 
ningunha acción de goberno que 
lles faga merecedores de continuar 
dirixindo o seu concello. No que si 
son expertos os gobernantes de Pa-
zos é na práctica do cancro que pa-
dece Galicia desde a noite dos tem-
pos: a bipolarización da  sociedade 
en amigos , para os que hai todo, e 
inimigos para os que non hai nada.
      Podemos confirmar absolutamen-
te que Alternativa vaise presentar ás 
próximas eleccións municipais do 
concello de Pazos?
 Si, tivemos unha xuntanza e houbo 
coincidencia xeral en que todo o traballo 
feito estes anos debe de culminar aca-
dando o goberno do noso concello

          E podemos confirmar que vas 
encabezar ti a candidatura?
 Si, serei eu candidato á alcaldía
 Si, tamén o podemos confirmar. Vou ser 
eu o candidato á alcalde
       Sabemos xa se vas competir con-
tra Andrés novamente, ou se cadra 
será Eloisa a nova candidata dos po-

pulares?
 Que eu saiba non o teñen confirmado 
aínda. En calquera caso Andrés penso 
que é un candidato xa queimado e Eloisa 
entendo que nin é moi coñecida en Pa-
zos nin é que desperte moita simpatía.
           As expectativas realistas cales 
son?

 Eu creo que está todo moi aberto, 
máis aberto que nunca. A maquinaria 
electoral do PP non é absoluto des-
prezable, pero xa no 2019 o tiveron 
moi difícil, de feito se descontaramos 
os votos presuntamente fraudulentos 
dos censos supostamente irregulares 
eu creo que perdían a alcaldía. E nes-
tes 4 anos se alguén intenta dicir algo 
que fixeran para mellorar a súa posi-
ción de goberno non vai poder por-
que non existe. Máis ben o contrario, 
por exemplo no asunto da estrada de 
Nespereira Cepeda eu creo que van 
ter desgaste. Asemade hai exemplos 
notorios de mala xestión como a per-
da dunha subvención de 600.000€ 
para renovar o alumeado público, 
sufrimos varias multas de augas de 
Galicia polos vertidos....Incluso na 
xestión do día a día a sensación maio-
ritaria é de que estamos ante un alcal-
de ausente

      En relación á estrada de Nespe-
reira :hai cousa de un par de meses 
nunha rolda de prensa que deu o PP 
en Redondela, na que estaban Javier 
Bas e Ana Pastor, entre outros, eu 
pregunteilles por esa estrada e Bas 
díxome que o alcalde de Pazos estaba 
traballando ben nese asunto

Luciano Otero

Entrevista de   Tino Lago
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 É unha valoración incomprensible. 
Concellos de distinto signo político, do 
PP tamén, asinaron convenios coa DEPO 
como o que se lle pon sobre a mesa a Pa-
zos, e ningún puxo problemas, mentres 
que o noso leva moito tempo bloquean-
do a situación.
           Cal é o problema entón?: o con-
cello non quere pór a porcentaxe de 
cartos que lle corresponderían?, non 
quere molestarse en chegar a acor-
dos cos propietarios das fincas ou as 
dúas cousas?
 Eles din que se negan rotundamente a 
pór 1€, e por outra parte hai algún tra-
mo que transcorre todo por monte que o 
concello só tería que conseguir o acordo 
cos propietarios das fincas afectadas e fai 
dous anos que o alcalde se comprometeu 
a facer ese traballo e non está rematado.
            O horario dos plenos está pos-
to adrede para dificultar o acceso da 
veciñanza?
 Póñense nun día e nunha hora laborable 
e o que acontece é que dificultan o acce-
so do público e o traballo da oposición 
porque nos poñen todos os atrancos po-
sibles. A súa actitude parece que respon-
de a unha concepción do Concello como 
se fose deles.
           Cando solicitades algún tipo de 
información ou expediente actúan 
con dilixencia?
 A trancas e barrancas. Isto non só o su-
frimos a oposición, senón tamén o pade-
ce a veciñanza en xeral.
           Hai uns meses entrevistabamos 
a algunha traballadora do SAF de Pa-
zos que nos dicía que o Concello non 
lles fai nin caso. Ti sabes se é así?
 Eu creo que e unha constante. Pasa co 
SAF, pasa cos traballadores do lixo...
calquera persoa que vaia cun problema 
ao concello, o concello ponse de perfil 
e nunca está para a busca de solucións. 
Este goberno escápalle aos problemas

 No que respecta ao asunto dos empa-
droamentos presuntamente irregulares 
que se produciron hai catro anos, supo-
ño que desta volta estaredes vixiantes 
para que non volva acontecer?
 Desde logo que si. Antes de que se pe-
che o censo comprobaremos as altas e as 
baixas e comprobaremos que non haxa 
episodios de empadroamentos irregu-
lares. Supoño que co rebumbio que se 
montou hai catro anos desta volta corta-
ranse , pero non nos fiamos.
      Sabes se Conde ten pensado pre-
sentarse?
 Eu creo que non se vai a presentar..  
Teño a sensación de que xa é firme. Creo 
que eses votos na súa maioría non van ir 
ao PP , pois entendo que fundamental-
mente son votos descontentos coa xes-
tión deste goberno.
      Pazos de Borbén necesita un cam-
bio de goberno?
 Con urxencia absoluta. Necesítao pola 
parálise na que está sumido, pola mala 
xestión que sofre, para rematar co secta-
rismo e para rebaixar tensións entre os 
veciños
         E será desta volta?
 Eu agardo que si, de feito nós enten-
demos que a vitoria pasa polo entende-
mento das forzas da oposición e trasla-
dámoslle  unha proposta formal ao BNG 
e ao PSOE para irmos nunha candidatu-
ra conxunta.
        Que che contestaron?
 Quedaron de valoralo

O PP de Redondela valora como “ gravísimas” 
as declaracións da alcaldesa Digna Rivas

 O pasado día 22 o deputado 
Alberto Pazos, en calidade 
de voceiro local dos popula-
res redondeláns, compare-
ceu en rolda de prensa  para 
valorar, nas súas propias 
palabras,” as gravísimas de-
claracións da alcaldesa de 
Redondela”.
 Segundo A. Pazos, as de-
claracións da alcaldesa rea-
lizáronse nunha rolda de 
prensa “convocada exclusi-
vamente para atacar ao PP” e as con-
sidera “ intolerables” tanto polas súas 
formas como polo seu contido.
A.Pazos laiouse de que a rolda de 
prensa da alcaldesa se realizara nun-
has instalacións públicas, e de  que a 
alcaldesa intentou “ amedrentar” aos 
populares anunciando  que lle encar-
garía aos servizos xurídicos municipais 
o estudo de accións xudiciais contra o 
grupo municipal do PP.
Para Alberto Pazos, esta situación in-
dicaría que Digna Rivas “ utiliza os 
recursos públicos para os seus inte-

reses persoais e políticos”.Segundo 
o voceiro popular os servizos xurídi-
cos municipais deberan estar centra-
dos en actuar en asuntos relevantes 
da política local, como na resolución 
do mal funcionamento do SAF ou na 
posta en marcha dunha comisión de 
investigación sobre “ as actuacións 
presuntamente irregulares executa-
das polo goberno da señora Rivas na 
praia de Rande”.Unha comisión que a 
xuízo de Alberto Pazos bloquea a pro-
pia alcaldesa.
 No que respecta ao fondo da cuestión 
os populares consideran que o enfa-
do da alcaldesa deriva de que o PP 
“ contou a verdade sobre o contrato 
do alumeado”. Di Alberto Pazos  que a 
alcaldesa puxo “ en risco o alumeado 
de Redondela” e asemade acusárona 
de mentir tanto á veciñanza como á 
oposición.
 Redondela foi, afirma Alberto Pazos, 
“ o concello da comarca que máis tar-
de acendeu o alumeado de Nadal e o 
único que recibiu unha orde  de para-
lización”

Alberto Pazos

Redondela

Entrevista / Redondela
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“O mundo do fútbol ten partes moi sacrificadas para  o profesional”
Juan José Solla, Preparador físico do Olympique de Marsella e da selección de Marrocos

O amigo Solla é un prepara-
dor físico de primeiro nivel 
cun periplo moi importante 
por algunha das ligas máis 
prestixiosas de Europa, case 
sempre acompañando a Javi 
Gracia que exercía de primei-
ro preparador físico. Na ac-
tualidade traballa na canteira 
do primeiro equipo da cida-
de de Marsella, e no pasado 
mundial tivo a oportunidade 
de integrar o corpo técnico 
da selección de Marrocos, a 
grande revelación do cam-
pionato que acadou un máis 
que meritorio 4º posto. Nós 
conversamos con el.

      Como chega un rapaz de Reboreda 
á formar parte do corpo técnico da se-
lección de Marrocos?
 Pois habería que mirar bastante para atrás 
.Eu xoguei en distintos equipos como o 
Choco ou o Sárdoma de Vigo e decidín de-
dicarme a adestrar, gustábame e dábaseme 
ben. A parte de adestrar inicieina aquí, en 
concreto na Xunqueira. O factor educativo 
que ten o adestramento gustábame moito 
e comecei entón a formarme en Ponteve-
dra e na Coruña. Adestrei nas categorías 
inferiores do Choco. Rematei a carreira e 
fixen as prácticas no Celta. Alí estiven tres 
anos de adestrador asistente na categoría 
cadete.

      Non tiveches opción de continuar 
no Celta?
 Vía escasas posibilidades de progresar e 
apareceume unha opción de ir ao Ponte-
vedra xuvenil que considerei máis intere-
sante. Alí chego a facer a función de ades-
trador asistente do primeiro equipo. A 
partir de aí xa comezo a ver a posibilidade 
de poder vivir do meu traballo no mundo 
do fútbol
      Foi con Javi Gracia verdade?
 Si. Unha vez que el deixa o Pontevedra re-
cibe unha oferta do Cádiz e lévame a tra-
ballar alí con el. Logo estiven no Villareal 
B en segunda división   
    Vaia periplo¡

 Espera que non acaba aí 
a cousa. Despois fomos a 
Grecia, estivemos en dous 
equipos nese país, e logo vol-
vemos a España, en concreto 
ao Almería. Logo pasamos 
polo Osasuna, polo Málaga.  
Tamén estivemos an Rusia 
ata que nos apareceu a op-
ción dunha liga enorme-
mente atractiva como a In-
glesa onde creo que fixemos 
un gran papel
      O que os abriu as portas 
a volver de novo a España, 
a un dos grandes equipos 
de España?
 Si, chegamos ao Valencia 
aínda que foi unha tempora-
da de bastantes problemas. 
A verdade tivemos moitos 
atrancos para poder formar 
un bloque competitivo.
     E volta de novo a viaxar?
Pois si, e non a carón da casa 
precisamente, fomos a Qa-
tar. Fixemos unha boa tem-
porada e o adestrador decide 

parar a descansar unha temporada
      E ti?
 A min aparéceme a oportunidade de ir a 
Marsella a dirixir o departamento de des-
envolvemento de talento
    De que anos son os rapaces cos que 
traballas?
 De entre 16 e 20 anos, son proxectos de xo-
gadores para o primeiro equipo. Estando 
alí chámame Eduardo que acababa de in-
corporarse á selección de Marrocos e tiña 
a necesidade de contar cun preparador 
físico máis.
      Xa estamos logo na selección de  
Marrocos, e vaia mundial fixestes eli-
minando a un campión do mundo 

como España?
 Fixemos moi bo mundial si, pero nós tra-
tabamos de non fixarnos no rival que ti-
ñamos na cancha, a nosa filosofía e consi-
derar que a calquera conxunto se lle pode 
gañar.
      Cal era o voso obxectivo inicial?
 Pasar da fase de grupos malia que nós sa-
biamos que tiñamos moi bo equipo, aín-
da que para a maioría da xente foi unha 
sorpresa para nós non. Moitos dos nosos 
xogadores están a xogar en ligas europeas 
de máximo nivel
     Nalgunha entrevista dicías que o 
teu traballo comeza cando remata o 
partido. Por que?
 Referíame á selección pois o meu traballo 
fundamental é controlar a carga. Despois 
do partido teñen arredor de media hora 
para relaxarse un pouco e logo teñen que 
practicar distintos tratamentos e traba-
llos co obxectivo de regular a carga de es-
forzo.
     Ti probas os exercicios que lles 
mandas facer aos xogadores?
 Eu probei moitas das cousas pero o que 
teño moi claro é que un xinete é un xine-
te, e un cabalo é un cabalo. Hai partes nas 
que si son necesarias as experiencias pre-
vias pero hai partes nas que non , con ter 
capacidade para comunicalas de maneira 
correcta abonda.
     Non cres que o que pode chegar a 
cobrar un xogador de elite é desmedi-
do?
 Pode ser si, pero tes que considerar que 
é un mundo que xera moitísimos cartos. 
Entre entradas, TV e publicidade prodú-
cese moito diñeiro e se non se xerase non 
o cobrarían. Asemade supoño que a pre-
gunta refírese aos xogadores TOP, pero a 
inmensa maioría non está nese nivel eco-
nómico. Incluso os xogadores medios de 
primeira división non o teñen fácil para 

Entrevista de  Marco A. Santos Soto
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poder vivir toda a vida dos cartos que ga-
ñen nos seus anos en activo. E en segunda 
división é practicamente imposible.
     É dicir, non todo o que rodea ao 
universo do fútbol é luxo e  glamour?
 De ningún modo. Hai partes que son 
moi sacrificadas
     Un xogador sacrifica moito da súa 
vida persoal para chegar á elite?
 Si, claro. E non só os xogadores que che-
gan á elite. Calquera persoa que prac-
tique deporte de competición ten que 
renunciar a unha parte da súa vida social 
e persoal. A maioría non teñen o premio 
de chegar á elite, ou de poder vivir pro-
fesionalmente da práctica deportiva pero 
esfórzanse, renuncian a cousas e sacrifí-
canse igual.
      Como te sentiches cando eliminas-
tes a España?
 Moi contento , igual que cando gañamos 
ao resto de equipos aos que gañamos. 
Para min foi un partido máis que que-
riamos gañar como calquera outro. Cada 
partido que gañamos foi un  enorme mo-
mento de alegría.
      Pagou a pena todo ese tempo sen 
ver á familia entón?
 Pagou a pena claro que si. Asemade a 
selección de Marrocos pagou parte da es-
tancia das nosas familias en Qatar co que 
todo se fixo moito máis levadío. Pero fose 
como fose a experiencia do mundial foi 
impagable.
      Para cando un equipo galego?
 Para cando me chamen e para cando me 
valoren
     O futuro?
 De momento vou volver a Marsella. Eu 
traballo para o Olympique , o equipo desa 
cidade francesa, que me dá permiso para 
ir coa selección de Marrocos só cando hai 
algún torneo de seleccións que implique 
parada no torneo de liga. Teño outro ano 
máis de contrato en Marsella, a miña fa-
milia está contenta e eu tamén.

Entrevista / Redondela

Exito na recollida de alimentos do club Casa Paco 81Exito na recollida de alimentos do club Casa Paco 81
 Outro ano ano máis e fieis ao seu lema 
“convinecia, deporte e amizade” o grupo 
Casa Paco 81, logra bater o recor do ano 
pasado na tradicional recollida de alimentos 
non perecedeiros para Cáritas, durante o 
Nadal. Desta volta coa colaboración, como 
novidade, das Choqueiras, CPA Bolboreta, 
Centro de Reboreda, Fútbol Sala Redndela 
e New Balance. A entrega fíxose efectiva a 
responsables de Cáritas a principios de mes 
no Multiusos da xunquiera de mans Manolo 
Conde e representantes dos diferntes clubs 
colaboradores. 

Manolo Conde (2º dereita) coa representación de Cáritas e colaboradores

O tenor Redondelán Alfonso 
Blanco ofrece un recital 
na Vila dos Viaductos

 Baixo o Título “A mi mane-
ra” o Tenor Alfonso Blanco 
“Garavillo” trae a Redonde-
la un espectáculo musical o 
28 de xaneiro no Multiusos 
da Xunqueira. Mais coñeci-
do como Garavillo, Alfonso 
ofrecrá un amplo reperto-
rio acompañado de reputa-
d@s voces e instrumentis-
tas da contorna, como son 
as voces de: Diana Tarín, 

Conchi Rodríguez e Pilar 
Moráguez, o violín de Laura 
Quintillán, o contrabaixo de 
Gustavo A. Barcia e o piano 
do mestre redondelán Al-
berto Vilas. O evento será 
presentado polo gran poeta 
local José Carlos Velazquez.
 As entradas, de balde, xa se 
poden adquirir no Multiu-
sos da Xunqueira ata com-
pletar aforo.
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AER denuncia abandono e incumprimentos 
nas obras da contorna do Pazo Torres Agrelo
 O mal estado do firme nas estradas afectadas pola actuación, polas que 
circulan diariamente centos de vehículos, supón un risco evidente sobre 
todo co temporal que azota Galicia.
 A Agrupación asegura que “a deixadez principal é do goberno que non 
urxe á empresa concesionaria a reposición provisional das gabias, á que 
está obrigada por contrato”.  

 A Agrupación de Electores de Redon-
dela, AER, denuncia o abandono, por 
parte do goberno de Digna Rivas, e 
incumprimentos reiterados da empre-
sa concesionaria que está a realizar as 
obras de saneamento, abastecemento 
e pavimentación na contorna do Pazo 
Torres Agrelo. A día de hoxe, segundo 
constantan membros da agrupación, 
o firme das estradas que bordean o 
pazo, polas que circulan a diario cen-
tos de vehículos, presenta buracos, 
fochancas e charcos que fan moi di-
fícil o tránsito rodado na zona. A esta 
situación, súmase, ademais, o tempo-
ral que azota estes días Galicia, o que 
supón aínda máis risco para os que 
circulan por esta vía.
 A Agrupación defende que, ante esta 
situación, debe ser o concelleiro de 
Vías e Obras de Redondela quen re-
clame á dirección da obra que faga a 
reposición provisional das gabias na-
mentras non estea listo o asfaltado fi-

nal, sobre todo tendo en conta a situa-
ción meterolóxica. Con esta solución, 
habitual neste tipo de actuacións, evi-
taríanse as inundacións e manteriase 
o firme en condicións óptimas para o 
tránsito rodado. Asimesmo, AER recla-
ma que, de xeito urxente, se sinalicen 
as zonas afectadas co fin de garantir a 
seguridade vial.  
 A actuación na contorna de Torres 
Agrelo é un proxecto que coñece ben 
AER,  xa que foi durante o seu paso 
polo goberno local cando saiu adiante. 
De feito, mentres estivo a Agrupación 
ao fronte da concellería de Medio Am-
biente leváronse a cabo as modifica-
cións necesarias, eliminando o trazado 
da rede de saneamento do interior do 
Pazo, que supuña un informe desfavo-
rable por parte de Patrimonio e conse-
guindo tamén a aprobación de ADIF. 
De feito, na actualidade, as obras si-
tuánse na actualidade debaixo da pon-
te de ADIF. 

Imaxe do roteiro organizado polo activista local Noé Covelo

Imaxes do estado da zoa de Torres Agrelo

Redondela

Redondela

Redondela

Un activista Redondelán veciño de 
Fortóns crea un roteiro para visibilizar 

a perigosidade da N-555
No roteiro participaron integrantes de AER e ANOVA

 Noé Covelo e veciño de Fortóns, na 
subida cara a peinador dende Redon-
dela pola N- 555, canso de denunciar 
a perigosidade desa estrada organi-
zou un roteiro no ano 2013 para por 
en valor a perigosidade para os vian-
dantes desa estrada ao cal asistiron 
representantes de AER e ANOVA. 
 Froito dunha publicación dun xornal 
local na  que  se expuña que o depu-
tado  e candidato a alcaldía do PP,  
Javier Bas, propuxera 400 iniciativas 
para humanizar dito tramo, Noé volta 
a carga na loita cos veciños do lugar.
 “O que vende Javier Bas e todo 
fume, un caramelo para contentar 
aos seus militantes e electores e sin 
nigún valor para nin seriedade parao 
conxunto dos veciños afectados” se-
gundo afirma Noé
 Na proposta presentada polo PP no 
mandato de Javier Bas, da estrada 
Redondela-Peinador, cuxa segurida-

de foi denunciada en nimerosa oca-
sións, vendeuselle aos veciños a al-
tenativa do paseo do río Maceiras, 
carente de iluminación e que todos 
os anos, como e caso de este, que-
da inutilizado como consecuencia 
das moi previsibles e naturais choi-
vas invernais e as continuas me-
dras do cuce do propio río, o que 
por aquel entón a veciñazanza to-
mou como outra “tomadura de pelo, 
mofa e insulto á intelixencia”   pola  
xestión de aquel goberno local a 
este problema que califican de moi 
grave. 
 Porén voltan a retomar a denuncia 
de cara a nova corporación debido 
a os últimos improperios do clima 
eque ten como cada época de choi-
vas a crecida do Maceiras e a con-
secuente inaccesibilidade do cami-
ño alternativo proposto por aquel 
goberno local dirixido por Javier Bas  
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Pazos de Borbén

RedondelaOpinión

M

Xoan Alonso “Pipa”

Manolito GÜÁ
anolito Güá foi o mellor xo-
gador de canicas de toda 
Redondela e, si daquela, 
houbesa unha Federación 

Galega de Canicas( FGC) el tería 
sido o capitán por diante de calque-
ra outro, pero, non foi así.
 As canicas eran un xogo popular, 
de tempada, cuxa orixe remóntase 
ó caluroso e lonxano Exipto .
O deporte rural dos nenos e das ne-
nas cos piterpáns e cos patalóns fu-
rados polos xeonllos. O pasatempo  
dos cativos silvestrados, de mans 
ennegrecidas coma as mans dos 
mecánicos do tren.
 Para nós, que botabamos máis 
tempo fora que dentro das nosas 
casas e que non pensabamos que 
un podía vivir do ploquin ou do güá, 
as canicas eran outro xeito máis de 
realcionarse, socializar e amorear 
trofeos de cristal nun bote colacao.
Xa dende ben neno, Manolo collera 
polo aire a técnica de termala ca-
nica entre o dedo índice e a articu-
lación da primeira falanxe do dedo 
polgar da mesma man. 
Aquel xeito de xogar chamábase ti-
rar de óso, nivel profesional. Non é 
que fora moi difícil pero tiña o seu 
aquel e precisabas de moita prácti-
ca para dominala técnica, e, logo da 
técnica, controlala potencia do dis-
paro. É dicir, que a bola fose onde ti 
quixeras que fora.
 Tiñamos outro xeito de tirar, máis 
sufrido que se chamallaba tirar de 
unlla. En realidade era o mesmo 
que tirar de óso pero desta vez 
apoiabas a canica na unlla do dedo 
polgar. O mal viña logo de moito xo-
gar pois co roce do cristal e a terra 
acababas ca unlla en carne viva e, 
coma pouco, sete días de baixa.

 O  Manolo era o mellor xogador de 
canicas da historia de Redondela 
ata que perdeu o ollo dereito.
No Campo das Redes e na Picota 
chamábanlle Bufalo Bill ou franco-
tirador, pola súa puntería, pero, foi 
no Adro onde lle puxeron o alcume 
de Güá, Manolito Güá, unha tarde  
que lle gañou tódalas canicas ós 
rapaces xogando ó Güá. Chúqui-
lis-chúquilis, pielohai, pase de bola 
e à cazola. 
Pelounos a todos, coma diciamos 
por aquel entón. 
Foi para casa cos petos cheos de 
canicas de tódalas cores, tamaños 
e materiais. Vidro,  alabastro, ferro, 
barro, cristal, ata apañou algunha 
de madeira do fillo de Parolo, o car-
pinteiro. 
 ¡Non tiña onde levalas o cabrón!   
Nós iamos atrás del en procesión, 
coma se fose un santo, Santo Ma-
nolo do Ploquin, a ver se nos aga-
sallaba con un pelouro americano 
ou unha bola de aceiro. As divinida-
des están aí, e, ainda que un non 
teña fé, non está  de máis  pedirlles 
cousas, milagres, agasallos. “ ¡Viva 
Santo Manolo do Ploquin!” Pero 
nada, nin pelouro nin hostias. O Ma-
nolo era agarrado coma un piollo, 
coma a raiz dun toxo vello.
 Manolo sempre dicía que o día que 
fixeran deporte olímpico o Güá ou 
o Ploquin ía selo primeiro en traer 
unha medella de ouro olímpico para 
Galiza. As seguintes había de re-
partilas entre nós.
 Con todo, o güá, o ploquin, a meta 
xamáis deixaron de ser un xogo es-
tacional para cativos cos xeonllos 
furados e as unllas negras coma as 
unllas negras dos mineiros do wol-
framio prexubilados.

O BNG de Pazos aclara que presentará a 
súacandidatura con Xurxo Pardo Besadío 

como candidato a alcaldía 

 O BNG de Pazos de Borbén aclara ante o 
comunicado de prensa de Alternativa Ve-
ciñal que o BNG de Pazos de Borbén en 
ningún momento recibiu ningunha chama-
da, nin comunicación formal por parte de 
Alternativa Veciñal para a formación dun-
ha candidatura conxunta nin nas vindeiras 
eleccións de maio do 2023, nin nas pasadas 
eleccións do 2019.
 O BNG de Pazos de Borbén ten un proxec-
to serio é sólido, que leva moitos anos tra-
ballado a prol do cambio neste concello. Por 
iso hai 2 meses que presentou o seu candi-
dato Xurxo Pardo Besadío e as compañei-
ras e compañeiros que o acompañarán.
 As forzas de esquerda en Pazos de Borbén 
están destinadas a manter conversas e tra-

ballar conxuntamente para botar fora o 
Partido Popular. Para iso necesitase con-
fianza e respecto, polo que lanzar notas 
de prensa que falsean a realidade en be-
neficio propio non contribúe a xerar un 
clima de confianza e só beneficia o Par-
tido Popular.
O proxecto do BNG é un proxecto que vai 
máis alá do local, un proxecto común para 
todos os concellos do país, que non pasa 
por candidaturas que se limita a ámbitos 
estritamente locais que non teñen poder 
de intervención con administracións que 
marcan a vida das veciñas e veciños. Un 
proxecto nacionalista e de esquerdas que 
busca mellorar a vida das veciñas e veci-
ños de Pazos de Borbén.
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Seso Durán alumea o seu exterior coa súa voz interior
“A voz interior é un convite a contarmos 

un pouco máis cos demais”
Seso Durán, letrista, compositor, intérprete e profesor de música

 O noso amigo Seso Duran quita un novo single : “ A voz Interior” e nós aproveitamos a ocasión para conversar 
con el, porque parafraseando a Carmen Martín Gaite: “ Non hai pracer máis grande que a conversa cando quen 
fala ten gañas de falar, e quen  escoita ten gañas de escoitar”. E o Seso ten a cualidade de producir ese efecto en 
min, sempre que teño o gusto de conversar con el. Velaí vai o que deu de si a nosa conversa

Seso Durán no seu estudio de Pazos de Borbén

      A xira de  Son da memoria pechás-
tela na Coruña verdade?
 Si, no teatro Colón. E foi un momento 
especialmente emotivo para min. Xusto 
antes de comezar a actuación nese im-
portante escenario non te podes imaxi-

nar o que me pasou pola mente.
      Non, pero encantaríame sabelo
 Lembrei o folio en branco, veume á 
mente a folla en branco antes de  que as 
miñas emocións e sensacións tomaran 
forma escrita nas letras de O Son da Me-

moria.
    Que bonito¡.Supoño que sería algo 
parecido ao que expresaba Machado 
naqueles versos que falaban sobre  
facermos camiño ao andar?
 Supós ben. Foi unha oceánica sensa-
ción de plenitude. O concerto en si foi 
moi bonito, todo o relacionado coa ac-
tuación foi excelente, pero ese momento 
en concreto Marcos, foi a concreción do 
que eu creo que debe de ser algo pareci-
do á felicidade.
      En abril do ano pasado sae o teu 
novo disco: Ascensión. Ese álbum su-
pón a túa  consolidación como músi-
co en solitario?
 Eu estou en proceso de consolidación 
permanente. O día que me “ consolide” 
deixo de facer música.
     Este proceso de aprendizaxe per-
manente que mencionas se cadra un 
día nos dá unha sorpresa e lévate a 
navegar polo universo do Regetón...?
 Ha ha ha.. pois por que non?.Tería que 
aprender dunha cultura que descoñezo 
case por completo, pero nese estilo de 
música eu en principio non vexo nada 
máis do que xa pasou moitas veces ao 

longo da historia: un estilo de novas xe-
ración que é rexeitado polas xeracións 
anteriores. Non esquezas Marcos, que 
nas súas orixes en Puerto Rico o Regetón 
foi unha música popular e contestataria.
     Eu creo que iso que describes é 
unha pulsión inherente ao ser hu-
mano: as xeracións presentes sem-
pre tendemos a minusvalorar á que 
ven despois ca nós
 Estou de acordo, e a música é un univer-
so no que se pode apreciar , esa pulsión 
que mencionas, de maneira moi impor-
tante. Lembro que cando eu era adoles-
cente e comezaba a consumir música, o 
que a min me gustaba case era anatema 
para a xeración anterior á miña.
      Como está a ser a acollida de “As-
censión”?
 Desde o punto de vista da crítica es-
pectacular. En varios medios e portais 
musicais como por exemplo “ Ábrete de 
orellas” de Pepe Cunha, un podcast que 
a min  me encanta, valoraron moi ben 
o traballo. Por outra parte as valoracións 
veñen de xente que a min me interesa 
especialmente como o propio Pepe , ou 
Emilio González pois son críticos que 

Entrevista de  Marco A. Santos Soto
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son capaces de mergullarse ata o máis 
profundo e comprender o que o músico 
intentou facer co seu traballo.
      E que é o que intenta facer Seso 
Durán?
 Imaxino que o mesmo que todos os 
creadores: construír un universo persoal 
e distinguible.
     Que é o que máis destacarías de  
Ascensión?
 Eu creo que a música, os ambientes e as 
letras están moi ben relacionados
      Estás nun top 20 de música esta-
tal?
 Si, un orgullo enorme desde logo. Seica 
a mensaxe que mandamos nunha bote-
lla está chegando a moitos sitios.
      Ascensión ten máis de emocional, 
ou de racional?
 Todos os meus traballos teñen unha 
parte emocional moi importante. Pero 
eu como mellor funciono é cando dese-
ño un método de traballo racional e o 
cumpro claro. E na miña música tamén 
hai unha parte de azar. Ás veces estás 
buscando chegar a unha meta e de sú-
peto encóntraste con outro lugar, ao que 
chegaches por casualidade, que che gus-
ta máis que o obxectivo que tiñas inicial-
mente.
      A música galega está en bo mo-
mento?
 Pois, xusto cando coñecemos os esta-
rrecedores datos de uso do noso idioma 
entre as xeracións máis novas, o que vou 
dicir pode parecer unha tolemia pero eu 
creo que a música galega está no mellor 
momento da súa historia. Agora temos 
que conseguir que teña moito máis es-
pazo nos medios, especialmente nos 
medios públicos. E nos festivais tamén 
por suposto, pois en moitos deles, finan-
ciados con diñeiro público das galegas e 
dos galegos, a presenza da música galega 
é ridícula.
 Os que facemos música en galego non 

estamos nos medios , o da Radio Gale-
ga Música, cunha canción en galego de 
cada dez é incualificable, as radios co-
merciais, que se benefician de axudas 
públicas non poñen música en galego 
.....Iso é traballar pola cultura do país?.
desde logo que non.
     Fálanos dos 5 músicos que traba-
llan contigo?
 Isra, Lucas, Manu, Alex e Pedro. Son os 
que ma acompañan na xira de Ascen-
sión. Todos son músicos excelentes cos 
que teño unha moi boa relación, fanme 
sentir moi ben e axúdanme a crecer. Es-
tamos con fame, con fame de tocar.
      O teu novo tema chámase “ A voz 
interior. Hai que facerlle caso á voz 
interior?
 Eu creo que esta é unha canción que 
pode cantar calquera persoa, pois todos 
somos un pouco adictos a nós mesmos, 
ao noso mundo propio, á nosa voz inte-
rior. A voz interior é un convite a que non 
nos deamos tanta importancia a nós 
mesmos, e contemos un pouco máis cos 
demais, sexamos quen de ollar ao noso 
redor e sexamos conscientes de que to-
dos necesitamos atención.
    Rematamos Seso saíndo do uni-
verso musical, porque non quero 
pechar esta conversa contigo sen 
coñecer a túa opinión sobre os da-
tos de uso do idioma galego que 
coñecemos recentemente?
 É terrible si. A desgaleguización da 
mocidade é un fenómeno que obser-
vo xa desde hai moito tempo, case 
desde que comezou o meu traballo na 
docencia. O problema é moi serio. O 
idioma, como lingua ornamental, li-
túrxica, como o latín, pode durar cen-
tos de anos, pero o que está en serio 
risco  vital é a presenza do noso idio-
ma como lingua viva. O galego viaxa 
camiño da extinción e faino por deci-
sións conscientes.

Situación de risco: 
INFLUENZA AVIARIA

 Atendendo á petición da Conselle-
ría do Medio Rural – Dirección Xeral 
de Gandaría, Agricultura e Industrias 
Agroalimentarias, o Concello colabo-
ra na difusión das medidas orientadas 
fundamentalmente a evitar o contacto 
directo ou indirecto das aves domés-
ticas coas aves silvestres de calquera 
especie no termo municipal de Redon-
dela por estar declarado Zona de Es-
pecial Vixilancia :
•Prohíbese a cría de aves ao aire libre: 
todos os propietarios de aves deben 
recluír as súas aves en instalacións 
pechadas ao cuberto. Se isto non fora 
posible por non dispoñer destas insta-
lacións, poderíanse manter as aves no 
exterior sempre que existan teas paxa-
reiras ou calquera outro dispositivo que 
impida o acceso das aves silvestres, e 
sempre que se alimente e subministre 
auga ás aves domésticas no interior 
das instalacións que impidan o contac-
to das aves silvestres coa auga ou ali-
mento destinados ás aves domésticas.
•Queda prohibido o uso de reclamos 
de caza con aves do tipo anátidas (pa-
rrulos ou similares) e charadriiformes 
(gaivotas e similares).

•Queda prohibida a cría de parrulos, 
ocas e gansos xunto con outras espe-
cies de aves de curral
•Prohíbese dar ás aves de curral auga 
procedente de depósitos superficiais, 
fontes ou outras orixes nas que pui-
deran ter acceso as aves silvestres, 
salvo que a auga fora sometida a un 
tratamento de hixienización que garan-
ta a inactivación de posibles virus da 
influenza aviaria.
•Os depósitos de auga de subministro 
para as aves domésticas, que puidera 
haber no exterior, deberán ser protexi-
dos para impedir que poidan acceder 
as aves silvestres ou as súas dexec-
cións.
•Quedan prohibidas as concentracións 
de aves de calquera tipo, comerciais 
ou non (exhibicións, concursos...), tan-
to de aves de curral como doutras aves 
distintas a estas (p. ex. aves ornamen-
tais ou similares).
•É obrigatoria a inscrición dos currais 
familiares de autoconsumo no Rexistro 
Galego de Explotacións Avícolas da 
Consellería do Medio Rural.
Así mesmo recoméndase
•As persoas relacionadas con granxas 

Redondela

Entrevista/ Redondela
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avícolas comerciais que posúan 
tamén unha explotación avícola 
de tipo curral familiar, deben evi-
tar ter contacto con aves dunha 
e outra explotación sen previa-
mente tomar as axeitadas medi-
das de bioseguridade (lavado de 
roupa, lavado de mans...), espe-
cialmente se as aves do galiñei-
ro familiar teñen posibilidade de 
contactar con aves silvestres.
 As persoas titulares ou traballa-
doras en explotacións ou titula-
res de currais familiares de calquera 
tipo, no caso de realizar actividade 
cinexética de caza  menor de aves, 
deben manter as adecuadas prácticas 
de bioseguridade unha vez finalizada 
a actividade cinexética, procurando no 
entrar en contacto coas aves domésti-
cas da súa propiedade
 En relación á obriga para as persoas 
titulares de currais familiares de auto-
consumo de inscribir o seu curral no 
Rexistro de Explotacións Avícolas da 
Consellería do Medio Rural, compre 
lembrar que a única finalidade deste 
rexistro é ter constancia da existencia 
do curral, como información de intere-
se nunha situación de emerxencia sa-
nitaria por influenza aviaria no territorio 
galego.
O rexistro pode realizarse por diversas 
vías:
 Na sede electrónica da Xunta de Ga-
licia (https://sede.xunta.gal/portada), 
cubrindo o formulario MR 501A – Ins-

crición no rexistro de explotacións 
avícolas non co¬merciais. Xúntase 
modelo para o seu coñecemento e 
uso se o consideran.(https://sede.
xunta.gal/detalle-procedemento?co-
dtram=MR501A&ano=2015&numpu-
b=1&lang=gl )
 Nas Oficinas Agrarias Comarcais 
(OAC) da Consellería do Medio 
Rural.(https://www.xunta.gal/servi-
zos-no-mapa)
 OFICINA AGRARIA COMARCAL EN 
REDONDELA: Paseo da Xunqueira, 
15, 1º andar

Unha das especies que nos visitan cada ano

O teu 
xornal en 
galego

Redondela contará por primeira vez con 
2 recoñecementos especiais en Fitur

Redondela

 Redondela formará parte 
de Fitur por primeira vez 
na historia do municipio 
con 2 recoñecementos 
especiais, ademais da dis-
tinción dentro do Xeodes-
tino Ría de Vigo e Baixo 
Miño. O stand institucional 
de Galicia mostrará pre-
sentacións individuais en 
recoñecemento ao valor 
patrimonial da Batalla de 
Rande e o Cemiterio máis 
bonito de España, conce-
dido ó Cemiterio dos Ei-
dos. Redondela participará 
en Fitur por primeira vez 
na historia do municipio con 
2 recoñecementos especiais, ade-
mais da participación dentro do Xeo-
destino Ría de Vigo e Baixo Miño.   O 
stand institucional de Galicia disporá 
dun mostrador especificamente dedi-
cado á Q de CALIDADE TURÍSTICA, 
onde Redondela estará representa-
da a través da Batalla de Rande que 
acaba de recibir recentemente esta 

distinción por parte do Instituto para 
a Calidade Turística Española (ICTE); 
Ademais contará co recoñecemento 
Premio Eidos-Redondela: el Cemen-
terio más bonito de España, cunha 
presentación individual dentro dos re-
coñecementos especiais de Turismo 
Galicia.
 A Presentación de RECOÑECE-
MENTOS ESPECIAIS que realizará 
Turismo de Galicia será o xoves 19 

Digna Rivas, alcaldesa de Redondela, con Reyes Maroto, Ministra de Turismo

Redondela
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de xaneiro, ás 14.30h. Nesta estarán 
presentes a alcaldesa, Digna Rivas, 
xunto coa Concelleira de Turismo, 
María Castro.
Fitur é a primeira cita anual para os 
líderes da industria do turismo, un 
punto de encontro global para os pro-
fesionais e a feira líder dos mercados 
receptivos e emisores de Iberoaméri-
ca. Redondela está presente dentro 
do Xeodestino Ría de Vigo e Baixo 
Miño presentando a súa proposta 
“Degusta” centrada na gastronomía e 
na que non falta o Choco de Redon-
dela. Na edición anterior a alcaldesa, 
Digna Rivas, mantivo contactos con 
profesionais do sector, así como coa 

ministra de Turismo, Reyes Maroto, 
e o secretario de Estado para o Tu-
rismo, Fernando Valdés para dar a 
coñecer a oferta cultural e patrimonial.
“Este ano ademais de presentar a Re-
dondela dentro do Xeodestino Ría de 
Vigo e Baixo Miño, estou moi orgullo-
sa de poder dicir que levamos dous 
recoñecementos especiais por pimei-
ra vez na historia do municipio. Todos 
estes anos de traballo tiveron o seu 
froito, pois os profesionais e represen-
tantes institucionais da industria turís-
tica valoran a cantidade e calidade da 
nosa oferta”, explica Rivas.
 Tras a maior crise xerada pola pan-
demia, Fitur será o escenario que 
confirme a recuperación/aproxima-
ción das cifras de 2019. Algo do que o 
Concello de Redondela está singular-
mente satisfeito, pois segundo apunta 
Digna Rivas “Redondela non só recu-
perou os datos previos a pandemia 
senón que os mellorou superando as 
cifras de visitantes nun 30% respecto 
ao 2018. Segundo datos da oficina 
de turismo, acadamos os mellores 
resultados dos últimos 5 anos. As ten-
dencias turísticas e as demandas do 
público variaron nos últimos tempos”, 

Redondela
asegurou a alcaldesa quen incidiu so-
bre o feito de que un gran número de 
persoas “relegan a un segundo plano 
o tradicional turismo de sol e praias e 
decántanse polo turismo natural ou 
polo descubrimento dun turismo patri-
monial e histórico no que Redondela 
ten moito que ofrecer”.
DENTRO DO ESPAZO XEODESTI-

NO RÍA DE VIGO E BAIXO MIÑO
 Redondela presenta dentro do stand 
de Turismo Galicia todas as súas pro-
postas turísticas como:
 A Festa da Coca, declarada de Inte-
rese Turístico de Galicia, coa espec-
taculares Danza das Espadas e Dan-
za das Penlas.
 A excelencia gastronómica da Festa 
do Choco que, ano tras ano, pon en 
valor uno choco autóctono da ensea-
da de San Simón.
 O Festival Internacional de Monicre-
ques, de recoñecido prestixio dentro 
e fora das nosas fronteiras.
 O Festival ArteLixo, que cada ano 
conta cunha maior sona, o Festival 
de Artistas de Rúa.
 Os tradicionais Maios ou a Festa dos 
Fachos, unha boa mostra do que Re-
dondela oferta en cultura, gastrono-

mía, arte e tradición.
 A estes atractivos innegables, sumá-
base abundante información sobre a 
potencialidade do municipio redonde-
lán en patrimonio artístico e cultural, 
aspecto no que o Goberno local tra-
balla arreo para a súa rehabilitación 
e posta en valor. Cemiterio de Eidos, 
Fonte de Santiago ou Fonte da Raí-
ña, todos eles recentemente recupe-
rados, son tan só unha pequena mos-
tra dos numerosos atractivos cos que 
conta Redondela neste campo.
 Doutra banda, a cultura castrexa co 
castro de Negros como elementos 
destacado , os petróglifos da área de 
Monte Penide ou do Charco da Lagoa 
en Trasmañó, únense ao Centro de 
Interpretación da Batalla e Patrimonio 
de Rande á hora de achegar ás e aos 
visitantes, fragmentos da historia de 
Redondela da importancia que o mu-
nicipio tivo ao longo dos tempos.
 Espertou un grande interese entre 
as e os profesionais turísticos, o fei-
to de que Redondela fose punto de 
confluencia do Camiño Portugués e 
Camiño Portugués pola Cousas (este 
último o que maior crecemento ten de 
todos os roteiros xacobeos) o que su-
pón un fluxo constante de persoas.
 Nese sentido, Digna Rivas lembrou 
o traballo que se está desenvolvendo 
desde a Concellería de Turismo para 
que as e os peregrinos que percorren 
o roteiro xacobeo “non só pasen por 
Redondela, senón que se deteñan no 
municipio, pernoiten e teñan a oportu-
nidade de coñecer máis a fondo non 
so a nosa riqueza cultural, artística 
e patrimonial, senón a hospitalidade 
das nosas xentes”.
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Pedro Cortegoso Gago,  Traballador do SERGAS
Opinión

O 2023, un ano electoral ano que entra estará mar-
cado polas eleccións mu-
nicipais e xerais, estas van 
condicionar a actuación dos 

partidos políticos cuxas maquinarias 
electorais xa funcionan a toda máqui-
na para dar vida ao “circo da demo-
cracia”. 
Os representantes do réxime tenta-
rán poñer a súa faciana mais amá-
bel para tentar convencernos que o 
seu produto é o mellor, que lava máis 
branco (nunca mellor dito). Lavan e 
deixan dun branco impoluto un réxi-
me centralista e capitalista onde todo 
quedou atado e ben atado tras a mor-
te do Caudillo. Ataron ás poltronas os 
maxistrados, os xenerais, os oligar-
cas, a xerarquía católica, e creáronse 
novas para os recen paridos partidos 
políticos do novo réxime do 78.

O mundo
 Continuará no 23 como o deixamos 
no 22, nunha loita entre o nacemen-
to e a morte, entre a desaparición da 
hexemonía do imperialismo USA  e a 
aparición dun novo orde multipolar. 
Cun imperio que pretende seguir fa-
cendo o que mellor sabe facer: pro-
vocar guerras, organizar golpes de 
estado, bombardear países, asasinar 
lideres, ameazar gobernos. 
E isto coa colaboración e subordina-
ción dunha Unión Europea dirixida 
por uns monicreques sen nivel que 

desprezan e pretender sacrificar aos 
pobos que gobernan. Até o último 
ucraíno repiten mentres envían ar-
mas e cartos para tentar manter un 
imperio decadente.
 Con todo da a impresión que a situa-
ción está cambiando e cada día hai 
máis países que resisten a aceitar as 
“regras de xogo” do occidente colec-
tivo.

Estado Español
 Na España monárquica continuará 
o circo político mediático co que nós 
alimentan todos os días institucións, 
partidos e medios de comunicación. 
As leas entre o PSOE e o PP coa 
participación de actores secundarios 
como Cs, Vox, ERC ou Bildu só te-
ñen como finalidade anestesiarnos 
e distraernos dos problemas diarios. 
Cambiou de cromos no constitucio-
nal, progresistas e conservadores, 
tanto monta monta tanto.
 E mentres o noso nivel de vida afún-
dese. Baixan os salarios e soben a 
gasolina, o gas, a electricidade, os 
prezos nos supermercados. As sub-
vencións aos combustíbeis e aos ali-
mentos de primeira necesidade van 
para aos petos dos especuladores. 
A reforma laboral continúa en todo 
o seu esplendor, a lei mordaza non 

se toca e, pola contra, sácanse da 
manga unha nova Lei de Segurida-
de Nacional e unha reforma da “se-
dición” para reforzar as capacidades 
represivas do estado. Menos mal que 
temos o goberno máis progresista da 
historia.
 Porén, se hai algo no que curiosa-
mente coinciden todos é na súa po-
sición sobre a guerra en Ucraína e 
no apoio ao seu goberno nazi, o que 
dispara con armas españolas contra 
a súa propia poboación, que bombar-
dea hospitais e mercados. 
 Temos o goberno mais militarista 
da historia, que leva gastados miles 
de millóns en armamento, que envía 
inxentes cantidades de cartos para 
continuar a guerra en Ucraína. Espa-
ña sempre ao servizo de EEUU.

Galiza 
 O noso pobo vai seguir sometido 
polo estado español a unha situa-
ción de dependencia, como boa colo-
nia que é. Estes anos de autonomía 
demostraron ben demostrado que a 
Xunta é un invento para continuar a 
doma e castración de Galiza. 
 No 23, como no 22 e nos anteriores, 
continuaremos sofrendo a pandemia 
de “arcolitos”, acompañados dunha 
nova especie invasora: o eólico. Uns 
muíños ao parecer anfibios, xa que 
o mesmo poden chantalos no monte 
como no mar. 
 O nosos sectores produtivos segui-
ran minguando grazas á divina inter-
vención da UE, o estado español e a 
administración autonómica, empeña-
dos en recortar cotas de pesca, “des-
güazar” barcos e fechar explotacións 
gandeiras.
 E que dicir do idioma, de mal en peor 
coa política de xenocidio lingüístico 
e cultural aplicada polo PP desde a 

Xunta, coa connivencia do PSOE en 
concellos e deputacións.

Que facer?
 O primeiro e fundamental e falar cla-
ro e dicir a verdade. Hai que explicar 
cara onde camiña o mundo e polo 
tanto nós. 
Explicar cal é a nosa realidade eco-
nómica e social integrados no estado 
español e na UE, onde deciden como 
vai ser a nosa política forestal, ener-
xética, industrial, pesqueira, etc, sen 
que poidamos dicir ren.
 Explicar que supón para Galiza, 
como parte do estado español, estar 
integrada nunha organización como é 
a Otan. Un instrumento ao servizo do 
imperialismo e do capitalismo made 
in USA, unha organización criminal 
que bombardea con total impunidade 
países, poboación civil, que alimenta 
a guerra contra Rusia, a desestabili-
zación de Iran, Venezuela, etc, e que 
ten como futuro obxectivo a China.
 Explicar que o autonomía que temos 
hoxe non é un instrumento válido 
para solucionar os noso problemas, 
non serve para que poidamos deci-
dir nada, xa que o enramado políti-
co institucional herdado do franquis-
mo ten os instrumentos para diluír o 
noso “autogoberno” como o azucre 
na auga. 
 Os límites do campo de xogo e as 
regras só existen para o pobo ga-
lego pero non para o estado espa-
ñol. Exemplos recentes temos nos 
intentos de vascos e cataláns por 
cambiar “democraticamente” as re-
gras, e reprimidos institucionalmen-
te uns e policial e xudicialmente os 
outros.
 É necesario falar claro sen opor-
tunismos políticos e sen estar 
condicionados polos resultados 
electorais, para iso precisamos ins-
trumentos políticos á altura das cir-
cunstancias. Témolos? 
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O Concello adxudica a pavimentación dos 
vieiros municipais

A alcaldesa, Victoria Portas, recoñece a importancia de mellorar os vieiros 
municipais e a senda peonil para facilitar o tránsito a veciñanza

Cangas

 O Concello de Cangas adxudicou a pa-
vimentación de diferentes vieiros muni-
cipais e que serán  financiada a través do 
Plan Concello 2022 con 200.071,20 € . 
 As actuacións desenvolveranse nos viei-
ros municipais  de : 
 Rúa Ferruxiña I e II ( Parroquia de Al-
dán) 
 Rúa Telleiro/ Boticaria (Parroquia de 
Coiro), 
 Rúa da Garita, Rúa Pepe Simón e Lajes 
do Pico ( Darbo) . 
 Sete empresas concurriron ao proce-
demento de licitación convocado polo 
Concello, sendo a adxudicataria COV-
SA , a que mellor puntuación obtivo ao 
presentar unha mellora económica que 
deixa a obra en 174.402,07 euros. 
 A alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, 
insiste na importancia destas obras. Pri-
meiro por tratarse duns viais que pre-
cisaban dita pavimentación pero que 
residen nunha contorna con fortes res-
triccións/ autorización . “ É un proxecto 
importante e que tivo que pasar nume-

rosos filtros ata lograr os informes sec-
toriais favorables da Axencia Galega de 
Infraestruturas( AXI) , Servicio Provin-
cial de Costas de Pontevedra , Conselle-
ría de Medio Ambiente, Territorio e Vi-
venda e O Servizo Territorial de Augas 
de Galicia, alcaldesa Victoria Portas” 
 Tamén entre as obras destacar a que se 
realizará na  Rúa da Garita ( Santa Mar-
ta) é un dos proxectos de mobilidade 
peonil, na que se están a crear circui-
tos seguros para o peón e a bici ( senda 
mixta) para que o acceso as núcleos de 
poboación e aos areais se poida realizar 
sen ter que usar o coche. “é un proxecto 
que nos axudará de motor de arranque 
para outros ámbitos coa mesma pro-
blemática e que sen a colaboración da 
veciñanza e asociación de veciños non 
sería posible”.
 Os traballos, que darán comezo cando 
as clemencias meterolóxicas nos permi-
tan,  foron consensuados coa veciñanza 
residente e as asociación de veciños . 
 A alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, 
explica que estas actuacións non serían 
posibles si o Concello non solicitara o 
Plan Concellos, que é unha línea fun-
damental de financiamento do conce-
llo. “ Perder liñas de financiación que 
supoñan un 100% de financiación é de 
non ser responsable, polo que desde o 
Goberno pelexaremos para conseguir 
este tipo de financiamentos. Pois estas 
obras demostran  o beneficio que supón 
a consecución de este financiamento e 
a veciñanza que se beneficia desta xes-
tión” 

O BNG ofrece alternativas para impulsar Marín
 Lucía Santos afirma que “a mala xestión do goberno do PP está facen-
do que Marín entrara nunha dinámica moi negativa, que se manifesta de 
xeito claro e obxectivo na dramática perda de poboación nos 12 anos de 
mandato do PP.”
 Santos manifesta que “o BNG ten moi claro que Marín precisa rachar co 
conformismo e iniciar unha nova etapa cun proxecto definido orientado 
a impulsar o dinamismo socio-económico do noso concello que fomente 
a creación de emprego. E un modelo que, por outra banda, mellore a cali-
dade de vida da veciñanza.”

Marín

O BNG de 
Marín realiza 
unha valora-
ción negativa 
da xestión do 
goberno do 
PP ao longo 
do ano 2022, 
na que nova-
mente quedou 
de manifesto 
a ausencia de 
proxecto des-
te goberno, a 
falta de trans-
parencia e o 
nulo compromi-
so político para levar a cabo iniciativas 
do BNG aprobadas polo Pleno da Cor-
poración municipal.
O PP ven caracterizándose nestes 12 
anos de goberno pola falta de ideas 
e iniciativa para impulsar a transfor-
mación que Marín tanto precisa, así 
como pola improvisación e as ocorren-
cias. Un goberno que se limita a xes-
tionar, con maior ou menor acerto, as 
cuestións ordinarias do concello, mais 
incapaz de afrontar os importantes 
problemas que lastran o noso desen-
volvemento.

O goberno de María Ramallo amo-
sou unha parálise total para impulsar 
proxectos esenciais en ámbitos tan 
importantes para Marín como o urba-
nismo. Marín sofre un goberno sen ca-
pacidade para atraer novas empresas, 
nin tan sequera para reter as existen-
tes, sen iniciativa para aportar solu-
cións efectivas aos problemas do co-
mercio local, sen interese en deseñar 
unha programación cultural estable e 
alternativas de lecer para a veciñanza 
ao longo de todo o ano, e sen suficien-
te atención á mocidade.

Lucía Santos

O Morrazo
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Un goberno, do PP, que amosou sobra-
damente a súa falta de compromiso na 
defensa dos servizos públicos, poñéndo-
se de perfil ante a demanda dunha me-
llor atención sanitaria, ou coa defensa 
do ensino público en Marín, permitindo 
o peche dunha escola infantil, o centro 
escolar Nosa Señora do Carme.
O BNG ven realizando unha oposición 
responsábel e dialogante, presentando 
numerosas iniciativas que resultarían 
beneficiosas para a dinamización so-
cioeconómica do noso concello e a me-
llora da calidade de vida da veciñanza, 
moitas delas aprobadas polo Pleno da 
Corporación municipal, mais incumpri-
das polo goberno do PP.
Entre estas iniciativas cómpre salientar 
a dotación dun espazo para autocarava-
nas, a elaboración dunha axenda cultural 
estábel e programada ao longo de todo o 
ano, o impulso de medidas de apoio ao 
comercio local, o desenrolo do plan de 
protección do patrimonio arqueolóxico, 
a recuperación da contorna do río Loi-
ra e o seu patrimonio etnográfico, e de 
Castiñeiras coa posta en valor do espa-
zo natural e das mámoas, a dotación de 
servizo de auga e saneamento municipal 
en todos os núcleos de rural, ou melloras 
no servizo de limpeza.
A mala xestión deste goberno está fa-
cendo que Marín entrara nunha diná-
mica moi negativa, que se manifesta de 
xeito claro e obxectivo na dramática per-
da de poboación baixo o mandato do PP. 
Nestes 12 anos Marín ocupa o segundo 
posto dos concellos galegos de entre 
20.000 e 50.000 habitantes con peores 
datos demográficos, e todo isto nun con-
texto onde a práctica totalidade de con-
cellos da contorna gañan poboación no 
mesmo período.
Se un concello non xera emprego, non 
ofrece vivenda nin alternativas de lecer, 
a consecuencia lóxica é a dramática per-
da de poboación que vén padecendo o 
noso concello durante estes doce anos.
O BNG ten moi claro que Marín precisa 
rachar co conformismo e iniciar unha 
nova etapa, cun proxecto definido orien-
tado a impulsar o dinamismo socio-eco-
nómico do noso concello e que fomente 
a creación de emprego. E un modelo 
que, por outra banda, mellore a calidade 
de vida da veciñanza.
Resulta de vital importancia o desenrolo 
do PXOM, aprobado en 2012, que, entre 
outras cousas, permita a construcción 
de nova vivenda, facilite a rehabilitación 
de inmobles nos cascos históricos e a 
construcción de vivendas no rural.
Cómpre apostar por un modelo urbano 
definido e moderno, cun proxecto de mo-

bilidade que priorice os espazos públicos 
para as persoas, organizando a circula-
ción do tráfico e resolvendo o problema 
do aparcamento, mellorando a conexión 
do casco urbano co noso entorno na-
tural e impulsando o transporte público 
que conecte o casco urbano coas parro-
quias.
Marín precisa un goberno que impulse 
medidas para facilitar a instalación de 
novas empresas, e reter as xa existen-
tes, e apostar pola creación de viveiros 
de empresas que posibiliten a creación 
de emprego. O comercio local é un sec-
tor básico da nosa economía que xera 
riqueza, emprego, dinamismo e vitalida-
de, polo que é preciso un apoio decidido 
a este sector.
Marín é unha vila mariñeira totalmente 
pechada ao mar, que precisa un gober-
no, a diferencia do actual, que median-
te o diálogo co porto e a Escola Naval 
Militar chegue a acordos que permitan 
recuperar espazos para a cidadanía de 
Marín, cidadanía que foi moi xenerosa 
entregando toda a súa fachada costeira.
O BNG aposta pola implementación de 
medidas que permitan atraer visitan-
tes e incrementar o turismo, un turismo 
responsábel e sustentábel, xa que isto 
potenciaría a dinamización socioeconó-
mica do concello. Para isto, cómpre a 
posta en valor do rico patrimonio natu-
ral e cultural, ademais de elaborar unha 
programación cultural e alternativas de 
lecer ao longo de todo o ano, con espe-
cial atención á mocidade.
No vindeiro mes de maio a veciñanza 
de Marín terá a oportunidade de mudar 
o rumbo do noso concello nas eleccións 
municipais. Marín terá que escoller entre 
continuar a tendencia decadente amosa-
da nestes últimos 12 anos ou un proxec-
to de futuro que xere oportunidades para 
a nosa veciñanza e convirta o noso con-
cello nun concello referente, como o son 
os concellos onde goberna o BNG. Ma-
rín non pode continuar neste proceso de 
decaemento o no BNG temos o proxecto 
transformador que Marín tanto precisa.
Nunha valoración do ano 2022, non po-
demos esquecer dous tristes feitos que 
marcaron dun xeito moi profundo as 
nosas xentes. O naufraxio do “Vila de 
Pitanxo” foi un duro golpe para todos 
e todas nós, e o BNG de Marín quere 
amosar unha vez máis o noso profundo 
pesar polo acontecido, o noso alentó ás 
familias, e a noso apoio ás xustas reivin-
dicacións das familias. O segundo feito 
a lamentar foi o falecemento do querido 
compañeiro Benito González Dopazo, 
concelleiro do PSOE ao que sempre 
lembraremos con cariño.

O Morrazo

O BNG aposta pola renovación para 
liderar o cambio que Cangas precisa

 O pasado 12 de xaneiro de 2023 a 
asemblea local do BNG en Cangas 
acordou a elección de Araceli Gestido 
Rodríguez como a cabeza de lista do 
BNG para as vindeiras eleccións mu-
nicipais.
 Dende o BNG entendemos que o pobo 
de Cangas está demandando cambio. 
A veciñanza trasládanos que fai fa-
lla xente nova, con ideas e proxectos 
novos para vencer o estancamento e 
bloqueo no que se atopa o noso Con-
cello pola falla de renovación e de xes-
tión. Demandan novas capacidades e 
talante necesarios para 
liderar, con compromiso 
e ilusión, novos proxec-
tos e políticas locais que 
fagan de Cangas unha 
referencia comarcal, xe-
rando mais e mellores 
oportunidades, así como 
calidade de vida e be-
nestar para os nosos ve-
ciños e veciñas.
 Ao longo destes últi-
mos catro anos o BNG 
foi quen de facer unha 

oposición construtiva e res-
ponsábel no Concello, colabo-
rando co goberno en ocasións 
puntuais para sacar adiante 
proxectos imprescindibles para 
Cangas  (Plan de Concellos, 
orzamentos...). Mais entende-
mos que chegou o momento 
de dar un paso adiante e lide-
rar un cambio para avanzar e 
sacar a Cangas da inactivida-
de e falta de xestión actuais.
Despois dun longo proceso 
de debate e reflexión interno, 
a asemblea local do BNG de 
Cangas acordou a elección de 
Araceli Gestido como cabeza 
de lista para as vindeiras elec-
cións polo seu talante, forma-

ción e experiencia, pero tamén pola 
súa capacidade de arrastre, ilusión e 
traballo, que manifestou ó longo da 
súa  experiencia laboral e política. 
 Araceli Gestido encarna este compro-
miso coa renovación e cambio con ilu-
sión, e entendemos, é a mellor persoa 
para aglutinar nunha candidatura a un 
equipo de persoas capaces de xerar 
motivación, aportar experiencia e lide-
rar o cambio que Cangas precisa. O 
BNG é a única forza política capaz de 
liderar o proceso de cambio que faga 
avanzar a Cangas. E estamos certos 

Araceli Gestido



Xaneiro 2023XV

ramÓn 
cabanillas, 
105
moaÑa
986 31 56 25

O Morrazo
de que Araceli Gestido Rodríguez é a 
persoa máis adecuada para liderar ese 
proceso. Sabemos que Araceli Ges-
tido será a alcaldesa que devolverá a 
ilusión por Cangas e a xestión seria, 
cercana e responsábel que demandan 
e merecen os seus veciños e veciñas.

Araceli Gestido Rodríguez
Veciña de Cangas dende fai 6 anos, é 
Licenciada en Ciencias Políticas pola 
Universidade de Santiago de Com-
postela e Master en Dirección Comer-
cial e Marketing. Sempre moi ligada 
á actividade veciñal e promoción do 
desenvolvemento local sostíbel, foi 
presidenta da Asociación de veciños/
as da Ameixoada. Agora é comuneira 
de Coiro, colabora de cerca coa Plata-
forma “Eólicos no Morrazo Non” e ou-
tras asociacións vencelladas á xestión 

e recuperación do bosque autóctono. 
Residiu no Reino Unido onde se ca-
pacitou como conductora porfesional 
e actualmente traballa como responsá-
bel de Calidade e Atención ao cliente 
nunha empresa de transportes, onde 
leva máis de 8 anos desenvolvendo a 
súa actividade laboral.
 Conta con experiencia na política mu-
nicipal, foi concelleira do BNG no Con-
cello de Moaña, na oposición no tempo 
de XoseManuel Millán e con responsa-
biliades de goberno con Leticia Santos. 
Residiu no Reino Unido onde obtivo o 
carné de autobús e actualmente tra-
balla como responsábel de Calidade e 
Atención ao cliente nunha empresa de 
transportes, onde leva máis de 8 anos 
desenvolvendo a súa actividade labo-
ral.

O BNG solicita a adopción de medidas 
urxentes para garantir a atención 

sanitaria pública no concello de Marín
 A área sanitaria de Pontevedra-O Salnés leva semanas soportando un co-
lapso no  servizo de urxencias, debido ao estado de deterioro no que se 
atopa a sanidade pública o que está provocando unha grave falta de aten-
ción sanitaria pública á poboación.
 Lucía Santos manifesta que “o noso concello continúa sofrindo as nefastas 
políticas de austeriade que o goberno do PP na Xunta impón na sanidade 
pública que non garanten a atención sanitaria á poboación.”

Marín

Cangas

 A situación na que se atopa a área 
sanitaria Pontevedra-O Salnés é lími-
te. Ningún servizo de saúde ou PAC 
funciona con normalidade, cos cadros 
de persoal que lle corresponden. Con-
tinúa a demora para pedir cita médica, 
e centos de persoas non teñen persoal 
médico asignado, polo que teñen que 
ser atendidas cada vez por unha profe-
sional diferente.
 A área sanitaria de Pontevedra-O Sal-
nés leva semanas soportando un co-

lapso no  servizo de urxencias, debido 
ao estado de deterioro no que se atopa 
a sanidade pública o que está provo-
cando unha grave falta de atención sa-
nitaria pública á poboación.
 É por isto, que a portavoz municipal do 
BNG, Lucía Santos, trasladou no pasa-
do pleno municipal unha moción solici-
tando a adopción de medidas urxentes 
para garantir a atención sanitaria públi-
ca no concello de Marín.
 Lucía Santos manifesta a súa satis-

facción polo apoio unánime a esta 
proposta, o que indica que por fin o 
goberno de María Ramallo recoñece 
as deficiencias na atención sanitaria 
do noso concello, polo que espera-
mos que o goberno municipal execu-
te esta moción e defenda os dereitos 
da veciñanza de Marín.
 A portavoz municipal do BNG expón 
que “nos nove PACs da área sanita-
ria, ningún funciona con normalidade. 
No caso de Marín, estanse repetin-
do as situacións na que por falta de 
persoal do PAC, a veciñanza ten que 
desprazarse ao PAC de Bueu para 
ser atendida, ou no peor dos casos, 
ao hospital Montecelo.” 
 O estado na atención primaria con 
falta de persoal médico, a sobrecarga 
do persoal sanitario ou o retraso de 
semanas para conseguir cita médica, 
poñen de manifesto a realidade dun 
sistema sanitario público sumido nun-
ha grave crise pola falta de planifica-
ción, de previsión e de medios que é 
responsabilidade da Xunta do PP.
A precariedade na atención primaria 
está producindo unha forte presión 
nas urxencias hospitalarias, colap-
sando as urxencias do Hospital Mon-
tecelo, o que afecta gravemente á 
atención sanitaria da veciñanza de 
Marín. 
 Lucía Santos manifesta que “o noso 

concello continúa sofrindo as nefastas 
políticas de austeriade que o goberno 
do PP na Xunta impón na sanidade 
pública que non garanten a atención 
sanitaria á poboación.”
Por todo isto, a portavoz municipal 
do BNG instou ao goberno de Ma-
ría Ramallo a esixir do goberno gale-
go a adopción con urxencia de todas 
as medidas necesarias para garantir 
unha atención sanitaria pública digna 
no concello de Marín e en toda a área 
sanitaria de Pontevedra-O Salnés, 
ademáis de esixir ao goberno galego 
a resolución urxente da situación das 
urxencias hospitalarias.
 A voceira do BNG dí que o “PP non 
pode seguir facendo oídos sordos ante 
a situación de precariedade na que se 
atopa o Servizo Galego de Saúde, re-
cortando sistemáticamente nos orza-
mentos destinados a sanidade públi-
ca. Esta situación levou a Galiza a ser 
unha das catro autonomías de todo o 
estado que menos inviste en sanida-
de.”
 Santos engade que “dende o BNG 
non imos ficar calados ante a situación 
de deterioro da sanidade que afecta á 
veciñanza, polo que reclamamos unha 
vez máis, a adopción de medidas ne-
cesarias que garantan a cobertura de 
persoal necesario para prestar unha 
atención sanitaria digna e de calidade.”

Cangas renova 164 contenedores de carga 
lateral e traseira deteriorados 
no centro e nas parroquias

A Alcaldía convida á veciñanza a informar da localización dos recipientes 
que queden en mal estado

 Cangas continúa coa renovación dos 
seus contenedores de lixo tralo estudo 
realizado pola Mancomunidade para 
xeolocalizar os máis deteriorados. 
Neste último mes foron 81 de carga 

lateral e 83 de carga traseira os que 
foron renovados.
 O traslado dos vellos contenedores 
á planta da Mancomunidade e a súa 
sustitución comezou xa o ano pasa-
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do e continúa estes primeiros días de 
xaneiro, condicionado polas adversas 
condicións climáticas. Nesta nova re-
mesa de renovación instalaronse 83 
novos contenedores de carga traseira, 
que se suman aos 43 cambiados a me-
diados de 2022, situados a meirande 
parte deles no casco urbano de Can-
gas ainda que tamén foron sustituidos 
depósitos de lixo en Coiro, Domaio, O 
Hío, Nerga, Herbello ou Balea.
 A Mancomunidade, da que Cangas 
forma parte, adquiriu o ano pasado un 
total de 250 contenedores de carga tra-
seira de 800 litros de capacidade dos 
que ainda restan algúns por colocar, 
que se irán sustituíndo de xeito progre-

sivo.
 Por iso desde o Concello convidan á 
veciñanza a informar da existencia dal-
gún contenedor en mal estado que ain-
da non fose sustituidos. Poden ache-
gar a localización a través do email 
alcaldia@cangas.gal ou na aplicación 
de incidencias do Concello á que se 
accede desde a web instituticional.
 Paralelamente a Mancomunidade 
procedeu a sustituir en Cangas outros 
81 contenedores de carga lateral en 
diferentes puntos do municipio, que 
tamén se suman á campaña de reno-
vación iniciada o ano pasado na que 
xa se cambiaran cerca de medio cen-
tenar.

O Morrazo

O concello de Bueu e a asociación de 
hostalaría homenaxearán ás cociñeiras 

polo día da muller
 As concelleiras de promoción económica e igualdade reuníronse este xo-
ves con algúns responsables da hostalaría da vila

 O Concello de Bueu e 
a Asociación de Hosta-
laría da vila están traba-
llando nunha proposta 
para poñer en valor o 
papel das mulleres na 
cociña. Coa vista posta 
no 8 de marzo, Día Inter-
nacional das Mulleres, 
a idea é homenaxear a 
unha recoñecida coci-
ñeira galega, cuxo nome 
se desvelará nos próximos días, e ao 
redor da cal se artellarán diversas ini-
ciativas e actos que se estenderán ao 
longo da semana.
Esta proposta partiu da Asociación de 
Hostalaría, e este xoves foi presenta-
da nunha reunión que se celebrou no 
salón de plenos do Concello e na que 
estiveron Silvia Carballo, concelleira 
de promoción económica e turismo, e 
Ana Isabel Otero, edil de igualdade, 
ademais do xerente da Federación de 

Comerciantes e Industriais do Morra-
zo (FECIMO) e diversos hostaleiros e 
hostaleiras.
 O programa irase desvelando nas 
próximas semanas, e agora faise un 
chamamento á hostalaría local, polo 
que os locais que estean interesados 
en participar poderán contactar co con-
cello a través do teléfono 986390029 
(ext.2) ou no enderezo electrónico sil-
via@concellodebueu.gal.
 A iniciativa busca visibilizar o papel das 

O concello de bueu recolle preto de 5000 
quilos de aceite usado no ano 2022

 Os aceites conseguidos evitaron a contaminación de máis de cinco mi-
llóns de litros de auga o que, transformado en biocarburante, xerou un 
aforro de 13,92 toneladas de CO2 emitidas á atmosfera
 O departamento de medio ambiente continúa traballando para afianzar a 
recollida selectiva e incide na colaboración cidadá

O Concello de Bueu recolleu durante 
o ano 2022 un total de 4.640 quilos de 
aceite usado nos contedores instala-
dos nas diversas zonas da vila, unha 
cifra que evitou a contaminación de 
máis de cinco millóns de litros de auga. 
Segundo salienta Xosé Leal, conce-
lleiro de xestión de residuos e medio 
ambiente, “os litros recollidos van en 
constante aumento ano tras ano den-
de que se instalaron estes contedores 
no 2019”. Así mesmo, unha vez trans-
formado en biocarburante, xerou un 
aforro de 13,92 toneladas de CO2 emi-
tidas á atmosfera.
Os colectores de aceite usado insta-
láronse en once puntos da vila, con-
cretamente, na rúa Xosé María Esté-
vez, en Loureiro, na rúa Montero Ríos, 
en Agrelo, na Avda de Marín, na Banda 
do Río, en Pazos Fontenla, na praia 
de Beluso, na Rúa Nova de Arriba en 
Beluso, e ao carón do cemiterio de 
Cela.  Segundo as cifras achegadas 
pola empresa, o colector que recolleu 
máis litros no pasado ano é o da Rúa 
Nova de Beluso, seguido moi de preto 
polos situados no casco urbano. 
Desde o departamento de medio am-
biente municipal celébrase esta noti-

cia, aínda que se continúa poñendo o 
foco na necesidade de concienciar á 
cidadanía, pois o aceite de cociña usa-
do ten un poder contaminante 5.000 
veces superior que a auga residual 
que circula polos sumidoiros e redes 
de saneamento. Por iso se recomen-
da a toda a veciñanza que participe 
nesta iniciativa, para a que se deberá 
depositar o aceite sempre en botellas 
pechadas e dentro do interior do colec-
tor. Para axudar nesta xestión, a Man-
comunidade do Morrazo pon a dispo-
sición da cidadanía uns funís que se 
poderán solicitar de balde a través do 
correo info@mancomunidadedomo-
rrazo.gal ou dirixirse presencialmente 
ao Concello de Bueu. Esta campaña 
conta cunha subvención de 7.000 € 
da Xunta de Galicia, con financiamen-
to europeo, e o seu obxectivo é seguir 
sensibilizando á poboación na necesi-
dade de coidar o medio ambiente den-
de pequenos xestos cotiáns.
Así mesmo, dende a concellaría de medio 
ambiente tamén se pon o foco en imple-
mentar as medidas de reciclaxe e redución 
do lixo xerado, motivo polo cal se continúa 
co reparto de composteiros individuais en-
tre a cidadanía interesada. 

Bueu

mulleres cociñeiras, que constitúen 
máis do 80% das cociñas de restau-
ración, ademais de seguir dinamizan-
do a gastronomía da vila, que é unha 
das máis potentes da comarca. Tal e 
como salientaron durante a xuntanza 
desta mañá, “o que buscamos é sacar 

ás mulleres das cociñas de Bueu fóra 
e poñerlles cara, que saían da invisibili-
dade”. A iniciativa homenaxeará a este 
colectivo e prevé unha gran campaña 
coa que conseguir un gran impacto so-
cial e de concienciación con motivo do 
Día das Mulleres.

Reunión cos responsables da  hostalaría
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O Instituto de Estudos Miñoráns denuncia 
as graves afectacións que suporía o 

parque eólico Toroña

 O Instituto de Estudos Miñoráns (IEM) 
ven de presentar denuncias ante a Di-
rección Xeral de Patrimonio Cultural, 
o Instituto de Estudos do Territorio e 
o Concello de Baiona, pola gravísima 
afectación patrimonial que causaría o 
Parque Eólico Toroña, e en concreto a
implantación dos aeroxeradores T1, 
T2 e T3, se éste conseguira finalmen-
te unha DIA favorable.
 Máis de 20 restos arqueolóxicos sen 
catalogar e sen descubrir ningún de-
les polos arqueólogos contratados 
pola promotora do P.E. na redacción 
do “Estudio de impacto arqueolóxi-
co para el PE Toroña (O Rosal, Oia, 

Baiona)” que conforma o proxecto, 
quedarían irremediablemente afec-
tados, cando non definitivamente 
destruidos pola construción de dito 
parque.
 É polo tanto urxente que as admi-
nistracións actúen  con celeridade e 
eviten cos seus informes sectoriais 
que se produza esta desfeita irrever-
sible. Lembremos que o P.E. Toroña 
está en este momento a exposición 
pública e en período de alegacións 
ata o vindeiro 23 de xaneiro e as ad-
ministracións están redactando os 
preceptivos informes sectoriais rela-
tivos ao parque eólico.

Distintas perspectivas dalgúns do petroglifos que se verán afectados

Val miñor

O concello de Nigrán estrea un novo
 parque infantil na Ramallosa

O recinto atópase na Praza Carlos Casares, ao carón da horta urbana co-
munitaria  e do parque canino.  “Pasamos de ter unha plaza totalmente 
descoñecida na Ramallosa a unha praza chea de vida”, resume o rexedor

Nigrán

Gondomar

 O Concello de Nigrán estrea un novo 
parque infantil na Praza Carlos Casa-
res de A Ramallosa tras investir 30.000 

€ na total remodelación do espazo 
existente, que contiña desde hai dé-
cadas un único xogo modular para 

primeira infancia totalmente ob-
soleto. Situado ao carón do horto 
urbano comunitario creado polo 
Concello no ano 2022 e do par-
que canino inaugurado no 2019, o 
novo lugar de recreo responde a 
unha demanda da veciñanza e ao 
desexo do Concello de completar 
a remodelación desta praza total-
mente carente de vida ata a ma-
terialización destes tres proxectos 
nos derradeiros tres anos.
 O novo espazo conta agora cun 
novo conxunto modular de madeira que 
contén dous tobogáns; un columpio 
múltiple para uso simultáneo dun adulto  
e crianza, outro columpio convencional 
e dous balancíns con sendos resortes. 
A maiores, substiuíuse a superficie de 
area por formigón pulido e caucho ho-
mologado nas áreas de seguridade dos 
xogos. “As propias persoas que acuden 
a diario á horta ou a pasear os cans 
nos pediron que complementásemos 
este lugar cun parque infantil”, explica 
o alcalde, Juan González, quen apos-
ta por potenciar este tipo de proxectos 
que reúnen nun mesmo lugar diferentes 

actividades para todo tipo de públicos. 
“Pasamos de ter unha plaza totalmente 
descoñecida na Ramallosa a unha pra-
za chea de vida”, resume o rexedor so-
bre este lugar ubicado sobre o parking 
municipal e contigua á piscina manco-
munada.
 Adicionalmente, o Concello investíu 
4.000 € en substituír a area do parque 
infantil situado na Porqueira (Panxón) 
ante a petición da veciñanza e plantexa 
grandes investimentos na Praza Rosa-
lía de Castro de Nigrán e na Praza da 
Biblioteca para, precisamente, habilitar 
zonas de xogo para a infancia. 

O novo parque infantil da Ramallosa

O BNG de Gondomar denuncia a inacción de 
Paco Ferreira para evitar novas inundacións

 Critican que a día de hoxe o Alcalde aínda non se reunira nin cos afecta-
dos nin coas forzas políticas da corporación
 Manuela Rodríguez, voceira do BNG de Gondomar:  “Na madrugada do 
venres xa houbo novos desbordamentos e a única alerta foi un aviso no 
facebook do Alcalde”

 O BNG denuncia a ausencia de medi-
das efectivas por parte do goberno local 
para reducir os danos de posíbeis novas 
enchentes. “Na madrugada do venres xa 
houbo novos desbordamentos e a única 
alerta foi un aviso no facebook do Alcal-
de”, lamentan.
 A organización nacionalista considera 
errado que o goberno centre as súas ac-
tuacións exclusivamente na declaración 
de zona catastrófica e esqueza aquelas 
orientadas a reducir os efectos de novos 
desbordamentos dos ríos Zamáns e Mi-
ñor. Así, ao pleno convocado para o xo-
ves 26 só leva a proposta de declaración 
do concello como zona afectada por una 
emerxencia civil,  “pero nada dun plan 
que nos prepare para evitar ou minimi-
zar o risco e as consecuencias de novas 
inundacións”, lamenta Rodríguez.
 Desde o BNG critican que a día de hoxe 
o Alcalde aínda non se reunira nin cos 
afectados nin coas forzas políticas da 
corporación. “Prefire pasear pola feira 
Fitur, en Madrid”, denuncia Rodríguez, “e 
é aquí onde debería estar. Porque este 

non é un tema menor, non pode agardar. 
Onte mesmo o río volveu  botar por fóra, 
e a veciñanza das zonas inundábeis 
pode que precise compensación polos 
danos, pero sobre todo precisa seguri-
dade no futuro.”
 Lamentan a inacción de Paco Ferreira, 
máxime cando o Alcalde ten riba da mesa 
as propostas achegadas polo BNG no 
documento de solicitude de pleno extraor-
dinario e monográfico sobre as inunda-
cións, “ese que o Alcalde non quere con-
vocar. Mais unha vez, demostra non só 
incompetencia política para dar reposta a 
este grave problema, senón tamén a súa 
incapacidade para escoitar a ninguén”.
 Ante a ausencia de comunicación oficial, 
a organización nacionalista vén de soli-
citar información das accións levadas a 
cabo en relación á batería de propostas 
presentada pola súa voceira. Así mesmo, 
solicita os informes, cuantificación e valo-
ración de danos que deben acompañar a 
formulación da solicitude de zona en si-
tuación de emerxencia, que non figuran 
na documentación do pleno.
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O concello de Nigrán inviste 18.000 € na rehabi-
litación de oito fontes  de diferentes parroquias
As melloras comprenderon as fontes de Camesella, Souto Pequeno, Viso e 
Vilariño (San Pedro), A Lama (Camos), e Adro da Fonte e Alborés Grande 
(Priegue)
“Forman parte do noso patrimonio etnográfico e están en uso por parte da 
veciñanza, polo que se trata de conservalar e poñelas en valor, así que ire-
mos chegando a todas mediante diferentes plans”, explica o alcalde, Juan 
González

Unha das fontes en  rehabilitación

Nigrán

Nigrán

 O Concello de Nigrán ven de empren-
der un cuarto plan para a mellora das 
fontes municipais cun investimento 
de 18.150 € para mellorar oito ma-
nanciais das parroquias de San Pe-
dro (Camesella, Souto Pequeno, Viso 
e Vilariño), Camos (A Lama) e Prie-
gue (Adro da Fonte e Alborés Gran-
de). Os traballos correron a cargo da 
empresa de Nigrán Coperva e funda-
mentalmente consistiron en limpeza, 
encintado, canalizacións, reparación 
de colectores e arquetas, saneamen-
to de soleiras e pilares, pintado, me-
llor nos accesos... Anteriormente, no 
2022, o Concello destinou 18.500 € 
para as fontes de Casanova, Preáns, 

Pulga e Lodeiro na parroquia de Pa-
rada; Pedrosa, Currelo e Medoñas en 
Priegue; Ouro e Barranco en Nigrán; 
e, finalmente, Xesteira en San Pedro; 
igualmente, no mesmo ano, inves-
tíronse 100.430 € para rehabilitar o 
lavadoiro de A Cruz, Suapena e Rial 
(Camos), Cabaleiro (Parada), Mestra 
Emérita e Alborés Pequeño (Priegue) 
e San Xoan (Panxón). 
 “Forman parte do noso patrimonio et-
nográfico e están en uso por parte da 
veciñanza, polo que se trata de con-
servalas e poñelas en valor, así que 
iremos chegando a todas mediante 
diferentes plans”, explica o alcalde, 
Juan González.

A Mancomunidade do Val Miñor non 
contratou o estudo sobre a contaminación 
da Foz anunciado en maio do ano pasado 

polos alcaldes
 O 23 de maio do 2022 os rexedores de Nigrán, Gondomar e Baiona, anun-
ciaron publicamente que a Mancomunidade promovería e financiaría o 
estudo sobre a contaminación da Foz e o río Miñor.
 Pola súa banda, o PPdeG rexeitou a emenda do BNG aos orzamentos 
da Xunta por importe de 75.000 euros para a redacción dun proxecto de 
rexeneración da Foz

 Hai máis de sete meses, os alcaldes 
do Val Miñor quixeron fotografarse con 
membros da directiva da Confraría de 
Pescadores A Anunciada, para difundir 
a contratación dun estudo sobre o im-
pacto da contaminación microbiolóxi-
ca no estuario da Foz do Miñor. Entón 
manifestaban o seu firme empeño en 
recuperar a zona. Tras máis de medio 
ano sen noticia ningunha ao respecto, 
o BNG dos concellos do Miñor, a través 
do seu representante na Xunta da Man-
comunidade, Iago Pereira, preguntou 
sobre esta suposta contratación e o seu 
resultado, obtendo a resposta que xa 
imaxinabamos. Non houbo adxudica-
ción ningunha e polo tanto non se reali-
zou estudo ningún.
 A este anuncio falso dos rexedores 
para o que incluso non dubidaron en 
utilizar a boa fe da confraría, súmase 

o rexeitamento no Parlamento Galego 
por parte do Partido Popular á emenda 
que introduciu o BNG nos orzamentos 
da Xunta para o ano 2023 por importe 
de 75.000 euros, para a realización dun 
estudo para a recuperación ecolóxica 
da Foz do Miñor que servira de base 
para a elaboración do Plan de Rexene-
ración, de cara á restauración da con-
torna, a eliminación da contaminación e 
a recuperación do banco marisqueiro.
 En todo caso dende o BNG de Baiona, 
Nigrán e Gondomar queremos reiterar o 
noso compromiso ineludible co sanea-
mento da Foz e do río Miñor e de ser-
mos decisivos na Xunta da Mancomu-
nidade  do Val Miñor tras as próximas 
eleccións municipais, faremos realida-
de a contratación do estudo falsamente 
anunciado polos alcaldes socialistas do 
val.

Val miñor
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 Xavier Rodríguez, Militante do BNG de Nigrán

u nha recente publicación do 
Faro, o xornal no que o PSOE 
da comarca de Vigo publica 

as súas novas, tiña o sorprendente ti-
tular de El “cohousing” para mayores 
encuentra sitio en Nigrán. Sorprendente 
non polo novo modelo de convivencia 
sénior que recentemente foi regulado 
pola Xunta de Galicia, senón porque 
efectivamente atopa sitio en Nigrán, no 
polígono industrial e comercial de Porto 
do Molle.
David Regades e Juan González ava-
laban riseiros a iniciativa, xunto ao ar-
quitecto e promotores do proxecto, que 
non deixa de ser solo residencial ofreci-
do polo Consorcio da Zona Franca de 
Vigo aos cooperativistas. Esta iniciativa 
ven a sumarse ao recente anuncio da 
tramitación dunha licenza solicitada por 
unha empresa de mantemento naval...
para construír un hotel de primeira cate-
goría dentro do parque empresarial.
 Estes usos están pervertendo a fina-
lidade que podía ter o solo industrial 
creado no seu momento, cun millón de 
metros cadrados adquiridos e expropia-
dos a uns prezos correspondentes con 
un destino industrial e comercial e que, 
paseniñamente, vai transformándose 
en residencial.
 A desculpa que ampara o uso hotelei-

ro é a de dar servizo ao propio parque, 
aínda que o mesmo alcalde declara-
ba que “tamén a turistas que desexen 
gozar das vacacións en Nigrán”, reve-
lando onde está realmente o negocio.   
O das vivendas para maiores esixe 
un exercicio de funambulismo para lo-
grar encaixalo, sobre todo porque os 
propios técnicos de Zona Franca eran 
contrarios a financiar a rehabilitación 
do muíño de Porto do Molle, a pesar de 
que o polígono é o responsábel da de-
gradación dese espazo, porque non era 
un fin empresarial. Cal é o fin entón das 
vivendas colaborativas privadas?
Con todo, o realmente sanguento desta 
situación é o contexto no que ten lugar, 
cun grave problema de acceso a viven-
da para a poboación de Nigrán respec-
to do que ningunha administración fai 

nada, mentres se apoian proxectos para 
adquisición de solo residencial para 
persoas co nivel adquisitivo suficiente 
para vir a instalarse no noso concello. 
A min ocórreseme que aberta a espita, 
porque non construír vivenda protexida 
en Porto do Molle co concurso de todas 
as administracións competentes? Non 
ten moito maior interese público nunha 
localidade cos prezos da vivenda dos 
máis altos de Galiza? Non se pode fa-
cer con similar modelo cooperativista 
que o aceitado para o nomeado proxec-
to de “cohousing”?
 Xa comentei nalgunha ocasión anterior 
que Nigrán non coñeceu ningunha ac-
tuación pública neste campo máis que 
as vinte vivendas do Grupo “Juan Ca-
rrilero”, feitas en Patos pola Delegación 
Nacional de Sindicatos xa hai máis de 

60 anos. A continuación, só especula-
ción urbanística.
 Este é un dos problemas máis graves 
ao que nos enfrontamos, que está pro-
vocando toda unha xeración que se ve 
expulsada a outros concellos para po-
der vivir, mentres son substituídos por 
poboación de alto poder adquisitivo pro-
cedente doutros lugares.
 O concello debe arbitrar todas as me-
didas que favorezan a construción de 
vivenda protexida e, nese sentido, hai 
unha fundamental como é a utilización do 
PXOM para acadar este obxectivo. Para 
iso é necesario que se manteña a porcen-
taxe adicada a este tipo de vivenda e non 
aparecer cun Plan Xeral “rebaixado” para 
seguir favorecendo a especulación.
 O único intento serio de promoción 
pública de vivendas foi o Plan Secto-
rial de Vivenda Protexida desenvolvido 
polo BNG no goberno bipartito, no cal 
se contemplaban varias actuacións no 
noso concello. Mais a chegada de Feijoo 
truncouno. Coma o plan eólico, o banco 
de terras e tantos outros proxectos trans-
formadores da parte nacionalista daquel 
goberno.
Non podemos resignarnos a seguir apa-
recendo, de xeito recorrente cada ano, 
como un dos concellos de Galiza coa vi-
venda máis cara e non facer nada.

Vivendas para quen?

Opinión
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As toniñas, en perigo de extinción e sen plan de conservación á vista
Esta especie de mamífero mariño ten en Galicia a maior poboación regular de toda a costa ibérica, pero está en constante e 
preocupante declive por mor das capturas accidentais e doutros factores relacionados coa actividade humana

 En días de temporal como os vi-
vidos neste mes de xaneiro, as 
correntes e os ventos levan cara 
á costa animais que xa estaban 
mortos ou malferidos en alta mar, 
moitos deles cetáceos. De aten-
der estes varamentos nas costas 
galegas ocúpase desde hai máis 
de dúas décadas a Coordinadora 
para o Estudo dos Mamíferos Ma-
riños (CEMMA), unha entidade sen 
ánimo de lucro con sede en Nigrán 
(Pontevedra) na que a Consellería 
de Medio Ambiente, Territorio e Vi-
venda da Xunta de Galicia delega a 

responsabilidade de rexistrar, asis-
tir, recuperar e liberar tartarugas 
e mamíferos mariños varados ou 
capturados accidentalmente por in-
teracción con artes de pesca. Des-
de esta organización, que acredita 
un intenso traballo de campo nas 
costas galegas, advirten desde hai 
tempo do preocupante descenso 
da poboación de Phocoena pho-
coena, unha especie de cetáceo 
odontoceto que é coñecida comun-
mente cos nomes de marsopa, tou-
liña ou toniña.
 Xunto co golfiño, o arroaz, o cal-

deirón e o cachalote, a toniña é un 
dos mamíferos mariños que habi-
tan nas nosas costas. Destaca por 
ser a especie de cetáceo de menor 
tamaño do Hemisferio Norte, che-
gando a medir entre 1,40 e 2 me-
tros en exemplares adultos, e polo 
seu reservado comportamento. A 
diferenza dos golfiños e arroaces, 
que se achegan ás proas dos bar-
cos, as toniñas prefiren fuxir do ruí-
do das embarcacións e son menos 
visibles aos nosos ollos. Esta sin-
gularidade complica a súa detec-
ción e monitorización.

Aínda que non coñece límites terri-
toriais, Galicia é a única zona do li-
toral español onde hai unha presen-
za regular de toniñas meridionais 
(Phocoena phocoena meridiona-
lis). O ecotipo da especie que está 
presente nas augas na península 
ibérica diferénciase xeneticamente 
doutras poboacións de toniñas do 
mundo. A CEMMA estima que a po-
boación de toniñas en Galicia ron-
da os 300 exemplares de media. 
Nas augas do Mediterráneo está 
practicamente extinguida; e na cos-
ta cantábrica ou no golfo de Cádiz, 
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Por Alma López Figueiras
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os avistamentos son esporádicos 
e cada vez menos frecuentes.
Segundo os datos desta entida-
de, que coordina a Rede de Vara-
mentos de Galicia, entre os anos 
1990 e 2021 rexistráronse 6.774 
cetáceos varados nas costas ga-
legas, dos cales 364 (5,3%) eran 
toniñas. A media de varamentos 
anuais desta especie é de 10. Así 
o expón Uxía Vázquez, formada 
en Ciencias do Mar e oceanógrafa 
da CEMMA desde hai varios anos. 
“O 40% das toniñas varadas te-
ñen indicios de captura”, advirte.

Un cetáceo especialmente 
vulnerable

 Hai diversos factores que expli-
can a drástica redución poboa-
cional das toniñas. A principal 
ameaza nas nosas augas é a 
captura accidental no contexto de 
actividades pesqueiras. Desde a 
CEMMA estiman que a morte por 
captura accidental supera o 30%. 
Segundo explica Uxía Vázquez, 
as toniñas son especialmente vul-
nerables ás redes pantasma que 
deixa a pesca comercial porque 
entran nas rías caladas, sen usar 
a ecolocalización, para non cha-
mar a atención dos arroaces, que 
son máis territoriais.
 Alén da captura accidental, hai 
outros factores antrópicos relacio-
nados co declive desta e doutras 
especies de cetáceos. Por unha 
banda, a contaminación costeira 
e a degradación dos ecosistemas 
litorais. Por outra, a decrecente 
dispoñibilidade de alimento, xa 
que os peixes da súa dieta te-
ñen un gran interese comercial e 
son recursos pesqueiros a día de 

hoxe sobreexplotados.
 Todo parece indicar que a recu-
peración da toniña pasa por apli-
car medidas de conservación que 
chocan directamente coa indus-
tria pesqueira. Desde a CEMMA 
son conscientes de que avogar 
por restricións nas costas galegas 
xera polémica, mais en conversa 
con Uxía Vázquez, que ademais 
de oceanógrafa é vicepresidenta 
desta entidade, recoñecen que 
noutras partes de Europa con 
poboación de toniñas en declive, 
como as costas de Irlanda, obser-
vouse unha certa recuperación da 
especie a raíz dalgúns “cambios” 
que esixiron unha prohibición da 
pesca en certas áreas. Facía re-
ferencia, en concreto, á instala-
ción de parques eólicos mariños, 
unha iniciativa que tamén se está 
desenvolvendo na costa atlántica 
da península ibérica ante o des-
concerto do sector pesqueiro e 
o movemento medioambientalis-
ta. “Realmente, non sabemos se 
a instalación de parques eólicos 
mariños vai afectar á recupera-
ción poboacional da toniña”, co-
menta Uxía Vázquez.
 Dentro da xeografía galega, un 
dos refuxios da toniña meridional 
é a contorna do Parque Nacional 
das Illas Atlánticas, onde existe 
un maior control para protexer a 
fauna autóctona.

 Sen plan de conservación á vista
A delicada situación da toniña é 
coñecida polas autoridades es-
pañolas desde hai tempo, pero 
a día de hoxe non existe ningún 
plan de conservación da especie 
en funcionamento. Foi o 1 de de-
cembro de 2020 cando se publi-

cou no BOE a modi-
ficación do Catálogo 
Español de Especies 
Ameazadas que si-
tuaba a toniña como 
especie en perigo de 
extinción, e non sim-
plemente vulnerable. 
O Ministerio para a 
Transición Enerxética 
e o Reto Demográfi-

co, herdeiro do traballo previo do 
Ministerio de Agricultura, Pesca, 
Alimentación e Medio Ambiente, 
actuou movido pola presión de 
entidades de conservación mariña 
coma a CEMMA en Galicia, pero 
tamén pola advertencia europea. 
No verán dese mesmo ano 2020, 
Bruxelas abríalle a España un ex-
pediente sancionador por “non ter 
actuado suficientemente para mo-
nitorizar as capturas accidentais 
nas súas augas nin ter tomado as 
accións necesarias para impedir a 
alteración das especies mariñas”, 
que segue aínda vixente.
En marcha hai iniciativas de con-
servación mariña como o proxec-
to Life Intermares (2017-2024), 
que coordina a Fundación Biodi-
versidade desde o Ministerio para 
a Transición Enerxética e o Reto 
Demográfico. Traballa na xestión 
integrada dunha rede de espazos 
protexidos en España, no marco 
da Rede Natura 2000, e ten con-
vocado reunións de especialistas 
na materia para sentar as bases 
dun futuro plan de conservación 
da toniña mesmo antes de que 
esta especie estivese catalogada 
en perigo de extinción, mais sen 
resultados prácticos na elabora-
ción efectiva dunha estrategia po-
lítica ao respecto. Desde o Minis-
terio para a Transición Enerxética 
e o Reto Demográfico si se fixo 
unha consulta pública previa para 
a elaboración do plan de recupe-
ración da toniña na que se indica 
expresamente que os primeiros 
obxectivos deste proceso serían 
a determinación do estado actual 
da especie, a súa bioloxía e distri-
bución, e a detección e análise de 
presións e ameazas específicas; 
mais neste borrador dos pasos a 
seguir para chegar a aplicar me-
didas concretas que contribúan 
a mellorar o estado de conserva-
ción das poboacións desta espe-
cie nas nosas augas non constan 
compromisos nin datas que per-
mitan ser optimistas.

Sensibilización social como 
estratexia

 A CEMMA conxuga actividades 
de conservación mariña e educa-
ción ambiental a través de diver-
sos proxectos. É unha entidade 
pioneira que foi fundada por un 
grupo de particulares e represen-
tantes de colectivos ecoloxistas 
no Grove en 1992. Ademais de 
xestionar a Rede de Varamen-
tos de Galicia, está sendo moi 
activa en campañas que bus-
can incrementar o coñecemento 
e a concienciación social sobre 
a situación da toniña nas costas 
galegas. En 2018 organizou o 
Ano da Toniña, unha campaña 
de educación ambiental sobre a 
especie e a súa necesidade de 
conservación; e o ano pasado, 
coincidindo co trinta aniversario 
da súa fundación, realizou unha 
serie de eventos para visibilizar 
o seu traballo dentro da Rede 
de Varamentos de Galicia e sen-
sibilizar sobre especies en peri-
go de extinción. A toniña volveu 
ser protagonista, especialmente 
no acto que pechou o aniversa-
rio de 2022 a finais de decembro 
no concello de Nigrán. Ese día 
recreouse a través da música o 
mundo acústico dos cetáceos e 
presentouse a estrea mundial do 
“Himno da Toniña”, escrito so-
bre a base dunha antiga cantiga 
mariñeira orixinaria de Baiona e 
interpretado polos músicos do 
grupo de canto popular do Cen-
tro Cultural de Peitieiros, baixo a 
dirección de Xurxo Antúnez. Con 
este acto simbólico, a CEMMA 
tamén presentou publicamente o 
proxecto de educación ambiental 
que vai marcar a súa axenda de 
actividades en 2023: o proxecto 
Phocoenando, financiado pola 
Fundación La Caixa e centrado 
na sensibilización social sobre 
a conservación da toniña. Con 
todo, se non se mudan as amea-
zas actuais, “os modelos de xes-
tión para a especie non amosan 
un horizonte máis alá de dezaoito 
anos de sobrevivencia da toniña”, 
escribía Alfredo López, integran-
te da CEMMA, cando se anuncia-
ba o Ano da Toniña.

Reportaxe
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“A CIG está en absoluto desacordo co ERE do Hotel 
Bahía. É innecesario e incomprensible”

 Alfredo é un histórico sindicalista da CIG, da federación de ser-
vizos da comarca de Vigo. Alfredo un exemplo indubidable para 
amosar que a estupidez tan manida pola dereita sociolóxica de que 
os sindicatos non serven para nada non é máis ca iso, unha notoria 
estupidez. Alfredo é un tipo traballador, comprometido ,  solidario 
con quen padece inxustiza e combativo contra quen a provoca. El  é  
Sindicalista da UTE zonas verdes do Concello de Vigo  e foi escolli-
do Secretario Comarcal da federación de Servizos en xuño do ano 
pasado. A Nova Peneira conversou con el para, entre outras cousas, 
coñecermos máis sobre o grave conflito laboral que afecta a arredor 
de 25 persoas, traballadoras do hotel Bahía de Vigo, afectadas pola 
ameaza de despedimento inminente.

Conflito laboral no hotel Bahía de Vigo

Alfredo Filgueiras,  Secretario Comarcal da Federación de Servizos da CIG de Vigo

      Un histórico sindicalista 
coma ti, sindicalista de com-
bate de rúa e de faixa, como 
leva a vida de despachos e 
xuntanzas?
 Ha ha ha ha. Sigo sendo un sin-

Traballador@s do Hotel Bahía de Vigo concentrados na porta principal

Alfredo Figueiras

dicalista de combate, de rúa e 
de faixa. Ben é certo que a nova 
responsabilidade, que asu-
mo con orgullo, leva engadido 
un compoñente institucional 
ao que non estaba afeito. Pero 

voume afacendo aos poucos. Iso 
si, dedicándolle ao sindicato 
bastante máis tempo do que lle 
dedicaba antes. A nosa é unha 
federación que ten que atender 
a un sector moi precario, con 
moitos convenios e con moitos 
contratos a tempo parcial.
      Encontrádesvos con moi-
tos casos de persoas contra-
tadas por un número de ho-
ras determinadas que non se 
corresponden coa realidade 
das que traballan?
 Si, sobre todo na hostalaría é 
un problema moi frecuente. 
Nós cando detectamos algún 
caso levámolo á inspección de 
traballo desde logo.
      E a inspección adoita re-
solver rápido?

 Non, non moito.
    Por falta de medios ,ou por 
falta de vontade?
 Eu creo que por ambos moti-
vos.
    Cales foron os conf litos 
máis importantes cos que te 
encontraches  unha vez asu-
mida a secretaría comarcal?
 O da limpeza dos residuos en 
Citroën  que tivemos unha fol-
ga moi importante na empresa 
que o leva. E logo o conf lito do 
SAF claro, a raíz do vergonzo-
so preacordo que inicialmente 
asinaron CCOO e UGT. Esta foi 
unha loita encomiable e grazas 
á presión das traballadoras con-
seguimos que non se asinara ese 
acordo que contemplaba unha 
dupla escala salarial inacepta-

Entrevista de Tino Lago
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ble para a CIG.
      Que pasa no hotel Bahía 
de Vigo?
  A día de hoxe( 20 de xaneiro) 
só tivemos unha xuntanza coa 
empresa (a tarde seguinte á re-
dacción deste traballo tiveron a 
segunda). E nesa xuntanza pre-
sentáronnos un ERE extintivo 
para toda a restauración. Este 
é un comité de 3 persoas e as 3 
son da CIG
     A cantas persoas afecta?
 A 25 persoas de almorzos, coci-
ña e comedor.
    Como valora a CIG ese ERE?
 Estamos en absoluto desacor-
do. Parécenos inaceptable e 
incomprensible. O hotel acaba 
de ser comprado por unha nova 
propiedade  hai un par de me-
ses. Van renovar toda a facha-
da e parte do hotel. O negocio 
é rendible. Eles din que a res-
tauración non. En calquera caso 
a rendibilidade xeral do hotel 
compensaría con creces a su-
posta non rendibilidade da res-
tauración.
     Pero se f inalmente se exe-
cuta o ERE que vai pasar co 
servizo de restauración?
 O Hotel non pode prescindir 
dese servizo. Aos clientes hai 
que ofrecerlle almorzos , comi-
das e ceas. Parece evidente que 
a intención do hotel é despedir 
ao persoal e externalizar o ser-
vizo.
      O ERE en que condicións 
sería?

 Con 20 días por ano e un máxi-
mo de 12 mensualidades. O tem-
po medio que levan nese tra-
ballo as persoas afectadas está 
entre 20 e 30 anos. Incluso hai 
xente que leva máis de 40 anos 
nese posto de traballo, e agora 
quérenos despedir nesas condi-
cións¡¡.
     É dicir as persoas afecta-
das xa non son uns nenos , se 
levan traballando tanto tem-
po supoño que andarán polos 
50 anos?
 Si, practicamente todas supe-
ran ben os 40 anos de idade.
     A empresa imaxino que vos 
presentaría algún tipo de do-
cumentación?
 Si, e nós xa a estudamos .A con-
clusión é que o ERE non se sus-
tenta. Eles queren ampliar as 
habitacións en dúas das plantas 
, o que amosa que non hai mo-
tivo algún para despedir a nin-
guén.
     Semella que estamos aínda 
nunha fase inicial deste pro-
ceso?
 Si, claramente. E a nosa von-
tade é non aceptalo ERE baixo 
ningún concepto. Combatere-
mos tanto sindicalmente, na 
actualidade estamos a concen-
trarnos todos os días de 12:00 a 
13:00 , como xudicialmente se é 
preciso.
      Que impresión tes da acti-
tude da empresa?
 Véxoos moi distantes e carentes 
da máis mínima empatía.

Entrevista/ Baixo Miño

A mocidade tomiñesa colle fío e agulla no 
seu vindeiro curso da OMIX

Aberto o prazo de inscrición para o curso de corte e confección que come-
zará o vindeiro 25 de febreiro

 O Concello de Tomiño segue 
a apostar pola formación da 
mocidade a través de novos 
cursos, obradoiro e iniciativas 
que espertan grande interese 
entre os rapaces e rapazas.  A 
OMIX vén de abrir o prazo de 
inscrición para participar nun-
ha nova proposta: un curso de 
corte e confección o que as 
persoas participantes achega-
ranse ao mundo do téxtil sen ne-
cesidade de ter coñecementos previos 
na materia e co que poderán rematar 
realizando os seus propios deseños.
 O curso comezará o 25 de febreiro 
e haberá clases todos os sábados de 
10.00 a 13.00 horas ata o vindeiro 1 
de abril. As clases, dirixidas a persoas 
a partir de 12 anos, serán no Espazo 
Mercado de Goián e terán un prezo 
de 20 euros ao mes. Os mozos e mo-
zas interesados en participar poden xa 
inscribirse a través da páxina web do 
Concello.
 O obradoiro dividirase en diferentes 
actividades para ir mergullando a ra-
paces e rapazas no mundo do corte e 
da confección. Por un lado, partirase 
dende cero ensinando ás e aos par-
ticipantes a manexar o fío e a agulla, 
aprendendo diferentes tipos de punta-

das existentes e practicándoas. Unha 
vez dominada a agulla o seguinte paso 
será coñecer as diferentes técnicas de 
remendos, como arranxar baixos, colo-
car cremalleiras ou coser botóns, entre 
outras. Ademais, o alumnado tamén 
aprenderá a utilizar máquinas de coser 
de diferentes tipos, así como a realizar 
patróns para a elaboración de pezas 
propias. 
 Como sinala a alcaldesa, Sandra Gon-
zález, a través das súas actividades a 
OMIX do Concello de Tomiño busca 
“achegar á nosa mocidade unha pro-
gramación actual, na que se traten te-
máticas non só que lles poidan brindar 
oportunidades persoais e profesionais 
no futuro, senón tamén que lles intere-
sen especialmente, como é o caso de 
todo o relacionado co mundo téxtil”.

Tomiño

Máquina de coser vintage

Cafés a prol da igualdade no Rosal
O Concello pon en marcha unha iniciativa que busca crear un espazo de 
reunión íntima entre mulleres para falar de diferentes temas de interese
Os encontros serán o último xoves de mes ata maio de 17.30 a 18.30 h en 
establecementos hostaleiros rosaleiros 

Crear un espa-
zo de reunión 
íntima entre mu-
lleres para falar 
de temas de 
interese, unha 
burbulla de le-
cer persoal dun-
ha hora ao mes 
na que poder 
conversar como 
se se estivera 
cun grupo de 

amigas. Ese é o obxectivo dos ‘Cafés en 
igualdade’, unha iniciativa posta en mar-
cha polo Concello do Rosal  que arran-
ca este mes de xaneiro e que busca ser 
un balón de osíxeno para todas aquelas 
mulleres que loitan cada día para conse-
guir unha conciliación familiar, laboral e 
persoal real.
“Cando falamos de conciliación sempre 
pensamos na necesidade de compatibi-
lizar o traballo remunerado co domésti-
co e coas responsabilidades familiares. 
Non obstante, non debemos esquecer 

O Rosal
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 O Concello conti-
núa dando grandes 
pasos na transfor-
mación do Rosal 
para convertelo 
nun municipio máis 
sostible, con máis 
servizos e no que 
as persoas sexan o 
centro. Neste cami-
ño, o Concello vén 
de conseguir máis 
de 1 millón de euros 
de fondos europeos para financiar a xa 
renovada Praza do Calvario a través 
do Programa DUS 5000 do Ministerio 
para a Transición Ecolóxica e o Reto 
Demográfico. A alcaldesa, Ánxela Fer-
nández Callís, mantivo na Casa Con-
sistorial un encontro co Delegado do 
Goberno do Estado en Galicia, José 
Manuel Miñones, e coa subdelegada 
do Goberno, María del Carmen Larri-
ba, no que repasaron os numerosos 
proxectos que contan con financia-
mento estatal no municipio rosaleiro.
 Como destacaba a rexedora duran-
te a reunión, “énchenos de felicidade 
ter esta visita porque a transformación 
que está a vivir O Rosal está motivada 
en gran medida pola capacidade que 
temos de captación dos fondos euro-
peos que xestiona de forma directa o 
Goberno de España”. Fernández Callís 
lembrou que esta axuda para a renova-
da Praza do Calvario, “un símbolo xa 
de orgullo para rosaleiros e rosaleiras, 
súmase á obtida a través do ReacPon, 
o que significa que fomos capaces de 
captar fondos para subvencionar o 
80% dunha obra que sen dúbida é his-
tórica para nós”.
 Praza do Calvario, 1. 36770, O Ro-
sal. Tlf: 986 62 50 00. Enderezo elec-
trónico: comunicacion@orosal.gal Os 
fondos conseguidos a través do DUS 
5000 veñen a completar os case 1,2 
millóns de euros conseguidos tamén a 
través deste programa para a renova-
ción integral do alumeado público, que, 
como destacou a alcaldesa, “vai supo-
ñer un aforro enerxético municipal do 
70%, algo que na situación actual de 

crise enerxética na que nos atopamos 
ten un valor engadido adicional”. Ade-
mais, o Concello conseguiu unha sub-
vención estatal de case 400.000 euros 
a través Programa de Impulso á Reha-
bilitación de Edificios Públicos (PIREP 
Local) “coa que seguir avanzando na 
reforma continuada das nosas escolas, 
na aposta pola eficiencia enerxética, 
pola educación de proximidade e pola 
recuperación de edificios de gran valor 
patrimonial”.
 En total “case 3 millóns de euros acada-
dos a través de diferentes liñas de
subvención postas en marcha polo G 
berno de España cos que xerar oportu-
nidades que O Rosal está sabendo apro-
veitar moi ben, algo polo que queremos 
sen dúbida felicitar á alcaldesa e ao Go-
berno municipal”, salientou Miñones. O 
delegado do Goberno en Galicia lembrou 
durante a visita a aposta do Goberno 
estatal “por traer xente ao rural e dotalo 
de servizos, o que debe levar aparellado 
tamén financiamento”. “Un deles é me-
llorar a conectividade e levar fibra óptica 
aos veciños e veciñas que viven mestas 
zonas, unha iniciativa que xa se está a 
implementar no Rosal con 360 vivendas 
que teñen concedida esa oportunidade 
de ter fibra óptica de máis de 300 megas”.
 Durante a visita, a alcaldesa rosaleira 
quixo trasladar ao delegado e á subdele-
gada “o noso agradecemento pola apos-
ta directa ás entidades locais con finan-
ciamento para que concellos pequenos 
como o noso poidamos seguir avanzando 
en cuestións estratéxicas tan importantes 
como as que tratamos durante este en-
contro”.

O Rosal

Alcaldesa e Delegado do Goberno do Estado en Galicia repasaron nun 
encontro na Casa Consistorial os proxectos postos en marcha no munici-
pio que contan cun financiamento 3 millóns por parte do Estado español
 Con esta axuda e a conseguida ao abeiro do ReacPon da Deputación de 
Pontevedra subvencionarase o 80% dunha obra histórica para O Rosal

O Concello do Rosal capta máis dun
millón de euros de fondos europeos
para a renovada Praza do Calvario

A alcaldesa co delegado e a sub delegada do goberno

 Baixo Miño
que tamén é moi importante dispoñer de 
tempo para o desenvolvemento persoal 
de cada unha. E iso é precisamente o 
que queremos crear cos ‘Cafés en igual-
dade’, un recuncho no que deixar a un 
lado todas as obrigas diarias para con-
versar con outras mulleres como se es-
tiveramos cun grupo de amigas”, explica 
a alcaldesa, Ánxela Fernández Callís.
O obxectivo é planificar encontros inte-
resantes para mulleres nun horario di-
ferentes, moitas veces aproveitando os 
tempos mortos de obrigas cotiás como 
poden ser as esperas mentres fillos e 
fillas están nas actividades extraescola-
res. Por este motivo a actividade desen-
volverase soamente os últimos xoves de 
cada mes ata maio en establecementos 
hostaleiros do Rosal e durarán 60 minu-
tos en horario de tarde (de 17.30 a 18.30 
horas. Como salienta a rexedora, “quere-
mos crear un ambiente íntimo comparti-
do entre mulleres mo que a relatora máis 
que unha persoa que expón un tema 
sexa quen de acompañar e interactuar 
coas persoas asistentes, creando un es-
pazo de confianza cómodo e agradable”.
Os ‘Cafés en igualdade’ arrancarán este 
xoves 26 de xaneiro falando de ‘Depor-
te e autocoidado. Actividade física, solo 
pelviano, saúde e benestar, efectos posi-
tivos que achega unha vida activa’. Será 
na Cafetería Juan, na rúa de Couso, e 
estará impartida por Ana González Por-
tela, licenciada en deporte e actividades 
físicas e directora da piscina municipal 
da Guarda. O 23 de febreiro a charla 
estará centrada na maternidade, nas 
expectativas xeradas fronte á realidade, 
a frustración, os embarazos desexados 

e non cumpridos e a maternidade como 
elección e non como obriga. Será na Ca-
fetería Nenza Xida, na Praza do Calva-
rio, a cargo de Angelina Gándara, edu-
cadora social con ampla experiencia na 
formación a familias e coordinadora do 
programa ‘Somos familia, somos equi-
po’.
O 30 de marzo será a quenda de falar 
de empoderamento feminino e o rol das 
mulleres como coidadoras, como obriga 
ou satisfacción. Celebrada na Cafetería 
Liga de Amigos, na Praza do Calvario, 
a charla será impartida por Sara Uris, 
mestra e especialista en xénero e igual-
dade e creadora de Transformando Rea-
lidades. O xoves 27 de abril o tema será 
saúde integral feminina, sexualidade e 
pracer feminino, menopausia, sexuali-
dade integral... A cargo da pedagoga, 
sexóloga, especialista en xénero e res-
ponsable de ‘Con xeito Sexología’ Erea 
Devesa, a charla será no Espazo Gas-
tronómico Anexo ao Mercado, na Praza 
de Calvario.
Esta primeira edición dos ‘Cafés en igual-
dade’ rematará o 25 de maio cun encontro 
no que se abordará a presión estética, a 
ditadura da beleza feminina, os estereoti-
pos de beleza e moda e a súa relación coa 
anorexia e a bulimia. Desenvolverase no 
Espazo Gastronómico Anexo ao Mercado, 
na Praza do Calvario, e será impartida por 
Andrea Iglesias, neuropsicóloga clínica e 
psicóloga xeral sanitaria especialista en 
saúde mental e terapias psicolóxicas.
O proxecto conta co financiamento do Mi-
nisterio de Igualdade a través de fondos 
do Pacto de Estado contra a violencia de 
xénero.
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 Tomiño prepárase para volver ser re-
ferente no eido educativo coa posta 
en marcha da tradicional Semana da  
Educación, que este ano celebra a 
súa oitava edición con catro recoñeci-
dos expertos e expertas que aborda-
rán cuestións como a alimentación, os 
móbiles e os videoxogos, a educación 
ecosocial ou o tipo de docentes. 
 Baixo o lema ‘A educación e ciencia. 
A educación é conciencia’, o auditorio 
de Goián acollerá do 6 ao 9 de febreiro 
(19.00 h) estas xornadas dirixidas tanto 
a persoal docente e educador como a 
pais e nais que busquen informarse ou 
formarse en diferentes aspectos rela-

participativo, Leirós é coordinadora de 
Teachers For Future Spain, colectivo 
que desenvolve programas de acción 
e concienciación ecosocial. Autora de 
diferentes libros, é tamén compoñente 
do grupo de ‘Expertos Independentes 
da Asemblea Cidadá para o Clima de 
España’ e participante na COP 25. Du-
rante a súa conferencia achegará ao 
público a educación ecosocial, que in-
clúe as relacións entre as persoas e os 
hábitats na procura do coidado e pro-
tección para o ben común, ensinando a 
sopesar consecuencias para cooperar 
como sociedade.
 A oitava edición da Semana da Educa-
ción baixará o pano coa charla o xoves 
9 de febreiro de Nino Cervera ‘Es o/a 
docente que che gustaría ter cando es-
tudabas?’. Dende que era cativo que-
ría mellorar o mundo e sabía que para 
conseguilo era preciso mellorar ás per-
soas. Licenciado en Administración e 
Dirección de Empresas, atopou a súa 
vocación como profesor de secundaria 
e universidade, organizando proxectos 
de innovación con impacto social e me-
dio ambiental e traballando para fusio-
nar a educación aplicada á vida real. 
A través da súa conferencia, que será 
en formato obradoiro, o público pode-
rá experimentar e reflexionar sobre as 
claves dun bo ou boa docente e a boa 
educación, todo dende a perspectiva 
do alumnado e a metodoloxía para ob-
ter clases innovadoras, motivadoras e 
inspiradoras.

cionados co mundo da educación. 
 “Cada ano preparamos con ilusión 
esta semana porque cremos que a 
educación é a mellor ferramenta que 
temos nas nosas mans para conseguir 
transformar a nosa sociedade”, expli-
ca a alcaldesa, Sandra González, que 
convida a toda a veciñanza e ás e aos 
profesionais da educación a asistir a 
este evento totalmente de balde.
 O encargado de inaugurar unha nova 
edición da Semana da Educación será 
José Manuel López Nicolás, que o luns 
6 de febreiro falará dos ‘Alimentos do 
século XXI: verdades e mentiras’. Ca-
tedrático en Bioquímica e Bioloxía Mo-

lecular na Universidade de Murcia, 
investigador, escritor, docente, vi-
cerreitor e membro da Academia 
de Ciencias da Rexión de Murcia, 
López Nicolás enfocou a súa ca-
rreira ao descubrimento de novos 
achados en bioquímica, nutrición 
ou biotecnoloxía, publicados nas 
máis prestixiosas revistas cientí-
ficas. O seu labor divulgativo le-
vouno a facerse co Premio Tesla 
2013, co Premio Bitácoras ao Me-
llor Blog de Ciencia, co Premio es-
pecial do xurado ASEBIO 2016, co 
Premio Ciencia en Acción á mellor 
conferencia ou o Premio Prisma 
especial do xurado pola súa traxec-
toria. Coa súa charla en Tomiño, López 
Nicolás botará luz sobre os mitos e 
realidades que rodean á alimentación 
actual, analizando a efectividade da 
maioría dos alimentos que atopamos 
nos supermercados e desmontando 
algúns produtos ‘con’ e ‘sen’.
 O martes 7 de febreiro subirase ao 
escenario Eurídice Cabañes, escollida 
como unha das 100 Game Changers 
en 2020 por Gameindustry e codirec-
tora da organización internacional cen-
trada no viodeoxogo como ferramenta 
de transformación social ARSGAMES. 
Doutora en Filosofía e docente, Caba-
ñes conta con máis de 60 publicacións 
entre artigos, libros e divulgación e 
deu máis de 140 conferencias en Asia, 
Europa, Australia, Norteamérica e La-
tinoamérica. Fundadora e directora 
da Fábrica Dixital El Rule da Secreta-
ría de Cultura da Cidade de México e 
colaboradora co Centro Multimedia do 
CENART, é tamén comisaria de nu-
merosas exposicións relacionadas co 
mundo dos videoxogos. Na súa charla 
‘Pantallas, móbiles e videoxogos’ abor-
dará un dos temas que máis preocu-
pa hoxe en días ás familias: o uso das 
novas tecnoloxías e o seu impacto na 
infancia e na mocidade. 
 Na xornada do mércores 8 de febre-
iro abordarase con Miriam Leirós a 
‘Ciencia, medio ambiente e sociedade: 
a educación ecosocial’. Mestra de pri-
maria, educadora ambiental e experta 
en xestión social do hábitat e deseño 

Do 6 ao 9 de febreiro o auditorio de Goián acollerá as charlas de reco-
ñecidos expertos e expertas como José Manuel López Nicolás, Eurídice 
Cabañes, Miriam Leirós e Nino Cervera

Educar con ciencia e conciencia, eixo da 
VIII Semana da Educación de Tomiño

Cartaz das xornadas

Tomiño

O BNG insta a Xunta de Galiza a habilitar 
axudas para afrontar os danos provocados 

polo temporal
 O  deputado do BNG Manuel Lou-
renzo Sobral acompañado polo 
Portavoz Municipal do BNG da 
Guarda, Anxo Baz, ven de anun-
ciar a presentación dunha iniciati-
va no Parlamento de Galiza  para 
que a Xunta habilite axudas para 
afrontar os danos provocados 
polo temporal.
 As choivas do pasado 1 de Xa-
neiro, causaron danos de gravi-
dade excepcional na comarca do 
Baixo-Miño. Neste primeiro día do 
ano as precipitacións acadaron os 
126 litros por metro cadrado.

 No caso da Guarda a intensidade 
das choivas provocou derrubes 
no monte Trega, na zona do Mui-
ño e inundacións no Codesal, da-
nos que supoñen un perigo para a 
veciñanza que transita polo polo 
lugar.
 A iniciativa presentada polos na-
cionalistas recolle tamén os da-
nos que se produciron nos outros  
Concellos do Baixo-Miño e insta 
a Xunta de Galiza a habilitar unha 
partida de axudas extraordinarias 
para afrontar os graves danos 
ocasionados polas choivas.

Baixo Miño
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A Comunidade de Montes de Salcidos renova a súa Xunta Reitora
“Temos moita ilusión, e un feixe de proxectos para tratar de 

contribuír a mellorar a vida da parroquia de Salcidos”
Salcidos é unha parroquia do concello de A Guarda de arredor  de 3.000 habitantes, cun territorio que é o máis grande das tres 
parroquias do concello: Salcidos, Camposancos e  A Guarda. No mes de decembro do pasado ano renovaron a xunta reitora da 
súa Comunidade de Montes e A Nova Peneira, un medio completamente comprometido co traballo de base da sociedade civil 
organizada, foi coñecelos. O 13 de Xaneiro tiveron a súa primeira xuntanza e nós estivemos con eles. Son: Xabier Vicente: Tesou-
reiro, Antonio Álvarez: Presidente, Manuel Benito: secretario, Lorenzo Portela: vicepresidente, Ramón González: vogal, Antonio 
Cividanes: vogal, e Antonio Álvarez: vogal.

      Por que vos decidistes a presentar 
unha candidatura ?
 Acabara o mandato da directiva ante-
rior,algúns de nós xa estabamos nela,ou-
tro ex presidente tamén quixo presen-
tarse e xa que logo celebramos unhas 
eleccións.
      Que tal a participación?
 Dun censo de 88 comuneiros viñeron 
votar 81, creo que estivo moi ben. O que 
amosa que a xente si se preocupa polo 
futuro dos nosos montes.
     Cales son as principais actividades 
da CM?
 A limpeza do monte, o arranxo das 
pistas do cámping  , a construción dun 
depósito de augas para combater os in-
cendios, que realmente salvou ao monte 
este verán despois dun terrible incendio 
que houbo. Foron máis de 70.000 litros 
de auga que saíron do noso depósito 
para axudar a controlar o lume.
 Neste mandato que iniciamos agora 
alén de gobernar pistas, tanques de auga 
e da actividade habitual de limpeza do 
monte, temos moita ilusión en concretar  
diversos proxectos que temos en mente:
-Entendemos que o espazo arredor da 
casa forestal está infrautilizado  e que-
remos facer un parque forestal que se 
converta nun lugar para o lecer e a convi-
vencia da veciñanza de Salcidos. Agardo 
que sexamos capaces de conseguir unha 

subvención que 
o financie.
 Queremos po-
tenciar o estu-
do do enorme 
patrimonio ar-
queolóxico que 
teñen os nosos 
montes.
 Temos pensa-
do organizar 
andainas e ac-
tividades varias 
para concien-
ciar e divulgar 
a grande beleza 
do noso patri-

monio natural.
     A vosa casa forestal, que ten arre-
dor de 30 anos , dáme a sensación de 
que tamén está infrautilizada, equi-
vócome?
 Non, non te equivocas. De feito con que 
se faga responsable un comuneiro nós 
estamos dispostos a prestarlla a calquera 
colectivo ou asociación que queira facer  
a actividade que sexa, agás actividades 
de tipo político, que poidan ser intere-
santes e ou beneficiosas para a comuni-
dade.
      Vós ocupádesvos só dos montes de 
Salcidos verdade?
 Si, máis da zona da Ribeira, onde está o 
cámping xa que eses terreos son propie-
dade da nosa Comunidade de Montes.
       Pero a persoa que o xestiona 
anunciara hai pouco a súa intención 
de pechalo para sempre. Cambiou de 
opinión?
 Si, o cámping non se pecha. Iso foron 
unhas declaracións do xerente,  que  ten 
o cámping en concesión por un núme-
ro determinado de anos, nun momento 
moi difícil, despois dunhas inundacións 
importantes. Pero logo as cousas sere-
náronse e o cámping desde logo que vai 
continuar coa súa actividade.
     Cales son os problemas máis im-
portantes que ten a Comunidade 
Montes de Salcidos?
 O problema máis grave que temos é con 

Costas, pois queren confiscar os terreos 
da Ribeira, onde se encontra o cámping. 
Terreos que son propiedade da Comu-
nidade de Montes. Levamos xa 3 anos 
pelexando, apoiados pola Organización 
Galega de Montes. Tanto a nosa comuni-
dade como outras tamén afectadas como 
a de Tabagón ou a de San Miguel.
     Entón  Costas quere expropiarvos 
os terreos?
 Expropiar non,  quere confiscar. Unha 
expropiación implica que paguen algo 
polo que levan e eles queren quedarse 
cos terreos sen pagar nada a cambio. Un 
auténtico roubo vaia. Eses terreos están 
inscritos no catastro a nome da Comuni-
dade, e agora desde Madrid queren ins-
cribilos a nome deles.
      Pois parece un problema moi grave
 E tanto que si, neses terreos hai moi-
tos cartos metidos , e poden quitarnos a 
propiedade dun dos nosos activos prin-
cipais.
      Os concellos da comarca apoian a 
vosa posición?
 A Guarda, O Rosal e Tomiño si. Nestes 
tres concellos temos o apoio unánime 
dos tres plenos.
      Alén do apoio municipal procuras-
tes outro tipo de axuda?
 Si, tamén fomos ao parlamento galego, 
defendidos polo BNG. Pretendiamos o 
apoio unánime do parlamento galego.
     Conseguístelo?
 A medias. No que se refire a que os te-
rreos sigan sendo propiedade das comu-
nidades veciñais conseguimos o apoio 
unánime do parlamento si. Pero nós pre-
tendiamos tamén  que, igual que apare-
ce na constitución portuguesa , as leis 
españolas recoñeceran tamén a propie-
dade veciñal. E neste tema, tan impor-
tante para nós, só nos apoiou o BNG pois 
o PP e o PSOE votaron en contra. Tamén 
temos pensado ir a Madrid, e igualmen-
te convidamos á ministra Teresa Ribera 
a que se achegara a coñecer in situ os 
nosos terreos e a ver como funcionan as 
comunidades de montes porque en Ma-
drid non  teñen nin idea.
     Que vos respondeu?

 De momento só deu “largas”.O máis que 
conseguimos foi unha entrevista cun 
cargo de Costas. Foi por vídeo confe-
rencia desde o concello de O Rosal. Alí 
estivemos 3 comunidades de Montes: A 
nosa, a de Tabagón e a de San Miguel e 
Alfredo Pereira o presidente da Oragacc-
mm que como antes che mencionei nos 
asesora e axuda.
      Que conclusión tirastes desa xun-
tanza con Costas?
 Que non teñen a máis mínima idea. Por 
non saber, non saben nin que existe un 
cámping, que é unha das fontes máis im-
portantes de ingresos para todo o pobo 
de A Guarda.
      Alén do intento de “confiscación” 
, sen dúbida o asunto máis grave, 
nese cámping tamén hai un impor-
tante problema de vertidos de augas 
fecais, verdade?
 Si, tamén levamos anos pelexando con 
iso. Xa gastaron milleiros de € en facer 
un areeiro que non serviu para nada. O 
Concello pasa de todo, teñen que facer 
unha limpeza anual das tubaxes e non 
a fan. O único que fai o concello, e iso 
tamén hai que dicilo, é que un par de 
veces ao ano arranxa a pista de acceso ao 
cámping. Este tema temos que arranxa-
lo e se é necesario iremos ao xulgado.
      No que respecta a histórica recla-
mación de Salcidos sobre o monte 
Trega que nos tedes que dicir?
 Este monte, desde tempos inmemo-
riais, pertenceu á parroquia de Salcidos, 
pero é algo que non se soubo defender 
adecuadamente. Nós levamos anos 
pelexando xa ese asunto e en calquera 
momento vai entrar no xulgado. É in-
minente que a nosa reclamación da par-
te do Tegra que dá a Salcidos chegue ao 
xulgado.
      Que tal son as relacións co conce-
llo de A Guarda?
Manifestamente mellorables. Só lle te-
mos que agradecer ao señor Español, 
ao concelleiro de obras, que un par de 
veces ao ano coa maquinaria da manco-
munidade nos limpa as pistas de acceso 
ao cámping.

A nova xunta directiva da Comunidade de Montes de Salcidos

Entrevista  Redacción
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O concello de Tomiño vén de facer 
unha avaliación, dous días despois, 
dos danos producidos polas abundan-
tes chuvias que caeron no concello o 
día de Ano Novo. Segundo os datos 
ofrecidos por Meteogalicia as chuvias 
acumuladas durante esa xornada as-
cenderon a case 126 litros por metro 
cadrado. Un récord absoluto dende 
que se teñen rexistros da estación me-
teorolóxica de Areas (Tui).
Esta imprevisible cantidade de chuvia 
fixo que se fundiran muros e camiños, 
que se moveran do sitio os peiraos do 
Miño e que parte da fortaleza de San 
Lourenzo de Goián se vise afectada. 
Outra muralla que se derruba no entor-
no do Miño
A fortaleza de San Lourenzo data do 
séxulo XVII e está incluída nun siste-
ma de fortalezas supramunicipal na 
contorna do Río Miño. A finalidade da 
súa construción era o uso da forza nun 
posible conflito con Portugal unha vez 
rematada a Guerra de Restauración 
no ano 1668. Aínda que, polas súas 
dimensións trataríase máis ben un ele-
mento de control da fronteira fluvial.
O que se derrubou foi parte da recons-
trución levada a cabo hai 20 anos pola 
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural 
da Xunta de Galicia con fondos euro-
peos e que supuxo unha reforma em-
blemática en materia de fortalezas.
O Forte de San Lourenzo ten un forte 
valor simbólico no concello e ademais 
foi declarado Ben de Interese Cultural 
(BIC) no ano 1985. Por todo isto o con-
cello de Tomiño solicitará da Xunta de 
Galicia e da administración do estado 
fondos para a reconstrución deste im-
portante ben do patrimonio dos gale-
gos e galegas.

A crecida do río no día 2 de xaneiro fixo 
que se desprendera un dos peiraos 
que están en torno ao Espazo Fortale-
za. Dende o goberno local deuse aviso 
xa á Comandancia da Mariña polo pe-
rigo que pode supoñer para a navega-
ción e agardan que o río baixe a súa 
crecida para tomar decisións respecto 
a este peirao con seguridade. Os ou-
tros peiraos que están no río atópanse 
en bo estado: peirao de persoas con 
discapacidade, Amorín e Sobrada.
Ademais da fortaleza, a praia de 
Goián e a senda do Miño quedaron 
totalmente cubertas polo efecto do 
temporal e da crecida, causando nu-
merosas desfeitas en pasarelas e no 
propio pavimento. Polo momento non 
se recomenda o seu uso, xa que a 
madeira está moi esbaradiza e os da-
nos son múltiples.
Solicitude de indemnizacións e posta 
a punto
O goberno local agarda que a Xunta 
poida sufragar parte dos estragos do 
temporal, xa que foron por unha cau-
sa de forza maior e van supoñer un 
forte imprevisto económico para as ar-
cas municipais. Así mesmo, entende 
que toda a tramitación de permisos de 
patrimonio, confederación, etc. para 
reparacións debería abrirse unha vía 
de urxencia dado o perigo que pode 
supoñer algunha situación de manter-
se no tempo.

O Concello de Tomiño estima en máis de          
1 millón de euros os danos causados polo 

temporal de Ano Novo
O goberno municipal solicitará un Plan de Axudas á Xunta e ao Estado 
para sufragar parte dos estragos

TomiñoTomiño

Fortaleza de Goián

Reunión de alcaldesas e alkcalde do Baixo Miño

A Mancomunidade do Baixo Miño pedirá 
unha partida orzamentaria excepcional 
para os danos provocados polas choivas

 Alcaldesas e alcal-
des da Mancomuni-
dade Intermunicipal 
do Baixo Miño reu-
níronse este luns 
de urxencia para 
valorar os cuantio-
sos danos sufridos 
nos catro concellos 
(A Guarda, O Ro-
sal, Tomiño e Tui) 
tras o temporal e as 
abundantes choi-
vas acumuladas 
durante a xornada 
de ano novo. Tras 
o elevado balance de 
estragos producidos, a Mancomuni-
dade do Baixo Miño solicitará a todas 
as administracións unha partida orza-
mentaria especial dada a excepciona-
lidade dos danos na comarca, onde 
caeron case 126 litros por metro ca-
drado, un récord absoluto dende que 
se teñen rexistros históricos da esta-
ción meteorolóxica de Areas, en Tui.
 Así, no concello da Guarda as chu-
vias deixaron derrubes no Monte 
Santa Trega e na zona do Muíño, así 
como inundacións e danos especial-
mente graves na zona do Codesal, 
onde se precisará unha reparación 
urxente polo perigo que pode supoñer 
para a veciñanza. En canto ao Rosal, 
as zonas máis afectadas foron a pes-
queira do río Carballa e a Senda do 
Miño, aínda que tamén se produciron 
importantes estragos en numerosos 
muros e estradas.
 Pola súa banda, a imprevisible can-
tidade de chuvia fixo que en Tomiño 
se fundiran muros e camiños, que se 
moveran do sitio os peiraos do Miño, 

causando un grave perigo para a na-
vegación, e que parte da fortaleza de 
San Lourenzo de Goián se vira afec-
tada. Mentres, en Tui viuse afectado o 
paseo fluvial, así como algúns muros 
do ámbito do Camiño de Santiago e 
parte da zona histórica. 
 Os catro rexedores e rexedoras so-
licitaron xa a visita do presidente da 
Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, e do 
Delegado do Goberno en Galicia, José 
Manuel Miñones, para que comproben 
in situ o elevado número de estragos 
provocados en diferentes puntos dos 
catro municipios da comarca.
 As alcaldesas e alcaldes da Guarda, 
O Rosal, Tomiño e Tui estudarán ade-
mais co Delegado do Goberno a posi-
bilidade de solicitar a declaración de 
zona catastrófica dado os numerosos 
estragos acumulados. Por outro lado, 
a Mancomunidade pedirá información 
sobre a apertura dos encoros no Miño 
ante a posibilidade de que puideran 
ter agravado aínda máis os danos 
provocados polas fortes chuvias.

Alcaldesas e alcaldes solicitaron unha visita oficial do presidente da Xun-
ta de Galicia e do Delegado do Goberno

Baixo Miño
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A Clínica xinecolóxica Camelias achégase aos 
30 anos de vida sendo referencia de rigor e 

profesionalidade na medicina galega
Na cidade de Vigo, na Praza América número 2, nos edi-
ficios do Centro Comercial, está a Clínica Camelias de xi-
necoloxía e obstetricia ( 986238487). A clínica foi fundada 
en 1994 pola doutora María Teresa González Suárez, e na 
actualidade aténdea ela mesma xunto con outras tres xi-
necólogas. María Teresa é natural de Ourense pero leva 
desde nena vivindo en Vigo. Estudou a carreira de medi-
cina en Santiago e fixo  a especialidade de xinecoloxía en 
Madrid. Comezou a exercer a súa profesión en 1987, e  eu 
que a coñezo desde os azuis e luminosos días da infancia 
voume permitir chamala Maite,  para dicir que foi un pra-
cer para min conversar con ela despois de tantos anos, e 
coñecer un pouco máis o seu traballo.

María Teresa González Suárez, médica  xinecóloga de Vigo.
      Por que quixeches estudar me-
dicina?, Tiñas antecedentes na 
familia?
 Non, non teño ningún antecedente 
familiar . E non sabería dicirche o 
motivo que me levou a este mundo. 
Só sei, que  eu desde moi  pequena 
xa tiven claro que quería ser médica.
     Ti estudaches a carreira nunha 
época de especial efervescencia 
política, en plena transición. Que 
recordos tes da túa vida universi-
taria na Compostela da segunda 
metade dos anos 70 ?
 Marabillosos. Eu comecei a miña 
carreira nun tempo de extraordina-
rias tensións sociais e políticas. No 
ano 1976, cando cheguei a Santiago, 
a universidade era un fervedoiro no 
que as inquedanzas por participar 
naquel momento de tanta trans-
cendencia histórica eran máximas 
. Colleume tamén o 23 F en quinto 
de carreira. Recordo aos meus com-
pañeiros pegados á radio mentres 
eu estudaba porque tiña un exame 
de cirúrxica ao día seguinte. En cal-
quera caso a época universitaria é un 
momento especialmente bonito da 
vida, que só o valoras na súa xusta 

medida co paso do tempo.
      En que ano terminas a carrei-
ra?
 No ano 82, seis anos de carreira. 
Despois aprobo o MIR e voume a 
Madrid, ao hospital 12 de Outubro a 
facer a especialidade de xinecoloxía, 
que dura catro anos máis.
      Por que escolliches xineco-
loxía?
Porque me gustaba. É unha medici-
na especializada para mulleres, pa-
cientes sas, no inicio da vida. Non 
no final da vida, como pode ser unha 
oncoloxía, con pacientes moi enfer-
mos.
      E neses catro anos de especia-
lidade xa exerces?
 Si, empezas como residente, traba-
llas moitísimo, en urxencias e pa-
sando consultas. Aprendes moi rá-
pido. As cirurxías van progresivas, 
empezas con cousas pequeniñas, o 
primeiro ano, e logo segues avan-
zando.
    Fixécheste médica-xinecóloga 
nunha época na que a  represión 
moral do nacional catolicismo 
era abafante para todos, e en es-
pecial para as mulleres. Nas túas 

primeiras pacientes non notabas 
certo pudor ao ter que falar con-
tigo das súas circunstancias ínti-
mas?
 Non, a verdade é que non tiven esa 
percepción. Instaleime en Vigo, 
abrín unha clínica na rúa Urzaiz, ao 
terminar a especialidade en Madrid. 
A clínica  monteina cando naceu o 
meu primeiro fillo no ano 87. Eu fun 
a primeira muller en montar unha 
consulta privada de xinecoloxía en 
Vigo. Tamén traballaba para Fátima 
facendo cirurxías e partos en sanida-
de privada.
     Que tal acollida tivo a túa pri-
meira clínica?
 Tivo unha acollida extraordinaria 
.Eu mesmo quedei moi sorprendida, 
á vez que agradecida do recibimen-
to tan bo que tivemos. As mulleres 
que acudían á miña consulta dicían: 
“que ben, unha muller xinecóloga”. 
No hospital había máis médicas xi-
necólogas, pero en consulta privada 
externa ao hospital non. Estiven alí 
ata 1994, ano no que inauguraron os 
edificios da Praza América nos que 
teño a consulta na actualidade.
     Como ten que localizarche 

unha paciente que queira ter cita 
na túa consulta?
 Clínica Camelias é o nome da miña 
consulta. Teño unha páxina web da 
clínica www.clinicacamelias.com  
onde están os teléfonos e medios de 
contacto para solicitar unha consul-
ta, e teño outra web miña que se cha-
ma María Teresa González Suárez. 
Na actualidade somos 4 as xinecó-
logas que traballamos na clínica, e 
estaremos encantadas de atender a 
calquera muller que necesite aten-
ción xinecolóxica e queira vir a co-
ñecermos.
     Cambiou moito a tipoloxía de 
pacientes nestes 35 anos que levas 
de profesión?
 O que cambiou é que agora temos 
menos embarazos na atención priva-
da. Nos anos 90, a atención pública 
nos embarazos era máis deficitaria. 
Agora é moi boa, avanzou moitísi-
mo.
     A partir de que anos é reco-
mendable que unha nena acuda a 
xinecoloxía?
 Se non ten problemas coa mens-
truación a partir do momento que 
empeza a ter relacións sexuais.

Entrevista de  Tino Lago
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Ponteareas

      E cada canto tempo é bo facer-
se unha revisión xinecolóxica?
 Aquí varía coa idade. Coas mozas 
falamos de métodos anticoncepti-
vos e da vacina do virus do papiloma 
humano (VPH) que prevén o único 
cancro producido por un virus. Esta 
está no calendario vacinal, ten dúas 
dose e ponse aos 12 anos. Como pro-
fesional recomendo a todas as mozas 
que a poñan.
     Na mediana idade debería fa-
cerse unha revisión anual para 
previr cancro de pescozo de úte-
ro e na menopausa seguimos coas 
revisións anuais e falamos de re-
comendacións e coidados de saú-
de.
Ata que idade tes pacientes?
 Teño señoras de 80 anos. É bo se-
guir facendo unha revisión anual, 
ningunha franxa de idade está libre 
de ter un cancro de útero.
      Dirías que temos unha de edu-
cación sexual suficiente para po-
der axudar aos mozos e mozas a 
manter unhas relacións sexuais 
responsables?
 Ufff. Os mozos crense que o saben 
todo cun acceso ilimitado ás redes 
sociais e Internet e isto é un proble-
ma. Non saben utilizar o móbil para 
estar ben informados. Vénme á ca-
beza unha paciente moi noviña, que 
viu a facerse unha revisión. Ofrézo-
lle información sobre métodos an-
ticonceptivos e rexeitouma, díxome 

que non facía falta. 6 meses despois 
chegou embarazada á miña consul-
ta.
 A información sexual aos nosos mo-
zos é deficitaria e está pervertida pola 
pornografía. Creo que este é un enor-
me problema cuxo consumo dificulta 
ter unha visión responsable e realista 
das relacións sexuais. A pornografía 
incita á práctica da violencia sexual. 
Esta forma de ter sexo é totalmente 
denigrante para as mulleres, e coloca 
tanto a nenas como a nenos en roles 
que non coñecen porque aínda non ti-
veron unha relación afectiva que leva 
ao comezo dunha relación sexual. Isto  
pervértelles  completamente a idea do 
sexo.
 Houbo épocas que dei charlas sexuais 
a adolescentes de 14 anos nalgúns co-
lexios. A educación sexual debe ser 
moito máis relevante nos planos de 
estudo,do que o é na actualidade.
      Entón, consideras que non é su-
ficiente a información sexual que 
teñen os nosos mozos?
 Teño dúbidas sobre isto, pero non 
debe de selo porque seguimos tendo 
embarazos non desexados e abortos 
en mozas moi novas. Eu aínda teño 
pacientes que non deixan de ser un-
has nenas e que aínda teñen eses pro-
blemas
      Rematamos Maite: Ti tes un fi-
llo e unha filla. Algún dos dous fixo 
como a nai e tirou pola medicina?
 Pois non, ningún dos dous.

Entrevista

Manuel Alfonso Estévez , historiador

Opinión

O

Os de Fornelos da Ribeira 
xa non sabemos ...

s galegos de Fornelos da Ri-
beira hoxe, xa non sabemos, 
si descendemos das Loiras 
Godinas ou do casal do Rei 

Cintolo e da súa raíña Lupa, que nos 
fixo vivir do mar, e por iso somos tan 
afeccionados o “marisquiño”, penso eu.
 O único que sei, como fillo de Forne-
los da Ribeira é, que os galegos acep-
tamos sempre a tradicional filosofía do, 
boeno, carallo, boeno! Trasladado o rito 
ancestral, o monte, a memoria de virar 
a pedra, buscando quizais o horario das 
doce da noite, para as dúas da mañá, 
para aqueles “miróns” que xa estaban 
na cama, e hoxe no cemiterio.
 Eran famosos os ritos da fertilidade na 
Ponte das Partidas, no San Martiño de 
Moreira, en Ponteareas; “a queimada e 
a augardente”, co fedorento do que nin-
guén sabe ben que entidade resultara 
delirante. Se descendemos das Loiras 
Godinas ou do casal do rei Cintolo e da 
raíña Lupa, que vivira entre o mar e o 
monte, sempre afeccionados o
“marisquiño”, sendo da mesma relixión, 
so cambiando o nome dos demos, que 
agora teñen nome de “santos” e así 
mesmo da “purísima Ceres”, pasando a 
seguinte, sen decatarnos moito.
 E o que mais nos marcou foi o espí-
rito: Desconfianza total co demo. Así, 
podemos rirnos del, porque non cho 
toma a mal, e nos rimos manda carallo! 
Como dando a entender que nós, e a 
xente toda de Fornelos da Ribeira, nos 
rexemos por outros principios. Posible-
mente esteamos convencidos de ser o 
último anel perdido daqueles tempos 
que aínda andamos buscando algúns, 
sen atopalo.
 Faltaba o noso paisano Fermín Bouza 

Brey, nada menos que de Ponteareas,
escapando das “envexas”, que os que 
chamaban oestrimios eran partículas 
celtas, lembradas a medias.
 Nos temos un grande problema en For-
nelos, como o resto dos galegos, que 
é descoñecemento e falta de fontes es-
critas, e como fillos que somos dicimos: 
Todo depende. . .
 E si nos atemos as normas, “xa non 
somos nin mantemos o idioma falado 
antes do castrapo”. E se nos atemos 
a orixe étnica, posiblemente sexamos 
da Idade do Ferro, porque hai dúbidas 
sobre os “oestrimios” de Fermín Bouza 
Brey, mesturados cos “Saefes celtas”.
 En todo caso, os que somos fillos de 
Fornelos da Ribeira, estamos actual-
mente o marxe da orixe étnica da raza. 
O que parece claro, coa influencia cul-
tural, para identificarnos como tales. O 
meu entender a mestura de sangue non 
ten nada que ver coa “invasión” e a his-
toria pasada.
 Xa sei que existen movementos que 
pugnan polo recoñecemento doutros 
“rueiros” con influencia céltica e que 
en Vigo existe o Celtamanía do Real 
Club Celta, que serve de interpretación 
contemporánea e folclórica tradicional, 
como é a gaita e a cornamusa.
 Os Saefes celtas, deben o seu nome 
os romanos por ter a serpente como
animal e os de Fornelos, venerando as 
noites de Lúa chea, cantando nos
eidos. E Ollo! Que non se asimilaron a 
ninguén. Se mantiveron en boa
convivencia con todos. Agora ben: Dou-
tores ten a Igrexa en se somos ou
non somos, por falar castrapo nestes 
momentos da vida. Por si acaso, que
a Nova Peneira, nos colla confesados!
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“Mondariz Balneario necesita un goberno novo con ideas e con gañas. 
Algo do que carece o goberno actual que non ten nin  ideas nin gañas”

Entrevista de G. Figueiredo e Tino Lago

César  Gil   vai repetir como cabeza de lista  da candidatura dos nacio-
nalistas nas vindeiras eleccións municipais de maio. O BNG apuntaba 
como  máis que probable gañador nas municipais do 19. Porén unha 
misteriosa coincidencia, case se podería dicir que metafísica, fixo que 
numerosas persoas que  están censadas en Mondariz Balneario pero 
que nin viven alí, nin teñen a máis mínima relación co pobo, ese día 
recordaran que había eleccións municipais, no pobo no que non viven 
e co que non teñen ningunha relación, e acudisen todos a votar. O 
certo é que o BNG quedou a tan só tres votos  nas eleccións do 2019, 
de acadar a alcaldía deste pobo. Insisto en que con toda probabilidade 
a raíz dunha misteriosa aliñación astral que motivou  que ducias de 
persoas  censadas en Mondariz Balneario, pero que  nin viven nin 
teñen relación con Mondariz Balneario recordasen de súpeto que ese 
día había que ir a votar a Mondariz Balneario. Nós falamos con César

César Gil, candidato do BNG ás eleccións municipais de Mondariz Balneario

      César xa está confirmado  que 
vas ser o candidato do BNG nas 
próximas eleccións municipais? 
 Si, xa está decidido. 
     Cales son as túas sensacións nes-
tes momentos? 
 As sensacións son positivas. Estamos 
a construír unha candidatura ampla e 
diversa. Vemos  aos nosos veciños e ve-
ciñas  con moita ilusión de colaborar 
neste proxecto . Notamos na veciñanza 
unhas gañas inmensas de cambio
      E cales son as expectativas? 
 As expectativas son gañar as eleccións 
. Non nos conformamos con menos 
.Xa hai catro anos se fora polo voto das 
persoas que viven no pobo teriamos 
gañado. Desta volta imos con  ánimo 
multiplicado e coa confianza absoluta 
na vitoria. 
    Hai catro anos só vos presentas-
tes dúas candidaturas. Desta volta 
parece que van ser máis? 
 Podemos ser 4 si:BNG e PP,  como no 
2019. E seica se vai a presentar o PSOE 
cun candidato nativo de aquí, pero que 
leva 30 anos vivindo en Canarias. Por 

último soa outra candidatura que parte 
dunha escisión do PP e están a decidir 
se presentarse por Vox, ou en forma de 
Agrupación de Electores. 
      Como todo ten un principio e 
un final, incluso o “eterno Jose An-
tonio alcalde de Mondariz Balnea-
rio”   este ano el xa non se presenta. 
Como cres que incidirá  a non pre-
sentación de Jose Antonio e a nova 
candidata do PP no resultado  final?
 É difícil de prever. Pode pasar que 
xente que  lle era fiel deixe de votar ao 
PP,   o fenómeno contrario,  ou ambos 
fenómenos a un tempo. En  que pro-
porción?.Non o sei, iso saberémolo 
despois das eleccións
      A nova candidata do PP ten al-
gunha participación na vida políti-
ca , social, ou asociativa de Monda-
riz Balneario? 
 Non. Leva 10 anos vivindo no pobo e 
nunca participou en ningún colectivo 
nin en ningunha iniciativa veciñal. É 
unha candidatura que a verdade sor-
prende.
      Fai catro anos non gañastes as 

Cesar Gil

eleccións por unha serie de votos, 
non imos dicir fraudulentos, pero 
si como mínimo inmorais, de per-
soas que non viven aquí, que non 
teñen ningún tipo de relación co 
pobo, pero que misteriosamente es-
tán censadas aquí e seica o día das 
votacións están moi interesadas en 
vir votar . Imos estar atentos para 
que estes empadroamentos chamé-
moslle estraños,  non se repitan 
este ano? 
 É moi difícil de evitar. Estamos ao 
tanto de todas as altas e baixas que hai 
nos censos, pero se estás censado con 
dereito a voto, non se pode facer nada. 
E se a persoa que di se un alta é válida 
ou non o é, está inmersa na loita pola 
alcaldía..... 
     De quen é a competencia das al-
tas e das baixas? 
 Da propia alcaldía. É o concello e o al-
calde os que poden dar de baixa a un 
censo. Aquí isto non pasou nunca. Na 
historia deste concello, nunca se deu 
de baixa a ninguén. 
      Nos últimos meses están a pro-
ducirse altas  no censo? 
 Si, si que as hai. Calculamos que hai 
sobre 100 persoas máis censadas que 
fai catro anos. 
     Isto é algo que saben ata os ve-
ciños e veciñas, eles mesmos pálpa-
no. 
E onde se censan?  
 En casas de amigos, coñecidos ou fa-
miliares. 
    Estás completamente convencido 
de que  se este fenómeno non exis-
tise, serías o alcalde de Mondariz 

Balneario desde o 
2019? 
 Si, por suposto. O 
voto real da maioría 
da xente que vive aquí 
foi BNG. A veciñanza 
quere cambio, non po-
demos seguir coa pará-
lise na que este gober-
no ten sumido ao noso 
concello. E  hai catro 
anos   a maioría quería 
cambio tamén.
     Por que motivo 
crees que Mondariz 
Balneario necesita 
un cambio de gober-

no?
 Creo que isto é visible e palpable. 
Mondariz Balneario leva parado no 
tempo máis de 10 anos e necesita un 
proxecto claro a curto, medio e longo 
prazo. Para isto necesita xente nova, 
que teña ideas e gañas.  Algo do que 
carece o actual goberno. Non  teñen 
nin  ideas  nin gañas
      Que podo ofrecer o BNG e a 
candidatura que a túa encabezas 
á veciñanza de Mondariz Balnea-
rio? 
 Unha capacidade de traballo inmen-
sa, unhas gañas enormes ,e unha 
ilusión infinita en mellorar a reali-
dade do noso querido pobo.  Temos 
un proxecto de Vila e  toda a vontade 
de pelexar  día a día, todos os días do 
ano de todos os anos, por mellorar as 
condicións de vida da nosa veciñan-
za. Eu, con toda a humildade, atré-
vome a pedir  ás veciñas e veciños de 
Mondariz  Balneario que lean esta en-
trevista que de maneira fría, obxecti-
va e racional  perdan un minuto  en 
pensar que fixo estes últimos anos  o 
goberno do PP polo ben de Monda-
riz balneario? E a resposta é terrible: 
NADA. En que mellorou   Mondariz 
Balneario nestes últimos anos?.E a 
resposta é terrible:  EN NADA.
Con toda a humildade do mundo 
atrévome a pedir  unha oportunida-
de  para o equipo  que teño a honra 
de encabezar.    E, se  podemos go-
bernar, dentro de catro anos prome-
to responder  eu mesmo a estas dúas 
preguntas. E asegúroche, Tino, que 
as respostas van ser moi diferentes.
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Rúa Castelao, 33- Salvaterra

andaba este exército, como xa 
dixemos, o Conde de Torresón, xe-
neral de Cabalería de orixe alemá 
que se refuxiou nunha altura sita a 

un cuarto de legua de Salvaterra, (puidera ser 
a zona da Bouza do Viso ou do Casal). Deste 
lugar baixou o 25  de agosto de 1643 coa Ca-
balería, ocupando outro lugar chamado o Fa-
cho (puidera ser o lugar de Fontoura, da Forca 
ou do Campo da Feira), próximo as trincheiras. 
Mandou diante a Infantería, resolto a atacalas, 
saíndo a defendelas os capitáns Antonio de 
Queiroz Mascarenhas e Rodrigo de Moura 
Coutinho, con trescentos mosqueteiros, os ca-
les opuxéronse valerosamente ós galegos. E 
recibindo a Cabalería destes gran dano polas 
repetidas descargas que fixeron os portugue-
ses, foron desaloxados dalí, sen nin sequera 
agardar que chegara a cabalería propia. Des-
pois de catro horas que duraron as cargas dun 
e doutro bando, resolveu o Conde de Torresón 
a retirada, deixando na campaña cuarenta mor-
tos, ficando dos portugueses algún ferido.
 Poucos días despois deste suceso tivo o Con-
de de Castel-Melhor noticia de que o enemigo 
estaba emboscado con numerosas tropas a un 
tiro de mosquete de Salvaterra. Mandou saír 
da Praza ó Capitán Pedro de Bethencourt, con 
dúas compañías que o pouco de marchar foron 
investidas polos galegos, de sorte que a non 
ser pola aspereza do lugar, foran facilmente 
derrotados. Mandou pronto o Conde socorros 
polo tenente do mestre de campo composto 
por algunhas compañías e máis tarde reforzou-
se con tódalas que había na Praza o mando 
do mestre de campo Diogo de Melo. Porén, os 

M

cOusas de salvaterra

Segundo ataque e... Salvaterra de Portugal, por 16 anos.
Antón Lourenzo, veciño da vila

Continuación

Historia

Plano italiano

galegos pelexaban valerosamente, sendo moi 
dificultosa a defensa nos valados ásperos do 
lugar. Unha imprudencia do capitán Cristovão 
Mousinho puxo en perigo a operación, porque 
saltou fora dos valados que os protexían, pero 
axudado e seguido doutros oficiais e gran parte 
da Infantería,  investiron con arroxo ós galegos. 
Nisto foi a Condesa de Castel-Melhor, Dona 
Mariana de Lencastre, quen saíu tamén na súa 
axuda mandando para elo conducir dilixente-
mente dúas pezas de artillería, (seguramente 
apostadas no alto do que hoxe é o monte da 
mina, Cortes), dende alí empregáronse a fon-
do contra as tropas galegas con dano tan con-
siderable que obrigáronos a retirarse para un 
lugar máis alto e seguro. Ficaron os portugue-
ses libres do perigo que lles ameazaba, pero 
deixaron atrás algúns mortos e moitos feridos, 
entre os que se atopaban o tenente xeneral da 
Artillería Francisco Latuche, de orixe francesa, 
e o capitán Rodrigo de Moura Coutinho.
 Algúns prisioneiros informaron ó Conde que no 
lugar de Liñares, (hoxe concello das Neves), 
se aloxaban douscentos infantes. Mandou ó 
sarxento maior Roquemont con trescentos, e a 
Diogo de Melo co resto das Compañías para 
atacar ese lugar. Estaban os soldados eufóricos 
e cheos de moral, de tal xeito que chegados o 
lugar, entraron os de Roquemont ás trincheiras 
que defendían os galegos e degolando a maior 
parte da guarnición, saquearon e queimaron Li-
ñares, retirándose de seguido para Salvaterra.
Pronto chegaron a Madrid as novas destes su-
cesos, causando grande preocupación entre 
os Ministros daquela Coroa, tendo conta ase-
made das múltiples vitorias portuguesas en tó-

dalas provincias. A primeira medida que tomou 
o rei español Felipe IV, foi a retirada do Prior de 
Navarra do goberno da Galiza, entregándollo 
o Cardenal Spínola, Arcebispo de Compostela. 
O obxectivo era recuperar Salvaterra, para elo 
fornecéronlle con socorros de infantería proce-
dentes de Flandes, e unha gran leva de Caba-
lería. Con esta xente, e o mellor da provincia, 
formou un exército de dez mil infantes e mil ca-
balos, con tódolos abastecementos precisos, e 
a 23 de Setembro de 1643, ás sete horas da 
tarde, estaba apostado a vista de Salvaterra.
 O Conde de Castel-Melhor enterouse deste 
movemento pouco antes de chegar os ga-
legos, e non puido máis que dispor da xente 
que tiña na praza para a defensa das trinchei-
ras. Non chegaban estes a tres mil infantes e 
cinconta cabalos, adoecendo da ausencia do 
resto da infantería que tivera nun principio, así 
como os mortos e feridos das ocasións pasa-
das. Guarneceu o Conde o mellor que puido 
as trincheiras e repartiu as forzas con grande 
dilixencia, sinalando os lugares onde deixaba 
as municións, facendo varios corpos adicados 
para os socorros das partes máis perigosas, 
animando ós soldados a desprezar ós enemi-
gos, que non se perturbasen na confusión da 
noite, si o enemigo resolvera atacar as trinchei-
ras antes de romper o día, asegurándolles a 
vitoria e arengándoos deste xeito:
 “Que a noite é máis favorable ós defensores 
que ós que asaltan, porque aqueles aseguran 
solo un lugar…, e estes camiñan por sitios non 
coñecidos, en que encontran tan perigosos ac-
cidentes que os obrigan a diminuíren o ardor e 
errar na execución, e que, alén destas razóns, 

a memoria das vitorias pasadas lles faría sen 
dúbida desprezar o perigo presente, que sería 
fácil de vencer, sendo o número dos valerosos 
sempre menor que o dos cobardes…”
As sombras da noite ocultaban xa o resplandor 
do día e o Cardenal Spínola arengaba tamén 
os seus soldados apuntando a memoria do an-
tigo valor dos españois, dicindo…
“Que non esqueceran o dano que a conquis-
ta de Salvaterra  polos portugueses, de seguir 
conservándoa, tería para aquel reino, que xa 
a daba por rendida sendo atacada por tan va-
lorosos soldados, axudados da escuridade e 
confusión da noite, máis favorable para os que 
asaltan que para os investidos, porque aqueles 
para tirar, teñen as trincheiras en punto certo, 
onde as balas farían sen dúbida mortal empre-
go, e estes, para acertar os golpes carecían de 
obxectivos pola falta de luz, sendo os tiros sen 
puntería, caerían as balas sen efectividade, e 
que vencida esta dificultade, sería fácil entrar 
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Polígono Industrial de Arbo, parcelas 3 y 4
Arbo - Pontevedra

O Condado

 O Museo municipal de Ponteareas 
protéxese da luz solar. O Concello 
vén de instalar unha serie de vinilos 
nas cristaleiras que, ademais de ter un 
efecto estético e identificativo das pro-
pias instalacións, permite protexer as 
obras que acolle o museo dos raios ul-
travioletas e favorecendo unha mellor 
conservación de cada unha das pezas. 
“Dende o Concello continuamos tra-
ballando na mellora das nosas instala-
cións para que a veciñanza goce dos 
nosos bens culturais. Con estes vinilos 
redúcese a entrada dos raios sola-
res, o que evita o deterioro que esta 
luz produce cando incide directamen-
te sobre un cadro, papel, fotografías, 
mobiliario... evitando a decoloración e 
a degradación das pezas”, salienta o 
concelleiro de Cultura, Fernando Gro-
ba.
 No Museo municipal ponteareán a 

veciñanza pode observar elementos 
e obras relacionadas coa vila de dife-
rentes épocas históricas. Así, as ins-
talacións acollen numerosos materiais 
do Paleolítico atopados na Freixa, 
na Moscadeira, na Pedra da Auga..., 
deixando á vista do público unha am-
pla mostra de elementos deste período 
como bifaces, cantos tallados ou ras-
padores. Un elemento importante do 
museo confórmao o petróglifo xeomé-
trico no que aparecen círculos unidos 
por diferentes liñas.
 Da Idade do Bronce destaca un ma-
chado de tope, dous aneis e un molde 
de fundición do Monte das Carballas, 
na parroquia de Guillade. Tamén está 
moi ben representada no Museo a cul-
tura castexa, con elementos proceden-
tes do Castro de Troña, Lourido ou O 
Couto de Altamira, en Taboexa.
 Pola súa banda, da Idade Media des-

Ponteareas

Vista exterior do Museo Municipal de Ponteareas

O Concello instala vinilos para protexer as 
obras do Museo municipal de Ponteareas 

da luz solar
Permite unha mellor conservación das pezas que acollen as instalacións 
ao evitar a entrada dos raios ultravioleta e a incidencia directa da luz

nas trincheiras, cedendo o menor ó maior nú-
mero, e a rebelión dos portugueses ó valor dos 
casteláns. E que esperaba, facendo prisioneiro 
o Conde de Castel-Melhor, aseguralo en prisión 
tan forte que non a rompese coa facilidade que 
atopou en Cartaxena de Indias”, (actual Colom-
bia).
 Seguido desta arenga, mandou os soldados, 
con máis resolución que disciplina, que ataca-
sen as trincheiras. A noite encheuse de estrondo 
cos tiros, o horror dos gritos, e a confusión do 
asalto. Chegaron os galegos as primeiras trin-
cheiras, pero foron tan gallardamente rebatidos 
que, mortos uns e feridos outros, suspenderon 
o impulso do primeiro ataque. Multiplicando os 
socorros  por orden do Cardenal, reiniciouse o 
asalto de maneira que parecía, por momentos, 
chegada a vitoria. Duquesne, que ficara fora das 
trincheiras para recoñecer os movementos do 
enemigo, vendo que era necesario abrir camiño 
para entrar nelas, desmontou e acompañado 
por algúns soldados, impúxose ás coiteladas, 
entrando dentro delas ferido na cabeza, e non 
quixo  retirarse sen acabar o ataque. O Conde 
acudía prontamente a todas as partes, socorren-
do unhas con municións, outras con soldados, 
e a todas con exemplo de seu valor. Creceu o 
vigor da contenda pola parte do mosteiro de S. 
Francisco, porén resistía con gran valor o mando 
do capitán André da Costa, que defendía aquel 
lugar, e montando o enemigo por varias veces 
as trincheiras, de todas tivo que retirarse con 
grandes estragos. Lanzábanse moitas bombas, 
granadas e outros artificios de fogo, que daban 
a o valor con que se pelexaba menos luz da que 
merecía. Os galegos, como ondas que perden-
do a forza se recollen ó mar, e axudadas das 
augas tornan a acometer as areas, así se retira-
ban cando eran rexeitados, e tornaban a atacar 
as trincheiras cos reforzos. Xa estaba pasada a 
maior parte da noite cando o Cardenal se deci-
diu a darlle á empresa o último empeño. Orde-
nou que desmontasen os soldados de a cabalo, 
e, facendo grupo entre estes e os infantes, man-
dounos avanzar por tódalas partes.

O mestre de campo, Diogo de Melo, que esco-
llera para guarnecer unha media lúa que cubría 
a entrada das trincheiras, mal reparada e peor 
defendida, vendo crecer o perigo, enxeñou a 
maneira de defenderse desta maneira; mandou 
saír fora 50 mosqueteiros, divididos en dous gru-
pos, e que ó son de algunhas caixas, atacasen a 
retagarda do enemigo, e que, repetindo as car-
gas, lles incrementasen o recelo e a confusión. 
Esta orde foi executada con tanto acerto que os 
galegos, crendo que Monção pasaba socorros 
a Salvaterra, desenganados da empresa, reti-
ráronse, deixando a terra cuberta de mortos, as 
pedras de sangue, e toda a campiña chea de 
armas. 
 En canto amañeceu, descubríronse as tropas 
confusamente formadas no Outeiro do Facho, 
pouco distante de Salvaterra, (especulo que 
este lugar fora nos lugares de Fontoura, da For-
ca ou do Campo da Feira). Comezaron a seren 
atacadas pola artillería, que as obrigou a reti-
rárense con maior dano, deixando mortos máis 
de 300 soldados, e moitos feridos, entre eles o 
mestre de campo Don Fadrique de Valadares, 
oito capitáns e outros oficiais. Da parte portugue-
sa ficaron 40 mortos e moitos feridos.
 Trala derrota, e antes da retirada, fixo alto o Car-
denal co exército  no lugar de Liñares, e mandou 
pasar o Miño a algúns soldados a espiar. Foron 
detectados polos de  Monção, e saíndo a Con-
desa de Castel-Melhor a cabalo coa guarnición 
da praza,  obrigou os galegos a retirada.
 O Cardenal, vendo desvanecidas as espe-
ranzas de gañar Salvaterra, dirixiu o exército a 
Tui, intentou pasar o río e aprehender Valença. 
Sentido o rumor dos galegos cando pasaban 
o Miño, polos relixiosos da Orde de S. Bento, 
do convento de Ganfei, repicaron as campás, 
guarneceuse a muralla de Valença, e vendo os 
galegos que foron descubertos retiráronse. Con 
menos fortuna pretendeu o Cardenal gañar Vila 
Nova de Cerveira, situada sobre o Miño fronte a 
Goián, distante seis leguas de Salvaterra, nobre 
vila dos Vizcondes de Ponte de Lima…continua-
rá.  
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“Consultoría, Servicios Integrales en Asesoría,
Organización, Planificación, Productividad y Eficiencia”

Rúa Rosalía de Castro, 107 - Baixo

O Condado

 O pleno do Concello 
de Covelo aprobou a 
recepción da cesión 
do pazo abacial, casa 
de obra, alpendre e 
hórreo do conxun-
to parroquial de San 
Martiño de Barcia de 
Mera.
 Así, o pleno deu luz 
verde á proposta do 
goberno de recepcio-
nar a cesión tempo-
ral e gratuíta do pazo 
abacial de San Mar-
tiño para a súa reha-
bilitación. Ao longo dos 
vindeiros 50 anos o Concello de Covelo 
xestionará esta importante obra do pa-
trimonio arquitectónico e cultural, po-
dendo despois prorrogalo baixo acordo 
do Concello e da Diócese de Tui-Vigo. 
Co obxectivo de restaurala e pola en 
valor, o Concello de Covelo recepciona 
este ben histórico que considera de in-
terese público.
 “Este conxunto arquitectónico atrae a 
curiosidade de viaxeiros e viaxeiras que 
se achegan ao noso concello só para 
coñecelo e cremos que é importante 
que recupere o seu esplendor para o 
goce non só da cidadanía, tamén dos e 
das visitantes e en especial para o des-
frute da veciñanza de Barcia de Mera ”, 
sinala o alcalde, Pablo Castillo.
 Nas vindeiras semanas Castillo des-
prazarase a Santiago de Compostela 
para reunirse coa Consellería de Cultu-
ra, Educación, Formación Profesional e 
Universidades, e comezar as xestións 
administrativas para a redacción do 
proxecto de rehabilitación. O proceso 

acompañarase da tramitación das co-
rrespondentes autorizacións e licen-
cias que permitan a intervención.
 O Concello proxecta para este 
conxunto barroco a prestación de ser-
vizos socio-culturais públicos, entre 
outros posibles usos, que beneficien 
á cidadanía, que promovan o coñece-
mento do pazo abacial e, en definitiva, 
que lle dean vida e sexa para o desfru-
te de todas e todos dende “o respecto 
a esta xoia do pasado que chegou ata 
os nosos días sen perder o seu valor 
e beleza”.
 Pablo Castillo suliña que a cesión do 
Pazo posibilitará un amplo e rico es-
pazo no que ofrecer actividades cultu-
rais, con prioridade para as iniciativas 
da parroquia de Barcia de Mera.  
 Por último, quere agradecer a boa 
disposición do bispado e de D. Rafael, 
sacerdote da parroquia, por aceptar as 
condicións da cesión e poder destinalo 
ao uso público da parroquia de Barcia 
de Mera.

Fachada barroca do conxunto abacial

O pleno da Corporación de Covelo aproba 
a recepción do conxunto abacial de San 

Martiño de Barcia de Mera
Covelo rehabilitará o conxunto abacial e xestionarao ao longo dos vindei-
ros cincuenta anos

Rematadas as obras da primeira fase de 
rehabilitación da antiga casa da 

sociedade en Fornelos

 O Concello de Salvaterra de Miño, 
en colaboración coa Comunidade de 
Montes de Fornelos, ven de rematar a 
primeira fase de rehabilitación do que 
era a antiga Casa da Sociedade, na 
parroquia de Fornelos.
 Nesta primeira fase realizouse a re-
construción da cuberta do inmoble, por 
algo máis de 45.000,00€. Durante as 
seguintes fases de traballo levarase a 

cabo as divisións interiores, colocación 
de aluminio e lavado e encintado de 
todo o edificio.
 O fin desta obra é a rehabilitación in-
tegral do edificio, cun gran valor histó-
rico e sentimental para a parroquia, e 
que sexa un punto de referencia á hora 
de desenvolver actividades culturais e 
sociosanitarias para os seus veciños e 
veciñas.

Salvaterra de Miño

Casa da sociedade de Fornelos

tacan tres pías bautismais, unha de-
las considerada un exemplares me-
llor conservados de Galicia, de estilo 
románico. Da época contemporánea, 
o Museo acolle vitrinas e cadors que 
reflicten a importancia de numero-
sos persoeiros nados en Ponteareas 
e que destacaron en diversos eidos, 
como a política, a cultura ou a litera-
tura, como Amado Garra Castellan-
zuelo, Gabino Bugallal, Manuel Do-

mínguez Benavides, Fermín Bouza 
Brey, Alfredo Pedro Guisado, Emilia 
Estévez Villaverde, Rogelio Lorenzo, 
Silverio Rivas, Alfonso Quinteiro, An-
tonio Medal ou Alfonso Pexegueiro, 
entre outros e outras.
 O concelleiro de Cultura anima a to-
das e todos os ponteareáns a visitar 
estas instalacións municipais que lles 
permitirán relizar un incrible percorri-
do por parte da historia da vila.
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O Condado

 O Club Baloncesto Condado cele-
brou o seu 40 aniversario por todo o 
alto: arroupado polo público na pre-
sentación dos máis de 80 deportistas 
que integran os 8 equipos de distin-
tas categorías cos que conta o club 
ponteareán. A alcaldesa de Pontea-
reas, Cristina Fernández Davila, e o 
concelleiro de Deportes, Miguel Bou-
zó, achegáronse ata o pavillón muni-
cipal do complexo deportivo Álvaro 
Pino para acompañar ao club nesta 
data tan sinalada e trasladar os pa-
rabéns de todo o Goberno municipal 
por eses 40 anos de historia. 
 O evento, presentado polo xornalista 
Terio Carrera, celebrouse nun pavi-
llón ateigado de público, ante o que 
desfilaron un a un os 80 nenos e ne-

nas que forman parte deste club de 
formación. Ademais, nesta conme-
moración participaron tamén varias 
xeracións de xogadores e xogadoras 
que pasaron polo club ponteareán ao 
longo destas catro décadas de vida, 
o equipo técnico de todas as catego-
rías e os principais patrocinadores e 
colaboradores deste club deportivo 
ponteareán.
 Dende o Club Baloncesto Conda-
do  agradecen a grande acollida por 
parte do público, así como das au-
toridades que asistiron ao evento, e 
destacaron a importante axuda que 
lles proporcionan os seus patrocina-
dores, con Rodosa, Óptica Mahen, 
Sestelo e Ortodoncia Avanzada Sa-
bela Casasnovas como principais.

Ponteareas

O Club Baloncesto Condado sopra 40 candeas
O Concello felicita ao club polo seu aniversario, que celebrou nun ateiga-
do pavillón municipal no que presentou aos seus máis de 80 deportistas

 O Concello de Mondariz está avanzan-
do no proceso de estabilización de pos-
tos de traballo que exixe a lei. O decreto 
de aprobación das bases que rexerán o 
proceso de estabiliz ción de postos de 
traballo xa foi enviado ao Boletín Oficial 
da Provincia de Pontevedra (BOPPO), e 
proximamente será publicado.
 En maio do ano pasado, mediante de-
creto de Alcaldía, o Concello de Mondariz 
aprobou a Oferta de Emprego Público ex-
cepcional de 2022 para a estabilización 
de emprego temporal. Inclúense nove 
prazas de persoal funcionario e catorce 
prazas de persoal laboral que actualmen-
te están desempeñadas por traballadores 
e traballadoras con vinculación temporal 
e cumpren os requerimentos esixidos 
da Disposición adicional sexta da Lei 
20/2021, de 28 de decembro, de medidas 
urxentes para a redución da temporalida-
de no emprego público. Entre as prazas 
de persoal funcionario convocadas na 
Oferta de Emprego Público excepcional 
de 2022 para a estabilización de empre-
go temporal, a maioría pertencen
aos subgrupos A1-A2 (arquitecto/a, técni-
co/a de contabilidade, técnico/a de axen-
cia de emprego e desenvolvemento local, 
traballador/a social, técnico/a en interven-
ción familiar-psicólogo/a, técnico/a de 
cultura e xuventude, bibliotecario/a, ofi-
cial administrativo e operario/a de obras e 
servizos). Entre as prazas de persoal la-
boral, cóntanse seis vacantes de auxiliar 
de axuda a domicilio (grupo V) e catro de 
profesor/a de música (grupo II), ademais 
de unha vacante de

oficial de obras e servizos (grupo IV), ope-
rario/a de obras e servizos (grupo V), ope-
rario de obras e servizos para a recollida 
de lixo (grupo V) e conserxe (grupo V).
 Nas bases, que se publicarán no BO-
PPO, detállanse os requerimentos das 
persoas aspirantes, a presentación de 
instancias e as características do proceso 
de selección.
 Modificación da Relación de Postos 

de Traballo (RPT)
 Para optimizar a estrutura de recursos 
humanos do Concello de Mondariz, des-
de o Goberno municipal tamén se pro-
moveu unha modificación estratéxica da 
Relación de Postos de Traballo (RPT) 
que foi aprobada na última sesión plena-
ria da Corporación Municipal cos votos a 
favor de todos os grupos políticos agás 
Alternativa por Mondariz, que se abstivo. 
“Creamos un novo e necesario poto de 
Técnico/a de Medio Ambiente e Xestión 
de Residuos, en substitución do posto de 
Técnico/a
de Orientación Laboral que se incluíra 
no documento orixinal, porque o medio 
ambiente e a xestión de residuos é unha 
área de traballo de estrita competencia 
municipal e, polo tanto, prioritaria”, explica 
Xosé Emilio Barros, alcalde de Mondariz.
 Esta modificación da RPT foi consensua-
da previamente en mesa de negociación 
con representantes sindicais. A substi-
tución de postos obedece a criterios de 
compensación financeira recomendados 
pola propia empresa que elaborou a RPT, 
pero tamén busca priorizar postos de tra-
ballo que sexan de estrita competencia 

municipal. Nos primeiros meses do 
ano pasado, o Concello de Mondariz 
xa informara publicamente que deixa-
ría de contar con técnica de orientación 
laboral nas dependencias municipais a 
partir de outubro de 2022 porque non 
se podía
arriscar a estabilizar un posto que non 
é de competencia municipal e depende 
exclusivamente da Consellería de Em-
prego e Igualdade da Xunta de Galicia. 
De feito, esta técnica actuaba como 
brazo do Servizo Público de Emprego 
dedicado só á orientación laboral de 
persoas que se atopasen en situación 
de desemprego, estiveran inscritas no 
Servizo Público de Emprego de Galicia 
e solicitasen cita previa a través deste
mesmo organismo, sen que o Concello 
de Mondariz puidese marcar a axenda
en ningún momento. Para inscribir-
se como demandante de emprego ou 
renovar cada tres meses a tarxeta de 
demanda de emprego, os veciños e as 
veciñas de Mondariz xa tiñan que des-
prazarse a Ponteareas.

 A técnica de orientación laboral de 
Mondariz é un posto subvencionado 
pola Xunta de Galicia desde 2016, no 
marco dun convenio de colaboración 
entre os concellos de Mondariz e Mon-
dariz-Balneario, que naquel momento 
sumaban pouco máis de 5.300 veci-
ños e veciñas. Malia non desempeñar 
unha función de competencia munici-
pal, senón autonómica, a técnica de 
orientación laboral foi incluída na RPT 
aprobada en maio de 2019 no Con-
cello de Mondariz. “Naquel momento, 
houbo
informes de intervención contrarios a 
incluír o posto de técnica de orienta-
ción laboral na RPT porque non res-
pondía a competencias municipais, 
mais non se consideraron. O feito de 
que o posto de orientadora laboral es-
tivese incluído na RPT podía levar a 
unha obriga de estabilización a costa 
dos recursos municipais que non era 
razoable porque esta é unha compe-
tencia exclusiva do Servizo Público de 
Emprego”, comenta o alcalde.

Mondariz avanza no proceso de
 estabilización de emprego público

 O Concello de Mondariz vén de remitir ao Boletín Oficial da Provincia 
de Pontevedra (BOPPO) o decreto de aprobación das bases que rexerán o 
proceso de estabilización de emprego público, que conforme á lei deberá 
estar finalizado nun prazo de tres anos.
 Na última sesión plenaria tamén de aprobou a proposta da Alcaldía para 
modificar a Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Mon-
dariz, incluíndo a creación dun novo e necesario posto de técnico/a de 
Medio Ambiente e Xestión de Residuos.

Mondariz

C. B. O Condado
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      Eu fago moitas veces esta pregun-
ta, pero é que teño a convicción de 
que a estrutura sociolóxica de Gali-
cia é parroquial e non municipal, e 
teño o costume de tratar de consta-
talo. Vai: Un tipo de Prado coma ti, 
síntese de Prado ou de Ponteareas?
 Coincido contigo, de feito eu síntome de 
Prado.
      Cando comezaron as túas simpa-
tías polo nacionalismo?
 Xa de neno. Na miña familia sempre 
houbo interese pola política. Eu son o 
máis novo de tres irmáns e comecei da 

“Imos conservar as tres alcaldías, gañar a de Mondariz Balneario 
e mellorar en votos e número de actas en toda a nosa comarca”

Hadrián Bautista, responsable comarcal do BNG no Condado Paradanta

Desde o pasado mes de novembro Hadrián é o novo res-
ponsable comarcal do BNG no Condado Paradanta. Mauro 
Chivite, o anterior, tivo que cesar pois un proxecto profe-
sional vaino levar a vivir uns anos fóra do país.  Hadrián 
é natural da parroquia ponteareá de Prado, e xa estaba no 
equipo do anterior responsable comarcal, é un mozo for-
mado con dous ciclos superiores que traballa desde o 2016 
como programador .Amósase moi satisfeito da súa vida la-
boral e afronta a súa recen estreada responsabilidade po-
lítica con ilusión de converter ao BNG na primeira forza 
política do Condado Paradanta

man do que naceu antes ca min. No ano 
2011, cando Iria Aboi era Secretaria Xeral 
de Galiza Nova, veu un día por Pontea-
reas, recordo aquela xuntanza,e alí co-
mezou a miña militancia.
     Como está a saúde do nacionalis-
mo no Condado Paradanta?
 En liñas xerais goza de moi boa saúde, 
temos arredor de 200 militantes. Moitos 
e moitas son mozos e mozas, o que se 
combina  con xente moi veterana, que 
levan os 40 anos de vida que ten o BNG 
militando na nosa organización. Hai 
agrupacións locais moi numerosas nas 

que se desenvolve unha vida política moi 
importante. A xente implícase e traballa 
moito e ben.
       Xa levas dous meses na túa res-
ponsabilidade. Como os valoras?
 Aínda que é, como dis, unha responsa-
bilidade nova, eu xa era o vice responsa-
ble comarcal , cando estaba Mauro, xa 
que logo digamos que tampouco supu-
xo unha novidade moi importante para 
min. A axuda de Mauro foi moi relevante 
para min. A verdade que el fixo un traba-
llo excelente e valóroo de maneira moi 
positiva.

       En nada teremos unhas moi im-
portantes eleccións municipais. Ca-
les son as vosas expectativas en re-
lación coas 3 alcaldías (Ponteareas, 
Mondariz, As Neves) que tendes na 
nosa comarca?
 Xa que estamos en Mondariz come-
zamos por este concello e dígoche que 
Xose Emilio está a facer unha xestión 
brillante. Teño a convicción de que así o 
saberá ver a maioría da veciñanza desa 
vila e de que manteremos a alcaldía su-
bindo en votos e en actas.
      Hai algunha posibilidade de re-

Entrevista de Tino Lago



Xaneiro 202323

Entrevista/ O Condado
clara. Xa hai catro anos estivemos a pi-
ques, e desta volta ten que ser. Esa Vila 
precisa un cambio de goberno urxente, 
que a saque da parálise na que a ten su-
mida o PP, e agardo que esta sexa a vin-
deira Vila BNG na nosa comarca.
     No resto de Concellos?
 A nosa perspectiva e mellorar en votos e 
en actas en todos e cada un.
      En Arbo tedes opcións de recondu-
cir a situación co espazo nacionalis-
ta que está en AGRELAR?
 Dígoche o mesmo que no caso de Mon-
dariz, e se me vas preguntar por Salceda 
a resposta é idéntica:  O BNG é a casa 
común do nacionalismo galego, e será 
un pracer recibir a calquera persoa, en 
calquera sitio, que se sinta nacionalista 
e que queira traballar con honestidade.
      A Cañiza é unha anomalía na si-
tuación do nacionalismo en todo o 
país. Un concello tan relevante como 
ese non pode non ter unha candida-
tura nacionalista. Solucionarémolo 
desta volta?
 Estamos traballando con toda a intensi-
dade para termos unha agrupación local 
na Cañiza. Non sei se agora, pero aca-
baremos por solucionalo seguro, porque 
coincido contigo en que ese concello ten 
que ter ao nacionalismo galego na polí-
tica local si ou si.

conducir a situación co grupo de Ca-
lis?
 A curto prazo eu non o vexo. Nós  temos 
as portas abertas para que calquera per-
soa que se sinta nacionalista, en Monda-
riz, e en calquera outro sitio, poida vir ao 
que nós entendemos que é a casa común 
do nacionalismo:O BNG
      En Ponteareas e As Neves?
 En Ponteareas o goberno do BNG está 
a facer un esforzo inmenso para mudar 
unha vila   que padeceu o goberno  de 
esclerose absoluta da peor das dereitas 
.A mudanza que está ter a vila é signifi-
cativa e, malia que ese tipo de cambios 
tan profundos inicialmente provocan 
malestar nalgúns sectores da sociedade, 
xa non ten volta atrás.  Cristina é unha 
alcaldesa magnífica, comprometida, 
solidaria e traballadora.  Confío en con-
solidar o noso goberno alí, para poder-
mos facer de Ponteareas unha vila BNG , 
unha vila para as persoas,como Ponteve-
dra, Tomiño, Bueu....
 No que respecta as Neves, considero 
que o noso goberno alí xa está plena-
mente consolidado e a miña percepción 
é que imos estar moi preto da maioría 
absoluta.
      Hai opcións de gañar algunha ou-
tra alcaldía na comarca?
 Mondariz Balneario é unha opción moi 

Comeza o 3º ciclo de cine de inverno en 
Salvaterra de Miño

3,2,1,ACCIÓN!!!!
Xa está aquí unha nova edición do 
CINE DE INVERNO que retomamos 
con moita ledicia logo do parón por mor 
da Pandemia.
Dende o 14 de XANEIRO ata o 19 de 
MARZO, nenos e maiores poderán go-
zar dunha oferta coas estreas do ano 
2021 e 2022.

Os sábado ás 22:00 da noite e os do-
mingos ás 17:00 horas(sesión infantil) 
no salón de actos da Casa de Cultura 
temos unha cita cinematográfica DE 
BALDE.
Xa sabedes, este ano comeza cun in-
verno de cine!!
Agardámosvos!!
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Díaz pide “seriedade e menos política 
electoralista” ó Concello da Lama

O convenio anual da microplanta de transferencia, con vixencia do 1 de 
xaneiro a 31 de decembro de 2022, pagouse hoxe mesmo, 2 de xaneiro, o 
primeiro día hábil de 2023

 O alcalde de Ponte Caldelas, Andrés 
Díaz, pide máis “seriedade e menos 
política electoralista”, ó Concello de 
A Lama, que ameaza con non deixar 
entrar os camións do lixo “porque non 
pagamos o convenio anual. Anual, 
o que quere dicir que se paga a ano 
vencido e hoxe, 2 de xaneiro, primeiro 
día laboral e hábil de 2023, pagouse o 
convenio, que vai de 1 de xaneiro a 31 
de decembro de 2022.
 O interventor non permite pagalo an-
tes, igual que calquera obra que se fai, 
mentres non se remata non se paga”, 
explica Díaz.
 “Non me parece serio que o Concello 
da Lama, xa non sei se gobernado por 

Jorge Canda ou polo seu ben pagado 
asesor-candidato do PP de Ponte Cal-
delas, lance ameazas gratuitas pola 
prensa. Parece que comeza 2023 e xa 
empeza a cheirar a certo tufillo electo-
ralista…”, indica Díaz.
 Na microplanta de transferencia de A 
Lama recóllense os residuos sólidos 
urbanos para o seu empacado e pos-
terior traslado á central de Cerceda. A 
partir deste ano será a nova empresa 
concesionaria da recollida do lixo en 
Ponte Caldelas a que afronte o pago 
do convenio anual, por así foi estable-
cido no novo contrato do lixo de Ponte 
Caldelas que entrou en vigor o pasado 
1 de setembro.

Ponte Caldelas

Calis preséntase como candidato á 
alcaldía para sacar a Mondariz dunha 

situación de parálise e ineficacia
AporM elixe a X. Carlos Montes, Calis, para reilusionar a veciñanza e 
construír un Mondariz aberto, dinámico e vivo

 Xoán C. Montes Bugarín -Calis-, 
portavoz de AporM, vén de ser 
proclamado pola asemblea de Al-
ternativa por Mondariz como alcal-
dable de cara ás eleccións muni-
cipais do vindeiro mes de maio. O 
candidato desta forza municipalis-
ta e galeguista intentará recuperar 
a alcaldía de Mondariz despois 
de ter sido o candidato á alcaldía 
máis votado hai agora catro anos, 
cando o PP votou como alcalde ao 
candidato do BNG.
 Calis pretende recuperar os sinais 
de identidade do seu primeiro go-
berno, que puxo á veciñanza no 
centro da acción política, e terá 
como obxectivos prioritarios:
1.- Recuperar a participación veciñal, 
facilitando axudas e financiamento a 
todas as asociacións veciñais, depor-
tivas e culturais por igual.
2.- Impulsar a igualdade real entre mu-
lleres e homes, favorecendo a parti-
cipación en política das primeiras, en 
particular das máis novas.
3.- Defensa do medio ambiente e da 
reciclaxe de residuos, impulsando o 
programa revitaliza que se implantou 

en Mondariz sendo alcalde.
4.- Priorizar a peonalización da vila, re-
gulando o estacionamento e creando 
rúas amables e seguras para todas as 
persoas, en particular para as persoas 
maiores e os nenos e nenas.
5.- Dotar a todas as parroquias dos 
servizos básicos, en particular do sa-
neamento, así coma dun parque em-
presarial á beira da estrada que une a 
vila de Mondariz con Vilasobroso.
6.- Recuperar o servizo de orientación 

laboral e mellorar a formación de todos 
os profesionais, en particular dos e das 
comerciantes e das que buscan a súa 
inserción no mercado laboral.
7.- Recuperar a colaboración con Mon-
dariz Balneario en mutuo beneficio: sa-
neamento de augas residuais,
policía local compartida, maquinaria 
municipal de uso conxunto, etc.

Preparado e motivado
 Calis agradeceu a confianza que os e 
as militantes de AporM depositan nel e 

declarou estar “preparado e motivado”, 
xa que unha parte moi importante da 
veciñanza de Mondariz de todos os 
partidos políticos o animou a presen-
tarse de novo “para recuperar a ilusión 
e reconstruír un concello aberto, diná-
mico e vivo”.
O candidato comprometeuse a traba-
llar a reo para que Mondariz volva ser 
un referente de boas prácticas na xes-
tión municipal no ámbito da comarca 
do Condado.

Mondariz

X. Carlos Montes “Calis”

O Condado/ Pontevedra
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        Por desgraza, Ernesto, temos que 
comezar a conversa referíndonos ao 
horrible suceso acontecido en Pedre 
nos últimos días do pasado ano
 A verdade é que foi unha nova espantosa, e 
desde o BNG local só nos queda expresar a 
nosa condolencia máis profunda ás familias 
das vítimas.
     Dáste de conta do sitio concreto  no 
que  se produciu o accidente do auto-
bús?

camiños do voso concello é malo. Cal é 
a túa opinión?
 O BNG leva máis de tres anos enviando pe-
ticións constantes ao concello para que re-
clamen á administración competente solu-
cións urxentes para distintos puntos negros 
que si existen, e requiren dunha urxente so-
lución. As estradas do noso Concello si son 
manifestamente mellorables.
      Cando pondes en coñecemento do 
goberno local a existencia de puntos 

 Si, perfectamente
      Está en mal estado a estrada nese 
punto?
 Nese punto en concreto aparentemen-
te non. Esa noite as condicións climáticas 
eran de extrema dificultade e supoño que 
ese sería o problema
     Cando aconteceu o terrible accidente 
de Pedre nas redes sociais distintos ve-
ciños de Cerdedo-Cotobade queixáron-
se de que o estado xeral das estradas e 

“Hai moitas cousas que mellorar en Cerdedo-Cotobade. 
E no BNG, no lugar que nos coloquen as urnas, queremos 

traballar arreo para melloralas”
Ernesto Filgueira, candidato do BNG á alcaldía de Cerdedo-Cotobade

 Ernesto será o candidato do nacionalismo 
nas vindeiras municipais neste concello do 
interior de Pontevedra, que ten a peculiarida-
de de resultar da fusión dos antigos concellos 
de Cerdedo e de Cotobade. El é un home sen-
sato, sereno e lúcido que coñece o seu pobo 
curruncho a curruncho, e que se amosa espe-
ranzado en que o BNG ten un inmenso po-
tencial de crecemento nesta localidade, que 
agarda se concrete nun incremento notable 
de votos e concelleiros e concelleiras nos co-
micios de maio. Velaí vai o que deu de si a 
nosa conversa.

Ernesto Filgueira

Entrevista Redaccion

negro en concreto, cal soe ser a súa re-
acción?
 Ás veces escúdase en que son estradas de 
titularidade non municipal, pero claro o 
concello ten que exixir á administración 
que teña a titularidade que actúe de conta-
do para solucionar as deficiencias que haxa, 
e eu boto de menos unha actitude mais ac-
tiva do concello a este respecto.
     Como está o acceso a Internet nun 
municipio de núcleos tan espallados 
como o voso?
 É moi deficiente. Hai zonas concretas en 
que chega ben, pero hai zonas en que a fi-
bra óptica está sen estender o que ocasiona 
prexuízos notables a estudantes, empre-
sarios, autónomos....á sociedade en xeral. 
Este é outro dos temas nos que boto de me-
nos unha implicación máis contundente do 
goberno municipal.
      Hai un par de anos falaramos ti e 
eu sobre a túa opinión acerca dos re-
sultados da fusión entre Cerdedo e Co-
tobade e dicíasme que a túa valoración 
era negativa. Hoxe segues pensando o 
mesmo?
 Si. Non resolveu nada. Foi unha perda de 
tempo e cando se rematen os cartos extras 
que recibimos como resultado da fusión, 
arredor de 1.000.000 € ao ano, imos ter 
problemas moi serios. O territorio de Cer-
dedo-Cotobade é inmenso e a ver como   
mantemos todos os servizos cando se acabe 
esa partida extraordinaria.
     Ese millón de € extra que recibides 
da Xunta, de maneira momentánea 
por tervos fusionado, que porcentaxe 
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      Canto tempo levamos xa con esta 
loita?
 Desde finais de novembro do ano 2021
      Vós tedes un traballo e unha fami-
lia, como o compatibilizades co acti-
vismo veciñal?
 Non é nada fácil. O tema do vial é unha 
loita continua que esixe moito tempo, 
pois por unha banda está a loita co con-
cello e por outra parte tamén é necesario 
un esforzo adicional para que os folgos 

do colectivo veciñal non decaian.
     É normal, a loita social, se se prolonga 
moito no tempo acaba cansando.
 Somos conscientes si. E no noso caso 
aínda máis, creo eu, pois levámolo con 
moita intensidade. Ao longo de todo este 
tempo fixemos unha protesta cada mes.
     Para quen no coñeza o problema, 
imos recordar de maneira sintética 
como comezou todo, e en que situa-
ción estamos agora?

O Rural de Vigo en loita

“O alcalde non nos escoita 
e minte sobre nós”

Ana Pascual,  presidenta e portavoz de AVIBE e 

Jose Castro, membro da plataforma

 En 4 importantes parroquias 
do rural vigués xurdiu, a finais 
do ano 21, un importante foco 
de tensión veciñal derivado do 
rexeitamento maioritario ao 
proxecto de construción dunha 
estrada, que aparece no plan xe-
ral de Vigo, que atravesaría esas 
4 parroquias , Bembrive, Beade, 
Sárdoma e Castrelos, para mo-
rrer nas inmediacións de Ste-
llantis. O alcalde de Vigo, como 
sempre que algo lle molesta fai o 
habitual:-Mira para outro lado, 

ignora e non atende a quen pro-
testa.
 - Trata de vincular a protesta a 
organizacións políticas deter-
minadas. AVIBE é a plataforma 
que agrupa aos veciños e veciñas 
que loitan para defender as súas 
vivendas e as súas parroquias do 
que eles entenden como unha es-
trada innecesaria que lles ocasio-
naría graves trastornos.  Nós fa-
lamos con Ana, a súa presidenta, 
e con Jose un dos veciños mem-
bros da plataforma.

Ana Pascual e José Castro

Entrevista de Tino LagoEntrevista
representa sobre o total do orzamento 
anual de Cerdedo-Cotobade?
 Arredor do 25%
      E en relación ao sentimento de iden-
tidade algo mudou?
 Non, nada. Unha persoa de Cerdedo sínte-
se de Cerdedo, e unha persoa de Cotobade 
segue a sentirse de Cotobade.
        Como está o asunto dos eólicos?
 Xa vai facer dous anos que levamos pe-
lexando. Neste tema a información é nula 
e o escurantismo absoluto. Grazas ás pro-
testas da sociedade civil  parece que está 
a aumentar a conciencia da brutalidade 
do impacto que suporía o que nos queren 
chantar. Nós estamos a favor das enerxías 
renovables,pero así non. Non pode ser que 
os nosos montes sexan para enriquecer ás 
grandes multinacionais da enerxía.
       Que valoración fas deste mandato 
do alcalde Jorge Cubela?
 O BNG sempre apostou por apoiar ao go-
berno cando entendiamos como razoable 
algunha das súas propostas, polo contrario 
o PP non fai o mesmo. Todas as nosas peti-
cións son despachadas cun “ estamos niso”.
Por outra parte semella que o alcalde ten un 

excesivo afán de protagonismo. .O PP ten 
9 actas e todo pasa por el. Calquera tema, 
sexa da área que sexa, ten que pasar polas 
súas mans e esa non me parece unha forma 
correcta de gobernar
       Cales son as perspectivas realistas 
que tendes para as eleccións de Maio?
Nós confiamos en que boa parte da socie-
dade de Cerdedo Cotobade valore o noso 
traballo, un traballo que toda a humildade 
digo que está sendo moi serio, e é resulta-
do do esforzo do colectivo dun equipo de 
homes e mulleres que amamos os nosos 
lugares, as nosas parroquias a terra na que 
os nosos devanceiros amaron, sufriron, vi-
viron e morreron, e queremos construír un 
Concello máis xusto e máis humano. Teño, 
o BNG ten, fundadas perspectivas de que 
imos experimentar un crecemento máis 
que notable.
       Pero coa situación aritmética local 
9 o PP e 4 a oposición( 3 PSOE e 1 BNG), 
pensar nun cambio de goberno resulta 
moi difícil?
 Son consciente de que é difícil. Pero impo-
sible non é. Cerdedo Cotobade precisa un 
cambio con urxencia, e se non é agora será 
nas próximas, pero nós imos pelexar para 
que sexa xa, porque en verdade o noso con-
cello necesítao.
     Que podería encontrar un veciño ou 
veciña en ti como alcalde?
 Eu son un home moi traballador, que sem-
pre prioriza o ben común sobre o particular. 
Son un home de consensos amplos que sem-
pre procura que as decisións de calado fagan 
sentir cómodos a todos aos que lles afecten. 
E sobre todo : honestidade radical ao servizo 
do  meu pobo.
     E cales serían as principais liñas de 
actuación no caso de poderes gobernar?
 O noso Concello require actuacións urxen-
tes en eidos como:
 -O Saneamento
 -As vías de comunicación
 -A Sanidade ( todo o noso apoio á platafor-
ma pola sanidade de Cerdedo)
 -Os servizos necesarios para poder desen-
volver un proxecto de vida aquí
 -A creación de actividade económica a tra-
vés da potenciación racional e sostible das 
nosas potencias forestais e agrícolas
 - O noso territorio ten atractivos inmensos 
para atraer turismo e están infra utilizados
 -O Lecer
 -A Cultura
 -O acceso a Internet
 En definitiva hai moitas cousas que mello-
rar e no BNG, no lugar que nos coloquen as 
urnas, traballaremos arreo para contribuír a 
facelo.
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A Confederación Intersindical Galega 
(CIG) expresa o seu profundo pesar 
polo falecemento de Agustín Malvido 
Broullón, figura chave do sindicalismo 
nacionalista dende a súa afiliación ao 
Sindicato Obreiro Galego (SOG) en 
1976. Dende a central queren recoñe-
cer publicamente a súa longa traxecto-
ria sindical, social e política no eido do 
nacionalismo galego, ao tempo que lle 
trasladan o seu máis sincero afecto á 
familia e amizades do finado.
Fillo de Agustín (mariñeiro) e de Jose-
fa (conserveira), naceu en Cangas do 
Morrazo en outubro de 1928. Quedou 
orfo aos catro anos, trasladándose 
aos oito a Vigo, onde en 1940, con 12 
anos, entrou a traballar como botóns 
no real Club Náutico. Despois fíxoo 
como aprendiz na fábrica de Álvarez, e 
en Vidrios de La Florida en 1944, em-
presa na que permaneceu até o seu 
peche en 1978. Neste tempo foi enla-
ce sindical, experiencia que lle serviría 
despois para axudar a desenvolver as 
primeiras organizacións sindicais na-
cionalistas da comarca.
En 1976 afíliase ao SOG, sendo res-
ponsábel de negociación colectiva. 
Catro anos despois foi elixido secreta-
rio comarcal da ING, cargo que conti-
nuou exercendo na INTG, na CXTG e 
na CIG até decembro de 1997, cando 
se xubilou. De feito, foi o primeiro se-
cretario comarcal da CIG de Vigo tras 
a unificación, sendo un dos alicerces 
básicos no nacemento, crecemento e 
consolidación do sindicalismo naciona-

lista tanto na bisbarra como no conxun-
to do país.
Até o seu pasamento mantivo unha re-
lación constante coa CIG, con visitas 
periódicas ás instalacións do sindica-
to, e participou activamente nas prin-
cipais mobilizacións convocadas na 
cidade pola central. Ao longo da súa 
vida tamén tivo tempo para a militan-
cia política, sempre da man do nacio-
nalismo. En 1998 foi nomeado Vigués 
Distinguido en recoñecemento da súa 
tarxectoria.
Desde a CIG trasladan publicamente 
o seu afecto á familia e amizades do 
finado, así como o seu máis sincero 
agradecemento pola enorme contri-
bución de Agustín Malvido á causa da 
clase obreira galega e dunha Galiza 
ceibe e sen explotación.
Que a terra che sexa leve, compañeiro!

Agustín Malvido

A CIG traslada o seu profundo pesar polo 
falecemento de Agustín Malvido, figura 

chave do sindicalismo nacionalista

de  Xaneiro) non recibiron resposta aín-
da. Nós tamén pedimos unha xuntanza 
con ambas administracións
      E?
 Só a tivemos coa Xunta. E teño que di-
cir que sempre que solicitamos reunión 
coa Xunta, a delegada Marta Fernán-
dez-Tapias, recíbenos, creo que xa foron 
4 veces, escóitanos con amabilidade e eu 
creo, polo menos esa é a impresión que 
me transmite, que tamén con interese.  
O que nos dixo é que un Plan Xeral con 
eses informes negativos non pode ser 
aprobado .
      O alcalde atendeuvos?
 Non. El non nos escoita  e ao atribuírnos 
adscrición partidaria minte sobre nós. 
Só somos veciños e veciñas que nos orga-
nizamos para defendernos dun proxecto 
que afectaría seriamente ás nosas vidas. 
Non somos nin do BNG nin da CIG, nin 
do PP nin de ningún sitio. Só veciños e 
veciñas de Vigo loitando pola defensa 
dos seus intereses.
     Malia os informes negativos eu 
creo que o tema non está acabado, 
non vos parece?
 Coincidimos contigo absolutamente. 
Hai que seguir pelexando e nós imos se-
guir pelexando ata que desapareza esa 
espada de Damocles que temos pendu-
rada sobre as nosas vidas.
     Cantas veces solicitastes unha 
xuntanza co alcalde?
 Tranquilamente 10 ou 12
         De que maneira as solicitastes?
De todas as maneiras posibles. Ata me-
tendo as solicitudes por rexistro.
        A resposta foi?
 Nunca houbo resposta. Só unha vez 
deuse a coincidencia de que nunha das 
nosas protestas coincidiu que pasou por 
alí o alcalde e achegámonos a el.
       Que vos dixo?
 Preguntámoslle se tiña un momento 
e cun sorriso de orella a orella díxonos 
que si. Cando lle dixemos quen eramos, 
mudoulle a cara , deu media volta e mar-
chou. Díxonos que estaba moi ocupado 
e que xa nos caería algunha reunión.
       E “ caeuvos”?
 Ao día seguinte chamáronnos de urba-
nismo e déronnos unha xuntanza coa 
concelleira, María Xosé Caride, un ven-
res cando o prazo para as alegacións re-
mataba o luns.
       Coa Marea e co BNG que tal?
 Moi ben con ambos. Tanto Rubén como 
Xabier escóitannos e sempre tratan de 
axudarnos.
        Este Vial é innecesario?

 Si, sen dúbida que non é necesario. Neste 
contexto de cambio climático o modelo 
de sostibilidade e transición ecolóxica 
está nas antípodas da construción de no-
vas autovías.
 Este vial está feito para tráfico pesado 
e xa temos vías que poderían facer esa 
función, completamente infrautilizadas 
como por exemplo a VG 20
      Se finalmente se fai a estrada cales 
serían as súas consecuencias?
 -As  expropiacións que se farían. Un mí-
nimo de 40 casas.
 -Hai moitas outras casas que quedarían 
pegadas ás marxes da Estrada, co que se 

perdería moita calidade de vida
 -A zona se desvalorizaría. Ninguén quere 
vivir a carón dunha vía de alta capacidade
 -O impacto medio ambiental é brutal
 -O impacto patrimonial é demoledor
 E se non se chega a facer e nolo deixan 
debullado no mapa as consecuencias  se-
guiriámolas a ter pois, alén da desvalori-
zación obvia da nosa zona, teriamos un 
montón de anos a espada de Damocles 
pendurada enriba das nosas vidas.
     A resposta da veciñanza das parro-
quias afectadas?
 Segue a ser de maneira abafadora contra-
ria á estrada.

 Hai  un ano e dous meses soubemos por 
outros veciños que tiñan proxectado fa-
cer un vial de alta capacidade, de catro 
carrís, que ía tronzar Sárdoma, Bembri-
ve, Beade e Castrelos.
      Desde onde ata onde?
 Comeza na zona de Baruxáns e remata 
na Balsa que é  na zona de Stellantis. Na 
redacción do Plan Xeral, creo recordar 
que na súa páxina 14, di que é un vial que 
nace para servir ás posibles ampliacións 
de PSA( naquel momento aínda non era 
Stellantis).
 Esa é a funcionalidade real do proxecto
       En que situación estamos agora?
 Despois de máis dun ano de loitas e pro-
testas estamos nunha especie de punto 
morto. Todo este tempo e todo este tra-
ballo fíxonos descubrimos que:
 - Non hai estudo técnico que xustifique 
a necesidade do vial.
 - Os mapas utilizados para a redacción 
do proxecto non recollen a situación real 
das parroquias afectadas co que se dan 
situación surrealistas, como que casas 
que se estaban comezando a facer ían 
ser expropiadas antes de ser rematadas.
 Por outra parte cando se aprobou o plan 
xeral as distintas consellerías emitiron 
os seus informes e a Axencia Galega de 
Infraestruturas( AXI) emite un informe 
desfavorable. Entre outras razóns por-
que entenden que non se pode proxec-
tar un vial sen ter un estudo previo de 
mobilidade que recolla as necesidades 
de tráfico.
 Asemade o Concello planificou esa es-
trada pero quere que a pague a Xunta, 
porque di que é unha estrada autonó-
mica. Pero claro, a AXI non lle debeu de 
gustar, supoño, que non contaran con 
eles para o trazado dunha  estrada que 
supostamente teñen que pagar.  E non é 
unha obra barata, todo o contrario
        A  AXI acaba de emitir un segun-
do informe, verdade?
 Si, e segue mantendo que non vai pagar 
esa estrada. E esa é a fase na que estamos 
na actualidade
       Que saída lle vedes?
 O plan xeral dunha cidade non pode ser 
aprobado con informes negativos da ad-
ministración autonómica
      Só e o referente á esa estrada o in-
forme negativo que ten o Plan Xeral?
 Non, hai outro que é sobre o tema do 
patrimonio. Agora mesmo o Plan Xeral 
ten dous informes negativos. A Xunta 
solicitou unha reunión técnica co Con-
cello para tratar estas dúas discrepancias 
e polas novas que teño a día de hoxe( 10 
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