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A
gora que non se precisan es-
coltas para protexer á xente
amenazada por ETA, penso

que se deberían dedicar eses recur-
sos a protexer ás mulleres que están
en perigo polas condutas violentas
das súas ex-parellas masculinas, que
non aceptan a separación. E tamén
facilitar ás mulleres que o soliciten
axuda para independizarse do seu
maltratador. O Estado non debe ser
tan pasivo ante estes crimes machis-
tas, que nos avergoñan como homes
e como sociedade. Fanse campañas

sensibilizadores e algunhas penso
que están ben, pero o problema non
se atalla. É posíbel que haxa algún
inocente que pase uns días en pri-
sión, pero este é un mal menor que
ocorre en moi contadas ocasións. Os
homes temos que aportar o noso
gran de area e algúns xa o fixeron e
xa o fan. Parabéns por eles.

Algunha xente reclama que este
Día Das Letras Galegas se lle adique
a unha escritora e, na manifestación
do día 17 de Maio en Compostela,
unhas rapazas protestaban porque a

elas non se lles ho-
menaxeaba. Temos
a Rosalía de Castro
porén a súa sombra
debe deixar medrar
o recoñecemento a
outras mulleres es-
critoras. Eu teño
simpatía polas mu-
lleres e coido que a
sociedade pode ser moito mellor se elas
son máis libres, máis donas de si e máis
protagonistas.  O BNG deu ese paso e eu
estou moi satisfeito e esperanzado cos re-
sultados, que sen dúbida serán moi satis-
factorios para Galiza. E todo o que
queremos para Galiza querémolo tamén
para todas as nacións e para todos os
pobos do mundo...  
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Cadernos da viaxe Por: Xoán Antón Pérez-Lema

Opinión

Por Ramón Coira Luaces

A
Comisión de Venecia, orga-
nismo do Consello de Europa
que asesora nos procesos

constitucionais ao devandito orga-
nismo supraestatal e aos seus Es-
tados membros, respostou ao
pedimento de mediación do presi-
dent Puigdemont verbo  do even-
tual referéndum catalán que só
podería actuar no marco constitu-
cional español. É dicir, que só será
recoñecido polo Consello de Europa
aquel referéndum catalán que sexa
compatíbel coa legalidade consti-
tucional do Estado español

O unionismo español interpretou
desaqueladamente esta resposta
como unha censura ao procès de
autodeterminación catalán, cando
é xustamente o oposto. O que
quere dicir o alto organismo euro-
peo é que Catalunya  pode decidir,
mais dacordo cos procedementos

constitucionais españois.Cos pro-
cedementos, non cos contidos
substanciais. A Comisión de Ve-
necia afirma en realidade o de-
reito a decidir catalán, mais ao
abeiro das regras constitucionais
españois.

Pois logo… é constitucional
un referéndum consultivo cata-
lán? Dacordo co artigo 92 da
Constitución e co artigo 5 da Lei
Orgánica 2/1980, que desen-
volve este artigo da Carta Magna,
parte da cidadanía (a única con-
dición é que o ámbito sexa a pro-
vincia; poden votar só as catro
provincias catalás) pode  emitir
o seu voto a respecto dunha pre-
gunta enunciada pola Autoridade
competente. Autoridade que é o
Goberno do Estado, mais que ben
pode delegar o  exercicio da súa
competencia na Generalitat de

Catalunya, consonte
co artigo 150.2 da
mesma Constitución.
Logo si é posíbel un
referéndum catalán
sobre o seu futuro
político, malia que
teoricamente non sexa vencellante en ter-
mos xurídico-políticos.

Mais, como di o constitucionalista To-
rres del Moral, cando o pobo fala non
opina, senón que decide. A virtualidade do
referéndum catalán pode valer para pechar
de vez o proceso independentista ou, pola
contra, para abrir un proceso de reforma
constitucional que recoñeza a ditame ci-
dadá e execute a vontade do pobo de Ca-
talunya.

Rajoy, pois, non ten excusa. Pode (claro
que si) autorizar un referéndum para co-
ñecer o que quere Catalunya. Unha con-
sulta que desexan entre o 70 e o 77% dos
seus cidadáns, segundo moi diversas en-
quisas dos últimos tres anos. O que non
pode é teimar en que a Lei non lle deixa
xogo. Porque o certo é que a Lei está para
a xente e non a xente para a Lei. 

O referendum catalán é constitucional

M
oitos comentarios xurdidos en
Londres e Madrid afirman o fra-
caso case catastrófico dos na-

cionalistas escoceses do Scottish
National Party (SNP) nas eleccións britá-
nicas últimas. 

O Reino Unido elixe en circunscricións
uninominais (o que gañe por un voto leva
o escano) 650 deputados, dos que Esco-
cia achega 59. Nas eleccións do 2015 o
SNP obtivo 56 sobre 59, cun 50% de
votos, mentres que agora obtivo só 35
(60% dos escanos escoceses), cun 37%
de votos. Se a isto lle engadimos que

Angus Robertson, vicelíder do partido e
Alec Salmond, anterior first minister per-
deron cadanseus escanos fronte a conser-
vadores escoceses, indubidábelmente a
perda relativa foi importante e xustifica
a chamada á análise demorada e ao con-
trol de danos da líder nacionalista e first
minister Nicola Stugeon .

Mais os resultados do 2015 foron ab-
solutamente excepcionais.O propio xornal
nacionalista “The National” recoñeceu que
mesmo eran freakies. Nas anteriores esta-
tais de 2010 o SNP quitara só 6 escanos.
O que ocorreu nas eleccións xerais do 2015

foi que o SNP nucleou todo o voto afirma-
tivo do referèndum do 2014 e unha frac-
ción do negativo, recollendo o  anoxo da
maioría da cidadanía coas promesas in-
cumpridas dos tres partidos dun incre-
mento substancial da autonomía se a
cidadanía votaba NO. Xa que logo, foi o
propio electorado laborista, conservador
ou lib dem quen non acodiu votar ou pres-
tou o seu apoio ao SNP, diante do despres-
tixio xeral en Escocia das opcións
unionistas.

Nestes dous anos o Partido Conserva-
dor Escocés, liderado por Ruth Davidson,

muller contraria ao Brexit, de orixe
obreira e que confesa abertamente a súa
homosexualidade, soubo darlle canle á
expresión política de sectores sociais que
temen máis a independencia ca o Brexit
até acadar o 28% dos votos o xoves pa-
sado. Por outra banda, a progresión de
Corbyn mobilizou parte do voto de cen-
tro-esquerda escocés a prol dos laboris-
tas, nunhas eleccións en clave
bipartidista no que o que se xogaba nos
últimos días era se ía gobernar Theresa
May ou Jeremy Corbyn.

Xa que logo,  o resultado acadado polo
SNP na Escocia non foi ningunha catás-
trofe, senón a clara concreción de que,
mesmo nunhas eleccións en clave estatal
e bipartidista, a maioría relativa dos vo-
tantes escoceses segue a votar escocés. 

Escocia segue a votar nacionalista

Sobre a violencia contra as mulleres



Estamos sendo testemuñas de momen-
tos históricos. Por unha banda veñen de
cumprise os 40 anos da chamada, polos
foros oficiais, a Transición modélica. Nes-
tes días  tamén asistimos a un experi-
mento democrático: unha moción
de censura ao goberno actual.

Por outra banda  a nivel europeo,
e aínda planetario, estase preten-
dendo á posta en práctica de mode-
los ou sistema de goberno que
poidan dar  resposta aos enormes
retos que o momento histórico nos
esixe. Uns falan de retomar aquela
idea de consenso que todas as for-
zas políiticas foron quen de artellar;
outros cren que son outros tempos
e que as respostas non poden ser as
mesmas. Entre estes dous puntos
equidistantes debe riamos atopar a
solución.

Respecto a primeira situación Al-
fons Cervera, na súa obra “Yo no voy
a olvidar porque otros quieran”, dinos
que  a Transición non foi tan doce ,
tan tranquila nin tan admirable como
se empeña  en  contar a versión ofi-
cial dunha memoria que segue par-
tida en dúas  metades. O franquismo,
dinos, segue presente digan o que
digan as voces compracentes  cun
consenso que pecha a posibilidade de
debate entre as diferentes  versións
do pasado. Alfons Cervera aproximase
dunha maneira crítica aos que queren

arrombar  no  lado oscuro da historia  a dig-
nidade da II República e daqueles  que a de-
fenderon e ainda seguen facéndoo a
contracorrente e contratodos.

Respecto á Moción de censura que vi-

vimos estes días pasados,  presentada
por Podemos , dicir que todo o panorama
informativo oficial, por suposto, e aínda
aquel que puideramos considerar  como
neutral, trata  de ofrecernos  os resulta-

dos como unha derrotar clara e ro-
tunda para o propoñente, Pablo
Iglesias, e unha vitoria aplastante
para o censurado, Rajoy.

Foi así, de verdade? Resulta obvio
que cada  quen arrima a brasa  a súa
sardiña, pero sendo minimamente
honestos temos que admitir que o
Presidente do Goberno tivo que asis-
tir a unha serias de acusacións, cer-
tas, por outra banda,  diante de todo
o Parlamento que ,co asentemento
tácito nuns casos e explícito noutros
dos  demais partidos, agás o seu. So-
mentes  este feito xa xustifica a de-
vandita moción de censura, ainda
que non respectase o procedemento.
A partires de agora xa nada será
igual. Rajoy  non  perdeu pero tam-
pouco gañou.  Isto xa é un mérito
importante para o propoñente  e
unha  chamada de atención seria
para  futuras políticas que o  Goberno
teña que `poñer en marcha.

Non imos  facer unha diagnose de
cómo se desenvolveron os feitos du-
rante dia e medio, pero sí  indicar
que este se tratou dun momento es-
pecial e necesario nesta historia
anodina que vivimos onde parece

que todo se desenvolve perfectamente
aínda que todos saibamos que non é así.

Para elo imos botar man dunhas cantas
pinceladas que Manuel  Rambla  nos deixa
nun amplo artigo sobre o libro que  Axel
Honneth ven de publicar sobre “La idea del
socialismo”; onde nos alerta da falsa
crenza de que  o socialismo desapareceu
coa  caída do muro de Berlín.

Honneth recordaba que o motivo de es-
cribir este libro foi unha maneira  de re-
belarse contra  o trunfalismo  dos que
afirman que o socialismo xa morreu.

Pola nosa banda queremos engadir
que, efectivamente, mentras as nosas
rúas sexan as vivendas habituais dos que
non teñen vivenda; mentres os comedores
sociais teñan que aumentar ano a ano as
súas racións de comida para os que non
poden ir a super; mentres que seguen sen
prazas escolares axeitadas as súas  nece-
sidades psicoloxicas  miles e miles de
criaturas, mentres os multimillonarios
pretendan, e o consigan, taparnos a boca
e calar a súa mala connciencia  con doa-
zóns que non chegan ao 10% dos impos-
tos que tiñan que pagar, etc, etc..
Mentres todo isto ocorre resulta obvio
que non podem os baixar a garda e pen-
sar que non Hai nada que facer. Soa-
mente, como nos di Honneth temos que
atopar as formas axeitadas a estes mo-
mentos históricos para conseguir  mello-
rar este indecente mundo que nos queren
ofrecer como panacea.
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FUCO PRADO

PONTEAREAS

O
Concello de Ponteareas e a aso-
ciación de runners da vila, Corre-
dores Festeiros, organizan a I

Carreira Nocturna Vila do Corpus, que
terá lugar o próximo 15 de xullo polas
rúas do casco urbano. A proba desenvol-
verase entre as 20:00 h do sábado 15 de
xuño ata as 02:00 do domingo 16, sobre
un circuíto urbano totalmente chan de 1
km de distancia.

Nesta carreira poderase participar de
xeito individual ou por equipos de 3 a 6
membros. “O feito de que a duración e o
número de relevos sexa o que cada
equipo decida fai que practicamente cal-
quera persoa poida participar”, sinala
Benito Márquez, concelleiro de Deportes.

O prazo de inscrición estará aberto
ata o 01 de xullo en
www.cronotec.es/informacion/html, es-
tando xa anotados importantes corredo-
res tanto de Portugal como de fora de
Galicia, e entre eles, Antonio Tejido
López, campión do 24 horas de Vigo do
ano pasado 2016.

Nese enlace tamén se poderá consul-
tar o regulamento da proba así como tó-
dolos detalles da mesma, que tamén
estarán dispoñibles no perfil de Face-
book da asociación Corredores Festeiros,
ou na páxina da carreira “6 Horas Vila do
Corpus”.

Un dos obxectivos deste evento é dar
apoio económico e sobre todo recoñece-

mento social á asociación Síndrome de
Down Vigo. “Esta asociación leva anos
traballando no desenvolvemento integral
das persoas con síndrome de down, pero
sobre todo loitando para que a integra-
ción social e laboral sexa real e efectiva.
A organización da carreira pretende
aportar o seu gran de área e axudar
neste proceso de integración, facendo
que un evento deportivo sexa tamén
unha xornada de visualización e concien-
ciación social, acompañado de música,
xogos e sorpresas”, sinala Fran Aparicio,
membro da asociación Corredores Festei-

ros e coorganizador da proba.
O concelleiro de Deportes, Benito

Márquez, animou aos ponteareáns a par-
ticipar neste importante acto deportivo,
sinalando que “xa facía varios anos que
Ponteareas non contaba con ningunha
carreira nocturna, e por iso mesmo é im-
portante a celebración desta proba,
sobre todo tendo en conta a gran canti-
dade de atletas e runners que temos na
vila. De seguro que este evento que se
inicia se converterá nun dos eventos
icona da imaxe deportiva e turística de
Ponteareas”.

Primeira edición da ‘Carreira Nocturna Vila do Corpus’

A
deportista Sofía Álvarez do Club
Bádminton de Ponteareas fíxose co
bronce en dobres mixtos no Cam-

pionato de España sub 13 celebrado en
Granada.

Acostumada ao podium a xogadora
participará coa Selección Galega no Cam-
pionato de España por seleccións autonó-
micas que se celebrará en Cartajena do 19
ao 23 de xuño.

Sofía Álvarez é a xogadora máis nova
de toda a selección galega Sub 15.

Sofía Álvarez acada
o bronce en

Granada

L
evan quince días traballando
arreo cun único obxectivo, que
as súas flores florezan antes

que o Corpus. 
Traballadores implacables e per-

fecionistas, os once alumnos do ta-
ller ocupacional ASPRODICO
impregnáronse este ano, máis que
nunca, do arrecendo do Corpus de
Ponteareas e confecionaron de xeito
artesanal preto de 200 flores de
papel para engalanar os escaparates
dos establecementos membros da
Federación de Comerciantes de Pon-

teareas. 
Guiados por Ana Belén e Rocío

sacaron o traballo adiante sen de-
santender as súas actividades diarias
que non son poucas. Hípica, horta,
ximnasia e múltiples traballos arte-
sanais que logo comercializan en
datas sinaladas. 

Grazas á iniciativa da Concellería
de Benestar Social e á Concellería de
Comercio, este ano boa parte dos lo-
cais amosarán xunto co cartel do
Corpus estas flores feitas por mans
voluntarias. 

Alumnos de ASPRODICO confecionaron
preto de 200 flores para os escaparates
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N
este mes de xuño o Con-
cello de Ponteareas re-
alizou unha intensa

labor de promoción das Festas do
Corpus Christi, acompañados por
alfombristas que elaboraron tapi-
ces florais en cada unha das pre-
sentacións que se desenvolveron
ao longo deste mes.

Como xa fixeran no mes de xa-
neiro co galo da feira de turismo
FITUR, O alcalde de Ponteareas,
Xosé Represas, e a concelleira de
Turismo, Hortensia Bautista foron
a Madrid o primeiro de xuño,
nesta ocasión a presentar a festa
do Corpus Christi na Casa de Ga-
licia en Madrid. Na presentación,
o Delegado da Xunta de Galicia e
director da Casa de Galicia en Ma-

drid, Xosé Ramón Ónega, resaltou
a beleza do arte das alfombras
“esta belísima labor floral non é
improvisada. É unha inspiración
donde a beleza e o sentimento
triunfan. Xa o dixo Baudelaire
que a inspieración é traballar tó-
dolos días”. 

O día 8 de xuño voluntarios do

tramo Ferreiros-San Roque e traba-
lladores do concello levaron unha
mostra da súa arte efímera á feria
FESTUR en Silleda, onde Pontea-
reas contou cun stand de turismo
no que promocionou as festas do
Corpus, o patrimonio natural, a
historia e a gastronomía da vila. 

Xa nos tres primeiros días da
semana das Festas, o alcalde, que
ía acompañado da Concellería de

Ensino, Cristina Fernández, pre-
sentou o Corpus ponteareán na
Deputación de Pontevedra, o luns
12, na de Lugo o martes e na de
Ourense o mércores, día no que
tamén se presentou no  Centro
Cultural Marcos Valcárcel, elabo-
rándose unha alfombra en cada
unha das entradas principais das
diferentes sedes.

Na de Pontevedra abríu e pe-
chou o acto a Presidenta da De-
putación, Carmela Silva, cun
emotivo discurso no que tivo
lembranzas da súa infancia e re-
latou unha morea de anécdotas e
impresións vividas no Corpus de
Ponteareas que a acompañaron
ao longo da súa vida.

Ao remate, a Deputación de
Pontevedra e o Concello de Pon-
teareas asinaron un convenio
para a promoción do Corpus por
valor de 8.000€ que se veñen
sumar ao convenio suscrito con
Turismo de Galicia e ABANCA por
ser Festa de Interese Turístico In-
ternacional.

Este ano, o goberno propúxose
facer extensivo o sentir do Corpus
a tódolos colectivos da vila. Deste
xeito o taller ocupacional ASPRO-
DICO confecionaou flores de papel
para os comercios da Federación
de Comercio, a Concellería de En-
sino e a de Cultura acompañados
dun representante dos alfombris-
tas presentaron o Corpus nas es-

colas e os autobuses da empresa
Ojea levan vídeos promocionais da
vila e do Corpus para emitir nos
autocares e cartelería promocional
nos cristais traseiros.

Ademáis, alfombristas do tramo
As Monxas e Fonte do Baratillo
desprazáronse ao plató do pro-
grama de Televisión de Galicia,
Luar, o venres 9, para confecionar
en directo e sobre o propio esce-
nario unha alfombra floral.

Por outra banda, o Alcalde de
Ponteareas, reuníuse coa Direc-
tora Xeral de Patrimonio, Maria
del Carmen Martínez, en San-
tiago de Compostela para come-
zar a traballar na solicitude de
declaración das alfombras do
Corpus Christi de Ponteareas

como Ben de Interese Cultural
(BIC) Inmaterial.

Ao longo deste ano outras
iniciativas levaron ás alfombras
a distintos lugares. A sección de
Ponteareas da Adoración Noc-
turna Española, realizou o día 30
de abril, unha alfombra de flores
de 150 metros cuadrados na ex-
planada do Santuario de Fátima,
en Portugal, e o 13 de maio
unha de 125 metros cadrados
diante da Igrexa de Fátima en
Vigo. Este grupo tamén elaborou
unha nova alfombra diante da
Câmara Municipal de Monção,
con motivo da festa de Nossa
Senhora da Rosa, tal e como se
vén facendo desde o ano 2009
sen interrupción.

Ponteareas promociona o seu Corpus

Presentación do Corpus na Deputación de Lugo

Alfombristas ponteareáns no plato do programa Luar da TVG.
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N
os últimos
días proce-
deuse a as-

faltar a zona
bacheada, a arranxar
as beirarrúas, colocar
vallas fixas de protec-
ción, reparar bordillos
e distintos traballos
provisionais que ga-
ranten a seguridade
dos viandantes e me-
lloran este tramo.

A concelleira de
Vías e Obras, Chus Ga-
rrote, explicou que se
trata de traballos pro-
visionais que cubren
as necesidades máis urxentes
á espera de poder realizar
obras de reforma de carácter
integral.

“Mentres non podemos exe-
cutar o plan completo de me-
llora do Paseo Matutino
decidimos executar as obras
mínimas que garantan a segu-
ridade no día a día dos peóns
e veciños da zona. Como se-
guimos a estar pendentes de

poder executar unha mellora
profunda da zona, decidimos
cubrir o máis importante sen
grandes custes xa que en
canto podamos teremos que
levantar a zona para profundi-
zar en obras de maior ember-
gadura. Non se trata de por un
parche, trátase de mellorar
mentres non podemos cumprir
co noso compromiso de reali-
zar as obras desexadas”.

Vías e Obras executa obras de
mellora no Paseo Matutino

O
Boletín Oficial da Provin-
cia de Pontevedra
(BOPPO) vén de publicar

as bases polas que se rexerá o VII
Premio de Investigación Fermín
Bouza Brey, co que o concello
ponteareán quere lembrar o nace-
mento, na vila do Tea, do ilustre
polígrafo e poeta.

Trátase, segundo a concelleira
de Cultura, Hortensia Bautista,
“honrar a súa memoria e sobre
todo o seu traballo de investiga-
ción sobre a cultura deste país”.
Paralelamente, matiza a responsa-
ble de Cultura do Concello de Pon-
teareas, “o premio permite
promover a investigación cientí-
fica sobre Ponteareas e a comarca
do Condado, co que iso supón de
afondamento na nosa identidade
cultural”.

O premio, segundo sinalan as
bases publicadas, está aberto aos
proxectos de investigación cientí-

fica nos eidos da historia, arte, ar-
queoloxía, etnografía, literatura
ou ciencias sociais e que, obriga-
toriamente, terán que ter como
referente o municipio de Pontea-
reas e, complementariamente, a
comarca do Condado.

Dado que o premio outorgase a
un proxecto de investigación �de
feito dos 3.000 euros de premio,
o 25% entrégase unha vez fallado
o premio e o outro 75% restante
á entrega do traballo de investi-
gación� dito proxecto debe pre-
sentarse cunha memoria onde
figuren os obxectivos, metodolo-
xía, periodización, recursos a em-
pregar, e temporalización do
traballo, entre outros.

As propostas de investigación,
deberán ser rigorosamente inédi-
tas e a súa presentación farase con
carácter anónimo, e por quintupli-
cado, cunha plica onde figuren os
datos do autor: copia do DNI,
datos persoais, enderezo e telé-
fono de contacto do participante.

Unha vez fallado o premio, que
poderá ser declarado deserto polo
xurado, a organización resérvase

todos os dereitos sobre o proxecto
premiado, incluíndo o de publica-
ción sen limitación de exempla-
res, que será editado en lingua
galega.

O xurado estará formado polo
Alcalde de Ponteareas; a Concelleira
de Cultura; un representante do
Consello da Cultura Galega; un re-
presentante do Instituto de Estu-
dios Galegos ‘Padre Sarmiento’; un
representante da Universidade de
Vigo e un representante do Consello
Galego de Museos, actuando como
secretario do mesmo o auxiliar do
Museo Municipal de Ponteareas.

Dito xurado, amais de valorar
distintos apartados da Memoria do
Proxecto como obxectivos, meto-
doloxía e plan de traballo, fará un
seguimento continuado do desen-
volvemento da execución do pro-
xecto de investigación, podendo
anular a continuidade do traballo
se considera que non se cumpren
as fases de execución ou os ob-
xectivos enunciados no proxecto.

As bases, na túa totalidade,
poden ser consultadas no BOPPO
do 25 de maio.

Convocado o VII Premio de Investigación
Fermín Bouza Brey

O prazo de presentación
dos proxectos remata o
31 de agosto de 2017

O
concello de Ponteareas
ven de aprobar, a pro-
posta do Goberno, unha

modificación do Orzamento, por
un importe total de 341.748,70,
para cumprir unha sentenza xu-
dicial pola falta de pagamento á
empresa Construcciones Crespo e
para o pago do importe pen-
dente con Augas de Galicia pola
construción en 2010 da planta
potabilizadora da rede municipal
de auga.

A débeda con Construcciones
Crespo, que neste momento está
en concurso de acredores, �ex-
plica o concelleiro de Facenda,
Francisco Alonso� “prodúcese
cando dita empresa foi contra-
tada no ano 2006 polo Goberno
do PP para a realización dunhas
obras de melloras viaria”. Os tra-
ballos estaban financiados polo
Ministerio de Fomento “pero, o
Goberno do PP, naquel mo-
mento, non utilizou eses fondos
para pagar á empresa constru-
tora, como era a súa obriga”.
Deste xeito, aclara Alonso, “o
Goberno popular incumpría cla-

ramente o convenio co Ministe-
rio de Fomento e o contrato coa
empresa adxudicataria que se
viu obrigada á vía xudicial”.

Agora, o Goberno actual, mí-
rase na obriga de ter que facer
fronte a dito pago asumindo
ademais elevados intereses de
demora. O máis grave, subliña
o responsable de Facenda, “é
que sobre esta débeda xa exis-
tía unha primeira resolución
xudicial e un acordo de pago
do ano 2008, acordo que, se-
guindo a súa habitual táctica,
tamén foi incumprido polo Go-
berno de Salvador González e
Belén Villar”.

A débeda con Augas de Gali-
cia é, ao entender de Francisco
Alonso, “outro caso claro dos in-
cumprimentos financeiros do
Goberno de González Solla”. O
seu orixe data do ano 2010
cando se remata a construción
da ETAP (planta potabilizadora).
Daquela, o Goberno local asu-
mira o compromiso de pagar o
20% da planta, “compromiso
que tamén foi incumprido”

afirma Francisco Alonso e en-
gade que “con cargo a 2016, o
actual Goberno de coalición na-
cionalista e progresista, xa se
fixo cargo de pago do 10% máis
os xuros e agora, o que aprobou
o Pleno, foi o pago do importe
restante, 138.114,25, importe
ao que tamén hai que sumarlle
os intereses dende 2010 desta
débeda” remata o responsable
de Facenda.

A liquidación do 2016 cumpre
coa estabilidade orzamentaria e
a regra de gasto

O concelleiro de Facenda
aproveitou tamén para saír ao
paso “dun novo alarde de alar-
mismo do Partido Popular sobre
as contas do 2016” que, segundo
Alonso, “cumpren escrupulosa-
mente coa estabilidade orzamen-
taria e a regra de gasto”.

Francisco Alonso, que asegu-
rou que “hai que ser moi torpe
para afirmar que no 2016 gastá-
ronse 3,4 millóns de euros máis
do permitido”, matizou que ditas
afirmacións as fan aqueles mes-
mos “que levaron a este Concello

ao desastre económico e que for-
zou a intervención do Ministerio
de Facenda”.

O edil aconsellou ao PP que,
para que as súas acusacións
“sexan convincentes”, explique
antes que nada á veciñanza
“como fixo para que o Rema-
nente Negativo de Tesourería pa-
sade dos 4,1 millóns de euros no
2005 aos 14 millóns do 2010 o
que supón un incremento anual
de 2 millóns de euros”. A eses
datos, matiza Francisco Alonso,
“habería que sumarlle 4 millóns
de euros que, a interventora na-
quel momento, estimaba que era
a suma das facturas acumuladas
nos ‘caixóns”.

Lamenta Alonso que “preten-
dan dar leccións de capacidade
xestora aqueles que foron os
artífices de que no 2012, cun-
has débedas acumuladas de
máis de 18 millóns de euros, o
Concello de Ponteareas tivera
que ser intervido polo Estado
ao ser incapaz de facer un Plan
de Saneamento minimamente
crible”.

Ponteareas modifica o seu Orzamento para cumprir
unha sentenza xudicial

O
concello de Pontea-
reas convida a tódolos
veciños e veciñas

maiores de 18 anos a partici-
par como voluntarios nas dis-
tintas actividades culturais e
medioambientais que se van
celebrar con motivo da cele-
bración do Corpus Christi de
Ponteareas. 

Todos aqueles que queiran
colaborar deberán solicitalo
por rexistro de entrada nas
oficiñas do concello ou de
xeito telemático a traves da
web do Concello de Pontea-
reas cumplimentando o for-
mulario da pestaña de
“Atención Cidadá” ou a través
da pestaña da sede electró-
nica da páxina web
https://ponteareas.gal/

O Concello
convida a

participar como
voluntario nas
actividades do

Corpus
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Corpus Chisti de Ponteareas 2017
programa de actividades
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A
urbanización de A
Freixa, na parroquia de
Ribadetea, ten a clasifi-

cación de zona urbana tanto
na ordenación vixente coma no
PXOM aprobado de forma pro-
visional e pendente de aproba-
ción final. Isto supón na
práctica, que a veciñanza da
zona pague os impostos muni-
cipais coma o IBI ou a reco-
llida de lixo ao mesmo prezo
que os veciños e veciñas da
vila.

A pesares disto, os servizos
que reciben por parte do con-
cello non se adecúan a esta si-

tuación. As súas rúas atópanse
en estado de abandono por
parte do Concello. Tanto as cu-
netas coma as beirarrúas care-
cen dun adecuado mantemento
e limpeza, o que provoca un
gran malestar entre a veci-
ñanza residente na zona.

Ante a persistencia desta si-
tuación, ESQUERDA UNIDA re-
xistrou un rogo para ser
debatido no vindeiro pleno,
solicitando ao Concello que
proceda á limpeza e amaño da
zona, xa que considera que
debe rematarse con este trato
discriminatorio.

Esquerda Unida solicita a limpeza e amaño da
urbanización de A Freixa

A
Vice portavoz de ACIP Ra-
quel Bautista Alfaya denun-
cia o estado de abandono

que se atopan varias vivendas no
centro urbano e neste caso na
zona da rúa de Abaixo e Rúa Can-
teiro José Cerviño.

Nos pasados días recibimos
denuncias dos veciños da zona de
rúa de abaixo onde manifestan o
seu malestar pola situación de
varias vivendas que se atopan en
estado de abandono sendo  un
problema de sanidade pública e
convivencia, moitas destas vi-
venda foron saqueadas, roubán-
dolles as portas e xanelas e
noutras viven persoas por tempa-
das  ocupándoas sen permiso dos
propietarios.

Ditas situación provoca unha
situación de falta de seguridade
cidadá vendo os veciños que bus-
can alternativas para evitar pasar
por esas zonas pois dita situa-
ción provoca que nalgúns casos
créanse situacións de crispación

e perigo para  os veciños que
pasen por ahí, os veciños denun-
cian e pregúntanse onde está a
Policía Local que pagamos todos
cos nosos impostos que non
pasan pola zona e se os chaman
non aparecen.

Os propios veciños infórman-
nos que se reuniron co alcalde
para informarlle dos devanditos

feitos e que se esixa o peche das
devanditas vivendas que xa pasa-
ron varios  meses  da devandita
reunión e a situación segue
igual.

Lembran que é competencia
do Concello garantir os servizos
de limpeza e conservación dos
inmobles, a seguridade cidadá e
a convivencia entre os cidadáns.

ACIP denuncia o estado de abandono da Rúa
de Abaixo

O
festival Rock in Río Tea
comeza a quecer moto-
res cunha novidosa pro-

posta, o Rock na Rúa. Unha
fusión de música e gastronomía
coa que teredes cita dende a
unha da tarde e cada sábado do
mes de xuño con actuacións
acompañadas dun suculento
menú que rotará por distintos
bares da vila. 

Organizado pola Asociación
Falcón en colaboración co conce-
llo de Ponteareas o Rock Na Rúa
amenizará o xantar dos apaixoa-
dos da música e daqueles que
queiran degustar os mellores pra-
tos da gastronomía tradicional.

O Rock na Rúa arrancou ao
ritmo dos The Loopholes na xor-
nada Rock&Callos o día 3 no Bo-
degón Severo, e continuou co
Rock and Pizza o 10 coa actuación
dos Family Folks na Casa da Triga. 

Aínda queda unha ración de
Rock and Fabada cos
Breakin´Bones na Casa Ferreira o
sábado día 17, e se aínda que-
dastes con fame de rock e bo
xantar, o sábado 27 de xuño te-
redes aos The Trunks no Blu Bar
na xornada Rock and Salpicón. 

O Rock na Rúa abre a progra-
mación do Rock In Río Tea que
terá lugar do 30 de xuño ao 1 de
xullo.

Rock Na Rúa os sábados de
xuño en Ponteareas
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O
arqueólogo e historiador Xoán
Martínez Tamuxe tomou o relevo
do xornalista de Televisión Espa-

ñola, Roi Groba, na lectura do pregón das
festas do Corpus Christi de Ponteareas. 

No auditorio municipal Reveriano Sou-
tullo, Tamuxe comezou a lectura do seu
pregón destacando a importancia dos
contidos que un pregoeiro selecciona e
recoñecendo  o papel destacado da re-
vista Pregón.

Tamén tivo palabras de recoñece-
mento para as tres persoas que crearon
a revista Pregón: Luis Salgueiro Rodrí-
guez, José Casas Nova Camba e Gabino
Porto Bernández e non esqueceu a Feli-
ciano Trigo.

Como naceron as parroquias e as len-
das que rodean a orixe de cada unha
delas, os grabados atopados e os distin-
tos achádegos arqueolóxicos tamén tive-
ron un momento na lectura do seu
pregón. 

A lenda da serpe, o Castro de Troña,
o nacemento da cristiandade, os descu-
brimentos de Guillade, Florentino Cuevi-
llas ou Bouza Brey    pasaron polo
discurso de Tamuxe nun auditorio atei-
gado de público. 

Tamuxe tivo ademais palabras de
agredecemento para o Alcalde de Pontea-
reas, Xosé Represas, polas súas xestións
na procura da declaración BIC para as al-
fombras do Corpus de Ponteareas. 

O arquéologo nado no Rosal, quixo re-
matar o seu pregón cun chamamento á
paz no mundo, na vila e en cada recun-
cho do planeta.

Pola súa parte, o Alcalde de Pontea-
reas, Xosé Represas, destacou “a auten-
ticidade da expresión cultural colectiva
na confeción das alfombras, como uso
social ligado a rituais, cerimonias e actos
festivos como é o Corpus Christi, situa-
nos na mellor posición para lograr a De-
claración de Ben de Interese Cultural
Inmaterial, no que estamos a traballar e
para o que resulta imprescindible a vosa
participación como portadores desta tra-
dición centenaria, por ser todas e todos
os alfombristas parte integrante deste
patrimonio cultural”.

Xoán M. Tamuxe destaca a riqueza
arqueolóxica e patrimonial de

Ponteareas
O

mercado de Ponteareas incorporou
o sábado día 10 vinteún novos pos-
tos de venda ambulante. Por este

motivo a partir dese día tódolos sábados as
rúas Estrada e Morales Hidalgo permanece-
rán pechadas ao tráfico agás emerxencias,
carga e descarga e servizo de taxi.

A Concelleira de Comercio, Inés, Vidal,
adiantou que os vinteún postos que come-
zan a traballar no mercado de Ponteareas
son autónomos que reúnen tódalas condi-
cións legais e teñen toda a documentación
solicitada ao día (seguro, alta no epígrafe
de actividades económicas, ao corrente en
pagos…).

“Para nós é positivo que os comerciantes
se fixen no mercado de Ponteareas, que é
un importante dinamizador da economía
local, ao congregar a milleiros de veciños
de toda a comarca do Condado e A Para-
danta que aproveitan para facer todo tipo
de compras”, explica Vidal.

A Concelleira de Comercio destaca que
se no futuro se producen novas demandas,
serán estudadas e poderán ser ubicadas na
rúa Estrada que nestes intres non acolle
ningún posto ambulante.

“Dada a gran demanda que houbo tive-
mos que facer un sorteo dos postos nume-
rados, tendo que abrir o mercadiño a unha
nova rúa, neste caso a Morales Hidalgo xa
que nas prazas non collen máis postos”,
matiza Vidal.

Os postos novos distribuiranses entre a
Praza Maior, a Praza Bugallal, na rúa Espe-
ranza e Morales Hidalgo.

Novo aparcadoiro en Castelao
Para suplir as prazas de aparcamento que

se restan co corte do acceso a estas dúas
rúas, a Concellería de Vías e Obras traballa
estes días no desbroce e compactación do
firme dunha parcela na esquina da rúa Ra-
miro Sabell con Castelao.

“Este novo espazo para aparcamento
contará con cincuenta prazas que facilita-
rán aos veciños un espazo de balde no que
deixar os veículos. Nestes días estamos a
rematar xa os traballos de acondiciona-
mento”, engade a Concelleira de Vías e
Obras, María Jesús Garrote.

O mercado ambulante medra con
vinteún novos postos

Simulación do novo aparcadoiro de Castelao

O
salón de plenos do Concello
de Ponteareas acolleu o día
14 a presentación da revista

Pregón.
Con artigos de Esperanza Mariño,

Anxo Porto Ucha, Raquel Vázquez,
Clodio González, Xoán Martínez Ta-
muxe, Francisco Candeira, Gloria Ar-
bones, Kiko Neves, Roberto Mera,
Antonio-José Groba, Isabel Blanco,
Miguel Grimáldez, Ángel Marzoa, Xa-
bier Prado, Andrés Sampedro, Delio
García, Francisco de Barros, Manri-
que Fernández, da Asociación Cultu-
ral e musical Obradoiro Vocal “A
Vila”, Ángel Gallardo, Susana La-
mela, Ángel Viro, Luciano González
e a colaboración do Proxecto Eras-
mus, a revista Pregón recolle artigos
que fan un percorrido polo patrimo-
nio natural, cultural, arquitectónico
e patrimonial da vila do Corpus.

Dende as lendas máis misterio-
sas aos arquivos máis novidosos
como fonte de documentación,
cada revista Pregón é un afonda-
mento na orixe, na vida e na histo-
ria de Ponteareas.

Presentación da revista Pregón do 2017 no salón de plenos

Foto Hernández



O
domingo 21 de maio
tivo lugar a segunda
competición da liga Ga-

lega de Promoción de Slalom
Olímpico. A proba organizada
polo Club Tea de Mondariz cele-
brábase no Río Miño ao seu
paso polo porto deportivo de
Tui.

Ao termo da proba o Club Tea
de Mondariz  facíase co triunfo
da proba ao sumar 239 puntos,
por diante do Club Piragüismo
Penedo con 213 puntos e o Club

Deportivo Miño-Vos Teixugo con
178 puntos.

Despois de dúas competicións
da liga disputadas prodúcese un
empate na clasificación xeral
entre o Club Piragüismo Penedo
e o Club Tea de Mondariz, ambos
suman 215 punto, en terceira
posición con 198 puntos sitúase
o Club Deportivo Miño-Vos Teixu-
gos, o cuarto posto con 197 pun-
tos é para o Piragüismo Dumbría
e a quinta praza é para o Club
Montaña Quixós con 193 puntos

Polo que respecta ás actua-
cións individuais os distintos
vencedores foron na categoría
muller benjamín Sara Fernández-
Piragüismo Dumbría seguida por
Nerea Gutierrez-Montaña Quixos
e Aroa López-Piragüismo Dum-
bría. Os tres primeiros postos
masculinos da categoría leváron-
llos Pablo Alfaya-Tea de Monda-
ríz, Xesús Pena-Piragüismo
Dumbría, e Sergio Vázquez-Tea
de Mondaríz.

Na categoría  K1 muller alevín

Noa Díaz-Montaña Quixós levou
o ouro, por diante de Ximena
Prats-Montaña Quixós e Inés
Acuña-Tea de Mondariz. Na mo-
dalidade de C1 as tres primeiras
posicións leváronllas as mesmas
protagonistas. En homes K1 Va-
lentín Varela-Penedo, Efren Áva-
rez-Montaña Quixos e Martín
Fernández-Piragüismo Dumbría
ocuparon as tres primeiras posi-
cións do podio. En C1 o podio foi
para Santiago Alfaya-Tea Monda-
riz, Efrén Álvarez - Montaña Qui-
xós e Brais Sánchez-Piragüismo
Dumbría.

Rosana Bernárdez-Tea Mon-
daríz foi a primeira clasificada
en muller Infantil K1, segundo
posto para Ainhoa Barreiro-
Montaña Quixós, sendo a ter-
ceira praza para a súa
compañeira de equipo Alba Sou-
telo. Pola contra en C1 a vitoria
foi para Ainhoa Barreiro seguida
por Rosana Bernárdez e Alba
Soutelo. En homes o podio en
K1  foi para Mario Otero-Tea
Mondariz, Sergio Martínez-De-
portivo Miño, Hipólito Alves-Pe-
nedo. Polo que respecta ao C1
Samuel Castro- Deportivo Miño,
Mario Otero- Tea Mondariz e
Brais Caride-Penedo, repartí-
ronse as medallas de ouro, prata
e bronce respectivamente.

A próxima competición da
liga disputarase o  25 de xuño
en Ribadumia.

Condado/Paradanta
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O Tea de Mondariz gaña a segunda regata
da liga Galega de Promoción de Slalom

O
Concello vén de instalar
dous paneis divulgativos
dos recursos patrimoniais

de Mondariz nas praias fluviais do
Ceo e O Val. Os paneis, que teñen
un deseño actual e atractivo, re-
collen os principais recursos tu-
rísticos do concello en todas as
parroquias e permiten descargar
toda a información dispoñible en
tres idiomas: galego, castelán e
inglés.

Os paneis tamén contan cun
código Bidi que permite, mediante
un servizo gratuíto dos teléfonos
móbiles, acceder á localización de
todos os recursos, de forma que
ninguén se poida perder. Esta ini-
ciativa está complementada con
dous folletos turísticos, un breve
e outro máis amplo (ambos cofi-
nanciados tamén pola deputa-
ción), que recollen os principais
valores naturais e culturais cos

que conta o noso concello, da
Ponte de Cernadela ao Castelo do
Sobroso, pasando polas praias flu-
viais e os sendeiros á beira dos
ríos Tea, Xabriña e Aboal.
Colaboración coa Deputación

Os traballos de sinalización
foron financiados pola Deputa-
ción de Pontevedra, que achegou
un total 2.198,57 € a través
dunha liña de subvencións con-
vocada polo Servizo de Lingua e
Cultura. Os paneis, instalados en
puntos nodais do concello: a
praia fluvial da Ponte de Cerna-
dela (no barrio do Ceo) e a praia
do Val (xusto ao pé da área de

autocaravanas).
Con esta medida o Concello

pretende favorecer o acceso aos
principais recursos turísticos da
localidade, así como permitir un
coñecemento global das súas ca-

racterísticas, tanto para darnos a
coñecer entre as persoas que non
nos coñecen como favorecer a es-
tancia dos que xa nos visitaron,
pero aínda non coñecen todos os
nosos valores patrimoniais.

Mondariz mellora a sinalización
dos seus recursos turísticos

M
ondariz Asociación Depor-
tiva vén de organizar, para
o sábado 17 de xuño, a I

Andaina Xabriña Mondariz que,
cunha catalogación de dificultade
media/alta, contará con dous perco-
rridos, un longo de 40 quilómetros e
outro 'curto' de 23 quilómetros.

A actividade, que conta coa co-
laboración do Concello de Monda-
riz, terá un prezo case que
simbólico de 5 euros para os non
socios de Mondariz Asociación De-
portiva, prezo que se reduce ata os
2 euros no caso dos e das socias. 

Se ben por cuestións organiza-
tivas será preciso inscribirse na ac-
tividade, o pagamento non se fará
efectivo ata o día da mesma. As
inscrición poden formalizarse no
teléfono 655 777 023 ou ben no
Bar Andén de Mondariz.

I Andaina
Xabriña



O
pasado 10 de xuño o Au-
ditorio da Casa de Cul-
tura acolleu a Gala do

Deporte anual no que se recoñe-
ceu o esforzo e dedicación das
novas promesas deportivas da
Vila.

Os clubes de A Cañiza tamén re-
cibiron unha mención especial
polo traballo desenvolvido durante
todo o ano en prol do deporte

A Gala comezou ás 21h00 coa
proxección dunha reportaxe e
video que deu a coñecer as tra-
xectorias e traballos de cada un
dos 25 clubes, escolas deporti-
vas, equipos e deportistas desta-
cados de A Cañiza que mereceron

dun especial recoñecemento pola
labor desenvolvida neste último
ano, premiando a súa promoción,
colaboración, adicación e impli-
cación no deporte municipal.

Os premios especiales da noite
foron entregados á BTT de A
Franqueira que recibiu o premio
ao mellor evento deportivo pola
celebración da 3ª edición da BTT,
dando bo exemplo de perfecta or-
ganización e sincronía á hora de
organizar o evento que en so 3
anos conseguiu contar coa parti-
cipación de máis de 200 ciclistas.
Antonio Teijeira Gregorio recibiu
o premio ao Traballo e ao esforzo
polos seus 22 anos de adicación

ao Clube de fútbol veteranos
Randufe como fundador, xogador
e director.

Un ano máis o Club Balonmán
Cañiza – Saeplast recibiu o Pre-
mio ao Mellor Club, cun total de
8 equipos competindo, dous

deles na división de honor auto-
nómica e un na 1ª división na-
cional. O Premio ao mellor
equipo recaiu nos alumn@s da
Escuela de Baile Muévete.

A nota entrañable da noite
protagonizouna Diego Alén Gon-

zález que este ano foi galardo-
nado co premio ao mellor depor-
tista de A Cañiza.

Mención especial mereceu
tamén o complexo deportivo mu-
nicipal do ximnasio-piscina con
mais de 1000 usuarios na actua-
lidade e que oferta actividades
tan variadas como fitness, zona
cardio, aerobic, body pump,
G.A.P taekwondo, pilates,
squash, aerobic,  gimnasia de
mantemento, full-contac, cursi-
llos de natación, aquagym, etc).
A escola de natación conta xa
con máis de 350 alumnos.

A Gala pechou cunha foto de
familia con todos os deportistas,
equipos e clubes galardonados,
momento no que o Alcalde, Mi-
guel Domínguez, agradeceu a
todos os deportistas da Vila a im-
pagable contribución que todos
eles fan ao deporte local.
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A CAÑIZA

A
Escola de Baile Muévete
de A Cañiza consegue fa-
cerse co título de cam-

pión galego na modalidade de
Caribbean Show Dance under
11 co grupo "Little Queen" e
proclámase subcampión galego
en Caribbean Show Dance over
16 co grupo "Pink Ladies". O
Campionato Galego de Caribe-

ños da Federación Española de
Baile Deportivo, celebrouse o
pasado 21 de Maio na locali-
dade de Cee (A Coruña), cun
gran número de participantes e
público. A próxima cita será en
Valencia, do 23 ao 25 de xuño
onde participarán no Campio-
nato de España de Caribeños da
FEBD

A Escola de Baile Muevete
campiona Galega de Caribeños

A Cañiza celebrou a súa
VI Gala do Deporte 2017



A
CIG iniciou onte unha
campaña de mobilizacións
para rexeitar o acoso labo-

ral e a represión sindical na em-
presa Residencia Geriátrica
Salvatierra despois de que a di-
rección sancionase e despedise a
varias traballadoras afiliadas da
central que se presentaron ás
eleccións sindicais. Coa pro-
testa, que consistiu nunha con-
centración diante das
instalacións do centro de maio-
res en Salvaterra do Miño, reclá-
mase a readmisión das afectadas
e a intervención da Xunta no
conflito.

Dende a Unión Local do Po-
rriño explican que a empresa
propiedade da familia Ibañez,
que mantén unhas condicións la-
borais de explotación dende hai
anos, leva uns meses “exercendo
un acoso vil sobre algunhas
compañeiras, mediante o uso de
violencia verbal, coa intención
de conseguir despidos baratos
de persoal con antigüidade”.
Como consecuencia, dúas traba-
lladoras atópanse de baixa mé-
dica por depresión, situación
que foi denunciada diante da
Inspección de Traballo.

Neste contexto, catro afilia-

das da CIG decidiron dar un paso
á fronte e promoveron eleccións
sindicais na empresa, “que sem-
pre atopa, grazas ao medo é as
'gratificacións voluntarias',
peóns para facerlle o xogo; CCOO
fixo o resto, amañando unha
candidatura no despacho da di-
rección; deste xeito gañaron o
proceso electoral o pasado 22 de
maio".

Tan só dez despois a empresa
decide abrir “tres expedientes
disciplinarios falsos” coa inten-
ción atacar ás afiliadas da CIG,
que supoñen o despedimento de
tres compañeiras “unicamente

por defender a súa dignidade”. A
central decide entón presentar
denuncia nos Xulgados e diante
da autoridade laboral. “Pelexare-
mos pola súa readmisión e che-
garemos até onde sexa necesario
para conseguilo”, ao tempo que
lle reclaman á Consellaría de Po-
lítica Social que revise a conce-
sión coa residencia e lle esixen
unha boa xestión dos recursos
públicos.

Só unha enfermeira/o por
quenda

Na CIG explican que no centro
traballan na actualidade sete au-
xiliares na quenda de mañá, sete
na de tarde e dous na de noite.
“Atenden a 106 residentes, moi-
tos/as deles/as encamados/as,
tendo cada auxiliar menos de
quince minutos para
erguelos/as, asealos/as e vesti-
los/as”.

Ademais, contan unicamente
cunha enfermeira/o por quenda
e unha soa cociñeira fai menús,
atende pedidos e cociña para os

106 residentes; e dúas limpado-
ras teñen que encargarse de 53
camas cada unha en sete horas
de traballo. “Atopámonos con
profesionais con xornadas exte-
nuantes atendendo a persoas de-
pendentes que merecen máis do
que elas lle poden dar”. E todo
isto por salarios de menos de
1000 euros mensuais, “con nó-
minas mal calculadas polas que
hai que agardar ató o día sete o
oito do mes”.

Diante disto, solicitan das fa-
milias e dos residentes o seu
apoio ás traballadoras/es que
atenden aos seus familiares, e de
igual xeito que fai a CIG lle esi-
xan á empresa un bo trato para
con elas/es, “xa que con seguri-
dade iso mellorará o benestar
dos internos/as”. Finalmente, re-
claman a solidariedade das fami-
lias e do Concello de Salvaterra
con esta loita e instan a Xunta a
intervir no conflito como res-
ponsábel das prazas públicas
concedidas no centro.
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SALVATERRA DE MIÑO

A CIG, en pé de guerra contra o acoso laboral e a represión sindical
na Residencia Geriátrica Salvatierra
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SALVATERRA DE MIÑO

O
Concello de Salvaterra
de Miño informa de
que o próximo 26 de

xuño trasladarase ao Torreiro
de Mirón en Porto una Uni-
dade de Inspección ITEAF (
Inspección técnica de Equipos
de Aplicación Fitosanitaria),
específica de sulfatadoras e
obrigatoria para equipos que
superen os 100 litros e os 5
anos de antigüidade. Todas
aquelas persoas que estean
interesadas terán que solicitar
cita a través da páxina
iteaf.nagarservicios.com ou
no teléfono 981 79 25 19.

Lembra que é obrigatorio
levar o día da inspección a

cartilla o día da inspección
(Alta no Roma), o número do
bastidor visible, limpeza do
interior e exterior, sen fugas
nos circuítos nin na bomba.
Deberá levar o depósito con
2/3 de auga limpa máis o
compensador presión na tapa
e o visor de volume, a protec-
ción arbol transmisión con
cadea antixiro, protección
tipo “campana” que cubre o
enganche da transmisión na
bomba, manómetro, antigo-
teo máis pulverización homo-
xénea e os filtros de auga,
antes da bomba e despois da
bomba limpos e en bo es-
tado.

Inspección técnica de
sulfatadoras en Porto

O
DOG publica o decreto
de transferencia a prol
do concello de Salvate-

rra de Miño do tramo da estrada
PO-408 que percorre o seu termo
municipal

Trátase dun treito da estrada
PO-408, situado entre os pp.qq.
0+000 e 1+280, cunha lonxitude
de 1,28 km

A Xunta levou a cabo un acon-
dicionamento desta estrada, que
incluíu a rectificación de trazado
ao seu paso polo núcleo de For-
nelos, tras o que se lle deu ao
tramo antigo da vía a denomina-
ción de PO-408

A estrada PO-408 rexistra un
tráfico principalmente local,

posto que conta cunha alterna-
tiva viaria clara, a estrada PO-
403, con mellor nivel de servizo

Con esta transferencia, o Conce-
llo poderá actuar sobre esta vía,

que pasa a ser de titularidade mu-
nicipal, de modo acorde coas súas
características urbanas, e xa non
serán de aplicación as restricións da
normativa autonómica de estradas.

Transferido a Salvaterra un tramo de estrada
en Fornelos da Ribeira

D
urante os días 9 e 10 de
xuño, máis de 90 profe-
sores de fabricación me-

cánica de toda Galicia
participarán no XVII Congreso de
ENFAMEC que se celebrará no IES
SALVATERRA DE MIÑO coa finali-
dade de crear un lugar de encon-
tro entre docentes,
administración e empresariado,
onde intercambiar experiencias
e ampliar coñecementos desta

especialidade formativa.
Na apertura do congreso, o

venres 9 ás 17 na aula de Usos
múltiples do IES, participarán o
alcalde de Salvaterra, Arturo
Grandal, así como o Director
Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educa-
tiva, Manuel Corredoira, o xefe
territorial Educación, César A.
Ares, o director do centro, Victor
Costas e o o presidente de ENFA-

MEC,Francisco Javier Novelle.
Ademais dos relatorios, que

abranguen temas como as mobi-
lidades profesionais de alumnado
e profesorado no estranxeiro, a
implantación da robótica ou os
procesos de fabricación e mon-
taxe de estruturas mecánicas
entre moitos outros, haberá
tamén visitas ás empresas Me-
galta e Censa no Porriño.

Devandito congreso está orga-

nizado pola Asociación de Ensi-
nantes de Fabricación Mecánica
(ENFAMEC) e o IES de Salvaterra,

e conta coa colaboración princi-
pal do Concello de Salvaterra de
Miño, entre outros.

Congreso sobre fabricación mecánica no IES
de Salvaterra
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O
Concello de Arbo e
EVEGA (Estación de Vi-
ticultura e Enoloxía de

Galicia) organizaron as Xorna-
das Técnicas que tiveron lugar
no Auditorio do centro multiu-
sos de Arbo o 15 de maio de

2017 co titulo “Os escumosos
galegos. Tendencias e innova-
cións” 

A actividade asistiron profe-
sionais do sector vitivinícola,
asi como xerentes, propietarios
e traballadores de Adegas de

Arbo e de diversas zonas da
xeografia galega.

Entre os temas a tratar O
mercado dos escumosos gale-
gos. Situación actual e perspec-
tivas, potencial dos escumosos
do Ribeiro, Características das
principais castes galegas para a
elaboración de escumosos, So-
lucións técnicas na adega para
a elaboración de escumosos,
Proxectos de I+D+i. “Mellora
tecnolóxica da crianza de viños
escumosos: Experiencias no
Verdejo", Mesa redonda. Pre-
sente e futuro dos escumosos.

Entre os relatores destacaron
: Jorge Mazaira Pérez. Director
técnico do CRDO Valdeorras.,
José Simón Ferro. Xerente da
adega As Laxas, Nuria Álvarez.
Directora técnica do CRDO Ri-
beiro, Jorge Hervella. Enólogo,
Dario Jordal. Empresa Laffort,
Josefina Vila Crespo. Directora
da Escola Técnica Superior de
Enxeñería Agraria. Universidade
de Valladolid

Xornadas sobre os
escumosos galegos en Arbo

R
ematadas as obras na me-
llora de dous tramos de es-
trada de Couto a Paravedra

en Arbo, gravemente danados
como consecuencia dos temporais
do pasado inverno, incluíndo a
execución de tres muros de mam-
postería para a contención da es-
trada e a execución de cunetas
formigonadas.

Tamén se mellorou  o firme da
estrada, realizouse un desmonte na
marxe esquerda da estrada, am-
pliouse a calzada e dispúxose unha
barreira flexible de seguridade.

Remate da obra da estrada Couto a Paravedra

N
as últimas semanas o Concello reparou o
lavadoiro situado en San Pedro de Bata-
lláns no regato Pousadouro.

Por medio dunha subvención xestionada entre
o Concello e a Deputación de Pontevedra puido le-
varse a cabo esta obra de recuperación do Patri-
monio.

As obras consistiron na reparación completa do
Lavadoiro da Pousa. Reparouse o tellado que es-
taba a punto de cair, o lavadoiro, a fonte e os
muros. Tamén se drenou o terreo para facelo máis

accesible e utilizable pola veciñanza.
O Concello continuará coa intención de por en

valor os elementos patrimoniais, animando a veci-
ñanza máis próxima a que sexan quenes poidan coi-
dar e manter estes lugares mediante o seu uso como
fonte, lavadoiro ou como lugar de esparcimento.

As Neves recupera o
Lavadoiro da Pousa

O
Centro de Interpretación
do Viño e da Lamprea de
Arbo, 'Arabo' vén de obter

o diploma de recoñecemento ao
Compromiso para a mellora da
Continuidade da Calidade, recoñe-
cemento outorgado pola Secreta-
ría de Estado de Turismo no marco
do Sistema Integral de Calidade
Turística en Destinos (SICTED).

O distintivo que foi recollido
polo Alcalde de Arbo, Horacio
Gil, acredita e recoñece o esforzo
realizado polo Concello, así como
o cumprimento dos requisitos es-
tablecidos e o compromiso de ca-
lidade e mellora continua o que
está sometido o Arabo.

O Compromiso de Calidade Tu-
rística, e un recoñecemento,
según informa o alcalde de Arbo,

que trata de recoñecer, no caso
de Arbo, a participación e com-
promiso do Concello arbense cos
seus produtos estrelas que son o
viño e a lamprea, e que pretende
conseguir que a Vila de Arbo, 'Ca-
pital da Lamprea e Corazón dos
Viños Condado e Albariño', sexa
considerado como referente turís-
tico nacional e poida considerarse
un destino de calidade, competi-
tivo e a altura dos principais des-
tinos turísticos de Galicia.

O SICTED e un proxecto de
mellora da calidade dos destinos
turísticos promovido pola Secre-
taria de Estado de Turismo, co
apoio da FEMP, que traballa coa
empresa/servizos turísticos co
obxectivo de mellorar a experien-
cia e satisfacción do turista.

'Arabo' recibe o recoñecemento
de 'Compromiso de Calidade

Turística'
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O
Concello do Porriño ven
de facer un “importantí-
simo esforzo” para que o

XIV Festival de Cans fose un éxito
e os veciños, o público e os par-
ticipantes-actores, directores,
técnicos e invitados- gozasen de
catro días de cine e diversión.

As concellerías de Vías e
Obras, Seguridade, Educación,
Cultura, Parques e Xardíns, ade-
mais da propia Alcaldía, realiza-
ron distintos traballos que
requiriron un orzamentos que,
sumados á aportación, nova-
mente récord, de 18.000€ que o
Goberno local aprobara no eido
do convenio asinado cos repre-
sentantes do festival, supoñen
unha achega que supera, en con-
xunto ,os 30.000€ algo que non
ten precedente nos catorce anos
de historia do certame.

Este 2017, realizouse un in-
vestimento de máis de 3.000€ en
presenza de axentes da Policía
Local en diferentes lugares e
eventos, coma visitas de escola-
res, regulación do tráfico, vixilan-
cia ou cortes de circulación,
durante os días de duración do
Festival.

A Concellería de Vías e Obras
asumiu unha cantidade seme-
llante na colocación, retirada,
aluguer e transporte de 380 valos
e pranchas de aceiro, ademais do
dispositivo de Protección Civil
que estivo en servizo as 24 de
cada un dos días de duración do
certame.

A Concellería de Limpeza
afrontou un custo de 4.106€ polo
acondicionamento da zona cen-
tral de Cans: Rotonda do can, o
aparcadoiro ou a presenza do ser-
vizo municipal de limpeza no to-
rreiro de Cans os días do
festival-a primeira hora da mañá
do sábado 27, deixando todo
limpo ás 9 cando empezou a ruta
de sendeirismo, e do domingo 28
de maio, á mesma hora antes do
comezo da misa-. Ademais, o
Concello aportou 6 colectores de
lixo extra na zona do torreiro e
retirou os refugallos do camiño
de baixada ao río. Por último,

esta mesma concellería realizou a
montaxe e desmontaxe de varios
escenarios, dependendo de Par-
ques e Xardíns o encargo e colo-
cación do ‘Canseto’, na Praza de
Antonio Palacios.

Os días 24,15 e 26 de maio,
estudantes e profesores asistiron,
nos mesmos alpendres e adegas
que fixeron de sas de cine du-
rante o Festival, a varios debates
e ao pase de distintas películas:
o Concello colaborou nesta acti-
vidade poñendo os autobuses nos
que se desprazaron alumnos e
profesores ata a parroquia de
Cans. A eles sumáronse, este ano,

representantes da Comunidade
dos concellos franceses de Bur-
deos, de viaxe oficial no Porriño.

A esta actividades hai que en-
gadir a participación de 8 centros
da vila no proxecto ‘Debuxa
Cans’, sobre tema libre co ‘espí-
rito’ de que “todos xuntos face-
mos o festival”. Así mesmo,
tamén fixeron xuntos o ‘decorado’
do festival e os seus traballos,
antes de rematar en Cans, coin-
cidindo coa proxección das pelí-
culas, estiveron expostos na ‘rúa’
peonil do Porriño, pendurados en
faixas dos farois da rúa peonil. A
realización destas dúas activida-

des supera os 2.250€ de investi-
mento.

Investimentos na parroquia
que se achegan aos 70.000€

Ao mesmo tempo, e cum-
prindo co compromiso que a al-
caldesa, Eva García de la Torre,
asumirá hai apenas un mes coa
Asociación de Veciños, quedou
colocado no Torreiro, un novo
bando de madeira, ao que o Con-
cello destinou uns 6.000€.

A Concellería de Seguridade
retirou o enreixado que rodeaba
o aparcadoiro situado preto da
Rotonda do Can, quitando a
malla e os postes e substituíndo
os mesmos por un ‘peche’ de ár-
bores.

Persoal da Concellería de Lim-
peza rozou as silveiras e fixo
unha limpeza completa do Ca-
miño do cemiterio ou o Camiño
do Cruceiro, ata o Castillo e o
Parque do Río, entre outros luga-
res da parroquia, labores que se-
guirán nos vindeiros días.

Por último, a Deputación de
Pontevedra ven de aprobar, con
cargo ao Plan Concellos 2017, a
solicitude feita polo Concello do
Porriño para a mellora do Camiño
A Pedreira, unha antiga demanda
dos veciños.

Os traballos, que serán asumi-
dos pola Concellería de Vías e
Obras, dacordo coa resolución da
Deputación, remitida ao Concello
do Porriño, disporán dun orza-
mento total ademais de 56.200
euros .

O
Festival de Cans conver-
teuse na presente edi-
ción en moito máis que o

gran acontecemento cultural do
mundo rural en Galicia. Pouco a
pouco, o certame está defininín-
dose tamén como un proxecto
que demostra a importancia da
cultura á hora de incrementar a
riqueza e postos de traballo.

Na presente edición do 2017
foron 110 os postos de traballo
xerados ao longo dos catro días
de Festival. Desa cantidade, 41
persoas foron dadas de alta pola
organización a través de contata-
ción directa para cubrir tarefas
como producción, cátering, mer-
chandising, barras, transporte ou
coordinación de diversas áreas.
No tocante ao número de profe-
sionais autónomos aos que o Fes-
tival contratou os seus servizos,
19 persoas desenvolveron o seu
traballo en tarefas como deseño,
comunicación e redes sociais, fo-

tografía, realización audiovisual
ou como técnicos de proxección.
Ademais cabe destacar que outras
50 persoas traballaron no Festival
de Cans a través de empresas
contratadas específicamente para
o evento, que desenvolveron o
seu traballo e eidos como a ilu-
minación, son, montaxe de car-
pas, limpeza e seguridade.

Estes dous últimos aspectos
foi nos que o Festival experimen-
tou este ano unha notable mello-
ría, ao ser a limpeza e a
seguridade dúas das maiores
preocupacións da organización.
Aparte de dúas persoas contrata-
das directamente polo propio
Festival para limpar e desbrozar
zonas de acceso público durante

os 15 días previos á celebración
do certame, outros 12 operarios -
contratados a través dunha em-
presa de limpeza privada-
mantiveron limpo continuamente
todo o perímetro do evento na
zona central da aldea distribuídos
en quendas de día e de noite. Do
mesmo xeito, nesta edición refor-
zouse Cans con ata 20 contedores
entre os que se podían atopar
tres illas de reciclaxe a través dun
convenio coa empresa local de
xestión de residuos Couceiro.

No esforzo por mellorar a se-
guridade, a organización requeriu
tamén os servizos de dúas empre-
sas de seguridade privadas, ás
que se lles contrataron 14 gardas
de seguridade para o sábado e o

domingo. A gran afluencia de pú-
blico durante estes dous días
principais do Festival fixo que os
autobuses que a organización
contratou para que a xente evi-
tase desprazarse en coche ata
Cans, transportasen nesta edición
un total de 3.000 persoas. Cada
noite chegaron a funcionar ata
tres autobuses, un deles un mi-
crobús adaptado para persoas
con mobilidade reducida.
Economía de quilómetro 0

A filosofía do Festival de Cans
implica contratar preferentemente
os seus servizos a autónomos, em-
presas e pequeno comercio de O
Porriño, promover o comercio de
proximidade e favorecer na me-
dida do posible o desenvolve-

mento dos negocios locais. Por
iso, o Festival continúa fomen-
tando a economía de quilómetro 0
contribuíndo a unha ocupación
hoteleira do 100% e promovendo
o consumo en establecementos e
pequenos comercios locais.

Varias semanas antes do seu
comezo, cubriuse por completo
a oferta hoteleira da zona, polo
que numerosas persoas tiveron
que buscar aloxamento en Tui,
Ponteareas ou Vigo. Ademais, a
raíz da gran afluencia de xente
que visistou as actividades do
xoves do Festival -arredor dunha
2.000 persoas-, enchéronse
todas as terrazas e os locais de
hostelería próximos á Praza do
Concello do Porriño e, durante a
fin de semana, todos os nego-
cios de hostelería de Cans esti-
veron ateigados ata ben entrada
a madrugada esgotando, en di-
versas ocasións, existencias de
comida e bebida.

O Porriño adicou máis de 30.000€ á XIV edición do Festival de Cans

O Festival de Cans creou un total de 110
postos de traballo durante os catro días

O director de cine Montxo Armendáriz nun chimpin en Cans 2017
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O
triatleta ponteareano
Martín Carrera xunto a
Cristina Torres lograron

levantar a banderola de meta cuns
tempos de 00:59:29 e 01:12:06
respectivamente.

O sábado 27 de maio cele-
brouse o V Tríatlon Popular Po-
rriño-Tui, que uniu as localidades
do Porriño e Tui, con 220 depor-
tistas inscritos. Esta proba popu-
lar, ano tras ano, move a gran
número de participantes e ade-
mais cun alto nivel competitivo,
e iso a pesar de que esa fin de se-
mana tamén hai unha proba im-
portante na Coruña.

O tríatlon comezou na locali-
dade de Tui, coa celebración do
segmento de natación (750 me-
tros) no río Miño; o sector de bi-
cicleta (20,2 quilómetros)
realizase entre ambas localidades,

e o segmento de carreira a pe (5
quilómetros) descorreu polo casco
urbano do Porriño. O remate foi na
Praza Antonio Palacios. 

A temperatura idónea, o tra-
zado controlado e o estado da
auga inmellorable fixeron que este
V Triatlón se convertera, nunha
das mellores edicións da proba ata
o momento.

O inicio da carreira abríase
cunha importante novidade, xa
que a primeira transición situá-
base este ano nas instalacións da
Comandancia Naval do Miño, que
ademáis hoxe estaba de celebra-
ción no día das Forzas Armadas;
motivo de máis para abrir as súas
portas ao público. Tanto empeño
pola súa banda fixo que a saída do
auga fose espectacular, á vez que
moi visible para os asistentes.

Dende o momento do bociñazo

inicial de saída, accionado polo
Comandante Naval do Miño Enri-
que García, Martín Carrera come-
zou a facerse notar demostrando
que o seu forte está na natación
(Club Natación Riveira), posto que
antes da chegada á boia que

marca a volta, xa
destacaba a metros
dos seus compañei-
ros, compretando a
proba de auga en
09:14.

Tan só 10 minu-
tos despois, saían
as participantes fe-
mininas co se-
gundo bociñazo,
que non tardaron
en coller o ritmo
dos seus compañei-
ros atopándose in-
cluso antes de saír
de augas do Miño;
de feito a gañadora
absoluta feminina,

Cristina Torres, nadou os 750 m en
11:28.

No tramo de bicicleta, Martín
protagonizou unha grande esca-
pada, aínda que o corredor porri-
ñés Xacob Agra, non quixo perder
a oportunidade de chegar o pri-
meiro á segunda transición e de-
mostrarnos unha vez máis que non
só despunta no mundo do motor.

Con todo, o ponteareano -que
mañá tamén disputará o clasifica-
torio- volveu situarse na cabeza e
lograba entrar en liña de meta cun
tempo rebaixado de 10 minutos
respeto da edición anterior; xa
que nesta ocasión completou as
tres probas en 00:59:29. En se-
gunda posición facíao Fabián
Ubeira Vidal (Asociación Depor-
tiva C.A.), cun crono de 01:01:01;
e o terceiro en pódium foi o triat-
leta local Víctor Alonso Saa (Club
Atletismo Porriño), que se marcou
un tempo de 01:01:15. Xacob
Agra, chegou o 5º na xeral, pero

fíxose co primeiro posto na cate-
goría Veteranos, cun tempo de
01:02:40.

Na categoría absoluta femi-
nina, a triatleta local María Martí-
nez González (Club Atletismo
Porriño) quedouse a 40 segundos
de alcanzar a vitoria, que foi para
a xa mencionada anteriormente
Cristina Torres, que entrou en liña
de meta cun tempo de 01:12:06.
A terceira posición, cun tempo de
01:15:23, foi para Lydia Anna
Xandra Adelin (A.D.Trip-Penta Te-
rras de Lugo).

A entrega de trofeos correu a
cargo do alcalde accidental do
Concello do Porriño, Manuel Ca-
rrera; o concelleiro de Deportes de
Tui, Laureano Alonso e o Coman-
dante Naval do Miño, Enrique Gar-
cía. Todos coincidiron en eloxiar o
tremendo esforzo e adestramento
dos participantes, así como des-
tacar a inmensa labor de todos os
voluntarios e colaboradores. 

Martín Carrera revalida
vitoria no V Triatlón

O
venres 9 inaugurouse o
poema visual ‘Azabache’,
do poeta e dramaturgo

vigués David Fernández, poema
que está xa na fachada da Piscina
Municipal.

Os protagonistas foron as ra-
pazas e rapaces de 5º e 6º de Pri-
maria de todos os centros
educativos do Porriño, cos que
David Farnández levou adiante o
seu Proxecto Caligrama 2000,

unha iniciativa que ten coma ob-
xectivo achegar a poesía visual
aos máis pequenos.

Dentro das múltiples e infinitas
interpretacións da obra, ‘Azabache’
é, en síntese, unha reivindicación
da infancia, a mocidade e, espe-
cialmente da nosa esencia ou au-
tenticidade, un valor que
contrasta totalmente coa superfi-
cialidade dunha parte importante
da nosa sociedade”, dixo o artista.

Inaugurada a poesía visual
‘Azabache’ na fachada da

piscina
A

s persoas interesadas en
participar en Porrigalia
2017, que se celebra no

Porriño, organizada polo Con-
cello, os días 22 e 23 de xullo,
xa poden entrar no portal web
porrigalia.gal e inscribirse
dentro dos ‘Gremios’ que  es-
tarán presentes na festa; inte-
grar as Comparsas que
desfilarán na mesma ou solici-
tar un dos postos que se abri-
rán nela.

En porrigalia.gal atópanse
a ‘Folla de incrición de Gre-
mios’ e as bases tanto de Par-
ticipación de Comparsas como
de Funcionamento dos Postos.

Aberta a
inscripción

para Porrigalia
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D
ende este sábado pasado,
día 10 de xuño, está en
funcionamento o novo por-

tal web do Concello.
Entrando en www.oporrino.org

as veciñas e veciños do Porriño
poden consultar dende o seu orde-
nador, tableta ou teléfono móbil,
toda a información municipal,
dende os horarios dos servizos lo-
cais, pasando por ofertas de traba-
llo de Porremprego, a organización
institucional,  licitacións, retribu-
cións dos membros do Goberno
local, novas de cada unha das con-
cellerías, noticias sobre as parro-
quias, relacionada co turismo, coa
educación, normativas legais rela-
cionadas coa actividade municipal,
teléfonos de interese, previsión do
tempo ou enlaces coas redes so-
ciais do Concello.

A alcaldesa subliña que a nova
web cumpre co compromiso que
adquirirá o Goberno local de efi-
ciencia, transparencia e, sobre todo
seguridade. Eva García de la Torre
lembra a situación de “falla de se-
guridade” na que se atopou os ser-
vizos informáticos do Concello,
“que puxeron nun serio risco a in-
formación almacenada en eles” e o

“estado vergoñento dos servidores
municipais” que estaban situados,
literalmente, enriba dun váter.

Foi o labor de blindar a seguri-
dade, para rebaixar ao mínimo a
posibilidade de que se puidese en-
trar no sistema, ao que houbo que
adicar unha grande cantidade de
tempo, co obxectivo de que os
datos estivesen protexidos tras
unha estrutura sólida. Amais, fí-
xose un importante traballo para
conseguir que o novo portal teña a
axilidade e rapidez que demandan
os usuarios.

Nos vindeiros días irán incorpo-
rándose melloras e novas funcións
entre elas a posibilidade de que as
veciñas e veciños do Porriño poi-
dan facer dende a súa casa xestións
tan habituais coma Certificados de
Empadroamento, Pago de Taxas e
Impostos ou consulta de expedien-
tes, contratos e licitacións en
tempo real.

Para iso, subliña a alcaldesa, hai
un acordo de colaboración, técnica
e económica, coa Deputación Pro-
vincial que permitirá que o portal
web do Concello incorpore todas as
posibilidades e actualizacións da
Administración Electrónica.

García de la Torre lembra que o
Goberno local expuxo nun Pleno
celebrado en outubro de 2015 a
necesidade de aprobar unha par-
tida orzamentaria para reformar
todo o sistema informático e crear
esta nova páxina web, “pero a opo-
sición rexeitou a proposta votando
en contra”, maila o cal este portal
é hoxe unha realidade.
Web “a medio gas”, segundo o PP

O Partido Popular de O Porriño
adianta que continuarán recla-
mando que se dispoña na web toda
a información para garantir que
“que non se vulnere o dereito á in-
formación dos veciños e veciñas”,
pois o novo portal web habilitouse
“a medio gas”.  Lamentan que a
nova web “omita o relativo a con-
tratacións, convenios, transparen-
cia, actas...” no tocante á
transparencia, o portal municipal
limítase a colgar os textos legais
e non o contido, e tampouco figu-
ran as licitacións, convenios, orde-
nanzas, nin os contratos menores.
Para os populares é “unha web ca-
rente da información que se re-
clama e que debe poñer a
disposición da cidadanía”.

Lembran, ademáis, que a posta
en marcha do portal web, tras dous
anos fora de liña, coincide coa
apertura de expediente por parte
do Valedor do Pobo que, en res-
posta a unha reclamación do Par-
tido Popular do Porriño, ven de
requerir estes días ao Concello que
nun prazo de quince días facilitara
a información sobre os "problemas"
que motivan que web estivera este
temo fora de servicio, ao entender
que a queixa dos populares está
xustificada.

Nova web municipal oporrino.org

A
Concellería de Vías e
Obras, que dirixe Ma-
nuel Carrera, empezará

nos vindeiros días coas obras
de realización e reforma de 9
pasos de cebra elevados na
estrada PO-2405, Budiño-
Cerquido-Casal, e na PO-242,
de Porriño a Torneiros.

Os traballos dos novos
pasos de cebra elevados, e a
reforma e mellora dos exis-
tentes, xa están adxudicados,
e a eles que hai que engadir
a colocación dunha rotonda
na PO-2405, “á altura do res-
taurante El Volante”, unha
zona que, indica o conce-
lleiro, “é de alto perigo”, e
que estará rematada nuns
meses, logo de que se trami-
tasen os correspondentes os
expedientes de expropiación.

O concelleiro subliña que
tanto a mellora e realización
destes 9 pasos de cebra ele-
vados,coma o emprazamento
da rotonda faranse con cargo
ao ‘Plan Móvese’, da Deputa-
ción, polo cal as obras terán
un gasto de cero euros para
os porriñeses.

Así mesmo, o organismo
provincial ten xa enriba da
mesa a solicitude do Concello
para cambiar distintas beira-
rrúas e substituír as actuais,
“que están desfeitas”, por
outras de material liso, en
formigón tinguido de cor,
coma as de San Campio, de
Porriño-Mosende e Porriño-
Torneiros.

Paralelamente, e xa con-
cluída a súa adxudicación,
comezará a limpeza, pintado
e arranxo de diferentes vías,
pistas e estradas dependentes
da Deputación, “en contra do
difundido publicamente e si-
nalado no pasado Pleno por
responsábeis do PP”.

Manuel Carrera asegura
que “queda demostrado que
mentiron ao asegurar que o
Goberno municipal non fixera
xestión algunha diante da
Deputación, algo que xa é
evidente e amosarase nas
vindeiras semanas, o mesmo
que o feito de que o Goberno
local cumpre coa súa obriga:
traballar para as veciñas e ve-
ciños do Porriño”.

Vías e obras comeza a reforma
de 9 pasos de cebra
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O
Pleno do Concello do
Porriño aprobou solici-
tar ao Centro Asociado

da Universidade Nacional de
Educación a Distancia (UNED)
en Pontevedra que permita a
apertura dun aula da universi-
dade na vila.

Hai que lembrar que o pa-
sado 16 de marzo a alcaldesa,
Eva García de la Torre, xunto
coas concelleiras de Educación,
Lourdes Moure, de Emprego,
Soledad Girón, a voceira do
Grupo Municipal de Non Ads-
criitos, Sabela Landín, e o pre-
sidente dos empresarios do
Polígono de A Granxa, Indale-
cio Cuevas, mantivera unha en-
trevista coa directora da UNED
de Pontevedra, Beatriz Rodrí-
guez, para tentar de traer a O
Porriño a devandita aula que,
inicialmente, impartiría o
Curso de Acceso á Universidade
para maiores de 25 anos pero
que, nun futuro próximo, en
colaboración co Concello e os
empresarios dos polígonos in-
dustriais, tendo en conta as
necesidades de cualificación
profesional dos mesmos, iríase
ampliando a outras materias,
con prácticas en empresas.

“A nosa  prioridade é, dende
que iniciamos este mandato, a
xeración de emprego e o mellor
xeito de facelo, como amosa a
baixada das cifras do paro, é
voltar a ollada aos polígonos

industriais que temos no Po-
rriño e que empregan a millei-
ros de persoas”, subliña a
alcaldesa. 

Con esa intención, “e en-
tendendo que a existencia
dunha aula da UNED non debe
de ser iniciativa dun so grupo
político, senón que toda a Cor-
poración amose o seu compro-
miso de xeito que o mesmo se
manteña, goberne quen go-
berne , presentamos esta ini-
ciativa”.

Eva García de la Torre lem-
bra que é “imprescindible”
poder ofrecer aos cidadáns
“unha formación de calidade,
que atenda as necesidades das
empresas e que facilite que as
porriñesas e porriñeses acce-
dan á formación universitaria
sen ter que desprazarse a Pon-
tevedra, Tui ou Vigo”.

Con este obxectivo, este
mesmo xoves, apenas 12 horas
despois de que o Pleno apro-
base que se solicite a instala-
ción da aula da UNED, a propia
alcaldesa, xunto coa conce-
lleira de Educación, e o conce-
lleiro de Urbanismo, Industria
e Comercio, estivo visitando e
considerando posibles localiza-
cións para esta aula, localiza-
cións que deben cumprir,
característica principal a de
poder medrar a medida que o
faga o número de materias que
se poidan estudar na mesma.

O Porriño solicita unha
aula da UNED

O
concelleiro de Vías e
Obras, Manuel Carrera,
mantivo este mércores

unha xuntanza en Santiago co
conselleiro de Economía, Em-
prego e Industria, Francisco
Conde, para tratar distintos
temas de interese para O Porriño.

Manuel Carrera informou ao
conselleiro da presentación da
solicitude de subvención para o
un proxecto Rede de Calor ’Dis-
trict Heating’, coa finalidade de
instalar na contorna do Pavillón
Municipal unha pequena ‘esta-
ción de biomasa’ que subminis-
traría, mediante  enerxía limpa,
calefacción e auga quente ao
mesmo pavillón e á piscina mu-
nicipal, a o Centro de Saúde, os
Xulgados, a sede da Tesourería da
Seguridade Social, á Gardería A
Galiña Azul, e aos edificios da
zona, que teñan caldeiras de ga-
sóleo ou gas, e que se acollesen
a este proxecto, proporcionando
o calor e a auga quente por
medio de ‘tubaxes preilladas’,
“que irían soterradas ata cada un
dos devanditos inmobles”.

O orzamento total deste pro-
grama, que xa se está a aplicar en
noutros dous concellos de Galicia,
entre eles o de Silleda, achega-
ríase a 1 millón de euros, do cal a
Xunta de Galicia achegaría o 80%,

un total de 800.000€, e o
Concello do Porriño os ou-
tros 200.000, cantidade que,
como subliña o concelleiro
de Vías e Obras, “recupera-
ríase en moi pouco tempo
co aforro no subministro de
enerxía, co cal, finalmente,
sería a custo cero para os
veciños”.

Carrera e Conde tamén
repasaron todas as solicitu-
des de liñas de subvencións
presentadas polo Goberno
municipal que teñen un
“obxectivo moi ambicioso”
na mellora do alumeado  en
todo o polígono de As Gándaras,
no PPI-6 e PPI-7,con luces LED,
“coa conseguinte redución nas
emisións de CO2 e o aforro”.

Esta iniciativa suporía duplicar
o aforro conquerido en 2016 e este
2017, uns 150.000€ e, nos vindei-
ros exercicios,  chegar a unha re-
baixa na factura do alumeado
municipal duns 600.000€ anuais,
reducindo, ao mesmo tempo, a
emisión de máis de 4.000 tonela-
das de CO2 á atmosfera.

Segundo sinalou Manuel Ca-
rrera, “o conselleiro amosou a súa
satisfacción polo traballo que está
a desenvolver o Concello do Po-
rriño na mellora do Medio Am-
biente”, como xa manifestara o

pasados mes de abril cando estivo
na vila para ver as caldeiras de
biomasa instaladas no  Polidepor-
tivo Municipal e na piscina, e ani-
mou a seguir nesta liña de aposta
pola sostenibilidade enerxética.

Por último, Conde comprome-
teuse a facer unha nova visita á
vila, neste caso para manter
unha xuntanza co Goberno Muni-
cipal sobre a problemática da
des-localización de industrias,
sobre todo de cara a Portugal,
achegarse aos polígonos indus-
triais, coñecer as súas necesida-
des polo miúdo, e amosar o seu
compromiso coa industria porri-
ñesa, unha das máis importantes
de Galicia.

Manuel Carrera e o conselleiro Francisco
Conde tratan a posta en marcha de

“importantes proxectos enerxéticos”

O
s alumnos e alumnas
do IES Pino Manso re-
cibiron o ‘Premio de

Cooperativismo’ do Goberno
de Galicia, pola realización
dun mapa dixital de accesibi-
lidade en cadeira de rodas a
establecementos da contorna
empregando as novas tecno-
loxías.

O galardón, que vai acom-
pañado dunha dotación eco-
nómica de 1.000 €, forma
parte da modalidade de acti-
vidades cooperativizadas, di-
rixida aos centros de
educación secundaria obriga-
toria e educación especial de
Galicia.

Este concurso ten por ob-
xecto potenciar e propiciar va-
lores e principios que inspiran
o cooperativismo como a soli-
dariedade, o espírito democrá-
tico, a participación, a
actuación colectiva ou a solu-
ción de conflitos de forma
pactada.

Tras a entrega do galardón
os estudantes poderán desfru-
taron da compañía teatral ‘Xa-
rope Tulú’, que representou a
súa obra ‘Cardume’, un espec-
táculo  que combina a narra-
ción oral coa música en vivo,
no que o público participa
converténdose en ocasións en
protagonista.

Alumnos do Pino Manso recibiron
o ‘Premio de Cooperativismo’ do

Goberno de GaliciaA
comunidade de Montes de
Atios ven de denunciar ante
a Confederación Hidrográ-

fica e Medio Ambiente as obras
acometidas pola concellería de
Vías e Obras do Concello do Po-
rriño na contorna da fonte do
Souto, ubicada no lugar da Cos-
teira, barrio do Rial, na parroquia
de Atios. Unha obra que os comu-
neiros definen como “una autén-
tica chapuza que estraga todo o
encanto natural do lugar” e da
que descoñecen a súa urxencia, a
súa utilidade e quen a demandou.

Persoal da concellería de Vías e
Obras do Porriño e unha empresa
supostamente contratada polo
concello, levou a cabo obras na
contorna da fonte do Souto.
Según denuncian dende a comu-
nidade de montes, nun principio
estas consistiron na entubaxe e
soterramento do regato que sae

da presa na que verte a fonte,
para abrir alí unha especie de
praza, pero a situación “agra-
vouse” cando os operarios mete-
ron as máquinas no sendeiro que
da acceso á fonte, “desconfigu-
rando por completo o lugar: cor-
taron as árbores que lle daban
sombra e frescura ao manancial,
desbastaron cunha excavadora un
penedo que sostén o muro de
terra natural e, por se fora pouco,
mesmo tocaron no cano da fonte,
colocando unhas pedras que im-
piden a saída da auga”. 

Continúan explicando que
“por se o estrago non lles pare-
cera suficiente”, colocaron unha
fileira de pedras, xuntadas con
cemento, para elevar o muro rús-
tico que hai dez anos construira
o propio concello

A xunta reitora da comunidade
de Montes, ante a queixa dos ve-

ciños e usuarios polos danos cau-
sados na fonte, que consideran
“un atentado medioambiental”,
puxo esta situación en coñece-
mento tanto da Confederación Hi-
drográfica do Miño-Sil como da
Consellería de Medio Ambiente.
“Non atopamos sentido a unha
actuación así”, apuntan,  “Era,
porque xa non o é,  unha das fon-
tes mellor conservadas da parro-
quia. En tempos do goberno
bipartito BNG-PSOE, o concello
levara a cabo unha coidada res-
tauración, limpando o manancial
e protexéndoo cun muro rústico,
sen cemento, que lle daba fres-
cura e beleza ao lugar. Pero agora,
estas obras, que non foron con-
sultadas cos veciños, estragan por
completo a paraxe. Descoñecemos
por que o concello decidiu levalas
á cabo e ignoramos se conta coas
autorizacións correspondentes”.

A CC.MM. de Atios denuncia o "estrago" causado
polo Concello na fonte do Souto
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Asinado o convenio para o acondicionamento
e humanización do nó de Sanguiñeda

A
alcaldesa de Mos, Nidia
Arévalo, e o director da
Axencia Galega de Infraes-

truturas, Francisco Menéndez,
asinaron esta mañá no Concello
un convenio de colaboración
entre ambas administracións para
o acondicionamento e humaniza-
ción do nó de Sanguiñeda. A
obra, se realizará con financia-
ción íntegramente autonómica,
por algo máis dun millón de
euros, e o Concello contratará e
executará as obras, que se espera
poidan iniciarse dentro do pre-
sente ano 2017.

Ao mesmo tempo, como paso
previo á licitación da obra, o
Concello ten asumido no pa-
sado mes de abril a titularidade
dos primeiros 160 metros da
PO-329 (Sanguiñeda-Tornei-
ros), ata o límite co Concello
do Porriño. Trátase dun tramo
da denominada rúa Progreso in-
cluído nas obras obxecto do
convenio.

Xa se redactou un proxecto
construtivo no que se definen as
seguintes actuacións, que se

adaptan todas ás aliñacións ur-
banísticas vixentes, como son a
execución de beirarrúas desde a
glorieta das Angustias ata a da
Costilleta; a reordenación da sec-
ción transversal nos accesos ás
glorietas, reducindo as beiravías
para incrementar o ancho das
beirarrúas; e as beirarrúas da N-
550 e da rúa Ramiranes, polas
que descorre o Camiño Portu-
gúes, que se executarán con
pedra granítica.

Así mesmo, levarase a cabo a
creación dunha zona de aparca-
doiro entre a rúa Ramiranes e a
Avenida de Galicia; mellorarase
a rede de drenaxe e a rede de
alumeado público; rehabilitarase
o firme das vías, mediante fre-
sado da rodadura e extensión
dunha nova capa; e a sinaliza-
ción, balizamento e varandas
para protección de peóns, ade-
mais de dotar de mobiliario ur-
bano e xardinería.

N
a mañán do 13 de xuño
celebráronse os actos
centrais das Festas da

Rosa na contorna do Pazo dos
Marqueses de Mos. A partir das
10:00 horas e ata ás 12:00 horas
estivo aberto o prazo de presen-
tación de exemplares para os
concursos de rosas e empanadas
de pan de millo. Ás 11.00 horas
oficiouse a Misa Solemne can-
tada pola Coral Novas Voces de

Celado-Cela, nunha eucaristía
que este ano se celebrou na
igrexa de Santa Eulalia de Mos,
contigua ó Pazo de Mos; onde ti-
veron lugar os actos centrais da
Festa da Rosa, por atoparse en
obras o contorno do Concello.

A lectura do Pregón chegou
ás 12.00 horas e correu a cargo
do grupo mosense María Fumaça,
quenes fixeron un repaso musi-
cal polas dez parroquias do mu-

nicipio conquistando a público
infantil e adulto.

Pola súa banda, o conselleiro
de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza e presidente
da Xunta de Galicia en funcións
por atoparse Alberto Núñez Fei-
jóo de viaxe institucional en
China, fixo a entrega oficial do
escudo e da bandeira do Conce-
llo de Mos durante os actos cen-
trais da Festa da Rosa, cuxa
aprobación fóra publicada no
publicado no DOG número 14.
2015/1/22 do 22 de xaneiro de
2015, pero que non fóran entre-
gados de xeito oficial. Ambos
símbolos municipais foron reci-
bidos de mans de Alfonso Rueda
por parte da alcaldesa mosense,
Nidia Arévalo.

Tras a deliberación dos co-
rrespondentes xurados, fixé-
ronse públicos os premiados nos
dous concursos. Os vencedores
do concurso de empanada de
pan de millo foron Lara das
Dores, premio á mellor presen-
tación, e Ramón Alonso, ó me-
llor sabor, mentres que os

gañadores do concurso de rosas
(presentáronse un total de 40
ramos paricipantes) foron Mer-
cedes Cabaleiro Villar, 1º pre-
mio, Mónica Mayor Mera,
segundo, e Conchi Campos Lo-
renzo, terceira.

Os actos matinais pecháronse
cun concerto da Banda de Mú-
sica Xuvenil de Torroso, que re-
matou tocando o Himno Galego.
E mentres o público asistente

degustaba a empanada de pan
de millo continuou a música a
cargo da charanga Imperiais.

Na presente edición da Festa
da Rosa destacou o rotundo
éxito de afluencia, a pesar de ser
martes, de que a climatoloxía
non acompañase, xa que choveu
durante prácticamente toda a
mañá, e de que os actos se tras-
ladasen a unha ubicación dife-
rente da habitual.

Alfonso Rueda, fixo a entrega oficial do escudo e da bandeira do
Concello de Mos durante os actos centrais da Festa da Rosa

Alfonso Rueda con Mercedes Cabaleiro Villar, primeiro premio do concurso de rosas

O
novo tramo da senda
fluvial terá a dobre fi-
nalidade de mellorar e

ampliar a ruta fluvial do Río
Louro con criterios ambientais
e de accesibilidade, e de poñer
en valor o patrimonio natural
(o propio río) e cultural (muí-
ños) existente.

Tendo en conta estes obxec-
tivos, a nova actuación, cunha
lonxitude aproximada de 1 Km,
permite prolongar a senda flu-
vial existente augas abaixo,
entre o Camiño de Noveleda e
o Camiño da Gata, cuxa lonxi-
tude é duns 3 Km.

Para esta obra precisase do
visto bo da Confederación Hi-

drográfica do Miño-Sil, admi-
nistración supramunicipal na
que o Concello de Mos está a
xestionar permisos e financia-
ción para poder acometer a ac-
tuación.

Os dous tratamentos que se
empregarán no novo tramo da
senda serán para as zonas con
pendentes suaves chan estabi-
lizado con ligante a base de
calcín de vidro e reactivos bá-
sicos, tipo ‘Aripaq terrizo’, ou
similar; e para as zonas con
pendentes fortes e pouco es-
pazo, recuperación de itinera-
rios peonís existentes con
técnicas ambientais sustenta-
bles.

Mos ampliará o paseo fluvial
do Louro

Foto Hernández



NOVAS DE TURONIO | Xuño de 201720

Louriña
SALCEDA DE CASELAS

A
Concellaría de Xuventude
do Concello de Salceda,
da que depende a Oficina

de Información Xuvenil, está a
realizar unhas sesión no IES
Pedras Rubias para que o alum-
nado do centro coñeza de pri-
meira man os servizos
ofertados. A OMIX desplázase
así ao propio instituto, onde os
rapaces e rapazas de 2º, 3º e
4º reciben información da
oferta da Oficina, ao mesmo
tempo que trasladan as suas
inquietudes e necesidades ao
encargado da OMIX.

Nas charlas participan o en-
cargado da OMIX, Humberto
Rei, a Concelleira de Xuven-
tude, Carla Pérez e o Alcalde,
Marcos Besada.

Ademais de coñecer os ser-
vizos ofertados dende a OMIX,
trasládaselles tamén informa-

ción sobre o CDL do Torrón, a
Biblioteca, as actividades das
Escolas Deportivas ou informa-
ción como cursos, campamen-
tos e outras actividades
dirixidas á xuventude. 

Por último, os alumnos e
alumnas cubren un cuestiona-
rio onde se lles pregunta polo
coñecemento dos diferentes
servizos ofertados dende o
Concello, así como polas acti-
vidades organizadas, animán-
doos a trasladar as súas
demandas e suxestións.

Carla Pérez, Concelleira de
Mocidade: “Achegamos o Conce-
llo aos máis novos, para que
poidan coñecer de primeira man
os servizos aos que poden acce-
der. Os rapaces amosaron o seu
interese polas sesión, polo que
estamos a obter un resultado
moi satisfactorio”.

A OMIX de Salceda desplázase
ao IES Pedras Rubias

O
2017 é ano de aniversa-
rios en Salceda, e un
dos máis notorios vai

ser sen dúbida o 50 aniversario
do equipo de fútbol local: o Ca-
selas Fútbol Club. O equipo
naceu no ano 1967, dando con-
tinuidade ao “Salceda”, que
viña acollendo ata o de entón
aos aficionados ao fútbol no
municipio.

O Concello de Salceda traba-
lla man a man coa Comisión en-
cargada da organización deste
aniversario, así como coa direc-
tiva do equipo para lograr un re-
sultado conxunto que sirva de
celebración para o evento. Así,
por parte do Concello, entre ou-
tras iniciativas, estase a traba-
llar na publicación dun libro
que, da man do autor Xosé
Ramón Paz Antón, fará un per-
corrido pola historia do fútbol
no municipio.

Pola súa banda, un grupo de
ex xogadores e ex directivos
constituíron unha comisión de
organización dos actos do ani-
versario. Esta comisión, que se
encargara xa dos actos do 25º e
do 40º aniversario, traballa no
acto central, que terá lugar o sá-
bado 1 de xullo. A xornada come-

zará con un acto de recepción e
recoñecemento de antigos xoga-
dores, directivos e adestradores,
así como dos/as socios/as e
os/as afeccionados/as. O acto
terá lugar no mesmo campo da
Gándara, onde a continuación se
celebrará un partido amistoso
entre as denominadas “vellas
glorias” do Caselas. A festa com-
pletarase con un almorzo de con-
fraterización nas Bodegas La Val
(Arantei). As persoas interesadas
poden reservar o seu prato no Bar
Central.

Estes cincuenta anos lévanlle

dados momentos gloriosos ao
equipo, como a clasificación para
representar a Galicia no Campio-
nato de España de Afeccionados,
na tempada 1973/1974, que os
levou a Santander para enfron-
tarse co Castro Urdiales, ou na
tempada 1976/1977 cando se
proclamaron campións da Se-
gunda Rexional, ascendendo á
denominada Serie A. Pero sen dú-
bida o momento máis importante
para o equipo prodúcese no ano
1992, co ascenso a terceira divi-
sión, categoría na que se man-
tivo ata o 2001.

O Caselas F.C. celebra 50 anos de historia

A
Praza do Concello de Sal-
ceda de Caselas acolleu a
presentación da III

Xtrema Soutelo, unha proba ab-
soluta cronometrada composta
de un percorrido de 9 km., con
diversos obstáculos que se cele-
brará o vindeiro 18 de xuño na
Parroquia de Soutelo. No acto
estiveron presentes o Alcalde
Marcos Besada e a Concelleira
de Deportes Carla Pérez, que
arrouparon aos representantes
da organización e aos represen-
tantes dos colaboradores da
proba.

Tras o éxito acadado nos pa-
sados anos, esta proba consolí-

dase con importantes cambios
sobre todo no tocante ás probas,
que serán cada vez máis atracti-
vas e espectaculares. Trátase
dunha proba de atletismo con
obstáculos naturais e artificiais,
que vai transcorrer polos montes
comunais da parroquia de Sou-
telo. Estamos a falar dunha das
primeiras probas destas caracte-
rísticas que se celebrou na pro-
vincia de Pontevedra. Os
participantes deberán ser maio-
res de 16 anos (os menores de
idade con autorización), e
poden formalizar a súa inscri-
ción a través de Galitiming ata
o vindeiro 13 de xuño. As prazas

son limitadas. Dende a organi-
zación recomendase a roupa de
manga longa para participar na
proba. A proba terá lugar ás
11:30, comezando coa entrega
de dorsais aos participantes ás
10:00 no Centro Cultural do Bo-
rralliño (Soutelo).

Fran Morais, representante da
Organización, destacou os servi-
zos con que conta a proba: avi-
tuallamento, zona de duchas,
agasallos para os participan-
tes… Así mesmo agradeceu a
implicación do Concello e os de-
máis colaboradores “sin os cales
sería totalmente imposible sacar
adiante este evento”.

O 18 de xuño celébrase a III Xtrema Soutelo

A
s Concelleiras de Educa-
ción e Consumo do Con-
cello de Salceda de

Caselas, Tere Pérez e Loli Cas-
tiñeira, veñen de recibir a un
grupo de nais de nenos e nenas
con problemas de alerxias e in-
tolerancias alimentarias. Este
grupo de nais trasladoulle ás
concelleiras a súa preocupa-
ción polo descoñecemento
xeral de todo o relacionado con
este problema, e polas trabas
que se atopan no día a día dos
seus fillos e fillas en ámbitos
tan diversos como poden ser os
colexios ou os establecementos
hosteleiros.

As nais que prantexaron
esta reunión fixérono en nome
dun grupo mais amplo de pais
e nais, co obxectivo funda-

mental de dar a coñecer a súa
situación, e sobre todo de
conseguir unha maior visibili-
zación do problema, que de-
semboque na súa absoluta
normalización. Así pois, pre-
tenden constituír un grupo o
máis amplo posible de persoas
afectadas por estas intoleran-
cias e alerxias, para poder
poñer en marcha accións de
sensibilización e difusión
sobre as mesmas.  Tanto as
nais como as concelleiras ani-
maron a tódalas persoas afec-
tadas por esta situación a que
se poñan en contacto co
grupo ou co mesmo Concello,
para así ir constituíndo unha
agrupación que represente a
maioría de salcedenses nesta
situación.

Salceda inicia unha campaña
en torno aos alérxenos
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O
tramo de rúa compren-
dido entre a rúa Ordóñez
e  Paseo da Corredoira

ten carácter residencial tal e
coma indica o sinal instalado nos
últimos días. Isto significa que
neste vial teñen preferencia os
peóns sobre os vehículos.  Nesta
zona aplícanse regras especiais
de circulación, de tal xeito que

os vehículos non deben circular
a máis de 20 km/h e os conduto-
res deben dar prioridade aos
peóns.

A instalación deste sinal obe-
dece as características deste
tramo de rúa que atravesa a zona
de paseo na Corredoira polo que
camiñan polo mesmo un impor-
tante número de peóns. 

O tramo de rúa entre Ordóñez e a
Corredoira ten carácter residencial

A
sede electrónica do Con-
cello de Tui está xa ope-
rativa dende hai uns días

polo que os cidadáns poden re-
alizar distintos trámites coa ad-
ministración local dende esta
plataforma sen ter que despra-

zarse presencialmente á casa do
concello. A sede electrónica
está accesible no enderezo
http://concellotui.sedelectro-
nica.gal/info. 0 ou a través do
enlace dispoñible en www.con-
cellotui.org.

C
orreos presentou esta
mañá en Tui a súa web
www.elcaminoconco-

rreos.com na que se recolle in-
formación detallada de cada
unha das etapas que conforman
o Camiño Portugués a Santiago
dende Tui ata Compostela.
Amais do trazado de cada etapa,
tamén oferta información sobre
albergues e outros aloxamentos
así coma dos teléfonos de inte-
rese. Nesta web Correos informa
dos servizos que presta ao pere-
grino coma transporte de mo-
chilas en cada etapa, de
bicicletas ata o lugar de partida
ou dende a Santiago ata o lugar
de orixe, entre outros.

A presentación correu a cargo
do alcalde de Tui, Enrique Caba-
leiro, do director de zona de Co-
rreos, Ángel Pérez, e do xefe de
reparto da oficina de Tui, Fran-
cisco López.

O alcalde de Tui, Enrique
Cabaleiro, felicitou a Correos
por esta iniciativa, que contri-
búe tamén á promoción do Ca-
miño Portugués. Destacou,
nunha nova ocasión, a impor-
tancia que o Camiño Portugués
ten en e para Tui salientando
que é “un dos elementos que
nos singulariza”.

O director de zona de Co-
rreos, Ángel Pérez, que este
mesmo domingo comezará en
Tui o Camiño Portugués a San-
tiago, explicou que a web non
vai so dirixida aos peregrinos
senón tamén a todos aqueles
establecementos que ofertan
servizos aos peregrinos. Trátase
de facer máis cómodo o camiño
ao peregrino e ao tempo de
ofrecer un valor engadido. O
xefe de reparto de Tui Francisco
López, lembrou que na Oficina
de Correos contan cun matase-
los especial da Catedral para
selar a credencial do peregrino,
e constatou que cada vez se re-
xistra maior demanda no trans-
porte de mochilas por etapas,
que de Tui a Santiago ten un

prezo de 24€.
A web www.elcaminoconco-

rreos.com recolle tamén en cada
etapa o consello dos carteiros
locais. No caso de Tui Mª José
Uris recomenda aos peregrinos a
visita ao Parque Natural do
Monte Aloia. 

Correos presenta en Tui a súa web sobre o
Camiño de Santiago

A sede electrónica do Concello
está xa en funcionamento 

www.todocondado.com
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O
ministro da Administración Territo-
rial da República de Guinea-Bissau,
visitou Tomiño, dentro do programa

de actividades que leva a cabo o Fondo Ga-
lego de Cooperación (FGC), do que é socio o
Concello de Tomiño desde hai varios anos.

Acompañado por varias autoridades do
seu goberno, o ministro asistiu onte en Com-
postela ás xornadas “Os retos da cooperación
municipalista na consecución dos ODS (Ob-
xectivos de Desenvolvemento Sostible)”, or-
ganizadas polo FGC, co fin de analizar o
papel chave no cumprimento das metas fi-
xadas pola ONU co fin de erradicar a pobreza
e as desigualdades no horizonte de 2030.

O Concello de Tomiño ofreceuse hoxe
ante o Fondo Galego de Cooperación e a de-
legación ministerial de Guinea Bissau, a
acoller técnicos deste país e de outros aso-
ciados, que queiran aproveitar as experien-
cias en desenvolvemento local nas que
traballa o municipio.

O ofrecemento fíxoo a alcaldesa de To-
miño, Sandra González, durante a recep-
ción oficial brindada esta mañá á
delegación africana.

Nun primeiro momento, o goberno reci-
biu aos visitantes no salón de plenos, onde
a alcaldesa aproveitou para darlles a ben-
vida e comentarlles as características do
concello, as bases da súa economía, a es-
treita relación con Portugal e as políticas
de cooperación transfronteirizas con Vila
Nova de Cerveira.

Pola súa banda, o ministro Sola Naquilin
Nabitchita, agradeceu a boa acollida, e lem-
brou a finalidade principal da visita: lograr
apoios, obter información e formación en re-
lación ás iniciativas de desenvolvemento
local impulsadas desde o ámbito municipal,
para logo tentar aplicalas no seu país. Se-
gundo precisou o rexedor guineano, “o
Fondo Galego de Cooperación pode ser a
punta de lanza para un intercambio fluído
entre pobos galegos e africanos”.

Tras asinar no libro de honra do Concello
e recibir un agasallo típico galego, a dele-
gación foi conducida ao mercado municipal,
onde puido visitar os distintos postos e falar
cos praceiros e praceiras.

A visita finalizou co convite a un pequeno
almorzo, no propio mercado.

O ministro de Administración Territorial
de Guinea Bissau visita Tomiño

O
Concello de Tomiño em-
prende esta semana
obras de reparación e

mellora das pistas de tenis e
pádel situadas na Área Deportiva
do Mosteiro, a carón do colexio
público Pedro Caselles Beltrán.

A intervención consistirá en
arranxar, pintar e outras obras
de mantemento, de cara ao
verán; época do ano na que se
produce un aumento considera-
ble na utilización das instalacións, pú-
blicas e gratuitas, e nas que ademais se
imparten os campus de tenis e pádel
durante os meses de xullo e agosto.

O concelleiro de Deportes, Ismael

Troncoso, pide disculpas polas posibles
molestias ocasionadas e explica que as
melloras son necesarias para asegurar
condicións de seguridade e calidade de
uso para os usuarios.

Obras nas pistas de tenis do Mosteiro

O
Concello de Tomiño continúa
levando a cabo obras de sanea-
mento, tanto nos núcleos de

Tomiño, coma nas parroquias, dentro
da que vén sendo a cuarta de cinco
fases.

O 13 de xuño rematou o prazo de li-
citación de obras por un importe supe-
rior aos 250.000 euros, nos núcleos de
Rexidouro, Pazos e A Val, da parroquia
de Santa Mª de Tomiño. A intervención
permitirá dar servizo a unhas 60 viven-
das, que manifestaron o seu interese
por engancharse á rede municipal.

Outra das parroquias nas que se re-
alizarán obras de saneamento é Carregal
(barrio Carregal de Abaixo). O custe das
mesmas, ascende aos 200.000 euros,
cos que será posible servir a unhas 50
vivendas. O prazo para presentar licita-
cións pecha o día 26 deste mes.

Por último, están a rematarse as
obras realizadas ao longo de 250 me-
tros en Forcadela, beneficiando a ou-
tras cinco vivendas.

A intervención nos barrios do núcleo
urbano de Tomiño, estase levando a
cabo en cinco fases, dando servizo a
un total de 166 vivendas, sen contar
as que se realizarán en breve.

Estas novas accións veñen a su-
marse ás que se fixeron meses atrás en
A Rocha, Camiño Novo, e Pazos La-
meira, cun investimento superior ao
millón de euros, procedentes de fondos
propios e da Deputación Provincial
(Plan Concellos 2017).

Asemade, están pendentes de lici-
tación obras de saneamento por im-
porte de 210.000 euros, en
Sanomedio (Vilachán), dentro do Plan
Concellos 2018.

Avances no Saneamento en
Rexidouro, Pazos e A Val
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A
Coordinadora da Unidade
de Misión para a Valoriza-
ção do Interior (UMVI) de

Portugal, Helena Freitas, reiterou,
onte en Vila Nova de Cerveira, "a
exemplar estratexia encetada por
dous concellos de dous países" e
que, cos novos proxectos en pers-
pectiva, "só engadirán maior di-
námica e valor a este territorio
común". As declaracións foron
feitas durante o izado da Bandeira
"Vila de Excelência - Nivel II" a
Cerveira-Tomiño. 

Nunha cerimonia simple, mais
cargada de simbolismo, o munici-
pio cerveirense, e por extensión,
o seu homólogo tomiñés, viu re-
coñecido  pola Rede de Cidades e
Vilas de Excelência, o meritorio
traballo desenvolvido en prácticas
innovadoras nos eixes da mobili-
dade e da rexeneración de ámbito
transfronteirizo.

Afirmando a importancia do
río Miño e da implementación de
políticas ambientais, o primeiro
edil cerveirense, Fernando No-
gueira, afirmou que a coopera-
ción transfronteiriza entre
Cerveira e Tomiño ten crecido
sostidamente, mais coa ambición

enfocada no paso seguinte. "Re-
centemente foron aprobadas dúas
candidaturas no Interreg V A,
unha da Axenda Estratéxica da
Amizade Cerveira-Tomiño, e outra
para o proxecto de ampliación do
Parque Transfronteirizo Caste-
linho-Fortaleza con cerca de
20ha, que inclúe o proxecto da
travesía peonil e ciclável sobre o
río Miño, e que fará a conexión
deste espazo. Esta bandeira é o
recoñecemento dos nosos proxec-
tos", explicou Fernando Nogueira.

Pola súa banda, a alcaldesa
de Tomiño, Sandra González, su-

bliñou a intensificación da coo-
peración transfronteiriza "conse-
guida os últimos anos, con
varios mecanismos para desfron-
teirizar cada vez máis os territo-
rios". A rexedora reiterou a
implementación do concepto de
mobilidade sustentábel "a través
do tren, a Ponte da Amizade, a
futura travesía peonil, e o apro-
veitamento común de recursos e
equipamentos".

Á súa vez a Paula Teles, da
Rede de Cidades e Vilas de Exce-
lência, eloxiou o traballo desen-
volvido por Vila Nova de Cerveira.
"Ter dous territorios de dous paí-
ses distintos a traballar en prol
do mesmo obxectivo é innovador
na nosa Rede. É preciso mudar
mentalidades en prol destes con-
ceptos e este é un bo exemplo",
asegurou.

A Unidade de Misión para a Valorização do
Interior (UMVI), de Portugal, concedeu a
Bandeira "Vila de Excelência - Nivel II" a

Cerveira polo seu traballo cooperativo

Cerveira-Tomiño presentados como exemplo
de mobilidade sustentable en cooperación

transfronteiriza

A
alcaldesa, Sandra Gon-
zález, presentou o novo
logo do Concello, dese-

ñado por Xosé Teiga, no que
están representados concep-
tualmente os trazos máis ca-
racterísticos do municipio,
coma por exemplo, o río Miño,
as persoas, a ponte internacio-
nal e a relación con Vila Nova
de Cerveira; o medio natural, a
paisaxe, a economía...”Todo
isto constrúe graficamente
unha identidade propia e unha
marca contemporánea, mo-
derna e definida”.

A nova web municipal, que
integra tamén a nova imaxe,
supón un cambio substancial
na presencia dixital do Conce-
llo, cunha páxina atractiva,
actual, limpa e sinxela para o
usuario.

Entre as melloras técnicas
que supón o novo portal mu-
nicipal, é de salientar o feito
de estar aloxada con tecnolo-
xía SSD de alta velocidade, o
que axilizará o seu uso aínda
con conexións a internet limi-
tadas. 

Ademais, optimízase a
adaptación da páxina a dispo-
sitivos móbiles, tendo en
conta a tendencia crecente
dos usuarios a navegar con tá-
blets e smartphones.

Por outra banda, o xeito de
amosar e organizar os contidos
cambia totalmente, mudando a
unha estrutura máis sinxela e
intuitiva, e polo tanto máis

accesible para as veciñas e ve-
ciños. 

Coa nova web o Concello re-
forza a súa presenza en redes
sociais e multiplica as canles
de comunicación cidadá, co
fin de achegar cada vez máis a
Administración Local á cidada-
nía. 

Tal e como destacou a al-
caldesa, a publicación da nova
web non e o final dun proceso,
senón o primeiro paso na me-
llora da presenza dixital do
Concello de Tomiño nas redes
sociais (Facebook, Instagram,
Flickr, etc.). “Unha web que
nos vindeiros meses crecerá da
man da cidadanía, é dicir, que
seguirá crecendo nas vindeiras
semanas, e a poboación parti-
cipará neste proceso, xa que
se habilitará un buzón dixital
de suxestións para que veciñas
e veciños, fagan chegar as
súas opinións, reclamacións e
propostas”. 

A alcaldesa de Tomiño refe-
riuse, asemade, a dous aspec-
tos moi importantes para o
goberno. A elaboración da
nova web faise coincidir coa
implementación da administra-
ción electrónica no Concello,
que en breve, comezará a fun-
cionar. Ademais, o novo portal
incorpora un “Xestor de Inci-
dencias”, que permitirá, cando
comece a funcionar, unha xes-
tión máis eficaz e coordinada
das incidencias que se produ-
zan no municipio.

O Concello de Tomiño estrea
nova identidade gráfica e

renova a web

A
pasada semana remata-
ron as visitas efectuadas
a 34 Comunidades de

Usuarios ou traídas de augas,
do Concello de Tomiño,  co fin
de coñecer de primeira man, a
través de conversas coas direc-
tivas e a observación directa, a
situación e necesidades de cada
instalación.

O Concello de Tomiño ten ha-

bilitada unha partida de aproxi-
madamente 50.000 euros, que
se manterá durante varios anos
e que será investida en melloras
relacionadas coas fases iniciais
do proceso de provisión de auga
de consumo, fundamentalmente
a mellora das captacións e dos
depósitos. “O obxectivo do Con-
cello é apoiar a estes sistemas
de xestión colectiva tradicionais

para que poidan cumprir a nor-
mativa vixente en materia de
auga de consumo. O cumpri-
mento da normativa é preciso
tanto para garantir unha ade-
cuada calidade do servizo, como
para a renovación das conce-
sións ante parte da Confedera-
ción Hidrográfica do Miño-Sil e
así garantir a supervivencia des-
tes sistemas tradicionais e co-
lectivos de xestión”, explica Mª
Xosé Vázquez, concelleira de
Medio Ambiente.

Novas axudas as traídas de auga
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O
s Socialistas da Guarda
consideran inadmisible
que a Xunta de Galicia

siga mantendo incomunicado o
Baixo Miño ao non aportar tan
sequera prazos para o remate da
Vía de Altas Prestacións entre A
Guarda e Tui, o que demostra a
situación de esquecemento a
que San Caetano somete a co-
marca. Nas propias verbas do De-
legado Territorial da Xunta de
Galicia en Pontevedra, José Ma-
nuel Cores Tourís, onte no Rosal,
a un medio de comunicación
local (preguntado sobre os pra-
zos para o tramo entre Tui e
Goián), recoñeceu que aínda non
teñen prazos tan sequera para
poder aproximar unha data.

Como ven declarando nos úl-
timos meses, Antonio Lomba,
Alcalde de A Guarda seguirá in-
sistindo co resto de concellos
para que se comece a traballar:
“Isto demostra o escaso inte-
rese que o Partido Popular de-
mostra para esta imprescindible
infraestrutura da nosa comarca,
que obriga a desprazamentos
máis conxestionados e insegu-
ros. Parece que non teñen en
conta que sen a V.A.P. a co-
marca segue adoecendo. Votan
a favor aquí nos concellos e
logo en Santiago deixan morrer

nun caixón o proxecto, como
eles mesmos recoñecen.”

O grupo do PSdeG no Parla-
mento de Galicia ven de presen-
tar nos Orzamentos da
Comunidade para este 2017,
dúas emendas para incluír dota-
cións no proxecto. A primeira
de 8 millóns de euros para o
tramo I e II da V.A.P. e a se-
gunda para o acceso a Areas de
400.000 €. Ambas botadas atrás
polos votos do PP, o que de-
mostra a dobre vara dos conser-
vadores, opoñéndose e negando
a maior a gran necesidade que
ten a comarca.

Abel Losada, deputado socia-
lista por Pontevedra recoñece
que: “non esconden tan sequera
o desinterese. Ca negativa de
incluír esa emenda, perdemos
unha oportunidade máis de re-
matar ese tramo que conecta
mellor a comarca ca cidade re-
ferencia que é Vigo. Non só por
unha cuestión monetaria senón
por comezar a traballar e ter o
compromiso da administración
autonómica. Os Socialistas xa
tiñamos a sensación de que a
VAC non era prioridade para a
Xunta nesta lexislatura, pero
agora xa o pódemos demostrar
con feitos, por exemplo, 41
votos en contra nesa votación.”

O PSOE pide inversións para
a Via de Altas Prestacións

O
Concello da Guarda in-
forma que a apertura do
prazo para o campamento

urbano de verán será dende o día
1 ata o 21 de xuño.

As actividades van dirixidas a
nenos e nenas de 3 (ano natural de
nacemento 2013) a 12 anos, que
prioritariamente, estén empadroa-
dos na Guarda ou que o pai/nai
traballe no noso municipio.

Os principais obxectivos des-
tas actividades son: ofrecer unha
alternativa lúdica e educativa
aos rapaces e rapazas no tempo

libre do verán e axudar aos pais
e nais a conciliar vida familiar e
laboral.

O campamento desenvolverase
durante o mes de xullo de luns a
venres de 9 a 14 horas e terá un
prezo de 60€ por praza.

As solicitudes e as bases de
inscrición poderanse obter na
OMIX ou na web municipal.

Campamento
urbano 2017

A
segunda edición da Festa
Castrexa da Garda suma un
novo día a súa programa-

ción. Así, nesta ocasión, serán
dúas as xornadas, as do 24 e 25
de xuño no Monte de Santa
Trega, organizadas pola Asocia-
ción Veciñal das Parroquias da
Garda, o Concello da Garda e a
Deputación de Pontevedra. A in-
vitación para asistir caracteri-
zado conforme ás vestimentas
castrexas é outra das novidades
deste ano.

Esta festa, unha das poucas da
súa tipoloxía que se celebran en
Galicia, poñerá ademais en valor
a riqueza arqueolóxica da con-
torna de Santa Trega, un dos xa-
cementos máis destacados das
Rías Baixas. Deste xeito, coa in-
tención de consolidar e converter
a Festa Castrexa nun referente, o
programa de actos presenta unha
completa proposta que integra
tradición, música, percorridos
pola zona ou rutas dacabalo,
entre outras accións.

Programa
O sábado 24 iniciarase, ás

11.00 horas, coa apertura do re-
cinto, na que se darán cita arte-
sáns e postos de gastronomía
tradicional que estarán instala-
dos ata o domingo. Ás 12.30
horas, actuarán os grupos A Boa-
lleira e Do Lusco ou Fusco. Xa

pola tarde, será a quenda do
grupo O Trebón dos Xidos, que
dará paso á lectura do pregón por
parte do decano da prensa local
Ricardo Rodríguez Vicente. Os
grupos Folk Lareira e Tanto nos
ten animarán a noite.

Ao día seguinte, o domingo,
actuará o grupo de gaitas da ter-
ceira idade da Guarda. Para as
11.00 horas, está prevista ade-
mais a saída da segunda ruta da-
cabalo e, unha hora máis tarde,
iniciarase unha serie de xogos
populares -petanca e Birlos Cel-
tas- mentres actúa o grupo por-
tugués Manuk. Durante a tarde,
poderase asistir a unha activi-
dade de talla de madeira con
motosierra así como a novos
xogos populares e ás actuacións
de Vento Mareiro, Xamaraina,

Coiro Vello, Carainas e Manuk.
Monolito á sociedade de

montes de Santa Trega.
Por outra banda, na rolda de

prensa de presentación deste
evento celebrada no Pazo Provin-
cial, a presidenta da Deputación
de Pontevedra, Carmela Silva,
anunciou a firma dun convenio
co Concello da Guarda para a ins-
talación dun monólito en recordo
ao labor da sociedade de montes
Santa Trega, creada a principios
do século XX. Elaborada polos
alumnos da Escola de Cantería da
institución provincial, a peza ins-
talarase na Praza do Reló da
Guarda para lembrar ao colectivo
que, entre outras accións, impul-
sou a creación do Museo Arqueo-
lóxico Monte Santa Trega
(MASAT). 

Dous días de Festa Castrexa no Trega
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A
Guarda celebrou ao grande o
éxito do seu equipo Mecalia At-
lético Guardés, que fixo historia

ao conquistar por primeira vez a liga
Loterías de balonmán feminino ao
gañar ante o seu público, que abarro-
tou o pavillón municipal da Sagriña, ao
KH-7 Granollers por 27-20.

O Mecalia Atlético Guardés, ades-
trado por José Ignacio Prades, dependía
de si mesmo, xa que unicamente tiña
que sumar un punto ante o KH-7 Gra-
nollers para gañar o título. As visitan-
tes, en cambio presentaron unha gran
resistencia na primeira metade, mesmo
sen Laura Steinbach convocada. De
todos os xeitos, o conxunto galego re-

montaba ao termo da primeira parte e
foise ao descanso con vantaxe. Tras un
tempo morto e un cambio a defensa
5:1, o Guardés deixou ver o balonmán
que lle levou ata a súa maior proeza:
defender forte e correr, con África Sem-
pere bordándolo nas dúas facetas e o
binomio Doiro-Espiñeira dominando os
ataques. O segundo tempo foi un paseo
no que a afección da Sangriña gozou
como nunca dunha festa histórica que
se palpaba sobre o parqué.

A afección guardesa saíu do pavillón
da Sangriña e percorreu as rúas da vila
ata chegar ao porto. A fonte de Os Ma-
riñeiros quedou pequena para acoller aos
afeccionados e xogadoras do Guardés,

que se deron un baño de multitudes.
O equipo da Guarda, que este ano

cumpre 50 anos, conseguiu o segundo
título de Liga do balonmán galego, 55
anos despois que o lograse a Sociedade
Deportiva Hípica da Coruña.

Co seu novo título, as xogadoras do
Atlético Guardés xogarán unha clasifi-
catoria para a Champions League de ba-
lonmán e, ademais, disputarán a
Supercopa de España co equipo gaña-
dor da Copa.

Cara a vindeira tempada incorpó-
ranse ao club xogadoras como Naiara
Egozkue (Zuazo), Jeninfer Gutiérrez
(Málaga), Marta Méndez (Cleba) e Carla
Gómez (Mavi).

O Mecalia Atlético Guardés gaña a Liga nacional de
balonmán feminino

A
presidenta da Deputación de Pontevedra, Car-
mela Silva, recibiu no Pazo provincial á direc-
tiva, ao equipo técnico e ás xogadoras do

equipo de balonmán Atlético Guardés, que veñen de
alzarse co título de campioas da División de Honor
de Balonmán, a máxima categoría da súa disciplina.
No encontro, no que tamén estiveron presentes o
alcalde da Guarda, Antonio Lomba, maila deputada
e concelleira da vila Montse Magallanes, a presi-
denta provincial asegurou que "a Deputación de
Pontevedra vai levar adiante, con medios propios, a
redacción do proxecto para a ampliación do pavillón
da Sangriña", isto é, as instalacións municipais que
emprega o equipo.

Carmela Silva resaltou que "este é un feito his-
tórico", xa que é a primeira vez que o Atlético Guar-
dés se fai co primeiro posto desta Liga, e resaltou
que "ademais nunha vila de menos de 10.000 habi-
tantes como é A Guarda, o que me fai sentirme moi
orgullosa de todas vós".

Como colofón do encontro, Carmela Silva fixo en-
trega ao club dunha placa conmemorativa do seu tí-
tulo e, ademais, a presidenta provincial recibiu unha
camiseta asinada por todas as xogadoras do club.

Carmela Silva recibe ás
"heroínas"
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Val Miñor

O
Instituto de Estudos
Miñoráns presentará
o vindeiro venres 16

de xuño ás 20:30H o se-
gundo traballo do grupo mu-
sical Zurrumalla " Camiño
por ti". Composto por Patri
González: Pandeireta, pan-
deira e voz, Carlos Saba-
ríz,"Pelouro": Bombo, Suso
Comesaña: Gaitas, saxo so-

prano e voz, Juan Comesaña,
"Viti": Tamboril, Nacho Álva-
rez: Acordeón e voz, Bieito
Lobariñas: Gaitas, cunchas,
pandeireta e voz. O acto terá
lugar na sede do IEM (Aula
de Cultura Ponte de Rosas,
Avda. Da Feira , 10 baixo.
Gondomar) e será presen-
tado por Xilberte Manso de
la Torre.

Zurrumalla presenta "Camiño
por ti" en Gondomar

Nigrán adhírese ao proxecto 'Ciudad Ciencia' 

O
Concello de Nigrán ven
de adherirse a 'Ciudad
Ciencia', un proxecto de

divulgación científica do Consello
Superior de Investigacións Cien-
tíficas (CSIC) e a Obra Social “la
Caixa” cuxo fin é que os habitan-
tes de localidades de tamaño
medio coñezan de primeira man
a actualidade científica e tecno-
lóxica de xeito ameno e sinxelo.
Nigrán pasa a formar parte, deste
xeito, da corentena de munici-
pios de toda a península que
dende marzo de 2012 se foron
unindo a este proxecto.

"A partir dunha serie de indi-
cadores territoriais, educativos,
sociais e culturais seleccionaron
Nigrán como candidata a formar
parte deste rede de 'Ciudad Cien-
cia' e aceptamos inmediatamente
a proposta ao tratarse dunha
oportunidade única de promover
entre a veciñanza o interese pola
Ciencia, Tecnoloxía e Innova-

ción", resume o alcalde, Juan
González.

'Ciudad Ciencia' achegará acti-
vidades de divulgación científica
en múltiples formatos (exposi-
cións, conferencias, visitas a cen-
tros de investigación, etc.) que
se incorporan á programación
cultural i educativa de Nigrán, así
como unha gran variedade de
obradoiros creados por investiga-

dores do CSIC que poderán ser
presenciais ou online. Ademáis,
haberá actividades que faciliten
a interacción e o diálogo cos
científicos e as científicas (char-
las, clubs de lectura, talleres,
etc.) e  sempre que sexa posible,
a programación tratará de res-
ponder ás demandas que os veci-
ños fagan chegar ao proxecto a
través do Concello.

A
bordo do Fend la Bise,
Jean Claude Sarrade e
André Amorín converté-

ronse nos novos Campións Gale-
gos de A Dos tras vencer na
competición organizada polo
Monte Real Club de Yates por
delegación da Federación Ga-
lega de Vela.

Sarrade, que chegaba á re-
gata con aspiracións de revali-
dar o seu título como Campión
Galego de Solitarios, viuse obri-

gado a última hora a buscar un
tripulante para poder competir
en A Dos, xa que o premio de
Solitarios non chegou a dispu-
tarse por falta de barcos. O ex-
perimentado patrón subiu a
Amorín ao seu Fend la Bise e
xuntos, lucindo grímpola do
club organizador, lograron a vi-
toria da competición patroci-
nada por Inserimos Energía.

Levaron, ademais, a copa do
III Memorial Rafael Olmedo e

fixéronse, tamén, co ouro da
clase A Dos-1, deixándolle a
prata a outro habitual nos po-
dios de vela en Galicia, o Bosch
Service Solutions do Club Marí-
timo de Canido. Con Ramón
Ojea á roda e Pablo Franco
completando tripulación, o
Bosch foi en segunda posición
durante toda a regata, supe-
rado unicamente polo Clínica
Gaiás, que se mostrou imbati-
ble en tempo real.

Sarrade e Amorín, novos Campións Galegos
de A Dos

Foto: Rosana Calvo
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P
or proposta do presidente
da Câmara Municipal de
Monção, Augusto de Oli-

veira Domingues, o executivo
municipal aprovou, em sessão ca-
marária, um voto de louvor ao
Desportivo de Monção extensível
à direção, equipa técnica e joga-
dores pela conquista da Taça da
AFVC.

Augusto de Oliveira Domin-
gues, que ontem recebeu a
equipa no Museu do Alvarinho
para um brinde à conquista do
troféu, enalteceu o feito despor-
tivo alcançado pelo Desportivo
de Monção e agradeceu o em-
penho, dedicação e sacrifico de
todos nesta brilhante vitória. 

“É um orgulho tão grande que
é difícil traduzi-lo em palavras.

As manifestações de alegria vivi-
das ontem e as imagens que
ficam para a posteridade revelam
que os monçanenses sentem o
clube e vibram com as suas vitó-
rias. Parabéns aos campeões.
Viva o Desportivo. Viva Monção”
sublinhou 

O autarca monçanense lem-
brou ainda que a entrega dos
votos de louvor será realizada
numa cerimónia pública em data
a anunciar. Disse: “Neste mo-
mento, estamos a saborear esta
extraordinária conquista para o
Desportivo e para Monção. Den-
tro de dias, vamos reunir e acer-
tar uma data para a entrega dos
diplomas”.

Nesta final realizada no Está-
dio Lourenço Raimundo, o Des-

portivo de Monção derrotou o
Cerveira nas grandes penalidades
(5 - 4), após empate a uma bola
nos 120 minutos. A taça veio
para Monção depois de no ano
passado, no mesmo local, a ter
deixado escapar para o Atlético
dos Arcos, também na marcação
de grandes penalidades. 

Uma partida difícil com um re-
sultado justo perante um adver-
sário que engrandeceu ainda
mais a nossa vitória. À chegada,
os jogadores fizeram a festa no
Chafariz da Deu-la-Deu. Depois
foram recebidos no Museu do Al-
varinho pelo Presidente da Câ-
mara Municipal para um
Alvarinho de honra. Copos ao
alto e brindes por uma conquista
que fica na história do clube. 

Voto de louvor ao Desportivo de Monção

A
Câmara Muni-
cipal de Mon-
ção retoma a

iniciativa “Caminha
para Conhecer Mon-
ção” com a realiza-
ção de seis trilhos
pedestres entre os
meses de junho e
outubro. O primeiro
percurso “Trilho da
Cova da Moura”, em
Cambeses, realiza-se
no dia 17 do co-
rrente, sábado, com início às
9h00. 

A participação é gratuita,
contudo, para efeitos de se-
guro, é necessária a respetiva
inscrição. Informações através
dos seguintes contactos tele-
fónicos: 934 440 770 ou 916
531 313. Inscrições através da
internet no link:
https://goo.gl/NBZj6D.

No dia 8 de julho, decorre o
“Trilho de Santo António de
Vale de Poldros”, em Riba de
Mouro, oportunidade para ver
as cardenhas (habitações típi-
cas das brandas) e os poldros
(cavalos pequenos) em plena
liberdade. O “Trilho das Pes-
queiras”, na Bela, no dia 12 de
agosto, remete-nos para o bu-

colismo fluvial.
Em setembro, dia 17, deco-

rre o “Trilho Pé de Lombo”
pelas inspiradoras e exuberan-
tes paisagens de Riba de
Mouro. No último mês, outu-
bro, estão previstas duas ca-
minhadas: “Trilho Caminho
dos Mortos”, no dia 14, e
“Trilho da Carvalheira de Abe-
dim”, no dia 29.  

O primeiro “destapa” vestí-
gios de um passado orgulhoso
com passagem por caminhos
ladeados por pedra, moinhos
ou mamôas. O segundo revela-
nos um património paisagís-
tico singular, pontuado por
refúgios naturais e tranquiliza-
dores. Qual o melhor? São os
dois bons.

Caminha para Conhecer
Monção

A
Comissão de Protecção
de Crianças e Jovens de
Monção, em colabora-

ção com a autarquia local,
promove, de 26 de junho a 7
de julho e de 10 a 21 de julho,
das 9h00 às 12h00 e das
14h00 às 17h00, as “Férias Di-
vertidas Verão 2017”, cujos
destinatários são crianças com
idades compreendidas entre 6
e 12 anos. 

As inscrições, entre 13 e 22
de junho, podem ser efetuadas
no Balcão Único de Atendi-
mento, Casa do Loreto, encon-
trando-se limitadas a 40
crianças, 20 por cada grupo. O
valor por criança é 30,00 €,
sendo que, no caso de irmãos,
desce para 20,00 €.  

Durante as “Férias Diverti-
das verão 2017”, com duração
de dez dias úteis para cada
grupo, estão previstas diver-
sas atividades lúdicas em di-
ferentes locais do nosso

concelho e visita ao Museu do
Traje e Museu de Artes Deco-
rativas de Viana do Castelo. 

Além de atividades despor-
tivas e jogos tradicionais, o
programa engloba workshops
de cabeçudos, escultura, ce-
râmica, pintura, bem como
técnicas de impressão e tin-
gimento de lã, têxteis e t-
shirts. Os participantes têm
ainda a oportunidade de
aprender a confecionar ros-
cas.   

Esta iniciativa, inscrita no
plano de ação da Comissão de
Protecção de Crianças e Jo-
vens de Monção, tem como
objetivo assegurar o preenchi-
mento dos tempos livres das
crianças de uma forma entre-
tida, pedagógica e segura,
oferecendo às crianças dias
preenchidos e saudáveis e aos
pais um espaço ideal para dei-
xar os seus filhos durante o
período laboral.

Férias divertidas verão 2017

V
alença vai ter uma dele-
gação da  Liga Portu-
guesa Contra o Cancro. A

Câmara Municipal de Valença
assinou um protocolo, para a
implementação deste projeto,
com esta entidade, 8 de junho,
no auditório da Biblioteca Mu-
nicipal.

Esta nova delegação vai pro-
porcionar aos doentes oncológi-
cos e às famílias uma nova
estrutura de apoio, em Valença,
com várias valências.

De entre os novos serviços
destacam-se as consultas de
psico-oncologia, direcionadas
para os doentes oncológicos, fa-

miliares e cuidadores. Para o
efeito a delegação terá  uma Uni-
dade de Psico-Oncologia com
consultas gratuitas.

A delegação de Valença con-
tará, ainda, com um Banco de
Ajudas Técnicas para cedência de
cadeiras de rodas, andarilhos,

camas articuladas, proteses entre
outros equipamentos. 

O novo núcleo vai implemen-
tar, também, ações de sensibili-
zação junto da comunidade,
para a prevenção e deteção pre-
coce das diversas patologias on-
cológicas.

Valença dá mais apoio a doentes
oncológicos
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Miscelanea

A
Fundación Peña Novo vén
de fallar a XXIII edición
dos premios pola defensa

e promoción da lingua galega.
Ponte...nas ondas! é o colectivo
premiado ao lado de Xurxo Ma-
riño e de Sandra Piñeiro nos seus
respectivos ámbitos.

Ao mesmo tempo, Ponte...nas
ondas! impulsa xunto con máis
de 50 asociacions de toda Galicia
a Rede do Patrimonio Cultural,
unha plataforma que porá en
valor o noso patrimonio común
con Portugal.

PREMIO PEÑA NOVO
O vindeiro 29 de xuño, ás

19.30 hs. Ponte...nas ondas! re-
cibirá o premio Peña Novo pola
labor desenvolvido ao longo de
dúas décadas a prol do patrimo-
nio inmaterial galego-portugués.
O xurado valorou a contribución
de Ponte...nas ondas! na dinami-
zación e transmisión do patrimo-
nio no ámbito educativo e
cultural a través da radio, Inter-
net, as novas tecnoloxías e as
redes sociais.

Destaca tamén o xurado o
achegamento a diversos sectores
sociais a partir das comunidades
de portadores que transmitiron
os seus coñecementos nas aulas
e nas actividades de dinamiza-
ción realizadas por todo o terri-
torio da Eurorrexión.

Tamén se recoñece no galar-
dón o traballo realizado por an-
tropólogos, filólogos e
investigadores de Galicia e do
Norte de Portugal arredor de

Ponte...nas ondas! para que a
asociación fose recoñecida pola
UNESCO como ONG consultora
para o patrimonio inmaterial.

A transmisión da lingua, e do
seu patrimonio, ás novas xera-
cións é o labor que o xurado va-
lora especialmente pola súa
importancia no momento actual
de perda de uso nas idades máis
novas.

No acto de entrega dos pre-
mios actuará o grupo Luar na
lubre e contará coa asistencia do
Conselleiro de Educación e Cul-
tura, o Secretario Xeral de Polí-
tica Lingüística e o Deputado de
Cultura da Deputación de Ponte-
vedra.

NA REDE DO PATROMIO

Ponte...nas ondas! está im-
pulsando xunto con máis de 50
entidades a Rede de Patrimonio
Cultural de Galicia. Unha rede
que nace coa vontade de colabo-
rar na defensa do noso patrimo-
nio cultural e na posta en valor
das súas expresións e manifesta-
cións.

A súa constitución tivo lugar
o pasado sábado 3 de xuño no
Museo do Pobo Galego onde 33
asociacións presentes ratificaron
o acordo fundacional da Rede.

A Rede servirá coma un ins-
trumento de axuda e unha ferra-
menta de difusión das
actividades de todas as asocia-
cións e entidades que participan
dela e tamén para promover ac-

cións e campañas en defensa do
noso patrimonio cultural en ám-
bitos institucionais, sociais e te-
rritoriais.

A Rede tamén apoiará campa-
ñas que non só se subscriban á
Galicia territorial, senón tamén
campañas que abrangan outros
espazos, coma o norte de Portu-
gal ou as zonas fronteirizas de
Asturias e de Castela e León.
Neste senso, dará apoio a inicia-
tivas como a de Ponte...nas
Ondas! relacionadas co patrimo-
nio común galego-portugués.

Ponte...nas ondas! realizou a
XIII edición da súa xornada de
radio interescolar baixo o lema
Na Rede do patrimonio en 2007.

Ponte...nas ondas! premiada polo seu labor a prol
do patrimonio común

Participantes na Rede do Patrimonio Cultural, en Bonaval

O
Concerto do Quinteto de
Metais Ad Libitum in-
sere-se no programa

“Sons no Caminho”, no âmbito
da candidatura “Valorização dos
Caminhos de Santiago – Ca-
minho Português da Costa”, pro-
movida pelos Municípios do
Porto, Maia, Matosinhos, Vila do
Conde, Póvoa de Varzim, Espo-
sende, Viana do Castelo, Ca-
minha, Vila Nova de Cerveira e
Valença.

Porque os Caminhos de San-
tiago representam, em termos
musicais e históricos, uma tradi-
ção de 12 séculos, o repertório
proposto pelo quinteto para o
concerto desde sábado, no inte-
rior da Castelo de Vila Nova de
Cerveira, é uma viagem no
tempo, entre ambientes sonoros
de várias épocas – da música an-
tiga à música contemporânea.

O Quinteto de Metais Ad Libi-
tum é um grupo de metais com
créditos firmados. Fundado na
década de 90, tem uma vasta ex-
periência em atuações em locais
históricos, tendo protagonizado
vários concertos em programas
de grande prestígio como foi o
caso dos Sons da História.

O concerto em Vila Nova de
Cerveira está agendado para
este sábado, 17 de junho, às
21h30, no interior do Castelo,
com entrada livre.

Concerto do
Quinteto de

Metais Ad Libitum
em Cerveira
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Novas de Raia

O
povo recolhe-se nos momentos religiosos
e anima-se nas iniciativas mais descon-
traídas. Este ano, entre 14 e 18 de junho,

as festas concelhias prometem encher o centro
histórico e revitalizar a atividade comercial. O mo-

mento alto será a procissão solene e o "combate"
entre S. Jorge e a Coca, na quinta-feira, dia 15.
Que o cavaleiro do reino esteja à altura e ganhe o
“combate” para termos bom vinho Alvarinho nas
adegas e nas mesas.

Corpo de Deus / Festa da Coca 2017 

MONÇÃO

O Corpo de Deus/Festa da
Coca decorre entre 14 e 18 de
junho. O programa, como habi-
tual, reserva um conjunto va-
riado de iniciativas recreativas
e solenes com acentuada com-
ponente religiosa. O objetivo,
como sempre, é trazer gente ao
concelho, proporcionando a di-
namização dos setores ligados
à restauração e hotelaria.

O programa “abre” na quarta-
feira à noite, dia 14, pelas
21h30, com Noite de Fados, no
Largo de Camões, conhecendo,
no dia seguinte, quinta-feira,
feriado nacional e municipal,
dois dos momentos mais mar-
cantes destas festividades: Eu-
caristia e Procissão Solene do
Corpo de Deus e tradicional
“combate” entre S. Jorge e a
Coca.

O dia começa com entrada
dos grupos de bombos de Pias
e de Mazedo (9h30), arruada da
Coca (10h00) e entrega de con-
decorações e títulos honorífi-
cos a cidadãos e instituições de
mérito, cerimónia que deco-
rrerá no Cine Teatro João Verde
(11h00). 

Este ano, a proposta da co-
missão de parecer para cidadão
de mérito/medalha de prata re-
caiu em Amílcar Vasques Dias,
compositor e pianista. Com o
título de serviços distintos/me-

dalha de ouro serão distingui-
dos José Miguel Dantas Rodri-
gues, músico da Banda Musical
de Monção, e Agostinho Rodri-
gues Roquinho, músico da
Banda Musical da Casa do Povo
de Tangil, ambos com 50 anos
de atividade nas referidas filar-
mónicas.

Como instituições de mérito
serão reconhecidas quatro em-
presas/associações: Foto Ideal,
Lda (medalha de ouro), com
100 anos de atividade, e o Cen-
tro Social, Cultural e Recreativo
das Freguesias de Messegães,
Valadares e Sá, o Coca Hiper-
mercados, Lda, e a Rádio Ecos
da Raia (medalha de cobre), as
três com 25 anos de atividade. 

A Fanfarra Deu-la-Deu de
Monção “entra” pelas 16h30,
seguindo-se a Eucaristia e Pro-
cissão Solene do Corpo de Deus
(17h00), o espetáculo S. Jorge
e a Coca (18h30) e o tradicio-
nal combate entre S. Jorge e a
Coca, no anfiteatro do Souto
(19h00). Que o cavaleiro do
reino esteja à altura e ganhe o
“combate” para termos bom
vinho Alvarinho nas adegas e
nas mesas.

O terceiro dia de festa,
sexta-feira, está dedicado aos
alunos do pré-escolar com o
ateliê “A Coca vai à escola”,
entre as 9h00 e as 16h00, nos

estabelecimentos de ensino. À
noite, pelas 22h00, o programa
compreende atuação do Grupo
Paralelos, na Praça Deu-la-Deu
Martins.

No sábado, o dia começa
pelas 11h00 com a entrega de
prémios do Concurso de Escrita
“Era uma vez ….o poeta João
Verde”, na Biblioteca Municipal
de Monção. Pelas 15h00, tem
lugar o desfile pelo centro his-
tórico das bandas participantes
no Festival Internacional de
Bandas Filarmónicas que deco-
rre pelas 21h30, na Praça Deu-
la-Deu Martins.

Este ano, a organização per-
tence à Banda Musical da Casa
do Povo de Tangil. Pelas
18h30, realiza-se a III edição
da Coca in Festa com concertos
de grupos emergentes na cena
musical. O dia termina, pelas
23h30, com espetáculo de
fogo-de-artifício.

O último dia das festivida-
des, que todos os anos enca-
minha milhares de pessoas à
Terra de Deu-la-Deu, Alvarinho
e Termas, está inteiramente
dedicado ao cortejo etnográ-
fico das freguesias, Com início
às 16h00, percorre as ruas do
centro histórico num verda-
deiro repositório dos usos e
costumes da população mon-
çanense.



F
alabamos o outro día de que fun
tomar un pincho con Casares tras o
comentario de Villalaín sobre Deus

sentado nun sillón azul. Sempre me in-
teresou a figura de Risco e a súa influen-
cia, absoluta, no nacionalismo galego de
entreguerras ; a súa longa sombra, en
parte, presente nos primeiros pasos do
Partido Galeguista e, mesmo, o seu ecoar
nas formulacións máis radicais,  en ter-
mos identitarios, do nacionalismo galego
contemporáneo cando se esquece do vec-
tor social, determinante tanto para com-
prenderse a si mesmo como para explicar
a súa limitada influencia política nas úl-
timas catro décadas.

É evidente que Casares non quería que
o seu personaxe se confundise con Risco,
por iso o cita polo seu nome en dúas
ocasións. Máis tamén é evidente que
tanto o contexto espacial como unha
lectura, nin mesmo moi sutil, da novela
e, en especial, a descrición física do pro-
tagonista do relato, encamíñanos cara a
Risco. Por iso cando nunha conversa,
gravada e publicada, lle preguntamos
abertamente se Risco era a fonte inspi-
radora do seu personaxe, Casares respon-
deunos á galega: “si e non”, pero “hai
un parecido”. 

Casares pretendía reflexionar, como
dixo Villalaín o outro día, sobre como é

posible que unha persoa culta, formada,
por moi conservadora que sexa, poida
chegar a xustificar ou mesmo apoiar e
participar dos horrores que desencadeou
o fascismo , en especial, o nazismo. Para
iso, díxonos naquela conversa, tiña dous
persoeiros que o poderían inspirar. Un
era Risco, pero corría o perigo de facer
un retrato demasiado humano dunha per-
soa á que coñeceu, tratou e admirou e
da que descubriu o seu pasado máis
tarde. O outro era Carl Schmitt, a quen
tratara, pero pouco, e que lle caía moi
antipático. Así que este último serviu de
modelo pero, como é obvio, pasado pola
peneira dunha cidade, Ourense, e da fi-
gura que personalizaba o intelectual
local.

Comentounos Casares aquel día  a súa
opinión de Risco, a quen coñecera sendo
un bacharel e participara no seu célebre
faladoiro xunto con outros mozos  ouren-
sáns.  Casares cualificouno de “extrema-
damente conservador”, aínda que non en
todo, xa que en asuntos de arte era moi
vangardista. Para os “artistiñas”, Risco
era máis contemporáneo que Otero a
quen vían como un home serio, en ex-
ceso antigo. Contrasta esta opinión coa
que nos deu, en síntese, hai anos Tobío;
de Risco dixo “todo nacionalismo ten o
seu carlismo”, mentres que de Otero afir-

mou “demasiado culto para ser conserva-
dor”; Tobío e Risco coincidiron en Berlín
en 1930, un pouco antes de que o pro-
tagonista da novela de Casares resida na
capital alemá. 

Seguindo coas opinións de Casares

sobre o autor de Mitteleu-
ropa -outro día falaremos
de Schmitt-, o autor de
Deus... non coincidía
coa visión de Piñeiro que,
ao igual que os galeguis-
tas do grupo Galaxia, di-
fundiu unha versión
benévola dun Risco hu-
manamente feble, pre-
mido polo medo...; seica
dicía Piñeiro que debería
recoñecerse nas constitu-
cións o dereito a ter
medo, medo físico, medo
ás mulleres...

Cando Casares chega a
Santiago e escoita como
os máis novos cualifican
de  “traidor” aquel home
que el admiraba, púxose
a pescudar no seu pa-
sado e mesmo pretendeu
falar con el, pero xa es-
taba enfermo e morreu
(1963). Casares foi des-
cubrindo os horrores de
Risco e afirmou que se o
que escribiu sobre os xu-
deus o fixese en Ale-

maña e en alemán non teriamos esa
visión condescendente con el; Risco
tiña un pensamento fascista e casaría
moi ben cun Primo de Rivera ou Benito
Mussolini.

Domingo, 28 de maio de 2017

F
un tomar unha tapa con Casares. Pri-
meiro pasei pola de Libraida de Gon-
domar para escoitar o que dicía

Villalaín sobre Deus sentado nun sillón azul
(Galaxia,1996). Foi moi comedido, limi-
touse a debuxar o contexto histórico, cen-
trándose en especial na forte presenza de
Berlín e da cuestión alemá no desenvolve-
mento do relato.

Comentou que, segundo algúns,  tratá-
base da mellor novela de Casares, pero
que el, como eu, tiña varias e a concre-
ción  variaba en función da que estivese
a ler, ou da que nese momento lle viñese
ao maxín.  Esta cuestión carece de impor-
tancia. O que é evidente é que se trata
dunha gran novela, sexa ou non a mellor
de Casares, mesmo sexa de Casares ou
non. Dixo tamén que era “a máis seria”, e
despois matizou “ou a que menos humor
ten”. Tamén podo coincidir, aínda que dun
relato de Casares, mesmo dun tan breve
como calquera das miles de tiriñas de Á
marxe, sempre se desprende un sorriso
irónico, unhas veces compracente, ledo,
contento... noutras, pola contra,  apesa-
rado, triste, mesmo amargo ou quizais
perverso, como querendo escaravellar no
ollo de alguén.

Deste último humor cabrón hai un

chisco no Deus..., en especial nas descri-
cións das persoas que non son do agrado
daquel homiño, esmirrado de corpo, ago-
niado na procura da grandeza, do heroico,
do acougo dos sentimentos, da perfección
do espírito.

Aínda rin un pouco, con riso de coello
revirado, cando describe a Gerda, aquela
mozarrona da que se fixo amigo en Berlín
e que se debería parecer á impulsiva
amante da que se lembra Tobío nas súas
Décadas... pero ausente, falo de memoria,
no Mitteleuropa de  Risco. Os tres, Risco,
Tobio e “el”, o protagonista, coincidiron
no Berlín da República de Weimar en 1930.
Da da tal Gerda dicía que era unha cousa
parecida a unha becerriña solta no medio
dun prado. Non foi menos deferente cunha
amiga que coñecera antes que a “ela”, a
voz que narra, e que sen ser fea tiña un
peito descomunal tal como se levase un
paquete ou un repolo debaixo da blusa.
Desta, unha tal Cuca Acevedo, afirma que
parecía unha galiña tanto pola maneira de
andar, cambaleando para os lados, como
polo costume de mover a cabeza arriba e
abaixo como se estivese a peteirar no
millo ou a beber auga.

Noutro momento detense na descrición
dun alemán do que non gustaba. Un tra-

sunto do maragato don Celidonio, prota-
gonista  d’O porco de pé. O teutón era un
tipo de cara ancha e colorada, de fronte
estreita e boca de lagarto, cos beizos
como tomates maduros e que cando ría
agarraba a barriga cunhas mans pequenas

e gordechas que, en tres
dos dedos, portaban uns
aneis apertados que os
convertían en chourizos.

Claro que a narradora
tampouco se queda atrás
ao describir o  home na-
rrado, o seu  vello amor,
cuns ollos tan miopes que
lle lembraban a mirada
boba, máis cómica que
triste,  dun becerro e que
aquel punto de luz que lle
saía do fondo dos ollos,
cando se incomodaba, era
da mesma natureza que a
viscosidade branca e mol
dunha ostra, e que a boca
de ra, estreita e grande,
non era máis que unha
fenda aberta na cara e ro-
deada por un rebordo gri-
moso de carne.

Despois fun escoitar
as lecturas das tiriñas de
Á marxe e manducar a  en-
xeñosa tapa da “Galiña do
Ardora” cunha folla de en-

divia chea de pasta de queixo azul, unha
enorme buguina de pasta que agochaba un
ovo de paspallás e todo polvillado con
coco tinguido de azul. 

Unha tarde agradábel.
Venres 26 de maio de 2017
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Miscelanea

I.  Sobre un deus en azul

II.  Quen inspirou o deus azul
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Miscelanea

E
n varias entrevistas Casares
afirmara que precisaba mo-
mentos, circunstancias, fei-

tos, persoas que dalgunha forma
coñecera para construír os seus
relatos. Hai uns días comentamos
o que nos dixera en referencia a
Deus sentado nun sillón azul (Ga-
laxia, 1996) e prometiamos vol-
ver sobre o personaxe inspirador,
Carl Schmitt, a quen Casares tra-
tara, aínda que pouco, e lle caía
moi antipático. 

Unha amiga pregúntanos
como coñecía Casares o xurista
alemán. Pois por dúas sinxelas
razóns. Primeira porque o Kronju-
rits do III Reich, tras saír “ben
parado” do xuízo de Nuremberg,
reconverteuse en lexitimador-
apoloxeta do  franquismo e, en
segundo lugar, porque a súa filla
Ánima Schmitt casara cun profe-
sor compostelán de Historia do
Dereito, Alfonso Otero Varela,
entre os universitarios da altura
coñecido como Margarito. Tras os
xuízos anti-nazis Schmitt foi ex-
pulsado da universidade e du-
rante os anos cincuenta a
presenza do xurista nas terras de
A Maía foi constante ata o punto
de que a versión en español das
súas memorias da catividade
(entre 1945-1947) Ex captivitate
salus publicouse na libraría-edi-
tora compostelá Porto, en 1960,
traducida pola súa filla e cun pró-

logo do propio autor asinado en
Casalonga, á  beira de Compos-
tela, en 1958.

Será en Santiago onde entrará
en contacto co tamén xurista, na
altura catedrático na universi-
dade compostelá, Álvaro D´Ors,
un carlista tradicionalista sobre o
que exercerá unha forte influen-
cia. Máis será Manuel Fraga, di-
rector na altura do Instituto de
Estudos Políticos,  quen lle arga-
llou a célebre conferencia tras o
recoñecemento como membro de
honra do amentado instituto,
pronunciada na sede central ma-
drileña do partido único “Movi-
miento Nacional” o 21 de marzo
de 1962, e que Manolo Rivas re-
novela no capitulo “Unha festa
sagrada”, en Os libros arden mal
(Xerais, 2006).

O 13 de xullo de 1934 Hitler,
nun discurso radiado, xustificaba
a matanza (sobre cen persoas) e
a máis de mil detencións na cha-
mada “Noite dos coitelos longos”
dicindo: “Nesa hora eu era o res-
ponsábel da sorte da nación
alemá, así que me convertín no
xuíz supremo do pobo alemán”.
Estaba a aplicar a teoría do Kron-
jurist Schmitt, do “decisio-
nismo”, do exercicio da soberanía
como a capacidade de decidir no
estado de excepción, da compe-
tencia de suspender a constitu-
ción en caso de emerxencia, de

conculcar as leis para sal-
var o ben común, de exer-
cer a ditadura para
librarnos do perigo, da
ameaza, do caos.

Schmitt foi “xurista ofi-
cial” entre 1933 e 1936,
xusto cando Hitler distin-
guiu, en aplicación das
ideas schmittianas, quen
era “amigo” e quen “ini-
migo” e converteu a inimi-
zade no centro da acción
política, da loita, da polé-
mica, que exclúe toda
caste de colaboración, de
debate, de critica e de
acordo, porque a guerra é
a única verdade incontro-
vertíbel da realidade so-
cial.  Hitler non só
eliminou os seus contrin-
cantes dentro do Partido
Nazi, entre outros a Rohm  o líder
das SA, senón que aproveitou
para desfacerse dos conservado-
res que lle deran o seu apoio
como chanceler.

Escribiu Zweig no seu O
mundo de ontem: “Hitler que, em
si, era um pouco avesso as ideias
alheias, possuía no entanto,
desde o início, o instinto de se
apropriar de tudo o que poderia
vir a ser útil aos seus objetivos
pessoais” e engadía: “A técnica
utilizada pelo nacional-socia-
lismo foi sempre a de conferir um

fundamento ideológico e pseudo-
moral aos seus instintos clara-
mente egoístas de poder”.

Na súa etapa compostelá
Schmitt substituíra o caos da re-
pública de Weimar polo caos da
II República e a orde imposta por
Hitler pola acción salvadora de
Franco, que aínda que máis hu-
milde sobrevivía.

Este era o tal Schmitt. Para
Casares, un ser inhumano que
non podía ver reflectido en Risco.

Por certo tamén, previa pe-
neira de Chantal Mouffe, algúns

ditos da esquerda ándano a pro-
pagar, mesmo portando os seus
libros nun Congreso dos Deputa-
dos que aínda, por fortuna,  non
é o Reichtang de 1934. Tamén no
parlamentiño do Hórreo, o presi-
dente Feijoo recorre, con reitera-
ción, a afirmar que o acto
político por excelencia é a deci-
sión. Lonxe quedan conceptos
como convenio, concertación,
lei, control do executivo, predo-
minio do lexislativo...

Luns, 5 de xuño de 2017
http://pedogalinheiro.blogspot.com

III. O tal Schmitt

Pablo Iglesias amosa un exemplar de Teoría del partisano de Carl Schmitt
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A
Delegación da Xunta de Galicia en
Madrid/Casa de Galicia acolleu esta
tarde a conferencia “O Conde de

Gondomar no seu IV Centenario”, con mo-
tivo do cuarto centenario do nomeamento
de Diego Sarmiento como primeiro Conde
de Gondomar por Felipe III, e o 450 ani-
versario do seu nacemento, que pronun-
ciou o catedrático de Lingua e Literatura
Española Fernando Bartolomé Benito.

A presentación realizouna o coordina-
dor de Actividades Ramón Jiménez, en
nome do delegado da Xunta en Madrid e
director da Casa, José Ramón Ónega. Nas
súas palabras, Jiménez destacou do orador
que é especialista neste personaxe histó-
rico sobre o que realizou novos achados
que incluíu no seu último libro, titulado
Gondomar versus Raleigh, e subtitulado El
águila hispana vence al dragón inglés e no
que está baseado o relatorio. Tamén é
autor de varias novelas históricas, entre as
que citou Disuelta en humo, sobre a Gue-
rra Civil española; Amadís, sobre Amadís
de Gaula, o héroe cabaleiro; El enigma del
cofre de sándalo, sobre o asasinato de
Prim; e Matar a un rey, sobre Gracián na
Corte de Felipe IV. Ainda que é no conde
de Gondomar no que centra máis a aten-
ción, pues a él ladicoulle outros títulos
como Don Diego Sarmiento de Acuña,
conde de Gondomar, el Maquiavelo espa-
ñol; El rosal quebrado. Andanzas londinen-
ses del Conde de Gondomar; e Relación
breve y apasionada de la vida y hechos de
don Diego Sarmiento Acuña. Capitán de

Bayona. Conde Gondomar. Gobernador de
Galicia. 

Pola súa banda, o profesor iniciou a súa
disertación lembrando a feliz coincidencia
de que foi tal día como hoxe, cando D.
Diego Sarmiento recibiu o nomeamento no
ano 1617, tamén martes e 13, data xa por
entón considerada infausta polo que asi-
nouse ao día seguinte.

Tamén relatou varios “chascarrillos” que
os ingleses volveron a publicar sobre o
Conde, considerado por moitos como “o me-
llor informado da Inglaterra da época”. Nun
deles, contou que hai “dous tipos bebendo
nunha taberna e un dille ao outro, tran-

quilo, home, xa me podes contar
o teu segredo que non se vai a
decatar o embaixador Sar-
miento”, en alusión á fama que
tiña de decatarse de todo,
mesmo sobre todos o detalles da
Armada Invencible. O outro, é do
grupo humorístico Monty Piton,
figurando que están nunha se-
sión do parlamento entra un heraldo que a
grandes berros di “Xa se foi o embaixador
de España, en Inglaterra xa ninguén espera
á Inquisición Española e todos comezan a
bailar como tolos pois a súa fama era que
ameazaba ata ao mesmo rei”.

Como investigador, nos últimos anos
Bartolomé Benito logrou atopar novos
testemuños sobre a vida de Sarmiento
que “aínda que non varían taxativamente
o seu rumbo, si botan luz sobre momen-
tos puntuais da súa existencia”, como o
texto de Antonio e Francisco de Sotoma-
yor que escribiron sobre as pelexas entre
os grupos de raparigos contra os do pobo
veciño; e que tamén lle gustaba percorrer
as casas, “de lareira en lareira” para es-
coitar as historias de “diaños, moinantes
e preñadas”.

Sábese que D. Diego trabóu amizades
curiosas. Cun vello mariñeiro alcumado
“Ou Coriso” e cun vello fidalgo “D. Victo-
rino”, que “servira en Italia, África e
Flandes, onde fora asistente de Juan de
Austria”. “A pericia de Gondomar logrou
botar a Inglaterra nos brazos de Francia”,
dixo e mostrou un dos seus achados máis
prezados, un precioso gravado asinado
por Samuel Pass, Gravador Real de Jacobo
I, nun nobiliario inglés, e no que se ba-
seou o concello de Gondomar ao facer o
deseño para a conmemoración do 400
aniversario.

A delegación da Xunta en Madrid dedica un
relatorio á figura do Conde de Gondomar no

IV Centenario do seu nomeamento

La Sala con parte del público que asistió a la conferencia sobre el conde de Gondomar

A conferencia correu a cargo do catedrático de Lingua e
Literatura Española Fernando Bartolomé Benito


