
Ponteareas sae da UCI
económica

ANO 2 | Edición nº 21 | Setembro de 2017 | Precio 0,50 euros 

Páxina 7

Páxina 13

Páxina 12

Páxina 25

Proxecto de
recuperación da

memoria en As Neves

Exposición de orquídeas
en Salvaterra

Convenio para construir
a Porta do Trega

Páxina 27

Nigrán pon en marcha
Cidade Ciencia

Páxina 5

Ponteareas transformará
o Paseo Matutino

Páxinas 16, 17 e 19Páxina 28

Nova fábrica de pescado
vai criar 200 empregos

Camela e Uxía & Javier Ruibal nas
Festas do Cristo de O Porriño



D
icía Pericles que o obxectivo de
todo goberno é procurar a felici-
dade da súa cidadanía (ou polo

menos -digo eu- sentar as bases materiais
para que esta sexa posíbel). Coido que o
noso principal inimigo é o fascismo, a co-
rrupción e o imperialismo. Tomade con-
ciencia da destrución de Galiza (eu diría
que planificada e en represalia ilícita pola
nosa rebeldía lexítima). Levan á ruína os
nosos sectores produtivos, eliminan a
nosa banca, destrúen o noso medio am-
biente e a nosa lingua e cultura. A nosa
patria natural -ou matria- non é ceibe nin
soberana. O Estado non é xusto nin demo-
crático. Está infectado de franquistas e to-
lera ou está en connivencia con grupos
neonazis (cuxos delitos adoitan quedar
impunes).

Gozade da nosa cultura, lede e infor-
mádevos ben. Coidade da vosa familia e da
vosa parella se a tedes. E deixade constan-
cia do que resulte de interés colectivo.

Alexandre Bóveda
defendeu a creación
dunha facenda
galega e dunha
fiscalidade pro-
gresiva. Pa-
gouno coa
vida, coma tan-
tos outros e ou-
tras. O BNG fala
de acabar co es-
polio de Galiza e
da necesidade de
termos un cupo como
o vasco, pois a balanza

fiscal está enmascarada e perxudica ao
noso país. Así como de crear un Banco Pú-
blico Galego. Pídovos que non apoiedes
aos que destrúen a Nosa Terra ou se que-
dan cos brazos cruzados ante a desfeita.
Sede sempre solidari@s e non aceptedes
leis non escritas ou claramente inxustas e
daninas para a sociedade. Actuade con ca-

beza e corazón. Coñe-
cer a nosa Historia é

fundamental, por
iso nola ocultan
nos libros de
texto. Quérennos
humillad@s e ig-
norantes, non or-
gullos@s do noso.

Eu son un ac-
tivista, medio po-

lítico (BNG) e
medio sindicalista
(CIG) e só dou
consellos: nunca

renunciedes á vosa
liberdade de pensa-
mento. Contrastade
ideas, escoitade
música, ide ao
cine, gozade da na-
tureza e evitade
amizades falsas ou
pouco edificantes.
Desconfiade da
Igrexa oficial e cuestionádea. Non vos dei-
xedes corromper e procurade ser leais ao
voso corazón e á vosa conciencia. Sabedes
de que teñen medo? Da democracia e da
xustiza. E de que estas cheguen aos últi-
mos recunchos... Seguide o voso criterio e
o voso instinto. E lembrade que temos
amig@s e aliad@s e tamén hai xente neu-
tral. Todo o que dedes, bo ou malo, tarde
ou cedo, retornará a vós. Xa o dixo Caste-
lao: na nosa terra cumprirase a vontade
dos seus/súas mártires (sexan luminos@s
ou escur@s).

J
osep Borrell e Josep Piqué, canda
Francesc de Carreras e outros unionis-
tas cataláns, veñen de negar o de-

reito de Catalunya á súa libre
determinación “consonte coa legalidade
internacional”. 

Non hai tal. O artigo 1º do Pacto In-
ternacional de dereitos civís e políticos
(1966), plenamente vixente no Estado en
virtude do artigo 96 da Constitución, re-
coñece este derelito de libre determina-
ción a todos os “pobos”. Mais o concepto
de pobos adoita tentar restrinxirse polos

unionistas aos pobos colonizados ou
pobos indíxenas. Porén,  o Tribunal Inter-
nacional da ONU non limita este con-
cepto ás devanditas categorías,
recoñecendo adoito esta cualidade a
aqueles que foron considerados no pe-
riodo de entreguerras pola Sociedade de
Nacións  como “nacionalidades”. Velaí o
caso de Galicia, recoñecida como tal en
Xenebra hai agora 84 anos e tamén de Ca-
talunya, xa recoñecida no 1926.

Quere isto dicir que existe un dereito
a decidir de Galicia ou Catalunya recoñe-

cido polo Dereito internacional? Si e máis
aínda, o caso é que este dereito estaría
constitucionalmente recoñecido por Es-
paña, consonte co artigo 96 da Constitu-
ción, mentres non derrogue ou modifique
o artigo 1 dese Pacto Internacional ao
abeiro do procedemento de denuncia pre-
visto no Tratado.

O que ocorre é que o Tribunal Constitu-
cional optou por unha interpretación esen-
cialista da Constitución que descoñece os
efectos dos Tratados Internacionais valida-
mente adoptados polo Estado español.
Agora ben, señores ex ministros Borrell e
Piqué, non insulten a nosa intelixencia…

A ARRINCADEIRA. FILOSOFÍA SI.
O traballo da catedrática de Filosofía

Carme Adán e de tantas outras persoas foi

fulcral para que se
presentara hai pou-
cos días perante o
Parlamento de Gali-
cia unha iniciativa
lexislativa popular
(ILP) para recuperar
a Historia da Filosofía como materia cu-
rricular obrigatoria do 2º de Bacharelato. 

A cidadanía respostou de xeito ex-
traordinariamente positivo (asinaron a
ILP 8.200), amosando non só que lle
preocupa a educación, senón que quere
unha educación que  posibilite para o
pensamento crítico e non só provea de
contidos. Unha educación que constrúa
persoas e cidadáns e non simples produ-
tores ou consumidores.

A legalidade internacional do
dereito a decidir
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Cadernos da viaxe Por: Xoán Antón Pérez-Lema

Opinión

Por Ramón Coira Luaces

Irmandade

C
atalunya era un país con poucos in-
dependentistas até xuño do 2010,
cando o Tribunal Constitucional

(TC) desfixo o novo Estatut que aprobara o
pobo catalán en referéndum no 2006,
dando por pechada  toda solución á cues-
tión catalá dende o autonomismo. Asisti-
mos en meses á conversión en indepes de
sexaxenarios cidadáns federalistas votantes
do PSC e de mozos barceloneses castelán-
falantes fillos da inmigración murciana e
andaluza. En setembro de 2012 o president
Artur Màs tentou de Rajoy un pacto fiscal
para acadar un concerto económico seme-
llante ao de Euskadi e Navarra, mais Rajoy
rexeitou a proposta por inconstitucional.

Dende entón -e máis dende a Diada do
11-S do 2012-,  arredor da Assemblea Na-
cional Catalana  e de Omnium Cultural
foise estruturando unha potente organiza-
ción transversal e interclasista para lle dar
canle á autodeterminación de Catalunya.
En Madrid e outros lugares do Estado adoi-
tan pensar que o pulo soberanista naceu
do xogo politico de CDC (hoxe PdeCAT),
ERC e CUP, mais o movemento soberanista
trascende moito dos partidos nacionalis-
tas, das elites e dos catalanfalantes. É un
movemento social que integra toda caste
de cidadáns de Catalunya.

Os Gobernos da Generalitat tentaron
abondo pactar co Goberno do Estado un re-

feréndum para que Catalunya fixese uso do
dereito a decidir que deriva da conxunta in-
terpretación do  Pacto Internacional de De-
reitos Civís e Políticos (1966) da ONU, do
artigo 96 da Constitución e da
doutrina emanada da Socie-
dade de Nacións (antecedente
da ONU) ao recoñecer deter-
minadas nacións europeas
sen Estado (como fixo coa
nosa Galicia en setembro de
1933). Un dereito a decidir
que máis do 70% da cidada-
nía catalá quere concretar
nun plebiscito. 

Velaí que, pechadas
todas as vías de consenso,
o Parlament catalán, se-
guindo o mandato das elec-
cións autonómicas de

setembro de 2015, vaia aprobar esta se-
mana a Lei do referéndum, que dará cober-
tura normativa ao Decreto do Govern
convocando o vindeiro plebiscito do 1 de

outubro. O TC suspenderá esa cobertura
normativa e
constatare-
mos o con-
fronto entre a
n o r m a t i v a
constitucional
española e a
emanada do

mandato cidadá
catalán de setembro

de 2015.
Confronto de lexitimida-

des que non se amaña con Tribu-
nais nin moito menos coa Garda Civil ou
os tanques. E Rajoy sábeo.

As razóns de Catalunya
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E agora qué, Sr. Rajoy?

Q
ue o próximo dia 1º de outubro vai
haber un referendo xa ninguén o
dubida. Poderá ter máis ou menos

garantías pero iso xa é o de menos. O que
si está claro é que unha parte importante
dos cataláns van confirmarnos que non
queren seguir xunguidos ao resto do Es-
tado. Ata agora todos os medios de comu-
nicación estaban, con Rajoy á cabeza,
convencidos de que o día 1º de outubro en
Cataluña non ía pasar nada. Oxalá acerten
e que non teñamos que lamentar casos e
cousas non desexables para  ninguén.  Pero
que se vai celebrar unha votación con
urnas está clarísimo, e moito máis claro
está  logo da Diada do pasado día 11.

Nos últimos meses, digo meses,
acaso anos, estamos sendo vítimas
dun bombardeo informativo total e ab-
soluto. Quixeron facernos crer que as
leis do Estado non permiten que se
mova unha mosca sen o consentimento
do Tribunal Constitucional. É curioso.
Un país como España no que tivemos
épocas nas que cada dez ou quince
anos houbo unha Constitución dife-
rente agora pretenderon vendernos a
moto de que a que temos é intocable.
Rajoy dixit, causa finita est.

Todos estamos de acordo que nunha
sociedade democrática, madura e cunhas
institucións debidamente asentadas no
maxín social as cousas deben facerse con
calma, con diálogo, enfrontando ideas
novas e actualizadas para modernizar e
poñer ao día as institucións. O mundo
xira, como di a canción, e logo de cada
xiro xa non é o mesmo. Dende que eu teño
uso de razón social e política as cousas
que ao meu arredor cambiaron son infini-
tas. Os meus fillos teñen un concepto da
sociedade diferente ao meu. Non sei se
mellor ou peor, pero si diferente. Os seus
valores xa non coinciden cos meus. Teño
que sometelos a unha catarse para ende-
reitalos? Teño que impoñerlle o meu mo-
delo de vida, as miñas inquedanzas, os
meus valores? Obviamente, non. Pois logo,
en Cataluña tampouco se pode ordenar
parar o reloxio dos tempos. Xa non imos
falar, por  ser algo indiscutible, dos derei-
tos dunha sociedade a  dotarse de novas

canles de participación social, politica, re-
lixiosa. Xa non imos falar de que os cata-
láns sempre dixeron, con razón ou sen ela
(iso aquí é o de menos) que non se sen-
tían españois;  que eran  todos os cata-
láns? Está claro que non; pero que si eran
unha grande parte da sociedade catalana
tamén é verdade.

Ben, que se fixo, logo, para encarrilar
ese sentimento de identidade, que pode
ser romántico, interesado, ou o que vdes.
queiran,  que estaba, estivo e seguirá es-
tando metido no maxín dunha gran parte
da sociedade catalana?. Nada. A dicir ver-

dade, fixose moito menos  que nada. Tra-
touse de anestesiar e asustar os cataláns
lembrándolles  a cada paso que, ollo ao
piollo!!, que en Madrid había  ferramentas
suficientes para moldearlles as súas velei-
dades de independencia e de liberdade. Na
forxa do Estado Español existía un xunque
e un martelo  pilón co que se pode mol-
dear calquera material por moi duro que
sexa. O fogo para quentar o xunque es-
taba acendido día a día a través dos me-
dios  de comunicación. Estes si que son
defensores natos das institucións inamo-
vibles que nos demos van alá xa 40 anos.
Aquí podiamos facer unha parodia e dicir
aquilo de “40 anos non son nada e feliz a
mirada lembramos con nostalxia  aqueles

anos históricos”.
Dise que Rajoy coa súa política en Ca-

taluña demostrou ter dotes demiúrxicas ,
porque nos anos que leva a fronte do Go-
berno (que goberne é outra cuestión) foi
quen de aumentar exponencialmente o nú-
mero de cataláns que se queren ver ceibes
das gadoupas do Estado Central Consti-
tuínte. Zapatero conseguira que a socie-
dade catalana  se sentira cómoda no diván
do psiquiatra político, con  aquela decla-
ración  de que o Parlamento do Estado acep-
taría o novo Estatuto de Autonomía que
chegara a Madrid aprobado polo Parlamento
de Cataluña. E así foi. As cousas  parecían
tranquilas para unha longa tempada, pero

chegou o PP, con Rajoy á
fronte, e dixo que

diso nada.
Aquel Esta-

tuto que
aprobara
Cataluña
e tamén

o Parla-

mento do
Estado tiña que
pasar polas horcas
caudinas do seu equipo. E vaia se pasou!!.
Presentaron un recurso de inconstitucio-
nalidade diante do Tribunal Constitucional,
no que se  tiñan asegurado, igual que
agora, unha maioría de votos suficientes
para laminarlles o Estatuto aos cataláns.
Sabían que se estaban metendo na boca
do lobo, pero a falta de votos e apoio po-
pular quixeron facer unha demostracion de
moita  totesterona, e no PP, ao que parece
hai moita, aínda que temos dúbidas de que
sexa quen de dar vida a nada bo.

Os nosos conspicuos maxistrados reuni-
dos en cónclave decidiron cortarllelas ás
aos cataláns. Metéronlle as tixeiras e o Es-

tatuto quedou peor do que estaba. Non
había que ser moi espabilado para deducir
o cabreo descomunal que sentiron os ca-
taláns; pero todos, os soberanistas, os in-
dependentistas e aqueles que apostando
por seguir xunguidos ao Estado Español
sempre defenderon as súas históricas di-
ferenzas co resto do Estado. Eses que
aínda hoxe seguen dicindo que eles queren
votar en referendo aínda que non sexa,
exactamente, dentro do proceso que o ac-
tual goberno catalán lles ofrece. Queren
votar porque senten a necesidade de afian-
zarse nas súas conviccións que non teñen
por que ser de ruptura co Estado actual.
Por que non se lles permite votar libre-
mente? Por que resulta tan “perigoso”
para o actual stablisment unha votación
libre ordenada e con garantías de legali-
dade e lexitimidade?

A resposta terán que dala, logo do 1º
de outubro, as autoridade do Gobeno
Central; agás que pretendan  meter na
cadea a todos os cataláns que van votar
ese día.

Vivimos un momento difícil desde o
punto vista das liberdades politicas e dos
dereitos democráticos dos pobos a decidir
os seus destinos. Hoxe non valen vellos
corsés que serviron anos ha; hoxe xa teñen
ocorrido procesos semellantes no resto do
planeta que nos permite albiscar solu-
cións intelixentes, modernas e respec-
tuosas cos dereitos colectivos  dos
pobos.

Esperamos e desexamos que o luns
día 2 sexamos testemuñas dun chama-

mento conxunto dos dous gobernos (es-
pañol e catalán) anunciándonos
conversas para poñer fin a esta “tolemia
politica”  que uns e outros están levando
ao borde do precipicio. Unha vez alí cal-
quera movemento inusual e inesperado
pode facer que a catastrofe política non
teña remedio. Que vai facer logo, Sr.
Rajoy? Dispón de tantos cuartos nos cár-
ceres do Estado para reprimir a milleiros
de cataláns que na pasada Diada  estive-
ron nas rúas de Cataluña reclamando e
afirmando querer votar e dicidir? Por
favor, use o sentido común aínda que ás
veces sexa o menos común dos sentidos.
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Humor

FUCO PRADO

P
intor, escritor, caricaturista,
desde moi novo Raúl Fernando
Zuleta interesouse polo debuxo,

recibiu clases de Fernando Pica, direc-
tor do Festival Internacional de Carica-
turas CartoonRendon, estudiou Artes
Plásticas na Universidade Nacional de
Colombia (2006) e alcanzou unha
Maestría en Historia da Arte da Univer-
sidade de Antioquia (2011). Posterior-
mente comezou a participar en eventos
de humor gráfico en Colombia e no ex-
terior, ata que, sen darse conta, a cari-
catura converteuse nun área
indispensable da súa carreira profesio-
nal, pois atopara unha forma parti-
cular para dicir cousas que
as expresaba a t r a v é s
das súas pin- t u r a s .

Por iso é polo que a caricatura deveu
para Zuleta como unha extensión das
tantas posibilidades que integran a
arte contemporánea. Este aspecto, a
diferenza de moitos caricaturistas, per-
mitiulle crear unha ponte teórica e for-
mal máis estructurada entre a
caricatura e a arte.

Nacido en 1983, en Guarne, un pe-
queno pobo de Colombia, Zuleta xa suma
na súa carreira profesional preto de 35
premios e menciones en diferentes paí-
ses e unha constante selección en diver-
sos concursos internacionais de humor
gráfico. Paralelamente, Zuleta foi profe-
sor de arte, e comezou a establecer pon-
tes reflexivos entre a arte e a caricatura.

“Interésame moito -expresa Zuleta-
que os meus debuxos xeren unha refle-

xión, e máis aínda cando estes abordan
algún aspecto social, político, cultural,
económico e relixioso do mundo actual.
Sempre busco xerar unha situación di-
vertida pero que inmediatamente provo-
que un acto reflexivo no espectador. Os
temas da sociedade actual cobran maior
sentido cando os contrastas con feitos
pasados da historia da humanidade, por-
que ao xerar unha interacción entre si-
tuacións, cousas e comportamentos da
actualidade con episodios do pasado -
como no caso das historias bíblicas- esta
relación convértese nunha especie de es-
pello que nos reflicte e, á vez, fainos
caer en conta de como é a sociedade
contemporánea. Cando as miñas carica-
turas logran develar iso, eu sinto que lo-
grei o meu propósito”.

A mirada de Raúl Fernando Zuleta
Por Francisco Puñal Suárez
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Condado /Paradanta
PONTEAREAS

O
Alcalde de Ponteareas,
Xosé Represas, e a Te-
nente de Alcalde e Conce-

lleira de Vías e Obras, Chus Garrote,
reuníronse con hostaleiros, comer-
ciantes, comunidades de propieta-
rios e veciños do Paseo Matutino
para expor o proxecto de transfor-
mación do primeiro tramo da rúa.

A actuación no primeiro tramo
conta cun orzamento de 178.000€
e comprende unha completa re-
forma da rúa dende o cruce coa
Avda de Galicia con Rogelio Groba
ao cruce coa rúa Castañal.

O novo proxecto de reforma para
o primeiro tramo do Paseo Matu-
tino actuará sobre toda a plata-
forma e non só as beirarrúas e
tamén contempla obras no alu-
meado público da zona así como a

separación de pluviais das augas
residuais.

“Esta transformación radical su-
porá unha modernización que be-
neficiará aos veciños e negocios. A
rúa quedará toda ao mesmo nivel,
en plataforma única que permitirá
o paso de vehículos, e primará o
tránsito peonil con amplias beira-
rrúas. Será un espazo agradable
seguindo as premisas prantexadas
no estudo de Mobilidade e de
acorde ás liñas marcadas pola es-
tratexia Ponteareas Hábitat Sauda-
ble”, explica o Alcalde.

Esta actuación será un dos pri-
meiros exemplos do modelo de ci-
dade hacia o que camiñará
Ponteareas, e que marcará o mo-
delo de actuacións noutros espa-
zos, xa que segundo adianta

Garrote, “neste momento, o pri-
meiro tramo do Paseo Matutino é
a zona na que se pode actuar pero
a nosa intención é facer unha me-
llora en toda a rúa en canto sexa
posible unha vez aprobado o Plan
de ordenación”.

A superficie de actuación será
duns 1.150 metros cadrados, dos
que 785 metros cadrados serán
beirarrúa e 370 calzada para ve-
hículos. O primeiro tramo do
Paseo Matutino será unha plata-
forma única de convivencia con
prioridade para os peóns e non
haberá desniveis entre a beirarrúa
e a calzada, a pedra de granito
gris quedará para a beirarúa mar-
cando a calzada con asfalto de
cor. As terrazas da hostalería irán
pegadas aos establecementos e

disporase dunha fila de árbores de
porte alto e folla caduca.

Na actualidade a beirarrúa es-
querda (vista dende o Concello) é
de 1,50 m e pasará a 6 metros, nela
irá a fila de arborado. A beirarúa da
dereita terá 4,45 m. Nas dúas bei-
rarrúas estará delimitando o espazo
máximo que poden ocupar as terra-
zas quedando despexados os por-
tais de acceso ás vivendas
quedarán despexados e a folla ca-
duca evitará que se produza som-
bra nas vivendas durante a
tempada invernal.

Saneamento
Outra das actuacións é a insta-

lación dun colector de augas flu-
viais para separar pluviais de fecais
xa que neste tramo non hai colec-
tor independente. O colector terá
capacidade para 18.000 metros ca-
drados para recoller as augas de
chuvia de todo o entorno.

O novo alumeado seguirá os cri-

terios de eficiencia enerxética, con
luminarias tipo LED e tamén se co-
locarán bancos de granito, pape-
leiras e bolardos

Na reunión estiveron tamén a
arquitecta municipal e o arquitecto
responsable do proxecto.

“A nosa intención é que a inver-
sión contemplada naquel primeiro
proxecto de reforma do Paseo Ma-
tutino siga a ser destinada á me-
llora desa zona. O proxecto
anterior, que neste momento non
se pode executar, non contemplaba
o primeiro tramo e só preveía a ac-
tuación en parte das beirarrúas,
este é máis completo e recolle toda
a plataforma, alumeado, mobiliario
e saneamento”, engade Garrote.

O goberno de Ponteareas con-
voca a tódolos veciños, comercian-
tes e propietarios do Paseo
Matutino a asistir a vindeira reu-
nión que terá lugar o sábado 16 ás
10 horas.

O goberno presenta a transformación do
Paseo Matutino
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Condado /Paradanta
PONTEAREAS

O
alcalde de Ponteareas,
Xosé Represas, consi-
dera que estamos diante

dun momento crucial para o fu-
turo de Ponteareas, un momento
no que é imprescindible a coor-
dinación das obras das distintas
administración nunha mesma di-
rección e activar a execución de
actuacións prioritarias, polas
que Ponteareas leva tantos anos
agardando, como a Circunvala-
ción que una a autovía A-52
dende o enlace de Moreira co
núcleo urbano e a N-120. Nun
momento ademáis no que se
porán en marcha as distintas
liñas de actuación do programa
financiado con fondos europeos,
“Ponteareas Habitat Saudable”.
“O mellor será que rememos
todos na mesma dirección” ma-
nifestou o alcalde

Neste sentido o alcalde ten
demandado da Consellería de
Medio Ambiente e Ordenación
do Territorio e do Ministerio de
Fomento, a constitución da Co-
misión de Seguimento para a
construción da circunvalación
de Ponteareas, tal e como xa se
comprometeron Ana Pastor, e a

conselleira, Ethel Vázquez, en
maio de 2015. O alcalde trasla-
doulle a urxencia de iniciar os
traballos, “neste momento non
hai tempo que perder, é preciso
pasar dos compromisos que fi-
guran nos orzamentos do Estado
aos feitos, para que non pase
outro ano sen gastar na circun-
valación o diñeiro previsto para
2017”

Este foi un dos temas trata-
dos na reunión celebrada a me-
diados de agosto cos grupos
políticos e cos colectivos sociais
de Areas, Arnoso e Xinzo para

mellora da seguridade viaria na
N-120. “Estou seguro que si Fo-
mento e a Xunta ven que esta-
mos unidos na defensa dos
intereses e das prioridades de
Ponteareas, activarán a consti-
tución da Comisión e poderemos
avanzar para lograr este obxec-
tivo polo que levamos agar-
dando dende hai 20 anos”

Represas anunciou que manterá
outros encontros con colectivos
sociais e asociacións de empresa-
rios, comerciantes e colectivos ve-
ciñais para concretar un acordo
común de seguimento dos com-
promisos da Xunta e Fomento para
mellorar a seguridade viaria e as
comunicacións de Ponteareas

Represas lembrou que no pa-
sado ano 2016, o Ministerio de
Fomento e a Xunta anunciaran
que destinaban 540.000 euros
para a Circunvalación, importe
que se perdeu sen que nin
Xunta nin Fomento avanzaran
nada na redación e tramitación
do proxecto. 

Represas urxe á Xunta e Fomento a constitución
da Comisión para construír a Circunvalación

U
suarios e colectivos
afectados polos recor-
tes no servizo de trans-

porte público de autobuses
mantiveron unha reunión co Al-
calde de Ponteareas, a Conce-
lleira de Mobilidade, a Tenente
de Alcalde e a Concelleira de
Participación Cidadá para acor-
dar as medidas a adoptar na re-
clamación da reposición do
servizo público de autobuses.

Na reunión, mantida na casa
do Concello, o equipo de go-
berno e os afectados acordaron
esixir á Xunta de Galicia o man-
temento do servizo de autobu-
ses e a frecuencia existentes
ata antes do pasado 8 de
agosto, data a partir da cal se
produciron os recortes.

O goberno de Ponteareas so-
licitará unha reunión urxente
coa Consellería para esixir non
só a reposición do servizo se
non tamén pedir explicacións
pola falta de transparencia e in-
formación ofrecida tanto aos
concellos como aos usuarios

quedando moitos deles esque-
cidos nas paradas dos autobu-
ses sen saber que ese mesmo
día deixaba de existir esa liña
ou ese horario.

Os afectados, que seguirán
coa recollida de sinaturas, amo-
saron especial preocupación
polas condicións do novo servizo
de recollida escolar do que tam-
pouco dispoñen de información.

Neste momento, contabilí-
zanse máis de doce liñas supri-
midas nos traxectos lindantes
coa N-120 tanto en dirección
Ourense como en dirección
Vigo.

Á reunión asistiron usuarios
do centro urbano afectados
polo recorte, representantes
veciñais das asociacións de ve-
ciños de Santiago de Oliveira,
San Lourenzo de Oliveira e Cu-
miar, ademais do Alcalde da
entidade menor de Vilaso-
broso, a primeira tenente de
Alcalde de Mondariz e membros
do equipo de goberno do Con-
cello de Ponteareas.

Gobernos de Ponteareas, Mondariz
e usuarios reclaman a reposición
do servizo público de autobuses
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O
Concello de Ponteareas
ven de conseguir unha
subvención de 125.691€

para cursos de formación ocupa-
cional dirixidos prioritariamente
ás persoas traballadoras desem-
pregadas.

Os cursos, que deberán desen-
volverse antes do 30 de xuño de
2108, capacitarán ao alumnado
en “Mercadotecnia e compra-
venda internacional” e “Creación
e xestión de microempresas”.

O curso de mercadotecnia,
que conta cun orzamento de
73.368€, terá un total de 828
horas e o de creación de mi-
croempresas, cun orzamento de
52.323€, realizarse durante 598
horas.

Unha das prioridades do go-
berno de Ponteareas é o fomento
de emprego, nas últimas sema-
nas tamén se abriu o prazo para
inscribirse no obradoiro de em-
prego “Compromiso Social III”
que permitirá a inserción laboral
e a formación de máis de vinte
persoas desempregadas.

Ponteareas ofertará
formación en

mercadotecnia e
creación de

microempresas

O
concelleiro de Facenda e
Persoal, Francisco
Alonso, deu conta da

mellora da situación económica
do Concello que permitirá pagar
as débedas históricas e as sen-
tenzas nos vindeiros meses.
Neste momento, o Concello ven
de liquidar o 50% da débeda his-
tórica coa empresa central eléc-
trica Sestelo co pago 434.125,58
euros en cumprimento da Sen-
tenza 00229/2016 do Tribunal
Superior de Xustiza de Galiza.
“No momento que asumimos o
goberno municipal, en xuño de
2015, a situación económica era
grave e ademais durante os se-

guintes meses re-
cibimos varias
condenas e san-
cións que limita-
ron moitísimo o
marxe de actua-
ción, obrigando a
destinar boa
parte dos recur-
sos a pagar as
débedas históri-
cas dos gobernos
do PP”. afirmou
Alonso.

Neste mes de
setembro tamén liquidará outras
débedas históricas relevantes
como a débeda coa empresas
Construcciones Crespo por im-
porte de 258.000 euros e o im-
porte restante con Augas de
Galicia pola construción en 2011
da planta potabilizadora. Estas
débedas xunto á da eléctrica
Sestelo, xa pagada, supón liqui-
dar débedas por un importe total
de máis dun 1.500.000 euros
(que inclúen as mencionadas e
as do cadro resumo). O restante
está pendente de pagar no que
queda de ano.

Por primeira vez na história re-
cente de Ponteareas, a final deste

ano 2017 o remanente de tesou-
rería será positivo. Isto significa
que o Concello por primeira vez
pode facer frente ao pago de
todas as débedas e obrigas. “Po-
demos afirmar que sacamos ao
Concello da UCI económica na
que estaba” manifestou o conce-
lleiro de facenda. A 31 de decem-
bro de 2014, o remanente era
negativo en 5.031.208€. “A partir
de agora, co concello saneado,
poderemos afrontar novos inves-
timentos e atender en prazo os
compromisos de pago”. 

O concelleiro de Facenda
tamén criticou a actuación do
anterior goberno do PP por ter a
responsabilidade de impago de
milleros de facturas coa empresa
Sestelo e o descontrol contable
das débedas. O goberno do PP
recurrira o fallo xudicial en 2014
e no pasado ano 2016 o TSXG
confirmou a sentenza de 2014,
desestimando o recurso de ape-
lación por inconsistente . “Solla
e Villar foron incapaces de por
orde na contabilidade para pagar
ás débedas en prazo e defender
os intereses do Concello, por iso
desestimaron o seu recurso” ex-
plicou o concelleiro de facenda,

Francisco Alonso, engadíndo que
foi o goberno actual quen logrou
aclarar toda esta situación e
poñer orde para pechar un
acordo xudicial co que realmente
se debía.

“O que tiña que facer Villar e
Solla en 2014, en lugar de recurrir
unha sentenza sen argumentos
como desculpa de mal pagadores,
era preocuparse porque a conta-
bilidade municipal reflexara as dé-
bedas reais e pechar un acordo
xudicial daquela, hai 3 anos.”

O concelleiro de facenda ins-
tou ao PP a dar explicacións aos
ponteareáns polo impago destas
débedas de gasto corrente en
iluminación pública e polo des-
control contable, “Asi como asu-
mir a súa responsabilidade de
levar o concello á intervención
do Ministerio de Facenda co em-
bargo dos ingresos durante 50
meses”

“Resulta insultante ver as de-
claracións dos concelleiros do PP
de que pagar agora 867.400
euros desta débeda histórica non
supón ningún problema, como si
non pasase nada, como si fora
igual contar ou non con 867.400
euros máis. 

O goberno de Ponteareas saca ao Concello
da UCI económica

O
PP local resposta ás mani-
festacións do concelleiro
local de facenda  que afirma

“sacaron o Concello da UCI econó-
mica na que estaba”. O PP respósta-
lle que iso tiña que ser xa fai un ano
se cumpriran co Plan de Sanea-
mento Económico Financeiro apro-
bado na anterior lexislatura, con
medidas ás que BNG e PSOE votaron
en contra. Agora, anos despois sí
que lle sirven esas medidas.

O PP pidelle ao alcalde e conce-
lleiro que fagan memoria porque fai
dez anos as obrigas pendentes de
pago superaban os 20 millóns de
euros, procedentes de gobernos an-
teriores, incluido o bipartito de BNG
e PSOE dos anos 2003/2004..

Falar agora de pagar as últimas
débedas non é mérito seu porque
este gobernó non tomou ningunha
medida de aforro nin de reducción
de gasto. Pola contra segue co-
brándolles aos vecinos os impostos
tal e como estaban, ainda que na
Oposición solicitaban continua-

mente foran rebaixados a
pesares de coñecer a si-
tuación económica pola
que atravesaban as contas
municipais.

Hoxe están pagando dé-
bedas que antes non se po-
dían pagar por estar á
espera de sentenzas xudi-
ciais, como é o caso de
Sestelo ou de Construc-
cións Crespo

Pero o que non din é
que agora ingresan do Es-
tado 2,2 millóns € mais
cada ano; ata agora retidos
polo Estado para facer
fronte ás obrigas. Total,
hoxe teñen máis cartos e
menos obrigas.

O que está claro, afirma
o PP,  é que a xestión deste
Goberno non é acertada nin
eficaz, gastan  por enriba das posi-
bilidades; a senda de recuperación
que se viña producindo nos últimos
anos polo Plan de Saneamento e  de

Axuste elaborados na anterior lexis-
latura, está a mudar polos “excesivos
compromisos de gasto” que este Go-
berno está adquirindo.

“O goberno ten hoxe máis cartos e menos obrigas que
na anterior lexislatura”, responde o PP

S
egundo o PP local despois do esforzo feito nas
últimas dúas lexislaturas para  sanear o Conce-
llo, con medidas de aforro e control do gasto

que permitiron reducir as débedas en  mais de 20
millóns de euros, que se debían fai dez anos, hoxe,
a punto de rematar todas as obrigas  gracias ó Plan
de Saneamento e ó Plan de Axuste, o actual goberno
presidido por José Represas vai endebedar o concello
en 400.000€. Cartos que terán que pagar os gober-
nos vindeiros ata o ano 2032.

Son estes os gobernantes, din os populares, afo-
rradores pero que gastan máis do que poden e teñen
a “desfachatez” de acusar a outros de endebedar ao
Concello? Non se decatan de estar facendo o
mesmo?

Este contrato xa foi asinado coa Deputación fai
seis meses, pero tivo que pasar polo Pleno tal como
esixen a Secretaria e o Interventor municipais.

Co aumento de ingresos actuais, máis de 2 mi-
llóns anuais,  este préstamo podía ser pagado nun
par de anos. Por que se deixa a débeda a futuros go-
bernos? Non era isto, precisamente, o que sempre
criticaban?

Proba da nefasta xestión do actual goberno que
soprepasando as suas competencias asina un conve-
nio que logo ten que refrendar o Pleno.

O goberno endeuda ao
Concello en 400.000€



NOVAS DE TURONIO | Setembro de 20178



9NOVAS DE TURONIO | Setembro de 2017

Condado /Paradanta
PONTEAREAS

O
Concello de Pon-
teareas pechou a
inscrición para o L

Concurso de Gaitas cun
total de dezaseis grupos
chegados de toda Galicia
máis un grupo de Madrid.
O concurso, que terá lugar
o vindeiro día 23 de se-
tembro ás 17:00 horas no
Auditorio Municipal,
arranca con novidades
como a presentación da
revista ou a colaboración
da Fundación Centro Ga-
lego de Artesanía e do De-
seño. Deste xeito, o
Concurso de Gaitas do País
de Ponteareas confírmase,
unha vez máis, como refe-
rente da música tradicio-
nal víndose celebrando
dende hai cincuenta anos.

Este ano a Fundación
Centro Galego de Artesanía
e do Deseño bríndase a co-
laborar co Concello fa-
cendo entrega de premios
aos gañadores pola reper-
cusión e importancia do
Concurso no panorama da
música tradicional e polo
seu apoio na promoción da

cultura galega. Esta cola-
boración  tradúcese no in-
cremento dos premios do
Concurso: 2 gaitas realiza-
das polo obradoiro Gaitas
Gil de Ponteareas ao 1º
Premio; 2 gaitas do obra-
doiro Seivane de Cambre, A
Coruña, ao 2º Premio; 2
gaitas do obradoiro Lis
Latas de Lugo ao 3º e ao
4º Premio duas gaitas do
obradoiro Jesús Represas
de Ponteareas.

Unha ruada polo centro
urbano dos 16 grupos par-
ticipantes servirá como
presentación á veciñanza
para dar lugar, posterior-
mente, ao concurso.

Ademais, a Deputación
de Pontevedra inaugurará
o día 16 de setembro no
Auditorio Municipal de
Ponteareas a exposición
“A Gaita na Música Tradi-
cional” que se  poderá vi-
sitar ata o día 23 de
setembro. A exposición
contará con dous paneis
con material inédito sobre
o Concurso de Gaitas do
País de Ponteareas.

Concerto de Xose Manuel
Budiño

Ese mesmo sábado 23 as
22:30h. no parque da Feira
Vella terá lugar un con-
certo do grupo gañador do
Concurso de Gaitas e a
continuación actuará o
gaiteiro moañés Xosé Ma-
nuel Budiño, que se achega
a Ponteareas na súa xira do
20 aniversario do seu pri-
meiro disco “Paralaia”.

Budiño é un artista atí-
pico, un compositor que
desperta admiración entre
os seus, un creador fasci-
nante que enraíza a súa
música na tradición galega
mesturada sutilmente cos
sons máis contemporáneos.
As súas creacións, os seus
espectáculos en directo,
son recoñecidos mundial-
mente pola crítica especia-
lizada e afianzados con
premios de prestixio entre a
profesión, enchendo teatros
en cidades como Shanghai,
Damasco, Beirut, Casa-
blanca, Tanger, Frankfurt,
Milán, Glasgow, Bos Aires,
Bogotá ou México D.F.

O día 23 celébrase 50º Concurso
de Gaitas de Ponteareas
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A
ludoteca de Ponteareas, de-
pendente da Concellería de
Benestar Social que dirixe Ve-

rónica Carrera, abre o prazo para ins-
cribirse nos obradoiros e actividades
para outono/inverno.

Coa finalidade de potenciar co
xogo as aptitudes dos cativos e ca-
tivas, de ampliar os seus coñecemen-
tos e de favorecer a socialización
ademais de avivar a curiosidade e a
creatividade, a ludoteca de Pontea-
reas, que dirixe Ana Belén Fernán-
dez, desenvolve actividades nas que
se da lugar a xogos de corro, de pe-
lota, de paracaídas, ou de recupera-
ción de tradicións, entre outros
moitos xogos.

Pero ademais, durante o curso re-
alizan diferentes obradoiros como
os de reciclaxe con materiais de re-
fugallo, cociña e repostería, expre-
sión musical, animación á lectura,
educación ambiental, teatro… e
tamén saídas aos parques munici-
pais e praias fluviais.

Tódolos interesados/as poden
achegarse ata as oficinas da Ludo-
teca no edificio “Quincede maio”,
Avda de Castelao, núm,23, local 1º;
ou no teléfono 673794760

Na tempada de verán
Durante a tempada estival a lu-

doteca estivo aberta dando unha al-
ternativa máis de lecer contribuíndo
á conciliación familiar e laboral.
Este verán o alumnado da ludoteca
participiou en talleres de cociña e
repostería e nas skídas aos parques,
rastrexos, xogos de paracaídas, an-
dainas medioambientais, excursións
culturais, como a do Parque da Ca-
nuda e o Tren Turístico Salvaterra -
Monçao visitando o Museo do
Albariño en Monçao e As Covas de
Dona Urraca en Salvaterra. Saídas
como as do Castelo do Sobroso,
acompañados dunha bióloga e un
grupo de voluntarios ou a da Hípica
Char da Freixa, onde todos os
nen@s puideron montar a cabalo
cun instructor e coñecer un pouco
mellor o mundo destes maravillosos
animais.

Fixeron ademais unha actividade
de Ioga Tibetano,con dous colabo-
radores habituais: Sonia e Manel e
varias saídas a ríos e incluso á praia;
tanto á praia das Dunas de Corru-
bedo, para coñecer a contorna pai-
xasística e medioambiental , e á
praia de Nigrán, onde este ano fixe-
mos Padel-Surf.

A ludoteca abre a
inscrición para a

tempada do
outono/invernoO

Alcalde de Ponteareas,
Xosé Represas, e o
Concelleiro de Depor-

tes, Benito Márquez, recibiron
esta semana no salón de plenos
da Concello aos nadadores do
Club Natación Ponteareas pola
súa exitosa traxectoria e logros
acadados nesta última tempada
deportiva, que estiveron acom-
pañados por membros da direc-
tiva e do corpo técnico da
entidade.

O Club Natación Ponteareas
tivo representación no Campio-
nato de España celebrado en
Barcelona cos nadadores Pablo
Cabana, Francisco Rodríguez e
Marcos Martínez na categoría
alevín; na infantil con Carla
Faro, Andrea Domínguez e Javier
Alonso e na junior con Irene
Fernández e Laura Rodríguez.

Destaca o primeiro posto
conseguido por Pablo Cabana
que se proclamou campión de
España en 1500 metros libres e
subcampión en 200 mariposa,

400 libres e 400 estilos. Tamén
é de salientar a actuación da
infantil Carla Faro no Campio-
nato de España celebrado en
Málaga sendo finalista en tres
probas do Top10 e Laura Rodrí-

guez cun quinto posto en
augas abertas en 7,5km en
Banyols.

Andrés Carrera, presidente e
director técnico do Club Nata-
ción Ponteareas, destacou que

“cunhas marcas mínimas moi
esixentes, tan so o feito de
participar é un éxito; estar nos
campionatos de España é un
logro e un mérito que debemos
recoñecer”.

Exitosa tempada do Club Natación Ponteareas

O
pasado día 4 de se-
tembro preto 100
alumnos/as comezaron

o curso 2017/2018 na Escola
de Música de Xinzo, o cal rema-
tará o 30 de xuño de 2018. O
cadro de profesorado para este
curso suma un total de 10 do-
centes que cubren tódalas es-
pecialidades musicais.

Este curso 2017/2018 con-
tará con diversas novidades,
entre as que destacan o estreo
da imaxe oficial da propia escola
de música, a programación dun
curso de jazz e outro curso de
iniciación á dirección bandística
que se celebrarán na última se-
mana de decembro, a organiza-
ción dun festival de música de
cámara polas rúas de Ponteareas
na última semana de xaneiro,
un curso de empalletado para
gaita no mes de maio, o festival
de Bandas Infantís no mes de
Xuño, así como tamén a cele-
bración no mes de marzo dunha
nova edición dos concertos di-
dácticos no auditorio Reveriano

Soutullo para todos os colexios
de Ponteareas.

No eido máis académico, a
Escola de Música de Xinzo es-
trea neste curso novo funciona-
mento. A maioría das materias
organizaranse en catro niveis de
coñecementos co obxectivo de
homoxeneizar a ensinanza mu-
sical, aumentando así a calidade
docente e os resultados de
aprendizaxe de todos os alum-
nos e alumnas.

Ademáis, a dirección da Es-
cola de Música quixo introducir
diversas actividades musico-lú-
dicas neste novo curso escolar
para dinamizar e favorecer a en-
sinanza musical entre todo o
alumnado. Destacan a organiza-
ción da semana do Samaín, a de
Santa Icía, a do entroido ou a
de portas abertas, complemen-
tándose coas as audicións tri-
mestrais correspondentes.

Outra das novidades deste
curso 2017/2018 é a imparti-
ción de novas materias, como
é a de “música tradicional”,

que inclúe gaita, pandeiro ou
pandeireta, ou a da formación
dun coro.

Segundo a palabra do Direc-
tor da Escola de Música, Ro-
berto Sánchez, “queremos facer
unha aposta forte pola forma-
ción dun coro dirixido a persoas
de tódalas idades, dado que na
actualidade é unha das poucas
carencias culturais e educativas
que temos en Xinzo. Polo que
animanos a que toda a xente
que estea interesada se poña en
contacto con nós para poder co-
mezar cos ensaios no próximo
mes de outubro”.

Destaca tamén que a Direc-
ción da Escola de Música de

Xinzo no seu afán de seguir im-
pulsando a formación musical
entre toda a poboación do Con-
cello de Ponteareas, está man-
tendo contactos con diversas
Casas Culturais, co obxectivo de
comezar a impartir ensinanzas
musicais a nenos e nenas de 4 a
6 anos a través da materia de
“música e movemento” de forma
descentralizada nas diferentes
parroquias de Ponteareas.

Por último, informar a
todos os interesados/as que si
desexan iniciarse nos estudos
musicais na Escola de Música
de Xinzo poden informase nos
teléfonos 620 06 14 34 ou
655 29 65 76.

A Escola de Música de Xinzo inicia o Curso Escolar

Estreo da nova imaxe oficial, cursos de jazz,
iniciación á dirección e música tradicional

entre as novidades do novo curso.
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A
Concellería de Seguridade
Cidadá do Concello de Pon-
teareas, que dirixe Vanesa

Fernández Soage, agradece a toda
a cidadanía a súa colaboración
informando das necesidades rela-
tivas á seguridade viaria que per-
mitiron detectar as necesidades e
realizar despois as melloras en
canto a pintado en rúas e barrios
de todo Ponteareas.

Participación cidadá
“Todas as suxerencias presen-

tadas foron analizadas e acome-
tidas por orden de prioridade
segundo perigo existente nesa
zona”, adianta Vanesa Fernández
que engade que ademais do pin-
tado de varios pasos de peóns
quixeron pór fin a puntos confli-
tivos como a saída do barrio das
Cachadas á N-120 á altura do res-
taurante Ponteareas. “Recibimos
moitas queixas dos veciños da
perigosidade dese cruce e cremos
que tal como quedou sinalizado o
problema está resolvo, aínda así
estamos abertos a suxerencias”

reseñou Vanesa Fernández. Neste
punto tamén se acometeron
obras de ampliación da beirarrúa
pola que non podía pasar nin un
carro de bebé nin unha cadeira
de rodas, estas melloras realizá-
ronse dende a concellería de Vías
e Obras que xestiona a Tenente
de Alcalde, María Jesús Garrote.

Fernández Soage tamén quixo
suprimir o estacionamento para
tráfico pesado ao final da rúa do
Paseo Matutino na confluencia
coa N-120. “Recibimos moitas
queixas dos veciños de vehículos
pesados estacionados na zona. O
que fixemos foi pintar unha zona
peoníl para impedir eses aparca-
mentos.”

Antes das obras, a Concellería
analizou as situación de perigo
para os peóns e para os conduto-
res e por este motivo decidíu
cambiar o paso de peóns sito na
rúa Castañal na confluencia coa
rúa Orotava porque “consideraba-
mos que tódolos peóns que viñan
do supermercado Dia situado no

outro lado da N-120 tiñan que ter
continuidade por unha zona peo-
nil. O antigo paso de peón estaba
moi lonxe e non daba continui-
dade ó viandante para poder
avanzar”, aclara Fernández
Soage.

A Concellería tamén tivo en
conta rúas que estiveron bas-
tante abandonadas por anteriores
gobernos como a rúa Lavandeiras
e a rúa das Mimosas, demarcando
zonas de estacionamento ao ser
necesarias debido a cantidade de
coches que aparcan nesa zona. 

Parroquias
Tamén se atendeu ás deman-

das das parroquias, ademais das
obras en Moreira tamén se pinta-
ron rúas en Xinzo e Areas. “No
caso da parroquia de Xinzo pin-
touse un estacionamento de mi-
nusválido e unha a zona de carga
e descarga diante da casa Cultu-
ral, e en Areas na zona do campo
de fútbol. O Areas é un equipo
que xoga en terceira división e
arrastra moita xente ao campo de

fútbol e había que ter os cruces
e pasos de peón sinalizados. No
caso de Xinzo había que dar so-
lución á descarga de mercadorías
no centro cultural que sempre ten
coches estacionados diante”.

No campo do Pardellas tamén
se pintou unha zona de estacio-
namento, “era unha reivindica-
ción proposta por algún club que
utiliza as instalacións deportivas
municipais e parecemos legí-

timo”.
A concelleira tamén agradece

á Policía Local a axuda aportada
para tentar acabar cos puntos
conflitivos, “tivemos en conta o
pintado do paso de peóns nas
zonas dos colexios e do instituto
dado que son puntos bastante
conflictivos en época escolar”.

A Concellería de Seguridade
Cidadá invertíu un total de
33.000€ nestas obras de pintado.

Seguridade Cidadá invertíu 33.000€ no pintado e mellora da seguridade viaria 

O
Voceiro de Alternativa Ciu-
dada(CIP) denuncia que o
peche l esconde a privatiza-

ción do servizo cun custo moi supe-
rior para o Concello.

“Máis  de 60.000 euros  gastados
demostran o despilfarro  por parte do
goberno local. Incompetencia mani-
festa e  fórmulas fáciles de privatizar
o servizo.

Na Oposición reclamaban que alí
realizara os arranxos dos vehículos
municipais, cando chegan ao go-
berno mándanos a talleres privados,
nalgúns casos ata fora do Concello.
Quen tomou esas decisión? Ten com-
petencias para facelo? Facturas esa-
xeradas que non se xustifican co
traballo feito.

Concellos de tamaño semellante, in-
cluida a Deputación, teñen os seus pro-
pios talleres cos que aforran miles de
euros ao ano en reparacións e revisións.

A ACiP preguntase  quen elixe os talle-
res privados? Non deberían ofertarse a
todos e rematar cos favoritismos?

Toman un acordo ilegal cambiándolle o
posto de traaballo ao traballador sen
pasar polo Pleno, sen respectar os proce-
dementos regrados.

Desde ACiP non se sorprenden esta
falta de respecto aos traballadores apro-

veitando que non está a Secretaria e
tomar acordos ilegais. A pregunta é,
¿Cómo reclaman eses dereitosnos seus res-
pectivos postos de traballos e llelos negan
a un traballador do Concello? Cantas varas
de medir utilizan? Coko se chama iso?

O grupo municipal ACiP esixe do go-
berno local un cambio de aptitude nas for-
mas de actuar e anule o peche do mesmo,
caso contrario  verémonos na obriga  de
presentar unha moción ao pleno para re-
matar con estas privatización encubertas
e averiguar a quen favorecen.

ACIP denuncia o peche do parque
mobil do Concello C

omenzando cunha andaina pola
senda do rio Tea, Alternativa Ciu-
dadadana de Ponterareas organi-

zou o pasado 3 de setembro, un acto
multitudinario con máis de 400 veciños
que pagaron a súa comida no Parque de
San Roque para que todos os vecinos do
concello coñeceran este Parque un tanto
descoñecido para moitos, asi como a
Ponte dos Remedios.

Os produtos degustados nesta comida
campestre  foron adquiridos no comercio
local tal como a organización resaltou
que é a verdadeira axuda entre todos de
comprar no comercio local.

Houbo inchables para os críos e unha
intervención do Portavoz Juan Carlos
González agradecendo a acollida do
evento  pedindo disculpas aos que preten-

dendo asistir non puideron facelo por falta
de espazo, prometendo elexir nos vindei-
ros anos un con capacidade suficiente.

Realizou unha valoración do traballo
do Grupo político no Concello como alter-
nativa e grupo de oposición, destacando
os logros das mocións e reclamacións fei-
tas presentadas ao goberno para resolver
problemas que os veciños denuncian.

Tamén falou do descontento dos ve-
cinos polos ouvidos xordos que fai o Go-
berno Local ás reclamacións que
constantemente lle fai o Grupo Municipal
de ACIP.

Comprometeuse a seguir loitando a
favor dos vecinos poñéndose a súa dispo-
sición para calquera reclamación que
teñan  que facerlle ao gobernó e non
sexan atendidos

Comida campestre de ACIP

PONTEAREAS
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E
sta exposición xorde coa idea de per-
correr as mámoas, castros e petróglifos
máis singulares da provincia a través

das fotografías de Federico de la Peña.   
‘Escenarios da Prehistoria’, nome co que

así se coñece esta colección de 45 fotogra-
fías, pon de manifesto un dos bens patri-
moniais máis relevantes da nosa provincia,
como é a súa riqueza en asentamentos pre-
históricos de gran relevancia. 

A exposición divídese en catro grandes

bloques temáticos: Asentamentos paleolí-
ticos, Monumentos megalíticos, Petróglifos
e Castros. Componse de 45 fotografías en-
marcadas  e paneis explicativos dos dife-
rentes períodos.

Federico de la Peña é o comisario e
autor das fotografías da exposición, natu-
ralista, produtor e realizador audiovisual
de documentais de natureza e etnográfico,
entre outras facetas profesionais.

O  Castelo de Dona Urraca, albergará,

unha vez máis, unha exposición que  estará
aberta ó público tódolos sábados, domingos
e festivos dende o venres 8 de setembro ata
o domingo 8 de outubro.  O horario de aper-
tura da exposición é  de 11:00h a 14:00h e
de 16:000h a 20:00h.

Ademais, cabe lembrar que o Punto de
Información Turística de Salvaterra de
Miño traballará, paralelamente, neste
mesmo horario nas dependencias do Cas-
telo de Dona Urraca.

‘Escenarios da Prehistoria’, fotografía de 
Federico de la Peña no Castelo de Dona Urraca

O
Concello das Neves vén
de iniciar un ambicioso
proxecto de recupera-

ción da memoria local, logo de
recibir o legado do fotógrafo Ale-
jandro Alfonso Estévez composto
por máis de 3.000 negativos, en
35 mm, que recolle imaxes de
habitantes do concello e da con-
torna dende os anos 60 do pa-
sado século XX.

A maior parte dos negativos
corresponden a fotografías de
carné de centos de veciños e ve-
ciñas, aínda que tamén se inclúen
numerosas fotos de estudo e de
distintas celebracións e lugares do
Concello das Neves.

A doazón deste arquivo gráfico,
realizada por Manuel Tiago
Seoane, foi aceptada de inmediato
polo Concello das Neves, adqui-
rindo o compromiso non só da súa
conservación, senón tamén da súa
difusión.

Identificación das fotografías 
Para conseguir unha difusión

axeitada deste legado, o primeiro
paso será o proceso de identifica-
ción das fotografías “para o que é
imprescindible a colaboración ve-
ciñal”, aseguran dende o Concello.

Así, dende o luns, 11 de se-
tembro, o Concello habilita unha
sala no baixo do Centro Social de
luns a venres de 11 a 13 horas,
para que veciñas e veciños, poi-
dan ver as fotografías que xa
están dixitalizadas, e aportar
datos sobre as persoas que apa-
recen nas distintas fotos ou en
que lugar foron tomadas.

Amais de conseguir a correcta
datación de todo o arquivo, a
identificación permitirá obter o
permiso das persoas que aparecen,
“de tal xeito que as fotografías
poidan ser utilizadas en exposición
e actos de difusión da memoria
gráfica local das Neves respec-

tando, de xeito escrupuloso, a Ley
de Protección de Datos”.

Dar a coñecer o pasado aos
máis novos

Unha vez recibido o legado de
Alejandro Alfonso Estévez, Foto-
grafo, Barbeiro e "practicante", o
Concello das Neves solicitou unha
subvención á Dirección Xeral de
Xuventude grazas á que, o ar-
quivo, será exposto publicamente
nos formatos que os máis novos
decidan. Pantallas instaladas na
Casa da Xuventude de 18 a 20
horas permitirán que, mozas e mo-
zospoidan examinar as fotos polo
miúdo e poidan, se así o desexan,
ofrecer as súas propias propostas
artísticas sobre as fotografías.

Ditas propostas, que terán que
ser presentadas antes do 7 de ou-
tubro, poderán incluir formatos
como o graffiti, collage, mural,
cartaze, tarxetas ou calquera pro-
posta artística que mestura varios
destes formatos. Os traballos se-
leccionados por unha comisión
que se constituirá expresamente
para este certame, serán expostos

nunha mostra que terá
lugar no mes de outubro.
Vocación de continui-
dade

Este será o primeiro
ano no que o concello
leve adiante unha labor
de difusión do arquivo
do fotógrafo Alejandro
Alfonso Estévez, “pero
non será o último” sinala
o Executivo local, xa que
a iniciativa nace “cunha
clara vocación de conti-
nuidade”.

A idea é que As Neves,
“un concello que ten a
sorte de contar no seu
patrimonio histórico con
grandes cineastas como
José Gil e fotógrafos como Alejan-
dro Alfonso Estévez, entre outros,
chegue a ser identificada como
una vila na que a fotografía sem-
pre estivo presente”, explica o al-
calde Xosé Manuel Rodríguez
Méndez.

Esta iniciativa, será a primeira
e marcará o punto de partida

“para a celebración anual dun
evento relacionado coa fotografía
e a memoria gráfica local”. Trá-
tase, conclúe o rexedor local, “de
continuar coa liña marcada de co-
locar As Neves no mapa e conver-
telo non só nun referente
enolóxico e gastronómico, senón
tamén cultural”.

As Neves pon en marcha un ambicioso proxecto de recuperación
da memoria local

Recíbese o legado do fotógrafo local
Alejandro Alonso Estévez
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O
pasado  1 de setembro o
alcalde de Arbo Horacio
Gil, clausuraba, na Pis-

cina Pública de Arbo, xunto coa
monitora do campamento, Maria
Puga,  O Campamento de Verán
2017,  despois de dous meses moi
intensos, donde descubriron his-
torias de partes do mundo, des-
prazaronse a praia e parques da
zona, disfrutaron da piscina, reci-
biron educacion vial, traballaron
sobre a igualdade, foron de acam-
pada, aprenderon sobre Arbo coa
redacción de Arbo unha Viaxe

polo tempo e sobre todo xogaron,
visitaron e disfrutaron da biblio-
teca, pero sobre todo, diverti-
ronse e pasarono ben.

Horacio Gil nos informa que
este ano o indice de participantes
foi superior o ano pasado, que a
valoración polos nenos e familias
foi moi boa, e que as veces que
tivo oportunidade de compatir al-
gunha xornada cos participantes,
foi un momento  de alegria, o que
o anima a seguir facendo este
tipo de actividades, durante ou-
tros periodos vacacionais

Fin do Campamento de verán de Arbo

N
o mes de xuño o conce-
llo de Arbo, adxudicaba
as obras de  “Posta en

Marcha da Depuradora da Al-
muiña e abastecemetno en xi-
mezo”, con un presupuesto de
ejecución cifrado en 33.707,15€.

Tales actucións buscaba a posta
en funcionamento da depuradora
da Almuiña, asi como as repara-
cións e cambios necesarios o seu
optimo funcionamento.

Foi necesario o desbroce e
limpeza do perímetro,  que sufriu

varias innundacións , e que de-
bido o abandono  nos últimos
anos  do mantemento da depu-
radora e limpeza tanto interior
como exterior,   as avarias nece-
sitaron de varias actuación no
cadro eléctrico, no pozo, no va-
ciado e no exterior tal e como in-
forma o alcalde.  Amais tamén se
levou a cabo a instalación de tu-
baxe de abastecemento en Xi-
mezo, Reguengo – Mourentan.

Rematadas a obras na
depuradora de Almuiña

O
Concello das Neves vai
reparar os exteriores da
escola de Liñares, ins-

talando novos elementos de
parque infantil e renovando a
pista de deportiva, coa súa lim-
peza, pintado e colocación de
novas porterías e canastas.

Tamén na zona próxima de
Tortoreos, na escola da Chán ins-
talaranse elementos de parque
biosaludable xunto con bancos.

Segundo Oscar González, Con-
celleiro de Benestar, con estás
dúas obras téntase abordar unha
zona moi poboada e chegar aos

diferentes estratos de poboa-
ción, a infantil, a mocidade e ou-
tros, podendo chegar a persoas

con máis idade que demandan
lugares nos que poder exercitarse
para manter un bo estado físico.

As Neves mellorara as zonas deportivas nas
Escolas de Liñares e da Chán en Tortoreos

A
presidenta da Deputación
de Pontevedra, Carmela
Silva, foi recibida hoxe por

toda a corporación municipal na
súa visita institucional ao conce-
llo de Crecente. O alcalde, Julio
García Luengo agradeceu a Silva
a súa visita ao concello despois
de manter unha xuntanza de tra-
ballo de máis de dúas horas de
duración con toda a corporación.

Entre esas ideas baraxadas ao
longo do encontro figuran as po-
sibilidades que conteñen as ruí-
nas dun antigo mosteiro "que
poderiamos poñer en valor" des-
tacou Silva, e a necesidade de
promoción do turismo de toda a
comarca polo seu valor medioam-
biental vinculado ao rio Miño.

Neste último aspecto a Presidenta
destacou que toda a comarca ten
moitas posibilidades turísticas e
"tal e como me manifestou o al-
calde de Crecente imos traballar
con outros concellos da zona para
buscar posible puntos de encon-
tro e promoción conxunta".

O concello de Crecente ten re-
cibido ate o día un de setembro
502.345 euros en diversas sub-
vencións dos cales 390.809 euros
corresponden a súa asignación
anual do Plan Concellos que xa
está transferido na súa totalidade.
Esta cantidade anual do Plan Con-
cellos supón un 17 por cento
máis de subvencións  das que se
recibían por Crecente co anterior
goberno provincial no ano 2015.

Carmela Silva visita Crecente
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A
ta o día 13 de setembro
estará aberto o prazo de
inscrición para participar

na III Carreira Popular de Mon-
dariz, proba que organiza a Aso-
ciación Deportiva Mondariz coa
colaboración do Concello e que
se desenvolverá o día 16 de se-
tembro a partir das 17:30 horas.

Para que ninguén quédese
sen participar, a organización
vén de establecer un total de 10
categorías, sete delas para os
menores e tres máis na catego-
ría absoluta. Dado o éxito de
participación que esta proba
tivo nas anteriores edicións e,

por cuestións organizativas, a
participación na categoría abso-
luta queda limitada a 250 par-
ticipantes.

O custe da inscrición da cate-
goría absoluta será de 5 euros,
mentres que os das categorías
menores terán inscrición gra-
tuíta. A organización destinará
un euro de cada inscrición, á
«Asociación Asfega de Galicia»,
(Asociación de Fenilcetonuria e
outros trastornos metabólicos de
Galicia).

As bases ao completo, poden
consultarse na web http://ad-
mondariz.org

3ª Carreira Popular de
Mondariz

N
esta segunda fase, a Sociedade Galega
de Medio Ambiente (Sogama) en colabo-
ración có Concello facilitará as persoas

ou familias interesas un total de 25 composteiros,
un manual de compostaxe doméstica e un pe-
queño curso de formación (duración de unha
hora) có obxecto de procurar o maior éxito na im-
plantación da experiencia composteira.

Tódolos interesados en participar nesta incia-
tiva deben residir en vivendas unifamiliares que
dispoñan de horta ou xardín, estar empadroados
e solicitar a participación nas oficinas do Concello
ata o xoves 28 de setembro de 2017. A selección
dos 25 participantes que cumplan os requisitos
farase por orden de solicitude, quedando os de-
mais inscritos para a seguinte fase do programa.

O venres día 29 de setembro, ás 18:30 h. impar-
tirase o pequeño curso de formación para a co-
rrecta técnica de compostaxe e entregaránse os
25 composteiros previstos ás persoas ou familias
seleccionadas.

Segunda fase do programa de compostaxe
doméstica en Covelo
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N
o longo e variado programa
das Festas do Cristo de O
Porriño destacan os concer-

tos de Camela, o sábado 23 ás
23:30h. no Parque do Cristo, Uxía e
Javier Ruibal, o venres 22 ás 22:00h.
no Pavillón dos Deportes, ou o es-
pectáculo Mitic, sábado 30 ás
21:30h. na Praza Antonio Palacios.

Con máis de 7 millóns de discos
vendidos ao longo da súa carreira,
Camela publica o seu novo álbum
“Me metí en tu corazón”. O dúo for-
mado por Ángeles Muñoz e Dioni
Martín regresan tras publicar o seu
último álbum en 2014. O seu novo
disco mantén a “esencia Camela” co
seu característico son electrónico,
próximo e inimitable. Seguindo a
liña das portadas temáticas, con
este novo disco viaxan a finais dos
anos 50 inspirados no musical
Grease e nos inesquecibles John Tra-
volta e Olivia Newton-John para en-

fundarse en coiro, coches de época,
laca e moita gomina.

Uxía, referente da música galega,
e Javier Ruibal, un dos cantautores
españois máis destacados, presentan
un concierto en formato intimista
no que nos convidan a transitar
polas sonoridades do flamenco, a
música do Magreb e as músicas ga-
legas e lusófonas nunha mestizaxe
única. Norte e sur tecendo ritmos e
melodías, con composicións propias
e ecos de Lorca, Alberti ou Rosalía.

Os dous admíranse mutuamente,
teñen unha complicidade que ven de
lonxe e posúen en común o rigor e a
experimentación, a tradición popular
e o compromiso coa súa renovación.
Un espectáculo de fusión de músicas
e sangues no que estarán acompaña-
dos polo virtuoso multi-instrumen-
tista brasileiro Sérgio Tannus.

Uxía, nos seus máis de 30 anos de
carreira artística renovou a música
tradicional galega conectándoa coas
culturas atlánticas, mesturando ala-
lás con morna,
fado e ritmos brasi-
leiros.  O gaditano
Javier Ruibal , con-
siderado un inicia-
dor nos novos
movimentos do fla-
menco, con máis
de 35 anos de ca-
rreira e dez discos
no mercado, é un

dos cantautores máis prestixiosos de
España. Na súa peculiar mestizaxe
musical teñen cabida estilos como o
jazz, o flamenco, a música do Ma-
greb ou da India, e unha clara vin-
culación cos poetas da Xeración do
27, como Rafael Alberti ou Federico
García Lorca.  Compuxo para Marti-
rio, Ana Belén, Javier Krahe, Mónica
Molina, Sara Baras ou Pasión Vega.

Mitic é un proxecto de expansión
da gaita, a través dun espectáculo
musical único, orixinal e pioneiro,
dirixido e producido polos recoñeci-
dos músicos vigueses Álvaro e Suso
Costas que será capaz de sorprender
e emocionar, especialmente a todos
os que non son afeccionados nin á
gaita, nin á música celta ou de raíz.
Encabezado por unha gaita, que
rompe a etiqueta de “tradicional”
para converterse no violín de Candi-
lejas, na guitarra de Brian May ou na
voz de Frank Sinatra, e interpretan
temas de Beatles, Guns N'Roses,
Enio Morricone ou Freddy Mercury.

Camela e Uxía & Javier Ruibal 
nas Festas do Cristo
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A
Concellería de Vías e
Obras empezou hai tres
semanas, con medios

propios, os traballos de sanea-
mento que dará servizo a 20
vivendas dos barrios de O Cor-
zón, A Arrotea  e A Lameira,
na parroquia de Pontellas, e
que conta cun orzamento duns
30.000€

Segundo subliña Manuel Ca-
rrera, o prazo de remate das
obras, que contarán con ope-
rarios da Deputación de Ponte-
vedra, será de 2 meses e, á
marxe da labor de saneamento

tamén acometerase o anchea-
mento e asfaltado de estradas
e camiños destas bisbarras,
parte do cal correrá a carga da
Consellería do Medio Rural do
Goberno de Galicia.

Antes da realización do as-
faltado, sinala o concelleiro de
Vías e Obras, realizarase o
cambio de mangueiras das
traídas veciñais e, logo de que
remate o proxecto que está a
elaborar a Deputación de Pon-
tevedra, farase a conexión de-
finitiva a Rede Xeral de
Saneamento.

Melloras no saneamento de
Pontellas

H
ai un ano, o venres 9 de setembro
de 2017 ás 09:25 horas da mañá,
o tren Celta Vigo-Porto descarri-

lou ao seu paso polo centro do Porriño.
No tren viaxaban un maquinista de

Comboios de Portugal, un interventor de
Renfe e un total de 63 viaxeiros que par-
tiran de Vigo.   Ao chegar á estación do
Porriño o tren descarrilou e saíu da vía. 

A consecuencia do accidente faleceron
catro persoas  e 47 pasaxeiros sufriron fe-
ridas de diversa consideración. 

Hoxe, os veciños e veciñas do Porriño,
xunto a cidadáns e autoridades de locali-
dades da comarca, reunímonos á beira
das vías do tren, para lembrar a José Ar-
naldo Moreira, maquinista  de 45 anos,
veciño de Barroselas, Portugal;   Miguel
Veiga, interventor de 55 anos, veciño de
Vigo; Joaquín Rodríguez, tamén vigués de
23 anos, estudante na escola de maqui-
nistas, coñecido xogador de balonmán;  e
un cidadán norteamericano cuxa identi-
dade non foi facilitada,  que viron trun-

cadas as súas vidas hai un ano no desca-
rrilamento do tren.

Tampouco queremos esquecer aos cida-
dáns de case unha ducia de nacionalidades
que resultaron feridos de diversa conside-
ración; os de orixe española, de Portugal,
Reino Unido, Alemaña, Italia, EEUU, Bra-
sil, Uruguai, Arxentina, Chile, e Corea. 

Estamos aquí na súa memoria,  para que
non caian no esquecemento, en solidarie-
dade coa dor dos seus familiares e amigos.
Estamos aquí para que  o sufrimento cau-
sado non sexa en balde.

Os resultados preliminares da  investi-
gación do accidente recoñecen, entre ou-
tras circunstancias,  que o tren circulaba
con exceso de velocidade aínda que ha-
berá que esperar ás conclusións definitivas
dos técnicos. 

Sabemos que  os accidentes adoitan re-
sultar da fatal confluencia de varios fac-
tores.  No  Porriño, o trazado das vías do
tren polo centro urbano,  un paso a nivel
nun cruzamento polo que transitan diaria-

mente miles de veciños e
veciñas, e edificios a es-
casos metros, esixen por
sentido común que se
extremen ás medidas de
seguridade para evitar
unha traxedia mentres
non se elimine o paso do
tren polo centro urbano.

A un ano do accidente
instaláronse sistemas de freado dixital na
maioría dos trens da liña Vigo-Porto. Pero
os veciños e veciñas do Porriño seguimos
expostos a fallos nas barreiras do paso a
nivel, semáforos que non funcionan e
trens que volven pasar cunha velocidade
que supera o 100 km hora. 

Por José Arnaldo, por Miguel, por Joa-
quín, por todas as vítimas, polos miles de
cidadáns que cada día cruzan o paso a
nivel, viven ou traballan na proximidade
das vías do tren esiximos que se extremen
ás medidas de seguridade no paso dos
trens polo centro urbano. 

O Porriño aposta polo tren como medio
de transporte público e eficiente. Quere-
mos un tren moderno, seguro e con ho-
rarios e frecuencias que dean servizo aos
nosos cidadáns. Queremos que o tren se
converta nunha solución que achegue ca-
lidade de vida aos nosos veciños, non
nun  motivo de preocupación. 

Por José Arnaldo, por Miguel, por Joa-
quín, por todas as vítimas provocadas polo
tren ao seu paso polo centro do Porriño
estaremos aquí cada 9 de setembro lem-
brándoas e sen esquecer a nosa lexítima e
histórica reivindicación.

Manifesto da Corporación de O Porriño no
aniversario do accidente  do Tren Celta Vigo-Porto

A
profesora María do Car-
men Seijo, profesora ti-
tular de Facultade de

Ciencias da Universidade de
Vigo, responsábel da liña de
traballo relacionado co segui-
mento e control da expansión
da Vespa Velutina, vén de agra-
decer ao Concello do Porriño e,
en concreto á Concellería de
Medio Ambiente, dirixida por
Marcelino Coro, “a súa colabo-
ración no trampeo e mostraxe
de primavera desta especie in-
vasora, xa que permite reducir
a poboación de raíñas encarga-
das da creación de novos niños,
e polo tanto da expansión da
especie”.

A devandita campaña de
trampeo, que abrangueu dende
o mes de marzo ate mediados de
maio, consistiu na colocación de
200 trampas con dous atraentes
específicos diferentes, “logo da
primeira quincena, na que op-
touse só polo atraínte que amo-
sara maior eficacia”.

Ao final da campaña, sinala
Marcelino Coto, dacordo cos
datos de Viveiros Adoa, empresa
encargada polo Concello para

levar adiante a mesma, o nú-
mero total de exemplares deste
insecto eliminados foi de 3.800,
“o 85% deles raíñas fundado-
ras”, aproximadamente unas
3.300, exemplares que foron en-
viados, para o seu estudo, á Fa-
cultade de Bioloxía da
Universidade de Vigo.

O concelleiro de Medio Am-
biente lembra que as trampas,
que se situaron en todas as pa-
rroquias do Porriño, e que se re-
novaban cada 15 días, tiñan

coma primeiro obxectivo, tal e
como anunciara ao inicio da
campaña, “a captura das raíñas
fundadoras dos niños xusto ao
inicio da primavera, época na
que a Vespa Velutina é máis
prolífica” e, neste eido, o resul-
tado é “moi satisfactorio”, o cal
non quere dicir que se baixe a
garda, senón ao contrario, “se-
guiremos insistindo e traba-
llando para reducir a influencia
e o impacto desta especie inva-
sora”.

O Concello elimina 3300 raiñas fundadoras de
vespa velutina coas súas trampas
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P
reto de 80 actos, propos-
tas, actividades, actuacións
ou competicións deporti-

vas, están previstas durante a
duración das Festas do Cristo
deste ano que abrangue máis aló
dos días centrais das mesmas
chegando ata o vindeiro 1 de ou-
tubro, data na que está prevista
a celebración do Encontro Inter-
nacional de Aeromodelismo, por
suposto en Pontellas.

Segundo salientou este martes
a alcaldesa, Eva García de la
Torre, na presentación do pro-
grama, as Festas do Cristo 2017
queren “chegar a todas as veci-
ñas e veciños e atender a a dife-
rentes sensibilidades e os
gustos”, co único obxectivo de
que os asistentes ás mesmas
pasen unhas horas de lecer.

Acompañada por representan-
tes de  'Montando O Cristo', 'O
Cristo do Rap' e a cantante local
Xoana, que terán un importante
papel nas propostas desta edi-
ción das Festas, a alcaldesa su-
bliñou que nas mesmas haberá
exposicións, teatro, concertos-
coma os de Antonio Serrano, Ar-

gonad Band, Xoana e MQM Band,
Uxía & Javier Ruibal ou Camela;
pasando por DJ, bandas de mú-
sica-coma as de Vincios, a Agru-
pación Musical do Rosal, A
Cultural de Arcade ou a Unión
Musical de Valladares., charan-

gas, unha Festa Medieval, , or-
questras, espectáculos de humor,
coma o que protagonizará Cán-
dido Pazo, espectáculos para ca-
tivos, xigantes e cabezudos, o
Festival da Cultura Urbana ‘O
Cristo do Rap’, o Festival de Rock

‘Montando o Cristo’ e os actos re-
lixiosos dende o día 22, co punto
central ca Procesión do Santo
Cristo da Agonía o día 24.  

García de la Torre salientou a
importancia do deporte, “con
maiúsculas”, nas Festas do Cristo

deste ano, con encontros de Ba-
lonmán, feminino e masculino,
Patinaxe, Fútbol, co Torneo Fes-
tas do Cristo, Tenis, Kung-Fu, At-
letismo, Gimnasia Rítmica,
Baloncesto, Aeromodelismo ou
Ciclismo.

En relación con esta última
disciplina, a alcaldesa quixo aca-
bar con todas as dúbidas e co-
mentarios xurdidos nos últimos
días e subliñou que “disputa-
ranse todas as probas e concen-
tracións tradicionais”: o sábado,
día 16, ás 4 e media da tarde, nas
Pistas de Torneiros, ‘Ciclismo In-
fantil’; o venres día29, no mesmo
lugar, ás 8 da tarde, a ‘Carreira
Nocturna Festas do Cristo’ e o do-
mingo 1 de outubro, con saída ás
10 e media dende a Praza de An-
tonio Palacios, a ‘Festa da Bici-
cleta. Marcha popular’. 

A rexedora, logo de insistir en
que as Festas do Cristo “queren
integrar a todo o mundo”, repe-
tiu que “son para que todos bai-
lemos, para que esteamos en
moitos lugares, para que non pa-
remos, para que nos movamos e
para que o pasemos ben”.

Preto de 80 actos, actividades, actuacións ou probas deportivas,
nas Festas do Cristo 2017

D
ende
o
ven-

res 15 de se-
tembro, e ata
o vindeiro 9
de outubro,
como parte
das activida-
des da pro-
g r a m a c i ó n
das ‘Festas do
C r i s t o
2017’,poderá
visitarse na
OMIX do Concello-situada na planta
baixa do Centro Cultural Municipal-,
a exposición de fotografía “Via-
xando” que amosa os traballos pre-
sentados ao Premio de fotografía do
mesmo nome. 

Este Certame, conxuntamente coa
exposición itinerante, está organi-
zado por noveno ano consecutivo
polas Oficinas de Información Xuve-
nil (OMIX) dos concellos do O Porriño

, O Rosal, Tomiño, A Guarda, Baiona,
Salceda de Caselas, Gondomar e o Es-
pazo Xove de Tui dentro do traballo
en rede que veñen realizando anos
atrás.

Este ano participaron un total de
20 artistas de idades comprendidas
entre os  12 a 30  anos e a foto ga-
ñadora foi ‘La Frontera entre el cielo
y la tierra’, da guardesa Cristina
Araujo.

Exposición fotográfica
"Viaxando", no Centro Cultural

A
s concellerías de Segu-
ridade e Limpeza
veñen de iniciar unha

Campaña de Sensibilización e
Concienciación Ambiental
que abrangue, ademais, o coi-
dado dos espazos públicos,
tanto no casco urbano coma
nas parroquias, sublimando a
importancia da separación se-
lectiva dos residuos.

O obxectivo é o de pro-
mover e potenciar o valor e
a necesidade social da reci-
claxe, potenciando  o papel
activo das veciñas e veciños,
facilitándolles, dende o Con-
cello, a súa colaboración coa
finalidade de mellorar a se-
paración do lixo, xa na casa,
así coma o correcto verquido
dos  refugallos orgánicos
que será, obrigatoriamente,
en bolsas que teñen que dei-
xarse nos colectores que o
Concello ten para elo.

Ademais, como xa anun-
ciara o concelleiro de Lim-

peza, Orlando Márquez, co
gallo da colocación de parte
das novas papeleiras en di-
ferentes partes do Porriño,
a Policía Local está a realizar
xa unha especial vixilancia
da recollida por parte dos
seus donos dos excrementos
que os cans deixen nas rúas.

Neste eido, o novo xefe
da Policía Local, Daniel Ro-

dríguez  subliña que a pro-
pia Ordenanza Municipal
Reguladora da Convivencia
Cidadá, Limpeza de Vías Pú-
blicas e Recollida de Resi-
duos “contempla sancións
de ata 1.500€ polo seu in-

cumprimento”. 
O novo xefe da Policía

Local, logo de que se repeti-
sen os casos de aparición fora
dos lugares sinalados ou en
días e horas que non son os
regulamentados de desprovei-
tos voluminosos, lembra que
para a súa recollida “é preciso
avisar ao Concello, fixando o
día e a hora para que se faga
a retirada, atopándose o
Punto Limpo habilitado no
Polígono da Granxa, de luns a
venres,en horario de mañá”.

Tamén no caso de que se
deixen estes refugallos vo-
luminosos, coma mobles,
restos de obras e sobrantes
de materiais de construción
ou electrodomésticos, fora
dos lugares indicados, ou
en horarios que non foran
pechados co servizo munici-
pal de Limpeza, os axentes
da Policía Local procederán
a realizar a correspondente
denuncia.

A Policía Local vixiará a limpeza
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A
concellería de Vías  e
Obras, que dirixe Manuel
Carrera, ven de iniciar

traballos de asfaltado e de co-
nexión á rede de saneamento
no barrio da Costeira- Mosende,
cun orzamento de 60.440€, con
cargo ao Plan Concellos da De-
putación de Pontevedra.

O concelleiro subliña que “na
Costeira era necesario realizar
un asfaltado urxente das vías e
decidiuse  dotar, previamente,
ás casas da zona do servizo de
saneamento”.  

Cando finalicen as obras, nun
prazo aproximado dun mes e
medio, 15 familias poderán co-
nectarse directamente aos co-

lectores do Consorcio do Louro.
Pola súa banda, indica Manuel
Carrera, a mellora das estradas
suporá a renovación de 2.000
metros cadrados de asfalto,
ademais do pintado e sinaliza-
ción vertical dos  mesmos.

Hai que lembrar que so no
último mes, a concellería de
Vías e Obras  puxo en marcha,
con cargo ao Plan Concellos da
Deputación de Pontevedra, o
labor de conexión á rede de sa-
neamento na  Costeira-Mo-
sende,  Albarín-Atios e A
Pereira-Contrasto, “que permi-
tirán que un total de 75 viven-
das estean unidas á rede
municipal”.

Costeira-Mosende conéctase
á rede de saneamento

L
ogo de 2 anos de ‘seca’, sen
concesión algunha de ac-
cións formativas para o con-

cello do Porriño, “aínda sabendo
a importancia das mesmas para as
persoas que están sen traballo”,
finalmente a Concellería de Em-
prego e Formación, que dirixe So-
ledad Girón, ven de conquerir da
Consellería de Economía, Emprego
e Industria  de Goberno de Galicia
tres cursos AFD ( Accións Forma-
tivas para Persoas Desemprega-
das), cunha subvención de
96.174€.

Soledad Girón lembra que O
Porriño é un concello de 20.000
habitantes cunha taxa de paro
que foi baixando nos dous últi-
mos anos do 26,3%-porcentaxe
no que estaba cando o actual Go-
berno local tomara posesión- ao
18,2%-ao peche de agosto: máis
dun 8% en total, grazas á posta
en marcha de distintos progra-
mas formativos, impulsados e fi-
nanciados polo propio Concello,
e os acordos asinados con repre-
sentantes do mundo empresarial,
coma “Porriño Accede”, os plans
de emprego co-financiados coa
Deputación de Pontevedra e,
“agora mesmo, pendentes da

concesión do PIEM ( Plan Inte-
gral de Emprego para Mulleres),
plan no que temos posto gran
entusiasmo, investindo tempo e
recursos, máis de 100.000€ se fi-
nalmente se nos concedese”.

Os cursos impartidos polo Con-
cello do Porriño serán: Servizos de
Restaurante (HOTRO608), de nivel
2; Operacións Básicas de Restau-
rante e Bar (HOTRO208), de nivel
1 e, finalmente,  Operacións Bási-
cas de Cociña (HOTRO108), tamén
de nivel 1.

Dende a Concellería de Em-
prego e Formación lémbrase ás
veciñas e veciños que xa está
aberto o prazo de inscrición, que

o lugar para cumprimentar a
mesma é a Oficina de Emprego do
Porriño e que o único curso que
esixe un nivel de estudos mínimo
–ESO ou similar- é o de Servizos
de Restaurante, que é do nivel 2.

Por último, Soledad Girón su-
bliña que impulsar medidas para
reducir o desemprego “non é só
labor do Goberno local do Po-
rriño o é, especialmente, da
Xunta de Galicia, que ten compe-
tencia para elo, e as dúas admi-
nistracións temos o deber e a
obriga de entendernos, á marxe
de posturas políticas diferentes
pois cando gobernamos facémolo
para os cidadáns”.

Aberto o prazo de inscrición para os Cursos
de Accións Formativas para persoas

desempregadas no Porriño
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T
ralo enorme éxito aca-
dado os anos anteriores,
O Alcalde, Marcos Be-

sada, xunto coas Concelleiras
de Comercio e Cultura do Con-
cello de Salceda, Loli Castiñeira
e Tere Pérez, acompañadas
dunha representación dos hos-
teleiros da vila, veñen de pre-
sentar a V Ruta Pincho Folk,
que se vai celebrar durante os
venres e sábados do 8 ao 30 de
setembro (ambos incluídos).
Un total de 20 establecemen-
tos van participar na ruta, re-
partidos en duas rutas: venres
e sábados. Nos locais servi-
ranse pinchos ao prezo de 1 €
en horario de 20:00 a 23:59.

A ruta de pinchos conta co
engadido do folk, quedando
aberta a participación a todos
aqueles gaiteiros, pandeiretei-
ras ou músicos en xeral que de-
sexen asistir e pasar unas boas
noites de foliada acompañados
coa mellor gastronomía.

Os 20 locais lucen xa un dis-
tintivo nas súas fachadas, que
os sinala como establecemen-
tos participantes no Pincho
Folk, diferenciando así mesmo
entre a ruta dos venres e a ruta
dos sábados.

Os/as clientes que degus-
ten os pinchos de tódolos lo-
cais entrarán no sorteo de
premios como circuítos ter-
mais, lotes de productos ou

cheques en efectivo. Para elo
terán que recoller as tarxetas
de participación nos estable-
cementos hosteleiros e ir cu-
bríndoa con en cada un dos
locais visitados. Tamén os/as
hosteleiros/as optarán aos
seus propios premios elexidos
pola clientela: Premio ó me-
llor pincho e premio á/ó me-
llor hosteleira/o. 

V Ruta Pincho Folk en Salceda

A
Coral Polifónica Ventos do
Val, da mosense parroquia de
Petelos, participou o 2 de se-

tembro en Santander no VI Ciclo
Coral Verán Musical 2017. O con-
certo de Ventos do Val incluído
neste ciclo realizouse na Igrexa San
Vicente da Maza de Guriezo, xunto

coa Coral Polifónica Santa María de
Cueto (Santander) e a Coral Zozoak
Abesbatza de Getxo (Bizcaia).

O concerto que Ventos do Val
ofreceu en Santander estivo com-
posto de cancións galegas, haba-
neiras, xotas, boleros, zarzuelas,
e cancións mariñeiras.   

Ventos do Val actuou en Santander 
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O
sábado 16 de setembro
terá lgar en Tui o ro-
teiro “Aloia Máxico, Mí-

tico e Lendario”, que forma
parte dos Roteiros Literarios ini-
ciativa do Servizo de Cultura e
Lingua da Deputación de Ponte-
vedra e da Asociación de Escri-
tores e Escritoras en Lingua
Galega.

O obxectivo é ofrecer unha
dobre visión, literaria e paisa-
xística, dos lugares nos que se
desenvolven, tendo especial im-
portancia no caso do Monte
Aloia as lendas e a sabedoría
popular. 

A escritora Marta Dacosta re-
saltou que dende a AELG hai
tempo que levan a cabo propos-
tas semellantes para ampliar o
coñecemento sobre os escritores
e escritoras en lingua galega e
como ferramenta de normaliza-
ción lingüística. Amais explicou
que nos roteiros propostos hai
sempre un espazo protagonista e
están centrados nun autor ou
obra, neste caso o encargado de
guiar o roteiro será Víctor Va-
queiro, do que Marta Dacosta
apuntaba que ten escrito unha
guía sobre o Aloia Máxico.

Os roteiros son de balde, pero
cómpre realizar unha inscrición

previa. Os interesados en parti-
cipar na proposta deste sábado
deben contactar co Concello de
Tui no 986 60 36 25. Hai dispo-
ñible un total de 50 prazas, da
que 44 estaban xa ocupadas o
día da presentación. Crearase
amais unha lista de agarda de
cubrirse todas a prazas, por se
se produciran baixas.

O roteiro comezará este sá-
bado, 16 de setembro, ás
11.30h no aparcamento do Par-
que Natural do Monte Aloia
preto das antenas, sendo guiado
polo escritor Vítor Vaqueiro. Dis-
correrá pola capela de San Xián
e o seu espazo adxacente, para
baixar na procura da muralla, e
visitar dous miradoiros, o do en-
xeñeiro Areses e o do castelo.
Tamén inclúe a Cruz do Aloia
que conmemorou o ano santo de
1900, que ofrece unha panorá-
mica sobre o Baixo Miño e, fi-
nalmente a cama de San Xián,
para terminar no mesmo punto
que o do comezo. O percorrido
relacionará as crenzas que rela-
tivas ao culto aos montes, os
corpos santos, ou os santos hi-
dróforos, así como os rituais le-
vados a cabo en certos lugares
do monte que teñen que ver coa
pedra do sol e a pedra da auga.

Roteiro “Aloia Máxico, Mítico e
Lendario” en Tui

A
colocación de carteis,
bandeirolas, rótulos, ad-
hesivos ou outros ele-

mentos publicitarios en
mobiliario urbano, nos parabri-
sas ou outros puntos de coches
e en calquera outro punto fóra
dos lugares establecidos está
prohibido tal e coma recolle a
Ordenanza Reguladora de Or-
nato e Limpeza Viaria.   A colo-
cación de carteis fóra dos
lugares permitidos está conside-
rado coma infracción leve, e o
pegado de elementos publicita-
rios no mobiliario urbano coma
infracción moi grave, polo que
estes feitos poderán ser sancio-
nados con multas que oscilan
entre os 200€ e os 800€ coma
sinala a ordenanza municipal.

A sanción recaerá sobre a

empresa ou particular que se
publicite ou apareza no citado
anuncio. Dende o Concello de
Tui realizase este recordatorio
ante a aparición nos últimos

días de gran número de carteis
en mobiliario urbano, algo que
está prohibido e poderá ser
sancionado de acordo a esta
ordenanza. 

A colocación de carteis, anuncios e outros
elementos fóra dos lugares establecidos será
sancionada con multas de entre 200 e 800€

A
senda da Pedra Santa,
cunha lonxitude de
9.995 metros, súmase á

rede de sendeiros cos que conta
o concello de Tui debidamente
sinalizados e identificados. O
Concello de Tui vén de colocar
nos últimos días os carteis ex-
plicativos do percorrido e de
limpar un pequeno tramo do
mesmo logo de que o club An-
daTui levase a cabo a súa sina-
lización en branco e verde, por
tratarse dunha senda local de
menos de 10 quilómetros de
acordo as marcas federativas.  

Trátase dunha senda circular
que ten o seu principal acceso
xunto á ponte sobre o río Louro
na Veiga, en pleno Camiño de
Santiago. Parte do seu traxecto
coincide co do propio camiño
portugués, pasando por lugares
coma a capela da Virxe do Ca-
miño ou a Ponte das Febres.
Pero tamén transcorre polo pon-
tillón do Louro e o Lagartón,
enlazando coa senda que foi
tamén habilitada este verán. 

A senda toma o seu  nome
do seu paso pola Pedra Santa,
un penedo do que a lenda dí

que saíu a imaxe da Virxe do
Camiño. Precisamente nos
carteis colocados recóllese
esa lenda en galego, castelán
e inglés. 

Tui conta cunha nova senda sinalizada de
dez quilómetros

A
Garda Civil incautouse
dunha plantación de mari-
huana, localizada na parro-

quia tomiñesa de Currás e
investiga ao seu propietario de 49
anos, como autor dun presunto de-
lito contra a saúde pública.

O Equipo de Investigación da
Garda Civil de Tui, en colabora-
ción cos efectivos do Posto de To-
miño, procedeu o pasado luns 11
á aprehensión dun total de 14
plantas de marihuana, que foron

localizadas polos axentes nun te-
rreo contiguo ao domicilio da per-
soa investigada.

Dáse a circunstancia de que o
ano pasado, nestas mesmas datas,
a Garda Civil había intervido 41
plantas de marihuana, en leste
mesmo lugar e á mesma persoa, á
que se lle volve a investigar, acu-
sado novamente dun presunto de-
lito contra a saúde pública, na súa
modalidade de cultivo de estupe-
facientes.

Do mesmo xeito que ocorreu
hai un ano, as sospeitas de que
esta persoa podería ter este ano
un novo cultivo de marihuana des-
pexáronse desde o aire aprovei-
tando un dos servizos rutineiros
que veñen realizando na provincia
co apoio do helicóptero da Garda
Civil, con base na Coruña.

As dilixencias instruídas foron
entregadas no Xulgado de Instru-
ción de garda de Tui, onde deberá
comparecer o investigado.

A Garda Civil descobre unha plantación de marihuana
en Tomiño
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D
esde o 25 de agosto, e
ata o vindeiro 23 de ou-
tubro permanecerá

aberto o prazo para participar no
concurso de ideas para a selec-
ción de tres propostas para a
construción dunha ponte para
peóns e bicicletas sobre o río
Miño. Así o estipula o anuncio
publicado hoxe no BOPPO e co
que se dá continuidade ao traba-
llo iniciado entre Deputación de
Pontevedra, Concello de Tomiño
e Cámara de Vila Nova da Cerveira
coa sinatura dun protocolo de co-
laboración no mes de xullo do pa-
sado ano, no que se establecía
que lle correspondía ao ente pro-
vincial a convocatoria deste con-
curso de ideas. 

Segundo as bases publicadas,
o obxecto do concurso é seleccio-
nar, con intervención de xurado,
as tres mellores propostas de es-
tudo técnico para a futura cons-
trución dunha  ponte
internacional para peóns e bici-
cletas sobre o río Miño, entre os
parques Espazo Fortaleza, en
Goián-Tomiño, e o Castelinho, en
Vila Nova da Cerveira. Cada unha
das propostas gañadoras recibirá
unha prima de participación de
9.000 euros. Posteriormente, as
tres propostas gañadoras serán
convidadas a participar na se-
gunda fase, que consistirá nun

procedemento negociado sen pu-
blicidade para a contratación do
servizo de redacción do antepro-
xecto da ponte.

Poderán concorrer a esta con-
vocatoria as empresas e profesio-
nais, individualmente ou en
equipo e coa habilitación empre-
sarial e profesional requirida nas
bases. Debido á  complexidade e
importancia do proxecto, esíxen-
selle uns requisitos mínimos de
solvencia para garantir a viabili-
dade e o éxito das propostas e
que os concursantes teñan un
amplo de grao de coñecemento,
capacitación e unha traxectoria
profesional no campo do deseño
estrutural e no desenvolvemento
de pontes ou pasarelas singula-
res. Ademais todos os traballos
deberán presentarse baixo lema
para garantir o anonimato das
propostas ata o fallo do xurado. 

Entre os criterios de valoración
destaca a calidade formal da pro-
posta, na que se terá en conta a
súa orixinalidade e calidade plás-
tica, atendendo á premisa de que
a ponte peonil constitúa un novo
referente na paisaxe e que ao
mesmo tempo sexa representa-
tiva da irmandade entre os pobos
das dúas beiras do río. 

Outros criterios a ter en conta
son a adecuación funcional, re-
lativa  a aspectos como a mini-

mización das afeccións ás condi-
cións de navegabilidade do río e
a integración nas redes viarias e
espazos públicos de ambas ban-
das do río; a integración am-
biental, que debe atender ao
respecto e integración paisaxís-
tica e natural de ribeira, e aos
elementos patrinominais e his-
tóricos da contorna; e tamén a
viabilidade técnica e construtiva
da solución proposta. Outro cri-
terio fundamental será a viabili-
dade económica da solución
proposta, que non debe superar
os 3.400.000 euros. 

Este concurso de ideas enmár-
case no proxecto europeo “Visit
Rio Miño” que ten como obxec-
tivo xeral a capitalización da
marca “Rio Minho” a través de
actividades transfronteirizas de

preservación, cualificación e va-
lorización ambiental dos recur-
sos asociados á promoción do
Río Miño como destino eco tu-
rístico. Dentro deste proxecto
contémplase a acción denomi-
nada ‘Centro de actractividade
de fluxos transfronteirizos: Par-
que Transfroiteirizo Castelinho-
Fortaleza, para ser executada
entre a Cámara de Vilanova de
Cerveira e a Deputación de Pon-
tevedra”. Unha acción que come-
zara a perfilarse no pasado ano,
coa sinatura do protocolo de co-
laboración entre Deputación,
Concello de Tomiño e Cámara de
Vila Nova de Cerveira, co obxec-
tivo de iniciar os trámites para a
futura construción da que será a
primeira ponte peonil entre as
beiras portuguesa e ponteve-

dresa do Miño. Tal e como xa se
anunciara naquel momento, esta
ponte permitirá unir as áreas re-
creativas dos dous países
creando un parque transfrontei-
rizo de xestión común cunha su-
perficie de 100.000 metros
cadrados, ademais de permitir a
comunicación directa entre os
dous núcleos urbanos, Goián-To-
miño e Vila Nova de Cerveira, in-
crementado as relacións sociais,
culturais e comerciais existentes
historicamente. Tamén permitirá
nun futuro o acceso de veciños
e veciñas de Tomiño e de O Rosal
á comunicación metropolitana e
eurorrexional por ferrocarril
desde a estación de Vila Nova de
Cerveira á liña ferroviaria Porto-
Vigo, actualmente en proceso de
modernización.

T
ras o acto de presentación
do pasado 8 de agosto no
Concello de Tomiño, o pro-

grama formativo “Cos pés na
terra” inaugúrouse na última se-
mana do mes de agosto coa pri-
meira actividade do seu
calendario, “Enxertos en plantas
de verán”, para a que as prazas
de inscrición se esgotaron rápi-
damente. Este primeiro curso de-
senvolveuse entre o Salón de
Plenos do Concello de Tomiño e
Viveiros Nilo, onde ten lugar a
parte práctica.

Ao longo do que resta de ano
e do primeiro trimestre do 2018,
a ADR irá desenvolvendo o seu
itinerario formativo con activida-
des e accións relacionadas co ám-

bito agrícola, forestal e agroali-
mentario. Entre as materias tra-
tadas destacan por exemplo a
preparación de solos e podas para
especies froiteiras atlánticas, o
control de pragas en cultivos, o
uso eficiente da auga ou os en-
xertos en plantas de inverno.
Buscando a promoción da activi-
dade económica agrícola, estuda-
ranse tamén ferramentas útiles
para o emprendemento e nocións
básicas de networking sobre ven-
das.

A maiores de todas estas ac-
cións teórico-prácticas, a progra-
mación complétase cunha visita a
Asturias, onde as persoas partici-
pantes poderán coñecer de pri-
meira man a xestión das especies

froiteiras na Comunidade veciña.
Coa creación da “Escola Eu

Rural”, a entidade asociativa
busca xerar unha ferramenta que
permita dirixir e orientar accións
e actividades de índole formativa
para o desenvolvemento e a im-
pulso do medio rural, onde se en-
cadra o percorrido formativo “Cos
pés na terra”.

Todas as accións terán lugar
gracias á promoción da ADR
MAIV – Baixo Miño e á financia-
ción ao 75% polo FEADER dentro
do Marco do PDR de Galicia 2014
– 2020, e contan coa colabora-
ción do Concello de Tomiño e a
entidade ACUBAM. “Cos pés na
terra” é un Programa que persi-
gue fomentar o desenvolvemento

do medio rural por medio da in-
formación e da sensibilización en
materia agrícola, e está dirixido
a tódalas persoas interesadas do

territorio que poden facer as
súas pre-inscricións a través da
páxina web da ADR Eu Rural,
www.eurural.org. 

O Programa “Cos Pés na Terra” da Escola Eu Rural comezou o seu itinerario
informativo e demostrativo.

A Deputación de Pontevedra da por iniciado o prazo para o concurso de
ideas para a construcción da ponte peonil que unirá Tomiño e Cerveira
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A
Xunta Directiva da Socie-
dade Pro-Monte Santa
Trega continuou na tarde

deste luns coa Xunta Extraordina-
ria comezada o pasado xoves 10
de agosto convocada polo presi-
dente en funcións, Antonio Mar-
tínez, co obxectivo de decidir
sobre o destino da institución e
o seu patrimonio. 

Amais do presidente, asistiron
á reunión na Casa Parroquial o
tesoureiro Manuel Martín Goyás,
o vicesecretario Miguel Sobrino e
os vogais Florentina Andrés Álva-
rez e Jesús García Villadóniga.

Nova cancelación da votación
Ao comezo da sesión e tras

facer entrega aos membros da Di-
rectiva dos documentos da insti-
tución, tal e como se tiña
acordado na sesión do pasado luns
21 de agosto, Antonio Martínez
expresou a súa clara vontade de
realizar nesta terceira convocato-
ria a votación sobre a disolución,
en cumprimento do obxectivo para
o que se tiñan convocado.

Para o mantemento da súa
postura, o presidente en funcións
basease, segundo explicou, no
informe xurídico elaborado pola
Deputación de Pontevedra, se-

gundo o cal ante a ausencia de
socios en activo corresponde á
Xunta Directiva decidir sobre o
futuro da sociedade. 

Engadiu, como fundamentos
legais que “amparan” a súa posi-
ción, un novo informe xurídico
elaborado polo avogado do Con-
cello da Guarda no que, en inter-
pretación do establecido no
Código Civil e a Disposición Tran-
sitoria Primeira da Lei Orgánica
1/2002, a ausencia de pagos das
cotas dos socios durante máis de
tres décadas implicaría unha xus-
tificación legal suficiente para a
disolución da institución, por
inactividade da mesma e/ou por

terse alcanzado os fins para os
que foi creada. 

A pesar dos informes xurídicos
presentados, Miguel Sobrino pro-
puxo solicitar un novo informe á
“entidade da Xunta que vela por
estas cuestións”, segundo afir-
mou o vicesecretario. 

Dadas as discrepancias entre os
membros da Directiva, a votación
sobre a disolución da Sociedade
Pro-Monte Santa Trega quedou
novamente suspendida nesta ter-
ceira convocatoria, quedando
pendente o establecemento
dunha nova data de reunión unha
vez se obteña o devandito in-
forme da Xunta de Galicia. 

A Pro-Monte apraza novamente a votación
sobre a disolución e pedirá un informe

xurídico á Xunta

A
Oficina Municipal de Infor-
mación Xuvenil (OMIX)
abríu o prazo de inscrición

nas actividades anuais de aero-
bic, pilates e multiximnasia, di-
rixidas principalmente á
poboación adulta. Os horarios

previstos das actividades son:
Aerobic: martes e xoves de 20:30
a 21:30 horas; Pilates: martes e
xoves de 19:00 a 20:00 horas e
Multiximnasia: luns e mércores
de 11:00 a 12:00 horas.

Os prezos mensuais son de 20

euros para aerobic, 22 euros para
multiximnasia e para pilates,
28,50 euros.

Para inscribirse, as persoas
interesadas deberán dirixirse á
OMIX da Guarda no seu horario
de 8:00 a 15:00 horas, cha-
mando ao teléfono 986 614 546,
ou ben a través de correo elec-
trónico, dirixindo a súa solici-
tude a información@aguarda.es. 

Aberta a inscripción para as
actividades deportivas para adultos

O
Concello da Guarda leva
anos reclamando un
acordo co ente público

Portos de Galicia co fin de facul-
tar á Policía Local para que esta
poda actuar na zona portuaria
non restrinxida, impedindo o
estacionamento irregular.

Fai un ano, o único que se
conseguiu foi unha proposta de
convenio por parte de Portos
de Galicia que supoñía a asun-
ción dunhas condicións dificil-
mente asumibles polo Concello
xa que, entre outras cousas,
propoñía que a Policía Local da
Guarda remitise as denuncias á
entidade autonómica para que
esta se fixera cargo da súa tra-
mitación. Isto, de feito, impli-
caba que a Policía Local
estivera traballando para Portos
de Galicia. 

Vista unha sentencia contra

a autoridade portuaria na que
se recoñecía á Policía Local
como competente para actuar
nas vías de acceso libre aínda
cando estas sexan competencia
de Portos de Galicia, dende o
Concello solicitouse o estudo
do caso particular da Guarda.

As conclusións de base legal
indican que o Concello e a súa
Policía Local teñen autoridade
para regular, ordenar, vixiar,
sancionar e denunciar nos
temas relativos ao tráfico e á
seguridade viaria nas vías urba-
nas competencia da entidade
pública. É por isto que informa-
mos de que a partir de agora a
Policía Local realizará labores
de vixilancia  e información
para evitar as infraccións de
tráfico, regulará o aparcamento
e mellorará a seguridade viaria
no porto da Guarda.

A Policía Local da Guarda
vixiará e regulará o

aparcamento na rúa do Porto
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A
directora da Axencia de
Turismo de Galicia, Nava
Castro, e o alcalde do Con-

cello da Guarda, Antonio Lomba,
asinaron esta mañá o convenio
para o proxecto de construción
dunha área de información e con-
trol ao Monte Santa Trega, deno-
minado Porta do Trega.

O Concello recibirá unha con-
tía total de 200.000 euros para
acometer as obras de mellora do
punto de control de visitantes, a
construción dun novo punto de

información e unha zona de ser-
vizos, ademais da modificación
das vías de entrada.

O proxecto toma o nome da si-
militude estética da obra cunha
porta de acceso ao monte, dentro
da cal se incluirán as áreas de in-
formación, recepción e servizos.
Neste sentido, Nava Castro des-
tacou a necesidade do proxecto,
considerado como “prioritario”
pola Axencia de Turismo de Gali-
cia, por ser “unha forma de pro-
moción” coa que se dota dunha

mellor recepción aos milleiros de
visitantes que cada ano se ache-
gan a este emblemático destino
turístico.

O alcalde da Guarda, pola súa
parte, quixo destacar a importan-
cia “tamén de cara ao futuro” das
melloras que se pretenden co
proxecto, de xeito que estas
obras sirvan tamén como base
para a optimización da xestión
do Monte Santa Trega nos próxi-
mos anos.

O custo total do proxecto as-

cende a 220.000 euros, dos cales
o Concello da Guarda asumirá
20.000€. Preténdese que a obra
estea completada o próximo

verán, sempre e cando se consiga
o necesario permiso da Dirección
Xeral de Patrimonio Cultural da
Xunta de Galicia.

O Concello e a Axencia de Turismo de
Galicia asinan o convenio para a
construción da Porta do Trega

D
ende comezos da lexisla-
tura no ano 2015, vé-
ñense mantendo

xuntanzas entre o Concello da
Guarda, o Consorcio Galego de
Igualdade e Benestar e a Conse-
llería de Política Social nas que o
alcalde da localidade, Antonio
Lomba, reclama á inclusión da es-
cola infantil municipal na rede de
escolas infantís Galiña Azul xes-
tionadas polo Consorcio, así como
o aumento de prazas para nenas
e nenos de entre 0 e 3 anos. 

Dende o Concello, a instancia
do Conselleiro, estudáronse dúas
opcións para a ampliación das
prazas dispoñibles na nosa loca-
lidade: a ampliación da escola in-
fantil xa existente ou ben a
construción dunha nova escola,
habilitando o edificio das antigas

vivendas do colexio Manuel Ro-
dríguez Sinde. Tanto dende o
punto de vista técnico como eco-
nómico, o goberno local consi-
dera como mellor proposta a
construción dunha nova escola, o
que permitirá, ademais, a recupe-
ración dun edificio emblemático
da Guarda. 

Na reunión mantida o pasado
mércores en Santiago de Compos-
tela, o conselleiro de Política So-
cial, José Manuel Rey Varela, o
xerente do Consorcio Galego de
Igualdade e Benestar, Perfecto
Rodríguez, o alcalde da Guarda,

Antonio Lomba, e a concelleira
de Servizos Sociais, Teresa Vi-
cente, trataron os temas relativos
os centros intantís arriba mencio-
nados. Nesta liña, o conselleiro
adquiriu o compromiso de cofi-
nanciar a construción dunha es-
cola intantil na Guarda.

Con todo, o Concello encar-
gará nos próximos días o pro-
xecto de execución do novo
centro, que contará co asesora-
mento dos técnicos do Consorcio
Galego de Igualdade e Benestar,
co obxectivo de dar a coñecer
nun breve prazo o custo total da
obra á Consellería de Política So-
cial e, deste xeito, poder ser tidos
en conta nos orzamentos da
Xunta de Galicia para o próximo
ano, no caso de que o Goberno
autonómico o estime oportuno.

A Xunta comprométese a cofinanciar a
construción dunha nova escola infantil
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O
Centro de Acollida e Protección de
Cans Abandonados (CAAN) da  De-
putación de Pontevedra, do que o

Concello da Guarda é membro, inicia unha
campaña de rehabilitación de animais mal-
tratados, co fin de fomentar a adopcións
daqueles animais vítimas de danos e su-
frimento tanto físico como psicolóxico. 

Baixo o lema “Devólvelle a confianza”,
a campaña pon o foco neste grupo de ani-
mais por ser os máis vulnerables e chama
á adopción como unha alternativa priori-
taria que permita a súa rehabilitación.

“A túa implicación é fundamental na
adopción, favorece a súa recuperación e
devólvelles a confianza nas persoas”, ad-
virten dende CAAN. Non obstante, compre
ter en conta que a adopción dun animal
maltratado é unha situación  complexa
que supón moito tempo e dedicación,
polo que esta debe ser unha decisión
consciente e responsable. 

Que se pode considerar maltrato?
O maltrato inclúe todas aquelas ac-

cións nas que se provoca dano ou sufri-

mento, tanto físico como psicolóxico, de
xeito que o estado de saúde e as emo-
cións e sentimentos dos animais tamén
deben ser tidos en conta. Tanto os danos
físicos coma os emocionais precisan de
tratamento veterinario, pero tamén de
moita implicación por parte das persoas
coidadoras e futuras propietarias, xa que
a total rehabilitación dos animais de-
pende delas en gran medida.  

O CAAN atende unha media anual de 50
animais procedentes de situacións de mal-
trato, retirados ou incautados polas auto-
ridades.  A súa atención e coidado son
algunhas das funcións máis completas e
importantes que asumen os refuxios e cen-
tros de recollida, xa que o seu labor é fun-
damental na recuperación e reinserción
dos animais. 

O centro pertencente á Deputación de
Pontevedra desenvolve, ademais, un papel
fundamental na elaboración de informes
periciais que advirten sobre o estado dos
animais, os danos producidos e as súas
consecuencias, e colabora coas autoridades

administrativas e xudiciais na persecución
do delito. Os máis comúns están relaciona-
dos con situacións de abandono, mala ali-
mentación, enfermidade ou cans
permanentemente encadeados. 

En moitas ocasións, a estancia dos
animais maltratados nos centros de aco-
llida prolóngase por restricións temporais
para a acollida e cesión, a causa de ac-
tuacións administrativas e xudiciais con-
tra as persoas causantes do maltrato.
Unha vez que sexa permitida polas auto-
ridades xudiciais, a adopción dos animais
maltratados é prioritaria, xa que aqueles
que presentan alteracións emocionais
precisan dun ambiente estable e tran-
quilo que lles proporcione seguridade

O Centro de Acollida e Protección
Animal

O Centro de Acollida e Protección Ani-
mal (CAAN) púxose en marcha no ano
2013, contando na actualidade con 49
concellos adheridos, entre eles o Concello
da Guarda. As instalacións do centro ató-
panse en Lugar do Busto, na parroquia da

Armenteira do Concello de Meis.  
O CAAN realiza numerosas campañas di-

rixidas a concienciar á sociedade do bo
trato e os coidados que lles han de dis-
pensar aos animais domésticos, conseguir
que a adopción se converta na alternativa
principal ou a necesidade de que leven o
seu microchip de identificación. 

Aquelas persoas interesadas en adop-
tar poden acudir ao centro no seu horario
de apertura (de luns a venres de 12 a
19:30 horas e sábados de 11 a 14 horas)
e solicitar información a través no telé-
fono 986 140 360 ou ben a través da súa
páxina web, www.caan.depo.es. 

A campaña “Devólvelle a confianza” de CAAN anima á
adopción de animais maltratados

O
s Concellos da Guarda
e Caminha organizan
para este sábado 16

de setembro unha nova an-
daina no marco das iniciativas
conxuntas para a candidatura
do estuario do río Miño a Pai-
saxe Cultural da UNESCO. 

Co nome “Fortalezas do
Miño”, a andaina ofrece unha
ruta interpretativa polas forta-
lezas dos marxes do río, in-
cluíndo os fortes de San
Lourenzo de Goián (Tomiño),
San Francisco de Lovelhe, Ca-
minha e o Castelo de Santa
Cruz, todas elas construídas

durante a Guerra de Restaura-
ción portuguesa, no século
XVII.

O percorrido será de 22 qui-
lómetros e dificultade baixa.
Un autobús sairá do Castelo de
Santa Cruz (rúa da República
Dominicana) ás 8:30 horas
para levar aos participantes
ata Goián. Na parroquia tomi-
ñesa comezará o percorrido
que chegará ata A Guarda, pa-
sando por Vila Nova de Cer-
veira e Caminha, localidades
onde será posible apreciar e vi-
sitar as fortalezas existes
cunha breve explicación da im-

portancia de cada unha delas. 
Unha vez en Caminha, e tras

a parada para o almorzo, os
participantes tomarán o trans-
bordador das 15:00 horas ata
A Guarda, onde visitarán o
Centro de Interpretación do
Castelo de Santa Cruz. A hora
aproximada de remate é ás
16:00 horas. 

O custe de participación é de
5 euros por persoa, previa ins-
crición na Oficina Municipal de
Turismo situada na Casa do Con-
cello, no teléfono 986 614 546
ou ben a través do emai l :
turismo@aguarda.es

Caminha e A Guarda organizan unha
andaina polas fortalezas do Baixo Miño

O
atleta guardés, Manuel
Flores Cerqueira, repre-
sentando á Sociedade

Atletismo Do Trega, cun rexistro
de 1:27:28 e cun ritmo de 4:09
km. obtivo a medalla de ouro de
Campión Galego na categoría M-
60. O pódium completouse con
Xoan Ramón Fernández Garrido,
de Atletismo Milladoiro 1:28:38
medalla de prata e Juan Cameán
Lampón, de Veteranos Samil,
1:34:59 medalla de bronce.

O Concello de Santa Uxía de
Riveira e a Federación Galega de
Atletismo, organizaron conxun-
tamente o pasado 10 de setem-
bro, o I Medio Maratón Riveira
21 e o XXVII Campionato de Ga-
licia de Media Marathón, nas ca-
tegorías absoluto, junior,
promesa e veteranos. A proba
disputouse sobre unha distancia
homologada de 21.097km cunha
participación de preto de catro-
centos atletas.

O guardés Manuel Flores
Cerqueira, Campión Galego de

Media Marathón M-60
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O
Plan Especial de As Cos-
teiras está a suscitar un
movemento social e ve-

ciñal como non se vivira en anos
no Concello de Baiona e o Bloque
Nacionalista Galego respondeu ás
peticións de infomación convo-
cando un encontro aberto no que
expuxo os por ques da súa oposi-
ción a este planemeanto depor-
tivo, reforzando esta posición
coa colaboración de Serxio Re-
gueira, veciño da parroquia de
Domaio en Moaña e Presidente da
Plataforma en Defensa da Ría,
que falou dos antecedentes e
presente do campo de golf na súa
parroquia.

Durante o acto distribuíronse

un cento de modelos de alega-
ción, demandando os veciños e
veciñas máis copias, mesmo para
distribuir entre coñecidos e fami-
liares. A propia Comunidade de
Augas e a Asociación de Veciños
de Baredo van repartir casa por
casa modelos durante o vindeiro
Domingo e até a finalización do
prazo de alegacións, o vindeiro
día 14, habilitarase un mesa de
recollida de alegacións no propio
centro cultural.

Así mesmo, varios colectivos e
organizacións colaboran na orga-
nización dun saída á zona afectada
polo Plan Especial, co fin de coñe-
cer os valores paisaxísticos, natu-
rais e mesmo arqueolóxicos que se

atopan alí. Mais si nalgo existe
preocupación entre os veciños e
veciñas de Baredo é pola afección
aos recursos hídricos, xa que as
súas vivendas dependen das minas
que rodean As Costeiras.

A pesares de que o día 14 re-
mata o prazo de alegacións, foron
moitos os presentes que deman-
daron continuar a organizar ac-
cións que visibilicen as taras do
proxecto deportivo e que se con-
ciencie non só á parroquia de Ba-
redo, sinón tamén a todo o
Concello de Baiona e alén do
mesmo. Iago Pereira, Portavoz
Municipal do BNG, precisamente
relatou neste sentido o irreal do
estudo económico, que en caso

de ser errado e ter que producirse
un rescate por insolvencia da ex-
plotación, podería supoñer uns
custes de máis de 15 millóns de
euros ás arcas municipais. Enga-
dido a isto, a expropiación for-
zosa dos terreos, na actualidade
en mans comunais, supoñería
unha inversión de como mínimo
2 millóns de euros, a cambio dun

canon anual de 30.000 €.
Si algunha conclusión pode

extraerse do encontro aberto or-
ganizado polo BNG foi que os ve-
ciños e veciñas de Baredo asisten
con preocupación á implantación
dun proxecto que non foi consul-
tado en ningún momento con
eles e que non van aceptar pola
vía da imposición.

Éxito de participación no encontro aberto do BNG
contra o proxecto de campo de golf

O
xurado da X edición do cer-
tame poético Victoriano
Taibo que convoca o Conce-

llo de Gondomar, en colaboración co
Instituto de Estudos Miñoráns, reu-
nido o 11 de setembro, de entre as
49 obras presentadas, elixiu como
obras finalistas, as que ostentaban
os seguintes títulos por orde alfa-
bética: As cinzas de Pasolini, Ero-
sións, Laxa negra, Saint Pièrre et
Michelon.

O veredicto definitivo darase a co-
ñecer nos próximos días, momento
en que se fará público o gañador ou
gañadora desta décima edición.

A entrega do premio será o día
18 de novembro nun acto que deco-
rrerá no Auditorio Lois Tobío de
Gondomar.

Catro finalistas optan
ao Premio de poesía
Victoriano Taibo na

súa Xª ediciónO
Consello Superior de
Investigacións Científi-
cas (CSIC), a Obra So-

cial "la Caixa" e o Concello de
Nigrán puxeron en marcha neste
municipio Ciudad Ciencia
(www.ciudadciencia.es), un pro-
xecto de divulgación científica
cuxo fin é que os habitantes de
localidades españolas coñezan
de primeira man a actualidade
científica e tecnolóxica.

O alcalde Juan A. González,
a coordinadora de proxectos
da área de Cultura Científica
do CSIC, Carmen Guerrero e di-
rector da área de Negocio de
CaixaBank en Pontevedra Sur,
Igor das Heras presentaron
este martes, 12 de setembro,
o proxecto aos veciños.

“Tratamos de xerar unha
contorna de diálogo coa co-
munidade científica onde de-
bater, informarse, participar e
gozar aprendendo sobre cien-
cia e tecnoloxía a partir dos
intereses e recursos existentes
en cada localidade”, explicou
Carmen Guerrero.

Cidade Ciencia pon a dispo-

sición das cidades adheridas a
este programa actividades de
divulgación científica en múl-
tiples formatos (exposicións,
conferencias, visitas a centros
de investigación, etc.) que se
incorporan á programación
cultural de cada municipio, así
como talleres online de parti-
cipación cidadá creados por
investigadores do CSIC. As ac-
tividades abarcan diferentes
temáticas e propoñen, por
exemplo, crear unha horta
onde aprender, a través do mé-
todo científico, conceptos de
agricultura sustentable. Outros
talleres convidan a coñecer as
propiedades do aceite de
oliva, do chocolate, incluíndo
unha cata, ou a descubrir
como funciona o noso olfacto
e a súa conexión co cerebro. 

O proxecto comeza cun es-
pectáculo de monólogos cien-
tíficos o día 29 de outubro,
domingo. O grupo The Big Van,
composto por investigadores e
investigadoras en activo, res-
ponderán de forma divertida e
sen perder rigor a preguntas

como cal é a forma óptima para
encher un volume? ou como
funciona un acelerador de par-
tículas? Esta actividade, pen-
sada para aprender e facer rir,
celebrarase ás 19:30 horas no
Auditorio do Concello de Ni-
grán. A entrada é libre ata
completar aforamento.

Cidade Ciencia lanzouse en
marzo de 2012 e actualmente
conta con máis de 40 localida-
des participantes situadas en

toda España. Ao longo do curso
2017-2018 a iniciativa seguirá
crecendo coa incorporación de
novas localidades. Nigrán é o
segundo municipio de Galicia
en adherirse a Cidade Ciencia,
xunto con Cangas do Morrazo,
que forma parte da iniciativa
desde 2013.

Toda a información actuali-
zada sobre a programación de
Nigrán pódese consultar na
web www.ciudadciencia.es.

O CSIC e a Obra Social "la Caixa" levan a ciencia a Nigrán

www.novasdoeixoatlántico.com



NOVAS DE TURONIO | Setembro de 201728

Novas da Raia

A
Câmara Municipal de Mon-
ção está apostada em ga-
rantir um regresso às aulas

em igualdade de circunstâncias a
todos os alunos do concelho.
Entre um conjunto de atividades
previstas, umas já realizadas e
outras por realizar, decorreu, na
manhã de hoje, a entrega de ma-
terial escolar a famílias monça-
nenses com dificuldades
económicas.

A iniciativa, que teve lugar no
auditório da Biblioteca Municipal
de Monção, foi promovida pela
Comissão de Proteção de Crianças
e Jovens de Monção, contando
com a colaboração da iniciativa
privada através do Grupo Centro
Funerário do Alto Minho (CFAM).
Foram abrangidas 71 crianças de
40 agregados familiares acom-
panhados pela comissão.

Os kits escolares, entregues
numa bolsa promocional do Mu-
nicípio de Monção, são constituí-
dos por cadernos, lápis, afias,
canetas, tesouras, colas, réguas,
lápis coloridos, cartolinas, capas,
encontrando-se adaptados à es-
pecificidade de cada ano letivo.

Conceição Soares agradeceu
o apoio dos parceiros, incentivou
o meio empresarial a seguir o
exemplo da CFAM e desejou um
bom ano letivo a todos.

Entrega de
material escolar

U
ma nova fábrica de
transformação de atum
vai instalar-se no Par-

que Empresarial do Fulão, em
Vila Nova de Cerveira, criando
mais de 200 postos de trabalho,
num investimento superior a
seis milhões de euros. Com os
trabalhos de terraplanagem já
iniciados, a unidade Central Lo-
mera Portuguesa S.A. entrará
em atividade em março de
2018.

Duas das mais importantes
empresas da Galiza na área da
transformação de pescado - Mar-
frio e Atunlo – uniram vontades
e interesses para construir, em
Vila Nova de Cerveira, uma nova
unidade industrial com capaci-
dade para produzir até 20 mil to-
neladas de atum, destinadas ao
mercado europeu.

Com os dois polos industriais
lotados e perante o interesse de

potenciais novos investidores, o
Município de Vila Nova de Cer-
veira estabeleceu, em 2016, um
protocolo de cooperação com a
Construções Gradin - entidade
proprietária do Parque Empresa-
rial do Fulão - para unir esfor-
ços na promoção e
flexibilização dos cerca de 40

hectares disponíveis.
A instalação desta nova fá-

brica, num investimento supe-
rior a seis milhões de euros, é o
resultado do esforço e empenho
do atual executivo na captação
de novos investimentos para o
concelho. “É a consolidação do
trabalho que temos feito com o

objetivo de potenciar a econo-
mia local. Vila Nova de Cerveira
tem-se tornado uma referência,
quer ao nível do investimento,
quer da criação de postos de
trabalho", realça o presidente
da Câmara Municipal Fernando
Nogueira.

Apresentando o Parque Em-
presarial do Fulão como uma ex-
celente oportunidade de
negócio, quer pela localização
geoestratégica, quer pelas con-
dições de desburocratização as-
sociadas ao processo de
licenciamento, o protocolo assi-
nado em outubro de 2016 deter-
mina que o Município
cerveirense possa ser interme-
diário na venda dos lotes dispo-
níveis e a Construções Gradin
garanta a disponibilização dos
terrenos e concretize as possí-
veis transações com a maior ce-
leridade possível.

Nova fábrica de transformação de pescado vai criar
200 empregos em 2018

L
ocalizado no Mercado Mu-
nicipal de Monção, loja 4,
o Banco da Mãe e do Bebé

é um espaço de partilha entre
quem pretende contribuir e
quem pretende receber artigos
de grávida, bebé e crianças até
aos 6 anos. Encontra-se aberto
todas as quintas-feiras das 9h30
às 12h00 e das 14h30 às 17h30.

Promovido pelo Banco Local
de Voluntariado de Monção, o

Banco da Mãe e do Bebé recebe
todo o tipo de puericultura em
bom estado como carrinhos, ban-
heiras, berços, espreguiçadeiras,
esterilizadores, acessórios de
banho etc, bem como artigos
para cama como lençóis de berço,
cama infantil, mantas, almofadas,
toalhas de banho etc.

Em funcionamento há dois
anos, as voluntárias do Banco da
Mãe e do Bebé recebem também

roupas em bom estado para
bebés, grávidas e crianças até
aos 6 anos. Posteriormente, o
material rececionado é disponi-

bilizado às famílias monçanen-
ses que dele necessitam, contri-
buindo para minorar as despesas
financeiras.

Banco da Mãe e do Bebé de
Monção
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A
pós a demolição das qua-
tro casas existentes na-
quele local, o pano de

muralha ficou descaraterizado.
Intervenção visa eliminar os
elementos dissonantes no lado
norte e poente, garantindo
maior dignidade aquele espaço
patrimonial. 

Os trabalhos de conservação
da muralha no Baluarte da Cova
do Cão iniciaram-se esta se-
mana, tendo um prazo de exe-
cução de 30 dias. A intervenção
tem como finalidade eliminar
as “marcas” que ficaram visí-
veis após a demolição de qua-
tro habitações encostadas ao
muralhado.

No lado poente, está pre-
visto limpar o alambor da mu-
ralha de todos os elementos
dissonantes, nomeadamente
betonilhas, azulejos, telhas e
escadas em cimento. Pretende-
se também reconstruir a parede
de granito e o seu capeamento
com granito da região semel-
hante ao existente.

Do lado norte, os trabalhos
em execução visam construir

um muro ao nível da escarpa
que suporte as terras, elimi-
nando, desta forma, elementos
de betão e chapa de zinco e
ferro que, de forma pouco con-
vencional e estética, está a
“segurar” a terra.

A intervenção, a cargo da
empresa “Mário César Rodri-
gues, Construções – Sociedade
Unipessoal, Lda” com o valor
de 10.598,80 €, imposto in-
cluído, tem como objetivo ga-
rantir maior dignidade aquele

pano de muralha que ficou des-
caraterizado com a demolição
das casas existentes naquele
local.

Refira-se que toda a aquela
zona vai ser objeto de uma in-
tervenção profunda, cujo obje-
tivo consiste em tornar mais
funcional e atrativo aquele
amplo espaço urbano, uma das
principais entradas no centro
histórico com a presença de vá-
rios serviços públicos e estabe-
lecimentos comerciais.  

Trabalhos de conservação da muralha do
Baluarte da Cova do Cão

A
s Jornadas Europeias do
Património 2017, este ano
subordinadas à temática

“Património e Natureza”, reali-
zam-se no território nacional nos
dias 22, 23 e 24 de setembro.
Monção associa-se à iniciativa
com diversas atividades culturais
que decorrem no dia 23 de se-
tembro, sábado.

No nosso concelho, o pro-
grama compreende percurso
orientado pela branda de Santo
António de Vale de Poldros,
entre as 9h30 e as 13h00, visita
a casa rural/arquitetura popular
em Longos Vales, entre as 14h30
e as 16h00, com atuação do
Grupo de Folclore “Amigos de
Longos Vales”.

O programa continua com re-
criação de alguns quadros da
Função do Senhor dos Passos, em
Pias, entre as 16h15 e as 17h45,
terminando na Quinta da Pedra,
em Longos Vales, com visita
guiada à adega e prova de vin-
hos, entre as 18h00 e as 19h30.

A relação “Património e Natu-
reza” pode ser uma fonte inesgo-
tável de conhecimento, de

criatividade e de recreação, nela
residindo um enorme potencial
para um desenvolvimento harmo-
nioso e equilibrado ao nível cul-
tural, social e económico.

Desta forma, a temática em
questão pretende chamar a aten-
ção para a importância da rela-
ção entre as pessoas, as
comunidades, os lugares e a sua
história, mostrando como o pa-
trimónio e a natureza se cruzam
nas suas diferentes expressões,
mais urbanas ou mais rurais.

Jornadas Europeias do
Património em Monção

O
Club Ciclista Ponteareas ven de
proclamarse 3º por equipos no
Trofeo Asturcántabrogalego,

coa última proba celebrada en Boiro.
Afiánzase así como o terceiro me-

llor equipo de Cadetes do Norte, solo
sendo superados polos equipos MMR
e Aseguras-Indupime.

Para tódolos rapaces e para o Clube
Ciclista Ponteareas é unha honra con-
seguir este logro, xa que proclámase
como mellor Clube Galego do Trofeo
AsturCántabroGalego.

Este primeiro fin de semana de se-
tembro tamén se disputou a proba de
Minibtt de Cambre, logrando tamén
varios podiums en varias categorias
como o 3º Posto de Leire Mariño, 5º
Posto de Ainoa Posada e por suposto
o 1º posto de Miguel Rodriguez, que
fixo unha carreira meteorica, saindo
na 14º posición e logrando a poucos
metros da saida colocarse na primeira
posición durante toda a proba, mar-
cando un ritmo moi forte, que solo os
mellores puideron seguir.

O C.C. Ponteareas 3º no trofeo
Asturcántabrogalego O

pasado día 3 de setembro tiveron
lugar en Arbo o I Trofeo Futbol
Sala Feminino San Roque 2017, no

Pavillón, e o Trofeo Vila de Arbo de futbol
donde o equipo recen constituido de Arbo
gañaba na tanda de penaltis o de As Neves.

Trofeos de verán en Arbo



NOVAS DE TURONIO | Setembro de 201730

Miscelanea

Este cidadá acude a ese medio
coa seguridade que a misiva sera
reproducida na sua integridade
coa liberdade de expresión de por
medio.

Ponteareas e unha vila na que
entre outros sectores económicos
nesta vila esta con forte presenza
e profesionalidade a hostalería ós
que respeto casi na sua totali-
dade.

En cambio esta un certo esta-
blecemento familiar do referido
sector situado na Avenida de Ga-
licia no que o alevoso ánimo de
lucro casi custa a vida a un his-
tórico cliente enfermo crónico
puripatolóxico o 25 de xullo

2015.
AS 22:53 da referida data

a"señora"do referido establece-
mento ante o estado crítico e con
convulsións do proxenitor do que
suscribe axudada por unha em-
pregada e un veciño non se lle
ocurre mellor"solución" que o
traslado o enderezo do mesmo
nunha cadeira de rodas prestada
por un matrimonio clientes e re-
sidentes no mesmo inmoble si-
tuado na Avenida de Galicia.A
dona do enfermo ante o estado
do enfermo cunha considerable
intoxicación etílica ata entrar en
coma reclama auxilio a irmá
deste cidadá a efectos de movili-

zar o 061 ante a ausencia do que
suscribe.

O histórico e enfermo cliente
permanece tres días hospitalizado
en estado de coma e sondado.

A ememizade e manifesta por
ambas familias e agora cos cesio-
narios da cadeira de rodas.Enemi-
zade que non nos preocupa no
mais minimo.Ata son xente sen
escrupulos ante a situación que
estamos a padecer ó estar o en-
fermo en fase terminal logo
dunha longa enfermidade.

Ainda asi ata o día 7 de
agosto,2017 o establecemento
familiar segue a servir alcohól en
abundancia a pesar da notifica-

ción vía AXENCIA TURISMO DE
GALICIA logo da reclamación re-
xistrada ó efecto  e na actuali-
dade con recurso de alzada ante
a ponteareana Sra. Directora
Xeral de Turismo.

A 27 de xuño,2017 o enfermo
proxenitor accede o establece-
mento reclamado e se lle sirve al-
cohól e incluso este cidadá e
tratado con malos modales que
xa non causa sorpresa ata a in-
tervención da POLICÍA LOCAL re-
querida polos "educados e
honestos"hosteleiros.En cambio
agradecer a sensibilidade do
axente e ambas auxiliares ante a
negativa do establecemento a fa-

cilitar a folla de reclamacións que
a pesar diso e rexistrada a 28
XUÑ.2017.Incluso consta outra
rexistada a 20 XULL.2017.

Na Alcaldía do Concello de
Ponteareas consta denuncia re-
xistrada respecto do acontecido
a 25 de xullo,2017 e na actuali-
dade requerida pola SRA. VALE-
DORA DO POBO pola posible
omisión.

Agradezo a ese medio esta li-
berdade de relatar con toda vera-
cidade a actitude dos noxentos
hostaleiros e matrimonio veciño.

Unha aperta.
Remida por José Carlos Repre-

sas Domínguez.  76894904-Q

Carta ao Director

A
directora de Turismo de
Galicia, Nava Castro, e al-
caldesa de Forcarei, Belén

Cachafeiro, visitaron hoxe o re-
sultado das obras de recupera-
ción e posta en valor das
Neveiras de Fixó, intervención
realizada entre a Xunta de Gali-
cia e dito concello pontevedrés
no marco do acordo asinado hai
un ano e que permitiu a rehabi-
litación deste importante patri-
monio etnográfico, situado na
Serra do Candán.

Datadas no século XVII, as Ne-
veiras de Fixó poderán ser en
adiante visitadas, o que servirá
para difundir a historia da indus-
tria do xeo, moi descoñecida na
actualidade. Estas neveiras, pro-
piedade entón do Cabido da Cate-
dral de Santiago de Compostela,
eran explotadas polos monxes do
Mosteiro de Aciveiro, que obtiñan
deste recurso unha das súas prin-
cipais fontes de ingresos. De
feito, o comercio de xeo foi unha
das actividades máis rendibles da
época, pois o Camiño Real que

unía dito mosteiro co Ribeiro pa-
saba por estas montañas.

Os traballos, como lembrou
Nava Castro, realizáronse en
dúas fases. A primeira consistiu
no estudio arqueolóxico das ne-
veiras para coñecer as técnicas
e os materiais empregados na
súa construción, na que varios
especialistas formularon as súas
hipóteses. Rehabilitáronse, des-
pois, as neveiras e a súa con-
torna, con diversos traballos de
consolidación da superficie moi
respectuosos coas estruturas
existentes. Co fin de salvagardar
este notable patrimonio, só se
acometeron as intervencións
necesarias de protección, lim-
peza e posta en valor.

Nava Castro sinalou que
aínda se desenvolverán máis
iniciativas de mellora a través
dunha liña de subvención para
a correcta sinalización do lugar
nas proximidades e outras labo-
res de adecuación, que garanti-
rán unha boa experiencia aos
veciños e viaxeiros interesados.

Forcarei recupera as
históricas neveiras de Fixó

E
ntre a Finca de San Roque
ata a igrexa de Fátima, co-
ñecida polos Picos no Ba-

rrrio vigués de O Calvario, nese
tramo, moitos escaparates  dos
negocios, amosan  traballos
plásticos e coloristas realizados
a rotulador, firmados polo debu-
xante Mariano Marcos, de A
Proba do Carabiñal, asentado en
Vigo, desde 1960.

Están inspirados  na figura
do "espantallo" en cuias  rou-
pas figura impresa a  vieira e
igualmente no seu contorno,
pódese apreciar outros iconos
indicando o Camiño que deben
seguir os pelegrins que se diri-
xen a Compostela.

Os traballos plásticos forman
parte  do proxecto "Retorno dos
coidadores das hortas  polo Ca-
miño de Santiago.....Espantallos
ao Vento", ideado por Manuel Es-
tévez, evento que tuvo repercu-
sión na Vía da Prata, no Camiño
de Inverno en edicións pasadas.

Este ano decorre polo Camiño
portugués, iniciandose  as inter-

vencións no Mercado de Tomiño
cunha exposición multidiscipli-
nar  na que partriciparon artistas
de Galicia e resto da península,
así como a colaboración de  co-
lexios do Baixo Miño, na realiza-
ción do mural, nun Centro de
Enseñanza da zona así como a
colocación de espantallos  hor-
tas dalgun colexio  e por onde
transcurre a ruta. O Colectivo "
Malaherba" de Matamá, durante
a Festa da Sementeira na edición
2017 sumouse a iniciativa e aa-
gora as paredes do "Café Cen-
tral" de Redondela, mesmo a
beira do Albergue da vila cho-
queira, o aloxamento de "Pere-
grinos" e a Taberna Típica
Galega "A Pousada do Pere-
grino", ambalas duas na Parro-
quia de Portela do Concello de
Barro, acollen exposicións de di-
buxos do mesmo autor.

Pretende conseguir a impli-
cación de artistas ou de xente
do rural, na instalación de es-
pantallos, nos lugares de cultivo
cercanos a ruta de peregrinación

a Compostela, así coma tamén
en salas de exposicións no
mesmo itinerario.

.“Queremos dar a coñecer os
pobos polos que transcorre o Ca-
miño Portugués, un xeito tamén
de espallar a creatividade e dar
a coñecer o desenvolvemento
hortícola, histórico, cultural e
etnográfico o longo do Camiño”,
explican os organizadores.

Pensan que os espantallos
son máis que unha ferramenta
para aledar aos paxaros e retor-
nen paisaxe rural.

Mariano Marcos Abalo, actor,
poeta, humorista, dibuxante é
natural de  A Pobra do Carabiñal,
reside en Vigo desde casi seis
décadas, forma parte de  grupo
poético Brétema, colectivo que
se reune periodicamente, na So-
ciedade  Cultural de O Calvario
(Vigo). Foi colaborador de Faro
de Vigo e  na actualidade de
Vigo Deportivo.

Debuxos de Mariano Abalo, inspirados no
Espantallo, en Barro e Redondela

As exposicións pódense ver no Albergue de 
Peregrinos e Taberna Tipica A Pousada, ambos na
Portela (Barro) e no Bar Central de Redondela.

Por Manuel Estevez
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Opinión
Nemesio Barxa - Advogado

R
esulta certamente indig-
nante todo o armamento
dialéctico e de falsas no-

ticias ou informações a conta da
muito legítima pretenssão de
Catalunya de consultar democrá-
ticamente a seus cidadãos refe-
rido a seu sistema de governo e
da sua dependencia ou indepen-
dencia respecto de outros esta-
dos, designadamente Espanha.
Haverá algo mais democrático?
Carece de lógica esso de que
todos os cidadaos do Estado es-
panhol deveriam mostrar sua
conformidade ou disconformi-
dade com a saida de Catalunya
do Estado; som eles os que se
querem ir e parece lógico que se
maioritariamente desejam inde-
pendizarse ou artelhar uma nova
ou determinada relação política
som eles que deverám decidir;
se, polo contrario, fossem expul-
sos penso que nesse caso sim
deveria consultarse ao resto do
Estado espanhol de se havia
conformidade maioritaria para
sua expulsão ou incluso para seu
artelhamente em determinadas
condições.

Penso que o determinante
para aceptar a decissão se um
povo relativa ao ejerciço da sua
soberania não é sua historia
senão sua decissão  maioritaria

no momento determinado evi-
denciada em actos claros realiza-
dos a través do tempo.

Escoito vozes autorizadísimas
de tertulianos e incluso intelec-
tuais deslitigimando o proceso
catalán porque Catalunya nunca
foi um reino nem foi indepen-
dente senão um territorio depen-
dente da Corona de Aragón. E
como a historiografia no Estado
español foi totalmente detur-
pada, manipulada e desfigurada
para construir ideologicamente a
sacrosanta unidade nacional o
boato toma corpo e passa á ca-
tegoría de verdade.

Pois bem os territorios do
norte da actual Catalunya forma-
vam parte da provincia romana
Hispania Citerior, depois Tarra-
conense, e pasaron por diversos
avatares entre eles o reino visi-
gótico com Ataulfo á cabeza e
sua esposa Gala Placidia com ca-
pital em Tarraco; com posterio-
ridade a conquista polos mouros
formou parte  da Marca Hispá-
nica carolingia. No S. IX o mo-
narca carolingio nomea a
Wifredo el Velloso conde de Cer-
daña, de Barcelona e de Gerona,
e transmítelhe o governo, quem
á sua vez o transmite a seus des-
cedentes polo que no S. X os
condados covertironse em inde-

pedentes, rompendo o débil elo
existente com a monarquia Caro-
lingia o conde Borrel II ao ne-
garse oficialmente a prestar
juramento ao monarca que na-
quela altura era o primeiro da
dinastía dos Capetos. No S. XI
Catalunya é uma sociedade feu-
dal integrada por varios conda-
dos com un Estado feudal
autónomo no cumio do que se
atopava o Conde de Barcelona,
Ramón Berenguer I, continuado
nos seus descendentes até que
ja no S. XII, governando o conde
Ramón Berenguer IV casa com
Petronila de Aragón, filha do rei
de Aragón Ramiro quem renuncia
a seu reino e á sua filha a favor
de Ramón Berenguer IV como
prínceps de Aragón o que não
impede que tanto Catalunya
como Aragón conservem seus or-
gaos de governo, costumes, pri-
vilegios, etc., pois não chega a
existir nem absorção nem fusião
senão o que podemos calificar
como una união dinástica do
Condado de Barcelona e o reino
de Aragón. Em 1188 a assem-
bleia Paz i Tregua, germen das
Cortes Catalanas que se consti-
tuirám com a denominação de
Generalitat em 1.365, estabele-
cem sua exclusiva jurisdição no
territorio que delimitam e que

pasa a chamarse Principado de
Catalunya; as instituições políti-
cas catalanas forom reformadas
em 1.486 por Fernando II de
Aragón.

Não foi pacífica a vida polí-
tica catalana com Carlos V nem
com Felipe II; a política centra-
lista e anticatalanista de Felipe
IV unida á crise económica pro-
vocou em 1.640 a sublevação de
Catalunya em plena guerra dos
trinta anos. Em outubro de
1.652, don Juan de Austria
(filho bastardo de Felipe IV) ao
frente das tropas castelhanas
entra a sangre e fogo em Barce-
lona. Dispondo de Catalunya
como se fose  seu cortijo, Felipe
IV acepta a divissão do territorio
catalán (ao norde e sul dos Pri-
neos), em contra da vontade das
instituções catalanas, cedendo a
França os territorios catalans do
norde a cambio de conservar
Flandes. O 11 de setembro de
1.714 capitula Barcelona pe-
rante as tropas de Felipe V. Coi-
dado que estamos com outro
Felipe, o VI.

Durante o reinado de Fer-
nando VII houvo varias subleva-
ções da sociedade catalana e
nasceu a ideia republicana. E no
chamado sexenio revolucionario
(1868-1874) forom varios os in-
tentos separatistas, chegando
em 1.872 a aprobar as Bases
para a Constituição Regional Ca-
talana em assembleia celebrada
en Manresa.

O
evo lu i r
nos sé-
culos XX
e o que
vai do
X X I
segue a
m e s m a
tónica de rebeldia. Alfonso XIII
em 1.909 realiza uma represão
durísima e arbitraria com 17
sentenças de morte e 5 executa-
dos. Em 1931 Maciá proclama a
República Catalana. Em 1934
Companys proclama o Estado Ca-
talán dentro da República Fede-
ral Espanhola. Nem falamos do
denostado regime franquista. E
nesta chamada democracia sufri-
rom traições e incumplimentos
por parte do Parlamento espan-
hol e por parte do TC nas suas
propostas de novo Estatuto de
Autonomia, aprovado polo
91’85% do seu Parlament. Que
precisa o Estado espanhol, os ci-
dadaos espanhois, para com-
preender a vontade de liberdade
e de autogoverno do povo cata-
lán que segue sem ser escoitado
e que só foi reprimido, enganado
e masacrado em aras de esa pre-
tendida unidade de Espanha?
Não seria muito mais inteligente
darlhe a oportunidade, tam rei-
teradamente intentada, de ma-
nifestar seu sentimentos
respecto de seu futuro?

Quinta do Limoeiro, setembro
de 2.017

As falacias sobre Catalunya

O
nte unha vegada mais na
miña vidas participei na
festa nacional da "Diada

Catalana '17", con paixón e ledi-
cia xunguido a bandeira galega
de Castelao, e mais o damasco do
SÏ enriba da mesma. Co gallo de
que Galiza tamén fora visibre e
viva nas ruas e prazas de Barce-
lona, ateigada de milleiros e mi-
lleiros de persoas de tódolas
condicions e procedencias de fora
e dentro dos Países Cataláns.

Un millón de persoas, se-
gundo as estimacións da Garda
Urbana de Barcelona. Un millón
de sis á democracia e ao refe-
rendo. Fronte ás prohibicións, ás
ameazas de inhabilitación dos
representantes lexítimos do
pobo, fronte aos rexistros de im-

prensas e de redaccións de meios
alternativos, fronte a todos os
aparatos coercitivos do Estado, o
que se ergueu nas rúas de Barce-
lona foi unha multitude, un
océano humano, nun impecábel
exercicio de civismo democrá-
tico. Esa foi a resposta, mais
unha vez, do pobo catalán,
nunha nova Diada masiva. Foi,
máis que unha manifestación río,
unha concentración xigante. Un
millón de persoas colapsou o
centro de Barcelona. "Marxem
(liscamos), Mariano sé fuerte",
rezaba un cartaz, un pouco o re-
sumo da marcha. Lonas enormes
cos lemas "Pau i llibertat" (alu-
sión aos atentados de Barcelona
e Cambrils) e "Referendum es de-
mocracia" sintetizaron as deman-

das das entidades convocantes, a
Assemblea Nacional de Catalunya
e Òmnium Cultural.

Sànchez deixou claro que as
entidades convocantes desta mo-
bilización xigante -1 de cada 7
cataláns foron á marcha, en pro-
porción sería como se unha ma-
nifestación española reunise en
Madrid 5 millóns de persoas- non
recoñecen xa máis legalidade nen
lexitimidade que a emanada do
Parlament. "Vós", dixo a se dirixir
ás masas alí congregadas, "dés-
tesnos unha nova legalidade. Esa
é a única que recoñecemos ante
o 1 de outubro. A nosa lei é a Lei
do Parlament", dixo e a seguir re-
calcou que non se senten vincu-
lados nen concernidos polas
decisións do Tribunal Constitucio-

nal e demais órgaos coercitivos
españois. "Declarámonos insub-
misos perante aqueles tribunais
que declaran a indivisíbel uni-
dade da súa patria, da patria es-
pañola", engadiu.

Este río humano é imparábel e

ten sede de votar. Próxima esta-
ción, o 1-O. "Hoxe somos moití-
simos, mais o 1 de outubro
seremos aínda moitos máis. Poña
aínda máis urnas, president", cla-
maban os organizadores desde o
estaríbel da praza.

Un mar de esteladas e unha sirena por
bandeira

Pere Barrufet Artigo collido do Semanario galego Sermos Galiza

Pere no tramo 406 preto da Praza do Dr. Letamendi.
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A
Real Academia Galega ex-
presou o seu fondo pesar
polo pasamento da escri-

tora e académica numeraria Xo-
hana Torres. Nada en Santiago de
Compostela en 1931, finou o día
12 de setembro en Vigo aos 85
anos de idade. A súa é unha das
voces máis destacadas das letras
galegas contemporáneas que me-
draron na posguerra, cuxa obra
abrangue a poesía, a narrativa, o
ensaio e a literatura infantil. A
autora contribuíu co seu labor
como escritora, mais tamén ou-
tros espazos como o radiofónico,
á reconstrución cultural de Gali-
cia e á defensa da súa lingua.

A capela ardente de Xohana
Torres permaneceu aberta este
mércores no Tanatorio Vigo Me-
morial, onde foi incinerada ás
21:30 horas.

Xohana Torres naceu en Com-
postela o 22 de novembro de

1931 e criouse en Ferrol, onde
estaba destinado como mariño o
seu pai, pero as súas raiceiras
están tamén nas terras do Avia,
onde a súa avoa materna, Lola,
lle aprendeu a fala galega máis
íntima e a cultura popular. A ela
está dedicado o derradeiro libro
de Xohana Torres, Elexía a Lola
(2016), unha versión ampliada e
enriquecida da homenaxe que xa
lle rendera en Estación ao mar
(1980). A edición inclúe un
anaco de Eu tamén navegar, o
discurso co que Xohana Torres in-
gresou na RAG como académica
de número en 2001.

A vocación literaria de Xohana
Torres manifestouse cedo e publi-
cou os seus primeiros versos
sendo adolescente na revista do
instituto. Algún deles, como
“Soidá”, formarían parte do seu
primeiro libro, ao igual que “Nai”,
que deu a coñecer en 1953 na re-

vista Aturuxo animada por Ri-
cardo Carballo Calero, o seu pro-
fesor de Historia e Literatura no
bacharelato. En 1955 recibiu pri-
meiro o premio de poesía da Aso-
ciación da Prensa de Vigo,
compartido con Celso Emilio Fe-
rreiro, por outro poema, “A nosa
primavera: toxos”, e en 1957 pu-
blicou o seu primeiro libro, Do
sulco (1957), na colección de
poesía Illa Nova de Galaxia, aca-
bada de crear para acubillar as
novas voces das letras galegas.

Como poeta, publicou tamén
Estación ao mar (1980), Premio
da Crítica española en 1981,
Tempo de ría (1992) e Poesías
reunidas (1957-2001), así como
Elexía a Lola (2016). Como dra-
maturga, cómpre salientar as
súas contribucións ao teatro da
posguerra con A outra banda do
Iberr (1965), gañadora do Premio
Castelao do Teatro Galego da

Agrupación Cultural O Galo, e
mais Un hotel de primeira sobre
o río (1968). Asinou tamén a no-
vela Adiós, María (1971), Premio
Galicia do Centro Galego de Bue-
nos Aires, e, xa no eido da litera-
tura infantil, Polo mar van as
sardiñas (1968) e Pericles e a
balea (1984).

A radiofónica foi outra das lin-
guaxes que cultivou con éxito.
Nos anos de mocidade participou

en diversos espazos emitidos en
Radio Ferrol, onde lía textos en
galego e poemas de distintos au-
tores. Máis adiante, en 1963, di-
rixiría en La Voz de Vigo o
primeiro programa cultural radio-
fónico completamente en galego,
“Raíz e tempo”, que acadou unha
notable audiencia durante anos.
Así mesmo, colaborou na grava-
ción de discos con escolmas de
Castelao e Cunqueiro.

Falece a escritora e académica Xohana Torres

A
Concellería de Cultura e Normalización Lin-
güística, en colaboración cos grupos de
teatro afeccionado de Ponteareas, pon en

marcha unhas xornadas de teatro non profesional
denominada PON- TEATRO coa finalidade de
poñer en valor as artes escénicas e da improvi-
sación, así coma o espíritu de colaboración e di-
fusión cultural no noso idioma.

A participación será aberta a todos os grupos
teatrais do Concello e mesmo da comarca nun
número máximo de seis grupos e as obras serán
representadas en lingua galega. As xornadas
terán lugar no auditorio municipal durante o mes
de outubro.

Os grupos poderán inscribirse no Departamento
de Cultura ata o vindeiro día 17 de setembro e con-
sultar as bases no seguinte enlace da páxina web
do Concello de Ponteareas na pestaña “Cultura”
http://ponteareas.gal/xiralda/uploads/2013/10/
Xornads-de-Teatro.pdf

O xurado puntuará a mellor obra, mellor
atrevo de escenario, mellor vestuario, mellor
actor, mellor actriz e mellor dirección.

O Concello repartirá un premio único por unha
cuantía máxima de mil euros entre todos os gru-
pos participantes, cun mínimo de 150 euros e un
máximo de 200€ por grupo. Tamén concederá un
agasallo de recoñecemento aos seleccionados no
apartado anterior.

O
ciclo “Venres D_letras”, or-
ganizado pola Concellería de
Cultura e co que se pretende

dar visibilidade aos autores galegos
contemporáneos, retoma a súa acti-
vidade logo do parón do mes de
agosto. E para inaugurar a nova tem-
pada contará coa presencia do escri-
tor compostelán, Daniel Asorey, que
vai presentar a súa novela “Nor-
deste”, gañadora do Premio Repsol
de Narrativa Breve do ano pasado.

“Nordeste” está ambientada no
mundo dos “cangaçeiros”, un grupo
a medio camiño entre o bandolei-
rismo e a resistencia social, que de-
senvolveu a súa actividade dende
mediados do século XIX ata ben en-
trado o XX, no “sertão”, ao nordeste
do Brasil. A pesar de ser un traballo
ben documentado no que mistura a
realidade coa pura fantasía, o fondo

da historia parte dunha ucronía na
que Galicia chega á actualidade man-
tendo un estatus político indepen-
dente logo de que os Irmandiños
vencesen na súa loita contra os no-
bles galegos, e extendendo o seu
poder cara á zona referida do Brasil.

A historia está protagonizada por
tres mulleres que representan distin-
tas maneiras de pensar e de enfron-
tarse a un mundo dominado por
homes, pero como telón de fondo da
historia atopamos os conceptos de

liberdade e de sumisión, así como a
maneira na que unha sociedade opri-
mida que consegue liberarse das
súas ataduras, remata por cometer os
mesmos erros contra os que loitaron.

“Nordeste” é a primeira novela de
Daniel Asorey, que xa se dera a co-
ñecer en algunhas publicacións co-
lectivas.

O ciclo “Venres D_letras” terá
continuidade o vindeiro mes coa pre-
sentación de “As contas que nos con-
tan”, de Xosé Díaz.

A actividade terá lugar
o venres, día 15,

ás 20:30, no Salón de
Plenos de Ponteareas

O ciclo “Venres D_letras” retoma a súa actividade
coa presentación de “Nordeste”, de Daniel Asorey

Ponteareas convoca
as xornadas de teatro

“Pon-Teatro”


