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O
Concello de
Salvaterra de
Miño informa

que o próximo 25 de
maio a unidade de Ins-
pección Técnica de
Equipos de Aplicación
Fitosanitaria estará en
Talleres Lamas, na pa-
rroquia de Meder. A

ITV específica de sul-
fatadoras, obrigatoria
para equipos que su-
peren os 100 litros e
os 5 anos de antigüi-
dade.

É moi importante que
o día da inspección se
leve  toda a documen-
tación necesaria.

Inspección Técnica de Equipos
de Aplicación Fitosanitaria 

o día 25 en Meder

A
primeira fin de semana de
maio disputábase en
Oviedo o campionato de

España absoluto sub11, desde o
venres 4 ata o domingo 6 pe-
ques e absolutos do club deron
guerra de xeito abondo en terras
asturianas. 

O club bádminton As Neves
viaxaba con 3 sub11, Adrián Ro-
dríguez (veciño de Salvaterra de
Miño) e Óscar González e Iker
Rodríguez (ambos de Ponteareas)
nunha categoría cunha das ins-
cricións máis altas dos últimos
anos (máis de 100 nenos en to-
tal). Os xogadores nevenses des-
pois dunha boa xornada de venres
clasificábanse entre os 16 me-
llores para as roldas finais do
sábado. Sábado pola mañá Óscar
era o primeiro en caer do club
pero facíao cun meritorio 9º pos-
to. Adrián e Iker seguían en
competición tanto en dobres
como en individual. Adrián Ro-
dríguez topábase cun duro cru-
zamento en cuartos de final (Is-
mael Oballe de Eivissa campión
a posteriori) e despois dun loitado
e axustado 16-14 15-13 cedía
ante o ibicenco. Pola súa banda
Iker Rodriguez vencia en cuartos
de final a Yulien Gil (de Eivissa)
e se metia en semifinais contra
Ismael Oballe (non houbo sorte
no sorteo) Iker caía da mesma
forma que Adrián tras un bo par-

tido loitado e disputado polo
xogador nevense no cal se aca-
baba impoñendo Oballe por 2
sets a 0. Co 5º posto de Adrián
e o bronce de Iker os xogadores
disputaron 2 partidos clave en
dobres masculino. Cuartos de
final contra a parella navarra, á
que venceron tras un longo par-
tido onde fixo falta a terceira
manga para decidir o encontro a
favor dos pequenos galegos, e
semifinais contra a parella for-
mada polo madrileño Alejandro
Sanz e o manchego Angel Flores.
Partido de semifinais no cal os
nevenses xogaron moi concen-
trados e gañaron cun cómodo 2-
0. Coa prata asegurada o domingo
disputaron a final de dobres
sub11, en fronte o verdugo de
ambos en individual (Ismael Oba-
lle) e Pedro Rey o galego da Es-
trada. Tras dous sets de inter-

cambio de golpes os nevenses
perdian a final e conseguían 1
prata, 1 bronce, 1 quinto posto
e 1 noveno debido a que demostra
o nivel e a clase destes nenos
quedando os 3 entre os 10 me-
llores do torneo. 

Doutra banda os absolutos:
Laura Valverde, Alejandro Riva-
dulla, Brais Vidal, Bruno Moldes
e Brais Alves. Dusputaban o seu
campionato de España sendo
exemplo para os pequenos que
os admiran e imitan. Tras un fin
de semana de duros encontros os
nevenses conseguía un botin de
2 bronces en absoluto.

Bronce para Laura Valderde en
dobres feminino e bronce para
Bruno Moldes e Brais Alves en
dobres masculino.

Gran torneo en liñas xerais do
cal o club se trae para casa 1 prata,
3 bronces e 2 quintos postos.

Medallas para o Bádminton As Neves no
Campionato de España

O
s alumnos
Rocío Gonzá-
lez e Francisco

José Martínez, de 2º
curso de Formación
Profesional Básica de
carpintaría e moble no
IES Salvaterra, acada-
ron o premio "Taburete
Koh3et" ao mellor pro-

xecto de grao medio
en equipo.

O proxecto foi pre-
miado no XIV Concurso
Nacional de proxectos
de instalación e desen-
volvemento de produtos
de madeira e moble
"Ciudad de Irún & Ciu-
dad de Badajoz".

Premio Nacional para
alumnos de FPB madeira

do IES Salvaterra
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É
no ano 991 cando atopamos o pri-
meiro documento escrito que fai
referencia a Salvaterra de Miño, o

que a converte nunha auténtica Vila Mi-
lenaria. Neste texto o monarca Vermudo
II asinaba, un 24 de maio do ano 991,
un documento no que lle cedía á igrexa
compostelá e ao seu bispo D. Pedro
Martínez de Mosoncio, a vila de “Lace-
durium” ( que foi o nome orixinario do
pobo). Esta vinculación entre Salvaterra
e a igrexa compostelá manteríase du-
rante un longo período, ata ben entrado
o século XIX, durante o cal, os veciños
e veciñas pagaron o diezmo á sede san-
tiaguesa.

Tras este episodio, son moitos os
documentos nos que se fai referencia
ao nome da vila, que progresivamente
iría modificándose de Lacedurium a La-
zoiro. A última mención ao topónimo
de Lazoiro aparece no documento de
anulación dos foros da cidade de Tui,
realizado polo rei Fernando II en 1170.
Sería en tempos de Alfonso IX, que as-
cendeu ao trono en 1188, cando a vila
recibiría o seu topónimo actual, Salva-

terra de Miño. Algunhas teorías apuntan
a que este topónimo pode derivar do
característico recinto amurallado, cuxa
finalidade non era outra que “salvar” o
pobo das invasións portuguesas, o que
daría lugar ao nome de Salvaterra.

Dentro deste contexto o Concello re-
alizará diversos actos conmemorativos
o próximo 24 de maio, día declarado
polo Pleno da Corporación como Festivo
Local,  pero sen dúbida centrarán o seu
esforzo na participación dos nenos e
nenas do Municipio, a través do II Cer-
tame Artístico “Salvaterra Milenaria”
para que nos trasladen a súa visión, a
través das diferentes categorías, do que
sería a nosa Vila nese intre da historia.
Segundo a Tenente de Alcalde, Marta
Valcárcel Gómez, “o obxectivo deste
certame é que @s alumn@s dos Centros
de Ensino do Concello nos ofrezan a
súa visión do pasado da nosa Vila, ao
tempo que se fomenta a súa imaxinación
e creatividade, así como a participación
nas actividades culturais do Concello”.
Para elo estableceranse diferentes ca-
tegorías, atendendo tanto a disciplina

utilizada como a idade d@s
participantes. O xurado es-
tará composto por persoal
docente dos centros esco-
lares e do propio Concello.

Así @s nen@s de In-
fantil participaran dentro
da categoría de debuxo,
@s de primaria e secundaria
en manualidades e bacha-
relato en relato curto. Todas
as categorías estarán pre-
miadas con 3 premios, de
100, 75 e 50 €, para gastar
en material escolar, infor-
mático, deporte ou vesti-
menta para @s gañador@s.

Todos os traballos serán
expostos na web do Con-
cello e nas Covas de dona
Urraca o día 24 de maio, día no que se
fará tamén entrega dos premios, dentro
dos actos conmemorativos que ofrecerá
o recinto amurallado aos seus visitantes
durante a festividade local.

Uns actos conmemorativos que co-
mezarán ás 9.30 cun xograr que per-
correrá as rúas da Vila. Ás 10.30 será
o acto de recreación da cesión da Vila
de Lacedurium, despois a entrega de
premios do certame artístico, actuación
do Coro Lacedurium e apertura dos

xogos tradicionais no exterior do Cas-
telo. Como novidade este ano durante
toda a xornada haberá unha feira de
artesanía e exposición de traxes me-
dievais. Pola tarde volverase a abrir os
xogos tradicionais e obradoiros tradi-
cionais de Cuños de moeda con plasti-
lina e escritura a pluma. Ás 17.30 os
mais cativos poderán desfrutar dun
contacontos infantil e pecharase a
xornada ás 19.30 cun espectáculo de
Alquimia.

Salvaterra conmemora o seu milenario
O Concello quere implicar aos máis cativos nos  actos con-
memorativos dos seus máis de mil anos de historia que se

realizaran o 24 de maio, Festivo Local.
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S
egundo a 1ª Tte de Al-
calde e Concelleira de
Educación, Marta Valcár-

cel Gómez, os ‘Premios de Edu-
cación do Concello de
Salvaterra de Miño’  naceron
co ánimo de incentivar o es-
tudo e reforzar actitudes e há-
bitos relacionados co traballo,
esforzo, participación e convi-
vencia entre os xóvenes.  Un
proxecto máis froito da inte-
racción e colaboración entre
os Centros Educativos do Mu-
nicipio e o Concello, na busca
de incentivar, animar e pre-
miar o esforzo dos estudantes,
hábitos que marcarán o seu fu-
turo e que os poñerán en valor
como persoas e profesionais.

Tomarán parte nesta con-
vocatoria que ven de aprobar
a Xunta de Goberno Local  o
alumnado do Instituto de Edu-
cación Secundaria e máis dos
tres centros de educación pri-
maria de Salvaterra de Miño,
CEIP Infante Felipe,  CEIP de

Leirado e CEP Carlos Casares,
que cumpran os requisitos im-
prescindibles que sinalan para
cada unha das distintas etapas
educativas que se establecen
nas bases.

Os premios serán entregados
a principio do mes de xullo, e,
tal e como establece as bases,
repartiron 14 lotes informáticos
compostos por unha ‘Tablet
Samsung Galaxy’, funda,  Po-
webank e tarxeta de memoria
de 32 GB, para os nenos e
nenas de primaria, ESO e Ciclo
de Caldeirería e Soldadura.          

Ademais os tres mellores ex-

pedientes  de 2º de Bachare-
lato, acadarán as bolsas de
estudo que consistirán nunha
viaxe a Reino Unido – Worthing
(costa sur de Inglaterra) co
obxecto de perfeccionar a lin-
gua inglesa. A bolsa inclúe os
seguintes servizos:  viaxe de
ida e volta, aloxamento en fa-
milia en pensión completa,
curso de inglés xeral de 3 se-
manas con profesorado nativo,
material escolar, certificados,
actividades, programa social,
excursións, tarxeta de trans-
porte e seguros.

Temos que recordar que o

noso Concello foi un dos pri-
meiros e dos poucos que a día
de hoxe premian a excelencia
académica pondo en valor o
esforzo escolar. A posta en
marcha desta iniciativa é “pre-
miar” os mellores estudantes
foi froito da colaboración e
traballo conxunto entre a ad-
ministración local e os centros
educativos do municipio para
fomentar o traballo nas aulas
e de paso, evitar o fracaso es-
colar incentivando o esforzo e
premiando o traballo e a cons-
tancia, ademais da propia ac-
titude do alumnado.

Salvaterra aproba as bases da decimoterceira
convocatoria dos “Premios de Educación 2017/2018”

O
Concello de Salvate-
rra de Miño aprobou
en Xunta de Goberno

Local  as bases e a convoca-
toria específica de concesión
de axudas económicas de
75,00€ destinadas á adquisi-
ción de libros e material es-
colar de cara ao próximo
curso 2018-2019.

Estas axudas están dirixidas
aos alumnos de Educación
Infantil matriculados nos cen-
tros escolares de Salvaterra.

O prazo para a presentación
das solicitudes será do  9
xullo  ao 9 agosto, ambos
inclusive. Os interesados   en
solicitar esta axuda económica
deberán presentar as solici-
tudes xunto coa documenta-
ción esixida polo Departa-
mento de Servizos Sociais,
os martes, mércores ou xoves,
nese mesmo departamento,
de  08.00 a 14.00 horas.

Aprobadas
axudas de 75€
para material

escolar
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A
s imaxes que achegamos
corresponden ao parque
Biosaudable que se

inaugurou en 2010 e que
forma parte das instalacións
da Residencia da 3ª idade e
Centro de Día de Ponteareas,
aínda que tamén está aberto a
todo o público.

A situación do mesmo, como
se pode comprobar nas foto-
grafías, é deplorable. Pero xa
non é só o estado, completa-
mente abandonado, dos aparellos
de ximnasia ou a moita maleza
existente. O máis grave é que a
zona está a servir tamén de al-
macén de materiais de constru-
ción para unha empresa privada
de Caldas de Reis, como ACiP
xa denunciou en máis dunha
ocasión, e que realiza traballos
para o Concello de Ponteareas
con facturas de miles de euros.

“Ademais do abandono mu-
nicipal e a situación na que
se atopa o parque”, sinala o
portavoz municipal de ACiP,
Juan Carlos González, “temos
tamén que destacar o abuso
co que actúan algunhas em-
presas, neste caso de fóra de
Ponteareas e da que xa de-
nunciamos a situación “non
correcta” coa que está a realizar

traballos na vila”. 
Para González, esta situación

“non se pode permitir e imos
tomar as medidas que sexan
necesarias ante un goberno in-
competente que está a deixar
que os veciños paguen situacións
como esta; máis aínda neste
caso, con instalacións pensadas
para as persoas maiores, o que
nos parece moito máis grave”.

Un parque moi pouco “biosaudable”

O
Club Bádminton orga-
niza en colaboración
coa concellería de

Ponteareas os tres campiona-
tos finais do Provincial de
Bádminton 2018. A provincia
de Pontevedra é a que máis
xogadores e xogadoras de
bádminton de toda Galicia
amosando en cada campio-
nato e proba o potencial dos
seus deportistas. 

O pavillón Álvaro Pino de
Ponteareas acollerá estas tres
probas. Despois de dez xor-
nadas a final da Copa Pro-
moción Bádminton Xogade
que terá lugar o día 13 para
dobles e o seguinte domingo
día 20 para individuais nas
categorías benxamín, alevín,
infantil e cadete.

O Condado e a Paradanta

estarán representados por un
amplo número de xogadores e
xogadoras dos distintos centros
educativos da zona. 

O sábado día 27 desputarase
o campionato provincial Bád-
minton Escolar no que máis
de douscentos nenos e nenas
de vinteún centros educativos
e clubes da provincia de Pon-
tevedra competirán. 

Organizado polo club Bád-
minton Ponteareas e os ser-
vizo de deportes provincial
da Xunta de Galicia e coa
colaboración do concello de
Ponteareas e ADECONPAR, o
coordinador da delegación
provincial, Guillermo Reinaldo,
estivo presente na presenta-
ción destes tres campionatos
que encherán de deporte as
tres vindeiras semanas.

Ponteareas acollerá os tres
campionatos finais do Provincial

de Bádminton 2018

O
Club Xadrez Ramiro
Sabell organiza o V
Torneo Xadrez Ra-

miro Sabell. O encontro será
o vindeiro xoves 17 de maio
ás 11 horas no IES Val do Tea
e no mesmo veránse a cara
os xogadores das categorías
sub-8, sub-10, sub-12, sub-
14 e Absoluta.

A organización entregará

trofeos aos cinco primeiros
clasificados de cada categoría
(3 en absoluta) e recordos
para todos os participantes
ademais de sortear agasallos
ao remate. 

O límite de prazas é de
douscentas e xa está aberta
a inscrición na ligazón
http://www.xadrezramirosa-
bell.com

O IES Val do Tea acolle o V Torneo
de Xadrez Ramiro Sabell

O
Alcalde, Xosé Represas,
e a Concelleira de Segu-
ridade Cidadá, Vanesa

Fernández, recibiron no conce-
llo á Subdelegada do Goberno,
Ana Ortíz, para manter unha
reunión con motivo do disposi-
tivo de seguridade que se habi-
litará durante a celebración das
festas do Corpus Christi de Pon-
teareas. Neste encontro partici-
paron ademais, o coronel, o
capitan e o teniente da Garda
Civil, o inspector xefe da zona
de Vigo da Policía Autonómica,
a representante pronvicial de
Violencia de Xénero, a Policía
Local, Protección Civil e Bom-
beiros de Ponteareas.

A concelleira de Seguridade
Cidadá adianta que xa se ten
solicitado á Xunta de Galicia o
posto de mando avanzado para
que ao igual que o ano pasado
AXEGA coordine as actuacións
en materia de seguridade ante
a previsión dunha masiva afluen-
cia de público. No operativo
participan ademais Cruz Roja,
voluntarios e equipos médicos.

Dentro do operativo disporase
de dúas zonas de aterrizaxe
para helicópteros por se houbera
que facer algún traslado de
emerxencia, unha ubicada na
zona do parque das pombas e
outra no Centro de Saúde. 

A concelleira tamén solici-
tará a EOXI da área de Vigo
dependente do Servizo Galego
de Saúde que reforme o centro
de saúde na noite do dous ao
3 de xuño e na mañá do do-
mingo día 3 na que terá lugar
a procesión.

Prohibirase a circulación e
estacionamento de veículos de
masa máxima autorizada supe-
rior a 3,5 toneladas no casco
urbano, agás carga e descarga

ou zonas habilitadas para a su-
bida e baixada de viaxeiros,
dende as 16:00 horas do sábado
2 ata as 16:00 horas do domingo
3. Os autobuses destinados ao
transporte de viaxeiros poderán
cargar e descargar  viaxeiros
pero aparcarán ou na zona da
Freixa ou no entorno do super-
mercado Eroski en Angoares.

Ademais, no decorrer desta
reunión tratáronse temas como
a redución no número de inci-
dencias penais e delitos. Así
mesmo, abordáronse cuestións
relativas ás actuacións en ma-
teria de violencia de xénero e a
aplicación de campañas espe-
cíficas de concienciación dende
as idades máis temperás.

Dúas zonas para aterrizaxe de helicópteros
completarán o plan de seguridade para o Corpus
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S
e a memoria non me
falla foi no ano 1963
cando o xa falecido Fer-

nández del Riego propuxo á
Real Academia Galega insti-
tucionalizar un Dia da Letras
Galegas, para lembrar a data
en que se editara o libro
Cantares Gallegos de Rosalía.
A quen lle seria dedicado
ese primeiro Dia Das Letras
Galegas. 

Dende aquela  vimos asis-
tindo cada 17 de maio a unha
especie de aquelarre lingüís-
tico no que converxen todos;
os que respectan e aman o
galego e os que se aproveitan
del para sacar tallada. Neste
último lote podemos meter
aos medios de comunicación
editados en Galicia (porque o
de galegos xa é outra dimen-
sión, que se pasan o ano, pa-
sándose (valla a case redun-
dancia) o Dia das Letras Ga-
legas polo seu arco do trunfo
particular.

Hoxe a sociedade está alie-
nada totalmente. Quedan cer-
tos individuos/as que cada
Dia 17 de maio aparecen coma
os iluminados e defensores
do galego de toda a vida,
cando durante o ano consi-
deran o uso do noso idioma
como algo friki, algo demodé
que so interesa a catro na-
cionalistas incorrixibles. Agora
hai que apuntarse á moderni-
dade: inglés, chino (quen o
diría 20 anos atrás), alemán
(Merkel pesa moito) e se acaso
francés.

Cando un Pais, caso de Ca-
taluña, se enfronta a todo un
“Estado de dereito” como lle
gusta encher a boca a Rajoy,
e defende as súas institucións
históricas (voltaremos a falar
disto porque a festa non fai
máis que comezar de novo) e
o seu idioma e tamén, claro
está, a súa propia cultura, os
medios de comunicación pe-
sebristas (agás uns cantos di-
xitais, son practicamente to-
dos) , véñennos machacando
cal martelo pilón que non se
pode permitir tales faltas de

respecto ao resto do Estado.
En Galicia aos que apoian o
dereito de autodeterminación
dos cataláns trátanos pouco
menos que de “terroristas po-
líticos” (chamarlles terroristas
directamente parécelles de-
masiado forte).

Nas escolas galegas o uso
do idioma galego é pouco
máis ca testemuñal , é unha
asignatura do programa. Os
alumnos/as dos centros están
instalados no castelán; así o
deciden os profesores e os

pais. É algo natural; Galicia
vaise esvaecendo entre a né-
boa tan característica destas
terras nosas, o noso rural ata
poucos anos atrás muro de-
fensivo do uso do galego con
toda normalidade se decidiu
aterrar nas vilas e cidades.
Aquí falar en galego resulta
raro, demostra falta de cultura,
de fineza. Os maiores que
acompañan aos fillos e netos
e que viñeron detrás deles a
vivir nas cidades atópanse
nunha extrana situación: non
saben falar ben o castelán

pero non deben falar galego
porque deixarían en mal lugar
aos seus: aos fillos e aos ne-
tos. Logo, non lle queda outra
que, ou ben estar calados a
maior parte do tempo cando
saen a rúa, ou falar pouco
para que non se lle note a
súa falta de “práctica en cas-
telán”. Son as últimas vítimas
deste noso Pais que vai mo-
rrendo pouco a pouco nas
mans dos seus propios
fillos/as..

E logo chega o dia 17 de

maio. A Xunta de Galicia aga-
salla aos medios editados en
Galicia e fora de Galicia, que
non usan o galego nin sequera
nun 5% dos contido diarios,
cunha campaña de insercións
publicitarias todos os días
do mes que veñen a custar
un pastón. Aos medios edi-
tados en Galicia que veñen
usando o galego como único
idioma dos seus contidos in-
formativos “bótalles unhas
farangullas”, para que non
se diga, pero só unha vez,
non vaia a ser que se acostu-
men . De vergoña. Aos res-
ponsables deste reparto de
diñeiro público debera caerlles
a cara de vergoña. Pero non
se preocupen. Veranos durante
estes días acompañados por
outras autoridades que re-
presentan a institucións ga-
legas, supostamente galeguis-
tas, en actos e comilonas.
Todos en amor e compañía.
Aquí practicamos o de “se
non podes vencer ao teu ini-
migo únete a el, sempre che
caerán unhas migallas”. Por-
que iso é o que dende a
Xunta de Galicia se dedica a
normalización do galego. Hai
centos, miles de libros sobre
a normativización  do galego;
pero para normalizalo, iso xa
é outro cantar. A quen lle in-
teresa que o galego sexa o
idioma de uso normal en Ga-
licia? Case a ninguén; total
para o que serve!!

A falta de decencia e de
honestidade daqueles que dis-

frutan de certos privilexios
sociais, que cobran uns bos
emolumentos do erario pú-
blico, é de tal calibre que
dan ganas de ….Tranquilos!!
somos xente pacífica. A nosa
rabia gardámola dentro. O
noso noxo cara a estes per-
sonaxes de teatro de Barriga
Verde lévanos a non darlle
nin sequera os bós días. . Co
seu pan o coman. Nós segui-
remos falando, escribindo, pu-
blicando no idioma que apren-
demos no colo de nosa nai,
cando mamabamos, cando nos
durmíamos cun canto de berce,
que os hai preciosos; Vexan :
Durme meu neno durme/ sen
máis pranto/ que o tempo de
chorare/ vai pasando / que a
terra na que vives / no que
bágoas/ precisa homes en-
teiros/ pra liberala/ durme
meu neno, durme/ colle for-
zas/ que a vida que che agar-
da/ pide loita…) . Cada quen
que faga da súa capa un saio.
Seguro que llelo van agradecer
ofrecéndolles postos de “al-
curnia”, deses que lles per-
miten saír na foto coas auto-
ridade de postín.

Alá eles. Nós seguiremos
coa nosa teima porque a sen-
timos dentro, moi dentro de
nós. Iso é algo que non serán
quen de quitarnos.

Que sexan felices en ga-
lego ou en calquera outro
idioma que lles apeteza. Non
seremos nós quen lles poña-
mos atrancos; diso xa se en-
cargan outros.

Día das Letras Galegas e outras cousas

L
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O PSdeG-PSOE denuncia que os novos
radares instalados na N-120 só
obedecen a un afán recadatorio

O
s socialistas de Pon-
teareas denuncian a
instalación de

novos radares de velocidade
na N-120 con fins unica-
mente recadatorios por
parte do goberno de Ma-
riano Rajoy. Estes radares,
explica a edil socialista Va-
nesa Fernández,non teñen
ningunha lóxica xa que
están colocados nunha
recta con visibilidade onde
a velocidade máxima é de
80 quilómetros por hora con
liña descontinua, polo que
está permitido adiantar.

Ademais, a edil de segu-
ridade despois de ter man-
tido diversas reunión cos
corpos de seguridade, ase-
gura que nunca se puxo de
manifesto unha velocidade
excesiva nese tramo, de fei-
to, “os últimos datos das
medicións levadas a cabo
indican todo o contrario”
engade Fernández.

Neste senso, os socialistas
de Ponteareas instan ao Go-
berno de España a eliminar
este radar e a tomar as me-
didas acordadas co Concello
de Ponteareas e coa Plata-
forma de Afectados pola N-
120 para e mellora da segu-
ridade na denominada “ca-
rretera  general”.

O Partido Socialista lém-
bralle ao Partido Popular e

ao Goberno de España que
os últimos accidentes do
2016 na N-120 marcaron un
punto de inflexión para os
veciños de Ponteareas que
conviven día a día cunha
autoestrada pola que pasan
máis de 16.000 vehículos
diarios. 

Hai un ano o PSOE  levaba
unha PNL ao Congreso do
Deputados aprobada co voto
a favor de todos os grupos
parlamentarios agás o do
Partido Popular,na que se
instaba ao goberno a mellorar
a seguridade na N-120.Entre
as propostas para a reforma
e a mellora da seguridade da
estrada ao seu paso polo

termo municipal de Pontea-
reas, establecéronse obras
como a instalación de  catro
rotondas, semáforos, pasos
de peóns, pasos elevados e
melloras de iluminación,
“obras que son exclusiva-
mente competencia do Go-
berno do Estado” sentencia
Vanesa Fernández. 

Os socialistas de Pontea-
reas manifestan estar cansos
de que o Goberno de Mariano
Rajoy faga anuncios sen fei-
tos, por este motivo, a edil
socialista  Vanesa  Fernández
pídelle ao goberno do Estado
que “deixe de quitarlle os
cartos á xente traballadora
e cumpra co seu deber”.

O
goberno de Ponteareas
solicita á Xunta de Ga-
licia que deixe de utili-

zar nas estradas de titularidade
autonómica do territorio muni-
cipal de Ponteareas o produto
glifosato como herbicida para
limpar as cunetas das estradas
ao consideralo altamente con-
taminante.

Segundo explica o Concelleiro
de Medio Ambiente e Alcalde de
Ponteareas, Xosé Represas, a so-
lución que emprega a empresa
contratada pola Xunta de Galicia
é nociva para o medio natural
prolongándose os seus efectos
durante varios anos. 

A substancia empregada por
esta empresa queima todo tipo
de herbas sen distinción e dana
non so o solo se non tamén a
fauna que vive nesa zona. 

Mentres que no informe da
empresa asegúrase que a peri-
gosidade xeral é baixa ao igual
que na fauna terrestre e na fauna
acuícola, o goberno atopa infor-
mes da propia empresa fabricante
do produto que advirte da toxi-
cidade para persoas (podendo
provocar irritación ocular grave)
e para organismos acuáticos con
“efectos duradeiros” provocando
a longo prazo efectos negativos
no medio ambiente acuático. 

Ademais, nun informe no pro-
pio Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, recomenda deixar un

prazo de ao menos sete días
antes facer circular a auga pola
zona tratada e aplicar despois
da floración.

No informe da empresa remi-
tido ao concello asegúrase que
“dada a baixa toxicidade dos
produtos a empregar e na citación
expresa nas fichas de seguridade
dos produtos de ausencia de pra-
zos de seguridade non será ne-
cearia a sinalización da zona ni
ningún tipo de restrición de paso
de persoal na zona de tratamento.
En cambio, no informe do mi-
nisterio adianta que se debe
agardar ao secado e que se debe
manter unha franxa de seguridade
de cinco metros  ata as masas
de auga superficial para protexer
os organismos acuáticos, pres-
tando moita precaución aos már-
xenes de regos.

“O goberno da Xunta de Ga-
licia contradí os informes do
ministerio ao permitir que em-
preguen esta substancia que
tantas veces estivo baixo ob-
servancia e que ningunha outra
administración como a Deputa-
ción ou estradas do estado em-
prega tal e como podemos com-
probar nos traballos que o Estado
realiza estes días na A-52”.

O goberno de Ponteareas re-
comenda apostar polo desbroce
tanto manual como mecánico e
advirte que a veciñanza amosa a
súa preocupación ante o emprego
deste herbicida.

O goberno pide á Xunta a
suspensión da aplicación de

Glifosato nas estradas

O
Clube Ciclista Pon-
teareas seguíu a
sumar medallas nas

diferentes probas nas que
participou na pasada fin de
semana

No Xco de Piñor o corredor
Miguel Rodríguez conseguíu
gañar na categoría cadete,
Borja Gómez participou na

súa primeira proba de Xco,
xunto co seu pai Calis e
David Alfonso Giraldez en
categoría master colocouse
nos primeiros postos.

No Minibtt de Esmelle en
Ferrol, Aarón Rodríguez aca-
dou a 4° posición en cate-
goría promesa. 

Na Carreira de Carretera en

Padrón Brais Gomez Cima fixo
unha gran carreira conse-
guindo o 1º posto, xunto cos
seus compañeiros Adrián Gi-
ráldez Rodríguez e Adrián
Canda colocáronse entre os
dez primeros da categoría xu-
venil. Vania Gregores conse-
guía en categoria Infantil Fe-
menino o primeiro posto do

caixón. Os seus irmáns Brais
e Alba Gregores conseguían
en categoria principiantes o
4° puesto. En categoría pro-
mesa Arón Porto subía ao
caixón no 1° puesto.

Este xoves 17 o Club Ci-
clista Ponteareas participará
no Campionato de Galicia de
Contrarreloxo Individual.

Exitoso fin de semana do Club Ciclista Ponteareas



A
contorna da rotonda de
Mondariz será obxecto de
distintas actuacións que

pretenden mellorar a accesibi-
lidade ao centro de saúde e ao
complexo deportivo, ademais
de ofrecer aos peóns vias de ac-
ceso máis seguras e amables así
como a conexión sobre a senda
do Tea ampliando a plataforma
peoníl sobre a N-120.

Obras nas beirarrúas, axar-
dinamento, mellora da seguri-
dade viaria e renovación dos
accesos ao centro de saúde e á
zona deportiva da piscina e
pavillóns son algunhas das
ideas que recolle o proxecto
que acadará un orzamento apro-
ximado de 600.000€. O goberno

pretende que o proxecto sexa
aprobado dentro da convoca-
toria de obras singulares coa
subvención máxima de
400.000€ e o resto sería finan-
ciable cos fondos da Unión Eu-
ropea dentro da estratexia “Pon-
teareas, Hábitat Saudable”. 

A Tenente de Alcalde e con-
celleira de Vías e Obras, a so-
cialista Chus Garrote, indica que
a partir do estudo técnico previo
do que se acompaña un plano,
o goberno encargará o proxecto
definitivo para a súa presenta-
ción na convocatoria da Depu-
tación. O proxecto incluirá tamén
o derribo dun equipamento con
ameaza de ruina técnica que en
anteriores gobernos do PP acollía

unha oficina de turismo.
Mellorar a tarxeta de presen-

tación da entrada ao centro ur-
bano dende a nacional e facer
dese espazo unha área máis
afable son algúns dos obxectivos
deste goberno que aposta por
unha cidade na que os peóns
poidan transitar por espazos se-
guros e que conviden ao paseo.

Nesta zona de servizos tan
básicos como o sanitario e o
deportivo tamén conflúen algúns
dos sendeiros de lecer dos que
dispón a veciñanza como o re-
gato da Venda, praia de A Freixa
e zona deportiva de Pardellas.
Tentar atenuar o impacto da N-
120 que divide a cidade é outro
dos obxectivos deste goberno

que con este novo proxecto
minorizará a complexidade deste
espazo no que se atopa unha
rotonda, unha estrada nacional
e unha comarcal e edificios de
servizos con alta afluencia de
persoas.

O Alcalde de Pontearea, o
nacionalista Xosé Represas, ex-

plica que é imprescindible in-
cremetar a seguridade dos peóns
nesta zona de alto tránsito
tanto humano como de vehículos
ofrecéndolle ademais sendeiros,
camiños e beirarrúas máis atrac-
tivas que permita unha senda
peoníl segura e segregada do
tráfico de vehículos.
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O
s Sábados 19 e
26 de maio
terá lugar no

Mercado de Mercado de
Mondariz dúas xorna-
das de promoción dos
queixos e os embutidos
galegos, con motivo da
celebración da Cam-
paña Internacional
“Quere o teu Mercado”
que este ano ten como
lema "Mercados preto
do teu corazón"  coa
que se pretende ache-
gar a poboación as
prazas de abasto. 

Mondariz aposta este ano
polos pequenos produtores de
queixos e embutidos galegos,
dous produtos tradicionais que
nos últimos anos teñen evo-
lucionado moito tanto en ca-
lidade como en orixinalidade
e que teñen nas prazas de
abasto o seu punto mais idó-
neo de comercialización. 

Queixos e embutidos con
estrugas, Xamón de boi, quei-
xos de leite de vaca jersei ou
queixos de cabra as finas her-

bas, serán algunhas das deli-
cias que se poderán degustar
no evento

En cada unha destas duas
xornadas os clientes da praza
poderán coñecer in situ os
elaboradores e degustar os
seus produtos. Tres queixerías
e dous elaboradores de em-
butidos estarán presentes
no mercado durante a mañá
en horario de 10:00h a
14:00h con postos de venda
e degustación.

Mercado de Mondariz aposta polos
queixos e embutidos galegos

O goberno de Ponteareas prepara a mellora a entrada ao centro
urbano no cruce da N-120 sobre o Tea con Mondariz

N
os últimos días o
Concello das Neves
está levando a cabo

obras na Escola de Cerdeira,
un dos edificios municipais
das parroquias que levaba no
esquecemento 20 anos ata a
chegada do  actual goberno.

Nunha primeira fase de hai

xa uns meses actuouse no
tellado para evitar filtracións
e o posible derrube nalgúnhas
partes. Agora estase a traba-
llar no interior recuperando
os baños e a sala principal
para que a veciñanza da pa-
rroquia teña un lugar digno
no que reunirse.

O Alcalde das Neves, Xose
Manuel Rodríguez Méndez,
amáis de recoñecer o aban-
dono ao que estivo sometida
Cerdeira por gobernos ante-
riores, expresa que “estas
son obras afectan a unha
comunidade de persoas que
viven en lugares que quere-
mos preservar. Hai políticas
doutros encamiñadas a des-
poboar o rural, pero nos, na
medida do posible loitamos
polo contrario, o mantemento
e o asentamento no rural.
Isto, o pulo polo rural, vai
necesariamente da man de
melloras en infraestruturas
e mobilidade pero tamén en
políticas sociais como é ofre-
cer a veciñanza de Cerdeira
un lugar no que poder xun-
tarse para falar, tomar deci-
sións comúns e incluso fes-
texar.

Segunda fase das obras na
Escola de Cerdeira

O
domingo 20 de maio
terá lugar en As Neves
unha Andaina, organi-

zada pola deputación, de
15kms., percorrido circular, de
dificultade media-alta. Con

saída e chegada diante da Casa
do Concello cara aos montes da
Paradanta, desde onde hai vis-
tas panorámicas do Padaranta,
o Val do Miño e as veces in-
cluiso o mar, situado a casi

40kms. Logo de pasar pola
parte alta da serra no descenso
agardan muiños, a capela de
San Bartolomeu e os achados
de arte rupestre de Taboexa e
A Coutada, onde haberá un
avituallamento. A inscripción é
ata o día 16 de maio.

Depo-Andaina nas Neves
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A
Andaina da Lamprea organizada polo
Concello de Arbo, que este ano vai
pola súa 3ª Edición, foi adiada o pa-

sado 8 de abril e se celebrará finalmente o
vindeiro 17 de xuño. 

A saída será dende a Praza do Concello
ás 9.30 h., configurándose como un per-
corrido circular de aproximadamente 13
Km. O prezo da andaina ascende a 5 euros
e será ingresado no numero de conta
ES12 2080 5011 8230 4000 6781.  Está
prevista a entrega de agasallos para todos
os participantes e unha  degustación de

lamprea e viño de Arbo. As inscricións
poderán  recollerse nas oficinas municipais
ou baixarse da páxina web do Concello
(www.concellodearbo.es) 

Este evento non só nos leva a coñecer
as rutas de sendeirismo que se converteron
nunha boa fonte para mostrar os feitizos
de cada zona, senón que ademais convi-
damos os participantes a degustar os pro-
dutos estrela da nosa gastronomía,  a
lamprea e os viños das nosas adegas con
D.O.  Rías  Baixas.

A Andaina da Lamprea será 
o 17 de xuño

C
oa finalidade  de velar pola conser-
vación, protección, rexenaración e
mellora dos nosos montes, de

acordo coa Lei de Prevención e defensa
contra os incendios forestais de Galicia, en
cuestión de medidas preventivas para a
loita contrato o lume, así como as estraté-
xias para a sua extinción, o Concello de
Arbo vai celebrar unha xornadas informa-

tivas para a toma de medidas en preven-
ción de incendios forestais.

O domingo 13 ás doce menos cuarto
terá lugar na igrexa de Sela, e o domingo
20 de maio ás cinco da tarde no Centro
de Interpretación Rede Natura 2000 en
Mourentán e ás sete da tarde nas Escolas
de Cequeliños.

Xuntanzas sobre prevención de lumes

A
Unidade Móbil ITEAF, para inspección
técnica de equipos de aplicación de
fitosanitarios estará ubicada nas ins-

talacións de Talleres Julio Vidal, no lugar
das Regadas en Arbo, o venres 25 de maio.

Esta inspección é obrigatoria para
todas as máquinas de sulfatar, xeran do
tipo que sexan, que teñan máis de 5
anos de antigüedade (dende a compra),

e máis de 100 litros de depósito.
Pódese solicitar cita previa no 981 79

25 19 ou contactando con talleres Julio
Vidal, que é entidade colaborada. 

Os interesados deberá acudir co vehículo
o lugar indicado en posesión do DNI e
toda á documentación  do vehículo (tarxeta
de inspección técnica, permiso de circula-
ción, cartilla agrícola de inscripción).

Inspección de sulfatadoras en Arbo

P
roxéctase unha pequena
praza con pavimento de
formigón e zona axardi-

nada. Executarase cunha pen-
dente mínima do 2% cara ao
viario e delimitarase con  bolar-
dos para evitar que sexa invadida
polos automóbiles.

Proxéctase unha caseta de di-
mensións mínimas, cuxa  envol-
vente achegue transparencia e
lixeireza á construción. Peche
para delimitación de zonas, per-
mitindo un funcionamento con-
xunto  ó independente.

Proxéctase un peche que in-
clúe o acceso ao recinto e a
delimitación entre zona de pis-
cina e zona deportiva e xogos.
É un peche  modulado cunha
disposición irregular dos seus
elementos. Caracterízase pola
súa permeabilidade visual e ri-
queza formal. Dispóñense portas
correderas de amplas dimensións
que permiten a comunicación e
funcionamento conxunto entre
as zonas.

A pérgola está encostada ao
edificio de servizo. Presenta  oxi-
dación, polo que se aplicará unha

capa de pintura lisa, cor negra,
previa preparación da superficie
mediante lavado a alta presión,
con cepillado e lijado das zonas
oxidadas ou en mal estado.

As luminarias substitúense por
luminarias de  policarbonato,
con  LED IP65.

Revisaranse e repararán os
puntos singulares de toda a cu-
berta, con selados e xuntas de
estanqueidad. As xanelas nece-
sitan dun selado perimetral con-
tinuo, os  paramentos exteriores
presentan  desconchados, polo
que se pintará toda a fachada
previa preparación do soporte. A
fachada do local revestida con
morteiro de cemento píntase.
Reparación da pista polideportiva
e equipamento para a mesma. 

Preténdese completar o peche
vexetal, xa que existen amplas
zonas  despobladas, con sebes
que acheguen variedade cromá-
tica. Previo á plantación anali-
zarase o substrato existente e
tratarase contra fungos ou outros
parasitos. Sobre a cuberta da
sala de caldeiras, colócase sobre
xardineiras de aceiro  cortén.

Adxudicadas as obras de
acondicionamento das piscinas

por 79.482,48 €.

ARBO



O
Porriño liderou o mes
pasado, xunto con
Vigo, a creación de

emprego na Área Metropoli-
tana de Vigo. A finais do mes
pasado había na vila 1.600
persoas, 68 menos que a finais
de marzo.

Dacordo cos datos publica-
dos este venres polo Ministerio
de Emprego e Seguridade So-
cial, e a Consellería de Econo-
mía, Emprego e Industria da

Xunta de Galicia, a taxa de
desemprego situouse no Porriño
no 17,3%, preto de 6 puntos
menos que cando o actual Go-
berno Local empezara  o seu
mandato, cando 2.139 porri-
ñeses estaban na procura dun
posto de traballo, 539 máis
que na actualidade.

En relación co mes de abril
de 2017, o número de veciñas
e veciños anotadas coma de-
mandantes na oficina do Servizo

Galego de Emprego baixou de
1.842 a 1.600, o que supón
que hai 241 traballadoras e
traballadores máis no Porriño:
en so un ano o paro caeu en
máis de 3 puntos.

A alcaldesa, Eva García de la
Torre subliña que “as medidas
que estamos a impulsar dende
o Goberno local están dando
os seus froitos”. O programa
‘Porriño Accede’, baseado en
convenios asinados entre o Con-
cello e empresas da vila, grazas
ao cal o ano pasado 67 persoas
atoparon traballo logo de ter
completado este programa, o

que representa o 55,8% de
todas e todos os participantes
no mesmo, unha proporción
que no caso das industrias do
sector da automoción é do
73,3% -con 55 insercións de
75 alumnas e alumnos

Doutra banda, o ‘Plan de
Emprego para Mulleres (PIEM)’,
dirixido este ano a un total
de 85 porriñesas en situación
de desemprego, especialmente,
mulleres novas, menores de
30 anos e sen cualificación
profesional, conqueriu xa que,
o mes pasado, 11 delas come-
zasen a traballar coma solda-

doras na planta de Viza Auto-
moción no Porriño, que conta
cun plantel de 500 persoas e
subministra os seus produtos
a grupos tan importantes coma
PSA Peugeot Citroën, Audi,
Renault, Volkswagen, Mercedes,
Toyota ou Porsche.

Dentro destes mesmos pro-
gramas, 16 persoas iniciaron
as súas prácticas en Gestamp
grupo internacional adicado
ao deseño, desenrolo e fabri-
cación de compoñentes metá-
licos para o automóvil,de cara
a súa posible integración la-
boral nesta compañía.
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O PORRIÑO

Baixada do paro en abril

N
unha xuntanza convo-
cada o mércores 9 a
última hora da tarde, a

instancia de todos os membros
da Corporación do Porriño, in-
tegrantes de todos os grupos
políticos da mesma, con enti-
dades veciñais, sociais e cultu-
rais, comunidades de montes,
representantes de sindicatos,
de colectivos económicos e
empresariais, de clubes depor-
tivos, asociacións de comer-
ciantes, de hostaleiros ou
gremios de toda a vila, deci-
diuse iniciar mobilizacións
para esixir ao Goberno de Es-
paña que tome en serio a de-
manda, que cumpre xa 70
anos, de eliminar o paso a
nivel do Porriño.

Todos os representantes dos

grupos municipais, sen excep-
ción, consideraron que acabou
o tempo de pedir a ADIF e ao
Goberno que o tren deixe de
pasar polo centro da vila e che-
gou xa o de que as porriñeses
e os porriñeses saia a rúa, de
xeito constante, masivo e con-
tinuado para que os responsá-
beis públicos decidan acabar
con esta situación.

A alcaldesa, Eva García de la
Torre, fixo un repaso do que
pasou dende o ano 2007, cando
o Ministerio de Fomento ela-
borara un proxecto no que se
recollía a supresión do paso a
nivel logo do desvío da actual
traxectoria da vía e que, adver-
tiu, “caducará en novembro
deste mesmo ano”.

García de la Torre lembrou a

xuntanza mantida en Madrid,
en setembro de 2015 con diri-
xentes de ADIF; o accidente
de setembro de 2016 no que
morreron 4 persoas e outro
medio centenar resultaron fe-
ridas; a visita a O Porriño da
directora xeral de Infraestruturas
de ADIF, en setembro do ano
pasado, cunha proposta, “re-
xeitada, sen  fisuras por toda a

Corporación”, que pasaba por
‘emparedar’ a vía tras uns muros
abrindo un paso soterrado para
peóns e vehículos.

Finalmente, sinalou, foron
ata “cinco representantes de
ADIF os que viñeron o pasado
17 de abril para, salientou a
alcaldesa, “preguntarnos cómo
estábamos e qué queríamos,
sen plan ou proposta algunha

para quitar o paso a nivel”.
Foi esta actitude a que levou

á Corporación a decidir que ha-
bía que prescindir das negocia-
cións con ADIF logo do que
parecía unha ‘tomadura de pelo’
e tener coma único interlocutor
ao Ministerio de Fomento, polo
cal o 23 de abril remitiuse unha
carta a ministro, Íñigo de la
Serna, pedindo unha xuntanza,
carta que non tivo resposta a
día de hoxe.

Ante todas estas circuns-
tancias, e dacordo con todas
as asociacións, clubes, colec-
tivos e entidades locais, acor-
douse conxuntamente cos vo-
ceiros dos grupos políticos
municipais, convocar para o
vindeiro 1 de xuño,venres, ás
8 da tarde unha manifestación,
á que se pide a asistencia de
todas as veciñas e veciños,
para esixir o desvío da vía do
tren do centro do Porriño e a
supresión do paso a nivel.

Convocan unha manifestación o 1 de xuño para
esixir a eliminación do paso a nivel
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A
s alcaldesas e alcaldes
de Mos, Nidia Arévalo,
As Neves,  Xosé Ma-

nuel Rodríguez, Salceda,
Marcos Besada, Ponteareas,
Xosé Represas, Mondariz,
Xoán Carlos Montes, O Po-
rriño, Eva García de la Torre,
e  a tenente de alcalde de
Salvaterra, Marta Valcarcel,
mantiveron o venres día 11
unha xuntanza no Concello
do Porriño, a petición do re-
presentante do Comité de
Empresa de Maderas Igle-
sias, Vicente Molares, para
ter información de primeira

man, e polo miúdo, da si-
tuación actual da compañía
e das xestións realizadas ata
o momento para afrontar a
difícil situación que atra-
vesa a firma.

Os rexedores amosaron o
seu interese por estreitar os
contactos e saber o que acon-
tece con Maderas Iglesias,
que dende hai varios meses
vive unha situación moi com-
plicada, e manter as súa con-
tribución para que se asegure
a continuidade da empresa
e, especialmente, os 250 pos-
tos de traballo.

Alcaldes reiteran no Porriño o
seu compromiso co futuro de

Maderas Iglesias

A
Concellería de Vías e
Obras vén de rematar no
lugar da Lomba, no ba-

rrio de Vitureira, na parroquia
de Budiño, a reforma integral
da estrada que pasa por esta
zona, “cumprindo cunha vella
demanda dos residentes”.

O tenente de alcalde, Manuel
Carrera, subliña que este pro-
xecto, financiado na súa tota-
lidade con cargo ao ‘Plan Con-
cellos 2017’ da Deputación de
Pontevedra, foi posible “grazas
a cesión voluntaria e de balde
por parte de varios veciños de
parte das súas fincas para
poder ampliar a calzada”.

A mesma pasou dun ancho
de 3,5 ou 4 metros, nalgún
treito, a 7,5 e 8 metros, nunha
actuación sobre 500 metros
lineais, na que ademais do as-
faltado, “que non se realizaba
dende hai máis de 30 anos”,
levouse a cabo a instalación
dun novo colector de sanea-

mento, que completa o exis-
tente, con 168 metros de tu-
baxes de pvc de 350 milíme-
tros, con acometidas a vivendas
con 290 metros de mangueiras
de auga e recollidas de pluviais,
amais da reconstrución dos
muros de peche das fincas.

Manuel Carrera subliña o
“compromiso deste  Goberno
local e, particularmente o meu,
coa mellora das comunicacións

das parroquias e con proxectos
que permitan facer chegar a
todas elas a rede de saneamento
e abastecemento municipal”.

O tenente de alcalde agra-
dece “moi especialmente, a súa
xenerosidade ás veciñas e ve-
ciños de Vitureira que cederon
parte das súas fincas para que
esta nova estrada ampliada e
todas as melloras que abrangue
sexa unha realidade”.

Remata a reforma integral da estrada no
lugar da Lomba, en Budiño

A
Xunta de Goberno da
Deputación de Ponte-
vedra vén de aprobar

unha nova achega ao Con-
cello do Porriño, neste caso
no marco da Liña 3 de Em-
prego do Plan Concellos,
por un importe de
248.115,20€ para que poida
contratar a 27 persoas a fin
de “garantir servizos bási-
cos municipais”.

Ao través desta subven-
ción, o Goberno local do
Porriño poderá financiar a
contratación de persoal para
enfermería, arquivo, admi-
nistración, albanelería,
obras públicas, carpintería,
fontanería, electricista, con-
dución de escavadora e trac-
tor, limpeza, pintura ou para
o servizo de recursos hu-
manos.

Coma salientou a presi-

denta da Deputación, Car-
mela Silva, este ano a liña
3 do Plan Concellos da ins-
titución provincial está do-
tada de 9.540.000€, un 2,5
% máis que no 2017.

A Deputación achega 248.000€
para a contratar a 27 persoas

A
Biblioteca Municipal do
Porriño, é segundo os
datos proporcionados

pola Xunta, unha das 4 mello-
res bibliotecas públicas de
Galicia.

Na actualidade, dacordo cos
devanditos datos, a Biblioteca
Municipal do Porriño é a pri-
meira biblioteca galega en nú-
mero de préstamos por habi-
tante, superando un crece-
mento do 1.000% nos últimos
11 anos, un aumento que, da-
cordo coas estatísticas do pri-
meiro trimestre deste 2018,
indican que o número de prés-
tamos aumentou un 30% en
relación co mesmo período do
ano pasado.

Hoxe a Biblioteca Municipal
ten preto de 6.100 usuarios,
está recoñecida pola Federación

Española de Municipios e Pro-
vincias (FEMP) coma unha das
350 mellores bibliotecas do
Estado, recibindo esta distin-
ción ata en 13 ocasións entre
os anos 2002 e 2017 e, entre
outros recoñecementos conta
con Premio Mes de Abril da
Xunta de Galicia, Mención Es-
pecial do Premio María Moliner
de Animación á Lectura, do
Ministerio de Cultura ou o 1º
Premio Nacional de Animación
á Lectura.

En febreiro de 2017 a Con-
sellería de Cultura elixiu á
Biblioteca do Porriño para in-
tegrarse na renovada Rede de
Bibliotecas de Galicia baseada
na plataforma de software de
código aberto Koha; un ano
antes puxo en marcha un pro-
grama de actividades, que se-

guiu en 2017 e 2018, no que
participaron varios centos de
persoas.

As devanditas actividades
abranguen obradoiros de alfa-
betización dixital para persoas
maiores, clubs de lectura, gru-
pos de conversa en alemán e
inglés con profesores titulados,
obradoiros de fotografía dixital
con profesionais, de escritura
creativa, roteiros, cursos de
cociña ou documentais.

Ese 2018, a Biblioteca ten
en marcha o programa ‘Biblio-
cultura’, que supón a realiza-
ción dunha obra de teatro in-
fantil ao mes coa finalidade
de animar á lectura e achegar
as artes escénicas á poboación
infantil:  trátase de 9 actua-
cións de 9 compañías de tea-
tros e monicreques de Galicia.

A Biblioteca Municipal do Porriño, unha das
4 mellores bibliotecas públicas de Galicia 
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D
entro proceso de elabo-
ración do I Plan de Mo-
bilidade Sustentable de

Salceda de Caselas, ven de ce-
lebrarse a primeira xornada de
participación para os colectivos
na Casa da Cultura. A xornada
comezou coas xuntanzas que
mantivo a empresa redactora do
Plan cos grupos políticos da
oposición, PP e PSOE, para con-
tinuar con tres quedas con re-
presentantes veciñais, unha de
mañán e dúas de tarde. .Foron
convidados a esta xornada
tanto os colectivos e asocia-
cións veciñais como as ANPAS
dos centros de ensino públicos,
asociacións culturais e deporti-
vas ou comunidades de montes
das parroquias.

No conxunto da xornada par-
ticiparon un total de 30 persoas
ás que se lles compartiron os
primeiros datos acadados me-
diante as máis de 150 enquisas
xa realizadas e das medicións
de tráfico, número de prazas de
estacionamento e fluxos peonis
avaliados. Entre eses datos des-
tacase que o 87% das beirraruas
de Salceda teñen un ancho in-
ferior a 1,80 metros polo que
non son accesibles, o que fai
de vital importancia o proceso
de humanización das diferentes
rúas e espazos que se están a
cometer nos últimos anos. Ade-
máis, dous tercios do espazo
público están adicados en ex-
clusiva ao vehículo privado para
circulación e aparcadoiros, en
detrimento do tráfico peonil.
Estas cifras veñen a demostrar
a necesidade dun Plan de Mo-
bilidade como este, que o Equipo

de Goberno espera ter rematado
e aprobado neste ano 2018. 

As persoas asistentes ás xun-
tanzas participaron tamén nun
cuestionario e nunha dinámica
de traballo sobre problemáticas
e propostas para a mellora da
mobilidade sustentable de Sal-
ceda de Caselas.

O Concello de Salceda traballa
na redacción do I Plan de Mo-
bilidade Sustentable, co apoio
da Deputación de Pontevedra,
que fará unha aportación de
15.000 €, dos 19.965 € que
custa o proxecto. O obxectivo
fundamental é o de establecer
o libro de ruta que seguir nas
vindeiras actuacións que se le-
ven a cabo, na liña de seguir a
recuperar a vila para as persoas.
É importante, sobre todo, ga-
rantirlles aos nenos e nenas a
súa autonomía para saír da
casa, para ir xogar cos amigos
e amigas e para ir a escola a
pé e sós/soas; hai que garan-
tirlles tamén ás persoas con
diversidade funcional perco-
rridos sen barreiras e con so-
lucións de continuidade; á ter-
ceira idade, pasos de peóns e
encrucilladas seguras… En de-
finitiva, o PMUS busca asegu-
rarlle a toda a cidadanía unha
posibilidade real de movemen-
to, de ir á escola, ao traballo
e a divertirse por outros medios
que non sexan o coche parti-
cular, e darle prioridade a ir a
pé ou en bicicleta, correspon-
déndose coa liña que humani-
zacións e recuperacións de es-
pazos públicos que está a de-
senrolar o Goberno Municipal
dende o ano 2007. 

Unha vintena de asociacións
participaron nas primeiras mesas do

I Plan de Mobilidade Sustentable

Xornal galaico-portugués 
busca xornalista e comercial 

para O CONDADO e A LOURIÑA
Boas condicións . Precísase con coche

Enviar curriculum e experiencia a:
redaccion.ndt@gmail.com

O
Concello de Salceda
destina un total de
365.139,33 € do Plan

Concellos 2018 a mellorar viais
principais do casco urbano.
Desta partida, 123.769,33 €
corresponden á anunciada hu-
manización da Rúa Compos-
tela; 203.854,82 € será a
aportación do 30% que o
Concello ten que facer para a
urbanización da Rúa Gándara
que acometerá conxunta-
mente coa Deputación de
Pontevedra que asume o 70%
restante, e resérvanse
37.515,99 € para o asfaltado
do primeiro tramo da Rúa Ro-
salía de Castro, dende a ro-
tonda de confluencia coa
Avenida Victoriano Pérez
Vidal ata o remate do CEP Al-
tamira, na entrada para o CRA
Raíña Aragonta. 

A Rúa Rosalía de Castro é
un vial fundamental para a
organización do casco urbano,
con unha elevadísima densi-
dade de tráfico e que ademáis
dá servizo á zona escolar e
deportiva de Altamira. Nestes
días estase a traballar na
reorganización do tráfico na
zona, coa eliminación de zo-
nas de estacionamento en

puntos que estaban a oca-
sionar constantes atascos.
Lembran dende o Concello
de Salceda que a Rúa Rosalía
de Castro conta con amplas
zonas de aparcadoiros disua-
sorios, polo que o servizo
está garantido en toda a rúa.
A actuación completarase coa
creación de 21 novas prazas
de zona azul que contribúen
á dinamización do comercio
local. Para o establecemento
destas novas prazas de zona
o Equipo de Goberno mantivo
conversas con diversos/as
comerciantes da zona así
como con ACISA, na procura

do mellor resultado para o
comercio.

Marcos Besada, Alcalde de
Salceda: “O proceso de reor-
denación do tráfico no casco
urbano busca mellorar a flui-
dez de tránsito, así como
garantir a seguridade para
os peóns. Seguimos a cons-
truír a Salceda das persoas,
e estamos nun momento cla-
ve de cambios que desem-
bocará na aprobación do I
Plan de Mobilidade Susten-
table de Salceda, no camiño
de converter a nosa vila en
referencia dentro das Cidades
dos Nenos e das Nenas”.

Salceda investirá máis de 365.000 €
do Plan Concellos en mellorar viais

do Casco Urbano
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P
arece que o concello de
Mos, segundo os nacio-
nalistas,  non ten outra

cousa mellor que facer que
contestar dun xeito asombro-
samente simplón as notas do
BNG.

Demóstrase a ineptitude do
Concelleiro da Facenda e o pou-
co valor en que considera o
manexo do diñeiro público. Para
os membros do goberno do PP
é normal asistir ás comisións
sen ter estudiado os temas a
tratar; para nós, din os conce-
lleiros do BNG o diñeiro público
é sagrado. Comprobar como se
dilapida sen control fainos re-
afirmar cada vez máis que somos
indispensables para denunciar
que non todo é perfecto como
queren facernos crer.

Voltan vdes. aos anos 2010
e 2011 nos que as facturas se
acumulaban sen control e só
pensaban en gañar as seguintes
eleccións.

O BNG de Mos, seguen os
nacionalistas, respecta enor-
memente o labor dos funciona-
rios. Grazas a eles podemos
comprobar cos informes que
nos facilitan que a economía
do concello non vai ben como
se di dende o  goberno.

Dos catro apartados do in-
forme de “liquidación do orza-
mento” dous son positivos  e
dous negativos. Non se compre
o “obxectivo da regra de gasto”
nin o “periodo medio de pago”.

Polo incumprimento do Ob-
xectivo de regra de gasto ( -
427.000€) , o goberno debe
facer un Plan económico-finan-
ceiro no prazo dun mes, que
permita neste ano ou no se-
guinte cumprir este parámetro.
O Remanente de tesourería é
negativo (-876.000€); isto obri-
ga a compensalo neste ou no
orzamento que ven;  ou sexa,
van ter 876.000€ euros menos
para gastar. As facturas sen
pagar alcanzan, algunhas, un
ano. Sen comentarios.

Isto son datos reais sacados
dos informes dos funcionarios,
non opinións políticas, o que
demostra o desastre económico
do Concello. Xa lles aconsella-
mos mercar máis caixóns para
gardar as facturas sen pagar.

Os nacionalistas afirman que
fan un traballo correcto tal
como está a economía do Con-
cello; que esa é a súa obriga.
Aconsellan aos gobernantes lo-
cais que pensen ben no que
teñen entre mans.

O Bng de Mos asombrado coa
resposta da Alcaldía sobre as contas

O
Concello de Salceda
ven de incorporar á
súa plantilla un total

de 9 veciñas e veciños en si-
tuación de desemprego ao
abeiro do Plan Concellos da
Deputación de Pontevedra. 

As prazas cubertas son as
de 1 animadora sociocultural,
1 orientadora profesional para
a inserción, 2 albaneis, 2 per-
soas de limpeza, 1 condutor
de camión e 2 administrativas.
Segundo o previsto, os con-
tratos irán dende o 2 de maio
ata o 31 de decembro de 2018.

A Concelleira de Formación
e Emprego e primeira tenente
de alcalde do Concello de
Salceda, Loli Castiñeira, si-
nalaba a importancia desta
nova quenda de contratacións
“que contribuirán a paliar a
dura situación que viven moi-
tos dos nosos veciños e ve-
ciñas que están en situación
de desemprego”.

Por outra banda, as contra-
tacións servirán para dar co-
bertura ás demandas da veci-
ñanza, cubrindo as necesidades
dos servizos básicos xestiona-
dos dende o propio Concello,
tanto dentro como fora das

instalacións municipais.
O Equipo de Goberno des-

tacou a transparencia de todo
o proceso, así como a igual-
dade de oportunidades. Mostra
delo é que das 9 persoas
contratadas solo duas traba-
llaron previamente no Con-
cello de Salceda, sendo as 7
restantes a primeira ocasión
en que teñen oportunidade
de formar parte da plantilla
municipal. Lembran dende o
equipo de Goberno que dende
o ano 2007 se eliminou a
presenza de cargos políticos
nos tribunais de selección,
que agora están formados

unicamente por persoal mu-
nicipal, garantindo así os má-
ximos criteiros de obxectivi-
dade e transparencia.

Marcos Besada, Alcalde de
Salceda: “A transparencia coa
que se levou a cabo todo o
proceso garante que as per-
soas seleccionadas sexan me-
recedoras do posto, e que
accedan ao mesmo en igual-
dade de oportunidades co
resto de candidatos/as. Estas
contratacións mellorarán sen
dúbida os servizos que o Con-
cello ofrece á cidadanía, e
que agora se ven reforzados
con máis persoal”.

Salceda contrata a nove persoas en
situación de desemprego

A
s plantas ornamentales
instaladas nos maceteros
da zona peatonal de “ A

Rúa” situada nos arredores do
Pazo de Mos, por onde transco-
rre o tramo do Camiño de San-
tiago, están sendo obxecto de
continuos roubos por parte de
desaprensivos.

Así o denuncia o concelleiro
delegado de Medio Ambiente e
Xardíns, Cándido Pérez, quen
fai un chamamento á cidadanía
para que colabore cuidando os
equipamientos urbanos.

"Desde o Concello solicitamos

a colaboración cidadá para lo-
grar o mantemento dos espazos
públicos en boas condicións,
sobre todo nesta época que
recibimos tantos visitantes e
peregrinos. Solicitamos que se
contribúa a coidar a imaxe de
Mos", manifestou esta mañá o
concelleiro.

Ademais de prexudicar a
imaxe do municipio, ao pre-
sentarse os maceteros das zo-
nas peatonales baleiros, o tra-
ballo de reposición de plantas
ten un custo económico para
o Concello, non só polo gasto

que supón a compra de novas
plantas, senón que as empresas
e os operarios teñen que volver
traballar en áreas polas que
xa pasaron, o que resta tempo
de traballo no mantemento
doutras zonas verdes e camiños
municipais.

Doutra banda, tamén desa-
pareceron gran parte de losas
de caucho do chan do parque
de San Eleuterio, situación que
sumada á anterior provocou
gran indignación tanto no go-
berno mosense como nos pro-
pios veciños que así o declara-

ban esta mesma mañá nos arre-
dores do Pazo de Mos;  “Como
poden existir persoas que se
dedican a roubar as plantas e
a esnaquizar os lugares comúns
que son de todos?  É lamenta-
ble. Están axardinando Mos e
cando embelecen unha zona,
a estropean ou rouban, é de-
cepcionante. Son actos vandá-

licos que repercuten en todos
os veciños do municipio, non
se pode permitir”

A Alcaldesa, pola súa banda
anuncia que se tomarán medidas
e reforzarase a seguridade e
vixilancia por parte das forzas
policiais e de protección civil,
en todas as zonas públicas e
de mobiliario urbano. 

Roubo de plantas dos maceteros que 
adornan os arredores do Pazo de Mos
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O
secretario local de
CxG en Vigo, Cortés
Alonso, chama a

Xunta e Concello a revisar o
funcionamento dunha depu-
radora onde foron invertidos
208 millóns de euros e que
foi inaugurada no pasado
mes de abril.

Os actuais niveis de E.
Coli detectados no radio da
macrodepuradora seguen a
estar moi por encima dos
máximos legais permitidos. 

O Proxecto deseñado e le-
vado a fin por Acuaes, socie-
dade dependente do minis-
terio de medio ambiente, se-
gundo análises realizadas se-
gue sen cumprir a normativa
europea sobre tratamento de
augas residuais. Desde CxG
Vigo alertan da calidade da
auga na xunqueira e na foz
do Lagares, o que xa ten
provocado no ano pasado o
peche ao baño do areal de
Samil. A calidade microbio-
lóxica das augas, logo da
posta en funcionamento da
nova EDAR segue a ser moi
baixa e marca moi por debaixo
dos níveis legais establecidos.
A formación galeguista olla
con asombro como as inver-
sións do estado na cidade e
na sua comarca están a con-
verterse en enormes lousas

que afogan a calidade de
vida dos vigueses e viguesas,
como estamos a ver que su-
cede coa ampliación da ponte
de Rande, as obras “ad infi-
nitum” na autovia Vigo-Po-
rriño ou a mal chamada liña
de AVE Vigo-A Coruña.

“As palabras de Abel Ca-
ballero resoan agora no ar
como unha maldición xa que
vamos ter novamente unha
depuradora que non depura,
e que segundo dixo o actual
alcalde, vainos durar 50 anos”.

Para o secretario local dos
galeguistas o anuncio de Abel
Caballero de que tiñamos de-
puradora para 50 anos non
pasa de ser outra das moitas
fantocherias e brabuconadas
do actual rexedor. Nesta liña,
Cortés Alonso, indica que nes-
ta cidade parecen terse posto
de acordo tanto PP, coa sua
nefasta xestión nos tempos
nos que tivo a alcaldia e nos
que Vigo esmoreceu, como o
PSOE, cunha xestión uniper-
soal e dedicada unicamente
ao boato e ao superficial,
para deixar a Vigo nunha si-
tuación ao borde do conflicto
permanente; deixando entre-
tanto esvairse a economia da
cidade sobre a que, de non
virar as cousas, recae un
futuro mais que cinzento.

CxG denuncia os altos niveis de
E.Coli na EDAR do Lagares

A
eurodeputada do BNG e
integrante Comisión de
Pesca do Parlamento Eu-

ropeo,Ana Miranda, destaca a
necesidade de coñecer o im-
pacto dos residuos plásticos
na pesca. Miranda así o mani-
festou tras manter unha xun-
tanza co investigador do
Centro Oceanográfico de Vigo,
Jesús Gago, especialista neste
eido, e a directora do instituto
Victoria Besada.

Ana Miranda diríxese á Co-
misión Europea para saber que
fai esta entidade para reducir
os plásticos na pesca, no ma-
risqueo e na acuicultura, así
como cales son os indicadores
que utiliza para detectar a súa
presenza e os prazos temporais
que manexa.

“Temos que manter o equili-
brio entre os sectores produtivos
tan importantes para o noso
país, como a pesca, o marisqueo
e a acuicultura, e o coidado do
medio ambiente”, subliña a eu-
rodeputada nacionalista. 

Segundo mostran as inves-
tigacións recentes, os micro-
plásticos liberados no medio
mariño entran na cadea ali-
mentaria e así os seres huma-
nos terminan consumíndoos.
Ademais, algúns expertos afir-
man que no 2050, nos océanos
se poderá atopar máis plástico
que peixe. “Sen querer ser
alarmistas, temos que evitar
que isto aconteza”, subliña a
eurodeputada.

Economía circular
A primeira estratexia europea

sobre plásticos foi presentada

no pasado mes de xaneiro co
obxectivo de impulsar o de-
senvolvemento dunha econo-
mía máis circular. Para 2030
todos os envases de plástico
serán reciclables. Tamén inclúe
a reducción do lixo mariñocoas
instalacións portuarias de re-
collida de residuoas xerados
nos buques. . Neste sentido, a
eurodeputada do BNG insta á
Comisión a acelerar o proceso
xa iniciado e afondar na reu-
tilización deses materiais, xa
que non sempre é posible a
súa reciclaxe.

Ana Miranda pregunta á Comisión Europea sobre
o impacto dos residuos plásticos na pesca

xuntanza que a eurodeputada Ana Miranda mantivo coa directora do Centro
Oceanográfico de Vigo, Victoria Besada, e o insvestigador Jesús Gago.

O
novo PAU de Navia
promovido pola Xunta
rompe o proxecto de-

señado na etapa de Xosé
Cuiña como conselleiro e que
contaba co consenso de
todos os actores implicados.
Anotan tamén os galeguistas
que a falta de PXOU está a
provocar unha nova burbulla
no mercado de aluguer na
ciudade e unha evidente falla
de obra nova.

O anterior proxecto para Na-
via incluia dotacións e unha
edificabilidade menos agresiva,
no actual a edificabilidade au-
menta e disminuen as dota-
cións de servizos. O Proxecto
deseñado incluia unha serie
de zonas verdes e de equipa-

mentos para o novo barrio de
Navia que a actual Xunta de
Feijoó pasa por alto, destruindo
un proxecto que contaba co
acordo de todos os actores
implicados.

Na mesma os galeguistas
apuntan que en Vigo está a
crearse un terrible problema
habitacional, xa que non existe
obra nova e o mercado de alu-
guer ten disparado os seus
prezos ante o forte aumento
da demanda, facendo xa de
Vigo a 5ª cidade do estado
mais cara para o aluguer de
vivenda.

Pola sua banda, o Concello
de Vigo, segue a dar bandazos
no que refere ao planeamento
urbanístico e o novo PXOM

segue escondido en calquer
gaveta do despacho do alcalde
Abel Caballero. A tensión en-
tre Xunta e Concello segue a
ter por máximos perxudicados
aos habitantes da cidade e
da comarca, temos conflicti-
vidade permanente entre Xun-
ta e Concello en temas fun-
damentais como o transporte
metropolitano, as dotacións
de servizos do hospital Alvaro
Cunqueiro, o estadio de Ba-
laidos, as subvencións a ae-
roliñas en Peinador, o sumi-
nistro da auga,... todo en
detrimento do benestar de
vigueses e viguesas, que fi-
nalmente son os que padecen
as malas artes dos actuais
gobernantes.

CxG indica a urxencia do novo PXOM ante a burbulla
inmobiliaria e o conflicto do PAU de Navia

Visita a nosa web
www.novasdoeixoatlantico.com
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O
Concello da Guarda
promove un novo
curso preparatorio

para as probas de obtención
do graduado en Educación
Secundaria Obrigatoria (ESO)
que se celebrarán no mes de
setembro en modalidade
libre. O curso diríxese ao
alumnado que non conse-
guiu o graduado ou a aque-
las persoas que, debido a súa
idade, atópanse fora do ám-
bito escolar.

O curso impartirase entre
xuño e setembro de 2018 no

antigo colexio Sinde, en ho-
rario de mañá e o prazo de
inscrición estará aberto ata
o 1 de xuño. As persoas in-
teresadas poderán inscribirse
e obter máis información na
Oficina de Información á Xu-
ventude (OMIX) do Concello
da Guarda, chamando ao 986
614 546, ou ben na Axencia
de Emprego e Desenvolve-
mento Local (AEDL), cha-
mando ao 986 610 000 ou
no correo electrónico empre-
go@aguarda.es.

Aberto o prazo de inscrición no curso
preparatorio para o graduado en ESO

O
Conservatorio de
Música da Guarda
vén de abrir o prazo

de prematriculación para o
curso 2018/2019  nas súas
distintas especialidades. 

As persoas interesadas en
aprender a tocar a frauta
traveseira, o clarinete, o sa-
xofón, a guitarra eléctrica
ou clásica, a gaita, o piano,
a trompeta, a trompa, o
trombón, a tuba, o violín

ou a viola poderán preins-
cribise ata o vindeiro 31 de
maio no conservatorio mu-
nicipal. 

Para máis información, po-
derán dirixirse ao centro si-
tuado na rúa Vigo (15:00 a
20:00 h), chamando ao te-
léfono 986 613 002 ou ben
a través do correo electrónico
cmus.elemental.aguarda@ed
u.xunta.es. 

Aberto o prazo de prematriculación no
Conservatorio de Música da Guarda

M
embros do equipo de
goberno municipal e
representantes das

asociacións de comerciantes
da Guarda participaron nunha
sesión extraordinaria da Mesa
Local de Comercio na que se
informou sobre as alternati-
vas á actual localización do
mercado popular que se cele-
bra os sábados. 

Asistiron á reunión o alcalde
do Concello da Guarda, Anto-
nio Lomba; os concelleiros
Montserrat Magallanes, Paulino
Rodrígez e Mª Elena Baz; A
representante da Asociación
A Guarda Centro Comercial
Aberto (CCA), Carmen Mª Gar-
cía; o representante de Mer-
caguarda, Nicolás Andura ; o
presidenta de AGUDE, Carmen
Mª Álvarez; e Delia Brandón,
en representación da asocia-
ción Mercado do Reló. 

Os representantes munici-
pais trasladaron aos comer-
ciantes as conclusións dos in-
formes técnicos elaborados
pola Policía Local sobre as
tres alternativas propostas,
tendo en conta a extensión

necesaria para a celebración
do ‘mercadillo’, que na ac-
tualidade dispón de preto de
500 metros lineais. 

A edil de Comercio, Mont-
serrat Magallanes,informou
aos asistentes da inviabili-
dade de dúas das tres pro-
postas presentadas previa-
mente polos comerciantes,
toda vez que as rúas Joaquín
Alonso e Vicente Sobrino ca-
recen do espazo necesario
para a instalación dos postos
de venda e a rúa Manuel Ál-
varez conta con 11 entradas
de garaxe e 163 prazas de
aparcamento que dificultarían
o normal desenvolvemento
do mercado. 

Segundo o informe, a de-
rradeira alternativa para o
traslado -á contorna da Ala-
meda- sería a única coas ca-
racterísticas necesarias para
acoller a feira, que podería
celebrarse nas rúas Rosalía
de Castro e Transversal Tron-
coso, na rúa Rosalía de Castro
e a parte baixa la Alameda
ou ben na rúa Galicia. Con
todo, o equipo de goberno
comprometeuse a analizar a
viabilidade do traslado á esta
última, atendendo especial-
mente ao tráfico. A asociación
A Guarda CCA propuxo en úl-
tima instancia o traslado do
mercado ao recinto do antigo
Estadio do Tecla. 

O Concello da Guarda informa das
alternativas viables para o traslado do

‘mercadillo’

Mesa local de comercio.

A
Guarda acollerá a quinta
edición da ruta gastro-
nómica «Tapearte» a

partir do  venres 18 de maio.
Durante tres fins de semanas
consecutivas, veciñanza e visi-
tantes poderán degustar preto
dunha vintena de diferentes
tapas nos establecementos
guardeses participantes, que
ofrecerán as súas creación a un
prezo unitario de 2€. 

A ruta gastronómica, orga-
nizada polo Concello da Guarda,
terá lugar os venres sábados e
domingos durante tres fins de
semana consecutivas, dende o

18 de maio ata o 3 de xuño. O
seu obxectivo é impulsar a gas-
tronomía local e promocionar
as populares alfombras florais
do Santísimo que se realizarán
no casco antigo da vila na
noite do sábado 2 de xuño. 

Nesta nova edición, «Ta-
pearte» contará cun total de
19 bares e restaurantes guar-
deses adheridos: Alameda, Art
Café, Bitadorna, Boc & Pix,
Camping Santa Tecla, Celtic,
El Paseo, Enxebre, Kanella’s,
La Botica, La Casilla, La Pizzi-
cata, Marbella, Novo Funil, O
Cangrexal, Pool Chaos, Xantar,

Xeio e Y la luna?. 
Os «ruteiros» e as «ruteiras»

contarán cun pasaporte no
que, ademais da información
necesaria para a realización
do seu propio itinerario gas-
tronómico, poderán selar aque-
las tapas que xa teñan de-
gustado e participar en sorteos
de produtos. Para isto, será
preciso depositar os pasapor-
tes cun mínimo de 6 selos
nas urnas que estarán dispo-
ñibles en cada un dos esta-
blecementos participantes e
na Oficina de Turismo do Con-
cello da Guarda. Ademais,

aquelas persoas que reúnan
un mínimo de 10 selos, reci-
birán un agasallo directo. 

Os participantes na ruta
como comensais poderán, ade-
mais, valorar a calidade das
tapas consumidas. Froito desta

valoración, a organización
anunciará aos gañadores do
Concurso da Mellor Tapa «Ta-
pearte» 2018, con premios en
dúas categorías: a tapa mellor
valorada e a preparación máis
consumida. 

A V edición da ruta gastronómica «Tapearte» comezará a vindeira fin de semana 
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A
Asociación de Educación Am-
biental e do Consumidor
(ADEAC) e a rama española da

Federación Europea de Educación
Ambiental (FEE) deron onte a coñe-
cer a listaxe de praias españolas re-
coñecidas con bandeira azul para
este verán, entre as que se atopan
os areais guardeses de Area Grande
e O Muíño. 

Ámbalas dúas praias renovan o
distintivo acadado por primeira vez
en 2009 (Area Grande) e 2010 (O
Muíño) e co que se salienta a súa
calidade medioambiental e de ser-
vizos. Así, os areais volverán contar

este verán cos criterios esixidos
polo distintivo de bandeira azul:
paneis informativos, actividades de
educación ambiental, análise da ca-
lidade das augas, servizo de limpeza
e recollida de residuos, servizo de
salvamento e socorrismo, e instala-
ción como duchas e aseos. 

Amais do recoñecemento ás praias,
A Guarda conta coa Senda Litoral
recoñecida como Sendeiro Azul. O
vieiro, que renova o distintivo dende
o ano 2013, comunica as praias do
Muíño e Area Grande pasando polos
areais de Fedorento e O Carreiro,
con preto de 5 km de lonxitude.

As praias do Muíño e Area
Grande renovan a bandeira azul 

Praia do Muiño

A
undécima edición
da Feira do Libro
da Guarda cele-

brarase o vindeiro do-
mingo 20 de maio na
Praza do Reló. Alí,
entre as 11:00 e as
20:00 horas, librarías
guardesas e da comarca
ofrecerán o seu mate-
rial cun desconto do
20% sobre o seu prezo
orixinal. 

A xornada completarase cunha va-
riada programación cultural e de ocio
para todos os públicos. Así, os cativos
e cativas poderán participar nos obra-
doiros infantís que se celebrarán na
praza entre as 11:30 e as 13:30 horas.
Os e as participantes no curso de mo-
nitor/a de tempo libre organizado
polo Concello da Guarda serán os en-
cargados de amenizar a mañá aos máis
pequenos, con xogos e diferentes ac-
tividades lúdicas. 

Chegadas ás 12:30 horas, as persoas
adultas poderán sumarse á festa na
sesión vermú a cargo do grupo de hot
jazz Low Bay Hot Band. Xa pola tarde,
entre as 16:30 e as 18:30 h, as familias
poderán compartir un espazo de di-
versión da man da empresa Brazolinda,
que traerá ata A Guarda os seus orixi-
nais xogos de mesa en galego, aptos
para crianzas dende 1 ano.

O grupo de música infantil e familiar
Mamá Cabra será o encargado de pór
o broche de ouro a esta xornada de
exaltación da cultura, cunha actuación
que dará comezo ás 18: 30 horas. Ao
remate do concerto, os membros do
grupo asinarán discos a todas e todos
aqueles que se acheguen cos seus
exemplares. Tras a actuación de Mamá
Cabra, ademais, todas as persoas pre-
sentes poderán participar nun sorteo
con lotes de libros, camisetas, obras
de María Victoria Moreno e outros
agasallos de Mamá cabra e David Re-
gueiro, de Low Bay Hot Band. 

As librarías participantes nesta nova
edición da Feira do Libro guardesa
serán Atlántica, Ler e Cervantes (A
Guarda),  Ideas (O Rosal) e Libraida
(Gondomar). En caso de choiva, as
actividades trasladaranse á Casa dos
Alonso. 

A Guarda celebrará a súa XI Feira
do Libro o domingo 20 de maio

www.novasdoeixoatlantico.com
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R
emitiuse dende o Con-
cello de Tui unha me-
moria valorada ao

Ministerio de Fomento, a tra-
vés da Subdelegación do go-
berno en Pontevedra no que
se solicita a transformación da
Avenida de Portugal dende a
vella Ponte Internacional até
o cruzamento cara o cruce da
Guarda e o Camiño Tenencia. 

Segundo explica o alcalde,
Carlos Vázquez Padín, solicítase
a  Fomento unha actuación

integral nesta zona da súa
competencia tendo en conta
que é a entrada a Galicia dende
Portugal e que forma parte do
Camiño Portugués a Santiago. 

Demándase a mellora urbana
de toda a zona, embelecendo
este vial, creando amais unha
rotonda no cruzamento entre
a Avenida de Portugal e o Ca-
miño Tenencia  e a estrada
N551 cara A Guarda, co que
mellorar amais a seguridade
vial na zona.

Tui solicita a Fomento a mellora
da Avenida de Portugal

Visita subdelegada do goberno hai un mes a Tui

C
o obxectivo  de avan-
zar na convocatoria
dun concurso interna-

cional de ideas para reorde-
nar o fronte fluvial do río
Miño entre a vella Ponte In-
ternacional e a alameda de
San Domingos o alcalde de
Tui, Carlos Vázquez Padín,
reuniuse hoxe coa xefa do
servizo provincial de Costas,
Cristina Paz-Curbera, e co
presidente da delegación do
COAG, Colexio Oficial de Ar-
quitectos de Galicia, en Vigo,
Antonio Davila, e o vogal da
Xunta de Goberno do COAG,
Simón Pereiro.

No encontro de hoxe a xefa
provincial de Costas, Cristina
Paz-Curbera, amosou a dis-
posición do seu departamento
de facilitar ao COAG a carto-
grafía da que dispoñen, escala
1/1000. Ao tempo confirmo
ao alcalde que Costas con
carácter previo á convocatoria

do concurso non ten que emi-
tir ningún tipo de informe.

Tal e coma avanzou hai
uns días o rexedor tudense
dende o concello plantéxase
esta convocatoria tendo en
conta que o río é un dos
grandes activos que ten Tui,
entendendo que “hai un gran
potencial na mellora da inte-
rrelación dese espazo coa ci-
dade e xerar máis valía urbana
e en calidade de vida para os
tudense, e converter o río en

fonte de riqueza e benestar”.
Ao tempo sinalou Carlos Váz-
quez Padín que se trata de
“aproveitar moito mellor o
potencial que nos da o río
Miño” polo que esta convo-
catoria suporá unha gran
oportunidade para Tui xa que
posibilitará que arquitectos
e enxeñeiros acheguen as
súas propostas para este es-
pazo entre a vella ponte in-
ternacional e a alameda de
San Domingos.  

O Alcalde e membros do COAG abordan coa Xefa
provincial de Costas a convocatoria do concurso

de ideas sobre o fronte fluvial do Miño

O
alcalde de Tui, Carlos
Vázquez Padín, emi-
tiu un bando no que

se lembra da obriga dos pro-
pietarios de terreos, cons-
trucións, edificios e
instalacións de conservalos
en condicións de seguridade,
salubridade, accesibilidade e
ornato.  O incumprimento
desta obriga e a negativa as
ordes de execución que
poida ditar o concello pode-
rán levar a imposición de
multas de entre mil e 10 mil
euros, reiterables trimestral-
mente ata que se cumpra o
ordenado, ou podendo o
Concello acudir a execución
forzosa subsidiaria a custa
do infractor.  

Dende o Concello de Tui
lémbrase que segundo o re-
collido na Lei 3/2007 de Pre-
vención de Defensa contra
os incendios forestais de Ga-

licia "....será obrigatorio para
as persoas responsables (per-
soas titulares do dereito de
aproveitamento sobre terreos
forestais e terreos situados
nas zonas de influencia fo-
restal), xestionar a biomasa
vexetal nunha franxa de 50
metros perimetral ao solo ur-
bano, de núcleo rural e ur-
banizable, así como ao redor
de edificacións, vivendas illa-
das e urbanizacións, depósi-
tos de lixo, campings, gaso-
lineiras e parques e instala-
cións industrias, ubicadas a
menos de 400 metros do
monte e tamén ao redor das
edificacións illadas en solo

rústico situadas a máis de
400 metros do monte”.

Do mesmo xeito “nesa mes-
ma franxa de 50 metros men-
cionada non poderá haber as

especies sinaladas na dispo-
sición adicional terceira” en
concreto piñeiro galego, pi-
ñeiro silvestre, piñeiro de

Monterrei, piñeiro de Oregón,
mimosa, acacia negra, euca-
lipto, brecina, carqueixa, xes-
ta, queiruga, fento, silva e
toxo.

No suposto de incumpri-
mento das obrigas citadas -
contempladas no artigo 21-
por parte das persoas res-

ponsables, os entes locais
enviaranlle unha comunica-
ción na que se lembrará a
súa obriga de xestión da bio-
masa vexetal e de retirada
das especies prohibidas a re-
alizar por eles nun prazo má-
ximo de 15 días naturais,
advertíndolles da posibilidade
de execución subsidiaria por
parte das entidades locais
no caso de incumprimento e
sen prexuízo da instrución
do procedemento sancionador
que corresponda e da apli-
cación de multas coercitivas
por parte da Consellería do
Medio Rural, se é o caso, se-
gundo o procedemento esta-
blecido no artigo 22 da men-
cionada Lei de Incendios. 

Por último dende o Con-
cello de Tui lémbrase que o
prazo para levar a cabo a
limpeza total das malezas
remata o 31 de maio.

Chamamento á cidadanía para manter os
terreos e solares limpos  para previr os

incendios forestais

A limpeza débese facer antes do 31 de
maio, e nesa data deben estar retirados os
piñeiros, acacias, eucaliptos ou toxos na

franxa de 50 metros perimetral ao solo ur-
bano, de núcleo rural e urbanizable

TUI



19NOVAS DE TURONIO | Maio de 2018

Novas da Raia

N
o início deste
ano, evocando um
"novo tempo para

a proteção civil e a segu-
rança", o Ministro da Ad-
ministração Interna
assumiu com os bombei-
ros portugueses, a cria-
ção, até 2020, de equipas
de intervenção perma-
nente em todos os concel-
hos do continente. Esta
decisão resulta das con-
clusões do grupo
de trabalho
constituído pelo
Ministro da Ad-
ministração In-
terna, que conta
com a presença
da Associação
Nacional dos Mu-
nicípios Portu-
gueses, da Liga
dos Bombeiros
Portugueses e da
Autoridade Na-
cional da Prote-
ção Civil.

Neste sentido, a Câmara
Municipal de Vila Nova de
Cerveira vai avançar com
a criação da Equipa de
intervenção Permanente
na corporação de bom-
beiros voluntários, pas-
sando a existir cinco bom-
beiros em permanência no
quartel para ocorrer a
qualquer urgência e emer-
gência registada no con-
celho.

Bombeiros Voluntários
passam a ter Equipa de
Intervenção Permanente

O
s municípios vizinhos
de Vila Nova de Cer-
veira e de Valença vão

avançar com a implementação
de um instrumento de coope-
ração intermunicipal no âm-
bito da Proteção Civil e Defesa
da Floresta contra Incêndios.
Protocolo de colaboração foi
formalizado, esta quarta-feira,
com o principal objetivo da
partilha de meios e recursos
operacionais em prol da pre-
servação e prevenção florestal,
consubstanciada na segurança
das populações.

É mais um capítulo, com
caráter pioneiro, na conjugação
de esforços a nível intermuni-
cipal entre as autarquias de
Vila Nova de Cerveira e Valença.
Depois da anunciada elaboração
do primeiro plano de pormenor
supramunicipal em solo indus-
trial para criar uma nova área
empresarial conjunta de 140
hectares, os dois executivos
municipais identificaram mais
uma área de trabalho comum.

A constituição do Centro In-
termunicipal de Proteção Civil
no Cerval que resulta da for-
malização de um protocolo de
colaboração celebrado, esta
quarta-feira, em Valença, visa
a partilha de meios e recursos
afetos aos dois municípios em
matéria de Proteção Civil e
Defesa da Floresta Contra In-
cêndios. Privilegiando a cen-
tralidade estratégica, este acor-
do aponta ainda a promoção

da melhoria e capacitação das
infraestruturas do aeródromo
de Cerval na área de influência
dos meios aéreos e terrestres
no âmbito operacional de Pro-
teção Civil.

Para o edil cerveirense, “o
desenvolvimento sustentável
dos territórios tem de ser tra-
balhado pela concertação entre
os municípios. Por isso, as boas
relações institucionais e as si-
nergias supramunicipais já en-
cetadas entre as duas Câmaras
Municipais justificam esta apos-
ta numa área de capital im-
portância, como é a Proteção
Civil e Defesa da Floresta Contra
Incêndios”. Fernando Nogueira
assegura que “este é apenas
um primeiro passo com o pro-
pósito de se formalizar o modelo
numa Associação Intermunicipal
de Proteção Civil, através da
qual os municípios possam apre-
sentar uma candidatura con-
junta a fundos comunitários
para obter apoios para desen-
volver este projeto”.

Jorge Mendes, presidente
da Câmara Municipal de Va-
lença, acredita que hoje a
cooperação é a chave para o
progresso e o desenvolvimento
sustentado dos territórios.
Acrescentou ainda que Valença
vai continuar disponível para
cooperar com todos aqueles
que possam trazer desenvol-
vimento sustentável, seguran-
ça   e qualidade de vida aos
seus cidadãos. “Valença e Vila
Nova de Cerveira tem muito a
ganhar com esta cooperação,
espero que no futuro possamos
continuar a encontrar soluções
comuns para melhorar a vida
dos nossos munícipes.”

Enquanto instrumento de
cooperação, o Centro Intermu-
nicipal de Proteção Civil no
Cerval pode ainda estabelecer
parcerias de colaboração com
outros agentes de Proteção Civil
no âmbito do Dispositivo de
Combate a Incêndios Florestais
e demais matérias da compe-
tência da Proteção Civil.

Cerveira e Valença criam Centro
Intermunicipal de Proteção Civil no Cerval
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A
Casa do Cid, espazo emblemático
do Festival de Cans, acolleu hoxe
a presentación do 15º Festival de

Cans, na que se desvelou o programa ao
completo, coas destacadas incorpora-
cións dos cineastas Fernando Trueba e
Gracia Querejeta, que participarán dos
Coloquios no Espazo Mahou da Leira de
Alicia, e de Triángulo de Amor Bizarro
na parte musical, entre moitos outros
nomes e actividades que se suman ás
xa anunciadas para esta edición na que
o Festival cumpre 15 primaveras. O
éxito dos encontros con directores en
edicións anteriores motivou que este
ano se conte por primeira vez con dous
coloquios en lugar de un e que estean
protagonizados por dúas persoas da
talla de Trueba e Querejeta, historia
viva do cinema español. Pola súa
banda, Triángulo de Amor Bizarro
únense aos xa anunciados Burning ou
Familia Caamagno, coa súa actuación
no Torreiro, na que presentarán o seu
recén editado EP El Gatopardo. Kevin
Weatherill, dos Immaculate Fools, es-
treará o invernadoiro, un novo espazo
singular de Cans.

Entre as novidades do programa, Pato
fixo fincapé nas seccións A que andas?,
na que se descubrirán os guións en pro-
ceso de Borja Cobeaga, Ángeles Huerta
ou Ignacio Vilar entre outros e outras
cineastas, e o habitual seguimento dos
Fillos e fillas de Cans, nos que o público
do festival poderá ver imaxes inéditas
de filmes tan esperados como La sombra
de la ley, de Dani de la Torre; Arima, de

Jaione Camborda, ou Nación de mucha-
chos, de Javi Camino. Tamén destacou
a atención ás conexións literarias do ci-
nema, coa primeira proxección nun fes-
tival galego de Versogramas, documental
de Belén Montero e Juan Lesta sobre o
fenómeno das videopoesías; e o concurso
de booktrailers 'Ollo de vidro'

o público infantil poderá desfrutar
dunha programación para nenas e nenos

máis ampla que nunca: MiniCans incluirá
música, proxeccións, maxia e toda unha
serie de obradoiros no entorno do
Parque do Río. A Noite dos Veciños do
mércores tamén se amplía e pasa a ce-
lebrarse no Torreiro de Cans, onde se
acollerá a proxección do documental
sobre a mestra "Dona Sara" realizado
no proxecto Cans303.

Ademais do xa anunciado Concerto
Mahou Cinco Estrellas de Depedro e o
showcooking de Lucía Freitas e Beni
Couso, Mahou acollerá no seu Espazo
na Leira de Alicia os coloquios de
Fernando Trueba e Gracia Querejeta,
os encontros Dálle caña cos realiza-
dores e realizadoras das diferentes
categorías e a Sesión Discochimpín
de Edu Romero Dj.

A programación do Festival complé-
tana unha mostra das viñetas de "O Bi-
chero" de Luis Davila, a sección especial
Contra o lume, con pezas que convidan
á reflexión crítica sobre os incendios e
o territorio, ou os roteiros conducidos
por Xurxo Souto e Carlos Meixide, o
primeiro centrado na música e o segundo
de carácter cinéfilo-literario.

Fernando Trueba, Gracia Querejeta e Triángulo de Amor Bizarro
súmanse á programación do 15º Festival de Cans




