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Condado/Paradanta

D
ende a dirección do Colexio plurilin-
güe “La Inmaculada” de Ponteareas,
queremos aclarar que por un erro de

imprenta non detectado a tempo e totalmente
alleo a dirección deste centro, o número im-
preso nas papeletas de lotería de Nadal (sor-
teo 22 de Decembro de 2018) vendidas polos

alumnos de 3º e 4º de ESO para a excursión
de Fin de Curso, non coincide cos décimos
mercados na administración.

O número mercado foi o 45133, e o número
que aparece nas participacións é o 41533.

Debido a isto, aclaramos que o número
45133 non foi agraciado con ningún premio.

Erro na Lotería de Nadal do colexio 
“La Inmaculada”
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FUCO PRADO

A
formación ACiP vén de
amosar a súa disconformi-
dade co uso da parcela de

Granitos, logo do convenio asi-
nado entre os propietarios e o
Concello, actuación que cualifica
de “pelotazo urbanístico”.

A agrupación afirma ter soli-
citado en diversas ocasión ao
Concello o acceso ao convenio
“dando a calada por resposta”,
e argumenta que “denunciamos
o perigo da parcela por atoparse
na mesma pozos abertos e con-

taminantes, así como a uralita
caendo das naves contaminadas
por amianto” e que, a pesar de
todo, o goberno municipal abriu
no verán para aparcamento”co
condicionante do abandono da
limpeza de maleza, que era com-
petencia do Concello.

Mentira
Agora, inciden, “sacan a bom-

bo e pratillo o logro do convenio
cos propietarios, demostrando
así que se estaba a empregar o
pasado verán de forma irregular”,

e inciden en que o logro do edi-
ficio é “mentira”, porque “xa es-
taba na ficha de 2013 na súa
aprobación inicial”.

Tamén argumentan que o acor-
do implica a eliminación da vi-
venda privada e protexida “dei-
xando só un uso comercial cunha
superficie de máis de 7,196 m2,
o que implicaría a eliminación
da construción de vivenda pro-
texida nun 30% e “a ruína do
comercio local”.

Inciden tamén en que coa
construción de uso comercial pre-
vista “desaparece o aparcamento
público, pasando de 144 a 51”
prazas, e que se reducen drasti-
camente “os espazos libres e a
rede viaria” en torno a un 30%.

Din que o acordo implica a reducción da 
vivenda protexida nun 30% e que será 

“a ruína do comercio local”

Ficha de 2018 do Plan Xeral.

O
Grupo Municipal do PP cuali-
fica de “política de improvisa-
ción” os traballoa realizados

polo goberno local para a consecución
da parcela de Granitos, e afirma que
realizan “unha xestión de parches en
materia de aparcadoiro”.

Para o PP, que denunciou hai meses,
que a falta de aparcadoiro no centro
de Ponteareas estaba a agravarse coas
novas humanizacións, considera que a

solución na fábrica de Granitos “é
unha solución de curto percorrido”,
malia recoñecer que “é unha medida
necesaria” pero sen compartir “a forma
na que se vai a realizar”.

“O goberno local ante as nosas crí-
ticas e a dos veciños decidiu sacarse
da manga unha solución temporal –di
Belén Villar–,  que sen dúbida vai ter
un curto percorrido. Nesa parcela,
cuxa cesión xa está recollida no Plan

Xeral que se aprobou de forma inicial,
está contemplada unha praza peonil
e unhas zonas verdes, en ningún caso
un parking en superficie. Isto quere
dicir que no momento que se aprobe
definitivamente o Plan Xeral e se de-
senvolva ese ámbito, o parking anun-
ciado desaparecería”. 

Villar lamenta que unha vez máis
“se poñan parches e non se pense
no desenvolvemento do municipio a
longo prazo”, e afirma que “está ben
crear novas zonas de aparcadoiro
pero teñen que ter un percorrido a
longo prazo, non tratarse dun anuncio
sen sentido, cando todos sabemos
que aí hai proxectada unha praza e

non un parking en superficie. A
opción sería traballar na obtención
de fondos para realizar un parking
soterrado no centro que é o que ne-
cesita este Concello e que nós xa es-
tudamos a fórmula e levaremos no
noso programa electoral”.

Finalmente asegura que xa “é hora
de deixar a política da improvisación
e asentar as bases do crecemento da
nosa vila”, e afirma que “se en maio
contamos co apoio da veciñanza, Pon-
teareas contará nos vindeiros catro
anos cun parking soterrado no casco
urbano que poña fin os problemas de
tráfico e aparcadoiro no centro do
municipio”.

Villar asegura que o aparcamento
é só un parche

ACiP cualifica como “pelotazo urbanístico” 
o convenio de cesión ao Concello da

parcela de Granitos
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ACiP presenta unha moción solicitando a
humanización da rúa Redondela

O
grupo municipal de
ACiP vén de presentar
perante o Concello

unha moción pola que esixirá
ao goberno local o proxecto e
a execución inmediata das
obras de humanización na rúas
Redondela e adxacentes (Pom-
bas, Reiseñor, Gavilán, Merlo e
Xílgaro). “Non é este un asunto
recente –afirman–, pois lévase
demandando hai tempo e é
unha das grandes esquecidas
dos últimos gobernos que pa-
saron por Ponteareas”.

“Esta obra de humanización
da zona xa a solicitamos ao
goberno anterior e non fixo
nada; vemos que este vai polo
mesmo camiño e non queremos
que se demore máis este asun-
to”, asegura o portavoz de ACiP,
Juan Carlos González Carrera.

Tamén apunta a que “estas
rúas, ademais de acoller unha
importante zona residencial
con máis de 350 veciños, son
importantes por ser zona de
paso diario de moitas persoas
cara ao parque das Pombas e
tamén porque alí están situadas
as dependencias da Policía Lo-
cal e os Bombeiros de Pontea-
ras. Por iso entendemos que a
actuación, ademais de integral,
ten que ser urxente”.

Segundo o representante de
ACiP, a reformas da rúa debe-
rían facer especial fincapé en
solucionar os problemas de
seguridade viaria: “pasos de
peóns adecuados e elevados,

con ramplas e iluminación
acorde; igualmente debería
darse solución ás beirarrúas
que actualmente case son ine-
xistentes.”

Respecto destas beirarrúas,
Carrera incide en que “non al-
canzan o ancho necesario para
o tránsito diario de viandantes
e supoñen un problema cando
se pasa con carriños de nenos
ou, máis grave aínda, cando
teñen que transitar persoas
con mobilidade reducida”.

Para González Carrera a ilu-
minación tamén é outro dos

problemas destas rúas que, in-
siste, “hai que lembrar que é
un viario que une o centro ur-
bano e a estrada provincial;
zona pola que pasa todo tipo
de tráfico, tamén moi pesado
e que é necesario regulalo e
limitar a velocidade de moitos
vehículos que por alí pasan”.

Para ACIP, non existe in-
conveniente algún para poder
afrontar os traballos. “A obra
pódese realizar con fondos do
propio concello ou mesmo con
fondos europeos e non se debe
demorar máis”.

Villar deféndese das
críticas de Represas

P
erante as críticas verti-
das polo alcalde pon-
tareán, Xosé Represas,

acusando a Belén Villar de
non ser capaz de aprobar
unha Relación Postos de Tra-
ballo (RPT), o PP vén de
emitir un comunicado no
que quere lembrarlle “que a
súa oposición destrutiva
entre os anos 2011 e 2015
foi unha das causas polas
que non se puido aprobar
unha RPT”.

Segundo este escrito, o
alcalde, “tendo un «non»
sempre en cada unha das
propostas do Goberno po-
pular”, foi a causa de que
moitas cuestións non pui-
desen saír adiante. Pola con-
tra, “o PP fai unha oposición
en positivo, votando favo-
rablemente aquilo que con-
sideramos de interese para
os veciños”, afirmaron os
populares. 

Ademais desta oposición
destrutiva o PP atopouse,
en plena crise económica,
cunhas solicitudes moito máis
ambiciosas que as aprobadas.
“Lembremos que a RPT re-
quirida polos sindicatos por
entón era de 1,1 millóns a
aumentar nun ano mentres
que a aprobada en decembro
supón un aumento de
350.000 euros en tres anos.
Sen dúbida a oferta baixou
moito, se os sindicatos e
traballadores agora están

conformes nós alegrámonos,
por iso votamos a favor, fa-
cemos unha oposición res-
ponsable”, precisan. 

Circunvalación
Por outra banda, o PP

denunciou a “desidia do go-
berno local en amosar o seu
rexeitamento á decisión do
Ministerio de Fomento de re-
cortar de 21 a 7 millóns o
investimento destinado ao
proxecto da circunvalación,
e lamenta que Represas,
“máis preocupado por aban-
deirar a defensa deste pro-
xecto, perdese a oportuni-
dade de amosar un apoio
unánime por parte de toda a
corporación” ao rexeitar unha
moción para tratar ese tema
en pleno.

Belén Villar.

PONTEAREAS
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O
CEIP de Leirado foi un
dos centros premia-
dos no  V Concurso de

Traballo por proxectos coordi-
nados ou apoiados pola Bi-
blioteca Escolar, convocado
pola Consellería de Educación.

O proxecto LeirARTE foi

desenvolvido durante o curso
2017-18 e a súa temática foi
a arte en todas as súas mani-
festacións. O alumnado in-
vestigou, visitou obras do
noso patrimonio próximo, en-
trevistouse con artistas e
como resultado de seu traballo

realizou diversas producións
escritas, audiovisuais e plás-
ticas: maquetas de obras ar-
quitectónicas, murais infor-
mativos, versións de cadros
de pintores e pintoras galegos,
exposicións orais, etc.

Como produto final a escola

converteuse nun museo onde
o propio alumnado realizou a
visita guiada para familias e
público asistente.

Neste proxecto colaborou
toda a Comunidade Educativa
e contou co apoio do Concello
de Salvaterra de Miño.

Os alumnos convirten o 
CEIP de Leirado nun museo

A
Comandancia Naval do
Miño lembrou ao público
mediante unha circular que

desde o mes de novembro de
2018 é obligatorio o uso de cha-
leco salvavidas na actividade de
pesca nas pesqueiras do río
Miño.

O verán pasado foi publicado
no BOP e no Diario da Republica
á norma de pesca para a tempada
ao amparo do tratado internacional
do regulamento de pesca no tramo
internacional do río Miño que
afecta as dúas beiras. Como novi-
dade inclúe o obligado cumpli-
mento da utilización do chaleco
salvavidas conforme á norma ISO
12402-5 (100N) na actividade da
pesca nas pesqueiras.

Esta norma tamén impón san-
ción polo incumplimento que van
dos 25 aos 240 euros. O uso do
casco non será obligatorio pero
aconséllase o seu uso.

Xa fai anos que é obligatorio o
chaleco nos barcos de pesca pro-
fesional que van á lamprea desde
Tui ata a desembocadura e agora
amplíase as 240 pesqueiras do
tramo internacional do Miño.

Obligatorio o
chaleco salvavidas

nas pesqueiras

SALVATERRA DE MIÑO
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O
goberno de Ponteareas
advertíu ao Estado á
Xunta que “Ponteareas

se fará oir dunha vez por
todas ante o Ministerio de Fo-
mento e a Xunta  pola estafa
e a farsa da circunvalación”.

Segundo Represas, “o go-
berno español, e nos últimos
anos tamén a Xunta, leva vinte
anos xogando con esta nece-
sidade prioritaria para Pontea-
reas, convertíndoa nun cule-
brón cuxos capítulos sempre
se emiten coincidindo cos pe-
ríodos electorais”.

O alcalde e todo o goberno,
lembraron que nas últimas dúas

décadas “Estado e Xunta utili-
zaron a circunvalación de Pon-
teareas como un timo en forma
de promesa electoral. Xa está
ben de que utilicen a Pontea-
reas para os seus intereses po-
líticos e electorais, acusándose
ou excusándose según gobernen
uns ou outros. Chegou o mo-
mento de que Ponteareas se
faga respectar e como alcalde
e goberno imos actuar de forma
contundente”.

As declaracións do goberno
de Ponteareas prodúcense ante
a decisión do Ministerio de
Fomento de reducir a 7 millóns
de euros os 21 millóns previstos

nos orzamentos de 2018. Para
o Alcalde e a Tenente de al-
calde, Chus Garrote esta deci-
sión é “a gota que colma o
vaso da paciencia de Pontea-
reas. O Estado incumpre o seu
compromiso e iso é unha frau-
de. E a Xunta, agora, critícao
esquecendo que entre 2012 e
2017, ao igual que nos anos
anteriores, o Partido Popular
tampouco fixo nada desde o
Estado”.

Represas salientou a “uni-
dade e o consenso absoluto
en Ponteareas para reinvidicar
a circunvalación. Todos os días
sofremos as consecuencias de

non contar con ela. E non imos
seguir agardando outros 20
anos máis”. O alcalde anunciou
que “o goberno porase ao frente
dun amplo e potente move-
mento social que demostrará a
forza deste pobo. Estou seguro
de que os partidos políticos,
cidadáns, empresarios, comer-
ciantes e todos os sectores so-

ciais de Ponteareas seremos
unha soa voz fronte ao Estado
e a Xunta”. Xose Represas anun-
ciou a convocatoria dun Pleno
monográfico para consensuar
unha resposta unitaria e fixar
as accións políticas e sociais a
emprender “para que a circun-
valación pase de falsa promesa
a ser unha realidade”

“Ponteareas farase oir ante o Estado 
e a Xunta pola circunvalación”

O
goberno de Ponteareas levou a
pleno o proxecto de pavimenta-
ción do último tramo da estrada

de Cillarga logrando o apoio unánime da
Corporación, o goberno mellorará 840
metros dunha estrada que levaba anos
en estado de abandono e que permite
acurtar a comunicación cos veciños do
barrio de Cillarga. 

Esta obra ven a completar as dúas
fases anteriores e conta cun orzamento
de  64.106€ que o goberno prevé fi-
nanciar con cargo ao plan Concellos e
con fondos propios. 

“Unha vez rematada esta obra, ade-
mais do acceso por Ribadetea tamén
acceden directamente dende Areas. Esta
é unha obra moi demandada pola veci-
ñanza que, tras anos de falta de man-
temento por parte dos gobernos do PP,
vía como ano tras ano ían quedando
sen esta vía de acceso”, explica a Te-
nente de Alcalde, Chus Garrote. 

Por outro lado, o pleno da Corporación
aprobou por unanimidade o anexo aos
regulamentos internos tanto da escola
infantil como da residencia de maiores
que regula o uso do comedor por parte
do persoal municipal destes servizos. 

“É a primeira vez que se regula este
servizo que durante anos careceu dunha
normativa. A partir da súa publicacion
no BOP o persoal municipal da escola
infantil e da residencia poderá facer
uso deste servizo cando se cumpran os
criterios establecios no propio anexo”
explica a concelleira de Benestar Social
e Igualdade, Verónica Carrera.

O pleno tamén aprobou, cos votos
de todos os grupos salvo cos do PP, a
proposta do goberno de sumarse á pla-
taforma Stop Vespa Velutina de Galicia.
A Concellería de Medio Ambiente que
dirixe o Alcalde, Xosé Represas, e a
Concellería de Medio Rural, que dirixe
Manolo Troncoso en colaboración con
máis de  seiscentos veciños e veciñas
e apicultores organizaron unha campaña
de trampeo de vespa para capturar as
raíñas os primeiros meses do ano.

Con esta iniciativa de entrega de
trampas e líquido atraínte por parte do
concello e coas charlas informativas
realizadas en todas as parroquias e
centro urbano, logrouse reducir o impacto
da Vespa Velutina neste verán nun 75%
con respecto ao verán do 2017, segundo
expresaron moitos apicultores. 

O pleno aproba o proxecto de
pavimentación do último tramo da

estrada a Cillarga

PONTEAREAS

O
pasado día 8 tivo lugar en
Ponteareas un pleno ex-
traordinario no que se da-

bateu unha moción conxunta
elaborada por todas as forzas polí-
ticas con representación munici-
pal, agás EU, na que se reclama ao
Ministerio de Fomento a redacción
dun novo convenio coa Xunta de
Galicia e o Concello de Ponteareas
relativo á construción da variante
de Ponteareas, que distribuiría o
tráfico pesado dende a autovía por
toda a bisbarra sen necesidade de
pasar polo centro urbán.

Esquerda Unida, a única forza
que ficou á marxe desta moción,
sinalou que para esta forza política
"nunca foi unha prioridade" a cons-
trución desta variante. Para esta
organización, "a execución de novas
vías de transporte sempre deben
xustificarse sobradamente, algo que
non se da neste caso". EU recoñece
que en ocasións se xeran pequenas
retencións en horas puntuais no
acceso da N120 ao núcleo de Pon-
teareas, pero sinala que "non es-
tamos ante unha cuestión da má-
xima urxencia. Ademais, está por
demostrar que a construción desta

circunvalación dea solución aos
problemas de tráfico da N120. É
bastante dubidoso que esta cir-
cunvalación que conectaría a saída
da A52 na parroquia de Angoares
coa N120 na zona do Barral, en
Arcos, se utilice o suficiente como
para desconxestionar a N120 nin,
sobre todo, xustificar a agresión
que suporá ao Rio Uma, un río in-
cluído na Zona de Especial Protec-
ción do río Tea". 

Polo demais, EU considera que
se o estado ten que gastar 20 mi-
llóns de euros, tal e como estaba
consignado nos Orzamentos de
2018 e como se reclama na moción,
"estarían bastante mellor investi-
dos promovendo unha mellora do
trasporte público, algo que no
Concello de Ponteareas é moi de-
ficiente e que obriga a utilizar o
transporte privado para acceder a
calquera tipo de servizo", e apro-
veitan para lembrar que "a Xunta
de Galicia deixou a Ponteareas
fora da Área Metropolitana de Vigo
e, consecuentemente, da Área de
Transporte Metropolitano, algo que
si sería positivo para a mobilidade
no noso concello". 

Esquerda Unida non apoia a moción
sobre a variante de Ponteareas
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O
Alcalde de Pontea-
reas, Xosé Represas,
anunciou a súa inten-

ción de revalidar o seu cargo
nas vindeiras eleccións muni-
cipais do mes de maio tras
obter o respaldo da militancia
do BNG na localidade.

Nunha carta persoal remi-
tida a todos os domicilios da
localidade, o actual alcalde
destaca que “foi unha honra
ter servido estes catro anos á
veciñanza de Ponteareas, des-
de a humildade e sen distin-
cións” e expresa o seu desexo
de “ser de novo merecedor
da confianza dos que me
apoiaron en 2015, pero tamén
dos que confiaron noutros
candidatos pensando no mellor
para Ponteareas”.

Represas explica que tomou
a decisión de presentarse á
reelección “movido pola sa-
tisfacción do traballo feito e
a ilusión polo moito que queda
aínda por facer. Comprendo

aos que están insatisfeitos
porque agardaban máis. Eu
tamén quería e quero máis
para Ponteareas”.

O candidato amósase opti-
mista e asegura que “tras po-
ñer orde no desastre que ato-
pamos hai catro anos e sanear
o concello, agora virá o mellor.
Temos por diante uns anos
cheos de enormes posibilida-
des de avances e melloras
para Ponteareas”. Represas
advirte que “é moi importante
non volver atrás e consolidar
o cambio que iniciamos hai
catro anos para continuar nes-
te camiño”.

Pola súa parte, o BNG a
través do seu Responsábel
Local, Nemesio Boente, sa-
lientou que Xosé Represas
trouxo estes catro anos ao
Concello “a honestidade, a
honradez, a seriedade e unha
nova forma de facer política
diferente da que coñecemos
durante moitos anos, cando

Ponteareas era coñecida pola
corrupción e o amiguismo”.
Para o Bloque, Represas é o
artífice “dun goberno que foi
exemplo de unidade, dando a
Ponteareas a súa maior esta-
bilidade das últimas décadas,
deixando atrás os tempos de
gobernos de conveniencia en-
redados en liortas internas
por intereses persoais”. 

Por último, Boente cualifica
de “meritorio e extraordinario”

o traballo do goberno presi-
dido por Represas porque “a
pesar de atopar un concello
arruinado e en bancarrota,
foi capaz de sanear a econo-
mía municipal, poñer fin ao
despilfarro, apoiar economi-
camente a todos os sectores
e colectivos sociais como nun-
ca antes ocorrera, mellorar
os servizos públicos e atender
as necesidades prioritarias das
e dos ponteareáns”.

Xosé Represas optará á reelección á alcaldía 
de Ponteareas polo BNG

O
goberno de Pontea-

reas presentou o Ca-
lendario Galego de

Ponteareas para o 2018.
Os doce meses do ano renden

homanaxe aos e ás deportistas
pontearás, dende o noso gaña-
dor da Volta España, Álvaro
Pino, aos irmáns Teixeira, a
taekwondista Pilar Gallego e
moitos outros nomes de de-
portistas de antes e de agora
que demostran que en Pontea-
reas hai unha moi boa canteira
en calquera modalidade, hockey,
balonmáns, atlestismo, nata-
ción, bádminton, tenis…

O Alcalde de Ponteareas,
Xosé Represas, e concelleíra
de Cultura Hortensia Bautista
queren con este pequeno ho-
menaxe fotográfico pór en valor
aos nosos e nosas deportistas
e trasladan a todos os que se
esforzan a diario de xeito in-
dividual ou arroupados por un
club esta homenaxe. 

O calendario
2019 rende

homenaxe aos
deportistas
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Redacción 

Miscelanea

O
Concello de Bueu
vén de abrir o prazo
de presentación de

ofertas para a licitación do
servizo de asistencia letrada,
defensa xudicial e represen-
tación procesal. Segundo
consta no anuncio publicado
no Perfil de Contratación, o
orzamento ascende a
87.120 €, IVE incluído, e a
duración do contrato sería
por catro anos. 

O prazo de presentación
de ofertas por parte das em-

presas interesadas esténdese
ata o 11 de xaneiro de 2019,
e os criterios a valorar serán
cualitativos (memoria orga-
nizativa, metodoloxía, orga-
nización proposta do servi-
zo...) e cuantitativos (mellor
prezo económico ofertado).

Entre as funcións deste
servizo están a asistencia le-
trada e consultoría do Con-
cello nos procedementos de
calquera instancia e ante os
Xulgados e Tribunais e a emi-
sión de informes xurídicos. 

Bueu licita a defensa xurídica

O
Concello de Bueu re-
solve a concesión das
subvencións a aso-

ciacións culturais e deporti-
vas do ano 2018, logo de que
o pasado mércores se reunise
a Comisión de Valoración, na
que están representados
todos os grupos políticos da
corporación. 

As axudas para actividades
culturais e escolas de música
suman 29.650 euros, que se
repartiron entre doce colec-
tivos. Así, Retrouso de Cela
recibe un total de 6.225,85
€; a Banda de Música Artística
de Bueu, 5.161,01 €; San
Marcos de Beluso, 1.824,82
€; o Club Golfiños, 1.642,34
€; a Asociación Cultural Meiro,
2.372,26 €; a Coral Marusía,
1.642,34 €; a Coral Acordes,
1.200 €; a Coral Polifónica
de Beluso, 1.369,84 €; a Co-
misión de Festas de Cabalo,
1.824,82 €; a Comisión de
Festas de Bueu, 2.372,26 €;
a Banda de Gaitas Manxadoira,

2.372,26 €; e a Comisión de
Festas de Meiro, 1.642,34 €.
Segundo consta no anuncio,
quedaron excluídas a Asocia-
ción Cultural Pineirons, a Aso-
ciación de Viticultores San
Martiño de Bueu e a Asocia-
ción Cineclub.

Para deportes concedéronse
un total de 29.500 euros,
que se repartiron entre once
clubs. Concretamente, o Bueu
Atlético Balonmán percibiu
6.653,89 €; a Escola Fútbol
Base de Beluso, 1.356,18 €;
Aero Dron, 143,40 €; a Agru-
pación Deportiva F. S. Bueu,
3.310,56 €; o Club Náutico
Beluso, 721,11 €, o Club De-
portivo Bueu, 5.400,14 €;
Club de Mar Bueu, 4.158,68
€; o Club Cultural Deportiva
Beluso, 3.417,08 €; o Club
Corredoiras, 844,03 €; o Club
de Loita do Morrazo,
2.224,79 €; e o Club de Xa-
drez, 1.270,14 €. Neste caso,
só o Club Triatlón Morrazo
quedou excluído. 

Bueu aproba as subvecións
culturais e deportivas

A
Xunta de Goberno da De-
putación de Pontevedra
vén de aprobar as bases

de 2019 para a concesión de
préstamos sen xuros, por con-
correncia competitiva, para os
concellos da provincia de
menos de 50.000 habitantes,
cun crédito inicial dun millón
de euros. Estas achegas teñen
por obxectivo facilitarlle aos
concellos unha fonte de finan-
ciamento adicional co que
poder afrontar, preferente-
mente, a execución de investi-
mentos e, excepcionalmente, as
operacións de tesourería para
facer fronte a desfases transi-
torios ou necesidades urxentes.

Para financiar este progra-
ma, a Deputación de Ponte-
vedra disporá no ano que ven
dun crédito inicial dun millón
de euros, que pode ser am-
pliado. Ao igual que ocorre
dende 2016, cando o actual
goberno chegou á institución,
estes préstamos concédense
sen xuros, comisións nin gas-
tos doutro tipo, algo que non
acontecía anteriormente cando
se fixaban intereses situados
no entorno dun 2%. 

Tal e como se establece po-
derán concederse créditos para
dúas finalidades: unha liña
para Investimentos e outra
para Operacións de Tesourería.
Unha vez que as bases se pu-
bliquen no BOPPO os concellos
interesados terán 20 días há-
biles para presentar as súas
solicitudes. Poden acollerse a
esta iniciativa os concellos da
provincia de Pontevedra cunha
poboación inferior a 50.000
habitantes e que cumpran cos
demais requisitos fixados nas
bases: ter aprobado o orza-
mento para o exercicio corren-
te, ou no caso de prórroga,
cumprir co previsto na lexis-
lación; non ter pendentes de
pagamento cotas de amorti-
zación de préstamos contraídos
coa Deputación; así como cum-

prir cos previstos legais no
relativo á concertación de ope-
racións de crédito. A través
destes préstamos, o importe
máximo que se pode conceder
é do 90% do custe do investi-
mento ou actuación, sen que
supere os 400.000 euros.

Dende o ano 2016, a Depu-
tación de Pontevedra ten in-
vestido máis de 4 millóns de
euros neste programa de con-
cesión de créditos a entidades
locais. Nos últimos tres anos
beneficiáronse destes créditos
preto de 20 concellos da pro-
vincia: Catoira, Fornelos de
Montes, A Guarda, Oia, Nigrán,
Ponte Caldelas, Arbo, Pontea-
reas, A Lama, Poio, Valga, Cun-
tis, Vilanova de Arousa, Salceda
de Caselas, Silleda, Pazos de
Borbén e A Cañiza. 

A Deputación aproba as bases para os préstamos sen
xuros a concellos de menos de 50.000 habitantes

D
ende a organización
nacionalista amosan
“a súa decepción polo

rexeitamento do PP, a habilitar
unha partida económica para a
construción dun novo Peirao
sobre pilotes en Cesantes”. Re-
fírense á emenda prantexada
polo BNG aos orzamentos da
Xunta para o ano 2019 e que
non contou co apoio dos par-
lamentarios populares, algún
deles de Redondela.

Segundo expuxo o Respon-
sábel Local, Anxo Lusquiños
“tratase dunha demanda que
ano tras ano, prantexamos aos
orzamentos da Xunta, co fin
de garantir o futuro do sector
e mellorar a calidade medioam-

biental de toda a contorna.
Recordan como xa no 2011

e coincidindo coa presentación
da candidatura de Javier Bas a
alcaldía de Redondela, o Partido
Popular presentaba un macro-
proxecto cun orzamento de
mais de 6 millóns de euros,
para a recuperación medioam-
biental e revitalización econó-
mica da contorna do peirao.

No proxecto recollíanse di-
versas actuacións, nas que se
incluía esta obra coma unha
das mais urxentes, cun custe
estimado de 1,5 millóns de
euros.“ Unha promesa, unica-
mente eleitoralista, do candi-
dato Javier Bas” lamentan.

Logo de comprobar que nos

orzamentos da Xunta para este
ano 2019, a única partida que
aparece a estes efectos é unha
cantidade de 200.00 euros, en
concepto de: Estudos previos
ao proxecto, a mesma que apa-
recía xa no 2018 e non se fixo
nada, consideran os naciona-
listas que o Partido Popular
está a xogar o de sempre, en-
ganar con partidas en abstracto
para deixar pasar o tempo

Acusan a Javier Bas de pre-
garse os intereses do seu par-
tido e de non actuar con res-
ponsabilidade. "Emprazamos a
que Javier Bas faga valer de
verdade o peso do alcalde do
cuarto concello de Pontevedra",
diante do seu partido.

O BNG de Redondela esixe a Javier Bas que presione
para a construción dun novo Peirao en Cesantes.
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SALCEDA DE CASELAS 

Louriña

O
Goberno local de Salceda de Caselas expre-
sou a súa indignación polo feito de que,
os Orzamentos 2019 da Xunta de Galicia,

“deixen fora proxectos importantes para o con-
xunto da cidadanía”. Ningunha das emendas pre-
sentadas polo grupo parlamentar de En Marea a
petición de Movemento Salceda, foron tidas en
conta para ser incluídas nas contas autonómicas
para o vindeiro ano, o que deixará fora a realiza-
ción de proxectos “de calado para o desenvolve-
mento do municipio e para a mellora da calidade
de vida dos seus veciños e veciñas”, sinalou o al-
calde, Marcos Besada. 

Nas emendas presentadas por En Marea a
petición Movemento Salceda de cara a ser recollidas
nos Orzamentos da Xunta, incluíanse actuacións
a realizar por Augas de Galicia, Consellería de In-
fraestruturas e o Consorcio Galego de Benestar. 

Así, no que a Augas de Galicia atinxe, solicitábase
a inclusión dos saneamentos de Entenza e Soutelo
(2.110.384,67 €), Barroqueira-Carballal (89.394
€), Fraga (21.599 €), CotoPicón (12.959 €), Coto-
O Río (17.279 €) e Revolta (35.683 €). 

No que fai referencia ás actuacións da Consellería
de Infraestruturas, incluíase a urbanización do
enlace da Gándara entre a PO-512 e Avenida de
Galicia e a remodelación do enlace da PO-510
coa PO-411 na Laboela, que suporían un investi-
mento de 500.000 euros en cada unha delas. 

Finalmente, solicitábase ao Consorcio Galego
de Benestar a escola infantil de catro unidades
na rúa Mártires de Sobredo (690.252,41 €). 

O alcalde de Salceda, Marcos Besada, lamentaba
“o silencio do Partido Popular de Salceda que é
incapaz de antepoñer os intereses comúns dos
veciños e veciñas de Salceda aos seus propios in-
terese partidistas”. 

A Xunta do Partido Popular
vota en contra de incluir
nos Orzamentos do 2019

proxectos importantes para
SalcedaO

Consorcio de Augas do
Louro pon en marcha o
servizo de baleirado de

fosas sépticas e pozos negros
para aquelas vivendas que non
dispoñan de redes de sumidoi-
ros próximas.

Os interesados en recibir este
servizo, poden acudir dende
este momento ás oficinas do
Consorcio nos Concellos de Mos,
O Porriño, Salceda de Caselas e
Tui para cubrir o modelo de so-
licitude que se lles facilitará
nese momento, xunto coa carta
de pago por un importe de
110,95 €. Unha vez acreditado
o ingreso, o Consorcio porase
en contacto co solicitante para
fixar o día e hora do baleirado.

Os lodos extraídos serán logo
transportados á estación depu-
radora de Guillarei, onde o Con-
sorcio se encargará da súa de-
puración xunto co resto das au-
gas residuais que chegan dia-
riamente a través dos sumidoi-
ros. Este servizo obrigatorio
leva consigo o pago da taxa
anual de depuración por un im-
porte de 46,80 €, que poderá
ser abonada en seis bimestres
mediante domiciliación bancaria.
Deste xeito, o importe total a
pagar para o primeiro baleirado
anual será de 157,75 €, mentres
que o segundo e seguintes ba-
leirados anuais custarán unica-
mente 110,95 €.

A ordenanza que regula este
prezo público contempla a exen-

ción do pago do primeiro ba-
leirado anual para aqueles fo-
gares en situación de especial
vulnerabilidade, sendo necesario
o informe dos servizos sociais
do Concello no que resida o
solicitante.

A iniciativa para prestar este
servizo xurde logo da proposta
dos alcaldes dos Concellos con-
sorciados, vista a necesidade de
dar unha alternativa de sanea-
mento real e viable para aquelas
vivendas que, a día de hoxe,
non teñen posibilidade de co-
nectar ás redes de sumidoiros.

Representantes dos Concellos
cos gañadores do concurso de
debuxo infantil de 2018

O servizo prestarase de xeito
uniforme nestes catro Concellos
mediante unha ordenanza única
e co mesmo prezo público. A
ordenanza regula tamén os pre-

zos polos servizos de limpeza e
desentullo de canos e desauga-
doiros e serán aplicados unica-
mente no caso de que os usua-
rios soliciten eses servizos.

A través deste modelo de
xestión de verteduras non ca-
nalizadas o Consorcio pretende
garantir o acceso universal ao
servizo de saneamento para to-
dos os veciños, coas mesmas
garantías sanitarias e a un nivel
de prezos comparable co do
servizo de sumidoiros e depu-
ración convencional o que, sen
dúbida, repercutirá nunha me-
lloría na calidade das augas dos
pozos ou mananciais.

O texto completo da orde-
nanza reguladora do prezo pú-
blico así como os modelos de
solicitude poden consultarse na
web do Consorcio www.consor-
ciodolouro.es

O servizo de baleirado de fosas
sépticas xa está disponible
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O PORRIÑO

Louriña

E
va García de la
Torre cualifica de
“acto de des-

lealde institucional” e
“falla de respecto as
porriñesas e porriñe-
ses”, o feito de que o
conselleiro de Sani-
dade visitase este
venres o Centro de
Saúde da vila e, “nin
invitase nin tan se-
quera o comunicase á
alcaldesa e ao Goberno municipal”.

A alcaldesa lembra que cando o pre-
sidente Feijóo estivo no Porriño facendo
campaña electoral para o seu partido
ela saíu a saudalo, “como entendo que
é a miña obriga, posto que, aínda que
defendamos diferentes ideas dende dis-
tintos partidos, considero que é tamén
o meu presidente”.

A xuízo de García de la Torre, é unha
“indignidade” que o conselleiro leve
máis dun ano sen respostar ás solicitudes
dunha entrevista feitas polo Goberno
municipal, “mesmo borrando sen abrir
os correos electrónicos que se envían
á Consellería”, e que veña a O Porriño
e non teña “nin a mínima cortesía e
educación” de comunicalo ao Concello,
“e así o faremos constar por escrito
nunha carta que remitiremos ao Goberno
de Galicia”.

Á xuízo da alcaldesa, que este venres
o señor Vázquez Almuiña anuncie que
pode que dentro de dous anos empecen
as obras de ampliación do Centro de
Saúde do Porriño “é, sen máis, unha
falla de vergonza e unha tomadura de
pelo”, aínda máis considerando que
hai tres anos e medio a anterior conse-
lleira de Sanidade, Rocío Mosquera e o
anterior alcalde do Porriño, Nelson San-
tos, os dous do Partido Popular, anun-
ciasen exactamente o mesmo que fixo
hoxe o señor Vázquez Almuiña. 

Á vista está que no primeiro caso
non cumpriron a súa palabra e, no de
hoxe, no mellor dos casos, as hipoté-
ticas obras de ampliación das que
falou este venres o conselleiro, empe-
zarían, cando menos, 5 anos despois
do compromiso da Xunta coos veciños
do Porriño.

A Alcaldesa cualifica de “acto de
deslealdade” que o Conselleiro non
comunicase ao Concello a visita ao

Centro de Saúde
E

va García de
la Torre vén
de asumir,

persoalmente, a
solución ao “gra-
vísimo” problema
de filtracións de
auga que están a
padecer, dende
hai anos, os ve-
ciños dun edifi-
cio da Fase V de Torneiros.

A alcaldesa do Porriño, que vi-
sitou varias veces o lugar e mantivo
entrevistas e xuntanzas cos habi-
tantes do inmoble, comprobou que,
tal e coma sinalan os informes
dos técnicos municipais, o “estado
da terraza é desastroso, hai lousas
soltas, co perigo que supón para
os nenos que xogan aquí, a im-
permeabilización está esnaquizada,
os garaxes anéganse os días que
chove, a varanda que hai sobre
eles está enferruxada e case solta
e as filtracións poden chegar a
causar problemas na propia estru-
tura do edificio”. 

294.000€ de orzamento e 3
meses de execución

Tal e coma adiantara aos veciños,
e “cumprindo un compromiso per-
soal que asumirá con eles”, García
de la Torre sinala que o Concello
aprobou, por vía de urxencia, des-
tinar 294.000€ ao arranxo destas

deficiencias.
Este orzamento abrangue, subliña

a alcaldesa,  a demolición completa
da varanda e a súa substitución
por unha nova; o cambio total da
cuberta, incluída a capa de imper-
meabilización; o corte perimetral
das paredes exteriores do edificio
ate unha altura de 35 centímetros,
para rematar con calquera tipo de
filtración; a escavación e aterrado
dos xardíns ate atopar a “cabeza
da forxa” para o seu cambio inte-
gral, a colocación de impermeabi-
lizacións bicapa nas partes en pen-
dente de uso peonil e a imper-
meabilización do muro soterrado.

O prazo de execución dos tra-
ballos terá unha duración estimada
de tres meses, “hai que ter en
conta que os días de choiva non
será posible traballar, polo cal o
seu remate pódese atrasar, aínda
que está previsto o seu remate
en ese tempo.

Comenzaron as obras para
solucionar as filtracións de auga
no edificio da fase V de Torneiros

S
e tes menos de 30 anos e
baixa cualificación profe-
sional, debes saber que a

Asociación de Industriais Meta-
lúrxicos (ASIME) ven de asinar
un convenio coa Concellería de
Emprego e Formación, dirixida
por Soledad Girón, para desen-
volver no O Porriño o Programa
Integrado de Emprego de Gali-
cia, impulsado pola Consellería
de Economía Emprego e Indus-

tria, e o Ministerio de Traballo
Migracións e Seguridade Social,
que formará a 20 persoas no sec-
tor metalúrxico.

O obxectivo deste programa é
a reinserción laboral de, a lo
menos, o 45% dos participantes
no mesmo, elaborando para cada
persoa un itinerario personalizado
personalizado, dacordo coas súas
demandas e características.

As principais liñas de forma-

ción serán:  Soldadura, Tubaxe
Industrial, Interpretación de pla-
no; Fabircación e Montaxe de
Estruturas Metálicas, Tratamento
de Superficies, Operacións Auxi-
liares de almacenaxe, Carretilleiro
e Mantemento.

Se estás interesado/a en for-
mar parte deste programa for-
mativo podes inscribirte no mes-
mo chamando ao teléfono 986
41 07 27.

Aberta a inscrición para formarse no sector metalúrxico 
a persoas do Porriño menores de 30 anos
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O PORRIÑO 

Louriña

A
alcaldesa do Porriño, Eva
García de la Torre, e o
concelleiro de Industria,

Marcelino Coto, mantiveron
unha xuntanza con represen-
tantes do Foro de Empresarios
de Galicia coa finalidade de
tratar a necesidade do aprovei-
tamento de chan industrial nos
polígonos do Porriño.

García de la Torre salientou
que O Porriño conta con 1 mi-
llón e medio de metros cadra-
dos de chan industrial dispo-
ñíbeis e subliñou a “necesidade
urxente e perentoria” de que
se atope xa o xeito de axilizar
os trámites burocráticos que
teñen que cumprir as empresas
para poder radicarse na vila.

A xuízo da rexedora, a proli-
feración de organismos depen-
dentes da Xunta de Galicia e os
prazos, cumplimentacions, re-
quisitos e moitas veces forma-
lidades case interminábeis de
‘papeleo’, fan que haxa compa-
ñías que opten por Portugal
onde a tramitación de permisos
é “moitísimo máis áxil”.

A alcaldesa, que está a man-
ter contactos con diferentes
entidades e asociacións priva-
das e organismos públicos para
reactivar a chegada de novas
empresas á vila, coincidiu cos
empresarios en que hai unha
“importantísima demanda de
chan industrial” municipal no
Porriño e que é “xa inaprazá-

bel” poñelo canto antes a dis-
por das compañías que o están
a solicitar.

Neste eido, Concello e em-
presarios traballarán xuntos
nunha estratexia na para afron-
tar, ademais das dificultades
que representa o poder dispor
de chan, o facer que O Porriño,
“seguramente a primeira zona
industrializada de Galicia”,con-
te con comunicacións e servizos
máis acaídos e demandados
polas empresas e deste xeito
poder contrarrestar o feito de
que a presencia de empresas
galegas nos parques industriais
do norte de Portugal chegue
ata o 50 por cento de ocupa-
ción das mesmas.

O Porriño ten 1 millón e medio de metros
cadrados de chan industrial disponible e

esixe que se axilice a burocracia

A alcaldesa acompaña aos
veciños da Vaquería, na súa
manifestación na PO-510

A
alcaldesa, Eva García
de la Torre, manifes-
touse na estrada PO-

510, xunto coas veciñas e
veciños do barrio da Vaque-
ría, na parroquia de Budiño,
para esixir, de novo, á Xunta
de Galicia, que dea una so-
lución aos porriñeses que
viven neste barrio, “que fica
dividido por unha liña con-
tinua na estrada que fai im-
posible aos coches xirar para
chegar ás casas  ou negocios
e cruzar aos peóns”.

García de la Torre lembrou
que “hai xa máis de 6 meses
que os responsábeis da Xunta
comprometéranse a estudar á
proposta dos habitantes desta
parte do Porriño para rematar
con esta situación e ata hoxe

non deron sinais de vida”.
Neste senso, mantivo unha

xuntanza, no Concello, con
representantes dos veciños
para, con axuda dun técnico
municipal, deseñar, de novo,
unha alternativa que presen-
tar ao Goberno de Galicia
para dar solución a un pro-
blema que alóngase xa máis
de 5 anos.

Esa alternativa, como es-
tudaron na reunión, pasa
pola colocación de varios se-
máforos, “que fagan posible
a redución da velocidade nun-
ha vía moi transitada” e a
situación de pasos de cebra
que permitan que os veciños,
“que teñen fincas ás dúas
beiras da estrada” poidan
cruzar con seguridade.
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N
a segunda semana de
xaneiro comezarán os
traballos de desentu-

llo na zona cero de Paramos
afectada pola explosión do
pasado 23 de maio.  O alcalde,
Carlos Vázquez Padín, o con-
celleiro de Obras, Antonio
Castro, o arquitecto munici-
pal, Pablo Rivas, o redactor do
proxecto de desentullo, Fran-
cisco Valle, e o responsable da
empresa adxudicataria, Ri-
cardo Abal , visitaron a zona
cero para estudar o plantexa-
mento para iniciar a obra. 

A primeira semana de xa-
neiro dedicarase a tramitación
administrativa precisa coa
presentación do plan de de-
samiantado, que deberá apro-
bar o ISSGA, e de Seguridade
e Saúde, que debe informar o
coordinador de Seguridade e
Saúde e aprobar o Concello.
A continuación comunicarase
a apertura do centro de tra-

ballo e asinarase a acta de
reformulo. 

A segunda semana de xa-
neiro comezarán xa as obras
propiamente ditas que terán
un prazo de execución de
dous meses. 

Os traballos levaranse a cabo
nunha área de 25 mil metros
cadrados onde se retirará todo
o entullo, se demolerán tres
segundas plantas de vivendas
con risco de desplome e se
actuará sobre os muros que

dan cara viais públicos. 
A corporación municipal

aprobou en pleno ordinario
por unanimidade a adxudica-
ción dos traballos por vía de
emerxencia á empresa Demo-
liciones y Desamiantados de
Galicia S.L. por importe de
753 mil euros. Tamén por
unamimidade foi aprobada a
moción para habilitar o crédito
preciso para costear o desen-
tullo por parte do Concello
de Tui.

O desentullo da zona de cero de Paramos
comeza na segunda semana de xaneiro

Q
uedan prazas vacan-
tes no curso de Des-
h a b i t u a c i ó n

Tabáquica que organiza o De-
partamento de Prevención
de Drogodependencias do
Concello de Tui en colabora-
ción coa Asociación Espa-
ñola Contra o Cancro.

Trátase dun programa de
axuda específica e persona-
lizada para facer fronte ao
complexo proceso de aban-
dono, que brinda apoio téc-
nico, consellos,  compañía e
recompensas. Vense celebran-
do en Tui dende 2010.

O curso consta de 7 sesións
cunha duración de hora en
media cada unha, impartidas
en horario de tarde.  Durante
o mes de xaneiro farase unha
primeira entrevista coa tera-
peuta, e xa o curso propia-
mente dito dará comezo o
día 24 de xaneiro na Área
Panorámica.

As persoas interesadas, que
deben ser maiores de 18 anos,
pódense inscribir nas depen-
dencias de Servizos Sociais,
no correo paula.ssociais@con-
cellotui.org ou no teléfono
986 60 36 25.

Quedan prazas vacantes no curso
de Deshabituación Tabáquica

A
Alcaldía segue adiante
coa reforma e o arranxo
dos parques infantís do

Porriño que, en algún caso “ou
ben estaban obsoletos ou en
moi mal estado ou totalmente
abandonados dende hai anos”,
como sinala a alcaldesa, Eva
García de la Torre.

Dous deles están xa rema-
tados, son os do Centro do
Centro Social e Cultural de
Atios, ao que o Concello des-
tinou un orzamento de
40.000€, e o da Fase I de Tor-
neiros, que contou cun inves-
timento de 48.176,11€.

Atios
O de Atios,no que os traba-

llos empezaran o pasado mes
de novembro, dispón dunha
nova  pista ‘polideportiva’ para

a práctica de fútbol, balonmán
ou baloncesto; novos bambáns,
na zona infantil, que conta
cun nova chan de chan de
caucho para garantir a seguri-
dade das cativas e cativos, e
un parque de actividade bio-
saudábel para adultos.

Fase I Torneiros
No caso da Fase I de Tor-

neiros, “foi precisa unha re-
forma integral”, subliña a al-
caldesa, “á vista do seu total
deterioro e abandono dende
hai moitos anos, coma denun-
ciaran as veciñas e veciños”.

Neste caso fíxose, practica-
mente, unha nova ‘soleira’ de
formigón; colocáronse planchas
de caucho; retiráronse e reno-
váronse os xogos e bambáns;
acometeuse unha reparación

“completa” de fendas e crebas;
aplicouse na súa totalidade
un novo revestimento, colo-
couse unha varanda de aceiro
inoxidábel, .

Nas vindeiras semanas, su-
bliña a rexedora, procederemos
a habilitar unha zona reservada
a pista de skate na que se es-
tablecerá un horario de uso

para non causar molestias aos
veciños.

Máis obras
A alcaldesa adianta que

esta iniciativas terán conti-
nuidade nas vindeiras semanas
noutros parques da vila e sú-
manse ás xa realizadas no
Parque da Urbanización do
Sol, no investíronse preto de

22.000€ para  arranxar todos
os bambáns, colocar un deles
para persoas con diversidade
funcional e a instalación dun
chan de caucho.

Tamén rematouse o do Cam-
po da Feira, que contou cun
orzamento de 4.173€; o Parque
Lamazares, detrás de Correos,
no que se cambiaron os seus
elementos investindo 4.655€;
o de San Diego, no que ademais
colocouse un chan de caucho
continuo, logo de facer unha
inversión de 1.952€ e o de
Torneiros no que, cun investi-
mento de 9.181€, ademais dos
distintos xogos, se arranxaron
os bancos, as varandas, o va-
lado de madeira e adaptouse
para persoas con diversidade
funcional.

Rematada a reforma dos parques infantís de Torneiros e Atios 
cun investimento de 90.000€
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O
Concello de Tomiño vén de resol-
ver o procedemento de contrata-
ción para levar a cabo o Plan

Municipal de Mellora de Asfaltados da vila,
que contempla a realización de obras de
mellora en 28 camiños rurais de once pa-
rroquias do municipio e que contará cun
investimento de 327.000 euros a cargo do
Plan Concellos.

A intervención comezará a finais de
xaneiro ou principios de febreiro e con-
sistirá, fundamentalmente, en repoñer e
mellorar a capa de rodadura de estradas
e camiños, colocar en cota as tapas dos
sumidoiros e ampliar a rede de recollida
de augas pluviais con novas canalizacións,
segundo as necesidades de cada lugar.

A licitación foi adxudicada de forma
provisional á empresa COVSA, pendente
da formalización do contrato. En total
sete empresas presentaron sete ofertas
para optar ao procedemento de contrata-
ción dos asfaltados destes camiños.

Segundo explica o concelleiro de Vías
e Obras, Francisco Campo, a maior parte

das obras de arranxo da base de rodaxe
dos camiños vén motivada polo deterioro
e polas malas condicións nas que quedaron
algunhas rúas tras as obras de acometida,
abastecemento, saneamento, recollida
de pluviais, senda... que foron realizadas
anteriormente en zonas como, por exem-
plo, o barrio da Rocha. “Intentaremos
seguir mellorando. Sabemos que aínda
queda moito traballo por facer, pero dá-
moslle prioridade as reparacións nestes
camiños porque son os definitivos, nos

que non se farán máis obras”, asegurou
Campos. 

Todas estas obras teñen como finalidade
mellorara s condicións de mobilidade,
accesibilidade e circulación nas distintas
rúas e camiños de Tomiño, co conseguinte
incremento da seguridade vial para peóns
e automóbiles.

Por outra banda, investíronse case
40.000 euros na construción de lombos
de redución de velocidade na zona de
Vilachán. 

O Concello inviste 327.000 euros para o
asfaltado dunha trintena de camiños de Tomiño

T
omiño acolle este
mes de xaneiro o
curso de escapara-

tismo ‘O ben feito ben pa-
rece’, unha actividade
formativa organizada pola
Asociación de Desenvolve-
mento Galicia Suroeste Eu-
rural, entidade responsable
da execución da Medida
Leader 2014-2020, e que
ten como obxectivo princi-
pal axudar a crecer e me-
llorar o comercio local,
dando ferramentas á todas
as persoas participantes
para mellorar as ventas dos
negocios e facelos máis
competitivos e de éxito.

Centrado na comerciali-
zación de produtos tanto
do sector primario como
doutros sectores, este curso
de 36 horas de duración
impartirase os días 14, 15
e 16, 21, 22 e 23 e 28, 29
e 30 de xaneiro de 16.30 a
20.30 horas. Todas as per-
soas interesadas en parti-
cipar poden inscribirse de
balde a través da web de
Eu Rural (eurural.org), di-
rixíndose ao apartado de-
nominado Escola e enchen-
do o formulario on line.

Destinado a persoas em-
prendedoras e comercios
locais, así como a calquera
persoa interesada, este
curso servirá para que to-
dos e todas as participan-
tes adquiran coñecemen-
tos vinculados ao esca-
paratismo, á presentación
do produto, á paquetería
comercial e ao visual mer-
chandising. 

Curso de
escaparatismo

O
Concello da Guarda, a
Universidade de Vigo e
os artistas Nuvi & éx-

fico, veñen de asinar un pro-
tocolo de colaboración para a
realización dun estudo para a
toma de mostras para unha in-
vestigación científica sobre
materiais e posibles fenóme-
nos de degradación no pro-
xecto «A Guarda escrita nas
estrelas» de pintado do espi-
gón norte de abrigo do Porto
da Guarda.

Esta investigación forma
parte do proxecto CAPuS –
Conservation of Art in Public
Spaces, que a Universidade de
Vigo está a realizar sobre arte
urbana, particularmente mu-
ralismo contemporáneo, que
inclúen a creación de docu-
mentación fotográfica e au-

diovisual relacionada co pa-
trimonio artístico público.

As accións que o equipo
da Universidade de Vigo, no
marco do proxecto CAPuS le-
vará a cabo nestas obras pic-
tóricas consistirán en:  docu-
mentación fotográfica e au-

diovisual do obxecto e as súas
futuras formas de deteriora-
ción, mostraxe de materiais
(pinturas e soportes), a análise
científica das mostras ante-
riores con distintas técnicas
analíticas para caracterizar os
fenómenos de degradación,

estudo das variacións dos pa-
rámetros da cor na obra pic-
tórica durante o tempo (cada
30 días, ata polo menos un
ano e medio), a avaliación
de diferentes protectores na
obra pictórica, a través da
aplicación deles en pequenas
áreas na obra e do control
das variacións de cor ao longo
do tempo. 

A reprodución dos resultados
provenientes das actividades
anteriores en diversos medios
de comunicación na web do
proxecto (www.capusproject.eu),
na web da universidade
(www.uvigo.es) en revistas cien-
tíficas de acceso aberto, deba-
tes, espectáculos, conferencias
e eventos, só cando a finalidade
é exclusivamente docente e in-
vestigador a nivel institucional. 

Un equipo da Universidade de Vigo investigará o
proxecto de arte urbana «A Guarda Escrita nas Estrelas»
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O
Bloque Nacionalista
Galego lamenta o
paso dado polo Go-

berno municipal do PSOE ad-
quirindo a Finca de Fínola
por valor de 280.000 €.

Desde o primeiro momento
o BNG alertou ao Concello de
A Guarda e a cidadanía de
que a compra da finca de Fí-
nola, de levarse a cabo, sería
un auténtico despilfarro.

O BNG sustenta tal afirma-
ción en que co desenvolve-
mento do PERI nº 5, o Con-
cello faríase con estes terreos
e aproximadamente 2.000
máis localizados neste PERI
sen custes para o Concello.

Segundo informa o porta-
voz nacionalista Anxo Baz
“o informe do propio inter-
ventor do Concello coincide
coa posición do BNG e iso
sabémolo todos os que esti-
vemos no pleno”.

Anxo Baz tamén afirmou
que “coa adquisición de Fí-
nola soamente cambia o pro-
pietario da finca, o uso vai
ser o mesmo. Que vantaxe
saca o pobo da Guarda? Onde
había un parking, seguirá
habendo un parking.”

Para xustificar o inxusti-
ficable o Alcalde agora en-
rédase falando dunha modi-
ficación do PXOM para facer
un auditorio en Fínola. A
principio da lexislatura falaba
dun auditorio no Castelo de
Sta. Cruz. 

Ademais da falta de clari-
dade de ideas do Alcalde da
Guarda e da ausencia dun
proxecto claro para a Guarda
seguimos sen entender quen
son os grandes beneficiarios
desta operación urbanística.

O BNG considera que eses
cartos ben poderían investirse
en política social, en cultura,
en deporte, promoción tu-
rística, etc, mentres se lles
din á veciñanza, ás asocia-
cións, aos diferentes colec-
tivos que non hai diñeiro.

O BNG considera un respilfarro a
compra da finca de Fínola

O
Concello da Guarda
ven de ultimar a ad-
quisición da Finca de

Fínola despois de realizar os
trámites notariais na mañá do
venres día 28 de decembro de
2018. O alcalde, Antonio
Lomba, manifestaba, despois
de asinar a escritura de com-
praventa, a súa satisfacción
polo éxito desta operación
que comezou a fraguarse a
primeiros de 2018 e que con-
sidera moi importante para o
presente e futuro da Guarda.

Coa  compra desta finca A
Guarda gaña un novo espazo
público de 3.247,71 metros ca-
drados, entre os xa existentes
da Alameda e do Centro Cultural.
Esta parcela, en pleno casco
urbano, poderá adicarse a es-
pazos verdes e dotacionais,
unha necesidade na Guarda dada
a escaseza de chan público en
relación a densidade de poboa-
ción, que mellorará, sen dúbida,
a calidade de vida dos veciños
e veciñas do municipio.

Deste xeito o Concello da
Guarda ven de asegurar un es-
pazo público libre, en pleno
casco urbano, destinado ao
lecer da veciñanza que nun

futuro podería formar parte
dunha ampla zona común for-
mada pola Alameda, Fínola e
o Centro Cultural. 

Desta maneira as sucesivas
corporacións municipais terán
a oportunidade de decidir o
uso máis conveniente deste
espazo, tendo en conta os in-
tereses xerais e sen necesidade
de agardar polo desenvolve-
mento urbanístico desa zona,
evitando a construción privada
na finca obxecto da compra. 

Neste momento a finca de
Fínola está habilitada como
aparcadoiro de vehículos no
centro urbano, pero nun futuro
próximo este espazo oferta dis-
tintas posibilidades, coma zona
de esparcemento e dotacional,
por exemplo, para a construción
dun Auditorio, entre outras.

A finca de Fínola levaba 25

anos dentro dun PERI sen que
se avistase, polas informacións
que teñen os responsables mu-
nicipais, o desenvolvemento
urbano deste espazo a curto
ou medio prazo. A parálise na
urbanización deste chan por
parte dos propietarios e a im-
posibilidade de executala dende
o concello, ademais do prezo
negociado, motivaron a deci-
sión de mercado polo concello
da Guarda por un importe de
280.000 €, menos dunha ter-
ceira parte do que se pagou a
última vez que se vendeu.

Unha vez incorporado como
chan público, dende o concello
pode modificarse o uso deste
terreo, mediante unha modifi-
cación puntual do plan xeral,
para aquel que sexa máis con-
veniente para cubrir as nece-
sidades da Guarda. 

A Finca de Fínola xa forma parte do
patrimonio da Guarda

O
alcalde  da Guarda, Antonio lomba
e a concelleira de Servizos Sociais,
Teresa Vicente, visitaron  a Ignacia

Cadilla, que ven de celebrar o seu 109
cumpre anos.

Ignacia Cadilla recibiu aos representantes
municipais, acompañada dos seus familiares
e agradeceu a súa visita, recordando o paso
das procesións pola súa rúa, que acostuma
a ver dende as ventás da súa casa na Rúa
Hernán Cortés.

Segundo comentou a súa familia, Ignacia
ten moi boa saúde, aínda que o pasado mes
tivo un pequeno susto, malia uns problemas
de mobilidade, Ignacia e os seus familiares
agardan celebrar os seus 110 anos o ano que
ven. Segundo os datos do Instituto Nacional

de Estatística, Ignacia é a terceira persoa de
máis idade de Galicia.

A representación Municipal entregoulle unha
placa conmemorativa, así como un ramo de
flores e unha tarta, e desexaron poder volver vi-
sitala para darlle os parabéns nos próximos anos. 

Ignacia Cadilla, a terceira muller de máis
idade de Galicia, cumpre 109 anos

O
Concello da Guarda
continúa neste mes
de xaneiro as activi-

dades do programa formativo
“Comercio Innova Plus”, diri-
xido especialmente a comer-
ciantes e empresarios da vila.

Para o mes de xaneiro de
2019, están previstas 3 se-
sións formativas, a primeira
delas o luns 14 de xaneiro
;temática:  “Novas tendencias
en deseño de espazos co-
merciais”, a segunda o 21
de xaneiro ás  16:45h con
“Innovación no cara a cara
co cliente”;  para rematar o
28 de xaneiro  de 15:00h.

Para rematar o luns 28 de
xaneiro,  na Casa dos Alonsos,
charla sobre «Compartindo
Talento: Xuntos chégase máis
lonxe» a cargo de Mariem
Filgueira Pérez.

Todas as actividades son
de balde e non é necesaria
a realización dunha inscrición
previa.

Constitúen a continuación
do programa «Comercio in-
nova», que rematou en xuño
do ano pasado e no que se
traballou cos establecementos
comerciais da vila para opti-
mizar a súa xestión e facelos
máis competitivos.

Continúa a programación formativa
de «Comercio Innova Plus»
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O
día 20 de decembro
tivo lugar un Pleno
extraordinario no que

se acordou aprobar a partici-
pación do Concello da Guarda
no programa de subvencións
para la renovación das insta-
lacións de alumeado, ilumina-
ción e sinalización exterior
convocada mediante Real De-
creto 616/2017, segundo o
cal o Instituto para la Diversi-
ficación y el Ahorro de la Ener-
gía (IDAE), será o encargado
de xestionar ditas subven-
cións.

No devantido pleno acor-
douse dotar financiamento para
poder acometer a obra de re-
novación do alumeado público
exterior do municipio por im-
porte de 919.452,02 euros IVE
engadido.

Aprobouse deste xeito a Me-
moria descritiva das actuacións
a realizar denominado “Pro-
yecto de renovación, mejora
de la eficiencia energética y
adaptación al Reglamento de
Eficiencia Energética R.D.
1890/2008 del alumbrado pú-
blico del Concello de A Guarda”
e o inicio da tramitación e
execución do proxecto.

Con ausencia da
concelleira non adscri-
ta, estes puntos da
orde do día foron apro-
bados na sesión ple-
naria deste xoves cos
votos a favor do Grupo
Municipal Socialista e
a abstención do resto
de grupos con repre-
sentación na Corpora-
ción Municipal.

O Concello da Guarda
solicita levar a cabo a
execución do proxecto “Proxecto
de renovación, mellora da efi-
ciencia enerxética e adaptación
ao regulamento de eficiencia
enerxética R.D. 1890/2008 da
iluminación pública do Concello
da Guarda”, un proxecto que
repercutirá nun aforro estimado
do 62,89% para as arcas muni-
cipais no gasto eléctrico anual.

O presente proxecto con-
templa a actuación sobre 57
dos 66 cadros eléctricos exis-
tentes no municipio, así como
a substitución de 1892 dos
1916 puntos de luz do alu-
meado público da Guarda. Os
restantes puntos xa cumpren
coa normativa de eficiencia
enerxética ou están incluídos

nunha subvención solicitada
con anterioridade a través da
deputación por valor de máis
de 100.000 € no ano 2016.
Nos próximos meses coñecerase
a resolución desta primeira
subvención.

Entre as vantaxes destes
proxectos están o aforro ener-
xético e económico, a mellora
da calidade do novo alumeado,
a mellora medioambiental, a
renovación das luminarias do
municipio e o abaratamento
do mantemento das mesmas.

A Subvención ten un custo
total de 919,452,02€ dos cales
o 80% será aportado polo IDAE
(753,561,62€) e o 20% res-
tante polo Concello da Guarda.

A Guarda solicita unha subvención de
900.000 € para renovar o alumeado público

A
Guarda acolleu o pa-
sado luns día 31 de de-
cembro a tradicional

carreira San Silvestre 2018,
que contou nesta edición coa
participación de máis de 200
persoas, que decidiron parti-
cipar para despedir o ano
2018 facendo deporte.

O Evento, organizado por
Atletismo Trega en colabora-
ción co Concello, contou coa
atleta olímpica Julia Vaquero
como Madriña desta proba,

que animou e asinou autó-
grafos aos presentes. 

O evento celebrouse nunha
espléndida xornada soleada,
onde os participantes gozaron
facendo deporte polas rúas
do pobo.

Dende Atletismo Trega e
o Concello da Guarda se quere
agradecer a colaboración de
Xogade,  Policía Local, Dis-
ramo, Adega Val Miñor, Lito
Sport, voluntarios e a tod@s
@s participantes.

Máis de 200 persoas déronse cita
na San Silvestre guardesa 2018
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O
11 de xaneiro terá
lugar o primeiro «Ven-
res D_letras» do ano

que, nesta ocasión, estará pro-
tagonizado pola avogada e
animadora cultural de orixe
ponteareá Isabel Blanco. Coma
sempre, o ciclo desenvolverase
no Salón de Plenos do Concello
de Ponteareas a partir das
20:30 horas, como parte das
actividades organizadas pola
Concellería de Cultura.

A escritora ponteareá pre-
senta unha biografía de María

Vinyals dirixida aos mozos.
«María Vinyals. Un talento

rebelde», é unha recreación
literaria da biografía de María
Vinyals, escritora, articulista
e pioneira do feminismo en
Galicia, inxustamente esque-
cida na actualidade. Nacida
en 1875 no castelo de Souto-
maior, foi autora dunha his-
toria do devandito castelo,
no que pasou boa parte da
súa vida, que quedou como
referencia para todos os estu-
dosos da fortaleza.

Isabel Blanco no primeiro
Venres D_letras do ano 

en Ponteareas

A
veciñanza das Corte-
llas e a comunidade de
montes de Padróns

convida a todas as madriñas
e padriños que apadriñaron
árbores no festival “Música
polo noso monte” celebrado
o pasado 3 de marzo de 2018
a participar na xuntanza que
terá lugar este domingo 13
de Xaneiro ás 08:15 horas.

Xunto a capela das Cortellas
reuniránse todos e todas as
que queiran plantar as  preto
de mil árbores apadriñadas. 

Os e as interesadas debe-
rán enviar un correo elec-
trónico ao enderezo ascor-
tellas@gmail.com antes do
día 11 indicando nome, ape-
lidos, data de nacemento e
dni para poder ter cobertura
do seguro que a organización
contratará para maior segu-

ridade.
A veciñanza das Cortellas,

en Padróns, suxire levar sacho
ou legón para poder facilitar
o traballo.

O concello de Ponteaeras,

que apoiou dende o inicia a
iniciativa, felicita á xente
das Cortellas e da comunidade
de montes de Padróns pola
súa labor na defensa e pro-
tección dos montes. 

As Cortellas (Ponteareas) plantará preto
1.000 árbores apadriñadas no festival

“Música polo noso monte”

A
s xornadas celebradas
en Santiago o pasado
decembro realizáronse

en  dúas fases complementa-
rias: unha consistente en
analizar por medios de pales-
tras as relacións entre Galiza
e Portugal desde unha pers-
pectiva multisectorial, baixo
os seguintes epígrafes:

a) Análise histórico / lin-
güístico das relacións entre
Galiza-Portugal.

b) As relacións históricos_cul-
turais galaico-portuguesas.

c) Análise económico e re-
lacións empresarias entre Ga-
liza-Portugal. Casos prácticos.

As relación socioe-conómicas
-produtivas de Galiza e Por-
tugal. Pasado_presente-futuro.
As empresas xornalista na rai.

d) Pescudando as relación
socio-culturais entre Galiza e
Portugal na actualidade.

Este encontro realizado en
Santiago o pasado decembro
contou cun importante elenco
de participantes. Entre otros,
participaron no mesmo: María
Tereixa Moure. Profesora na
(USC) e escritora. Carlos Ba-
rros. L. Xeografía e Historia.
(USC). Felipe Senen. L. His-
toria del Arte.  Roberto Man-
silla. Analista IGADI. Angelo

Cristóvâo. Vice-Presidente da
Academia Galega da  Lingua
Portuguesa. Guillermo Rodri-
guez (Director xornal Novas
do Eixo atlántico).Manuel Váz-
quez (Rede galega de empre-
sas). Julio Justo ( Entre-nos
empresas galegas. Manuel Bra-
cara. (BracaraWine. Portugal).
Xosé M. Gonzalez Vilas. Grupo
IZA.

Tamén é de destacar a par-
ticipación e interese e boa
acollida que tiveron as xor-
nadas en diversos sectores da
poboación, en especial no
cultural e económico, parti-
cipando directa ou indirecta-

mente unhas 500 persoas.
Noutra xornada, houbo unha

desgutación de produtos ga-

legos e portugueses, celebrada
no centro grastronómico La
Galeciana.

Foro socio-cultural entre Galiza e
Portugal: unha análise multisectorial.

No centro, o director de Novas do Eixo Atlántico, Guillermo Rodríguez, du-
rante a súa intervención no foro.


