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UCGAL valora a situación do taxi e os VTC en Galicia

E
n Galicia tanto o sector
do taxi como o do VTC
(Vehículos de Transporte

con Condutor) están regulados
por un decreto do pasado ano.
En virtude desa regulación
esta entidade entende que es-
tamos ante dúas actividades
ben diferenciadas e que a ac-
tual normativa galega fai
compatible a convivencia de
ámbolos dous servizos.

A Unión de Consumidores
de Galicia, UCGAL considera
que limitar as opcións de mo-
bilidade das persoas consumi-
doras a un só tipo de servizo

(taxi) negando e/ou limitando
a competencia o único que
propiciou foi que o sector do
taxi, por unha banda, fose
acumulando carencias á hora
de dar servizo e pola outra,
paradoxicamente, aumentase
as súas tarifas ata converterse
nun produto non asumible para
moitas persoas.

Malia o restritiva que re-
sulta a normativa para as VTC
na nosa comunidade, a reali-
dade é que esta modalidade
de servizo constitúe unha so-
lución complementaría para
as persoas consumidoras no

eido da mobilidade, podendo
engadir elementos que se
conforman como un plus do
servizo.

Nun informe comparativo
sobre as tarifas do taxi en
Galicia publicado por UCGAL
en 2012, que recollía datos
de 41 concellos de máis de
14.000 habitantes, consta-
touse unha problemática na
estrutura tarifaria do sector:
non era homoxénea, existindo
disparidade de prezos polos
mesmos servizos en diferentes
concellos, algo que aumentaba
a desigualdade de acceso ao
servizo entre os cidadáns ga-
legos. Este é un dos múltiples
problemas dun sector que pre-
cisa unha urxente remodela-

ción para adaptarse non só á
realidade económica dos ga-
legos e galegas, senón tamén
as súas necesidades en materia
de mobilidade.

UCGAL estima que a com-
petencia real e efectiva re-
dunda nunha mellora dos ser-
vizos e nun aumento da cali-
dade, entendendo a compe-
tencia como un elemento po-
sitivo dentro dos procesos de
liberalización do mercado. No
que se refire ao taxi e aos
VTC, o proceso de liberaliza-
ción e de libre competencia
debe vir acompañado dun mar-
co normativo que ofreza ga-
rantías ás persoas consumi-
doras e no que tódolos ope-
radores exerzan a súa activi-

dade en virtude das mesmas
bases reguladoras.

Con todo, desde esta enti-
dade avogan por traballar a
prol dun transporte público
e colectivo eficaz que sexa
economicamente sostible e
asumible para o conxunto da
cidadanía galega. Un servizo
que teña en consideración re-
alidades sociais como a ex-
clusión financeira e sanitaria
na que viven milleiros de per-
soas na nosa comunidade e
que lles obriga a desprazarse
fóra dos seus concellos para
acceder a servizos básicos, e
tamén incida positivamente
en cuestións como o respecto
polo medio ambiente e a sus-
tentabilidade.

A actual normativa galega fai compatible a
convivencia de ámbolos dous servizos

Mito.- As VTC son máis baratas. 
Non tal. As VTC son libres para

pactar un prezo. Cando hai moita de-
manda dos seus servizos éste pode
ser bastante máis alto ca os dos taxis,
regulados no seu prezo por un sistema
ben transparente (taxímetro). Si é
verdade que cómpre unificar prezos
do taxi na Galicia para áreas urba-
nas-comarcais no canto dos límites
municipais. 
Verdade.-Os taxis están moi regu-

lados no beneficio do consumidor.
As VTC non.

Certo. Ademáis do control dos prezos,
os taxistas non poden usar vehículos
máis vellos ca dez ou doce anos. Os

VTC non teñen esa caste de controis e
a súa meirande parte abusan das horas
extra non remuneradas a xeito e dos
falsos autónomos.
Mito.- O lóxico e competitivo  é

que os VTC poidan contratar en igual-
dade de condicións ca os taxis, é
dicir simultáneamente á prestación
do servizo.

Falso de toda falsidade. VTC significa
“vehículo de turismo concertado”-
Quere dicir que é esencial ao seu con-
cepto que o contraten con anticipa-
mento á execución do servizo. Velaí o
acerto da recentísma normativa do
Govern catalán ao impor un mínimo
dunha hora entre a contratación e o

comezo da execución do servizo. 
Mito.- Cómpre unha regulación

unitaria das VTC para todo o Estado.
Desaquelado de todo. O Tribunal da

UE, que define o libre mercado, dixo
que as VTC están suxeitas ao rèxime
regulador do servizo público de cada
territorio.

Galicia é un país coa metade dos nú-
cleos de poboación do Estado con 2,7
millóns de habitantes que se amorean
nun 70% no eixo atlántico. Precisamos
unha regulación de noso dos servizos
de mobilidade  mínimos a un prezo
máximo en todo o territorio, nomeada-
mente na Galicia rural e interior.  

Verdade.- O servizo do taxi precisa
dunha continua actualización.

Certo e os taxistas están a desen-
volvela, en liñas xerais, malia que

cumpran melloras
para garantir os
pagamentos con
móbil e tarxetas
ou para poder con-
tratar no momento
partillar un taxi
(velaí a oferta da app Compartaxi e
outras análogas).
Mito.- As VTC melloran a compe-

titividade.
Falso. As VTC no Estado están case

monopolizadas por catro grandes em-
presas: Moove Cars, Auro News Transport
Concept, Vector Ronda e máis  Cibeles,
que veñen pagando soldos de 1.100 €
netos/mes por xornadas de 10-12 horas
de traballo. O servizo do taxi alicérzase
en milleiros de autónomos, moitos
deles co máximo dun só empregado.

Taxis vs. VTC: mitos e verdades

Por Xoán Antón Pérez-LemaCadernos da viaxe
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Editorial
Por: Guillermo Rodríguez Director

Dende o meu outeiro

FUCO PRADO

C
omezamos o ano e comezamos
ben. Non podemos queixarnos.
Os nosos políticos e os nosos

ínclitos empresarios non deixan de
darnos alegrías.

Hoxe sabemos, mañá xa será de do-
minio público, que a Empresa…e a
empresa San José ameazaron ao di-
rector de eldiario.es con levalo ao
xulgado se non destruía uns docu-
mentos aos que este xornalista tivo
acceso e que tratan das falcatruadas
da famosa Operación Chamartín. Un
pelotazo urbanístico dos que non se
teñen noticias en todo o Estado.

Menos mal que eldiario.es é de
todos nós; de todos os que pagamos
unha cota anual para que un cento
de xornalistas poidan poñernos sobre
a mesa o que pasa ao noso arredor.
Sen componendas nen sometidos a
presións como lles pasa aos xorna-
listas dos medios que atopamos nas
cafeterías. A este propósito o novo
Defensor do lector de EL PAIS confe-
saba días pasados que hoxe os xornais
están dirixidos a distancia; non só
os equipos redaccionais quen deciden
que cousas publicar ou non; son outros
poderes políticos e económicos os que
mandan. Nós vimos denunciando esta
submisión dos medios ao grande capital
dende moitos anos atrás.

Lémbranse cando titulamos un dos
nosos comentarios “Os medios de co-
municación son tóxicos”?. Diciámolo
daquela e repetímolo hoxe.

A cibernética supera á cinexética.
Tempos atrás sabiamos dos chamados
“xornalistas de raza”. Hoxe é unha es-
pecie en extinción. Quedan, como di-
xemos antes, os que poden escribir
porque nós, miles de lectores que con-

tribuímos á existencia de xornais libres
e independentes, cooperamos co noso
óbolo para que o sigan facendo. Pero
nas grandes redaccións dos chamados
grandes medios existe unha espada de
Damocles suspendida sobre a cabeza
de cada un e de todos en xeral que lle

indica, parodiando ao escravo romano
“pensa nos intereses de quen che
paga, esquécete dos lectores que tragan
todo; pensa que só es unha peza
dunha maquinaria que funciona pro
domo sua”.

Todos contra Venezuela. Non podía
ser doutro xeito sendo o terceiro país
do mundo na produción de petróleo.
Trump, esa pantasma da Ópera, que os
norteamericanos elixiron coma seu pre-
sidente, non podía permitir que alí ao
seu carón existira alguén que non lle
rendía pleitesía. Claro que Maduro (que
está moi verde para gobernar tanta ri-
queza) llas puxo en bandexa de prata.

Só tiña que apretar pouco a pouco os
parafusos do desabastecemento ao País
para que o Presidente Maduro puxera o
resto : “morrer matando”. Así fan os
novos colonizadores; só  que aquí se
xoga o futuro de todo un pobo que
noutros tempos deu acubullo a miles

de españois  que fuxían dunha cruenta
ditadura e hoxe ben como os nosos
dirixentes lles dan ultimatos.

Aquí, no noso patio de butacas,
temos aos novos Voxeiros que pre-
tenden salvarnos dos nosos demos.
Santiago Abascal subido a un cabalo
coreado de andaluces semella un
novo dono dun “cortijo andalú” da-
queles tempos que pensabamos só
se ían repetir nas películas. Pois
non; son unha triste realidade. Hai
quen pensa  que serán os novos
Pavias  que entrarán no Parlamento
para salvarnos dos actuais “monarcas
que nos dominan”. Hoxe só nos falta
un novo Salmeron para que, diante
deste triste espectáculo,  repita
aquilo de “xa temos exército”. Vivir
para ver.
Mentres tanto os empresarios están

nerviosos. Temen que Pedro Sánchez
lles furte as carteiras. O do aumento
do salario mínimo e a obriga de con-
tratar en vez de disfrazar traballadores
como falsos autónomos non entraba
nos seus cálculos. A dereita liberal
“tíñaos liberado de todo”. Con tal de
que repartiran unhas faragullas xa era
suficiente. Os postos de traballo au-
mentaban aínda que un traballador
asinara media ducia de contratos cada
mes. Cada cal máis precario. Ese é o
destino do mundo do traballo, mentres
os robots non se fagan cargo dos seus
postos de traballo. Daquela xa non

serán necesarios. As empresas seguirán
o seu camiño de encher o peto cada
vez máis e o mundo que se arranxe de
seu. Claro que por ese camiñose van
atopar que cando queiran vender a
produción non haberá quen llela poida
mercar. Logo, volta a empezar, rabai-
xarán os produtos; darán facilidades
para mercalos e ofertarán novas mo-
dalidades de emprego para que poidan
seguir pensando que son homes e mu-
lleres libres. Se o son ou non, ese xa
é outro cantar. Xa o dixo Nietzsche
tempos ha, “o instinto de rabaño é
anterior na evolución , á chamada a
ser persoa”.

Vdes. sigan atentos ás pantallas dos
seus televisores e lean con atención
os titulares dos xornais que lles ofrecen
nos quioscos ou nas barras das cafe-
terías. Aí atoparán todo o alimento
suficiente para que os Grandes Poderes
non teñan peneiras, non estean peo-
cupados polos seus intereses. Seremos
todos máis dóciles; estaremos placi-
damente drogados con esas novas ver-
dades que pululan pola rede polos
medios polas pantallas e nutren as
nosas ansias de saber. Que máis pode-
mos pedir. Seriamos desagradecidos
se morderamos a man de quen nos dá
de comer, aínda que o pan xa estea
reseso; menos dá unha pedra.

Namentres os xornalistas de cupo
seguirán esquecendo as verbas de
George Orwell: “xornalismo é publicar
o que alguén non quere que se publique.
Todo o demais son relacións públicas”.

Que vdes. entren no novo ano con
bo pé. Traten de ser felices aínda
que sexa saíndo deste bucle infernal
polos pequenos ocos que teñan ao
seu alcance.

Ángel Boligán. Venciendo muros
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Galicia
SANTIAGO

A
Xunta de Goberno
acordou resolver o
contrato que o Con-

cello mantiña con Repsol
para a construción e xes-
tión dunha área de servizo
na Rocha, e outorgarlle á
empresa un prazo de dez
días hábiles para formular
as alegacións que consi-
dere oportunas. O alcalde,
Martiño Noriega, explicou
que o contrato foi formali-
zado en 1999, e dende
entón non se deron os
pasos necesarios para dar-
lle cumprimento ao acordo.

O contrato con Repsol
foi subscrito en 1999, aten-
dendo ao Plan Especial da
área de servizo da Rocha
aprobado polo Pleno da Cor-
poración en 1992. O acordo
sinalaba que Repsol debera
asumir o financiamento da

totalidade das obras, así
como a obtención dos te-
rreos necesarios a través
da súa expropiación, que
desenvolvería o Concello.
O alcalde explicou que "dúas
décadas despois da sinatura
do acordo, e vendo o seu
incumprimento, o Goberno
opta por resolver o acordo,
e tamén ten a intención
de, a medio prazo, modificar
o PXOM para que neste ám-
bito non se poida construír
unha estación de servizo
como estaba previsto". Mar-
tiño Noriega apuntou que
os terreos reservados para
a gasolineira "poderían estar
afectados polo protocolo
de actuación dos Camiños
de Santiago que o Concello
ten asinado coa Xunta, xa
que se atopa no ámbito do
Camiño Portugués".

O Goberno compostelán acorda
resolver o contrato para a

construción dunha área de servizo

O
concelleiro de Espazos
Cidadáns, Dereito á Vi-
venda e Mobilidade pre-

sentou a modificación da
Ordenanza do sistema de orde-
nación e regulación do servizo
da ORA e do aparcamento de re-
sidentes, que será levada a
Pleno en febreiro, ou ben a unha
sesión extraordinaria antes de
que acabe este mes. Jorge
Duarte explicou que o texto "ac-
tualiza o que estaba vixente
desde o ano 2012, tendo en
conta non só a municipalización
do servizo, senón tamén a evo-
lución da cidade e das políticas
de mobilidade nestes seis anos".
Ademais, o edil incidiu en que
"os cambios introducidos na or-
denanza responden aos acordos
contemplados no Pacto Local
pola Mobilidade".

O edil explicou que "alén
das cuestións concretas, a mo-
dificación da ordenanza segue
o espírito de favorecer a acce-
sibilidade, a inclusión e a igual-
dade". Nesa liña, Jorge Duarte
explicou que o novo texto "per-
mitirá que as persoas con mo-
bilidade reducida poidan esta-
cionar de xeito gratuíto en cal-
quera das prazas da zona ORA
como xeito de conseguir unha
cidade máis inclusiva e accesi-
ble; de igual maneira que os
vehículos eléctrico poderán uti-
lizar de balde a zona azul como
aposta por unha Compostela
sustentable". A nova ordenanza
tamén contempla que a veci-
ñanza da cidade histórica poida
"estacionar en zona ORA en
calidade de residentes, mesmo
aquelas persoas que vivan en
zonas peonís ou con aparca-
mento restrinxido", de xeito
que poderán aparcar no con-
torno incluído en zona azul o
dobre do tempo.
Redefinición dos réximes

de residentes 
na categoría de "residentes

por domicilio", se diferencian

os supostos de residentes
por domicilio en zona ORA,
que poderán estacionar na
zona azul por un máximo
de 240 minutos, e os resi-
dentes por domicilio en
zona verde.

Tamén os "residentes
por traballo ou actividade
profesional", diferencianse
en en zona ORA, que po-
derán estacionar na zona
azul por un máximo de
240 minutos, e o dos residentes
por traballo en zona verde. Na
ordenanza actual esta posibili-
dade limitábase ás persoas em-
padroadas en Santiago, pero
coa nova redacción poderá ac-
ceder a esta tarxeta calquera
persoa que teña o seu domicilio
laboral en Compostela.

Por último, o artigo 9 da or-
denanza refírese aos "residentes
por municipio", que son as per-
soas empadroadas en calquera
rúa de Santiago, que poderán
estacionar na zona ORA xeral
durante un máximo de 240 mi-
nutos. Os residentes por muni-
cipio e os residentes por traballo
en zona ORA deberán abonar
unha tarifa anual de 50 euros
para obter o distintivo.
Réximes tarifarios da ORA 
A nova ordenanza mantén

os diferentes réximes xa pre-
vistos no anterior texto aínda
que con algunhas modificacións.
Así, dentro do réxime ordinario
haberá unha zona de curta du-
ración, na que se poderá esta-
cionar un máximo de 60 minu-
tos, unha zona xeral, cun tempo
de aparcamento de 120 minutos,
e unha zona de longa duración,
cun tempo de estacionamento
de 240 minutos. Ademais, in-
trodúcese un novo "Réxime es-
pecial", pensado para as novas
áreas de estacionamento de
borde, como os aparcamentos
da avenida de Ferrol e de Pon-
tepedriña. Estes espazos con-
tarán cun réxime tarifario es-

pecial, que permitirá o esta-
cionamento durante todo o día,
e que estará recollido na co-
rrespondente ordenanza fiscal.

A modificación da ordenanza
elimina a rotación obrigatoria
unha vez rematado o tempo
máximo de estacionamento en
rúas nas que ata agora non
existía esta posibilidade. Trátase,
en concreto, das rúas Ramón
Piñeiro, Domingo Fontán, La-
verde Ruíz, Bernardo Barreiro,
Eduardo Pondal, Hospitaliño,
Xasmíns, Loureiros, Costa Nova
de Arriba, praza das Penas, San
Roque e Santa Clara. A rotación
obrigatoria de dúas horas unha
vez rematado o tempo máximo
de estacionamento mantense
para a zona máis comercial do
Ensanche incluídas no réxime
xeral, e tamén para a zona de
curta duración, vinculada á con-
torna da praza de Abastos. Por
último, non existe rotación
obrigatoria unha vez rematado
o tempo máximo de estaciona-
mento na zona de longa dura-
ción, vinculada ao Campus Sur.
Anulación de denuncias 
O prazo máximo para anular

unha denuncia por superar o
tempo de estacionamento queda
fixado en 24 horas, fronte á
media hora da redacción anterior
do texto. O custo de anulación
será de seis euros. As denuncias
por carecer de tíquet de esta-
cionamento serán anulables no
prazo dunha hora a partir do
momento da denuncia.

Máis rúas sen rotación obrigatoria e
facilidades para as persoas traballadoras na

nova ordenanza da ORA

E
mpresas e institucións
de quince países de
catro continentes par-

ticiparán na terceira edición
de Fairway, a máis interna-
cional das celebradas ata
agora, que se celebrará do
10 ao 12 de febreiro no Pa-
lacio de Congresos e Expo-
sicións de Santiago. Está
previsto que neses dous
días se celebren máis de
16.000 reunións de traballo.

O III Fairway Fórum Ca-
miño de Santiago volve apos-
tar polo workshop como for-
mato para facilitar os en-
contros de traballo entre os
"Hosted Buyers" e os profe-
sionais, empresas e orga-
nismos públicos vinculados
a calquera dos Camiños de
Santiago interesados en dar-
lles a coñecer os seus pro-

dutos, destinos e servizo.
A vertente de negocios

do Fairway verase reforzada
nesta edición cun foro de
investimentos, na última
xornada do encontro.

Tamén haberá  participa-
ción de veciñanza e visitantes
na xornada de portas abertas
coa que se iniciará o Fairway
o 10 de febreiro. Entre elas,
Tono Mugico salientou o I
Camiño, para descubrir os
lugares menos coñecidos de
Compostela; ou o Gastroway,
un bufet cunha selección de
receitas das rutas xacobeas.
Tamén haberá sesións de es-
cape room, obradoiros de
mindfulness, un taller de co-
ciña infantil co chef Alberto
Lareo, ludoteca, ou un con-
certo de Susana Seivane. As
actividades serán gratuítas. 

Fairway presenta a súa
edición máis internacional
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A CORUÑA
Galicia

O
alcalde da Coruña, Xulio
Ferreiro, deu a coñecer
no congreso internacio-

nal Think Europe: Compromiso
2030 que se celebrou en Soria,
as liñas de traballo do Goberno
local para a creación dunha
axenda urbana propia para A
Coruña, denominada Coruña
Próxima 2030 "que defina como
aterrar os desafíos globais, os
Obxectivos de Desenvolvemento
Sostible (ODS), en políticas ur-
banas para a cidade". A súa ela-
boración, tal e como indicou
Ferreiro, "debe construírse de
abaixo cara arriba e contar e co-
laborar coas institucións e
axentes presentes na cidade". 

O alcalde participou na mesa
de debate A planificación e a
xestión do espazo urbano, onde
expuxo a súa vocación de que
"Coruña Próxima 2030 sexa un
proxecto piloto que alimente
outras axendas urbanas do Es-
tado". Ferreiro afirmou que "te-
mos que facer un esforzo por
levar ao ámbito local, en ins-
trumentos e políticas concretas,
os ODS e xestionar a incertidume

dun momento de cambio de
época, especialmente convulso
a nivel global".

Con este obxectivo presente,
salientou o papel que xogan
as cidades no día de hoxe e a
pertinencia de adaptar os retos
globais á realidade local, "xa
que hai moi poucos ODS que
non se poidan concretar en
políticas urbanas". "É funda-
mental que asumamos esa ca-
pacidade de planificación es-
tratéxica que temos as cidades,

que non pode ser simplemente
unha estratexia normativa den-
de os instrumentos de Goberno
local: ten que ser relacional",
dixo. Por iso, manifestou, a
axenda urbana do Concello da
Coruña "ten que ser a axenda
urbana da cidade a través da
colaboración con outras insti-
tucións da cidade". 

Ferreiro explicou que o Go-
berno local está a deseñar coa
Universidade da Coruña unha
estratexia de innovación para

a área metropolitana da cidade,
InnovaCM 2030, que proxecta
"como pode ser o futuro eco-
nómico da cidade, aínda que
ningún dos axentes teña as
competencias".

Esta iniciativa, apuntou,
pode materializarse en pro-
xectos como da Cidade das
TIC para o espazo que ocupa a
Fábrica de Armas, un "ecosis-
tema de innovación que busca
que A Coruña aproveite as súas
potencialidades de referente”.

Ferreiro presentou no congreso ‘Think europe’ o
proxecto ‘Coruña Próxima 2030’

Rematada a reurbanización 
de Palavea

O
alcalde da Coruña,
Xulio Ferreiro, visitou
días atrás o barrio de

Palavea, onde o Concello aco-
meteu ao longo deste man-
dato numerosas actuacións,
especialmente centradas na
renovación dos espazos públi-
cos e servizos existentes, así
como a creación doutros
novos. O goberno local leva
investidos no barrio máis de
350.000 euros.

As obras comezaron en no-
vembro do ano pasado. Se-
gundo explicou o concelleiro
de Rexeneración Urbana e De-

reito á Vivenda, Xiao Varela
durante a visita, na que parti-
ciparon veciños e veciñas da
zona, “trátase dunha inter-
vención de gran calado que
comezou coas obras necesarias
para establecer un percorrido
seguro na parte baixa de Pa-
lavea”. 

Unha vez acometida esta
actuación, as obras continuaron
coa renovación das redes de
fecais e pluviais, que agora
contan cunha rede separativa,
unha actuación que, ademais,
permitiu a multiplicación do
número de sumidoiros. 

No que atinxe á reurbani-
zación, como no caso doutros
núcleos tradicionais, a Conce-
llería de Rexeneración Urbana
apostou pola introdución de
beirarrúas accesibles aí onde
era posible, implantando unha
plataforma única naqueles pun-
tos onde non é normativa-
mente viable a colocación de
beirarrúas. Nestes, habilitouse
un carril de ancho fixo para o
automóbil con solución de
aglomerado, mentres que os
laterais se fixeron con formi-
gón, indicando un espazo pre-
ferente para peóns.

O
Concello da Coruña
inicia o período de
exposición pública

do anteproxecto de renova-
ción da planta de Nostián,
que durará un mes a partir
da súa publicación no BOP.
Neste tempo, sectores e
axentes implicados no trata-
mento de residuos poderán
realizar as súas achegas ao
documento, de maneira que
os trámites para a licitación
da nova concesión poidan
iniciarse na primeira metade
do 2019

O goberno local leva me-
ses realizando un profuso
traballo de cara a analizar
a situación actual da planta,
a súa maquinaria e, sobre
todo, os investimentos pre-
cisos para poder facer fronte
aos ambiciosos obxectivos
de xestión que marca a
Unión Europea para o hori-
zonte 2035. "Estamos a facer
os deberes”, dixo a conce-
lleira de Medio Ambiente,
María García.

Momento da visita ás obras de Palavea.

Un momento da intervención de Xulio Ferreiro.

O Concello
inicia a

renovación de
Nostián
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Por Moncho Mariño

Entrevista

-As túas orixes son portu-
guesas.

Si, de Cerva, no concello de
Riba da Pena, en Vila Real,
Tras-os-Montes. O primeiro en
chegar foi meu pai no 1987.
Polo que lles oín, moitos por-
tugueses chegaron á Mariña
para a corta da madeira. Ao
meu pai saílle ese traballo e
veu cuns amigos. A miña nai
chegou un ano despois. Co-
mezaron a facer vida aquí, de
cando en vez ían a Portugal.
Antes de vírense xuntos, ca-
saron aló, pero os dous irmáns
nacemos en Galicia. 
-Desenvolvícheste cun ciclo
superior en finanzas, pero
parece que a túa vocación
era a radio. Como naceu esa
vocación?

Desde moi pequeno me gus-
tou a radio por ser máis des-
critivo, non era tan abstracto
como a televisión, a pesar
dos diálogos. Seguir un partido
de fútbol por radio e velo
pola TV é máis emocionante
para min, porque o viven con

máis paixón.
-E así un día comezaches a
locutar.

Si, porque cando comecei a
estudar o bacharelato no Mar-
qués de Sargadelos en San Ci-
brao, había unha cadeira que
se chamaba TIC, Teconoloxías
da Información e da Comuni-
cación. Non era unha cadeira
moi accesible, había partes
que o programa non atendía
ou abría e non se axeitaba
ben. Entón, María Xosé Pardi-
ñas, xefa de estudos do centro
e que tamén impartía TIC, xun-
to con Cristina Ramudo, a miña
profesora de apoio, como sa-
bían que me gustaba a radio e
facer un programa, propuxeron
buscar información por Internet
para habituarme a bucear na
rede. Foise levando pouco a
pouco cada aula. Cando xa ti-
ñamos a información e as mú-
sicas levámalo a cabo. Só foi
un programa, “Queda con nós”
en Radio Burela. 
-Logo comezaches con algo
máis intenso, “Grandes

voces do noso mundo”.
Ese programa naceu no

2016, pero en 2013 fixera un
programa en Radio Valadouro,
que é a emisora municipal de
Ferreira do Valadouro, “Grandes
voces”. A diferenza estaba en
que era música moi coñecida
e logo con información sobre
cada artista. Cada programa
era para un artista distinto.
En 2015 volvín a Radio Burela
con ese programa, pero meses
despois, en 2016 comezamos
con “Grandes voces do noso
mundo”, xa con guión e máis
elaborado. 
-Cal é a base, a cerna deste
programa?

O motivo é levar a nosa
cultura, tanto galega como da
diáspora, a todos os lugares
onde chega o noso idioma. É
un programa en dobre direc-
ción, recibimos músicas da
diáspora galega, no ámbito da
lusofonía e nós enviamos a
nosa música a todos eses lu-
gares. Temos audiencia desde
Brasil, Timor Leste, Mozambi-

que ou Angola. 
-Como se estableceu a reci-
procidade co programa e
quen constesta máis.

Todos en xeral responden
por igual. Temos moito público
no Brasil, que son os que
máis poden interactuar con
nós. Os demais tamén o fan,
pero como desde Brasil se
reemite na Radio Lusófona,
axuda moito. 
-Cales son ou serían para ti
os grandes referentes en es-
tilo para o teu programa?

Nós tentamos poñer todos
os estilos posibles. Desde o
máis tradicional ao máis con-
temporáneo. En Galicia faise
moi boa música que non é
só a tradicional e se cadra,
non se lle dá a importancia
que merece, pero para iso

estamos nós como un altofa-
lante para eles. 
-Pero cal é o que máis che
gusta?

Se cadra quedaría co pop,
pero realmente gústanme os
que tratamos. A música sexa
cal sexa o estilo e cunha letra
con sentimento, reivindicativa
é bonita igual. A selección de
música fágoa eu e tamén me
axuda Bernardo e se hai novi-
dades tamén as poño. 

-Recebes moitas suxestións
de Galicia e da lusofonía?

Sobre todo de Brasil, pero
tamén de Cabo Verde, Mozam-
bique e tamén Galicia, son os
que lembro ter máis perto.
Recomendo aos lectores de
Portugal de Novas do Eixo que
se poñan en contacto polo
Facebook do programa. 

M
arco Pereira naceu en Xove (Lugo) de
pais portugueses que se asentaron
nesa vila do norte de Lugo. Desde

neno tivo unha paixón, a radio, tanto foi así
que en vez de seguir coas finanzas, estudos
dos que fixo un ciclo superior, seguiu o seu
instinto. Primeiro con pequenos programas

para logo lanzar en Radio Burela “Grandes
voces do noso mundo”, unha xanela á música
da lusofonía. Este traballo xa lle valeu o pre-
mio “Estudante Galeguista do Ano”. Falamos
con el no Burgo das Nacións, pois seguindo o
seu amor pola radio, agora é estudante de
Xornalismo.

Marco Pereira

“Seguir un partido de fútbol pola radio é máis emocionante
porque se vive con máis paixón”



O
acordo acadado polo PP, Cs e
Vox para gobernar Andalucía
amosounos o grao de consenso

real da Santa Alianza da dereita extrema,
unha e tripla a respecto da axenda a im-
pornos, que recolle grande parte das pro-
postas reaccionarias de Vox: recurtes nas
políticas sociais e de igualdade de xé-
nero, política antinmigración e substan-
cial recurte do autogoberno.

A ofensiva tripolar da Santa Alianza
resposta basicamente ao obxectivo de
recentralizar o Estado suprimindo a
autonomía política e mantendo as
CC.AA. como Mancomunidades provin-

ciais para a xestión administrativa
desconcentrada. Para Galicia é a peor
das escollas, a que garante a súa po-
breza, dependencia e irrelevancia.

Para máis, a ofensiva coincide coa
substancial mutación implícita que so-
friu o marco constitucional-estatutario
nos últimos tempos. Dende a Sentenza
do Tribunal Constitucional que anulou
substancialmente o Estatut catalán de
2006 e, sobre todo, dende a aplicación,
no outono de 2017 e inducida directa-
mente polo Xefe do Estado, do 155
que converteu un mecanismo xa desa-
quelado  na orixe,  de limitación tem-

poral e sectorial do autogoberno, nun
estado de excepción que derroga este
autogoberno. Derrogación que hoxe o
tripartito da dereita (co apoio de parte
do PSOE) quere facer eterna.

O perigo é inminente. Estamos a
falar, non só do dereito a decidir, senón
do dereito a un autogoberno limitado,
hoxe negado de facto polas propostas
da dereita tripolar e extremista, así
como dos dereitos fundamentais e das
políticas de cohesión e inclusión social
e de igualdade de xénero, que queren
limitar substancialmente, cando non
suprimir. Cómpre reaxir.

E, malia que sexa comprensíbel que,
para  as eleccións europeas, os partidos
da España plurinacional preparen ca-
dansúa coalición (ERC con BNG e EH-

Bildu no ámbito da Alianza Libre Eu-
ropea, PNV co PdeCat e Compromiso
por Galicia no ámbito do Partido De-
mócrata Europeo e Compromís co Mes
das Illes Balears, a Chunta Aragonesista
e outros, que mesmo gostarían integrar
En Marea) os tempos esixen moita
máis unidade, moita  máis estratexia
local-nacional, estatal e europea e
menos partidos, como teñen sinalado
nas últimas semanas Xosé Antón Jardón
ou Ramón Cotarelo. 

De certo que unha coalición unitaria
de forzas soberanistas e cosoberanistas
para as eleccións europeas é unha so-
lución intelixente, malia que ben difícil.
Porén, como adoita dicir Morgan Free-
man, nunca poderemos saber que algo
se podía facer até que alguén o faga.

A
Lei Orgánica Xeral Penitenciaria
dispón que cada área territorial
habería ter establecementos

con capacidade abonda para satisfa-
cer as necesidades de reclusión e evi-
tar o desarraigo social dos penados.
As Regras Penitenciarias Europeas
dispoñen que os presos han ser des-
tinados ao cárcere máis preto do seu
domicilio que resulte posíbel. O Tri-
bunal Europeo de Dereitos Humanos
ten condenado o afastamento xeográ-
fico dos presos con respecto á súa re-
sidencia familiar como vulneración do
dereito fundamental á protección da
súa vida familiar. As familias non

poden ser obxecto do castigo.
Son ducias as persoas galegas cum-

prindo penas fóra do noso País, cando
temos nel cinco cárceres (Monterroso,
Teixeiro, A Lama, Bonxe e Pereiro de
Aguiar), abondas para aloxalas. O pro-
blema é que a Administración peni-
tenciaria española usa ás veces o afas-
tamento das persoas presas como me-
canismo adicional de represión, en
aberta violación da lexislación e xu-
risprudencia estatal e europea.

Un suposto especial é o caso dos
presos independentistas Roberto R.
Fiallega e Eduardo Vigo, condenados
por posesión de explosivos e falsidade

documental con pertenza á banda ar-
mada a 13 anos e 9 meses de prisión,
logo de que o Tribunal Spremo rebaixase
a inicial penal de 18 anos imposta por
un Tribunal da Audiencia Nacional pre-
sidido por Alfonso Guevara, que amosou
na dirección dos debates do xuizo, aló
por xuño de 2013, unha evidente hos-
tilidade e parcialidade. De seren xul-
gados por calquera das Seccións penais
das catro Audiencias de Galicia as
penas para os seus delictos (certamente
graves, malia  que a pertenza a unha
organización específicamente terrorista
sexa moi discutíbel) non acadarían
nin a metade da súa extensión. Outra-
volta a AN como Tribunal de excepción,
máís pendente de reprimir ca de ad-
ministrar unha xustiza neutral.

R. Fiallega e Vigo cumpren sentenza

nos cárceres cas-
teláns de Ocaña e
Dueñas. A súa si-
tuación agrávase
pola rigorosidade
da súa cualificación
penitenciaria, en primeiro grao, tendo
que botar 20 horas ao día na cela-  Ta-
mén o preso independentista Raúl Agul-
heiro, condenado en conformidade a
sete anos e medio de prisión, cumpre
a pena en Villabona (Asturias), lonxe
do fogar familiar.

As súas familias e os amigos da
Asociación Que Voltem! só piden que
poidan cumprir cadansúas penas na
Galicia e que se lles aplique o réxime
ordinario. Humanizarmos a pena, afas-
tándonos dun exceso represivo impropio
dunha democracia.

D
e todos os escudos antigos de
Galiza, este é do que máis
gosto. Son tres copas sobre

fondo azul, que ben poderían estar
cheas de viño nun día de ledicia. Unha
ledicia que se espalla pola nosa terra
rica e xenerosa, convertida en terra de
fartura, orgullosa de si mesma, solidaria
e acolledora. As copas son símbolos de
paz e tamén do misterio que se agocha
nela. Porén a cruel opresión fixo nece-
sario elaborar outro escudo, que foi o
que fixo Castelao coa fouce e a estrela,

arrodeadas por unha serea, con esta
lenda: “DENANTES MORTOS QUE ESCRA-
VOS”. E só un tribunal ini-
migo pode considerar
este lema “terrorista”.
Non gosto moito do es-
cudo oficial de Galiza por-
que é declaradamente
monárquico e católico. E
nin a Monarquía española
nin a Igrexa Católica -agás
contadas excepcións a título
particular- son instutucións

que fixeran algo positivo por Galiza. Pa-
réceme moito máis fermoso este escudo
e tamén a resistencia ante calquera que
nos roube ou nos pretenda roubar os
nosos dereitos e a nosa dignidade. Non
é normal que haxa institucións estatais

hostís ao idioma ga-
lego en Galiza, que re-
primen sutil mais
intensamente os seus
propios membros e á
cidadanía por exerce-
ren coma galeg@s:

lingüística, cultural ou
politicamente. Se teño

que escoller, prefiro os
meus dereitos antes ca ami-

zade de quen
agrede a Galiza, in-
cumprindo a Cons-
titución pero
chamándose “cons-
t i tuc iona l i s ta”.
Porén o problema
está xa na orixe, pois a Constitución -
que non recoñece a soberanía da nación
galega- discrimina o idioma galego con
respecto ao español. Deste último
temos o dereito e o DEBER de coñecelo.
Do primeiro, o idioma propio de Galiza,
só temos o dereito. A intención está
clara... E aos que pretenden roubarnos
a nosa Historia, lembrémoslles que tivo
Galiza reis antes que Castela leis.
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Cumprirmos as penas na Galicia

Por Xoán Antón Pérez-LemaCadernos da viaxe

Terra de fartura e de ledicia

Por Ramón Coira Suances

Sumar para gañar



E
n outubro de 2012 busque expli-
cación ás vitorias electorais de
Chávez, lonxe do que se publi-

caba en case todos os medios de co-
municación en Europa e atopeina,
hoxe non atopo saída boa.

Teño que iniciar a reflexión indicando,
que pola contorna europea de noticias
e opinión publicada co que me almor-
zaba todas as mañás e deitábame
todas as noites, eu estaba convencido
que os venezolanos xa vivían unha si-
tuación de cuasi ditadura, violencia
cidadá inaguantable e expolio das
riquezas do país coas maiores reservas
mundiais contrastadas de petróleo.
Hoxe as noticias dos mesmos medios
abundan sobre as posicións de intole-
rancia e autoritarismo institucional do
“Estado Bolivariano”, cara ao que
parece é a maioría dos seus cidadáns e
calquera ente que non estea na contorna
máis próxima do “madurismo” (máis
adiante explicarei porque non aplico o
término chavismo).

Entón a ampla vantaxe democráti-
camente gañada, fronte a unha oposi-
ción unida e con, polo menos aparen-
temente, un bo candidato, produciume

unha certa sorpresa. Isto motívome a
buscar información do porqué do re-
sultado en fontes o máis próximas po-
sibles ao terreo e alleas aos conten-
dentes. Atopeinas nos comunicados e
publicacións da Organización de Estados
Americanos (OEA) e o Programa das

Nacións Unidas para o Desenvolvemento
(PNUD).

Segundo esas fontes, en Venezuela
a pobreza reduciuse, durante a presi-
dencia do Sr. Chávez, á metade, os in-
digentes que vivían nas rúas en dous
terzos dos que existían antes, as dife-
renzas de ingresos entre ricos e pobres
e o desemprego urbano tamén se divi-

diron por dous. Respecto de outro dos
factores básicos de supervivencia a
alimentación, a malnutrición infantil
situouse por baixo de case todos os
países da súa contorna xeográfica.

A conclusión era obvia, ás presións
exteriores e medidas coercitivas, espe-
cialmente de EEUU, os gobernos do
chavismo respondían redistribuyendo a
riqueza entre as clases máis desfavore-
cidas do seu país e mantendo o control

dalgúns sectores estratéxicos. Como
queira que cando os partidos socialde-
mócratas europeos redistribuían a riqueza
xerada e mantiñan o control público en
sectores estratéxicos, tamén gañaban
as eleccións, malia a mala prensa de
que sufrían, prensa en mans das grandes
corporacións privadas, que como agora,
mantiña que o público era menos efi-

ciente, Chávez ga-
ñaba eleccións polas
mesmas causas que
as gañaban os so-
cialdemócratas en
Europa.

A resposta de Maduro e a súa con-
torna aos seus problemas, non foi con-
tinuar coas políticas de Chávez de re-
distribuir riqueza, senón crear unha
nova clase alta (xudicial, militar e fa-
miliar), á que enfrontar coa dominante
anterior, sobre todo económica, que
lle cuestiona, e buscar alianzas con
imperios competidores do norteameri-
cano. E a cuestión é esa: Ningún

imperio é bo, nin para o pobo de Ve-
nezuela, nin para o resto do mundo,

e as ditaduras e as súas trampas anti
democráticas, son nefastas para a
maioría dos cidadáns dos pobos que
as sofren e os venezolanos hoxe son
victimas de imperialismo e ditadura
simultáneamente.

Eu non estou por cambiar o actual
titular do Imperio por ningún outro
titular imperialista, e o que hoxe esta
en xogo, principalmente por erros de
Maduro e o seu equipo, erros que
estou seguro que con Chávez non se
cometerían, é cal é o novo dirixente
imperial, que inflúe e controla as ri-
quezas e xeografía de Venezuela

A
s alarmas que se están xerando
nas principais terminais mediá-
ticas occidentais a colación do

ascenso dos mal chamados populis-
mos de extrema dereita débense, ao
meu xuízo, a unha serie de problemas
mal resolvidos que terían a súa orixe
en diversas sinerxias do pasado e pre-
sente que tratarei de resumir a conti-
nuación da forma máis  concisa e
clara posible:

1. Como antecedente máis remoto
partiriamos da crise económica e fi-
nanceira xurdida en 2008, e o como
foi xestionada polos gobernos liberais
occidentais, diminuíndo fundamental-
mente a protección social das clases
medias e centrando todos os seus es-
forzos lexislativos  nos colectivos
LGTBI, nas políticas inclusivas para
minorías étnicas e raciais e en políticas

de igualdade e xénero, á vez que a
tormenta asediaba de forma apocalíptica
e  desclasaba a determinados núcleos
profesionais e civís moi  imbricados e
integrados nas capas sociais máis ho-
moxéneas das  súas sociedades; exemplo
vivo deste último caso foi a España de
Zapatero. A desafección tivo a súa
primeira pedra de toque.

2. A xeneralización e ditadura in-
telectual do pensamento único  progre
posmoderno; o sentimento de que o
único pensamento  legitimador é o
progre que á súa vez se retroalimenta
de determinados  lobbies e colectivos
que pretenden impoñer unha transfor-
mación social abrupta nas sociedades
occidentais. Ante tal ameaza, a resposta
é unha sorte de contra-revolución con-
servadora  silente que se rebela ante
tales ditados sociais.

3. A dinámica da globalización
no seu ámbito económico, que está a
se manifestar  partindo aos países en
dúas metades, con velocidades  asi-
métricas, por unha banda, as grandes
áreas metropolitanas que se converteron
nos únicos polos de desenvolvemento
en canto a partidas  inversionistas e
orzamentarias dos seus gobernos e,
doutra banda, as provincias periféricas,
que se atopan sometidas ao máis ab-
soluto dos esquecementos; a revolta
dos chalecos amarelos é un bo botón
de mostra deste caso.

4. A situación de manifesta de-
sigualdade e a falta de protección
do pequeno comercio ante corpora-
cións transnacionais e a complicidade
dos gobernos coas mesmas, bran-
queándoas e facendo a vista gorda
ante as súas máis que evidentes
prestidigitaciones fiscais cultivan un
rexeitamento  visceral.

5. A crise dos refuxiados e a
forma  tahúr de xestionar a mesma,

rompendo un dos
alicerces funda-
mentais da cons-
trución da UE que
era Schengen,
aducindo a nece-
sidade humanitaria de acoller  migrantes
por causas políticas, cando o 85% dos
mesmos que entraron polas fronteiras
europeas foron  migrantes económicos
en situación de manifesta irregulari-
dade.

6. Os cordóns sanitarios ao redor
de tales partidos que propoñen fórmulas
diverxentes ás dos partidos do  esta-
blishment xeran unha sorte de  victi-
mización  legitimadora nestes; son
partidos que participan do sistema e
que propoñen solucións diferentes a
problemas complexos e que son refe-
rendados electoralmente por unha gran
parte da cidadanía que ve, á súa vez,
como son excluídos dun sistema que
aparentemente presume de demócrata
e inclusivo.
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Reflexións irreverentes

Por Jesús Témez Fernández

Por Isidoro Gracia

Venezuela, non hai saída boa
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A
Deputa-
ción apro-
bou en

xunta de go-
berno destinar
350.000 euros á
mellora de 7,6
quilómetros das
vías LU-P-0408,
de Córneas por
Freixo a Lastra; e
a LU-P-1911, de Mesón Novo,
por O Ventorrillo, a Chao de
Vaga, no Concello de A Fonsa-
grada. Trátase do orzamento
de licitación.

O vicepresidente subliñou
que “ a LU-P-1911 emprégana
a diario máis de 300 veciños
de Veiga de Logares, e dá
acceso a explotacións gan-
deiras e casas de turismo ru-
ral; e a LU-P-0408, é empre-
gada polos 200 veciños da

parroquia de Freixo e comu-
nica coa LU-P-0401, que une
co Concello de Baleira”

Os traballos, que consis-
tirán na limpeza de cunetas,
a mellora do firme, e a reno-
vación da sinalización hori-
zontal e vertical, levaranse
a cabo entre os quilómetros
4,3 e 4,9 e entre o 10,5 e o
11,5 na LU-P-1911; e entre
os quilómetros 5,1 e  o 11,1
na LU-P-0408.

A Fonsagrada mellora 
dúas estradas

O vicepresidente provincial deu conta da finan-
ciación.

O
vicepresidente da
Xunta, Alfonso
Rueda, fixo entrega

de material e equipamento de
emerxencias a Agrupacións de
Voluntarios de Protección
Civil e GES de cinco concellos
da provincia de Lugo. Os con-
cellos de Cervantes, Negueira
de Muñiz, Meira, Becerreá e
Quiroga reciben material, que
consiste en 2 pick-ups, un re-

molque, 2 furgóns e 1 pértiga,
que suman un total de
195.000 de investimento por
parte do Goberno galego.

O Goberno galego levou a
cabo o pasado ano unha in-
versión que supera o millón
de euros, cofinanciados polo
Fondo Europeo de Desenvol-
vemento Rexional, no marco
do programa operativo Fe-
der-Galicia 2014-2020.

Equipamento de emerxencias
para cinco concellos

Material e equipamento de emerxencias.

L
uís Fernández Guitián,
presidente do Consorcio
de Turismo Ribeira Sacra,

fixo balance en Fitur dos logros
acadados en 2018. Ribeira
Sacra pechou cos mellores
datos de ocupación rexistrados
ata o momento;  aumentou
considerablemente o número
de emprendedores que aposta-
ban por montar os seus nego-
cios en Ribeira Sacra e  tamén
o número de compañías intere-
sadas no destino. Foi, en defi-
nitiva, un ano no que Ribeira
Sacra recibía a noticia da súa
declaración como BIC, consti-
tuíndose como o maior territo-
rio protexido baixo esta figura
de toda España.

O presidente presentou o
novo produto creado polo
Consorcio, ao amparo do con-
venio subscrito coa  Axencia
de Turismo de Galicia, para
2019. “Búskalo en Ribeira Sa-
cra”  é o nome que recibe a
rechamante proposta, onde
Ribeira Sacra convértese nun-
ha gran sala de escape. Ata-
viados cunha  tableta cunha
aplicación de realidade au-
mentada, un caderno para to-
mar notas, un cronómetro
cunha conta atrás e unha
mochila con múltiples com-

partimentos pechados con ca-
deados, os visitantes deberán
resolver os enigmas que se
atopen no camiño para con-
seguir finalmente “escapar”
no tempo marcado. Aventura,
innovación e novas tecnolo-
xías son a sinerxia perfecta
que permitirá desenvolver esta
actividade adaptada a todos
os públicos, con ou sen ex-
periencia neste tipo de acti-
vidades.

O Consorcio de Turismo pre-
tende con esta iniciativa crear
unha oferta atractiva para to-
dos os públicos e, en especial,
para as familias, dando cabida
a todos os municipios que
compoñen o territorio. Outros
dos obxectivos marcados polo
ente xestor do destino son a

tematización e  temporalización
da actividade, así como a fi-
delización do visitante. En de-
finitiva, trátase dun produto
cuxas opcións permiten a súa
adaptación a calquera contorna
e época do ano, o que com-
porta unha  durabilidad e po-
sible adecuación ás necesidades
do mercado en cada momento.
Prevese a posta en marcha
dunha proba piloto de “ Bús-
kalo en Ribeira Sacra”  para a
próxima Semana Santa, con
intención de ampliar as pro-
postas ao longo do ano. Luis
Fernández Guitián terminou a
intervención anunciando o ini-
cio da nova tempada de voos
en globo, que comezará a
partir do 17 de maio, Día das
Letras Galegas.

Ribeira Sacra presentou en Fitur a
nova campaña turística

Intervención de Luís Fernández Guitián en Fitur.

O
alcalde de Monforte,
José Tomei, asistiu  en
Madrid á primeira xor-

nada da feira turística Fitur, na
que empezou a ser distribuída
a nova guía do municipio que
acaba de editar o Concello. Na
feira tamén estiveron presen-
tes os alcaldes de Sober e Bó-
veda, Luis Fernández Guitián e
José Manuel Arias e a alcaldesa
de Castro Caldelas, Sara Inés
Vega Núñez; o delegadoda
Xunta en Lugo, José Manuel
Balseiro; a responsable da área
de Turismo da Deputación,
Eduardo Vidal, e a deputada

autonómica Raquel Arias.  
En Fitur tamén estivo pre-

sente o presidente do consello
regulador da denominación de

orixe Ribeira Sacra, José Manuel
Rodríguez, que tomou parte
nunha cata comentada de viños
das cinco denominacións ga-
legas. Os viños de Ribeira Sacra
tamén participaron na nova
edición da feira  Enofusión.

Ribeira Sacra presente en Fitur
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T
al e como anunciara o alcalde, o
Concello de Monforte segue
adiante co seu proxecto para me-

llorar a iluminación no conxunto das rúas
da cidade. As últimas tarefas realizáronse
nas rúas Saviñao e Malvarón. Polo que
respecta á rúa Saviñao, o goberno muni-
cipal decidiu substituír catro luminarias
de vapor de sodio por outras novas tipo
led, que permiten unha alta eficiencia
enerxética. Esta actuación vai permitir
incrementar a luminosidade da rúa, redu-
cir as emisións á atmosfera e tamén se
vai traducir nun aforro económico para as
arcas municipais. 

No caso da rúa Malvarón, os operarios
municipais instalaron dúas novas farolas.
Unha delas, na beirarrúa que está fronte
ó Bodegón, e a segunda farola instalouse
á altura do número 25. José Tomé apuntou
que “o noso obxectivo é mellorar a ilu-
minación e reducir o consumo enerxético
e polo tanto, o económico, mellorando
os niveis de iluminación, máis axeitados
para as empresas e as vivendas”.

Dende que comezou o mandato en
2015, o actual Equipo de Goberno mellorou
a iluminación en máis dunha trintena de

rúas da cidade e en máis de 200 farolas
das parroquias.  O alcalde afirma que “a
nosa vontade é manter esta liña de traballo,
para tratar de chegar coa mellora da luz
pública á maior parte da cidade. Se os
monfortinos nos encargan seguir gober-
nando, no próximo mandato alcanzaremos
prácticamente a tódolos puntos do noso
municipio”.

Rúa Malvarón.

O Concello de Monforte mellora a
iluminación das rúas Saviñao e Malvarón

A
Consellería do Medio Rural
apoiou  a máis de 3.300
produtores de leite da pro-

vincia de Lugo con axudas direc-
tas que superaron os 16 millóns
de euros. Así o deu a coñecer o
delegado territorial da Xunta,
Xosé Manuel Balseiro, quen fixo
balance das achegas que durante
2018 a administración autonó-
mica destinou a este sector con-
siderado estratéxico na economía
lucense, “e piar para moitas fami-
lias e para moitos concellos ru-
rais da provincia”

O delgado lembrou que Lugo li-
dera, de xeito moi destacado, a
produción de leite en Galicia e
tamén no conxunto de España.

“Producimos entorno ás 1,2 millóns
de toneladas anuais. Isto significa
que Lugo representa máis do 50%
da produción láctea do conxunto
da comunidade e preto do 19% da
española”. Ademais na provincia de
Lugo hai máis de 3.600 explotacións,
que efectuaron entregas de leite,
isto é, con vacas en produción.

“Falamos dun sector estratéxico
para a economía lucense, xa que
logo, si sumamos a contribución
directa do lácteo en termos de valor,
e incluímos ese amplo grupo de ac-
tividades vinculadas (transporte,
produción de pensos, etc.) o seu
peso representa entorno ao 12% do
Produto Interior Bruto (PIB) e o
18% do emprego da provincia”.

A Xunta apoiou a 3.300
produtores de leite

Xosé Manuel Balseiro en rolda de prensa.

O
BNG de Quiroga orga-
nizou unha charla-co-
loquio baixo o título

de “Feminismo hoxe” no salón
de actos da Casa da Cultura de
Quiroga. O acto foi presentado
pola concelleira Amparo Mon-
tenegro e contou coa presenza
de Olalla Rodil, deputada do
partido nacionalista no Parla-
mento Galego. Rodil é licen-
ciada en Publicidade e
Relacións Públicas pola Univer-
sidade de Vigo, Mestrado en
Estudos Internacionais pola
USC e xornalista. Con compe-
tencia contrastada como polí-
tica, dende o seu escano no
Parlamento de Galicia, tamén
destaca como gran comunica-
dora e conferenciante especia-

lizada en temas de feminismo.
Por que é necesario o femi-

nismo hoxe? Esta foi a pregunta
de saída a partir da cal Olalla
Rodil falou de feminismo e dos
principios sobre os que se asenta
o pensamento feminista. “Po-
demos recoñecer que a sociedade
avanzou moito en temas de
igualdade, que a concienciación
é maior e que se avanzou moito
no recoñecemento dos dereitos
das mulleres pero a realidade é
que aínda vivimos nunha so-
ciedade que as discrimina e so-
mete polo simple feito de ser
mulleres”, dixo Olalla.

“En Galiza rexístranse cada
día 16 denuncias por violencia
machista, segundo datos do
CGPJ (Consejo General del Poder

Judicial / 2017), e o ano pa-
sado foron asasinadas tres mu-
lleres no noso país. En dez
anos presentáronse 50 mil de-
nuncias e morreron por morte
violenta 45 mulleres só en Ga-
licia”, aseverou Rodil.

“O feminismo non trata de
varrer para un lado, o feminismo
busca rematar coa desigualdade
estrutural na que vivimos e
que non é máis que un reflexo
dunha sociedade que vulnera e
nega a diario os dereitos fun-
damentais da metade da po-
boación”, segundo a conferen-
ciante. Olalla puxo exemplos.

Segundo Gestha (sindicato
de técnicos de Facenda), a
fenda salarial en Galicia é do
28,7% o que supón que as mu-

lleres polo
mesmo traba-
llo cobran
5.000 euros
menos que os
homes. Nestas
condicións, se
quixesen equi-
parar os seus
salarios aos
deles deberían
traballar 71
días máis.

O 75% dos contratos tem-
porais son asinados por mu-
lleres e tamén en máis do 90%
dos casos as reducións de xor-
nada por razón de conciliación
-para coidar das fillas/os ou
persoas dependentes- son so-
licitadas por mulleres.

Olalla Rodil abordou este
tema e as súas circunstancias
dende unha visión especiali-
zada no tema e dun xeito moi
ameno e fluído, comentando
incluso con exemplos situacións
que ás veces non se saben re-
coñecer no día a día. 

A conferenciante Olalla Rodil.

O BNG organizou unha conferencia en
Quiroga sobre feminismo
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A
Consellería do Medio
Rural vai involucrar á so-
ciedade civil na loita

contra a actividade incendiaria,
especialmente naquelas zonas
de Galicia con lumes recorren-
tes. O conselleiro José Gonzá-
lez solicitou a colaboración dos
alcaldes do Macizo Central ou-
rensán para que eles mesmos
percorran as parroquias con
maior incidencia deste pro-
blema, acompañados por axen-
tes forestais e efectivos dos
corpos e forzas de seguridade
do Estado, para informar os ve-
ciños e solicitar a súa colabo-
ración, en particular no que
atinxe á denuncia das prácticas
delituosas incendiarias.

Á xuntanza estaban convo-
cados representantes dos con-
cellos ourensáns da Gudiña, A
Mezquita, Viana do Bolo, A
Veiga, A Pobra de Trives, Man-
zaneda, Vilariño de Conso,
Laza, Chandrexa de Queixa e
Montederramo. Esta zona foi,
precisamente, a máis afectada
polos últimos lumes rexistrados
na nosa comunidade. Foron 90
en total (a maioría, 58, na
provincia de Ourense) desde o
pasado 30 de decembro ata o
13 de xaneiro e o 90% deles
foron intencionados.

O titular de Medio Rural
lembrou que a Xunta vai poñer
en funcionamento un número
de teléfono gratuíto e especí-
fico para denunciar condutas
incendiarias, no que se garanta

o anonimato do denunciante.
Desta forma, facilitarase a coo-
peración dos veciños na loita
contra este problema, de forma
que poidan alertar sobre acti-
vidades sospeitosas no monte
de forma totalmente anónima.
Por este motivo, prepararase
un protocolo en conxunto entre
a consellería e os corpos e
forzas de seguridade do Estado
para garantir o correcto em-
prego dos datos difundidos a
través desta liña.
Plan de pastoreo
O conselleiro informou aos

alcaldes sobre o plan de pastoreo
no que traballa Medio Rural, de
xeito específico para o Macizo
Central ourensán, e que está
dotado cun orzamento duns
800.000 euros. O seu obxectivo
principal é fomentar a ordena-
ción e posta en valor deste
aproveitamento en toda a zona,

así como mellorar a loita contra
os incendios forestais.

O plan contempla a análise
da situación dos pastos, da
estrutura e distribución do
gando no monte e das necesi-
dades en canto a terreos e in-
fraestruturas como peches,
etc., co fin de levar a cabo
unha regularización da activi-
dade buscando harmonizar os
intereses de todos os implica-
dos, fundamentalmente gan-
deiros e titulares dos terreos.

O conselleiro José González
sinalou que con esta iniciativa
búscase mellorar a prevención
e loita contra os incendios fo-
restais, xa que está demostrado
que a posta en valor do monte
e o aproveitamento dos seus
recursos endóxenos –neste caso,
de maneira específica, os pas-
tos– repercute de xeito positivo
na defensa fronte o lume.

Alcaldes do Macizo Central colaborarán
na prevención de incendios

Medio Rural involucra á sociedade civil para loitar contra o lume. A
deputada de En Marea
Ánxeles Cuña demos-
trou con imaxes a de-

ficiente calidade de menús
escolares que se están ser-
vindo nos centros educati-
vos, a raíz da privatización
do servizo a través de empre-
sas de cátering. A parlamen-
taria achegou en concreto
imaxes dos menús que se
están ofrecendo ao alum-
nado no IES Aquis Querquer-
nis de Bande (Ourense).
“Recipientes de plástico
brando reutilizados, escasas
cantidades que obrigan ás
monitoras a ir buscar comida
fóra do centro, comida fría...
demostran que non se están
a cumprir os estándares de
calidade por parte da em-
presa”, sostén Cuña. 

“O modelo privatizador e
externalizador do PP dá un
negocio substancioso a moi-
tos proveedores de cátering”,
denunciou Cuña, que con-
vidou a toda a Comisión de

Educación e Cultura a ache-
garse ata o centro educativo
para xantar e comprobar “in
situ” como “están chegando
alimentos semiconxelados
ou quentados na propia fur-
goneta nunhas condicións
moi cuestionable

"Dende En Marea, “de-
fendemos a gratuidade total
do ensino público, que para
que sexa real debe incluír,
tamén, a gratuidade dos mal
chamados servizos comple-
mentarios”. Un modelo de
comedor escolar 100% pú-
blico, con persoal contratado
pola Consellería, elaboración
dos menús da man de pro-
fesionais da mesma Conse-
llería e que conte en cada
centro educativo cunha per-
soa responsable do servizo. 

A proposta de En Marea
foi apoiada polo PsdeG e o
BNG, mentres que os sete
deputados do PP na Comi-
sión votaron en contra, polo
que foi rexeitada.

En Marea denuncia a deficiente
calidade dos menús do IES de

Bande 

Intervención de Ánxeles Cuña no Parlamento galego.

Xornal galaico-portugués busca 
XORNALISTA e COMERCIAL para ALTO MINHO
Condicións: soldo fixo + comisións. Imprescindible dispoñer de coche.

Dirixirse a: redaccion@novasdoeixoatlantico.com
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O
Diario Oficial de Galicia
publicou o anuncio
polo que se aproba ini-

cialmente o Plan especial de
Protección, Infraestruturas e
Dotacións do Consorcio Local
dos Peares, un instrumento de
vangarda que por primeira vez
abrangue dúas provincias dis-
tintas e catro concellos de ex-
cepcionais valores ambientais e
paisaxísticos. Grazas a este ins-
trumento preténdese protexer e
velar polos valores paisaxísti-
cos, ambientais e tradicionais
dos catro concellos que inte-
gran este organismo: Pantón e
Carballedo, na provincia de
Lugo, e A Peroxa e Nogueira de
Ramuín, na de Ourense.

A Consellería de Medio Am-
biente, en colaboración co
Consorcio Local dos Peares,
redactaron este Plan especial,
co que se busca preservar e
protexer ditos valores -así
como poñer de relevo o seu
carácter tradicional-, cunha
actuación respectuosa co me-
dio ambiente onde priman as

actuacións de rehabilitación
do patrimonio construído, pro-
movendo a súa mellora, con-
servación e rehabilitación das
edificacións existentes.

O plan será como unha guía
para a mellora das condicións
estéticas, de uso e habitabili-
dade, establecendo as pautas
de crecemento sustentable máis
adecuadas e contribuíndo deste
xeito a facer máis atractivo e
interesante para os inversores
privados todo o ámbito terri-
torial ao que se refire.

Así mesmo, o Plan especial
establece unha ordenación con-
gruente cos catro instrumentos
de planeamento xeral vixentes
en cada un dos concellos que
abrangue, sen alterar a clasifi-
cación do solo nin incrementar
as posibilidades edificatorias,
e establecendo á vez determi-
nacións de cara á protección e
integración ambiental e paisa-
xística. Nese sentido, define as
áreas de protección dos núcleos
e as condicións de edificación
e rehabilitación para que se

manteñan as características
paisaxísticas, que son as que
lle confiren a súa singular idio-
sincrasia tradicional.
Proxectos de urbanización
O Plan especial concéntrase

en manter as condicións am-
bientais dos núcleos, pero ta-
mén prevé varios proxectos de
urbanización para mellorar as
condicións dos espazos públicos,
así como o viario interno que
articule e fixe dotacións e equi-
pamentos. Eses proxectos terán
efectos positivos na mobilidade,

no espazo público e nos servizos
existentes, mellorando a cali-
dade dos mesmos.

A modo de exemplo, prevese
a realización de proxectos de
mellora para o viario de enlace,
como o vial que vai dende Os
Peares a Ambasmetas, o que
enlaza Os Peares-A Granxa cos
núcleos -chamados Peares- si-
tuados a carón da Estación do
tren, ou o que vai dende Cas-
davil ata a estrada que da ac-
ceso á parcela dotacional na
que se sitúa o centro de saúde

e a pista polideportiva. Tamén
se prevé a reurbanización do
ámbito da estación de ferro-
carril, a integración ambiental
e paisaxística da nova ponte
sobre o río Miño, incluíndo os
enlaces viarios nas dúas ribei-
ras, así como a urbanización
do enlace entre a Igrexa de
Nosa Señora do Pilar e a ponte
do ferrocarril e do borde fluvial
do río Búbal, para a súa ade-
cuación como zona verde.

Nos proxectos trataranse as-
pectos que relacionan os nú-
cleos de Casdemoure- A Re-
gueira, O Vao, A Granxa, Os
Peares, Casdavil, Soutelo, O
Torrón, O Mesón, O Coitelo e
Ambasmestas coa súa contorna
e cos servizos, como a dispo-
sición dos puntos de recollida
de lixo, analizando a posibili-
dade de soterralos; a localiza-
ción de posibles paradas de
autobús; o soterramento das
instalacións; a pavimentación;
a dotación de aparcadoiros;
ou a disposición dun mínimo
e necesario moblaxe urbano.

Aprobado inicialmente o Plan especial do Consorcio dos Peares

O Plan especial abrangue unha superficie de 350 hectáreas.

O
vicepresidente da
Xunta, Alfonso Rueda,
inaugurou a nova

sede da comisaria da Policía
Autonómica en Ourense na
que o Goberno galego inves-
tiu 125.000 euros para o seu
acondicionamento, e que per-
mitirá á Unidade contar cun-
has instalacións axeitadas e
moito máis amplas das que
tiñan. Este traslado permitirá
deixar de aboar o arrenda-
mento do inmoble que ocu-
paba a Unidade, que sumaban
preto de 80.000 euros anuais.

A Policía Autonómica leva
traballando 25 anos na cidade
das Burgas, realizando tarefas
como a protección das vítimas
da violencia de xénero e a loita
contra o furtivismo. Ademais
teñen encomendadas tarefas

de prevención e investigación
de incendios forestais, protec-
ción do menor, e conservación
do medio ambiente, realizando
actuacións contra pragas como
as da pataca e do pino.

Alfonso Rueda lembrou que
debido ao imprescindible tra-
ballo que os axentes autonó-

micos levan a cabo e que as
súas funcións vanse incremen-
tando con novas competencias,
solicitou en reiteradas ocasións
ao Ministerio do Interior que
complete o cadro de persoal
da Policía Autonómica, xa que
na actualidade só están cu-
bertos o 80% dos postos.

A Policía Autonómica inaugura nova sede

A sede está situada no antigo Pazo de Xustiza.

A
asemblea de colecti-
vos feministas Galegas
8M vén de confirmar a

convocatoria da manifesta-
ción unitaria con motivo do
Día da Muller e da Folga Fe-
minista. Desta volta, e reto-
mando o obxectivo de facer
unha convocatoria itine-
rante, decidiron fixar a con-
vocatoria para o domingo 3
de marzo na cidade de Lugo.

Tras o éxito da convoca-
toria do ano pasado en Vigo
e da Folga de Mulleres do
propio 8 de marzo, a plata-
forma Galegas 8M retomou
a súa actividade cara á or-

ganización da manifestación
unitaria de 2019. Tras as
dúas primeiras asembleas,
celebradas respectivamente
en Cambre (22 de decembro)
e Allariz (12 de xaneiro),
acadaron os primeiros acor-
dos, entre os que destacamos
a elección do lema “Por todas
as mulleres, por todos os
dereitos: revolta feminista”,
a maiores da elección do día
e lugar da convocatoria.

Lugo convertirase na
capital do feminismo

galego o día 3 de Marzo
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“
No máis absoluto dos ridícu-
los. Así quedou Manuel Bal-
tar, o presidente do PP da

Deputación de Ourense, logo
de ser desmentida a reunión
que afirmou ter mantido en ou-
tubro de 2018 co presidente da
Comisión Europea, Jean-Claude
Juncker, que non figuraba en
ningunha axenda oficial e que,
sen embargo, foi publicitada
propagandísticamente polo go-
berno provincial con fotogra-
fías, comunicados e
declaracións nos medios”, ase-
gura o PSdeG nun comunicado.

Unha resposta remitida ó
deputado socialista no Euro-
parlamento, José Blanco, o
presidente europeo afirma que
só “saludou brevemente ó se-

ñor Baltar, con motivo das
reunións da Semana Europea
das Rexións e Cidades de 2018,
o 8 de outubro de 2018, así
como a outros moitos repre-
sentantes das rexións e cidades
de Europa”.

O PSdeG sostén que “un
simple saúdo protocolario en
Bruxelas ante un forillo, foi
vendido propagandísticamente
como unha reunión ‘a solas’
de ‘análise’ entre o presidente
ourensán e o presidente da
Comisión, no que a Deputación
mentiu descaradamente ase-
gurando que falaron de “polí-
ticas contra o despoboamento
rural e en favor do financia-
mento directo para os territo-
rios provinciais”.

Propaganda
Os socialistas denuncian

que “a política de propaganda
absolutista e selfies de Baltar
parece non ter límite e, nunha
nova volta de rosca, é capaz
de escoitar voces e ver reu-
nións onde non había abso-
lutamente nada”, polo que
esixen o presidente ourensán
e os seus palmeiros que “dei-
xen de facer o ridículo inven-
tando bulos e poñendo unha
alfombra vermella ó tour de
mentiras no que están sumi-
dos, e se poñan a traballar
pola provincia que para iso
lles pagamos”. “Baltar dalle
un novo significado á expre-
sión política-ficción que ha-
bitualmente usa”, afirman.

O PSdeG-PSOE reclamará ex-
plicacións ó presidente da De-
putación sobre este “festival
de mentiras e ridículo inter-
nacional pagado con cartos
públicos, mentres ten á pro-
vincia abandonada e asolada
polo despoboamento”.

O deputado socialista gale-
go, José Blanco, solicitara hai
tres meses a información que
agora deixa a Manuel Baltar

en evidencia xa que, ante as
novas aparecidas nos medios
de comunicación, quería que
os responsables europeos “acla-
rasen os termos do suposto
encontro, tendo en conta que
na axenda pública do Presi-
dente Juncker, accesible desde
a web da Comisión Europea,
non consta ningunha reunión
bilateral co presidente da De-
putación de Ourense”.

Juncker deixa a Baltar no ridículo
máis absoluto, segundo o PSdeG

Baltar con Juncker en foto publicada pola Deputación.

O
PSdeG-PSOE denuncia
que Manuel Baltar re-
alizou 34 viaxes secre-

tas no que vai de mandato das
que oculta os custes, a comi-
tiva de acompañantes e os lo-
gros concretos acadados para
a provincia de Ourense. E, por
iso, o grupo líder da oposición
acaba de rexistrar 64 pregun-
tas co fin de que o presidente
da Deputación detalle os
datos completos desas 34 via-
xes secretas, e para que tamén
expoña as cifras reais doutros
tantos paseos que ofrece a
sección de transparencia con
datos incompletos ou terxiver-
sados. Á espera de poder inda-
gar as cifras ó completo do
presente mandato, os socialis-
tas revelan que entre os anos
2016 e 2017, o presidente
gastou 132.000 euros públicos
en pagar viaxes de propa-
ganda persoal e campaña
electoral do PP

A voceira provincial, Elvira

Lama, denunciou ante o rexistro
xeral da institución que “xa
abonda de ter un presidente
ausente ó que único que lle
gusta é pisar moqueta por aí
adiante”, e asegurou que Manuel
Baltar “ten que render contas
e non pode agocharse detrás
dunha páxina web na que os
datos non son reais”. “Da última
viaxe que fixo a Uruguai e Ar-
xentina hai cero datos”, desta-
cou a portavoz socialista, que
tamén dixo que ninguén cre
que, por exemplo, unha viaxe
de dous días a Madrid só custe
59 euros, tal e como detallan.
“Baltar minte descaradamente
e agóchase detrás destas viaxes
só para encher o seu ego per-
soal”, aseverou.
132 mil euros
Lama denunciou que “os pa-

seos de Baltar ó longo e ancho
deste mundo nos saen nunha
salsa”, logo de detallar que
soamente entre os anos 2016
e 2017 pagou 132.000 euros

públicos en viaxes. “Esperamos
un informe de todas esas viaxes
e, sobre todo, para que serviron
e que beneficios trouxeron to-
dos estes paseos”, salientou a
deputada antes de indicar que
“se lle estamos pagando estas
viaxes con cartos de todos os
e as ourensáns, teñen que re-
dundar en algún beneficio para
todos eles e elas”.

Máis da metade das viaxes
relatadas pola Deputación de
Ourense son “secreto oficial”
porque, a pesar do que o go-
berno provincial do PP asegura
reiteradamente, carecen de
todo detalle, denuncian desde
o PSdeG-PSOE, e da outra me-
tade os datos expostos non
son “nin reais nin totais”. A
voceira dos socialistas insiste
en que este tour de Baltar só
serviu para “encher o seu álbum
de fotografías mediante unha
realidade inventada, como ben
acabamos de descubrir no caso
da Comisión Europea”.

O PSdeG asegura que Baltar realizaou 34 viaxes secretas 
polo mundo das que oculta custes e resultados

Entre os anos 2016 e 2017 a Deputación pagou 132.000 euros públicos en
viaxes de Baltar.
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O
PSdeG-PSOE denuncia
que Manuel Baltar
oculta novamente os

custes detallados, os séquitos
de acompañamento e os lo-
gros da súa xira de viaxes
polo mundo, ó negarse a
comparecer na comisión in-
formativa de Transparencia e
Administración que tivo lugar
durante a tarde deste mérco-
res. Con este “plantón á
transparencia” da que habi-
tualmente presume, é xa a
cuarta vez que o presidente
da Deputación de Ourense
oculta esta información, tras
negarse a explicar os detalles
do seu “tour de despilfarro”
durante o pleno de decembro
de 2018, a pesar da pregunta
rexistrada correctamente
polos socialistas en tempo e
forma, e de non contestar an-
teriormente tampouco ás in-
terpelacións sobre os fondos
e logros das misións comer-
ciais e noutras chiringotadas.

Durante a comisión, o
PSdeG-PSOE esixiu que Baltar
expoña “mediante informes
pormenorizados de cada unha
das viaxes realizadas ata o
día de hoxe, con indicación
do obxecto, comitiva e logros
concretos acadados”. Pero tras
pasearse polo mundo durante
máis de 130 días a costa do
erario público, o líder con-
servador negouse a explicar
esta política despilfarradora,
e agochouse tras unha pro-
posta de resolución na que a
presidencia da comisión acorda
“estimar improcedente a so-
licitude” porque, segundo afir-
man, son datos ós que xa se
deu resposta o xa publicaron
no portal de transparencia.
Non é oportuno
O PP alegou in voce du-

rante a sesión que “non ve
oportuna” a presencia de
presidente da Deputación

porque as preguntas “foron
contestadas en tempo e for-
ma”, e a información “está
colgada en tempo real na
páxina web”, unha mentira
máis dos conservadores. O
deputado socialista, Ignacio
Gómez, destacou que “Baltar
se nega a vir á comisión de
Transparencia a dar explica-
cións” porque “transparencia
non é poñer estas novas
sillas transparentes na sala,
xa que transparencia é com-
parecer aquí e respostar ade-
cuadamente ás solicitudes
de información que se de-
mandan desde os grupos da
oposición”, xa que “non é
certo que ofrecesen a infor-
mación posto que solicitamos
informes pormenorizados do
obxecto, comitiva e logros
acadados e nada diso está
publicado”.

“Negamos a maior porque
a información que se nos
deu non é concreta”, insistiu
Gómez antes de salientar que
“na Deputación se fai o mes-
mo que facía o pequeño Ni-
colás: poñerse soamente para
sair na foto”, en alusión ó
desmentido da Comisión Eu-
ropea sobre un suposto en-
contro o pasado mes de no-
vembro de 2018 con Manuel
Baltar que nunca existiu e
que foi un simple saúdo pro-
tocolario, a pesar do anun-
ciado propagandísticamente
polo goberno provincial.

Baltar négase a
comparecer na comisión

de transparencia
O

PSOE de Allariz re-
clama que o Concello
asine un convenio de

colaboración para a realiza-
ción de visitas guiadas ao
mosteiro de Santa Clara,
como posta en valor do
mesmo e impulso da dinami-
zación do turismo cultural do
municipio. Os socialistas ala-
ricanos levan a pleno unha
moción que poña fin ao
peche dunha xoias culturais e
patrimoniais máis importan-
tes do concello. “Trátase dun
conxunto monumental de in-
calculable valor que non
pode ser admirado nin con-
templado pola veciñanza,
unha mágoa derivada da de-
sidia das distintas adminis-
tracións”, indica Zaida
Rodríguez, voceira do PSOE
en Allariz.

No mosteiro mesturábanse
características do gótico e do
barroco e foi remodelado no
século XVIII, logo dun grande
incendio, que deu lugar ás
construcións actuais. Despois
dunha etapa de abandono no
século XIX, recupera o seu
esplendor e chega aos nosos
días no estado actual. O com-
plexo, a maiores do claustro

de 3.364 metros cadrados,
que pecha o Campo da Ba-
rreira, inclúe unha igrexa e
importantes pezas como a
Virxe da Abrideira, retablos,
imaxes, etc, de alto valor.
Sen embargo, a día de hoxe,
nada disto pode ser admirado
nin visitado, pese a que a
vila de Allariz ten unha im-
portancia turística notable.

O PSOE de Allariz reclama a apertura do
mosteiro de Santa Clara

O mosteiro foi fundado no ano 1282.

O
Parlamento de Gali-
cia vén de aprobar a
proposta de En

Marea de solicitar ao Minis-
terio de Fomento a través da
Xunta a solicitude de cesión
de catro vivendas abandona-
das e unha parcela anexa,
baixo a titularidade de ADIF,
para destinalas mediante
unha axeitada rehabilitación
a uso residencial para maio-
res. 

A propia veciñanza de Bo-
rrán, en Vilar de Barrio, levan
tempo solicitando esta parcela
a ADIF, como lembrou na Co-
misión 1ª o deputado ouren-
sán Davide Rodríguez, para
quen "sería ademais unha boa
maneira de compensar a po-
boación desta zona polos da-
nos ambientais sufridos coas
obras do AVE". 

Na iniciativa, En Marea ta-

mén insta á Xunta a axudar á
rehabilitación das edificacións
mediante a creación dunha
partida especifica e executar
as obras necesarias de xeito
cooperativo e interadminis-
tracións, no ámbito das súas
competencias entre o Minis-
terio de Fomento, Xunta de

Galicia e Concello de Vilar de
Barrio. 

Sobre a parcela anexa, pro-
ponse o seu aproveitamento
como zona de ocio e zona
verde tanto para as persoas
residentes no futuro centro
como espazo de interacción
coa xente da vila.

O parlamentario galego Davide Rodríguez.

O Parlamento galego aproba unha
iniciativa para Vilar de Barrio
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“
O goberno do PP da Depu-
tación de Ourense insistiu
en manter o reparto caci-

quil e absolutista dos fondos
públicos provinciais, ó negarse
a aprobar a moción do PSdeG-
PSOE que reclamaba unha dis-
tribución equitativa e xusta do
remanente de tesourería acu-
mulado no ano 2018” dí o
PSdeG. A iniciativa propoñía
un reparto a través dunha con-
vocatoria pública á que poidan
concorrer os 92 municipios en
igualdade de condicións, e que
a distribución deses fondos se
execute con criterios obxecti-
vos recollidos nunhas bases
que aprobe o pleno da corpo-
ración.

A portavoz socialista, Elvira
Lama, destapou con datos de-
tallados o reparto discrimina-
torio do goberno provincial, e
denunciou durante a súa in-
tervención que “o sistema de-
cimonónico co que a Deputa-
ción de Ourense reparte os
cartos públicos, cun presidente
que decide só ó seu gusto, é
un agravio para os veciños e
veciñas de concellos onde non
gobernan os amigos de Baltar”.
“Esta institución con este pre-

sidente compórtase coma un
virreinato no que ós alcaldes
veñen a pedir esmola”, dixo
antes de recordar que “as de-
putacións teñen como principal
obxectivo colaborar cos con-
cellos equitativamente e esta
non ó está a facer”.
Sin obxectividade
“Non lles interesa este plan

porque o presidente distribúe
os fondos públicos como se
fose su graciosa majestad”,
aseverou Lama antes de sinalar
“que Baltar ben podería copiar
os modelos que se poñen en

práctica noutras deputacións
da súa mesma cor política,
por exemplo, a Deputación de
Alicante onde se acadou un
acordo entre tres partidos, PP,
PSOE e Compromís, para apro-
bar un plan único como que
pedimos os socialistas de Ou-
rense”. “O que pedimos nin é
imposible nin un capricho, e
á vista está que non é así po-
ñendo o foco noutras deputa-
cións”, salientou a voceira tras
denunciar que “non están apli-
cando a intelixencia en termos
económicos, a pesar de fa-

chendear de ser a provincia
intelixente”. Así mesmo recor-
dou, unha vez máis, que “a
Deputación ourensá segue a
ser é a única das galegas que
non distribúe os cartos do or-
zamento de xeito obxectivo”.

A portavoz recordou que,
excluíndo á capital provincial
porque non é obxecto de re-
parto neste plan, o PP goberna
a uns 100.000 habitantes fron-
te a outros 100.000 gobernados
polos grupos políticos da opo-
sición (uns 80.000 polo PSdeG-
PSOE), e fixo un relato do in-

vestimento por habitante pal-
mariamente discriminatorio,
que evidencia o reparto de
cartos resultante da suma dos
orzamentos e a primeira mo-
dificación de crédito do pasado
ano. Os datos revelan os pre-
mios ós deputados e deputadas
populares que son alcaldes e
alcaldesas, e o castigo ós par-
tidos da oposición ou a rexe-
dores do PP que non son da
corda de Baltar. 

A moción do PSdeG-PSOE
tombada polos baltaristas des-
cribe que no propio orzamento
do presente ano 2019 detállanse
numerosas achegas discrecionais
a diferentes concellos que su-
man 3,4 millóns para necesi-
dades comúns, cunha distribu-
ción partidista: de 79 actua-
cións, 76 son para alcaldías do
PP. A este despropósito hai
que engadir as cantidades que
o PP inclúe nas habituais mo-
dificacións orzamentarias con
cargo ó remanente de tesourería,
e que se teñen utilizado para
dar subvencións discrecionais
por importes que desfiguran o
orzamento e desfiguran o re-
parto xusto e democrático dos
cartos públicos.

A Deputación de Ourense négase a repartir
equitativamente o remanente de tesourería

Cuadro de datos de inversión por habitante.

O
edil José Araújo,  por-
tavoz do PP no  Conce-
llo de Ourense

abandona as súas responsabili-
dades municipais, renuncia á
súa acta de concelleiro e deixa
o PP onde estaba afiliado desde
hai 27 anos. Vaise do  Concello
de Ourense “polo  hartazgo coa
parálise na que está sumida a
actual corporación”. Logo de
medítalo concluíu que a actual
corporación“non  cumpre  coas
expectativas  da cidade”. Culpa
tanto ao goberno do que for-
maba parte como aos grupos
da oposición. “Tanto  unha
parte como a  outra temos a
culpa de que  as  cousas impor-
tantes da cidade  non avan-

cen”, dixo Araújo, que citou a
paralización do PXOM ou a falta
de orzamentos municipais. Pro-
nunciou -en rolda de prensa-
unha frase moi clara en referen-
cia, por unha banda ao alcalde,
Jesús Vázquez, e por outra ao
portavoz da oposición, Gonzalo
Jácome: “Teño  clarísimo que
esta  cidade  non se  vai poder
gobernar  nin a base de  selfis

nin a base de insultos.  Hai que
buscar  outras fórmulas”. O ex-
portavoz do PP dixo que en
dúas semanas decidirá se
acepta a oferta de Ciudadanos.
Araújo confesou que lle gusta a
vida política municipal. “Levo
moito tempo pensando que a
cidade nesta dinámica  non  ía
ben, pero  doume conta que
desde dentro  non podo  facer
nada.  Vou probar se  dou o
paso a  facelo desde  fóra”, si-
nalou o  exconcejal
popular.“Para  mín abrese unha
porta  nova  cunha indepen-
dencia que ata  agora  non tiña
e o que  vou facer será cons-
truír en positivo e tentar evitar
a confrontación”, dixo.

Dimitiu José Araujo, portavoz do PP
no Concello de Ourense
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A
Deputación de Ponteve-
dra, en Xunta de Go-
berno, vén de darlle o

visto bo á primeira concesión
de subvencións do Plan Conce-
llos 2019 correspondentes á
Liña 3 de Emprego por valor de
1,3 millóns de euros. Nesta pri-
meira relación de concellos be-
neficiarios están os municipios
de Cuntis, Moaña, O Porriño,
Salvaterra de Miño, Vila de Cru-
ces e Vilagarcía de Arousa, que,
con estas partidas, poderán
contratar a persoas para reali-
zar traballos de conservación e
funcionamento de bens e servi-
zos municipais.

En concreto, trátase de sub-
vencións por un total de
1.311.381,31 euros, que per-
mitirán a contratación dun total
de 169 traballadoras e traba-
lladores. Máis polo miúdo, Cuntis
contratará a 25 traballadoras e
traballadores, cun importe total
concedido de 121.960,87 euros.
Moaña poderá contratar a 30
persoas e a súa achega é de
220.500,77 euros. Un total de
40 traballadoras e traballadores
traballarán nos servizos muni-
cipais do Porriño, para onde se
aprobou unha partida de
245.155,51 euros. En Portas
van contratar 8 persoas, para o

que a Deputación fai unha ache-
ga de 85.327,13 euros. Un total
de 20 persoas traballarán en
Salvaterra de Miño, cun importe
concedido de 165.341,84 euros.
Vila de Cruces vai contar con
10 novos traballadores e traba-
lladoras municipais, cunha ache-
ga de 146.652,90 euros. En Vi-
lagarcía de Arousa contrataranse
36 persoas, cun importe total
de 326.442,29 euros.

A selección deste persoal fa-
rase entre persoas desempre-
gadas a través do Servizo Público
de Emprego e os contratos non
se poderán estender máis alá
do 31 de decembro de 2019.

Entre o tipo de persoal que
contratarán os municipios po-
demos destacar, entre outros,
persoal para traballos en obras,
para xardinaría e medio am-
biente, conserxes, persoal de
carpintaría e limpeza, socorris-
tas, persoal para fontanaría e
soldadura, condutoras e con-
dutores ou para información
turística.

A través do Plan Concellos
2019, a Deputación pon a dis-

posición dos 59 municipios da
provincia de menos de 50.000
habitantes un total de case
43,5 millóns de euros, o que
supón un 3,3% máis que en
2018. Para a Liña 1 -Investi-
mentos- destínanse un total de
30 millóns de euros, para a liña
2 -amortización, pago de dé-
bedas e gastos correntes- van
un total de 3,9 millóns de euros
e para a liña 3 -Emprego- aché-
ganse 9,5 millóns de euros.

1,3 millóns da Deputación de Pontevedra
para que sete concellos contraten 

169 traballadores
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Novas da Raia

O
Ministro Adjunto e da
Economia, Pedro Siza
Vieira, esteve, esta

sexta-feira, 18 de janeiro, em
Vila Nova de Cerveira, para pre-
sidir ao ato de formalização do
Programa REVIVE para o Cas-
telo de Cerveira. O concurso
público para a concessão deste
imóvel entrou em vigor no ime-
diato, com a apresentação de
propostas por parte de investi-
dores interessados a decorrer
até 5 de junho.

Dos 33 imóveis nacionais
identificados, o Castelo de Cer-
veira é o 15.º concurso a ser
lançado no âmbito do REVIVE,
um programa conjunto dos mi-
nistérios da Economia, Cultura
e Finanças com a colaboração
das autarquias locais, que visa
valorizar e recuperar o patri-
mónio sem uso, reforçar a atra-

tividade dos destinos regionais
e o desenvolvimento de várias
regiões do país.

Para assinalar a formalização
deste procedimento, o Ministro
Adjunto e da Economia esteve,
ao início da tarde de sexta-
feira, no Castelo de Cerveira,
estimando que sejam investidos
cerca de 3 milhões de euros
para as obras de requalificação
do conjunto amuralhado e a
sua adaptação à atividade tu-
rística. Pedro Siza Vieira in-
formou que os investidores in-
teressados podem apresentar
propostas até 5 de junho de
2019 e que o imóvel será con-
cessionado durante 50 anos
para exploração para fins tu-
rísticos. “Estamos muito sa-
tisfeitos por estar aqui. Este
projeto tem sido muito caro
para os cerveirenses, por isso

espero que possamos assinalar
os 700 anos de Cerveira aqui,
num Castelo revivido”, disse
Pedro Siza Vieira, seguindo-se
uma visita a alguns espaços
do Castelo.

Para o autarca cerveirense,
"volvidos 10 anos de impasse

e de abandono deste espaço, o
lançamento do REVIVE abre
uma janela de oportunidades
para a resolução de uma enorme
preocupação dos Cerveirenses".
Fernando Nogueira frisou que
embora esta “não seja a solução
definitiva de todos os problemas

subjacentes ao Castelo, é se-
guramente um passo muito im-
portante para que se concretize
o propósito de devolver este
imóvel ao serviço dos Cervei-
renses, da economia local e
dos inúmeros turistas que re-
conhecem o Castelo como um
dos ex-libris do concelho”.

O ato de formalização oficial
do lançamento de concurso pú-
blico decorreu no próprio Cas-
telo, tendo sido acompanhado
pela Secretária de Estado do
Turismo, Ana Mendes Godinho,
o Secretário de Estado da Eco-
nomia, João Correia Neves, o
Secretário de Estado da Defesa
do Consumidor, João Torres, o
Secretário de Estado da Valori-
zação do Interior, João Catarino,
além de outras entidades pú-
blicas locais, regionais e na-
cionais, e população.

Lançado Concurso REVIVE para concessão do Castelo de Cerveira

U
m novo ancoradouro
foi construido em
Ganfei, na Pesqueira

dos Frades. A obra abrangeu,
também, a recuperação da
antiga Pesqueira dos Frades
e a beneficiação da rampa de
acesso para embarcações.
Um investimento de 89 mil
euros na dinamização deste
espaço, em Ganfei.

A obra foi desenvolvida
pela Câmara Municipal de Va-
lença e contou com um fi-
nanciamento de 75%, asse-
gurado pelo programa euro-

peu POCTEP, através do pro-
jeto Visit Rio Minho.

O novo ancoradouro tem
uma estrutura flutuante des-
tinada à amarração e acos-
tagem das embarcações.

A rampa para  embarcações
foi beneficiada, de modo a
garantir o acesso, em segu-
rança e comodidade, ao rio
Minho.

A antiga pesqueira dos
Frades recuperou a impo-
nência e a dignidade original
como ponto privilegiado de
pesca.

Valença ganha novo cais
no rio Minho

O
Executivo Municipal
de Monção aprovou,
em reunião realizada

no dia 17 de janeiro, uma pro-
posta de rejeição do “Projeto
da Rede Nacional de Trans-
porte de Eletricidade, Linha
Ponte de Lima-Fontefria, Troço
Português, a 400Kv”, preconi-
zado no Plano de Desenvolvi-
mento e Investimento da rede
de Transporte de Eletricidade,
o qual pretende a colocação
terrestre de uma Linha de
Muito Alta Tensão no concelho
de Monção.

Na sequência da rejeição
daquele projeto elétrico, foi
ainda proposto e aprovado
não fornecer qualquer infor-
mação ou elemento necessário
para a aprovação do referido
projeto, não fazendo chegar,
conforme solicitado pela REN
– Rede Elétrica Nacional, S.A.,
qualquer documentação aquela
entidade pública. 

A proposta foi analisada e
discutida no dia 25 de janeiro,

em sessão extraordinária da
Assembleia Municipal de Mon-
ção, tendo os deputados dos
três partidos (PSD, PS e CDS)
e os presidentes de União/Jun-
ta de Freguesia, membros por
inerência, deliberado, favora-
velmente, a proposta do Exe-
cutivo Municipal, aprovando-
a por unanimidade. 

A proposta, assinada pelo
autarca monçanense, António
Barbosa, sinaliza que a ins-
talação e atividade de Linha
de Muito Alta Tensão (400
Kv), tem um impacto brutal
nos territórios e nas popula-
ções locais, originando diver-
sos problemas para a saúde
pública, comprovada em di-
ferentes estudos e pesquisas
efetuadas por organismos dis-
tintos e credíveis. 

A Organização Mundial de
Saúde tem publicado vários
estudos que demonstram uma
relação direta do aumento de
doenças do foro oncológico,
depressões, aumento de stress,

alterações do sono, cefaleias
e crises epiléticas, em popu-
lações que residem perto ou
estão sobre grande exposição
aos campos eletromagnéticos
criados pela Linha de Muito
Alta Tensão. 

Com este empreendimento
elétrico, a biodiversidade do
concelho ficará severamente
afetada, alterando as rotas
migratórias de várias espécies
animais e atingindo os habi-
tats naturais das espécies
autóctones.

Outra questão penalizadora
associada à passagem da Linha
de Muita Alta Tensão, pren-
de-se com a produção de vinho
Alvarinho.

Monção rejeita Linha de Muito Alta Tensão
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“
+ Socorro” – Aquisição de
uma nova ambulância para
os Bombeiros Voluntários e

“Associações em Movimento”
– Aquisição de carrinha de
apoio às organizações de âm-
bito social das freguesias
norte do concelho são os dois
projetos vencedores da edição
2018 do Orçamento Participa-
tivo (OP) Geral de Vila Nova
de Cerveira.

Com uma verba total dispo-
nível de 90 mil euros para o
OP Geral de Vila Nova de Cer-
veira, e de entre as seis pro-
postas, a votação recaiu sobre
as ideias-projeto que abrangiam
as áreas de intervenção da
proteção civil e da ação social,
e cuja execução decorrerá nos
próximos meses.

A proposta intitulada “+So-
corro”, apresentada pelo ci-
dadão João Duro, foi a mais
votada, com 69% dos votos.
O objetivo é adquirir uma
Ambulância de Socorro para
a Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Vila
Nova de Cerveira, na ordem
dos 60 mil euros, que garanta
a prestação de um serviço de
socorro pré-hospitalar em se-
gurança e de qualidade. De
acordo com a descrição do
projeto vencedor, o Corpo de
Bombeiros do concelho dispõe,
atualmente, de duas ambu-

lâncias de socorro, “o que,
na maioria dos dias, é mani-
festamente insuficiente”, si-
tuação agravada pela “frota
automóvel envelhecida, tendo
os veículos uma idade média
de 12 anos”.

A segunda proposta mais
votada – “Associações em Mo-
vimento” – alcançou 27% dos
votos, e visa a aquisição de
uma viatura ligeira de passa-
geiros (9L), com dois lugares
para cidadãos com mobilidade
reduzida, que preste apoio às
diferentes organizações de âm-
bito social existentes nas fre-
guesias norte do concelho de
Vila Nova de Cerveira. De acor-
do com o proponente Fernando
Barros, o modelo de prestação
de serviço assenta “na tradição
colaborativa e cooperativa en-
tre as associações/organizações
destas freguesias”. Desta forma,
“a carrinha deverá ser adquirida
para o Centro Paroquial e Social
de Campos que, através de ce-
lebração de protocolo, a colo-
cará à disposição de outras
entidades”. Com um investi-
mento proposto de cerca de
42 mil euros, e dando-se cum-
primento ao regulamento, o
proponente e entidades bene-
ficiárias estão a analisar a
possibilidade de reformulação,
uma vez que o montante dis-
ponível é de 30 mil euros.

Ambulância para Bombeiros 
e carrinha para apoio social
vencem OP Geral 2018

A
Escola Básica e Secun-
dária de Vila Nova de
Cerveira recebeu, na

manhã desta segunda-feira, a
primeira Assembleia Partici-
pativa da edição 2019 do Or-
çamento Participativo Jovem.
Perante várias dezenas de es-
tudantes, a Vereadora da Edu-
cação Aurora Viães explicou o
funcionamento deste meca-
nismo de cidadania ativa e
desafiou para a apresentação
de propostas. No final, três
jovens já submeteram as suas
ideias-projeto.

Durante a sessão informa-
tiva, os jovens presentes ma-
nifestaram-se muito interes-
sados no processo e nesta
nova abordagem da autarquia
que visa uma maior interação
com a comunidade escolar.
Durante os 30 minutos de es-
clarecimento e de partilha de
ideias foram já submetidas três
propostas, de acordo com as
áreas de intervenção previa-
mente definidas: Ação Social;
Espaços Escolares; Equipamen-
tos Culturais e Lúdicos; e Pro-
teção Ambiental e Energia.

De forma a potenciar um
maior envolvimento da po-
pulação jovem, a Câmara Mu-
nicipal tem ainda agendada
uma segunda Assembleia Par-
ticipativa para esta quarta-
feira, às 18h00, nos Paços
do Concelho, e é dirigida a

jovens entre os 15 e 35 anos
de idade que pretendam obter
mais informação sobre como
participar, assim como es-
clarecimento de dúvidas antes
de submeter as propostas.

Com um orçamento total
de 10 mil euros, o processo
do OP Jovem está delimitado
a projetos cujo valor máximo
seja de 5 mil euros. Não es-
tando definido o número de
propostas a executar, a verba
cabimentada será distribuída
pela ordem das propostas
mais votadas. Se a verba
total não for esgotada e a
proposta seguinte superar o
montante ainda disponível
do OP Jovem, será negociada
com o proponente a sua re-
formulação ou faseamento.
Não sendo possível alcançar
um acordo, será considerada
a proposta seguinte e assim
consecutivamente.

O prazo de submissão de
propostas termina sexta-feira,
18 de janeiro. Após avaliação
e validação pela Comissão Téc-
nica de Análise, as propostas
ficarão disponíveis para votação
através da plataforma
www.op.cm-vncerveira.pt 

Podem participar neste pro-
cesso os jovens com idades
entre os 15 e os 35 anos,
que sejam naturais, residentes,
estudantes ou trabalhadores
no concelho. A votação das
propostas finalistas irá deco-
rrer entre 11 e 22 de fevereiro,
e cada jovem tem direito a 1
voto. A apresentação dos pro-
jetos vencedores está marcada
para 25 fevereiro.

Toda a informação e do-
cumentação necessária (Ficha
de inscrição) encontra-se dis-
ponível na plataforma do Or-
çamento Participativo (
op.cm-vncerveira.pt)

OP Jovem 2019: Três propostas na
primeira Assembleia Participativa

P
rofessores da Universidade do
Porto, do Minho, de Trás-os-
Montes e Alto Douro, de Vigo, da

Corunha e de Santiago de Compostela
estiveram ontem em Monção, tendo
percorrido o centro histórico e visi-
tado alguns espaços patrimoniais da
nossa vila.

No Museu do Alvarinho foram re-
cebidos pela Chefe de Gabinete, Célia
Rodrigues, tendo-lhes desejado uma
jornada enriquecedora na nossa lo-
calidade e sucesso pessoal e profis-
sional. Deixou o convite para re-
gressarem mais tarde e com mais
tempo. 

Professores universitarios recebidos no Museo
do Alvarinho
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Susana López

P
ontevedra é a cidade es-
collida pola Asociación
de Medios en Galego

(AMEGA) para celebrar a súa II
gala. O evento serve de aposta
por un futuro no que o uso da
lingua galega se faga efectivo
en tódolas temáticas aborda-
das dende os medios e faino
na conmemoración da saída á
luz do xornal O Tío Marcos da
Portela, o 7 de febreiro de
1876. Así o lembrou o presi-
dente da Asociación de Medios
en Galego, Henrique Sanfiz,
que engadiu que o Parlamento
de Galicia fixo unha declara-
ción institucional para esta-
blecer precisamente esa data
de saída do xornal como o Día
dos Medios en Galego. 

Henrique Sanfiz fixo unha

invitación a compartir esa ce-
lebración acompañado de Al-
berto Oubiña, concelleiro de
Normalización Lingüística do
Concello de Pontevedra, e Xosé
Leal, responsable de Cultura
na Deputación de Pontevedra.
Ambas administracións respal-
dan a gala de AMEGA, que
ademais contará coa presenza
de Touriñán. Será unha opor-
tunidade de disfrutar do seu
humor, pero tamén da música
de Uxía Pedreira. Polo demais,
alí estarán representantes da
Asociación Cedofeita, Anxos
Sobriño, de Cotenol, e Kiko
da Silva, en representación do
eido da banda deseñada, entre
outros. O evento pecharase
coas intervencións de secretario
xeral de Política Lingüística
da Xunta, Valentín García, e
do alcalde de Pontevedra, Mi-

guel Anxo Fernández Lores. 
En definitiva, a II Gala dos

Medios en Galego servirá para
animar a outros medios a uti-
lizar o galego e así o reclama-
ron tanto Alberto Oubiña como
Xosé Leal. Para o concelleiro
de Normalización Lingüística
de Pontevedra a existencia de
medios en galego ten tres ver-
tentes: a cultural, a informativa
e a de creación de emprego.
Xosé Leal lembrou que é fun-
damental o apoio das admi-
nistracións aos medios en ga-
lego para dar, asegurou, “unha
situación de normalidade a
unha aposta” que cre que ten
que ser clave tanto na empresa
privada como na pública. En
definitiva, é unha aposta clara
por “dar normalidade á lingua”
en tódalas seccións dos medios
de comunicación.

En canto a gala, comezará
ás 12 horas no Pazo da Cultura
de Pontevedra. Para asistir é
necesario recoller invitación.
Estas estarán dispoñibles a
partir das once da mañá deste
xoves 31 na Alcaldía do Con-
cello de Pontevedra e no Museo
de Pontevedra. Quen queira
recollelas en horario de tarde
poderá facelo a partir das 18
horas deste mesmo xoves na
Librería Paz, na Rúa Peregrina. 

AMEGA
A Asociación de Medios en

Galego está formada por pren-
sa, diarios en internet e radios.
Na actualidade son 40 os que
forman parte do colectivo.
Dende a Asociación resaltan
que o uso de internet abarata
a producción e por iso cada
vez son máis os que utilizan
este vehículo para informar
na nosa lingua. 

Pontevedra acolle a II Gala dos Medios en Galego
A Asociación de Medios en Galego organiza o evento o sábado 2 de 

febreiro no Pazo da Cultura e que contará con Touriñán e Uxía Pedreira

Presentación no Concello de Pontevedra da II Gala dos Medios en Galego

O
Celta leva dous anos facendo
mal as cosas no eido deportivo
ou máis ben na confección no

cadro de persoal empezando polos res-
ponsables do corpo técnico. 

Primeiro prescindido de Eduardo Be-
rizzo que nas súas tres temporadas foi
quen de chegar a dúas semifinais da
Copa do Rei e unha da Europa Ligue e
incomprensiblemente deciden que non
debe continuar. 

A primeira nova no banco, Juan
Carlos Unzue non funcionou aínda que
alomenos acadaron a permanencia sen
atrancos e por momentos aínda soñaron
con algo máis. 

Pero nesta temporada dous crasos
erros en tan só seis meses, primeiro
cun descoñecido para maioría, Mohamed;

e logo cun portugués que só tivo un
pasado recoñecible no Río Ave e que
cando pechamos esta edición está pen-
dente de continuar.

O problema viuse grave coa configu-
ración dun cadro de persoal cada vez
máis descompesado e de menos calidades
permitindo a marcha da columna ver-
tebral dun equipo que levantaba eloxios
por onde ía con Jonny, Sergi Gómez,
Tucu Hernández,Daniel Waas ou Jon
Guidetti, e despois incorporando a novos
talentos que na grande maioría só con-
tribuíron con xuventude e nalgúns casos
con problemas, no caso de Enre Moor. 

Iso fai que arestora ocupe posto de
descenso cando o adestrador turco, que
cando chegou en xullo dixera que aspi-
raban a todo incluído campeonato, aínda

que os resultados demostraron que esta
temporada vai ser que non. Claro que o
portugués empeorou eses registros. 

O único positivo da temporada é a
confirmación dun grande agora lesio-
nado, o internacional Iago Aspas, a
irrupción e crecemento doutro xa in-
ternacional tamén Brais Méndez e
pouco máis agás que Rubén Blanco
está demostrando o porqué de que
grandes equipos de Europa teñan postos
os ollos nel. 

É un cadro de persoal descompensado
e iso que empezaron vinte catro dos
que un non contou, Radoja porque non
quería renovar e non foi nunca convocado,
outro está apartado por indisciplina, o
turco Emre Moor, e dous xa marcharon
porque non deron o rendemento que
agardaba o Club Robert Mazan e Junior
Alonso e hai dous que están a piques de
facelo Gustavo Cabral e Hulsager. 

Chegou un central holandés Wesley
Hoodt e á hora de pechar poden facelo
un lateral zurdo Arxentina que xa estivo
no B Lucas Ola a e un dianteiro iraniano
de nai alemá Amin Younes.

Para rematar con este triste panorama
a caída a posto de descenso, cunhas
sensacións moi negativas respecto as
que teñen os que están nesa mesma
loita, agás o Huesca e o mellor Vilarreal,
pero baixan tres, vamos.... que hai que
espabilar! 

O Celta en picado 

Por Xaime Escudeiro Bugallo

Foto Ricardo Grobas


