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O
día de Venres Santo a
Polifónica de Pontea-
reas acompañou a

procesión do Santo Enterro en
Santiago. Con catro actua-
cións que comezaban en Santo
Domingos de Bonaval e conti-
nuaban pola Rúa Nova e Praza
de Praterías para acabar de
novo en Bonaval. As pezas es-
collidas foron dos autores
Bach, Palestrina e de Vitoria. 

-Cal é o motivo polo que a
Polifónica de Ponteareas
está hoxe en Santiago?

Convidounos a confraría do
Santo Enterro, nós aceptamos
e temos catro actuacións.
Unha, ao saír de aquí, de
Santo Domingos de Bonaval,
cantaremos o “Oh Popule Meus”
de Vitoria. Logo diante de San-

ta María de Salomé, será a
Coral de Bach, depois imos á
praza das Praterías para cantar
unha parte da cantata 147 de
Bach. Despois ao final, volve-
mos aquí a Santo Domingos
para cantar o “Oh, Bone Iesu”
de Palestrina. 
-A elección dos temas que
van interpretar foi motivada
polo gusto persoal ou foi
planificada?

Os temas foron escollidos
para que acompañen a proce-
sión polo contido dos mesmos.
A primeira que cantamos é “Oh
Popule Meus” que é unha ex-
clamación “pobo meu, en que
te ofendín?”. Pareceunos propio
para este momento. Logo can-
taremos un coral de Bach cando
a urna pase por diante de Santa
María de Salomé que é o “Cristo

da Boa Morte”. Cando pase a
imaxe da Virxe das Dores can-
taremos “Estava Mater”. Logo
interpretaremos a Cantata 147
de Bach e para finalizar é o
“Bone Iesu”. 
-Hai algún autor que lle teña

un cariño especial?
Johan Sebastian Bach, To-

más Luis de Vitoria. Palestrina
ten máis dificultade pero tamén
é dos que aprecio.
-Cantas voces interpretarán
os temas que acaba de si-

nalar?
Somos cincuenta e tres voces

en total, mais hoxe estamos
corenta e sete. Temos catro
voces, dúas de muller con so-
pranos e contraltos e dúas de
homes con tenores e baixos.

A Polifónica de Ponteareas na Semana Santa de Compostela

O
secretario xeral do PSdeG, Gon-
zalo Caballero, mantivo hoxe
unha primeira xuntanza de tra-

ballo cos deputados e senadores socia-
listas que saíron elixidos o 28A e
aproveitou para criticar “o exercicio de
escaparatismo” do PP ao cuestionar
agora a Vox.

“É un postureo que toda a sociedade
española e galega sabe que non é sin-
cero”, recalcou Gonzalo Caballero, cons-
ciente de que o PP pactaría con Vox
“se lle deran as contas”. De feito, retou
a Feijóo a “ser claro” e dicir que “rexeita
calquera pacto coa ultradereita” tralas
vindeiras eleccións municipais.

“Feijóo abandonou a moderación ao

bendicir o pacto con Vox en Andalucía”,
incidiu o xefe de filas dos socialistas
galegos, non sen recordar que “Feijóo
chegou a dicir que ese acordo o subs-
cribiría calquera”.

Ao fío disto, e dado que, cos resul-
tados do pasado domingo, Vox entraría
no Parlamento galego de seren uns co-
micios autonómicos, Gonzalo Caballero
amosou a súa “preocupación” por eses
pactos do PP coa ultradereita. É por iso
que apelou “á maioría de progreso”
que existe en Galicia a seguir comba-
tendo ese tipo de acordos.

Así, coa vista posta nas eleccións
municipais, o secretario xeral do PSdeG
volveu pedir “un esforzo de mobilización

masivo”, xa que “a ameaza
das tres dereitas segue sobre
a mesa” e “tentarán acadar
máis espazos políticos”. “E
todos e todas sabemos que
o PP aceptaría os votos da
ultradereita se lle deran as
contas”, apostilou.

140 ANOS DO PSOE
En paralelo, o líder dos

socialistas galegos sinalou
que o partido cumpre hoxe 140 anos,
polo que celebrou “unha data que nos
enche de orgullo polo traballo feito
para promover unha sociedade máis
xusta e con máis avances sociais”.

Díxoo na semana na que se referendou

nas urnas que “a sociedade galega e a
sociedade española queren seguir avan-
zando da man do Partido Socialista.
Por iso, avanzou traballo para “encarar
con forza” as eleccións municipais e
europeas.

Gonzalo Caballero reta a Feijoo a rexeitar calquera pacto con Vox nas locais
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Editorial
Por: Guillermo Rodríguez Director

FUCO PRADO

N
on se trata dun titular provo-
cativo, non. Fai referencia á
resposta que nos demos nas

últimas eleccións xerais ao Estado Es-
pañol borbónico. Claro que Galicia
existe. Aznar chamáballe “ese rincón
de la España del Noroeste”. Esa Galicia
existe, claro que si. Pero aquí, dende
hai xa unhas cantas décadas (van aló
60 anos virados), falamos doutra Gali-
cia, obviamente. Falamos da Galicia de
Manuel Antonio, de Rosalía, de Curros,
de Castelao, de Alexandre Bóveda… e
de tantos e tantos outros que, nalgúns
casos, deron a vida por ela. Esa é a
nosa Galicia. Esa Galicia non estivo
presente nos tabuleiros oficiais da
noite do pasado dia 28 de abril, día
das Eleccións Xerais do Estado borbó-
nico. As forzas políticas de Madrid, as
que maman do ubre madrileño e veñen
aquí a disfrutar como ananos das
nosas rías, da nosa paisaxe, do noso
polbo, do noso marisco…esas non fa-
laron de Galicia para nada. A súa maior
preocupación era que porcentaxe tiñan
obtido sobre as demáis forzas políti-
cas; se poderían formar goberno sós ou
acompañados de quen..., nuns casos,
ou se poderían impedirlles formar go-
berno nos outros casos.

Tamén é certo que os únicos culpa-
bles somos nós. Non é galego de pro
quen teña nacido en Galicia como po-
dería ter nacido en Groenlandia. A un
galego de pro móvenselle inconscien-
temente os pés cando oe unha gaita
galega ou tocar unha pandeireta. Non
pregunten por que; é algo consubs-
tancial coa esencia de ser e sentirse
galego. Estea onde estea, ese senti-
mento sempre o vai conmover.

Claro que iso non é suficiente para

que, diante dunhas eleccións como as
do pasado día 28A, eses galegos de pro
foran estimulados coordinadamente para
apoiar e mandar a Madrid dignos repre-
sentantes propios, sen ataduras nen
condicionantes alleos aos intereses pro-
pios da Nazón Galega. Si, si; digo ben :
NAZÓN GALEGA. Porque queiran ou non,
nós somos unha nación igual que o son
nacións Cataluña e o País Vasco. Outra
cousa é que os academicistas
e os que se rexen polo, ban-
dullo fagan coma o ínclito
vigotillo e nos denominen
“terras do noroeste peninsu-
lar”. Porque hai algo que al-
gúns non queren entender.
Galicia xa era tal cando Es-
paña nin sequera era un pro-
xecto de país.

Por estas e outras razóns
que sería moi fatigoso para
os lectores dos xornais de
deportes (que son os máis)
nós afirmamos sen discrimi-
nacións de ningún tipo, pero
tamén sen ceder unha mi-
galla da nosa crenza histó-
rica, que Galicia é algo tan
importante que aínda non
nos decatamos diso. E nese
saco teño que meter aos
dacá e aos dalá; aos que se
senten de pureza de sangue (moi peri-
gosa crenza cando de facer PAÍS se
trata) coma aos que declarándose ga-
legos de pro teñen tan pouco miolo
que, sabendo como as gastan os buró-
cratas madrileños, non son quen de
presentarse agarrados da man para
entrar no Parlamento do Estado e de-
fender a esta TERRA NOSA sen ataduras
nin limitacións. Tristemente cada le-

xislatura que pasa a Galicia dos “bos e
xenerosos” aparece máis esfarelada.
Se Felipe González nos utilizou como
moeda de cambio nas negociacións
para entrar no Mercado Común Europeo
pasando polo recastrado de “galego
coma ti”, ata chegar ao momento
actual no que vemos como Euskadi ou
Cataluña (incluso Canarias) se chantan
en Madrid mostrando os seus reales e

facendo valer o peso dos seus votos
de pura raza, non delegados de partidos
centralistas.

Uns vanse, outros vanse, Galicia sen
homes queda que a poidan representar
como se merece. Non é chauvinismo,
non é discriminación social ningunha,
é simple e llanamente a Galicia irredenta
que segue na procura dos bos e xene-
rosos. Ata cando imos seguir así; ata

cando imos non sentir vergoña de que
nos consideren traidores á TERRA? Eu
por ti e ti por min e a casa sen varrer.
Así deixamos a Galicia o pasado día
28A. Fóra do mapa político. Agora
virán de vacacións e felicitarannos
polos nosos viños, polos nosos mariscos
polos nosos carneiros á brasa. Virán a
encher o bandullo pero volverán para
Madrid porque para eles Galicia é iso:
gastronomía, paisaxe, aire puro, praias
sen contaminar, de momento.

Pero as nosas estradas non son no-
sas. Son dos fondos de voitres que
nos despluman quilómetro a quiló-
metro. Os nosos estaleiros xa non se
sabe ben de quen son. Os nosos viños
engalanan as mesas de chineses, de
americanos de asiáticos que lle chaman
viños españois; Galicia non conta nin
para iso.

E así seguiremos. O próximo ano
teremos eleccións autonómicas (é o
máximo que nos permiten ter). Os
partidos centralistas xa están afiando
os coitelos. E os partidos nacionalistas
ou galeguistas que pensan facer? Irán
cada quen pola súa conta para non
molestar os Pedritos de turno, a los
Riveritas del IBEX -35 ou os Casados
de novo cuño? Iso é o que veñen fa-
cendo nos últimos 50 anos. Daqueles
intentos de Unidade Galega nunca

máis se soubo. Hoxe temos partidiños
coma fungos. Non chegan a ningún
sitio pero “son puros, de pura raza”.
Iso din eles. Así nos vai.

Perdóenme que me puxese tan trá-
xico. É que teño unha carraxe que me
cabreo comigo mesmo. Vostedes págano
caro. Sexan felices se poden. Estes
políticos non nolo están poñendo fácil,
precisamente.

Existe Galicia para os galegos de pro?
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Arrinca o "Barrio Xardín" co
obxectivo de desenvolver o

potencial comercial da contorna
do Parlamento

T
ras a celebración dos
obradoiros de empode-
ramento das mulleres do

rural postos en marcha nos úl-
timos meses, as parroquias de
Compostela volven ser o epi-
centro da igualdade con dúas
accións máis organizadas
polos departamentos que diri-
xen Marta Lois e Rafael Peña.

A primeira son uns roteiros
serán circulares, de 5 km apro-
ximadamente e de dificultade
baixa, acordes a calquera tipo
de forma física. Comezarán
na parroquia da Sabugueira o
29 de abril ás 18:00 horas,
continuando en Enfesta, Ma-
rantes e Nemenzo o 14 de
maio ás 18:00 horas, e rema-
tando en Figueiras o martes

21 de maio ás 17:30 horas.
A segunda nova acción im-

pulsada polo concello para
empoderar as mulleres do rural
será unha exposición foto-
gráfica que leva o nome de
As que fomos. Trátase dunha
mostra itinerante composta
por cinco paneis que recollen
unha escolma de fotos da
vida das mulleres que parti-
ciparon nos obradoiros As que
fomos. Entre os obxectivos
da acción están a recuperación
a memoria histórica das mu-
lleres, ao mesmo tempo que
visibilizar e poñer en valor o
seu traballo e os seus logros.
Tamén servirá para que se re-
coñeza a contribución das
mulleres ao desenvolvemento

da sociedade.
A exposición comezará no

mes de maio en Verdía e re-
matará na parroquia de Ma-
rantes no mes de novembro,
permanecendo en cada unha
arredor de 15 días. Así, entre
o 2 e o 16 de maio será a
quenda de Verdía, entre o 17
e o 31 de maio a de Figueiras,
entre o 3 e o 17 de xuño a de
Nemenzo, entre o 18 de xuño
e o 2 de xullo a exposición
estará na Gracia, entre o 1 e
o 15 de outubro pasará por
Bando, entre o 16 e o 30 de
outubro por A Peregrina, entre
o 1 e o 15 de novembro por
Grixoa, e finalizará na parro-
quia de Marantes entre o 16
e o 30 de novembro.

O Concello organiza andainas para as mulleres
do rural e a exposición "As que fomos"

C
ompostela celebrará as
festas da Ascensión do
29 de maio ao 2 de

xuño, cun programa "pensado
para atender a un público di-
verso e no que todas as acti-
vidades volven ser de balde".

Na programación da Ascen-
sión inclúense catro grandes
concertos na praza da Quinta-
na, pensados para chegar a
públicos diferentes. O primeiro
deles, o 29 de maio, será o
concerto de Los40 Pop, que
contará coa participación de
Roi Méndez, Ana Guerra, Nill
Moliner, Ana Mena, Carlos Right
e Dani Fernández. O espectá-
culo estará conducido polo co-
ñecido Tony Aguilar.

Para o día seguinte, no día
grande da Ascensión, está pre-
visto un grande espectáculo
ao redor da figura de "Lorca
namorado", que xuntará no
escenario a Salvador Sobral,

Abe Rábade, Kike Morente, Ar-
cangel, Marcelo DoBode, Davide
Salvado e Susana Seivane, entre
outros artistas. Trátase dun
proxecto ideado e dirixido por
Abe Rábade, que se inspirou
nos "Seis poemas galegos" de
Lorca para crear un espectáculo
que ten "un pé na tradición
galega, outro no flamenco e
as mans no jazz".

Susana Seivane repetirá na
Quintana o 31 de maio, noutro
concerto no que estará acom-
pañada por Baiuca Live Band,
o novo proxecto musical de
Alejandro Guillán, que xunta
os sons tradicionais galegos
coa música electrónica. Xa o
sábado 1 de xuño, celebrarase
o último gran concerto da praza
da Quintana na Ascensión, con

Novedades Carminha.
Aos concertos da Quintana

engádense os catro que se van
celebrar na praza do Toural,
dentro do programa Artellando
na Noite. O primeiro deles, o
mércores 29, estará protago-
nizado por Davide Salvado,
que presentará o seu novo es-
pectáculo, Amarelo. Nel, o ar-
tista reinterpreta, dende a óp-
tica contemporánea, cancións
tradicionais galegas e doutras
partes do mundo, acompañadas
dos textos do escritor, guio-
nista e actor Manolo Cortés.
No concerto, Davide Salvado
estará acompañado por Pedro
Pascual e Pablo Pascual.

O xoves 30, tomarán o re-

levo no escenario do Toural
Germán Díaz e Benxamín Ote-
ro, que presentarán o seu tra-
ballo Trece cancións bonitas,
e o venres 31 será a quenda
de Najla Shami. A cantora e
compositora nacida en Com-
postela, pero filla tamén da
cultura palestina, presentará
o seu novo traballo discográ-
fico, Ela sabe a sol. O ciclo
Artellando na Noite pecharase
o sábado 1 de xuño co con-
certo ofrecido por De Mar a
Mar, o grupo formado por Víc-
tor Muñiz, Blanca Paloma, Wa-
fir Gibril e Vicente Molino que
fusiona a canción popular me-
diterránea co flamenco e cos
sons latinoamericanos.

O
próximo 25 de maio
quedará inaugurado
o chamado "Barrio

Xardín", a zona situada na
contorna do Parlamento
entre as rúas do Hórreo, ave-
nida de Lugo, Bernardo Ba-
rreiro, Curros Enríquez e
Neira de Mosquera. O tecido
comercial e a veciñanza
deste ámbito colaboraron no
desenvolvemento dun pro-
xecto que ten como obxec-
tivo dinamizar o comercio da
zona, recuperar os espazos
públicos e mellorar a convi-
vencia no ámbito. O pro-
grama "Barrio Xardín"
desenvólvese no marco do
programa Con B de Barrio,
impulsado pola Concellaría
de Igualdade, Desenvolve-
mento Económico e Turismo.

Hai melloras que xa em-
pezaron a executarse ou que
están previstas a medio prazo,
como a substitución dos bo-
lardos existentes, o arranxo
das xardineiras, a elaboración
dun mapa de barrio ou o a
sinalización do nome das
rúas.

Un dos cambios máis sa-
lientables será a peonaliza-
ción da rúa dos Irmáns Rey
Alvite, que suporá algunhas
modificacións de direccións
nas rúas do seu contorno. A
medida levarase a cabo nas
próximas semanas, unha vez
poidan realizarse os traballos
de pintado.

O proxecto abrirase cunha
festa que se vai celebrar o
25 de maio, e que xirará ao
redor dun mercado de flores
e horticultura no parque da
Constitución. Entre as acti-
vidades previstas, ademais
da exposición e venda de
plantas, haberá obradoiros
de elaboración de fermentos,
demostracións de pintura con
elementos das árbores ou
venda e degustación de pro-
dutos ecolóxicos de proximi-
dade. No programa haberá
tamén un roteiro de primavera
polas diferentes rúas e par-
ques do barrio e actuacións
musicais. A festa desenvol-
verase durante toda a xorna-
da, desde as once e media
da mañá ata as oito da tarde. 

Oito grandes concertos na
programación das festas da

Ascensión 2019

Abe Rábade, Davide Salvado e Branca Novoneyra no Teatro Principal
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Entrevista

-Vostede non é supersticioso,
ou si?

Pois non.
-Entón para vostede o de “se-
gundas partes nunca foron
boas” non significa nada para
vostede?

Pois non teño nin idea. Así
o di o famoso dito de que non
foron boas pero tamén hai
exemplos de experiencias que
mesmo foron mellores. Mais os
feitos xa nos dirán se se cumpre
o dito ou ao revés.
-Considera que os resultados
das eleccións xerais poden
influir nas locais conreta-
mente en Santiago?

Eu penso que non serán de-
terminantes. Cada convocatoria
electoral ten o seu propio pro-
ceso e por tanto será moi dife-
rente. Outra cousa moi distinta
será se hai algún tipo de con-
taminación, de relación, iso é
posible que si exista, mais pro-
bablemente non sexa decisivo.
-Unha valoración breve dos
candidatos das outras forzas? 

Agustín Hernández paréceme
un enxeñeiro. Non obstante,
desde o punto de vista de sen-
sibilidade social e de cara a ci-
dade ten múltiples carencias.
Sobre Goretti Sanmartín debo
dicir que non teño moito trato
con ela, si podo dicir que me
parece unha persoa moi agra-
dable. Martiño Noriega creo que
é unha persoa con grandes ha-
bilidades para as relacións so-
ciais, esa parte faina moi ben,
e tamén unha grande incapaci-
dade para a xestión. Penso que
o seu compromiso con Santiago
é insuficiente. 
-E por que ve insuficiente o
compromiso de Noriega con
Santiago?

Por múltiples motivos, mais
esencialmente porque el veu a
Santiago como unha etapa de
paso con outro obxectivo, a
presidencia da Xunta.  Desde o

meu punto de vista, esa é a súa
aspiración. O alcalde ten que
estar dedicado á súa cidade e a
súa cidade ten que ser a súa
prioridade. Non pode ter outro
sistema de preferencias distinto
ao que é a mesma cidade.
-Primeira decisión de Xosé
Antonio Sánchez Bugallo
como alcalde.

Hai moitas que tomar. O Con-
cello está nunha situación de
excepción. Temos diante o ano
santo de 2021. É necesario
poñer en marcha un equipo de
traballo para planificar e preparar
o ano santo en todos os aspec-
tos, seguridade, acollimento,
promoción ou programación.
Iso é prioritario. Segundo, o
Concello de Santiago ten uns
servizos que están moi dete-
riorados e que caen en anacos.
Un servizo de recollida e limpeza
cunha concesión que rematou
hai catro anos e está no quinto
ano de prórroga, cuns camións
e vehículos deteriorados. O
transporte está na mesma si-
tuación, cuns autobuses con
máis de doce anos nalgúns ca-
sos, coa concesión vencida hai
tres anos. En terceiro lugar, é
necesario afrontar a reorgani-
zación municipal. Hoxe unha
licenza en Santiago trada entre
un e tres anos, iso é incom-
prensible e inaceptable. Debe-
ríase reorganizar para outorgar
as licenzas no seu tempo, como
hai dez anos cando, por certo,
había sete veces máis licenzas
que agora e tramitadas nun
prazo dun mes as menores e
dous meses as obras maiores. 
-Ademais diso, ve outras ne-
cesidades que contemple no
seu programa?

A captación de investimentos,
poñer en marcha unha socie-
dade, unha plataforma ou unha
empresa dedicada á captación
de investimentos para permitir
a instalación de empresas en

Santiago. Son moitas cousas e
que, desgraciadamente, en moi-
tas frontes paralelas. Levamos
oito anos perdidos e Santiago
non pode perder catro máis.
-E non cre que a crise econó-
mica non estivo detrás desta
situación?

Moito, moitísimo. A crise
económica tivo o seu peso nesta
situación, pero foi distinta por
exemplo en Santiago que en
Vigo. Aquí non houbo unha
crise industrial tan potente polo
peso da administración pública
e  polo turismo. A reconversión
industrial foi terrible. Non obs-
tante, o resultado en Santiago
foi moito peor que noutros si-
tios, e iso tivo que ver cos
dous gobernos municipais que
coñeceu esta cidade. O primeiro,
que chamo goberno de des-
trucción masiva e o segundo
que chamo goberno de parali-
zación masiva. 
-Medio rural, Santiago non é
só casco histórico ou ensan-
che.

Non, por iso xa fixemos as
nosas propostas no programa.
Asumimos crear unha concellaría
de Medio Rural, un Consello do
Medio Rural onde participen
entidades veciñais, Concello,
técnicos e entidades que de-
senvolven a súa actividade no
rural. Crear un programa de in-
vestimentos para o rural, así
terá prioridade para levar auga
e saneamento no rural.
-Eliminaría a moratoria sobre
a apertura de hoteis na Zona
Vella.

Por suposto,  pois a Zona
Vella ten varios problemas. Un
deles é a proliferación de pisos
turísticos que crea unha com-
petencia desleal aos hoteis que
teñen que ter unha licenza,
persoal dado de alta na Seguri-
dade Social fronte a que máis
do 80% dos pisos turísticos en
Santiago son ilegais. É necesario

unha normativa, crear un rexistro
e levar un control sobre os
pisos turísticos. A min paréceme
un despropósito de paralización
de hoteis e a proliferación dunha
actividade que traballa en di-
ñeiro negro.
-Cal é a proposta para que a
xente non abandone a súa vi-
venda na Zona Vella?

Que as vivendas nesa zona
teñan un prezo razonable. Os
pisos turísticos son un elemento
distorsionador sobre os alugue-
res. Por tanto hai que dar faci-
lidades para que as persoas se
instalen na zona monumental
e facilitar a chegada da fibra
óptica. 
-Pequeno comercio.

É unha prioridade, é impres-
cindible contar co pequeno co-
mercio. Hai unha serie de cousas
que imos facer como reorganizar
toda a rúa que vai desde a
Porta do Camiño ata a Alameda,
para facilitar a conectividade
desde o Ensanche á Zona Vella,
traballar sobre a Rúa do Hórreo
para facilitar a conectividade
desde a Estación á zona nova e
vella. Creo que non é dabondo,
creo que son necesarias políticas
que fomenten a competitividade
do pequeño comercio, aí eles
teñen que asumir a súa parte
de desenvolvemento. O pequeño
comercio ten dous grandes pun-
tos en fronte, o comercio online
que xa non ten volta e debe
aprender a competir con el e
logo, como enfocamos o co-
mercio? Temos un debate agora
co tema de Peleteiro, cal é o
obxectivo? Comercio de zona,
o de proximidade ou aspiramos
a ser unha referencia comercial.
É unha decisión que non imos

tomar sen a participación do
pequeno comercio.
-Comedores escolares. 

Hai unha dobre competencia,
sobre todo da Xunta e outra
parte municipal. É unha cuestión
que chegou para quedar e outra
cuestión é que a xestión dos
comedores escolares do Concello
de Santiago é moi deficiente.
Desde ese punto de vista tra-
ballaremos coas ANPAS porque
afecta á calidade de vida dos
cidadáns actuais e dos do futuro.
Tamén preparar un plan de bol-
sas para que ningún neno en
dificultades económicas quede
sen comer nun comedor escolar. 
-Hai pouco Abel Caballero, al-
calde de Vigo dicía que Rya-
nair recibe diñeiro para
deixar Peinador e ir para o
aeroporto de Santiago. Son
compañeiros de partido.

Si, mais cada un defende o
seu. Abel Caballero é o alcalde
de Vigo e preocuparase por
Vigo, e se eu son alcalde de
Santiago, preocupareime de San-
tiago. Ser compañeiros de par-
tido está ben cando coincida-
mos. A súa preocupación é Vigo
e me parece coherente. Cando
eu era alcalde de Santiago a
miña preocupación era Santiago
por riba de siglas ou de parti-
do.
-Está aberto a pactos?

Eu preséntome para gañar
as eleccións. O día 27 de maio
dependendo dos resultados, os
responsables políticos electos
analizaremos a situación, como
se presenta e como se xestiona
ese escenario en beneficio da
comunidade. De aquí ao 26 de
maio só me preocupa gañar as
eleccións.

Xosé Antonio Sánchez Bugallo, candidato á alcaldía de Santiago de Compostela polo PSOE

“O Concello de Santiago está en estado de excepción”

S
ánchez Bugallo é o canditado á Alcadía de Santiago de Compostela polo PSOE, outra vez.
Afirma que non é supersticioso e as segundas partes nin lle parecen boas nin malas. Cre
que é necesario darlle unha nova volta á política local na cidade e considera as dúas úl-

timas lexislaturas, anos perdidos. 
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Por Moncho Mariño

Entrevista

Martiño Noriega, alcalde de Santiago

-O resultado das xerais poden
facer variar a intención de
voto para as municipais?

A miña experiencia dime que
as persoas saben distinguir di-
ferentes ámbitos electorais e
que o patriotismo partidario
que podía estar instalado hai
unha ou dúas décadas atrás.
Hoxe a xente fai un voto utili-
tario en cada proceso depen-
dendo da análise que fai. Acre-
dito e defendo que os procesos
electorais son diferentes, as di-
námicas de voto serán diferen-
tes, pero introduzo a dúbida
que defendendo que estando
tan pegados un proceso de
xerais con municipais, aí pode
haber unha parte impredecible.
Eu aí non me atrevo a dicir que
pode pasar.
-Cal é a valoración que farías
de cada un dos candidatos?

No caso de Hernández creo
que é un candidato que traballou
no rol de oposición a disgusto
sobre as súas expectativas per-
soais, iso puido condicionar as
súas prácticas políticas. Foron
moi pouco humildes, sen reco-
ñecer os erros do anterior man-
dato, os custos de tres alcaldes
do PP nunha sóa lexislatura.
Fixo unha oposición de tábula
rasa, obviando a súa propia
carga de responsabilidade e iso
restoulle credibilidade. 
-Sánchez Bugallo.

Bugallo é unha persoa con
experiencia na alcaldía, con
trece anos cun proxecto que
no seu momento ficou esgotado
e que deu paso a unha maioría
asoluta como Conde Roa. Cu-
riosamente non mostrou dis-
poñibilidade hai catro anos

cando a situación da cidade
era límite, moi mala, mais
mostra agora dispoñibilidade
porque sabe que a situación
da cidade é moito mellor. Sor-
péndeme a agresividade de
Bugallo desde a súa postulación
porque o PSOE local cambiou
a súa dinámica, votaron contra
os orzamentos municipais, von-
taron contra planos como o
de Peleteiro. Di que volve pola
parálise da cidade, mais o que
receita é máis parálise. Creo
que leva confundíndose de ini-
migo, hai un espectro da es-
querda co que el podería estar
comprometido. 
-Goretti Sanmartín.

Sanmartín é un cadro com-
prometido coa cidade e que ten
feito un bo labor desde a De-
putación. O único que lamento
é que non participaran no go-
berno destes catro anos de le-
xislatura, por unha decisión ga-
lega ou nacional, e nese sentido,
antepuxese co BNG de Santiago
unha posición máis en clave
nacional que en clave de cidade.
O lóxico era que despois de ter
mostrado o apoio orzamentario,
tivesen participado da gober-
nabilidade. Houbo unha oferta
miña desde o primeiro apoio
orzamentaria para integrarse,
cónstame que as razóns para
non facelo foron outras que as
de cidade. Se non teñen pro-
blema en gobernar na Deputa-
ción por que tes problema en
gobernar con CA en Compostela
por catro anos?
-Primeira decisión que toma-
ría de repertir na alcaldía?

Non sei se pode tomar no
tempo, pero hai unha que está

condicionada polo resultado
electoral, a constitución que
acabamos de decidir en pleno,
da futura mesa para definir o
futuro modelo de xestión da
auga. O contrato remata este
2019, un contrato prorrogado
durante moitos anos, nese sen-
tido gustaríame poder chegar a
unha xestión directa, a recu-
peración dun servizo sensible
como é o da auga. O mesmo
que fixemos coa recuperación
da ORA e dos servizos xurídicos
que agora se prestan directa-
mente ou o guindastre. Recu-
perar o tema da auga sería
unha batalla política que pagaría
a pena dar.
-Que custou sacar máis
adiante e o que menos?

Houbo unha liña de acción
política sobre varias patas, renda
municipal, aumento de bolsas
para situación de exclusión e
para os máis pequenos. Non
custaron máis ou menos, tiveron
o seu debate. Medidas culturais,
como preservar a música ao
vivo, que temos un recurso da
Xunta. Onde percibín resistencia
foi na recuperación de servizos
básicos que nomeei. Había quen
en principio non se opoñía pero
logo entorpecía a recuperación
durante o día a día. Aí quizais
foi onde puiden ver determina-
dos intereses creados. 
-Quedou algo polo camiño?

Hai unha parte que non que-
dou no camiño, senón que non
está completada e se comple-
taría cun segundo mandato,
porque creo na limitación de
mandatos. Creo que hubo de-
bates de grandes infraestruturas
que se foron desbloqueando na

cidade, como a posta en marcha
das obras da intermodal, que é
unha primeira fase e logo están
a EDAR e o estado do mante-
mento da cidade. Sacamos con-
tratos de mantemento que cam-
biaron a situación e a discrimi-
nación positiva de cara o rural. 
-As candidaturas populares xa
sentaron precedente e cal foi
o comportamento dos parti-
dos tradicionais?

Cando chegamos, tivemos o
acerto de que nin no programa
nin na escenificación dos puntos
do programa, xeramos grandes
expectativas. Si que se xerou
un espazo de ilusión cunha vic-
toria electoral que foi histórica.
Esa ilusión puido minorar en
determinados momentos ou ter
certa frustración, mais dentro
do espazo político eu vexo que
está máis equilibrado, dentro
da unidade popular mantense
cohesionado, vinculado a unha
responsabilidade como é go-
bernar a capital do país. Certo
é que o movemento de unidade
popular que se forxou en 2011
se foi fragmentando, con todo
en Santiago aínda se mantén
cohesionado. Iso é garantía
para poder seguir no goberno
ou desputarlle o espazo ao PSOE
e o PP. Por parte dos veciños
percibín un bo trato, respecto

por poderes económicos, Igrexa
e Universidade, non tanto así
por parte do goberno galego
que foi agresivo e tamén por
parte de elementos político-
mediáticos que algún día se
estudará nas facultades de xor-
nalismo. 
-Xacobeo 2021, o Concello
está preparado?

O Concello ten traballado
moito nese sentido e tamén é
certo que está subsumido en
determinadas dinámicas como
poden ser as institucionais, na
que non só depende da posición
do Concello. O Xacobeo pivota
arredor dunha comisión onde o
peso político o leva a Xunta. A
sensación que dá nesa comisión
é que o de menos é coordinarse
con outras entidades. A Xunta
ten unha folla de ruta que vai
executando a un ritmo inferior
ao desexado. Logo hai outra
ferramenta que é o Consorcio
da Cidade onde está o Goberno
central e a Xunta, que en anos
santos ten un apoio orzamen-
tario importante a través do
Real Padroado. Tamén é certo
que temos unha visión alterna-
tiva do que é o Xacobeo. A nós
interésanos para ter a cidade
en bo estado e aproveitar os
recursos que veñen para a cidade
para todos os veciños e veciñas. 

“No campo da esquerda, CA pode aspirar a liderar, mais
explorarei unha certa estabilidade”

M
artiño Noriega (A Coruña) encabezará de novo as listas de Compostela Aberta de cara
un segundo mandato. A súa aposta é clara, unha segunda lexislatura final para deixar
rematado o que comezou en 2015. Fala da satisfacción de ter cambiado algunhas di-

námicas e dos sensabores de quen non comparte as súas posicións e ideas. Non obstante, encara
con optimismo as eleccións municipais de maio.

Continúa na páxina 9...



S
eica dixo Felipe González, nou-
trora líder disque socialista, que
ao Estado cómpre defendelo

tamén nos sumidoiros. Dende logo al-
gúns dos seus máis achegados colabo-
radores (desculparán que non vaia
máis aló mentres non haxa probas)
aprendéronlles ben a lección. Lembren
o GAL.

Institucionalizouse entón un sis-
tema corrupto baseado na Lei de Se-
gredos Oficiais e nos fondos reservados
que podían quizais ter un sentido
fronte a unha ameaza exterior ou ao
magmático terrorismo islamita. Para
sermos máis precisos, cristalizou baixo
unha formal e nunca exercida supervi-
sión parlamentaria o sistema do primeiro
ministro de facto franquista, Carrero
Blanco. 

Pasou a crise do GAL con penas
moi curtas de cárcere para os principais
delincuentes confesos, Barrionuevo e

Vera. Bastantes anos despois, un Go-
berno alicerzado tamén noutra maioría
absoluta da outra ponla do bipartidismo
dinástico, o PP, xerou unha
equipa policial coas súas an-
tenas mediáticas para des-
prestixiar os principais líderes
entón do soberanismo catalán
(2014-2015) xusto canda a
convocatoria da consulta ci-
dadá que o Presidente Artur
Màs convocara para o 9-N de
2014. Pretextaron en falso
de delictos de corrupción
(nunca acusados formalmente)
ao entón President e ao al-
calde de Barcelona Xavier
Trías. Boa parte da derrota electoral
deste a prol da alcaldesa Ada Colau en
maio de 2015 explícase nesta reacción
policial dos sumidoiros do Estado.
Lembran aquela conversa dos entón
ministro do Interior co comisionado

anticorrupción do Parlament conspi-
rando contra a sanidade e o benestar
cataláns porque logo despois “la Fiscalía
te lo afina”? 

Pablo Iglesias descobriu como xo-
gan os sumidoiros do Estado e seica
arrepíntese agora de liquidar o potencial
de transformación que tiña o move-

mento 15-M para consolidar un proxecto
personalista, piramidal e españolista
no canto de facer conectar o progre-
sismo español coas forzas soberanistas
e territoriais do Estado. O certo é que
cando espiaron e desprestixiaron outros

calou coma un
peto.

Nunha demo-
cracia cómpre loi-
tar xudicial e po-
licialmente contra os seus inimigos,
que son só os que queren violenta-
mente acabar coas liberdades. Mais

espiar e desprestixiar partidos
legais (quer Podemos, quer os
partidos soberanistas cataláns,
hoxe ou mañá os galegos ou
vascos) racha as regras do xogo
democráticas e desprestixia o
propio Estado. Porén, o que
máis desacougo xera é a nor-
malidade coa que millóns de
españois ollan o feito probado
de que ducias de millóns de
euros destinados a tarefas de
protección cidadá (policía, in-
formación e contrainforma-

ción…) sexan malbaratados no pre-
xuizo de opcións lexítimas e demo-
cráticas para favorecer ás forzas sea-
reiras do Deep State. Ás forzas sea-
reiras da Coroa que cuestionan as
forzas políticas espíadas.
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Deféndese o Estado dende os
sumidoiros?

Por Xoán Antón Pérez-LemaCadernos da viaxe

“Espionaxe” por Martirena

A
s eleccións xerais afundiron
aínda máis ao País na irrelevan-
cia política. A convocatoria an-

ticipada de febreiro nun contexto de
máxima polarización estatal esixía de-
cisións moi difíciles e inmediatas nos
dirixentes políticos de En Marea e
BNG. Esixía a capacidade de visión es-
tratéxica precisa para albiscar que isto
ía de voto útil, de concentrar o voto
no PSOE para frear á extrema dereita
tripartita. Só ofrecéndolle  á cidadanía
galega un instrumento para reter parte
dese voto útil, unha grande coalición,
era posíbel enfrontar con bó suceso
estas eleccións.  

O BNG mellorou substancialmente
os seus resultados (sobe de 45.000 a
94.000, do 2,9% ao 5,8%) e marca
unha nidia recuperación. Nesta con-
xuntura, dende a dirección frontista
poderase obxectar que nin engadín-
dolles os 17.700 votos de En Marea

(1,1%) e os 2.700 votos de CXG
(0,17%) garantiríase representación
directa e que as coalicións sempre
restan algo. Mais este argumento des-
móntaxe axiña. Identifiquen vostedes
unha ducia, a máis próxima, dos mi-
lleiros de persoas que votaron PSOE
como voto útil e pregúntenlles se
tería votado nunha coalición nacional
á corsa. Os resultados haberanlles
dar unha idea da potencialidade desta
coalición.

Porén, teñen razón Ana Pontón e
Luis Villares cando din que Galicia
non existiu nesta campaña e que as
forzas galegas víronse privadas de
moitas  canles para achegar a súa
mensaxe nun contexto de grande po-
larización estatal. Velaí o caso do
País Valenciano, onde no mesmo día
Compromís, dende a vicepresidencia
da Generalitat, obtén só un 6,4% dos
votos nas estatais fronte ao 14,5% de

Unidas Podemos, mentres que nas au-
tonómicas os resultados invírtense.
Porén, tamèn Coalición Canaria xogaba
nesa conxuntura e mais duplicou a
sua representación. Non falemos xa

de Euskadi, onde PNV e EH Bildu re-
cuperaron a primacía perdida diante

de Podemos no 2015 e 2016.
O grave problema é que, por vez

primeira dende 1993 os cidadáns ga-
legos teñen cinco!!!  distintas opcións
estatais para elixir. Por vez primeira
a esquerda española distinta do PSOE
acada representación allea a calquera
alianza  con forzas galegas e locais.
Representamos políticamente, xa, me-
nos ca Cantabria.

Mal farían os dirixentes políticos
do galeguismo se, para amañar esta
desfeita, seguen a se enguedellar na
atribución de culpas históricas. O pri-
meiro que o galeguismo precisa é res-
pecto mutuo, xenerosidade e substituir
a competición pola cooperación. E,
despois, precisa mudar o seu discurso
para atender a toda a transversalidade
social, mirar polas maiorías e proporlle
á xente un proxecto moderno e gañador
que nos dea seguranza e autoestima
do noso. 

Un proxecto que transmita que
Galicia precisa sair da irrelevancia para
que os galegos e galegas desfrutemos
de benestar e dignidade.

Afundidos na irrelevancia

www.novasdoeixoatlantico.com



C
omezan en Ourense os despedi-
mentos na empresa concesiona-
ria do servizo de Axuda

domiciliaria como consecuencia da re-
dución do número de usuarios aos que
o Concello de Ourense presta este ser-
vizo. Desde xuño de 2018 apenas se
produciron altas no servizo e as baixas

(consecuencia de falecementos princi-
palmente) non foron cubertas. En xuño
dese ano prestábase o servizo a 723
usuarios mentres que a día de hoxe
faise a 599. Iso provocou que ante a re-
dución de carga de traballo a concesio-
naria que, lembremos, desde hai meses
vén prestando o servizo en precario, co-

mezase a despedir a traballadores e re-
ducir xornada no caso doutros. Un des-
censo de usuarios desde xuño próximo
ao 16% que a empresa considera obrí-
galle e permite despedir alegando cau-
sas produtivas e económicas.

Democracia Ourensá lamenta pro-
fundamente que a desastrosa xestión
do gobernó de Jesús Vázquez no Con-
cello de Ourense teña este triste final
nunha área tan sensible como é esta. 

Traballadores
despedidos ou en
redución de xor-
nada e dependen-
tes en lista de es-
pera sen poder ac-
ceder a uns servi-
zos fundamentais como son os de
Axuda a Domicilio. Paro e listas de es-
pera, unha das últimas fotos do goberno
de Jesús Vázquez.

T
rump sae indemne das conclu-
sións que poñen fin ás investiga-
cións do fiscal Mueller sobre a

trama rusa que implicaba ao presidente
electo nunha sorte de conchabeo coa
Rusia Putiniana durante o proceso elec-
toral de 2016. Pois resulta que non hai
nada de nada, o rodete Trump pode ac-
tivarse a modo demolición sobre un par-
tido Demócrata que segue repensando a
súa estratexia e modus operandi; o certo

é que o único cartucho real que tiñan
sobre Trump gastárono e pódeselles vol-
ver en contra cuan efecto boomerang.

Corenta e un senadores franceses
poñen en cuestión mediante carta a
calidade democrática do Reino de España
en relación ao proces soberanista cata-
lán; a maioría deles vinculados ao
partido do presidente Macron; Rivera,
entendiches a mensaxe? queres seguir
rogando en actitude genuflexa a Macron

que che acolla no seu seo nas próximas
eleccións europeas? 

Por se non che dabas conta, que o
dubido, iso é Macron, a nada, a insig-
nificancia ideolóxica, a insolidariedade
europea, o escaso respecto pola boa
veciñanza e por todo aquilo que non
sexa o mesmo.

Lopez Obrador solicita por carta o
perdón de Felipe VI pola aventura ge-
nocida de Cortés cincocentos anos
atrás en territorio azteca. En fin, o
mesías Obrador, adaíl do populismo
máis revolucionario que chegou á ca-

deira de brazos da
presidencia anun-
ciando solucións a
todos os problemas
seculares aztecas da
mostras evidentes
de que o seu proxecto político non é
outro que a nada; a cortina de fume
que supón tal solicitude non evidencia
máis que a fraxilidade e debilidade
dun proxecto inconsistente e irrealizable
para unha economía gripada de co-
rrupción e prexuízos sistémicos. Ré-
quiem polo amado México.
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Obrador, o proces e Trump

Por Jesús Témez Fernández

O máis real dos selfies

Por Gonzalo Pérez Jácome

I
nédito todo o que está a suceder
có Brexit. Despois de numerosas
votacións en sede parlamentaria

segue sen ter saída nun horizonte pró-
ximo a saída do Reino Unido das es-
truturas institucionais europeas.
Nembargantes o máis curioso é o que
sucede na troika comunitaria e nos
medios de comunicación afins a ela,
amosando ese máximo interese en vol-
tar a repetir un novo referéndum. É re-
chamante como a centrifugadora
mediática e o establihment europeo

vende a meirande parte das veces un
discurso no que o seu modelo de de-
mocracia basado en eleccións libres e
referéndums populares constitúen a
pedra trocal dese paraíso adánico que
é o proxecto europeo pero que a miúdo
se lles esquece por completo.

A propaganda oficial estigmatizou
a Cameron por propor un referéndum
onde a cidadanía británica libremente
optase por un proxecto de integración
o por outro disgregador e unitario
elexindo finalmente éste derradeiro

camiño. Os canóns dos bos usos da
democracia esgrimen que as decisións
votadas pola ciudadanía ten que ser
respetadas e asumidas pola clase diri-
xente xa que éstes no son máis que
meros depositarios da vontade popular.
Pois ben, o que está sucedendo é xus-
tamente o contrario, presións o partido
laborista para que intente promover
unha segunda votación, xerar división
no partido conservador para debilitar
o franco euroescéptico e un sinfín de
estratexias que pon moi en dúbida os
parámetros de saúde democrática de
todo o sistema e entramado institu-
cional europeo. 

Esta Europa proxectada como unha

sorte de protectorado franco –británico
con un dictat despectivo respecto o
sur xeográfico, fai insostible un proxecto
que se articulou coa vaga esperanza
de xerar prosperidade e integración
interterritorial. A crise de 2008 deixou
clara as prioridades xermánicas e a
vontade dos seu aliados fiscales do
norte, Holanda e Finlandia, de buscar
un encaxe de proxecto a dúas veloci-
dades no ámbito económico aban-
doando a súa sorte a aqueles países
que máis necesitaban naquel intre es-
forzos de soliadridade. Se finalmente
no se enderza o rumbo e non se opta
por outro modelo máis solidario haberá
no futuro moitos máis brexits.

Inédito Brexit

-Compostela Aberta está
aberta a pactos?

Estivemos este mandato e si
que creo que dalgunha maneira
aspirando a seguir con este es-
pazo de cambio para esta nova
etapa, cando falo de futuro non
falo de conceptos baleiros. As
novas etapas valen se as apro-

veitas, defendemos a etapa de
prestación de servizos públicos
antes que depender de conce-
sionarias, urbanismo sustentable
para non depender de promo-
toras ou aumentar o gasto so-
cial. Eu falo do futuro das novas
etapas para algo, unha finali-
dade, desde unha óptica de es-

querdas ou republicana, entón
aspirando a liderar ese espazo
de cambio, estaría ben dalgunha
maneira xerar unha estabilidade
institucional. Aí, no campo da
esquerda, CA pode aspirar a li-
derar, mais evidentemente ex-
plorarei como explorei estes
anos unha certa estabilidade.

O que teño claro, a diferenza
doutros partidos que practican
a equidistancia, nomeadamente
o PSOE entre o PP e nós, temos
claro que á dereita e extrema
dereita non lle facilitaremos a
chegada a un goberno local.
Outros partidos non o din por
cálculo electoral. A min, no

caso de Bugallo, que representa
a parte conservadora do PSOE
a nivel galego e estatal, que
apoiou no seu momento a Su-
sana Díaz ou Méndez Romeu e
outros, pois que deixe claro
que non haberá opción a un
mandato como o mandato an-
terior do PP. 

...Ven da páxina 7. Entrevista a Martiño Noriega, alcalde de Santiago
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O
alcalde, Xulio Fe-
rreiro, participou no
IES Eusebio da

Guarda nun coloquio sobre o
que fai Europa polas cidades
no que atendeu ás preguntas
de estudantes de 1º de Ba-
charelato. O rexedor explicou
que a Unión Europea é finan-
ciadora, xunto ao Concello,
de moitos proxectos que se
levan a cabo dentro da ci-
dade. Así, recordou que
neste mando, o goberno
local foi capaz de captar 25
millóns de euros cos que de-
senvolverá proxectos de im-
pacto no espazo público, de
naturalización da contorna e
de fomento da innovación e
aproveitamento enerxético, á
vez que poderá financiar dis-
tintos programas para forma-
ción das veciñas
desempregadas. “A Coruña é

unha cidade que colabora
con distintos organismos eu-
ropeos. Estamos traballando
na elaboración dunha axenda
urbana coa que materializar
os obxectivos de desenvolve-
mento sostible que deben ter
as cidades segundo Nacións
Unidas, unha axenda que
tamén se alinea cos obxecti-
vos da estratexia europea
para 2030, que pasa por ter
territorios máis cohesiona-
dos, máis xustos e máis efi-
cientes”, manifestou o
primeiro edil, que salientou
que “as cidades temos que
dar respostas á cidadanía,
polo que debemos  incidir
máis e adquirir máis voz nas
políticas que se deseñan
dende Europa”. O IES Eusebio
da Guarda pertence ao grupo
de Escolas Embaixadoras do
Parlamento Europeo.

Coloquio sobre Europa no 
IES Eusebio da Guarda

O
Concello da Coruña
vén de abrir o período
de consulta previa ao

inicio do procedemento me-
diante o que se aprobará o re-
gulamento que rexerá o
proceso de constitución dun
Banco de Vivendas de Alu-
gueiro co que a Empresa Muni-
cipal de Vivenda (Emvsa)
facilitará o acceso a un inmo-
ble digno a aquela parte da ve-
ciñanza con máis dificultades.
Segundo explica o concelleiro
de Rexeneración Urbana, Xiao
Varela, con este procedemento
"o goberno local poderá coñe-
cer as achegas e recomenda-
cións de toda a cidadanía,
especialmente actores e enti-
dades implicadas no ámbito
social". Así, as persoas que o
desexen poderán descargar da
web municipal o citado regu-
lamento e remitir antes do 14
de maio ao correo electrónico
rehabilitacionvivenda@co-
runa.es as súas opinións, valo-
racións ou suxerencias.

Varela salienta, ademais, que
"as consultas públicas non son
unha ocorrencia, senón que se
trata de mandados recollidos

nas propias leis de procede-
mento administrativo que apos-
tan por mellorar a participación
da cidadanía no proceso de
elaboración de normas". "Para
nós é moi importante que unha
medida de tanto calado como
a creación do Banco de Vivendas
de alugueiro conte co apoio
das entidades sociais da cidade",
indica.

A intención do goberno local
é que Emvsa xestione un Banco
de Vivenda que garanta o ac-
ceso a unha vivenda digna á
veciñanza con máis dificulta-
des. "A pretensión é a de ar-
tellar un sistema de aluguer

social ou reducido. Emvsa fun-
cionará como mediadora entre
persoas arrendadoras e arren-
datarias e alugará vivendas,
preferentemente no termo mu-
nicipal da Coruña, para a súa
posta a disposición de tercei-
ros. A empresa municipal ga-
rantirá ás persoas cedentes
tanto o cobro das rendas como
a reparación de posibles danos
nas vivendas e o depósito das
correspondentes fianzas. Por
outro lado, será a empresa pú-
blica a que adxudique estas
vivendas ás persoas solicitantes
pertencentes a colectivos con
dificultades", salienta Varela.

O concelleiro Xiao Varela

O Concello abre o período de consulta para
coñecer a opinión de cidadanía e entidades

sociais sobre o Banco de Vivendas de alugueiro

O
Concello da Coruña
vén de abrir a cuarta
edición do programa

de Orzamentos Participativos,
unha ferramenta posta en mar-
cha no ano 2016 e que ten
como finalidade favorecer a
participación e decisión di-
recta da veciñanza sobre o
destino dunha parte do presu-
posto xeral do ano 2020. Até
o 21 de maio, a cidadanía po-
derá presentar as súas iniciati-
vas a través da plataforma web
que sustenta o proceso,
http://aportaaberta.coruna.es
. Unha vez remate esta fase,
abrirase de seguido a de
apoios, de xeito que cada ve-

ciña ou veciño poida referen-
dar as iniciativas que máis lle
convenzan. Tras unha fase de
avaliación as propostas priori-
zadas pola cidadanía, que se
levará a cabo no verán por
parte dos servizos municipais,
terá lugar a votación final. As
iniciativas propostas e elixidas
pola veciñanza que recaden un
maior número de votos incor-
poraranse ao proxecto inicial
de orzamentos do goberno
local para o seguinte exercicio.   

Nesta edición o Concello des-
tinará 3 millóns de euros para
proxectos de investimentos,
dos cales 1 millón será para
iniciativas que se dirixan ao

conxunto da cidade, mentres
que os outros 2 millóns repar-
tiranse, equitativamente, entre
os 10 distritos que conforman
o termo municipal, 200.000
euros para cada un deles.

Nos Orzamentos Participati-
vos poden participar todas
aquelas persoas empadroadas
na Coruña, maiores de 16 anos.
Encontros presenciais

De cara a conseguir que a
participación "teña o carácter
máis inclusivo posible" o Con-
cello organizará cinco encontros
de debate presenciais en dife-
rentes equipamentos municipais.
Estas propostas terán lugar o 7
de maio no centro cívico de

Labañou  (18.30 horas), 8 de
maio no centro cívico de Monte
Alto (19.00 horas), 9 de maio
no TEU Ribeira Sacra 17 (18.30
horas), 13 de maio no centro
cívico dos Mallos (18.45 horas)
e o 14 de maio no centro cívico
do Castrillón (18.30 horas).
Ademais, como é habitual no
programa de Orzamentos Parti-
cipativos, celebraranse dous
eventos en rúa, que serán os
sábados 4 e 11 de maio, na
praza de Lugo e no Obelisco
respectivamente, en horario de
17.00 a 21.00 horas. Todas as
entidades veciñais, sociais e
culturais da cidade poderán or-
ganizar, se o desexan, os seus

propios encontros.
O servizo de atención cidadá

010 centralizará a atención te-
lefónica para a resolución de
problemas de rexistro e acceso
á plataforma no seu horario
habitual, de luns a sábado, de
08.30 a 20.30 horas.o persoal
de bibliotecas municipais, cen-
tros cívicos, Centro Municipal
de Información Xuvenil (CMIX)
e a Federación de Asociacións
Veciñais da Coruña e Área Me-
tropolitana ofrecerán soporte
e asesoramento Para máis in-
formación, pódese visitar a pla-
taforma A Porta Aberta ou o
web da propia Concellería,
www.coruna.gal/participacion.

Aberta a fase de presentación de propostas para os Orzamentos Participativos
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E
xpourense e a Asociación
de Concesionarios de Au-
tomóbiles de Ourense

(A.C.A.U.T.O.) organizan a se-
gunda edición do “Car Outlet
de Ourense” que se celebrará
no recinto feiral na fin de se-
mana do 10 ó 12 de maio de
2019. As dúas entidades refor-
zan así a súa colaboración
para organizar un evento a
maiores do xa tradicional
Salón do Automóbil (Novo e
de Ocasión) que se celebrará
no mes de outubro.

Un total de 21 marcas es-
tarán representadas a través
dos 16 concesionarios acollidos
a A.C.A.U.T.O. que participarán
como expositores neste 2º Car

Outel Ourense. Trátase dunha
cita vencellada a un dos sec-
tores comerciais de maior peso
na nosa contorna, o da auto-
moción, no que se reunirán
máis de 300 coches con ofertas
moi especiais.

Á hora de mercar un vehículo
destas características, dende
A.C.A.U.T.O. recomendan acudir
a profesionais, xa que estes
ofrecen unas garantías inexis-
tentes nas  transaccións entre
particulares. A Lei esixe un
ano de garantía total, sendo
moitas as empresas que ex-
tenden esa garantía ata dous
anos, ou máis, no caso dos
coches seminovos. Outra van-
taxe é a xestión da documen-

tación do proceso de compra-
venda, da que se encarga a
empresa.

A oferta presentada neste
salón será ampla puidendo
atoparse vehículos kilómetro
cero, seminovos, de xerencia
e segunda man, de entre 1 e
6 anos, e tamén gran variedade
do “vehículo tipo” neste tipo
de citas outlet: un coche que
ronda os 13.000 euros e que
conta con ata cinco anos de
antigüidade (segundo datos
da Federación de Asociacións
de Concesionarios,
F.A.C.O.N.A.U.T.O.). Os datos
indican que en Galicia por
cada coche novo véndense
dous de ocasión, incluíndo ta-

mén as compras entre parti-
culares. Isto provoca que haxa
cada vez maior demanda e me-
nor oferta, polo que acudir a
este salón se converte nunha
boa oportunidade para os que

anden a busca dun vehículo
deste tipo. Dende FACONAUTO
prevén un repunte das vendas
de vehículos usados no ano
2019, chegando a superar os
dous millóns de unidades.

II “Car Outlet Ourense” organizado por Expourense e A.C.A.U.T.O.

Imaxe da primeira edición celebrada en Expourense.

R
afael Rodríguez Villarino,
candidato a Alcaldía de Ou-
rense, destacou que o

PSdeG-PSOE acadou no municipio
de Ourense “a maior porcentaxe de
apoio de todas as capitais de pro-
vincia de España”, logo de superar
o 36,4 % de voto nas eleccións xe-
rais e “ó nivel de grandes cidades
ese triunfo só está igualado por
Vigo coa mesa porcentaxe”. “É un
gran día para o Partido Socialista”
dixo o secretario provincial logo de
salientar que “somos referentes a
nivel estatal”. Tamén insistiu en
que “en Galicia por primeira vez en
40 anos de democracia o Partido
Socialista supera ó Partido Popu-
lar”.

“Hoxe é un día de cambio no que
os socialistas queremos transmitir
á sociedade ourensá e á sociedade
galega unha mensaxe de estabilidade,
de cambio, e de que ‘collemos’ a
súa mensaxe co fin de asumir a res-
ponsabilidade de mudar esta terra”,
explicou Villarino antes de insistir
en que “somos referente político
nunha cidade que necesita estabili-
dade, solidez e xestión” e para gañar
unha Deputación Provincial que está
“a tiro de pedra”.

Declaracións
O candidato com-

pareceu na Praza
Maior, ó carón do
Concello e ás portas
do Museo Arqueoló-
xico de Ourense (Mu-
sarq), acompañado
dos deputados elec-
tos, Marina Ortega e
Adolfo Pérez Abellás;
do senador electo,
Juan Carlos Francisco;
dos candidatos ó Con-
cello de Ourense, Na-
talia González e José Rúas; e do se-
cretario da agrupación municipal
dos socialistas, José Ramón Fer-
nández Morgade. Alí puxo como
exemplo que o Musarq, un espazo
“simbólico”, será “posto en valor
logo de 18 anos pechado e con
41.000 pezas gardadas nun almacén”
grazas ó traballo do goberno de
Pedro Sánchez, que xa licitou as
obras por 12 millóns, e ós “históri-
cos” resultados do PSOE nas eleccións
xerais deste 28 de abril e á labor do
partido en Galicia e Ourense.

Na cidade de Ourense o PSdeG-
PSOE é a primeira forza política con
11 puntos e 7.300 votos máis que o

PP, un partido que se descalabrou
tras perder máis de 8.200 votos e
15 puntos. Os socialistas gañaron
na práctica totalidade de mesas
electorais do municipio. Na provincia,
o PSOE multiplicou por catro o nú-
mero de municipios nos que é a
forza política máis votada con res-
pecto ás anteriores eleccións xerais
do ano 2016. Así pois, gañaron en
municipios nos que vive o 55 % da
poboación da provincia, e noutros
concellos como Verín ou Larouco,
PP e PSOE ficaron en empate técnico.
Os populares perderon o liderado
en 17 municipios, entre eles, na
terceira cidade de Galicia.

O
29 de maio as 20:30 horas  no
salón de actos da Asociacion Cul-
tural Queixumes dos Pinos, o dou-

tor Juan Félix, científico especialista en
Nutrigemica y  Ermitas Rielo profesional
de Saude e Beleza, acompañados de Ro-
berto Garnil y Juana Gónzalez, explicaran
en detalle, os  procesos da saude e a nu-
trición celular, como solucionar ou paliar
enfermidades dexenerativas e  como man-
terse xoven mais tiempo. O doutor Juan
Felix e o seu equipo, contestarán a todas
aquelas cuestions que se lle  plantexen
nesta conferencia gratuita e aberta a
todo ao público.

Doutor Juan Félix.

Nutrición celularO PSdeG anuncia cambios na Deputación e no Concello

Os socialistas en rolda de prensa na rúa.
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E
spazo Común vén de presentar
ao doutor de 44 anos Óscar
Pérez Carral como candidato á

Alcaldía da cidade de Ourense.
Pérez Carral foi presentado polo
presidente do partido, Pachi Váz-
quez, quen incidiu na crítica situa-
ción do Concello de Ourense e
chegou a afirmar que a cidade está
na UCI (Unidade de Coidados Inten-
sivos) e que é necesaria a presenza
de iniciativas como as que pode
achegar Espazo Común, que son ab-
solutamente indispensables para
sacar da inacción á entidade muni-
cipal ourensá.

Presentou ao candidato como
unha persoa comprometida coa ci-
dade, cunha longa traxectoria de
participación en diferentes colectivos
e sempre activo en todos os move-
mentos que procurasen mellorar o
presente e o futuro do Concello.
“Ourense non é só o Paseo e Santo
Domingo; Ourense tamén son os ba-
rrios e as parroquias: Vistahermosa,
Seixalbo,  A Ponte, Covadonga, etc,
hai que atender ás necesidades pro-
pias de todos os ourensáns, en equi-
dade”, rematou Vázquez.

Pola súa parte, Óscar Pérez Carral
destacou como o seu gran obxectivo
para chegar á poboación con este
novo proxecto de Espazo Común,
“rematar co bloqueo institucional

que ten completamente paralizada
a actividade municipal e que, polo
tanto, xera un gran prexuízo para
toda a veciñanza e unha merma
considerable nos servizos que recibe
a cidadanía”.

As grandes bazas nas que incidiu
Pérez Carral para alcanzar este ob-
xectivo son unha innegable capaci-
dade de xestión e a imperiosa nece-
sidade de diálogo. En canto á capa-
cidade de xestión fixo fincapé na
súa condición de médico e de em-
prendedor, eidos, ambos, nos que é
precisa a a toma de decisións con
rapidez, o traballo en equipo e sa-
lientou, como eixo fundamental do
seu discurso, o verbo dialogar.

Con respecto á súa aposta por
encabezar a lista do Espazo Común
en Ourense, engadiu que, “debemos
mudar o suxeito político, o centro
xa non poden ser os intereses das
organizacións nin liortas internas
senón as persoas ás que nos debe-
mos. Entendo que o meu labor, ao
contar coa confianza da cidadanía
de Ourense, ten que se basear nun
compromiso coa palabra dada aos
votantes. Os representantes políti-
cos debémonos á cidadanía do Con-
cello, neste caso, que nos escolleu
e non podemos tolerar ningunha
medida que comprometa o futuro
de Ourense”.

Pachi Vázquez considera que a
cidade está na UCI

Óscar Pérez Carral e Pachi Vázquez.

O
partido de Vivir Ourense (VOU),
con Jorge Bermello Arce como
cabeza de lista, presentou a

súa candidatura co obxectivo de "resol-
ver os problemas" que din ter os ouren-
sáns, para o que un grupo de persoas
"vimos traballar" e "temos as ideas cla-
ras". Unha mensaxe que trasladou Ber-
mello quen subliñou a aposta pola
igualdade: "Tres mulleres nos catro pri-
meiros postos da lista", e entre as que
destaca a volta á política activa da exe-
dil de DO, Susana Gómez, que ocupa o
número dous, e da que dixo "é unha
gran profesional, con experiencia e con
coñecemento" da vida municipal.

En canto á situación na que se
atopa o  Concello e as medidas que
teñen previsto implantar, o candidato
Bermello mostrouse prudente, e evitou
entrar en confrontacións, aínda que
recoñece que "aínda que as estamos
estudando, algunhas son prioritarias",
e sinalou que para que funcione "dé-
bese contar con orzamentos cada
ano", fronte aos catro últimos que se
mantiveron prorrogados os de 2014.

Referiuse á necesidade de "aprobar
de forma inmediata" unha novo PXOM,
debido a que iso leva consigo "que
moitos ámbitos atópense paralizados".
E marcarse como obxectivo renovar
todalas concesións que caducaron de
servizo fundamentais que se están
prestando en precario ao finalizar o
contrato, como o de transporte urbano,
desde fai máis de catro anos.

Regreso
No seu reencontro coa política mu-

nicipal, Susana Gómez veo como "unha
segunda oportunidade", e recoñece
que cando os deixou, fai catro anos,
"xa non estaba ben, pero durante o
presente mandato empeorou". E de-
nunciar que "se preocuparon máis de
arranxar as portas do  Concello para
dar imaxe, e no interior hai grandes
pingueiras". Susana sostén que "os
partidos tradicionais non resolven os
problemas", e que a irrupción de VOU
no escenario político ten como ob-
xectivo "sumar con todo o mundo",
coa premisa de que "o que importan
son as ideas, non as siglas".

Vivir Ourense “ten as ideas
claras para resolver os
problemas da cidade”

O empresario Jorge Bermello Arce.
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L
uis Seara, candidato á Al-
caldía polo BNG, trasla-
douse até as inmediacións

da ponte do Milenio para con-
templar o estado das infraes-
truturas após as reformas
levadas a cabo en 2015 e a ce-
sión ao Concello por parte da
Xunta de Galicia. Denunciou o
estado “deplorable” no que se
atopa a ponte e a pasarela.

A ponte inaugurouse en se-
tembro de 2001 para liberar o
tráfico  da ponte vella e para
a súa conservación. A súa
construción tardou dous anos
e nun principio a titularidade
era da Xunta. O Diario Oficial
de Galicia publicaba en 2015
a licitación das obras de repa-
ración da ponte do Milenio
que levarían un investimento
de preto de 585.000 euros. A
Xunta e o Concello asinaron
un convenio para acondicionar
estas infraestruturas e forma-
lizaron a cesión destas ao go-
berno local.

A Orde Circular 35/2014 so-
bre criterios de aplicación de

sistemas de contención de veí-
culos sinala que “non poderán
repoñerse en ningún caso con
soportes IPN ou similares”. O
documento, no punto catro de
recomendacións sinala que “en
todo caso prohíbese a utiliza-
ción de sistemas que usen os
soportes con perfís IPN ou si-
milares, aínda cando sobre es-
tes se dispuxesen sistemas de
protección de motocicletas”.

“Hai unha varanda que é
un elemento de contención e
que incumpre a normativa para
este tipo de elementos” sinala

o candidato á Alcaldía. Afirmou
que estes perfís IPN onde
apoian as varandas actúan
“como auténticas coitelas no
caso de que un motorista se
deslice polo chan”. Tamén in-
dicou o candidato que hai un
desnivel cara abaixo por onde
pasan os peóns. “Dende o BNG
pensamos que é unha cuestión
que habería que darlle unha
solución inmediata. É unha
mágoa que se perdera un tempo
precioso cando se fixo a refor-
ma” asegura o candidato, Luis
Seara.

O BNG denuncia o estado “deplorable” 
da ponte do Milenio 

Luís Seara do BNG.

Q
uixen visitar a Ri-
beira Sacra para
poñer este espazo

como exemplo da capacidade
de Galicia para recuperar e
poñer en valor o seu territo-
rio, a súa riqueza natural, a
riqueza do seu patrimonio e
a súa capacidade de empren-
demento", afirmou o dele-
gado do Goberno en Galicia,
Javier Losada, no transcurso
dunha visita que cursou á Ri-
beira Sacra tras coñecerse
que devandito espazo natural
é o candidato de España a
Patrimonio da Humanidade
da UNESCO en 2021.

Tras a súa elección o pa-
sado día 5 deste mes, Javier
Losada asegurou que o Go-
berno "traballará intensa-

mente" para conseguilo. A
súa visita estendeuse por
boa parte da Ribeira Sacra
en chan ourensán, en com-
pañía do alcalde en funcións
de Parada de Sil e da alcal-
desa de Castro Caldelas, e
visitou o canón do río  Mao,
o  mosteiro de San Paio e o
castelo de Castro Caldelas,
entre outros lugares. Javier
Losada felicita públicamente
aos 21 concellos de Lugo e
Ourense que están neste es-
pazo, e incidiu en que o só
feito do nomeamento que
conseguiu "xa é un premio
porque supón un recoñece-
mento ao traballo feito, e
un impulso para seguir na
mesma liña de traballo que
se veu facendo ata agora".

Sara Inés, Javier Losada e Aquilino  Domínguez.

O delegado do Goberno visita
a Ribeira Sacra

A
s malas prácticas políti-
cas están na causa da
débeda "asfixiante" que

ten o  Concello de Allariz, se-
gundo denunciou a portavoz
do Grupo Municipal Socialista,
Zaida Rodríguez. Segundo a
concelleira socialista, "o  Con-
cello  leva 4 anos  sen pagar
retribuccións  aos grupos  mu-
nicipais", o que, segundo
Zaida Rodríguez, "supón un
afogo  financeiro  á oposición,
xa que  sen  eses  cartos  non
podemos realizar ningún tipo
de  actividade  nin  facerlles
chegar  aos  veciños  outros
proxectos  ou ideas a favor de
Allariz".

O  Concello de Allariz que

goberna o BNG é un dos desta
provincia cunha cuantiosa dé-
beda, pero, segundo a portavoz
socialista, non por iso o go-
berno municipal prívase de
gastar cando o considera pre-
ciso: " lévase a campaña a
calquera lugar, utilizando a
grupos e  asociacións da  ve-
ciñanza para convocar actos
políticos", denuncia a socia-
lista. Segundo  Zaida Rodríguez,
" non distínguese ou que  é
de todos  do que  é  duns
poucos,  seguindo  unha ten-
dencia de apropiación  do que
é de Allariz".

O PSOE allaricense sostén
que desde 2015 o seu grupo
no  Concello "non  recibíu

nin un  só euro das  retibucións
aos grupos políticos". En tan-
to, o  Concello ten unha dé-
beda "asfixiante" e o Goberno
incumpre a regra de pago a
provedores, "superando o lí-
mite  do gasto e  non poder
asumir  proxectos por carecer
de fondos".

O  Concello de Allariz non paga á oposición
as súas retribucións, segundo o PSOE

Zaida Rodríguez, do PSdeG-PSOE.
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O
s tres concelleiros non
adscritos do Concello
do Carballiño veñen de

presentar no Rexistro munici-
pal unha moción urxente para
reclamar que non se cometa o
erro de finalizar as obras en
varias rúas céntricas da vila
sen ter en conta os problemas
que vai ocasionar aos vecinos.
Nos últimos días estanse a
acometer obras para o arranxo
de varias rúas que comunican
a avenida Julio Rodríguez Soto
coa avenida do Balneario.
Neste sentido, foron moitas as
queixas recibidas en Espazo
Común, sostén esta formación,
dos veciños da avenida do Bal-
neario.

Desde Espazo Común sublí-
ñase que “esta obra, absoluta-
mente necesaria polo deplorable
estado que presentaban estes
viais desde hai tempo, debería
servir tamén para resolver un
problema grave que sofren os
veciños do entorno do Balnea-
rio, o das constantes inunda-
cións en día de choiva”.

Tralo análise da situación
e a consulta cos veciños,
desde Espazo Común consi-
dérase que “é evidente que
as rúas Brasil e Cuba son bai-
xantes naturais de auga desde
a zona máis elevada da vila
cara ao río Arenteiro. Se a
isto unimos os deficientes e

antigos sistemas de condución
de augas con que contan,
coas augas pluviais e as resi-
duais na mesma canalización,
isto explica por qué, cando
as precipitacións son un pouco
intensas, garaxes e baixos co-
merciais padecen frecuente-
mente asolagamentos co con-
seguinte trastorno para os
seus propietarios” 

Desta forma, “parecería ló-
xico pensar que coas obras
actuais, esta problemática que-
dara resolta, pero lonxe disto,
co deseño de proxecto que
está a levar a cabo este con-
cello, aínda se vai agravar”.

“Non é suficiente coa sepa-
ración das dúas canles de au-
gas, xa que deixar que as
augas pluviais, é dicir, as que
provocan o problema, flúan
sen control pola superficie do

novo asfaltado, no canto de
ser recollidas e conducidas por
unha nova canalización, vai
provocar un lóxico aumento
de caudal no caso de choiva e
as inundacións van ser aínda
máis frecuentes”, precísase
desde Espazo común.

Ademais, a formación lide-
rada por Pachi Vázquez consi-
dera que “a maiores, é sabido
por tódolos veciños da zona
que as filtracións de auga están
provocando continuos afundi-
mentos do firme en toda a ex-
tensa avenida do Balneario e
non arranxar esta situación
agora, traerá consigo máis pro-
blemas deste tipo co conse-
guinte trastorno para os usua-
rios desta transitada vía, o
risco de accidentes e o sobre-
custo futuro para o Concello
do Carballiño”.

Espazo Común preocupase por obras 
no Carballiño

Avenida do Balneario no Carballiño.

A
deputada do BNG no
Parlamento de Gali-
cia, Noa Presas, acu-

díu aos paróns convocados
polo Comité de Empresa de
Unitono. Son 131 postos
de traballo para a provin-
cia de Ourense que corren
perigo por unha deslocali-
zación indirecta. Presas
chama a que Feijóo “des-
colgue o teléfono, chame a
Naturgy e esixirlle que este
servizo fique en Galiza”.

Xa en 2013, a empresa
de telemarketing tivera
unha crise importante e,
debido ás mobilizacións
das súas traballadoras, con-
seguiuse que a plataforma
continuase en Ourense. O
BNG apoiou dende o pri-
meiro minuto ao Comité
de Empresa e as traballa-
doras de Unitono. Agora,
en 2019, voltan a mostrar
o seu apoio e solidarieda-
de. A formación naciona-
lista xa rexistrou iniciativas
no Parlamento de Galicia
e na Deputación de Ou-
rense.

“Non podemos permitir
que se leve a cabo esta
deslocalización encuberta.
Temos que frealo entre to-
dos e todas” asegurou Noa
Presas. Continúa animando
ao resto de formacións po-

líticas a posicionarse a favor
das traballadoras da plata-
forma de Unitono de Ou-
rense e impedir esta cues-
tión. “Mañá mesmo teremos
a oportunidade, no pleno
do Parlamento, de pregun-
tarlle ao conselleiro de In-
dustria sobre este tema.
Un sector que está preca-
rizado e explotado por cul-
pas das políticas laborais
do PP e PSOE nos gobernos
do Estado Español.

PSdG
Pola súa banda o PSdeG-

PSOE de San Cibrao das Vi-
ñas súmase tamén as mos-
tras de apoio as traballa-
doras e traballadores da
empresa Unitono Servizos
Externalizados, que denun-
cian que “a empresa ca
complicidade de Naturgy,
comezaron unha estratexia
para deslocalizar o servizo
de atención o cliente a Ca-
taluña ou Colombia”. Os
socialistas de San Cibrao,
localidade na que está ins-
talada actualmente a sede
da empresa, non queren
deixar soas as máis de 130
familias ourensáns ás que
lles afecta directamente
esta medida da empresa,
que suporía un novo pro-
blema gravísimo para a pro-
vincia de Ourense.

Paróns na empresa
Unitono

Protestas do Comité de Empresa e traballadoras de Unitono.
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I
ago Tabarés, candidato
do BNG ao Congreso dos
Deputados por Ourense,

esixiu a redución do prezo
dos billetes de tren Ourense-
Santiago. “A discriminación
que sofre Ourense é inacep-
tábel” destaca Noa Presas,
deputada no Parlamento de
Galicia, que tamén acompa-
ñou ao candidato.

Na estación de tren de Ou-
rense, Tabarés e Presas parti-
llaron propostas da organi-
zación nacionalista para ver-
tebrar o territorio de Ourense.
A 2019, o prezo dos billetes
incrementouse até chegar a
un total de 17.70€ no tramo
Ourense-Santiago, e 25.30€
no caso de Ourense-A Coruña. 

O Avant é un servizo de
Media Distancia prestados con
trens que prestan con trens
de alta velocidade especifi-
camente deseñados para via-
xes curtos, a diferenza dos
trens do servizo AVE. A de-
rradeira liña foi inaugurada
en decembro de 2011 e desde
entón sucedeuse a supresión
de frecuencias do tren rexional
que conectaba poboacións
intermedias como O Carballi-
ño, Maside ou O Irixo.

“Precisamos un abarata-
mento nun 30% das liñas que

nos conectan coa provincia e
o resto do país ademais dunha
mellora nas frecuencias e os
horarios que temos” sinala
Tabarés. Continuou explicando
que é por xustiza social e o
equilibrio territorial porque,
“aínda que Ourense teña unha
situación económica e demo-
gráfica crítica, estas medidas
contribuirán a asentar poboa-
ción”. Asemade, “o tren debe
ser un servizo público xa que
as vías do tren son pagadas
con recursos que achegamos
todos e todas” sinala o can-
didato ao Congreso.

Esta liña entra dentro da-
quelas infraestruturas consi-
deradas Obrigas de Servizo
Público. “En 2010, o Partido
Popular pedía o soterramento

das vías e en 2012 solicitaba
o non soterramento da vía”
sinala Tabarés. “A única dife-
renza entre estes dous anos
era o cambio de goberno, an-
tes era un goberno socialista
e logo un do Partido Pouplar”
destaca. 

Segundo explica o candi-
dato nacionalista, “o BNG
non vai deixar de lado os in-
tereses dos ourensáns e ou-
rensás. Non teremos motivos
partidistas. O noso único mo-
tivo para estar e ser, é de-
fender aos galegos e galegas”.
“Dende o BNG queremos poñer
a Ourense por riba de todo e
de todos, democratizar o AVE
e aproveitar as vías en desuso
para unha rede galega de cer-
canías” finaliza Tabarés.

O BNG denuncia os retrasos na chegada do
AVE e o prezo abusivo dos desprazamentos

O BNG ante a estación de tren en Ourense.

O
pleno de Pereiro de
Aguiar celebrou unha
sesión extraordinaria, a

petición da oposición, para de-
bater unha proposta presen-
tada por “Son  do Pereiro”,
relativa á pertenza do  Concello
de Pereiro de Aguiar á Ribeira
Sacra. O tenente de alcalde e
portavoz do grupo de goberno
municipal do PP, Manuel Doval,
explicou que O Pereiro formou
parte hai anos da asociación
que xestionaba os fondos Lea-
der e da Mancomunidade, pero
que ambas as entidades, que
eran as defensoras institucio-
nais da zona en canto a repre-
sentación municipal foron
“dinamitadas” polo bipartito
da Xunta. 

Actualmente  O Pereiro de
Aguiar está integrado nun  Gru-
po de Desenvolvemento Rural
(GDR) para xestionar o Leader.
O grupo de goberno sostén que
a hostalería e os aloxamentos
turísticos do municipio benefí-
ciase de estar ás portas da
zona aspirante a ser Patrimonio
da Humanidade, e non ten as
limitacións que pode supoñer
estar nun espazo protexido. 

A moción de  DO e PSOE,
foi rexeitada polo PP. Doval
reprochou aos concelleiros da
oposición que non estivesen
na defensa deste territorio no
seu momento nin na de in-
fraestruturas como a A-76 que,
ao seu xuízo, debería desem-
bocar en Pereiro de Aguiar.

Pereiro de Aguiar está
integrado nun GDR do 

Plan Leader

O grupo de goberno recorda que no seu día estivo en organismos da zona.

E
spazo Común considera
fundamental manter ac-
tivo o Servizo de Orien-

tación Laboral do Carballiño.
Este servizo, de custo cero
para o Concello, financiado
con subvencións adxudicadas
por outras administracións a
través de distintos planos de
emprego e cooperación,
creouse ao principio do último

mandato e ten asesorado a
máis de 200 traballadores que
están traballando.

Na actualidade existen va-
cantes non cubertas que im-
plican que, durante grande
parte da semana, non haxa
persoal para atender outras
demandas que non sexan as
do plan integral de emprego.
Espazo común considera fun-

damental acudir á lista de
temporais para cubrir os postos
necesarios e evitar que o ser-
vizo quede desmantelado.

“Porén, é importante su-
bliñar que, actualmente, ade-
mais da baixa dunha traba-
lladora, existe unha vacante
non cuberta no servizo, o
que implicaría perder una sub-
vención concedida, ao tempo

que impide o mantemento
dun servizo que resulta fun-
damental para impulsar o em-
prego e a actividade econó-
mica no Carballiño”, sostén
Espazo Común.

Segundo esta formación po-
lítica, o Servizo de Orientación
Laboral impulsou de forma moi
positiva a actividade económica
no Carballiño durante o último
mandato. Xerou un incremento
do 29% no emprego respecto
ao ano 2017. Logrou unha in-
serción laboral do 42,18% dos
atendidos. Puxo en marcha

planos integrais de emprego.
Coordináronse accións de pro-
moción de emprego en distin-
tos sectores. Promoveuse a
colaboración empresarial para
a xeración de emprego

Desde Espazo Común piden
ao Concello que non permita
que un servizo tan importante
para a promoción laboral no
Carballiño quede desmantelado
e insta ao Concello para que
solucione o problema das va-
cantes pendentes, así como
aproveitar as subvencións con-
cedidas.

Espazo Común quere que O Carballiño
manteña o Servizo de Orientación Laboral
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H
ai dous meses que Casa Gallega, en Erve-
delo 83 de Ourense, cambiou de xerencia.
Omar Domínguez Vilar fíxose cargo da ta-

pería na que realizou reformas. Domínguez adqui-
riu experiencia profesional ao seu paso por varios
establecementos ourensáns do gremio. En Casa Ga-
llega ofrece callos, cocido e bacallau como pratos
especiais, ademais de almorzos, tapas, racións,
menús e carta variada. No local asan pitos para
levar. As salsas e sobremesas son caseiros. Os luns
non abren por descanso do persoal.

Pitos para levar

Omar Domínguez no comedor.

U
n grupo de amigos da
Ribeira Sacra, bos co-
ñecedores deste  terri-

torio interprovincial do sur de
Lugo e do norte de Ourense,
frecuentan Santa, local si-
tuado no barrio ourensán do
Couto onde despachan os cal-
dos desta denominación de
orixe.

Santa Ribeira
Sacra

N
a rúa Vasco Díaz Tanco do barrio
ourensán de A Cuña, está 20 Mi-
llas. É un local especializado en

hamburguesas de vaca rubia galega. Ade-
mais dos clientes habituais o establece-
mento é a sede da peña “Nova Amizade”
integrada por vinte membros e da peña
“Cuña Old Boys o noso barrio, a nosa
xente” da que forman parte 60 persoas.
Outro grupo localizado no centro da ci-
dade adoita facer degustacións entre ami-
gos como no caso dos que posan na
fotografía.

Sede de peñas



NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Maio de 201918

Redacción OURENSE
Galicia

O
PSdeG-PSOE considera
unha “desfachatez histó-
rica” que o PP reixete

impulsar desde a Deputación,
plans concretos en materia de vi-
venda ou emprego contra o des-
poboamento, a pesar da debacle
demográfica que asola a provin-
cia e da súa responsabilidade no
maior problema para o futuro de
Ourense. Durante o debate dunha
moción socialista –rexeitada polo
PP– na que se reclamaban ac-
cións para o rescate dos munici-
pios afectados, a voceira, Elvira
Lama, asegurou que “este debe-
ría ser o problema que ocupe o
noso tempo mais para o PP son
ocorrencias”, antes de denunciar
que “no lugar de traballar en so-
lucións, o presidente Baltar adí-
case a viaxar polo mundo dando
leccións sobre despoboamento”.
“De tanto presumir polo mundo,
non vai poder co peso da meda-
lla”, ironizou.

A voceira destacou que “se
todos os millóns que gastou en
propaganda para lucir palmito
estiveran investidos no rural e
non nos petos dos amigos, de
seguro que o rural estaría algo
mellor”. Concretamente destacou
que durante o mandato que está
a piques de rematar, Baltar mal-
gastou unha media de dous mi-
llóns de euros públicos ó ano en

propaganda, fronte ós cero euros
investidos nunha estratexia con-
tra o despoboamento “mentres
imos camiño de ser o deserto de
Europa”. Lama tamén recordou
que onte mesmo o Parlamento
de Galicia, en contraposición
coa negativa dos baltaristas da
Deputación Provincial, si aprobou
una proposición non de lei para
impulsar medias a prol da incor-
poración da mocidade ó rural.

A iniciativa demandaba un
plan de rehabilitación de vivendas
desocupadas para crear bolsas
de alugueiro con opción a com-
pra; outro plan de fomento do
emprego con medidas a prol de
iniciativas laborais individuais
ou cooperativas; e a creación
de axudas para novas actividades
vinculadas ó territorio.

O pleno provincial, a instancias
dos socialistas, tamén puxo o
foco noutro problema demográ-
fico do rural, concretamente, no
que sofren as mulleres que viven
nestes municipios e que se en-
frontan a problemas relacionados
co seu xénero e que están a
forzar un éxodo demográfico fe-
minimo. E, por iso, reclamaron
novamente a Manuel Baltar, abolir
a propaganda coa que só con-
tenta ós seus amigos, co fin de
adicar eses recursos a frear esta
perigosa dinámica.

O Deputación rexeitou accións
contra o despoboamento

O
PP da Deputación de Ourense vén
de rexeitar unha iniciativa do
PSdeG-PSOE contra o defenestra-

mento do galego como requisito de acceso
á función pública, a pesar de que o PP
aprobou uns puntos de acordo práctica-
mente iguais a estes no Parlamento de Ga-
licia a finais do mes de marzo. A moción
tamén defendía as competencias de auto-
goberno adquiridas pola comunidade autó-
noma que o PP pretende recortar, segundo
recolle o seu programa electoral. “Hai unha
moción aprobada por vostedes, señores do
PP, no parlamento de Galicia hai só unhas
semanas, que di o mesmo que esta pro-
posta na Deputación”, resaltou o deputado,
Ignacio Gómez, antes de salientar que “pa-
rece que o señor Feijóo xa é máis moderado
que os señores do PP de Ourense”.  

Ultras
Gómez asegurou que “coa súa emenda

pretenden quedar ben sen entrar no fondo
do asunto, en contra do que fixo Feijóo
no Parlamento de Galicia”, e cualificou
ós conservadores ourensáns como “uns
ultras” que “se están a converter nos
mesmos ultras que amparan ó goberno
de Andalucía”. “Estades desnortados”, in-
sistiu o deputado do PSdeG-PSOE trala
negativa a apoair os acordos e antes de
interpelar ó goberno de Baltar coa seguinte
pregunta: “Recordan a Gloria Lago? Abra-
zábase a Feijóo e ó PP galego hai non
moito e agora está en Vox, onde parece
que van acabar a metade de vostedes”.

A moción do PSOE instaba a “rexeitar as
propostas que reclaman reducir ou suprimir

competencias de autogoberno adquiridas
polas institucións autonómicas e locais de
Galicia, segundo o establecido na Consti-
tución Española e no Estatuto de Autono-
mía”. Tamén pedía que a Deputación “de-
fenda o mantemento da acreditación de
coñecemento da lingua galega como re-
quisito de acceso ó emprego público das
institucións autonómicas e locais de Galicia”,
e instaba ó Goberno central e á Xunta a
“garantir efectivamente ó alumnado o co-
ñecemento da lingua galega en igualdade
co castelán, ó fin da etapa de ensino obri-
gatorio”.

Emenda
Finalmente o pleno aprobou unha emen-

da de substitución do PP presentada a úl-
tima hora que rebaixa a moción socialista
a un acordo sen contido que se limita a
“reafirmar o compromiso co autogoberno
de Galicia e co Estatuto de Autonomía,
facendo especial fincapé no seu artigo 5º
(a lingua propia de Galicia é o galego)”.
Gómez criticou que “o PP da Deputación
falou de asuntos que nada teñen que ver
coa moción, e no lugar de entrar no
fondo do asunto, preferiron ser incohe-
rentes co que votaron no Parlamento ga-
lego”. Tamén lamentou a súa "falta de va-
lor" para “aprobar con todos os grupos
políticos unha iniciativa que é boa para
toda Galicia”, fronte a “propostas políticas
que atentan contra o marco normativo de
concordia acadado co Estatuto galego e
contra os acordos adoptados polo Parla-
mento galego e as entidades locais neste
sentido”.

O PP rexeita unha iniciativa do PSdeG
contra o defenestramento do galego

N
a rúa do Paseo celebrouse unha
nova edición da  Festa dos
Maios. Preto de corenta colecti-

vos presentaron os seus traballos reali-
zados en brión, para tratar de facerse co
premio final. Tampouco faltaron as co-
plas e os seus cantores-vendedores. Cen-
tos de persoas contemplaban as obras de
arte máis  enxebre nun ambiente festivo.
O Maio artístico gañador foi “Homenaxe
a Xaime Quessada. Houbo premios para
Maios enxebres, creativos, infantís e
para coplas.

Festa dos  Maios 

Maio artístico gañador.

E
spazo Común Ourense
presentou o  seu  pro-
xecto deportivo para

garantir a  dignidade no de-
porte, asegurar o acceso de
todas  as crianzas e superar
o déficit de  instalacións  na
cidade  de Ourense con me-
llor  xestión, a creación de
escolas deportivas  munici-
pais, así como o  desenvol-
vemento  dun gran
complexo deportivo. Pachi

Vázquez, Óscar Pérez Carral
e Ramón Dacosta  presenta-
ron  as  liñas  mestras  do
proxecto de  Espazo Común
en materia deportiva. O can-
didato á Alcaldía, Óscar
Pérez Carral,  destacou que
“o deporte  é  unha  peza
fundamental  do  desenvol-
vemento social e, polo
tanto, será parte clave da
identidade de  Espazo
Común”.

Espazo Común a prol do
deporte
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A
Xunta de Galicia oferta
366 prazas en tres bal-
nearios e un talaso da

provincia de Lugo ás galegas
e galegos de máis idade den-
tro das novas edicións dos
programas de ‘Benestar en
Balnearios’ e ‘Benestar a tra-
vés da Talasoterapia’. Estas
dúas iniciativas teñen como
finalidade que as persoas
maiores desfruten do seu
tempo de lecer en espazos
que lles proporcionen unha
maior calidade de vida.

O delegado territorial da
Xunta en Lugo, José Manuel
Balseiro, explicou os detalles
destas iniciativas no Hotel
Balneario de Lugo e apuntou
que nesta provincia a Xunta

pon á disposición dos maiores
de 65 anos ou de 55 que se-
xan pensionistas prazas no
Thalasso Cantábrico de Viveiro
e nos seguintes balnearios:
Termas de Lugo, Hotel Bal-
neario Augas Santas (Ferreira
de Pantón) e Balneario do
Río Pambre (Palas de Rei).

No caso do programa de
Benestar en Balnearios, as
quendas son de 10 días, con
9 noites cada unha, e desen-
volveranse entre os meses de
maio e outubro. As estancias
nos talasos serán de 6 días e
5 noites cada unha, e terán
lugar de maio a novembro. A
Xunta financia un terzo do
custe das prazas e as persoas
interesadas teñen ata o vin-

deiro día 2 de maio para pre-
sentar as súas solicitudes, po-
den facelo a través da sede
electrónica da Xunta ou dos
respectivos rexistros.

En toda a comunidade, a
Xunta oferta 1062 prazas (362
en talasos 700 en balnearios).
Ademais dos establecementos
lugueses, forman parte do pro-
grama o Hotel Talaso Louro
da Illa da Toxa e os seguintes
balnearios: Baños Vellos de
Carballo, Balneario de Acuña
(Caldas de Reis), Os Baños da
Brea (Vila de Cruces), Balneario
de Caldelas (Tui), Termas de
Cuntis-Hotel Castro, Balneario
de Mondariz, Balneario de Mol-
gas (Baños de Molgas), Gran
Balneario do Carballiño-Resi-

dencia de Tempo Libre do Car-
balliño, Caldaria Termal de
Laias (Cenlle), Lobios-Hotel
Lusitano e Caldaria Termal de
Arnoia.

Estes dous programas res-
ponden a catro obxectivos, xa
que contribúen a mellorar a

calidade de vida dos maiores,
ao fomento de actitudes posi-
tivas cara o coidado da saúde
e a promoción da autonomía
persoal, a favorecer as relacións
sociais e apostan por un sector
de actividade no que Galicia é
punteira.

Prazas para persoas maiores en balnearios

Balseiro explicou quenes poden optar a estas prazas.
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A
s Montañas do Courel
foron declaradas Xeo-
parque Mundial pola

UNESCO nunha reunión cele-
brada en París, por este orga-
nismo internacional
dependente de Nacións Uni-
das. Este territorio da provin-
cia de Lugo, que abrangue os
concellos de Folgoso do Cou-
rel, Ribas de Sil e Quiroga con-
vértese, así, no primeiro
Xeoparque Mundial de Galicia
e do Noroeste de España, ocu-
pando o posto número 13 do
país. O Goberno converteu a
Deputación de Lugo na princi-
pal administración galega im-
pulsora desta candidatura que
ven de consolidarse, quedando
integrado O Courel nunha rede
mundial de parques xeolóxicos
e áreas naturais protexidas for-
mada por un total de 141 te-
rritorios en todo o mundo.

O presidente da Deputación,
Darío Campos destacou que

“a declaración das Montañas
do Courel como Xeoparque
Mundial é unha decisión his-
tórica para a nosa provincia
e unha enorme satisfacción.
Supón un extraordinario im-
pulso ao turismo da zona e
abre novas posibilidades e
oportunidades económicas
para a poboación que reside
neste territorio da provincia.
A Deputación foi a principal
administración galega que tra-
ballou xunto aos concellos de
Ribas de Sil, Quiroga e Folgoso
do Courel, para conseguir este
distintivo da Unesco”.

En 2016, o executivo pro-
vincial decidiu sumarse a esta
iniciativa, asinando un convenio
coa Asociación para a promoción
territorial Montañas do Courel
para impulsar esta candidatura.
Durante os anos 2017 e 2018,
esta iniciativa contou co apoio
da Deputación cunha inversión
de 50.000 euros, para financiar

distintas propostas de promo-
ción do territorio como patri-
monio xeolóxico.

Divulgación
Con esta axuda puxéronse

en marcha actividades infor-
mativas e divulgativas deste
territorio, traballos de sinali-
zación, creación de novas rutas
turísticas, organización de xor-
nadas de estudio do propio
territorio. A Deputación con-
verteuse así na 1ª institución
pública, ademais dos propios
concellos, en adherirse ao pro-
xecto converténdose tamén na
principal administración galega
impulsora deste proxecto.

A candidatura a Xeoparque
Mundial foi presentada en no-
vembro de 2017 ante a UNES-
CO. En xullo de 2018, o Go-
berno da Deputación ratificou
o seu apoio a esta candidatura
nun encontro que mantivo cos
dous avaliadores internacionais
da UNESCO que, durante 3

días, realizaron visitas de cam-
po por máis de 30 puntos de
interese deste territorio para
coñecer os recursos naturais e
patrimonio xeolóxico da zona.

Campos Conde tamén subli-
ñou que “trátase dunha exce-
lente noticia. Grazas ao apoio
e impulso da Deputación nestes
últimos años as Montañas de
O Courel contan agora con
dous novos distintivos que po-
tencian extraordinariamente o
turismo e o desenvolvemento
económico deste territorio: o
Xeoparque Mundial e a acredi-
tación de Espazo Observer de
Turismo Científico aportan unha
identidade propia e diferen-

ciación para este territorio que
favorecerá unha maior atracción
de turistas, un maior desen-
volvemento económico, con-
tribuíndo á xeración de em-
prego e a fixación de poboación
na provincia”.

“Hoxe é un día de celebra-
ción, pero tamén de gran res-
ponsabilidade, pois somos
conscientes de que este reco-
ñecemento supón un impor-
tante deber e implicación por
parte das diferentes adminis-
tracións. Por iso, fago un cha-
mamento público para afrontar
todos xuntos o compromiso
que temos adquirido tras lograr
este distintivo”, engadiu.

As Montañas do Courel declaradas
Xeoparque Mundial pola UNESCO 

Pliegues de Campodola, no Concello de Quiroga.

A
Xunta de Galicia vén de
anunciar na plataforma
pública Contratos de Ga-

licia a adxudicación das obras
para acondicionar unha hospe-
dería no mosteiro de Santa
María de Ferreira de Pantón,
por un importe de máis de
512.000 euros. Tamén se habi-
litará un espazo multifuncional
que poderá acoller información
divulgativa do mosteiro e da
Ribeira Sacra en xeral. O prazo
máximo de execución dos tra-
ballos será de seis meses.

O delegado territorial de
Lugo, José Manuel Balseiro,
explicou que a Consellería de
Cultura e Turismo actuará sobre
a antiga hospedería, a casa
do capelán, a torre barroca e

parte da planta baixa, para
sumar novos servizos e poder
ampliar a visita cultural no
mosteiro cisterciense de Santa
María de Ferreira de Pantón,
que conta dende o ano 1975

coa declaración de ben de in-
terese cultural coa categoría
de monumento.

As obras na planta primeira
comprenden a execución das
estancias da nova hospedería,

entre eles sala de almorzos,
catro cuartos dobres, dúas ha-
bitacións individuais, dúas salas
comunitarias e outros espazos.

Tamén se reformará a planta
baixa do ala leste do mosteiro
para acoller, entre outros ser-
vizos, a recepción da hospe-
dería, o mencionado espazo
informativo sobre o monumen-
to e a súa contorna, e o acceso
tanto á torre barroca como á
hospedería, que contará como
elementos mais significativos
cunha nova escaleira e un as-
censor, ademais de espazos
comúns complementarios de
carácter externo.

A proposta de intervención
abarca múltiples aspectos, den-
de as subministracións básicas

ata os acabados. Entre outros
traballos, deben mellorarse as
condicións de humidade na
planta baixa executando una
nova soleira ventilada; actuar
sobre pavimentos, paredes e
teito; dotalos de instalacións
de electricidade, iluminación,
calefacción e seguridade contra
incendios; instalar novos aseos
exteriores para facilitar o uso
cultural do mosteiro; realizar
traballos de consolidación e
conservación nos tabiques ba-
rrocos, e deixar, polo menos,
nun espazo comunitario unha
fiestra arqueolóxica didáctica;
e acometer diversos labores
de cantería, carpintaría e forxa
para restaurar distintos ele-
mentos do mosteiro.

A Xunta acondiciona unha hospedería no mosteiro de Pantón

Os traballos teñen un prazo máximo de execución de seis meses




