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O
Xulgado de Instrución nº 3 de Com-
postela ven de rematar a instrución
do accidente de Angrois, conside-

rando única persoa presuntamente respon-
sábel do sinistro ao maquinista do tren. O
xuiz  rexeitou novas probas propostas polas
acusacións das vítimas, pechando a posibi-
lidade de acusar terceiras persoas.
Porén, a realidade é que un dos tres peritos
xudiciais, César Mariñas, concluiu que este
accidente non tería ocorrido se o tren levara
equipado o sistema ERTMS, obrigatorio na
alta velocidade española. E non o levaba
equipado por mor dunha autorización pro-
visional de ADIF do 23 de xuño do 2012,
trece meses anterior ao accidente, que non
foi acompañada por ningunha medida com-
plementaria ou de reforzo da seguranza. O
día do sinistro os viaxeiros do 0730 Alvia
eran os únicos usuarios de AVE no  Estado
que dependían do maquinista. Os demáis
doutras liñas atopábanse baixo a automati-
zada protección do ERTMS.
Mais outro dos peritos xudiciais recoñeceu
tamén a mala sinalización da perigosa curva
d’A Grandeira, pertencente ao antigo trace-
xado. Cuestión que xa fora advertida polos
servizos territoriais da operadora RENFE en
decembro de 2011, poucos días despois de
que o ministro Blanco abrise oficialmente

este tren, a piques
xa de cesar como
ministro.
En realidade, dous
dos peritos (o en-
xeñeiro industrial e o civil) son funcionarios
da Xunta e substituiron aos anteriores peri-
tos xudiciais aplicando o Regulamento ga-
lego da xustiza gratuíta que non prevía o
caso concreto.. O nomeamento destes dous
peritos acordouse a requirimento xudicial,
polo Departamento do vicepresidente
Rueda.
Esta resolución xudicial só pode ser revisada
pola Sección 6ª da Audiencia con sede en
Compostela. Sección que xa retirou a impu-
tación dos directivos de ADIF acordada polo
anterior xuiz Alaez. Mais no mesmo auto no
que acordou esta “desimputación”, a Au-
diencia advertiu que os directivos de ADIF
poderían seren imputados outravolta se
existisen indicios racionais da súa respon-
sabilidade. E os expertos técnicos e xurídi-
cos opinan maioritariamente que o ditame
pericial de Mariñas, emitido posteriormente,
demostra a grave responsabilidade de ADIF.
Velaí que a cidadanía e as vítimas, acredo-
ras dunha pescuda a xeito e dun xuizo
xusto, agarden por esta última posibilidade,
que habería reconcilialas coa fe na Xustiza.    
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A
s eleccións catalás evidenciaron
que a chave das vindeiras xerais
ha ser a territorial. Junts per el

Si presentarase e acadará un mínimo de
20 deputados. O PNV, EH-Bildu e Com-
promis  acadarán cadanseu grupo parla-
mentario. Geroa Bai manterá a súa
representación, canda a Presidencia do
Goberno foral navarro. Os nacionalistas
canarios e das Illes desfrutarán dunha
sólida representación.
Por outra banda, esfarélase como esce-
nario unha alternativa estatal baseada
unicamente en Podemos e adherentes. E
as experiencias dos gobernos do PNV en
Euskadi e dos nacionalistas do SNP na
Escocia amosan con claridade que o au-
togoberno constrúe benestar e posibi-
lita axendas sociais e económicas
alternativas ás neoconservadoras que
imperan en Berlín ou Madrid. Se Galicia
como suxeito político diferente non es-
tivera presente na vindeira lexislatura
non disporemos de armas reais contra
da enxurrada recentralizadora e privati-
zadora que o PP e C´s abeiran.
Non existen incompatibilidades reais
entre as bases cidadás e sociais das dis-
tintas opcións políticas que poderían
concorrer nunha hipotética e cada vez

máis problemática candidatura galega
unitaria. Mais xusto é dicir que, dende
a banda do nacionalismo, o BNG semella
ir sendo quén a superar os receos que
amosaba de primeiras a respecto da in-
tegración de sectores alleos ao gale-
guismo. Pero  Podemos non deu aínda
paso ningún que demostre a súa compa-
tibilidade real, facendo parte da mesma
candidatura, co galeguismo. 
As distintas Mareas e candidaturas lo-
cais de unidade, os alcaldes e alcaldesas
das distintas opcións galeguistas e a
ilusión cidadá xerada pola mera consta-
tación da posibilidade dunha unión
electoral en positivo demostran que
existen vimbios abondo para construir.
Falta, apenas,  a visión estratéxica en
determinados actores para dar o paso
irrevérsibel.
Dúas candidaturas serían un grave erro
histórico. Un erro que deixaría fóra Ga-
licia da reforma política que se vai abrir,
si ou si, dende primeiros do 2016. Que
condicionaría en negativo as nosas po-
sibilidades futuras de máis benestar e
de progreso económico. E o peor de
todo é que non se albisca ningún efecto
positivo dun erro desta caste. Mesmo
nin para o proxecto estatal de Podemos.

APodemos hai que lle recoñecer va-
rios méritos evidentes. Foron os
primeiros que souberon ler a xeito

as novas prioridades da axenda política
que marcaron as mobilizaciòns do 15-M.
Souberon repolitizar amplos sectores das
capas medias dende a súa pedagoxía a
respecto da relación entre corrupción,
“casta política”· e gobernanza na crise
económica. E recoñecen abertamente que
o Estado español é un Estado plurinacio-
nal, cuestión certamente inèdita no con-
texto das distintas forzas de ámbito
estatal.
Para mellor administrar o seu suceso nas
eleccións europeas do 2014, Podemos de-
cidiu non participar nas pasadas munici-
pais apoiando en Galicia (  non en todos
os casos e dende logo con desigual inten-
sidade) a determinadas Mareas ou candi-
daturas de unidade cidadá. E, ao tempo,
deseñou unha estrutura orgánica forte-
mente centralizada, que garantía todo o
poder interno a un grupo pequeno e co-
hesionado en Madrid arredor de Iglesias,
Errejón ou Bescansa, até o extremo de
adoptar as  decisións sobre as candidatu-
ras ás xerais nunha votación a nível esta-
tal. Das resultas destas decisións,
enfraqueceu substancialmente o debate e
a participación nas distintas estruturas in-
ternas. Mentres, a atención cidadá centrá-
base nun modelo de participación
democrática moito máis horizontal: o das
distintas mareas e candidaturas de uni-
dade cidadá, que fornecían os requirimen-
tos da xente de que non só mudasen as
políticas, senón que se contase coa  súa
participación activa para esa remuda.

Mais Podemos esqueceu tamén a clave te-
rritorial, malia a valiosa proclamación do
seu respecto á plurinacionalidade do Es-
tado e, deste xeito, atopouse co rexeita-
mento do nacionalismo mallorquín de Mes
e de dúas das principais forzas coaligadas
no Compromís valencíá a partillar candi-
datura con eles. En Catalunya erraron na
lectura da clave electoral, ficando diluídas
nunha mensaxe confusa que moitos ten-
tan sumar sen xeito na conta dos votos
unionistas.  Barcelona en comú, a candi-
datura que levou Ada Colau á Alcaldía,
abstívose de adherir Podemos no pasado
proceso electoral  e agora ofrece unha
ampla coalición, mais de soberanía estri-
tamente catalá na que Podemos sexa unha
peza importante, pero unha peza máis.
O de Galicia é aínda máis complexo. Se-
guirémosllo a contar moi axiña.

T
res novas enquisas publicadas nos
últimos días pola Sexta, ABC e La
Razón prognostican que o PP e

máis C´s  quitarían maioría absoluta. Á
vista destes catro anos e das propostas
dos de Albert Rivera semella que enfron-
taríamos novos tempos de sofrimento
para os servizos públicos e os intereses
das maiorías sociais, en xeral, mais tamén
para o autogoberno e, con él, para as po-
sibilidades de reactivación económica de
Galicia.
Velaí que sexa precisa esa ampla conver-
xencia do galeguismo e do progresismo
para enfrontar as dúas claves da vindeira
lexislatura estatal: a territorial e a das
persoas. Tendo en conta que as reformas
institucionais que posibiliten a blindaxe
e substancial incremento do autogoberno
son clave para os intereses da nosa xente.

Galicia non ten peso poboacional nin eco-
nómico no Estado e as bases da súa eco-
nomía non son importantes para ningún
partido estatal. Precisamos, máis ca nin-
guén, un autogoberno eficiente e ben fi-
nanciado para garantir o benestar da nosa
poboación.
Esta chamada á unidade foi quén a ilusio-
nar milleiros e demostrou que as eivas
para a unidade non están na cidadanía do
común, senón nas cúpulas políticas. E aí
non fica ninguén exento de culpa. Porque
se o preacordo de Podemos, Anova e EU
supuxo unha emenda á totalidade a un
proceso aberto e baseado no protago-
nismo cidadán, a ausencia do BNG á xun-
tanza de partidos e organizacións do 2 de
outubro tampouco contribuiu ao progreso
deste proceso de converxencia.
Remata o tempo. Dez candidaturas muni-
cipais de unidade veciñal, Compromiso
por Galicia e ducias dos nosos máis sen-
lleiros intelectuais e pensadores veñen de
facer as derradeiras chamadas á unidade.
Todos sabemos que o acordo é posíbel
dende a intelixencia e a xenerosidade.
Impedilo será un grave erro histórico e
contribuirá directamente ao noso empo-
brecemento e á nosa irrelevancia.
Pola contra, facer posíbel esta confluen-
cia e abrir canles para a participación ci-
dadá na súa xestión e gobernanza dotaría
a Galicia dun instrumento potente para a
súa afirmación e defensa do seu autgo-
berno e dos seus intereses económicos e
sociais, mais tamén para animar e estru-
turar a profundizaciòn da democracia e o
progreso da economía, garantíndolle á
nosa xente o benestar ao que ten dereito.

Un erro histórico

Podemos e o factor nacional (I) A necesidade política da confluencia

Cadernos da viaxe Por: Xoán Antón Pérez-Lema L.

A culpa foi do maquinista

n Ilustración de Félix Ronda



Xa  Rosalía se laiaba do aban-
dono de Galicia polos homes
e mulleres (pero sobre todo

homes) que se ían, que emigraban e
abandoaban a Terra.
“Este vaise, aquel vaise // e todos,
todos se van // Galicia sen homes
quedas // que te queiran traballar”.
Que diría hoxe a Nosa  poetisa se
presenciara o abandono que nestes
momentos  se está  fraguando polos
homes e mulleres galegos/as que din
amar a Terra e que son  capaces de
discutir ata o agotamento para non
chegar a ningures; de sentarse  e er-
guerse unha e outra vez sen ser quen
de acadar un acordo  para traballar
xuntos pola Terra.
Todos din ser máis galeguitas, máis
nacionalistas,  que Castelao, que Ro-
salia, que Curros,.. pero á hora de
prantexarse unha solución  conxunta
para que Galicia poida ser traballada
`polos seus, para que as nosas leiras
non sexan axiña campo de experi-
mentación de empresas foráneas que
só lles interesa o lucro que delas poi-
dan conseguir; cando teñen que
tomar decisión  importantes, nun
momento crucial para o futuro da
nosa Terra, do noso Goberno galego,
entón sacan os ases que levan sem-
pre na manga e xogan cada quen a
súa propia partida.

Un que xa peitea ruzas dende tempos
ha,  foi testemuña de momentos `pa-
recidos ao longo dos últimos 30

anos. Proxectos ilusionantes que pa-
recían ser o final do túnel que nos
traia dende os tempos escuros (Uni-

dade Galega, coalición Galega, reuni-
ficación do nacionalisnmo de esquer-
das no BNG), atopámonos outra vez
cos mesmos protagonistas, practica-
mente, agás os que xa morreron, e
cos mesmos argumentos que só ser-
ven para non mover os marcos das ra-
quíticas leiras políticas que cada
quen entende ser propietario en ex-
clusiva.
Asi nos irá, chegaremos a Madrid,
como sempre, a refuxo dos que cor-
tan o bacalao. Alí solicitaremos sen-
tarnos na mesa e xogar a partida;
dirannos que como moito, podemos
dar cartas e servilos cafés. Todos se
tirarán os trastos á cabeza do adver-
sario, considerado, cecais, como ene-
migo. Todos se laiarán e culparáns a
calquera, non importa quen; o que
importa é salvar  a cara desta des-
feita que nestes momentos se está
fraguando.
Nos non queremos ser cómplices,  por
iso mostramos o noso máis rotundo
rexeitamento a este tipo de compor-
tamentos políticos. Serán eles e elas
os responsables de que Galiza xa non
volte a ser o que foi e o que debera
e podía ser.
Que lles aproveite, pero comigo que
non conten.
Galiza sen políticos quedas  que te
saiban defender!!.

Por: Guillermo Rodríguez Director
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T
odos sabemos quen foron
os culpables das ansias se-
cesionistas que agora,

máis ca nunca, aboian. Non só
en Catalunya. Anque ninguén lles
pediu responsabilidades –aos
culpables- desta situación de
querer abandonar o Estado. Ese
mesmo que non quixo recoñecer
a especifidade de cada nación. E
hai que recoñecer, malia a quen
pese, que os sucesivos gobernos
–pero en especial este- españois
comportáronse de xeito invasivo
e pouco respectuoso. Sempre
axudados dos seus corifeos, dou-
tros eidos do poder, dos poderes.
Mesmo os xornais subvenciona-
dos a cambio de discursos reco-
rrentes e mentiras. Non é nada
raro, dado o seu procaz compor-
tamento aniquilador e centra-
lista. Como se poden esperar
senón, estas reaccións tan ofen-

sivas, estas manipulacións desde
a absoluta corrupción dos pode-
res? Tampouco se poden deixar
de sentir as lóxicas protestas
diante do abuso de poder, as in-
terferencia, as malas artes que
son tan habituais e que veñen
contra as sensibilidades e senti-
mentos fondos de pertenza, fóra
da mínima educación e conside-
ración intelixente, da considera-
ción en estima, en vez de vir ao
desguace das nosas singularida-
des. É tempo de dicir, que estas
nacións “periféricas” están ata o
gorro de aturar desprezos e dis-
pensas, dependencias que nos si-
túan súbditos de algo ou de
alguén, desconsideracións e
malos tratos, malos gobernos e
peores xestións do noso, nos que

sucesivamente nos miran desde
Madrid ou desde os que nos
miran –ao  lonxe, claro- desde
aquí, amparados en despachos e
decidindo por nós de canto a nós
nos afecta. Gobernan contra
nosa, iso é evidente. Non progre-
samos, non avanzamos e gastan
alegremente os nosos cartos e as
nosas ansias de porvir. Non ata-
llan os problemas e non saben
solucións, seguen co enchufismo
de antano, coa corrupción que os
emporca a todos, uns por exer-
cela e outros por amparala ou si-
lenciala. O peor de todo é que
destrúen o futuro e a ilusión,
tamén a dos nosos fillos. Pero
son eles, traidores de nós e de si
mesmos, incumpridores de cal-
quera ocorrencia por mor duns

votos ou duns billetes. Son mafia
e andan a pillar cacho en todo
canto se move. Deterioraron a in-
cipiente democracia, non a dei-
xaron camiñar, para chegar ata
cotas de mínima dignidade. Esta-
mos nun punto onde non se re-
coñece como tal, como
democracia. Con limitacións de
todo –empregaron a crise para
xustificar as súas sinistras velei-
dades-, con supostos de culpabi-
lidade, aniquilando dereitos
sociais necesarios por medio de
ameazas, de medos, de leis novas
de cidadanía, de paro, de traballo
precarísimo, de deficiencias na
sanidade e no ensino, de guerras,
de morte, de soidade, de máis
medos.  E aquí estamos, agar-
dando desaparezan. Son como

unha maldición, esa mesma que
nos nega, que invalida á mesma
xustiza (tamén manipulada, elu-
cubradora, tardía, trocada, desi-
gual…) incapaz de asumir unha
reforma constitucional necesaria
para saír desta foxa, desta ines-
tabilidade e abuso no que esta-
mos e que, eles, provocaron. Tiña
alguén que esixir responsabilida-
des. Teremos que esixir responsa-
bilidade e actuar en
consecuencia.

Baldomero Iglesias Dobarrio

Mero

A
conformación dos pobos
e das nacionalidades é
produto da sedimenta-

ción ao longo do tempo e na
terra dos contactos e interrela-
cións producidas a través dos
séculos. Ningunha nación ou
pobo, por moi homoxéneo e
compacto que poida semellar
hoxe, é alleo a isto. Todos, en
maior ou menor medida son
froito das circunstancias que
lles tocou vivir. Galicia, nación
atlántica, tamén. 
O “ser galego” é receptor das
achegas doutros pobos, e sen
dúbida tamén o pobo xudeu, a
milenaria cultura hebrea, son
parte da nosa identidade na-
cional forxada no transcurso
dos séculos. Cal é esa achega
xudía a Galicia? 
Difícil dicilo con precisión, hai
no noso país persoas infinita-
mente máis capacitadas ca min
para dar -ou tentar dar-, unha
resposta. Pero o certo é que
Galicia e os galegos non eran
obviamente iguais no ano 1000
ou no ano 1492, o carácter e a
identidade galega recibiu con
intensidade dispar mais cunha
presenza moi regular ao longo
e ancho do país, a influencia
das moitas comunidades xudías
asentadas en Galicia.
A convivencia no día a día des-
tas comunidades no noso país
tivo sen dúbida influencia na
realidade galega ate a súa ex-
pulsión decretada curiosa-
mente polos mesmos reis de
Castela que tamén decretaran
a “doma e castración” do Reino
de Galicia. 
Certo que coa documentación
da que dispomos actualmente,
non é posíbel definir con pre-
cisión o momento da chegada
dos primeiros xudeus a Galicia.

A máis antiga pode quizais ser
algunha vaga referencia do sé-
culo X, de xudeus xa vivindo
en Celanova. Mais foron moitas
as vilas galegas nas que hai
documentada presenza xudía e
cuxa distribución xeográfica
poderiamos clasificar en fun-
ción dos principais núcleos xu-
deus e que xira sobre tres
zonas:  Norte (Viveiro, A Co-
ruña, Ribadeo, Pontedeume e
Betanzos), sur (Ourense, Mon-
forte de Lemos, Allariz, Cela-
nova, Ribadavia, Tui,
Pontevedra e Baiona) e San-
tiago de Compostela.
Esta interrelación, esta convi-
vencia foi según afirman nos
seus traballos referenciais no
tema tanto a profesora Gloria
de Antonio Rubio (Los judíos
en Galicia (1044-1492), como
José Ramón Ónega (Los judios
en el Reino de Galicia)  e en
base á documentación atopada
e investigada, unha boa rela-
ción. Existen numerosas mos-
tras de episodios que amosan
esa boa relación cotiá e na que
atopamos xudeus compartindo
o mesmo espazo urbano, in-
cluso os mesmos traballos e
negocios cos seus conveciños
cristiáns. 
Algúns exemplos podémolos
atopar en Ourense, unha das
cidades galegas que máis do-
cumentación conserva sobre a
comunidade xudía que nela
viviu e onde temos documenta-
ción que por exemplo proba a
asistencia de xudeus á vodas
cristiáns (transgredindo fla-
grantemente a legalidade da

época), ou tamén no mesmo
Ourense e mentres no resto de
Sefarad os xudeus están a su-
frir virulentas persecucións, o
convento de Santo Estevo con-

firma que esta igrexa cede uns
terreos lindeiros a ela para am-
pliar o cemiterio xudeu. Ou sen
saír da cidade das burgas o
asalto no ano 1442 da sina-

goga de Ourense e onde nunha
insólita decisión a propia au-
toridade cristiana ameazou de
excomuñón aos culpables do
asalto.
Sen dúbida a reducida numeri-
camente comunidade xudía
axuda a explicar esta boa rela-
ción, mais é tamén innegábel
que o antisemitismo, en
grande medida imaxinario e
irracional, non precisa en ab-
soluto dun elevado número de
xudeus para manifestarse.
Tamén é certo que o Reino de
Galicia ficaba na periferia do
poder uniformador, obsesio-
nado pola homoxeneidade reli-
xiosa que representaba a coroa
de Castela e na que o antise-
mitismo era unha válvula de
escape habitual das tensións
sociais. 
Fica pendente como tantas
cousas no noso país, o estudo
profundo e completo da pre-
senza da pegada xudía na con-
formación de Galicia. Temos
historiadores de enorme capa-
cidade que veñen facendo un
traballo serio de recollida e es-
tudo das documentacións, mais
na miña opinión, de xeito des-
coordinado e sen a continui-
dade precisa para poder
rematar unha difícil investiga-
ción soterrada nos séculos. Os
citados xa Gloria de Antonio
Rubio e José Ramón Ónega
mais outros como Felipe Aira,
Suso Vila ou Carlos Barros, son
historiadores coa capacidade e
o saber para levar adiante este
inxente traballo. Falta só von-
tade política, vontade de saber
un pouco máis de nós mesmos
no pasado para saber máis de
nós mesmos no noso presente
e tamén do noso futuro como
país, como Nación. 

Por: Pedro Gómez-Valadés

A construción de Galicia e a achega 
dos xudeus galegos

Esixir responsabilidades
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O
Forte da Lagarteira já
pedia há muito uma me-
dida e a população de Vila

Praia de Âncora assim dizia.
No passado dia 7, aquele que era
propriedade e gestão da Marinha
Portuguesa passou a ser dirigido
pela Câmara Municipal de Ca-
minha, através de um protocolo
estabelecido pelas duas entidades
que vigorará durante 5 anos.
Pelo meio há acusações de falta
de lealdade. Revelamos as reac-
ções dos envolvidos: presidentes
da Câmara Municipal de Caminha
e da Junta de Freguesia de Vila
Praia de Âncora. Mas também o
PSD acusa «mais um espectáculo
ao jeito de Miguel Alves». 
Este protocolo agora assinado irá
permitir à autarquia caminhense
dar uma nova vida a este patri-
mónio. Segundo Miguel Alves,
presidente da Câmara Municipal
de Caminha, «o Forte da Lagar-
teira é um imóvel de referência no
concelho de Caminha e, em par-
ticular, em Vila Praia de Âncora,
uma freguesia com défice em ma-
téria de locais capazes de acolher
actividades culturais e tem um
enorme potencial, nomeadamente
para a realização de eventos.»
No referido protocolo ficou  esta-
belecido que esta cedência seria
sem custos para a autarquia.
Assim, o Município assumirá a
conservação, manutenção e cus-
tos de funcionamento, como
água, electricidade e gás, por
exemplo.   
O Forte da Lagarteira, datado do
século XVII, já encontrava-se en-
cerrado há algum tempo e sem
nenhum aproveitamento das suas
potencialidades. Foi mandado
construir por D. Pedro II  (1640 –
1668/1690) na sequência das
guerras da Restauração da Inde-
pendência para o reforço da costa
portuguesa perante a ameaça es-
panhola, integrando-se na linha
de defesa estrategicamente colo-
cada nas margens do rio Minho e
ao longo da Costa Atlântica.
Segundo os entendidos nesta ma-
téria , a sua planta estrelada com
baluartes faz deste imóvel uma
verdadeira fortaleza, tornando a
designação de forte incorreta.
No entanto, outros que sugerem
que este imóvel, bem como ou-
tros construídos no séc. XVII na
costa portuguesa entre Vila Praia
de Âncora e Esposende, reúnem
as mesmas características consti-
tuindo um modelo, representando
o avanço no sistema de defesa e
vigia e, possivelmente, resultam
da elaboração do mesmo arqui-
tecto projetista, havendo a hipó-
tese de se estender até ao
Guadiana, integrada uma política
de defesa da costa e da linha de
fronteira.

No interior, possui uma pequena
praça de armas enquadrada por
três construções com cobertura e
um jardim.

Infidelidades

Ainda mal iniciou a nova vida do
Forte da Lagarteira e já se gerou
a polémica. Assim se pode cons-
tatar num comunicado do PSD de
Caminha sob o título de «oportu-
nismo político» e no qual se sa-
lienta que «o presidente da
Câmara Municipal de Caminha
apropria-se de uma diligência do
Presidente da Junta de Freguesia
de Vila Praia de Âncora e exclui
este último do protocolo.»
Para esta força política o proto-
colo estabelecido entre a Ma-
rinha Portuguesa e a Câmara
Municipal de Caminha na cedên-
cia do Forte da Lagarteira só foi
alcançado «devido ao presidente
da Junta de Freguesia Carlos Cas-
tro ter encetado inicialmente as
diligências para  tal.»
Na nota de imprensa do PSD de
Caminha é dito que «o presidente
da Câmara, vendo aqui uma opor-
tunidade de fazer mais um espec-
táculo ao seu jeito, sem
comunicar nem chamar o presi-
dente da Junta para participar na
concretização do protocolo,
levou-o à reunião de Câmara sem
avisar Carlos Castro. Estranha-

mente, em sede de reunião de Câ-
mara, o presidente Miguel Alves
não colocou o nome da Junta de
Freguesia de Vila Praia de Âncora
no referido num protocolo.» Para
os social-democratas «pior ainda,
e grave, foi o facto de trazer este
protocolo para aprovação di-
zendo que era da sua inteira ini-
ciativa e responsabilidade,
desprezando assim o verdadeiro
mentor e impulsionador deste
projecto protocolar que, a ser
bem explorado pode ser manifes-
tamente interessante para Vila
Praia de Âncora.»
Os vereadores ´laranjas’ votaram
contra porque «o presidente da
Câmara não quis fazer um proto-
colo tripartido onde contem-
plasse, de forma justa, a Junta de
Freguesia.»
O Minho Digital ainda tentou
contrastar esta informação junto
de Miguel Alves, presidente da
Câmara Municipal de Caminha,
mas até ao fecho da nossa edição
não recebemos nenhuma res-
posta.
Ao Minho Digital, o presidente da
Junta de Freguesia de Vila Praia
de Âncora confirmou que seria
sua pretensão que o dito Forte fi-
casse sobre a alçada do executivo
que preside e assim dinamizar
aquele equipamento. Com esse
objectivo conseguiu uma reunião
com o Almirante Cunha Lopes,
para tratar da questão do Forte
da Lagarteira. Carlos Castro
adiantou-nos que, na altura,
«sob a égide da boa fé» convidou
o presidente da autarquia camin-
hense a estar presente.
Para este autarca (ver comuni-
cado na íntegra em anexo)  pe-
rante tal atitude  sente-se «
profundamente enganado.»
Acrescencenta, ainda, que tudo

isto se pode comprovar com os
ofícios enviados numa primeira
instância à Capitania do Porto de
Caminha, assim como nas actas
das assembleias de freguesia.

COMUNICADO DA
JUNTA DE
FREGUESIA DE VILA
PRAIA DE ÂNCORA
Assunto: Protocolo de Concessão
do Forte da Lagarteira.
Esta Junta de Freguesia vem por
este meio esclarecer toda a po-
lémica referente ao Protocolo de
Concessão do Forte da Lagarteira
à Câmara Municipal de Caminha,
levado à aprovação na Reunião
de Câmara do dia 07/10/2015.
Como esta Junta de Freguesia
sempre se pautou pela TRANSPA-
RÊNCIA E HONESTIDADE nos seus
atos, torna público todo o de-
senvolvimento deste assunto.
A Junta de Freguesia reconhe-
ceu, logo após a Tomada de
Posse, que o Forte da Lagarteira
é um marco histórico da nossa
Freguesia e um Monumento
muito procurado pelos Turistas e
pela população em geral para vi-
sita. Por esse motivo, encetou
duas reuniões com Exmo. Senhor
Capitão do Porto de Caminha
para lhe dar conhecimento do
seu interesse na concessão do
Forte à Junta de Freguesia, para
fins de visitas, eventos culturais
e pedagógicos, tudo dentro da
sua harmonia, destacando o seu
valor Patrimonial, Arquitetónico
e respeitando a sua História.
O processo sobre o interesse da
Junta de Freguesia na concessão
do Forte da Lagarteira pode ser
consultado na secretaria da
Junta pelos ofícios enviados ao
Capitão do Porto de Caminha,

com as referên-
cias nº OF-
2/2014 de

06/01/2014 e nº OF-231/2014
de 13/10/2014. Estes ofícios
foram reencaminhados pelo
Exmo. Senhor Capitão do Porto
de Caminha para o Ministério da
Defesa.
Tendo sido favorável a resposta
do Ministério da Defesa aos nos-
sos ofícios, fomos contatados
para uma reunião dentro do
Forte da Lagarteira com o Exmo.
Senhor Almirante Cunha Lopes
(Diretor Geral da Autoridade Ma-
rítima) e o Exmo. Senhor Coman-
dante do Porto de Caminha.
Esta Junta de Freguesia, dentro
da sua BOA FÉ, achou por bem
convidar o Exmo. Senhor Presi-
dente da Câmara Municipal de
Caminha (Dr. Miguel Alves) a
estar presente na reunião, pela
importância da mesma, tendo
este comparecido na data e hora
marcada acompanhado pelo
Exmo. Senhor Vice-Presidente
(Eng. Guilherme Lagido).
Desta reunião, foi obtido o pare-
cer favorável do Exmo. Senhor
Almirante Cunha Lopes, tendo
sido dito que não havia inconve-
niente na nossa pretensão desde
que salvaguardados os interesses
da Repartição Marítima naquele
local. Estas três Entidades acor-
daram que, entre a Câmara Muni-
cipal e Junta de Freguesia,
apresentariam um projeto para a
reabilitação daquele espaço e
outro para a realização de Even-
tos Culturais.
Tendo a Junta de Freguesia de
Vila Praia de Âncora tomado con-
hecimento de um protocolo de
Concessão do Forte da Lagarteira
aprovado em reunião de Câmara
e após todo o esforço, dedicação
e transparência que teve no de-
correr deste processo, vem esta
Junta demonstrar o seu descon-
tentamento por não fazer parte
do referido protocolo, nem ter
sido informada da elaboração do
mesmo por parte da Câmara Mu-
nicipal de Caminha e Marinha.
Apesar deste desfecho esta
Junta Freguesia reconhece a im-
portância do protocolo para Vila
Praia de Âncora e sua População,
congratulando-se por este im-
portantíssimo Património vir a
ser disfrutado por todos os An-
corenses e nossos visitantes.
Esta Junta de Freguesia tem por
direito próprio fazer este comu-
nicado aos Ancorenses, visto que
o Forte da Lagarteira se encontra
dentro da sua área geográfica.
Vila Praia de Âncora, 08 de Ou-
tubro de 2015
O Presidente da Junta de Vila
Praia de Âncora,
Carlos Fernandes Alves de Castro

Por: Isabel Varela
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O
sector científico
está a vivir un des-
mantelamento pro-

fundo neste momento, e
vén ocorrendo dende hai xa
ben tempo. Este desmante-
lamento ten consecuencias
persoais de fondo calado
que se traducen nunha si-
tuación de difícil manexo
para as persoas involucra-

das que se poden ver guia-
das ao abandono da súa
actividade científica.
Unha vez que na balanza
da ponderación persoal e
profesional sae como resul-
tado a decisión de marchar,
de saír da ciencia, de saír
do terreo da investigación,
ben sexa por non querer
marchar fóra ou ben por
estar farto do sistema de
investigación do país ou da
propia investigación, un
atópase cun proceso de re-
conversión profesional.
Este proceso de reconver-
sión é moi similar á recon-
versión doutros sectores
profesionais do país, e non
menos polémico, aínda que
quizais si máis anónimo e
máis oculto para a socie-
dade. Unha das razóns
deste anonimato, é sen dú-
bida a marxinalidade da in-
vestigación como sector.
Ademais, as persoas que
potencialmente están máis
abocadas a sufrir esta re-
conversión, ou mesmo que
xa a sofren, son persoas
que ben seguro levan anos
sometidas a unha precarie-
dade laboral difícil de co-
ñecer se non hai un
vencello directo co ámbito
científico. A marxinalidade,
a precariedade, a tempora-
lidade e o tipo de traballo
fan que a investigación le-
vada a cabo por postos de
traballo non consolidados
non se manifeste ou se
poida comparar cunha si-
tuación laboral normal, sen
que estas situacións labo-

rais normais sexan tam-
pouco un referente.
Sen entrar a valorar a difi-
cultade, nin obxectiva nin
subxectivamente, desa re-
conversión do persoal que
ten que abandonar un oficio
no que se vén especiali-
zando e realizando durante
un longo tempo e no que
chegou a acadar unha efi-

ciencia e un desenvolve-
mento completo, cabería
marcar unha liña divisoria
entre dous tipos de orixe
profesional no tecido inves-
tigador. A primeira orixe
sería ese tipo de investiga-
ción máis tecnolóxica ou
simplemente cunha maior
aplicabilidade dende o
punto de vista do que a so-
ciedade demanda, e a se-
gunda orixe sería a ciencia
ou a investigación básica,
baseada na mellora e no
avance do coñecemento en
si mesmo. Xa a propia divi-
sión e a denominación de
cada tipo fálanos da maior
ou menor dificultade na re-
conversión das persoas in-
volucradas en cada un dos
casos, ou das posibilidades
de inserción no mundo pro-
fesional fóra da investiga-
ción. Con maior ou menor
dificultade na reconversión,
ambas orixes posúen un
punto en común á hora de
mudar de actividade profe-
sional, xa que se proceda de
onde se proceda ou sexa o
que for o campo de aplica-
ción, non hai nin trazas dun
plan ou camiño de recon-
versión artellado dende as
institucións nin ningún

outro lado, pese a ser un
proceso este que ao ano in-
volucra a un grande número
de persoas, moitas máis
neste tempo no que este
proceso está potenciado por
un sistema moi deficitario
en investimento no I+D+i.
Obviamente, canto máis
preto estea o campo de
aplicación dos requirimen-

tos da sociedade, máis
doado é atopar unha activi-
dade nova á que adscribirse,
pero o problema é que estes
campos non son moitos nin
moi comúns na investiga-
ción, e ademais téndese a
considerar que nada que
non se poida aplicar a curto
ou medio prazo ten un valor
social, cando, fóra do que
significa por si mesmo o
avance no coñecemento, de
importancia capital, moitos
dos avances científicos ou
das aplicacións tecnolóxicas
das que agora gozamos
teñen a súa orixe en inves-
tigacións nas que os resul-
tados ou a aplicabilidade a
medio-longo prazo non se
podían nin imaxinar.
Pedir un plan para a recon-
versión do persoal excluído
do sistema de investigación
non ten sentido nestes mo-
mentos nos que non hai tra-
ballo en xeral de ningún
tipo, pero si que sería im-
portante dar algunha solu-
ción ou amparar dalgún
xeito este tipo de situa-
cións. Un primeiro paso po-
dería ser que estas
situacións se recoñecesen
dende a sociedade, poñer de
manifesto que hai xente
que, tras investigar no país,
marchar fóra e obter recoñe-
cemento, volveu con algún
tipo de axuda de máis ou
menos prestixio, e tras re-
matarse esta, vese sen máis
amparo que a indiferenza
social e un futuro no país
moi complicado na investi-
gación ou fóra dela.

Por: Anxo Mena

A reconversión do sector científico

O
pasado 28 de se-
tembro Xavier
Simón renunciaba a

acta de concelleiro de
Arbo, deixando o seu
posto tamén como lider da
oposición. Unha gran
perda para a política local
e a loita polos intereses
dos mais humildes veciños
do concello, pois Xavier
Simón viviu políticamente
cun obxetivo primordial: o
franciscanismo político, a
axuda desinteresada a
favor dos máis humildes,
dos máis necesitados, an-
tepoñendo sobre todo o
ben común. Magoa que en
moitas ocasións non fora
comprendido. Tal vez a súa
humildade, modestia, sin-
ceridade e honradez, ade-
mais de abrir a casa do
concello os seus lexítimos
propietarios  e sentirse un
mais entre eles, un servi-
dor do pobo, sin privile-
xios nin atributos de
poder, non foi considerado
por algúns -escravos do
servilismo- digno dun al-
calde. Renunciou a presen-
tarse a postos mais
elevados para os que foi
chamado, pola súa voca-
ción de servizo público os
seus veciños; preferiu a
política de cercanía rexei-
tando despachos onde non
se estivera en contacto
coas persoas.
Xavier Simón traballou os
anos que estivo de conce-
lleiro na oposición e os
tres que rexentou a alcal-
día, sin mirar por enriba
do ombreiro a ninguén,

poñéndose sempre a altura
e as circunstancias da ve-
ciñanza, cunha vocación
de servizo ós demais, cun
compromiso e cun respeto
por todos sen excepcións,
non distinguindo condi-
ción social; él que na vida
profesional tan altas cotas
ten acadado. 
Cando digo franciscanismo
político, digo caridade,
digo tolerancia, digo ir-
mandade, digo loita contra
a inxustiza, digo sufrir nas
propias carnes o impera-
tivo dos poderososos, moi-
tos deles anclados e
resentidos por tempos pre-
democráticos... digo tan-
tas cousas dun home que
soupo ser políticamente
libre, comprometendose
coa liberdade dos demais,
sen exclusións.
Pero tamén fixo política de
alto nivel, de moi alto
nivel, conseguindo un
feito que ainda que non é
tanxible -non é asfalto,
nin formigón, nin alu-
meado público a cambio de
votos- si ten unha impor-
tancia máxima: sacar o
embargo económico que
lastraba o concello. Cando
él chegou a alcaldía no
ano 2011, o Concello de
Arbo vivia sumido nunha
profunda crise económica,
devedas moi importantes
a proveedores e a suminis-
tradores, coma o caso de
Fenosa, que facían temer
unha intervención do Es-
tado. Cunha política de
axustes e negociacións,
conseguiu reflotar a eco-

nomía de Arbo e sacar o
concello da lista negra.
Magoa que os resultados
da recuperación económica
que él e o seu equipo de
goberno puxeron en mar-
cha deron os seus froitos
despois daquela moción de
censura incomprensible,
auspiciada en sabe Deus
que intereses, que o puxo
fora da alcaldía cando o
Concello estaba en dispo-
sición de comezar unha
andaina nova, ilusionante
e de futuro. 
E ainda así, despois de ex-
pulsado da alcaldía nesa
moción de censura –como
dixen- inxustificada e que
deixou a incógnita entre a
veciñanza de con que con-
trapartidas se levou a
cabo, seguiu militando no
franciscanismo, traba-
llando polos demais. Lem-
bro, como anécdota, unha
tarde, mentras conversába-
mos tomando uns refres-
cos, nun bar de Barcela,
que él saia cada pouco a
rúa e conversaba con dife-
rentes persoas. Ante estas
repentinas saídas confe-
soume que estaba me-
diando entre dous veciños
que se tiñan denunciado
mutuamente para que de-
sistisen deste feito pois ia
traerlles gastos e conse-
cuencias para o futuro im-
procedentes. Isto acabou
de demostrarme  a gran-
deza humana de Xavier
Simón.  
Moitas grazas, Xavier, pola
túa adicación e compro-
miso, polo teu sacrificio e
traballo desinteresado. A
túa retirada da primeira
liña política non pode nin
debe ser un afastamento
total, debes estar ahí
como un referente e un
mestre para as novas xera-
cións que están a pedir
paso na vida política e so-
cial do noso Concello e que
no futuro levarán as rendas
téndote presente como re-
ferente. O teu exemplo e
liderazgo vailles servir para
loitar polos principios que
ti loitaches, loitas e vas
seguir loitando. Arbo sigue
necesitándote. 
Na historia do noso conce-
llo o teu paso pola Casa
Consistorial quedará mar-
cado con letras de groria.
Non pode ser doutro xeito. 

Por: Agapito Valado

Xavier Simón: 24 anos de vocación política
franciscana o servizo dos veciños de Arbo

n Xabier Simón
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M
entres escribo estas liñas entérome de que
Gonzalo Hermo vén de recibir por Celebra-
ción o Premio Nacional de Poesía Joven Mi-

guel Hernández que concede o Ministerio de
Educación, Cultura e Deporte á obra máis relevante
de todas as linguas oficiais do estado. Gonzalo
Hermo é o autor que inaugura as pu-
blicacións da editorial Apiario, diri-
xida polas poetas Dores Tembrás e
Antía Otero, que tamén saca á luz
Poesía hexágono. Podería parecer ca-
sualidade mais seguramente non o é.
O autor de Celebración manifestou
nalgunha entrevista que, á falta do
coidado na edición de obras líricas
por mor da crise, o esmero que Apia-
rio pon no obxecto libro xunta a
aposta pola calidade dos textos
supón un aliciente difícil de rexeitar
para un escritor. Esta mesma dilixen-
cia e o desexo de alentar a creación
impulsa o volume que nos ocupa. 
Agustín Fernández Paz, se cadra máis
como docente e como narrador, prologa o libro que
reúne as propostas de Yolanda Castaño, Estíbaliz Es-
pinosa, Celso Fernández Sanmartín, Carlos Negro,
Antía Otero e Dores Tembrás para levar a poesía ás
aulas. Moitas das suxestións están inspiradas en ta-
lleres que os autores levaron a cabo coa rapazada.
Á xenerosidade por partillar a súa experiencia súma-
selle a frescura e falta de prexuízos que
dá o feito de non seren docentes, sa-
cando o caso estimulante de Carlos
Negro, profesor de secundaria para alén
de creador. A dependencia dos programas
curriculares marca as directrices, suma-
mente historicistas e teóricas, que se se-
guen nas clases de Lingua e Literatura.
Descrición das características dos xéne-
ros, de recursos estilísticos, listaxes de

etapas e autores afogan os tempos escolares e des-
terran o fomento da creatividade. A LOMCE limita
aínda máis a liberdade do profesorado que se ve
constrinxido a transmitir uns contidos dos que o
alumnado debe render contas desde ben cedo. O re-
sultado desta praxe escolar pasa polo aborrecemento

da poesía ou, cando menos, polo
medo cara un xénero que os estu-
dantes consideran difícil e pouco in-
teresante. A percepción muda de vez
cando o achegamento á lírica se
produce de xeito lúdico, mesmo na
lectura, e cando os mozos se con-
verten nos actores dos textos. Son
varios os méritos do libro. Por unha
banda, constitúe un receitario que
pode saciar a fame de moitos docen-
tes. Seguro que os rapaces agrade-
cen o cambio de menú. Por outra,
ten o valor pedagóxico de desmiti-
ficar a lírica e amosar que moitas
experiencias cotiás se constrúen cos
materiais cos que se fai a poesía. Só

hai que abrir os ollos. O grafitti e os seus vínculos
cos movementos de Acción Poética, a videocreación
na que os rapaces van moi por diante nosa, as cons-
telacións, haikus, a incorporación de campos léxicos
técnicos ou da ciencia, as propostas de remuíños de
ideas arredor dun concepto ou as performance dina-
mizadoras por parte dos mestres compoñen algun-

has das fórmulas para activar os
experimentos poéticos. Os exemplos
prácticos van acompañados de bibliogra-
fía abonda e de información na rede dou-
tras iniciativas similares. 
Obras como estas garanten que a poesía
siga a ser un dos nosos activos culturais
máis representativos que, ben seguro,
seguirá a colleitar máis premios dentro e
fóra das nosas fronteiras. 

Letras

Escribo paseniño
as letras do teu nome

e remato cun til
para acentuar que tí es
a persoa máis bonita

que vive no meu mundo.
Debúxote.

Repaso trazo a trazo  
a forma dos teus beizos,

intento arremedar
cada unha das palabras

coas que bailas cando falas,
e cando me achego a elas

Rosalía as acocha:
un ollo aberto,

o outro soñando.
Ti dormes.

Podo verte camiñando
ás palpadas, entre cores.

Pelexando con pantasmas;
dedicándolle cancións á lúa.

Mentres tanto, 
xa non chove.

Óense berros lonxanos
e asubian as árbores

outro día máis,
durante quen sabe cantas horas,

nun intento de lembrarme a
casa

onde ti xa non me esperas.

Oxalá chorara o ceo
pois as miñas bágoas

non fan florecer campos,
non che fan florecer a ti.
Tan só núbranme as ideas

que o vento 
xa non desguedella,

esas que aínda
agárdante aquí.

Poema Premiado no concurso
convocado pola Fundación Rosa-

lia de Castro.

Por: Laura de Cáceres Iglesias

Morriña
Por: Inma Otero Varela

Aprender a vivir a (na) poesía
VV.AA. Poesía hexágono. Ollada e experiencia. 
Proposta e resposta nas aulas (Apiario, 2015).

Ledicia Costas gaña o
Nacional de Literatura

Infantil e Xuvenil

A
novela Escarlatina, a coci-
ñeira defunta (Xerais), de
Ledicia Costas (Vigo,

1979), obtivo o Premio Nacional
de Literatura Infantil y Juvenil na
súa edición
2015. Trátase,
segundo o xu-
rado, “dunha
obra extraordi-
naria, humo-
rística e
rompedora no
contexto da li-
teratura infan-
til e xuvenil
actual que
destaca tamén
pola súa fácil
lectura, polo
seu humor es-
calofriante, e
pola habili-
dade para des-
mitificar o
mundo da
muerte”.
Tan emocio-
nada como
sorprendida.
Chorou e riu ao mesmo tempo e
“xa non só porque me elixiran
senón porque se decidiran por un
libro nun halingua 'minorizada. É

unha dobre alegría", sinalou a
autora Costas a Efe nada máis co-
ñecer o veredicto.
Ledicia Costas debutou na novela
con Unha estrela no vento

(1999); á
que seguiron
O corazón de
X ú p i t e r
(2012, Pre-
mio Neira
V i l a s ) , R e -
cinto Gris
(2014) e Es-
carlatina, a
cociñeira de-
funta (2014)
que mereceu
o Premio
Merlín de Li-
teratura In-
fantil, o
Premio Fer-
venzas Lite-
rarias, o
Premio Xosé
Neira Vilas da
Asociación
Galega de
Editores, e xa

foi incluido na Lista de Honor do
IBBY (International Boardon
Books for Young People) para
2016.

Hélia Correia: Prémio Camões 2015

D
o 1 ao 31 de outubro , na
Biblioteca Municipal José
Régio e organizado pela

Câmara Municipal de Vila do
Conde, pode-se visitar a exposi-
ção dedicada a Hélia Correia,
prémio Camões 2015.
A escritora foi, por unanimidade,

distinguida com o maior galar-
dão de Literatura em língua por-
tuguesa, sucedendo assim ao
poeta e historiador brasileiro Al-
berto da Costa e Silva. "Não
quero parecer arrogante nem
mal-agradecida", dizia para o
DN, comentando o galardão que,
garante, "tem muito relevo" na
sua vida. Contudo, continuava:
"Sinto-me quase uma usurpadora
de nomes que considero muito
mais sérios, capazes de fazer es-
cola".
Atribuído pela primeira vez em
1989, e estreando-se com a dis-
tinção do escritor Miguel Torga,
o Prémio Camões resulta de um
protocolo assinado entre o Es-
tado português e brasileiro em
1988 para distinguir um autor de
língua portuguesa que, "pelo
valor intrínseco da sua obra,
tenha contribuído para o enri-
quecimento do património lite-

rário e cultural da língua
comum". Tem o valor de cem mil
euros.
Torga encabeça uma lista que,
ao longo de 27 anos, viria a in-
cluir os portugueses Virgílio Fe-
rreira (1992), José Saramago
(1995), Sophia de Mello Breyner
(1999), António Lobo Antunes
(2007) ou Manuel António Pina
(2011), os brasileiros Jorge
Amado (1994) e, entre outros,
João Ubaldo Ribeiro (2008), o
angolano Pepetela (1997) e o
moçambicano Mia Couto (2013).
Escritora portuguesa contempo-
rânea (1949). Apesar do seu
gosto pela poesia, é como ficcio-
nista que é reconhecida como
uma das revelações da novelís-
tica portuguesa da geração de
1980, embora os seus contos,
novelas ou romances estejam
sempre impregnados do discurso
poético.
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O
Tribunal da Comarca de Lisboa
deferiu na passada 3ªfeira uma
providência cautelar interposta

pelos advogados do ex-Primeiro Ministro
Sócrates para impedir que qualquer pu-
blicação do grupo de comunicação Cofina
publique qualquer notícia relacionada
com a ‘Operação Marquês’ em que José
Sócrates é o mais mediático dos argui-
dos. Pretende a juíza que dois dos jorna-
listas que, legalmente, se constituíram
assistentes não possam publicar algo.
Não tendo eu formação de direito ade-
quada à situação, deixarei tal matéria de
lado, pese embora já ter ouvidos discus-
sões divergentes. Agora o que não se
compreende é que esta medida, este si-
lêncio, também seja exigido a qualquer
outro jornalista do grupo empresarial sob
pena de incorrer em crime de desobe-
diência … Curiosamente, na quase gene-
ralidade da comunicação social, este

despacho judicial
e suas repercus-
sões em termos
de liberdade de
imprensa, foi tra-
tado ao de leve.
Medo? Mordaça?
Encolher de om-
bros perante a re-

alidade e receio de retaliações? O que
aconteceria se em vez de Sócrates fosse
o banqueiro Ricardo Salgado? Será que,
também aí, os partidos e políticos ‘de re-
ferência’ ou ‘de moda’ se mantinha cala-
dos?
O texto e o pretexto para a censura dife-
rem, mas o princípio e o resultado nem
por isso!...
Em 1936, o Estado Novo fazia-o com
força de lei: em 14 de Maio, o Diário do
Governo publicava o decreto-lei 26589
que proibia as Instituições do Estado de
publicar editais e anúncios “em jornais
cuja ideologia é oposta à do Estado e
que incansavelmente trabalham por
destruir os princípios fundamentais da
Constituição Política”. Por outro lado,
os jornalistas eram controlados nos seus
textos que acabam cortados parcial-
mente e por vezes excluídos às ordens
dos censores espalhados estrategica-
mente por todo o país. Salazar institu-
cionalizara a “censura” que era vigiada
pelo SNI e já posteriormente, Marcello
Caetano dar-lhe-ia o nome de “exame

prévio”. Posteriormente, no PREC pós 25
de Abril, o Diário de Notícias de José Sa-
ramago e o República de Raul Rego, con-
heciam novos censores e assistiu-se a
uma ‘purga’ de saneamentos.
E qual é o panorama nesta “Democracia”
dos dias de hoje?
Não é possível dizer que a censura e a
auto-censura foram para sempre banidas
da vida dos jornais portugueses. Tentou-
se, inclusive, comprar uma televisão e,
não o conseguindo, depressa se desfize-
ram de quem não lhes servia os propósi-
tos. Até num patamar inferior a tentação
manipuladora é latente. Basta pensar
numa qualquer Câmara Municipal retirar
toda a publicidade de um jornal – e o
caso é mais escandaloso por mais habi-
tual na imprensa regional - ou injectar
publicidade encoberta (paga pelos muní-
cipes) com o objectivo de meter as notí-
cias criteriosamente elaboradas pelos
seus gabinetes de imprensa. E ainda,
noutras situações, exigir o afastamento
de colunistas ou jornalistas como moeda
de troca desse “pacote” de compra de

consciências àqueles que não merecem a
carteira profissional e esquecem os de-
veres deontológicos que assinaram e pro-
meteram cumprir. Tudo sob a vergonhosa
velha máxima de ‘quem não está comigo,
é contra mim’. Um censor dos que inicial-
mente falámos assemelha-se a um ‘me-
nino de coro’ destes novos arautos da
liberdade de um sistema político desa-
creditado, moribundo. De facto, é uma
forma infame do Poder “sanear” aqueles
a quem chamam de “polémicos” e “con-
flituosos” pela sua frontalidade, rigor,
objectividade e independência.  
O Poder, mesmo que os seus agentes
sejam transitórios, protege-se, blinda-se
e blinda. Propagandeia “a vitalidade e
enriquecimento da divergência de opi-
niões” com o mesmo entusiasmo e ne-
cessidade com que tenta ‘barricar‘ todo
aquele que o questiona. Monta o cerco e
faz a cama a quem o perturba, a quem o
põe em causa e desafia mesmo quando
estamos perante o interesse público e o
direito/dever dos jornalistas informarem
e serem informados. A Censura persiste,
em meu entender hoje mais hipócrita,
sob o manto da alegada liberdade de ex-
pressão e informação. É a nova Censura:
económica, política, jurídica. Decidida-
mente … um nojo!

Por: Manso Preto

Opinión

Os novos coronéis do ‘lápis azul’ de um
regime moribundo

U
n bo amigo leva anos botando
números. Nun cativo caderno ar-
gallou un calendario, como o

dos presos, cos días e meses que lle fal-
tan para xubilarse. Sabe ata o último
céntimo do que vai cobrar para poder
largarse. Desbotou a amada florentina
(a cidade, non a muller) e decatouse
que camiñar por Bellvedere, atravesar o
Arno pola Ponte Vecchio e pousar nun
café da Piazza della Signoria, era un ex-
ceso orzamentario que non se podía
permitir coa súa pensión de profesor.
Virou os ollos cara o leste. Cando novo
quedara medio birollo de tanto mirar
para Moscova. Foille doado. Agora
anda, ou mellor andaba, en debates
existenciais sobre en que cidade das te-
rras chás da ribeira do Po, unha vez
atravesados os Apeninos, asentarse. Se
facelo en Modena polo pracer de ollar
Lamborghinis, Ferraris e Maseratti ou
decidirse por Parma polo gusto do par-
migiano e o xamón e a devoción por
Sthendal.
Nacionalista dende mociño é dos que se
irrita ao escoitar a outros nacionalistas
dicir “é o país que temos”; daquela
exaltado chega a ser faltón e cualificar
ao que tal di, moitas veces amigo, de

pailán e prosma
para rematar afir-
mando “é a xente
que temos, deixa
o país en paz que
non che fixo nin-
gún mal...”
A última vez que
estiven con el an-
daba riseiro,

mesmo falangueiro... Ao saír da Quin-
tana demos un atropelado paseo entre
saúdos, apertas, chiscadelas e sorrisos

naquela riada de xente que alí se xun-
tou. Despois fomos xantar. Recuperara
o ánimo e mesmo unha certa confianza

na xente. Ao mellor é certo isto de que
a “cidadanía” se impoña aos aparatos,
mesmo pode haber vontade de xuntar
forzas, persoas, de recompoñer o es-
pazo nacionalista, de que este recupere
a hexemonía nunha esquerda plural e
diversa, de facer afociñar o biparti-
dismo, de desbrozar o camiño para a
Xunta, de rematar co fratricidio, de ac-
tualizar o discurso, de dignificar a lin-
gua, de inverter o camiño do lento
devalar cara o abismo, de que non
teñan que ser os anuncios do Gadis os
encargados de levantarnos a paleti-
lla..., todas estas reflexións brotaban
dos seus beizos cun sorriso perma-
nente.
Mesmo durante dous meses esqueceu o
de cruzar os días do seu particular ca-
lendario. Andou por reunións, acudiu a
asembleas duns e doutros, falou con
estes e con aqueles, chamou a amigos
e amigas cos que non era doado coinci-
dir, asinou manifestos, chamados, es-
critos..., enviou correos, doulle ao
chirimboliño do facebook para que a
xente soubese que lle gustaba e que
compartía as novas de ilusión...
Hai quince dias recibín a súa última
chamada. Díxome: estou en Módena;
pedín a excedencia e vou resistir os
meses que me quedan para a xubilación
co que teño aforrado. Penso dedicar a
vida a pasear e tomar lambrusco, vos
ide tomar polo... Non rematou a frase,
colgou antes. Pouco despois recibín un
correo coa foto dun Ferrari aparcado
diante do Duomo. É certo!! autoexi-
liouse en Modena, dixen con certa in-
credulidade.

Por: Carlos Méixome

A tomar lambrusco
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Conxemar bate marcas coa
asistencia de 27.000

profesionais e un 3% máis
de visitantes 

Continúa o diálogo entre os
concellos para o impulso da
Área Metropolitana de Vigo

A XVII edición da Feira Internacional de 
Produtos do Mar Conxelados reuniu no Recinto
Feiral de Vigo a 520 expositores de 40 países
consolidándose como un escaparate de ámbito
mundial. O encontro contou coa presenza de
máis de 27.000 profesionais, algo que para 
a organización confirma o seu liderado como 

referente no sur de Europa

T
res días de actividade empresarial
co maior número de expositores da
historia do evento, congregados en

33.000 metros cadrados no Ifevi que que-
daron pequenos e obrigaron a algunhas
empresas a quedar fóra da feira. Unha
feira que serve para establecer ou retomar
relacións empresariais entre provedores e
asociados para o presente e o futuro e
que contou coa participación dos princi-
pais países produtores e consumidores de
produtos pesqueiros e coa asistencia das
comunidades autónomas do País Vasco,
Asturias e Canarias, amais de Galicia. 
Conxemar 2015 superou a cifra de visitan-
tes de 2014 chegando ata os 27.005 pro-
fesionais, o que supón un 3% máis.
Segundo a organización, os asistentes
procedían de 105 países de todo o
mundo, 11 máis ca na pasada edición,
nos que medrou a representación interna-
cional e nos que destacou a  presenza de
Portugal, Italia, Francia, Holanda e o
Reino Unido. Houbo países que regresa-
ban á feira como Canadá e outros que se
estreaban como Indonesia, Turquía e
Corea do Sur. Entre os expositores presen-
tes estiveron a Asociación Nacional de
Fabricantes de Conservas de Peixes e Ma-
riscos, o Consello Regulador do Mexilón
de Galicia, a Organización de Palangreiros
da Guarda ou a Asociación de Produtores
de Cultivos Mariños de España. 

Trala clausura do encontro, dende o sec-
tor salientan o potencial da pesca galega
e da súa industria asociada; un sector es-
tratéxico na industria do futuro e, ade-
mais, enraizado na historia de Galicia e
da cidadanía galega. As arredor de 17 em-
presas galegas que asistiron a Conxemar
xeran máis de 17.000 empregos en todo
o mundo e facturan, en conxunto, máis
de 2.500 millóns de euros ó ano, un 4,5%
do Produto Interior Bruto de Galicia. Se-
gundo afirmou o encontro o Conselleiro
de Industria, Francisco Conde, o sector
dos peixes e mariscos conxelados de Ga-
licia incrementou un 9% as súas vendas
no exterior durante o ano 2014. 
A feira consolida a Vigo como cidade de
referencia no ámbito pesqueiro, xa que
tamén foi a sede do Congreso co que a
FAO conmemora o XX Aniversario do Có-
digo de Conduta para a Pesca Responsa-
ble, impulsado polas Nacións Unidas para
promover o respecto ó medio ambiente, e
acolleu o Primeiro Foro Internacional de
Stackholders, os axentes do sector. Ade-
mais, de xeito paralelo, houbo encontros
de distintas temáticas como o organizado
pola FAO sobre o papel da muller no sec-
tor pesqueiro, unha sesión de etiquetaxe
ecolóxica ou a conmemoración do décimo
aniversario da instalación en Vigo da
Axencia Europea de Control da Pesca.  
Por: Rocío Pereira 

T
res alcaldesas e dezaseis alcaldes
mantiveron un encontro o 22 de ou-
tubro para tratar de avanzar no pro-

ceso de aprobación da Área Metropolitana
de Vigo, nunha convocatoria feita polo al-
calde da cidade, Abel Caballero. Malia que
no se acadou un consenso sobre a fórmula
de xestionar o ente supramunicipal, os re-
xedores si coincidiron na necesidade de
impulsar a institución territorial e, en
xeral, consideraron positiva esta toma de
contacto. Unha das prioridades da maioría
dos asistentes foi o transporte metropoli-
tano xa que consideran que será un avance
para os seus concellos. O financiamento
foi outro dos asuntos que se puxo sobre a
mesa, ó preocupar a rexedores como Ar-
turo Grandal de Salvaterra de Miño, quen
pediu un estudo económico sobre o custo
que terá a participación no ente. 
Hai catorce concellos que conforman a ac-
tual Área e outros cinco  interesados en
entrar a formar parte dela para conformar
unha grande área no sur de Galicia: To-

miño, Tui, A Guarda, Mondariz e Vilaboa.
Son municipios gobernados por distintas
cores políticas: PSOE, PP, BNG, ACE-Son e
Independentes que diverxen no modelo de
goberno, especialmente, no peso de cada
municipio na xunta que dirixirá a Área.
Vigo propón un sistema de votación pon-
derado en función da poboación con fac-
tores de corrección, mentres a lei actual
establece a máxima dun voto por alcalde,
independentemente do peso poboacional,
igualando aos municipios. É o principal
punto de desencontro, aceptado por al-
gúns rexedores, namentres outros piden
que se estude a fondo para garantir o
equilibrio na toma de decisións co máximo
consenso. 
A Área Metropolitana de Vigo está pen-
dente, agora, de que a Xunta de Galicia
presente o novo borrador de reforma da
Lei que regulará o seu funcionamento e
que deberá pasar pola tramitación parla-
mentaria o vindeiro ano 2016. 
Por: Cristina Rodríguez  

VIGO
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O concello de A Coruña
ingresará máis de 855.600€

polo servizo da ORA

Mobilidade sostible nos
centros escolares da Coruña

Xulio Ferreiro visita a fábrica Estrella Galicia

O Tribunal Administrativo desestima o recurso
presentado contra a adxudicación da concesión

da ORA a Setex Aparki SA e levanta 
a suspensión da concesión.

O colexio Wenceslao Fernández Flórez inicia un
proxecto pioneiro na cidade para que as nenas
e nenos aprendan a moverse con seguridade

polas rúas e fomentar o uso da bicicleta

O alcalde da Coruña insistiu no interese do Concello pola
industria local e a creación de postos de traballo e 

“impulsará” proxectos nese sentido coa cervexeira, cuxo
traballo louvou tras a xuntanza con Ignacio Rivera

A
Concellería de Facenda e Adminis-
tración vén de citar á empresa Se-
texAparki  SA para asinar o contrato

de xestión da ORA, cuxa prestación do ser-
vizo comezará o vindeiro venres, día 16 de
outubro. A previsión de ingresos para o
2016 en base a esta concesión suporá un
ingreso de 855.600 euros para as arcas
municipais. A formalización do contrato
prodúcese despois que o Tribunal Adminis-
trativo Central de Recursos Contractuais
desestime o recurso presentado pola UTE
Valoriza Servicios Medioambientales SA e
Sogesel Desarrollo y gestión SL contra a
adxudicación do servizo municipal da ORA
á empresa SetexAparki SA o pasado 31 de
xullo por parte da Xunta de Goberno Local.
A sentenza, que desbota os argumentos da
recorrente contra a decisión municipal,
conclúe que non existen razón para excluír
á empresa adxudicataria da concesión e le-
vanta tamén a medida cautelar de suspen-
sión da licitación que viña derivada do
procedemento administrativo.

“O órgano de contratación adxudicou o
contrato á oferta economicamente máis
vantaxosa respectando os principios de
igualdade, concorrencia e non discrimi-
nación e conforme ao procedemento le-
galmente establecido”, determina o
tribunal, que concreta que a oferta pre-
sentada pola empresa que resultou adxu-
dicataria da concesión “reúne todos os
requisitos sinalados nos pregos e non foi
considerada temeraria en comparanza
coas ofertas presentadas polo resto dos
licitadores”. “Resultaría contraria a de-
reito unha resolución pola que se ex-
cluíse á empresa do procedemento de
contratación”, resolve o tribunal especia-
lizado en materia de contratación.
Contra a resolución ditada este luns, 5 de
outubro, polo Tribunal Central de Recur-
sos Contractuais non cabe recurso na vía
administrativa, aínda que si ante o Tri-
bunal Superior de Xustiza de Galicia, para
o que a recorrente ten un prazo de dous
meses.

A
concellería de Mobilidade Sostible,
a través da Coordinadora de Educa-
ción Viaria do Concello da Coruña,

vén de poñer en marcha un proxecto pio-
neiro nos centros escolares da cidade co
obxectivo de mellorar a calidade de vida
da comunidade educativa a través das nor-
mas básicas de seguridade viaria e o uso
da bicicleta. O programa, que se inicia no
colexio Wenceslao Fernández Flórez, busca
que o alumnado transfira os coñecementos
de prevención e seguridade que aprende
no centro a súa conduta diaria. Desde os
tres anos, as nenas e nenos aprenden a re-
coñecer os sinais de tráfico, sentidos de

circulación ou límites de velocidade a tra-
vés dos circuítos deseñados no interior do
centro escolar, axudándolles a moverse
con seguridade fóra das aulas tanto a pé
como na bicicleta, coa finalidade de au-
mentar a súa calidade de vida e reducir a
sinistralidade.
A iniciativa, que partiu do profesorado
dun colexio de Narón e estableceuse con
éxito nesta escola, dará paso a unha serie
actividades formativas que terán lugar
nos vindeiros meses coas que a Coordina-
dora de Seguridade Viaria buscará impli-
car a toda a comunidade escolar e ás súas
familias. 

O
alcalde,  Xulio Ferreiro, vi-
sitou este mércores a fá-
brica de Estrella Galicia no

polígono de Agrela, onde foi reci-
bido por Ignacio Rivera, conselleiro
delegado de Hijos de Rivera, así
como por Antonio Castelo, Director
Xeral, e Ignacio Viejo, Director de
Relacións Institucionais.
Despois de pasear polas instala-

cións, Ferreiro cualificou de

“grande empresa da cidade” á cer-
vexeira e quixo reafirmar o apoio
do seu goberno “á industria local e
á creación de postos de traballo,
cuestión esta última que significa
unha prioridade absoluta para nós
e un obxectivo no que traballare-
mos man a man con todas aquelas
institucións e compañías que es-
tean na mesma liña, como pode ser
a que hoxe visitamos”.

Nun encontro que cualificou de “fru-
tífero e con moi bo entendemento”,
o alcalde asegurou:  “desde o Conce-
llo da Coruña apostamos por manter
unha fluída colaboración con Hijos
de Rivera, existindo disposición por
ambas partes para impulsar e axilizar
proxectos que supoñan riqueza para
a cidade así como por explorar a po-
sibilidade de ampliar os posibles
campos de traballo en común”.

Redacción de A CORUÑA



O
Pleno extraordinario do
Concello da Coruña apro-
bou cos votos do  grupo

de Goberno e o PSOE, a absten-
ción do BNG e a negativa do PP,
un modificativo de crédito de máis
de 4,2 millóns de euros, para
pagar as  facturas impagadas da
xestión do anterior Executivo po-
pular.
Este reaxuste orzamentario, unido
ás medidas de contención e redu-
ción de gasto, así como a de  su-
presión de postos directivos,
baixada de retribucións dos cargos
electos e do persoal eventual,
contribúe a paliar, polo menos
parcialmente, os graves problemas
económicos nos que o anterior
Goberno deixou ao Concello da Co-
ruña.
O Executivo municipal poderá
afrontar as necesidades económi-
cas e sociais da cidadanía da Co-
ruña;   prioridade deste Goberno;
non só para pagar os 2,5 millóns

das facturas impagadas do ante-
rior Executivo,  que non tiñan re-
servas; tamén  para destinar
partidas para diversos programas
de emerxencia e axudas sociais, de
dinamización comercial ou de
equipamentos para centros esco-
lares públicos, entre outras cues-
tión.
Xulio Ferreiro manifestou “este
modificativo é froito da pésima
xestión do anterior Goberno. Trae-
mos esta proposta ao Pleno para
afrontar as facturas pendentes do
PP, para atender a necesidades so-
ciais e, á vez, para rebaixar o PMP
(Período Medio de Pago a Prove-
dores) do Concello”, elevado
tamén a causa dos impagos pen-
dentes da anterior etapa munici-
pal.                                                                          
Por outro lado, quixo dirixirse ao
funcionariado municipal para indi-
carlles que “non dubiden que son
unha das preocupacións esenciais
deste Goberno” e que entre o final

de 2015 e o principio de 2016 re-
cibirán o 26,2% da paga extra de-
vengada en 2012, retirada ese ano
polo Executivo central dirixido por
Mariano Rajoy. O primeiro edil da
Coruña fixo fincapé no “cinismo”
que, ao seu xuízo, representa o
feito de que “o PP queira erixirse
agora en defensor do funciona-
riado”. “Non lles interesa que se
obstaculice a opción do Goberno
municipal, non lles interesan os
cidadáns, só están centrados nas
eleccións xerais e en intentar que
Rajoy, ou quen queira que se pre-
sente en último momento, se
manteña na presidencia”.
Tribunal Económico
Administrativo
Municipal
Pleno extraordinario deu luz verde
ao nomeamento dos vogais que
integrarán o Tribunal Económico
Administrativo Municipal (TEAM),
co único voto en contra do BNG.

En concreto, José Antonio Gómez
García, a proposta do PP, e Isidro
Frías a petición do PSOE. O tribu-
nal seguirá a estar presidido por
Fernando Seoane Prado.
A concelleira de Facenda e Admi-
nistración, Eugenia Vieito, recor-
dou a necesidade de aprobar a
composición do tribunal económi-
coadministrativo debido “a que o

seu informe é obrigatorio para tra-
mitar as novas ordenanzas fiscais”.
A este respecto, Ferreiro recordou
que o grupo de Goberno apoiou o
nomeamento dos vogais “por res-
ponsabilidade”, se ben, “non com-
parte esta fórmula, que non debe
ser a de repartirse os cargos entre
grupos, feito polo que nós non de-
signamos a ninguén”.

Aprobada a modificación de crédito para pagar facturas 
do goberno anterior
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Xulio Ferreiro visitou o Parlamento Europeo
“O Concello da Coruña tece alianzas para que a voz da cidade estea presente no 

Europarlamento, xa que moitas cuestións importantes para o municipio chegan até 
Bruxelas”, explicou o alcalde.

O
alcalde da Coruña, Xulio
Ferreiro en Bruxelas con
representantes de Alter-

nativa Galega de Esquerdas en

Europa (AGEe), EQUO e Podemos
para tratar temas de interese
para a cidade e que se debaten
en Bruxelas. Temas sobre ener-
xía,  medio ambiente ou econo-
mía, como é o caso da situación
da planta da Alcoa ou da rexe-
neración da Ría do Burgo. En
concreto, o rexedor mantivo en-

contros, “moi frutíferos e cor-
diais”, coa eurodeputada de
AGEe Lidia Senra; o membro de
EQUO no Parlamento Europeo,

Florent Marcellesi; o secretario
de Relacións Internacionais de
Podemos, Pablo Bustinduy, e
Tania González, parlamentaria
europea da mesma formación.     
Ferreiro foi a Bruxelas para par-
ticipar na reunión do Pacto Eu-
ropeo dos Alcaldes e as
Alcaldesas por unha Enerxía Sos-

tible e contra o Cambio Climá-
tico, pero aproveitou a visita
para    dialogar con diferentes
parlamentarias e representantes
políticos temas “cruciais para a
cidade que se debaten en Bruxe-
las. “O Concello tece alianzas
para que a voz da nosa cidade
estea presente tamén no Euro-
parlamento. Moitas das cues-
tións importantes do municipio
tamén alcanzan a Bruxelas, e
por iso precisamos ter fío di-
recto”, apuntou Ferreiro, que
destacou a “especial produtivi-
dade” da xuntanza que mantivo
coa deputada galega en Bruxelas
Lidia Senra.

Ferreiro tamén abordou outros
temas relacionados coa enerxía
e a pesca, ademais de valorar
asuntos tales como a débeda

da Autoridade Portuaria ou a
procura da rendabilidade do
Porto Exterior de Punta Lan-
gosteira.

n Xulio Ferreiro con Lidia Senra.

n Xulio Ferreiro con Florent Marcellesi.

n Xulio Ferreiro con Pablo Bustinduy e Tania González.
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X
ulio Ferreiro, coruñés de
41 anos, É Profesor Titu-
lar de Dereito Procesual

da Universidade da Coruña
(UDC) e foi maxistrado suplente
da Audiencia de Lugo até que
demitiu para se presentar ás
eleccións do último maio. É
venres á tarde e o Pazo de María
Pita amósase  recollido, doado
para a conversa.
Algo máis de catro meses e
medio dende a túa  chegada á
Alcaldía. Que balance xeral
podemos facer deste periodo?
z Foron semanas moi intensas.
Compre ter en conta que este
concello é unha maquinaria
cunha dimensiòn respectábel.
Tamén hai que considerar a nosa
falla de experiencia de xestión
nas Administracións Públicas,
quitando evidentemente  a Uni-
versidade, pero noutra dimen-
sión, evidentemente. 
Todos tivemos que nos afacer á
nova situación. Non só o Go-
berno local, senón as forzas da
oposición. Precisamos este pe-
riodo de adaptación. E agora xa
se nota este axuste, comezan xa
sair adiante proxectos a prol da
xente, comezan os resultados.  
Vides  de lle  mudar o nome á
antiga Praza de Millán Astray,
hoxendía xa “Praza das Ato-
chas”, O acto público nesta
praza foi moi concorrido, con
moita presenza de sectores ci-
dadáns esquecidos por gober-
nos anteriores…
z O cumprimento da Lei de Me-
moria Histórica é un compro-
miso electoral, que o Goberno
da Marea Atlántica pretende
levar adiante, O que ocorre é
que priorizamos dalgún xeito al-
gunhas cuestións quizais de
meirande relevancia social, pero
este cumprimento electoral
tamén é importante. E no acto
do que falas, na Praza das Ato-
chas, viuse, efectivamente, ese
nível de emoción, de restitución
da dignidade… Foi un dos dias
máis emocionantes desque che-
gamos ao Concello. 
Marea Atlántica chegou ao Go-
berno estando vixentes uns
Orzamentos aprobados polo PP
e en grande parte executados,
polo menos nalgunhas parti-

das. Dende o primeiro mo-
mento dixestes que era pre-
ciso aprobar un modificativo
de crédito, que agora ven de
aprobar o Pleno.
z A aprobación do modificativo
de crédito do Orzamento vixente
atendeu a razóns de emerxencia,
pola necesidade de suplementar
determinadas partidas que o an-
terior Goberno deixara sen cré-
dito abondo e, sobre todo, pola
necesidade de pagar as facturas
que o anterior Goberno non
atendeu. A necesidade do modi-
ficativo resposta, nun 70 por
cento, á xestión do Goberno an-
terior.
Elaboraremos os novos Orza-
mentos para o 2016 en tempo.
Tamén dependerá das negocia-
cións cos outros grupos. Neste
novo Orzamento si que podere-
mos  incorporar, polo menos en
parte, os nosos obxectivos. Hai
unha parte importante dos Or-
zamentos que ven previamente
condicionada, o de podemos

marcar a diferenza é nos inves-
timentos, nas partidas adicadas
ao emprego, á xustiza social. Aí
é onde se vai notar o cambio.
Un dos proxectos  estrela da
Marea Atlántica é a renda so-
cial municipal…
z Neste momento a Concellaría
competente ven de quitar o pro-
xecto para o seu coñecemento,
que está en fase de alegacións
dos grupos municipais e dos
axentes sociais…
Compre dicir, Alcalde, que o
Concello da Coruña o que fará
con esta iniciativa será  ama-
ñar as deficiencias normativas
e de execución da RISGA ga-
lega.
z A RISGA non está a cumprir os
seus obxectivos. Senón non te-
ríamos que resolvelo dende o
Goberno local. Nós o que quere-
mos é garantir un nível de renda
de 500 €, que permita pagar a
lus, pagar a auga, ter unha vi-
venda e comer.Non podemos
estar satisfeitos mentres todos

os coruñeses e coruñesas non
teñan cobertas estas necesida-
des básicas. 
Esta renda vincúlase a itinera-
rios de emprego e  inclusión so-
cial. Trátase de fomentar a
autonomía da persoa e prepa-
rala para que poida vivir das
rendas que él mesmo xere.
Falemos de vivenda e de des-
pexos. Ten o Concello contro-
lado este problema na Cidade?
z Este problema nunca está con-
trolado, porque ademáis o risco
de perda da vivenda ás veces
aflora moi de súpeto, xa que os
supostos posíbeis de perda de
vivenda son moi variados, non
só se trata de previr os despexos
por execucións hipotecarias.
Precisamente, este Goberno
conseguiu de todas as entidades
bancarias, principiando por
ABANCA, un compromiso de
quer non se van executar despe-
xos en vivendas habituais, Indu-
bidábelmente éun éxito que lle
debemos á presión social.

Moi probábelmente sexa a pri-
meira vez que un Goberno
local introduce esta reclama-
ción ás entidades bancarias na
súa axenda…
z Pode ser, non me consta que
antes se fixera…
Outra das “25 primeiras medi-
das” da Marea Atlántica é o
fomento da participaciòn ci-
dadá…
z Existen políticas de participa-
ción cidadá que xa se están a
desenvolver, como  é o deseño
dos distritos ou “o escano cida-
dán”, a participación da veci-
ñanza nos Plenos. E tamén está
a participación cidadá como
eixo transversal das políticas
municipais, porque o Plan de
emprego, a renda social munici-
pal, todas as políticas munici-
pais pasan pola participación
dos axentes sociais.
Falemos de comercio. Cál é a
avaliación sobre o mapa co-
mercial do Goberno coruñés?
z O modelo das grandes superfi-
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Acadamos un compromiso de todas as entidades financeiras para non executar despexos 
en vivendas habituais na Coruña.

O dereito a decidir abre ámbitos de soberanía que redundan no benestar da xente.

“Este goberno quere garantir os coruñeses/as
unha vida digna”, Xulio Ferreiro, alcalde da Coruña



cies está esgotado. Velaí unha
grande superficie pechada (refí-
rese o alcalde á Dolce Vita)
outra con baixos níveis de ocu-
pación…  As grandes superfi-
cies fixéronlle moito dano ao
comercio de proximidade da ci-
dade… 
Falaches do Plan de emprego.
Que nichos prantexas dende o
Goberno local máis interesan-
tes para xerar emprego de ca-
lidade na Coruña?
z Hai que apostar polo comer-
cio, por atraer investimentos á
cidade, polo pulo á economía
social e aos novos sectores pro-
dutivos, aproveitar o Porto Ex-
terior como ferramenta de
futuro, malia que seica non foi
ben deseñada nos eu comezo.
Pero unha vez construido com-
pre aproveitalo, desenvolver esa
voc ación de ponte entre Europa
e Amércica. Estamos a colaborar
coa Autoridade Portuaria,
mesmo viaxando até China para
atraer investimentos de grupos
empresariais daquel país para
aproveitar estas oportunidades
e que o noso Porto Exterior se
convirta nun “hub” de penetra-
ción en Europa das mercadorías.
Temos que falar do aero-
porto…
z Dende que asumimos o Go-
berno estamos a falar co conce-
llo compostelán para cooperar
no modelo aeroportuario. Mais
cooperar non é subordinar uns
aeroportos a outros. Temos que
traballar xuntos, cada quén
conscientes de cadansúas forta-
lezas e feblezas…
A Universidade da Coruña…
z Veño da Universidade e téñolle
especial agarimo, pero iso non
inflúe na miña apreciación de
que a Universidade da Coruña
ten de producir non só bós pro-
fesionais, senón constituir un
polo de dinamización social,
cultural e económica de Galicia.
A nosa Universidade ten un
grande potencial ao que non se
lle está a tirar o rendemento
que cumpriría e por iso é tan
importante que o Concello cola-
bore con ela neste senso.
Imos ollar cara ao Estado.
Condicionan a LOMCE e o resto
da normativa promulgada polo
PP á prestación dos servizos
polos concellos?
z Evidentemente. A LOMCE é un
corsé que nos obriga á externa-
lización dos servizos. Cando
queremos facer algo novo e au-
mentar as prestacións da cida-
danía sempre temos que
externalizar ou xogar ao fío da
legalidade.
Existe unha evidente conexión
entre os alcaldes da Coruña,
Ferrol e Compostela co outros
a nível do Estado. Non sei se
por orixe política ou máis ben
por partillar na diagnose…

z Certo. A Coruña e Barcelona
son os dous gobernos locais que
xurden das primeiras candidatu-
ras de unidade popular no Es-
tado. Pola nosa xénese
colaboramos xa antes das elec-
cións locais con estas candida-
turas. Agora continuamos este
traballo conxunto, instalados
nunha lóxica da colaboración
dende a autonomía e funcio-
nando en rede. Somos unha
serie de gobernos locais que
partimos de análises semellan-
tes, partillamos información e
poderemos xestionar fondos eu-
ropeos cooperando…Xa esta-
mos a colaborar con Zaragoza e
Madrid co noso proxecto da
“Smart City”…
Falando dese proxecto da ci-
dade intelixente ou Smart
City… cál é a diferenza entre
a súa concepción por parte
dos eu Goberno e do anterior
Goberno local?
z Penso que até de agora este
proxecto construiu a maquinaria
e penso tamén que o Goberno
local anterior non tiña unha
idea clara de que facer con este
proxecto. Trátase dunha má-
quina potentísima e arestora é
o intre para dotármola de con-
tidos, con ferramentas de parti-
cipación e xestión colectiva da
cidade, de mellor prestación dos
servizos…
Falemos das outras tres forzas
que acadaron representación.
O BNG apoiou a investidura.
Semella que existen algúns
desecontros…
z Co BNG hai espazo para a co-
laboración e para chegar a acor-
dos, como tamén co PSOE,
sempre que pensemos nas polí-
ticas a desenvolver. Agora ben,
se atendemos  a cálculos elec-
torais, o PSOE e BNG son cons-
cientes de que a Marea Atlántica
desenvolve políticas que non
están afastadas das súas, pero
que ameaza o seu propio espazo
de décadas. Iso é complicado…
Malia estas tensións apro-
bouse unha xenerosa dotación
de todos os grupos munici-
pais.
z Na Coruña adoptamos un
acordo de Organización sen pre-
cedentes en canto á dotación de
medios materiais e persoais aos
Grupos da oposición. Acordo
que, por certo,  resposta á nosa
convicción da importancia des-
tes Grupos na vida democrática
da  cidade.
Falemos do papel, da función
d’A Coruña na Galicia. Xulio
Ferreiro e a Marea Atlántica
non falan da cidade-estado…
z De certo que non. A Coruña
non se pode entender sen o país
no que se insire, que é Galicia.
E A Coruña ten de desenvolver
un liderado social, cultural e
económico neste país, respec-

tando sempre aos demáis. A Co-
ruña é unha cidade formada de
aluvión, case non hai coruñeses
de toda a vida. 
O 90% somos fillos de lugue-
ses, valdeorreses, berganti-
ñáns…
z Ou de Oroso, no meu caso. Por
iso A Coruña ten que  ser a van-
garda de Galicia, ese polo de
atracción poderoso no econó-
mico e no cultural… Que a
Marea Atlántica ocorrese na Co-
ruña non foi casualidade. E oco-
rreu aquí porque Coruña tiña
ese magma social que posibili-
taba o xurdimento dunha inicia-
tiva así.
Ves de estar en Lalín na xun-
tanza do  Eixo Atlántico. Como
concibes este instrumento e ,
en xeral, a cooperación coa
Rexión Norde de Portugal?
z Dende o primeiro día fun re-
ceptivo a esta colaboración.
Poenso que xuntos podemos
traballar na solución de proble-
mas comúns, ademáis da impor-

tancia da nsoa colaboración por
evidentes motivos xeográficos.
Como ves dende a Alcaldía as
vindeiras eleccións xerais?
z Con preocupación. Xogámonos
moito, tanto en termos sociais
e políticos, como en termos das
posibilidades de transformación
da vida das persoas dende os
concellos. Gostaríame que aca-
dásemos unha candidatura de
unidade, que represente a un
suxeito político galego, con
autonomía no Congreso  cunha
gobernanza horizontal e un li-
derado cidadán.
Qué pensas desa posíbel re-
forma constitucional despois
das eleccións xerais?
z Procede, dende logo, unha re-
forma territorial, que encaixe e
resolva os problemas da plurali-
dade e tamén unha blindaxe do
Estado social que o ampare das
agresións neoliberais, como foi
a reforma do artigo 135 da
Constitución.
O dereito a decidir de Galicia

pode beneficiar o dereito das
persoas a unha vida mellor?
z Evidentemente. O dereito a
decidir ten que ver co mundo no
que queremos vivir. Até de
agora negóusenos o dereito a
decidir o tipo de economía ou
traballo que queremos. Abrir
ámbitos de soberanía e de deci-
sión é moito máis democrático
e, ademáis, redunda no benestar
da xente.
A axenda imponse. Compre
chegar a tempo á inaugura-
ción n’A Coruña do curso da
UNED. Baixamos xuntos do
Pazo de María Pita e Xulio Fe-
rreiro, como adoita facer sem-
pre, recolle o seu coche do
aparcadoiro reservado no late-
ral da Pazo para se dirixir á
súa cita. Indubidábelmente
mudaron o estilo, a axenda e
as prioridades. Agora compre
agardar por eses resultados a
prol da xente do común, que o
alcalde coruñés está certo que
ser van ir  vendo.
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O cineasta AkiKaurismäki visitou Curtocircuíto
Curtocircuíto naceu en 2004 coa intención de potenciar e premiar a creación audiovisual no eido

da curtametraxe e xa se converteu nun referente internacional deste formato. Este ano 
celebrouse a 12ª edición (do 6 ao 11 de autubro).

Este festival internacional de cinema consolidou a súa nova etapa coa presenza do mestre finés
AkiKaurismäki, pois pretende ser algo máis que un festival de cinema, para converterse nun

punto de encontro lúdico e cultural. Este foi o primeiro programa desta índole que se lle dedica
ao finésen España.
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R
ecolleu as súas obras
menos coñecidas, os 'rock
films' e curtametraxes que

veu desenvolvendo ao longo da
súa carreira. Ademais, nun pro-
grama especial titulado 'Signedb-
yAki K.', o finés compartiu co
público unconxunto de filmes re-
ferenciais para el. Kaurismäki é in-
ternacionalmente coñecido por
filmes como Nubespasaxeiras
(1996) ou Unhome sen pasado
(2002), polo que levou a Palma de
Ouro en Cannes. Con estes éxitos,
resulta un dos directores euro-
peosmáisrecoñecidos do pano-
rama actual. As súas películas,
cun particular estilo, xiranen
torno a personaxesesperpéntico-
sendifícilessituacións, estáncarga-
das de humor negro e dun
humanismo que gañou ao público
de todo o mundo.
Asesión 'Rock & Shorts' mostrou-
varios dos filmes musicais que fixo
cos Leningrad Cowboys, banda de

rock'n'roll de grande prestixio.
Esta uniónfixo mundialmente co-
ñecido a Kaurismäkigrazas á pelí-
cula Leningrad Cowboys
GoAmerica (1989), na liña de cin-
tas de grandes grupos.
Ademais de contar cunha dilatada
obra musical, Kaurismäkitamén re-
alizou varios filmes no marco de
proxectoscon outros cineastas,
que o levaron a visitar países
como Portugal, país que ama e no
que reside actualmente. Alí rodou
Bico (2004) e O Tasqueiro (2012),
primeira, documental de carácter
patrimonial, é un honesto retrato-
dunha vila da zona montañosa de
Castro Laboreiro, ao norte do país.
Pola súa banda, O Tasqueiro conta
a historia do dono dun bar en
horas baixas, que intenta atraer
clientes. Rodada en Guimarães, a
cinta destila o esperpéntico pate-
tismo humanista da obra do seu
autor, no contexto luso. Comple-
taron o programa Valimo (2007),

sobre unha fundición; e DogsHave
no Hell (2002). Esta última re-
toma os personaxes da súa exitosa
Unhome sen pasado, e conta o
que aconteceu coneles logo do
final do filme.
A segunda sesión, titulada 'Sig-
nedbyAki K.', reuniuuntrío de fil-
mes elixidos polo autor, apostas
moi especiais, pequenas xoias que
o finésquixodar a descubrir ao pú-
blico. A primeira delas, The Fatal
GlassofBeer (ClydeBruckman,
1933), é unha das grandes come-
dias escritas polo mestre do xé-
nero W.C. Fields, tamén
protagonista da curta. Coñecido
nos anos 30 por desenvolver unal-
ter egofedello e satítico, esta pe-
lícula é unha parodia dos
melodramas canadianos desa
época.
A seguir, o filme censurado de
John Huston, sobre soldados mar-
cados mentalmente pola Segunda
Guerra Mundial. LetThereBe Light

(1946) é uninteresantísimo docu-
mental, sen distribución ata o 80,
no que segue a variosexcombaten-
tes afectados por síndromes pos-

traumáticos. Completou a sesión
o filme do seu axudanteChilles-
Charmant, Seul l'avenirnousle dira
(2015),

n O cineasta AkiKaurismäki.

O
Pazo de Xelmírez, situado anexo á
Catedral, é sede da exposición Un
novo tempo para a Catedral de San-

tiago, ideada para difundir de xeito didác-
tico os traballos de restauración e
recuperación que se están a desenvolver no
conxuntocatedralicio, en especial na fa-
chada do Obradoiro. A mostra está organi-

zada pola Fundación Catedral de Santiago
e a FundaciónPecsa e ocupa diversos espa-
zos de época medieval do Pazo de Xelmírez,
entre eles a coñecida como Sala Manrique.
Ata o 31 de xaneiro de 2016, no Pazo de
Xelmírez. O acceso á exposición realízase
coa entrada do Museo Catedral de Santiago,
encalquera das súas modalidades.

"Un novo tempo para 
a Catedral de Santiago", no Pazo

de XelmírezAPlataforma SOS Sanidade Pública de
Compostela, ven de presentar no
día de hoxe unha QUEIXA ante a

Valedora do Pobo, para reclamar que se
faga xustiza c@s usuari@s das Residencias
de Maiores. Concrétamente, demandamos
da V. do P. que se derogue o decreto ela-
borado polo PP en solitario que fai que @s
usuari@s das residencias, pasen de pagar
o 75% da sua pensión a pagar ata o 100%
da mesma. Pedimos tamén que se mellore

a calidade dos servicios que prestan, au-
mentando a dotación de persoal e que se
mellore a calidade dos productos utilizados
nestes pacientes: pañais, tiras de glucosa,
etc.....
Acompañáronnos @s parlamentari@s Ron
e Ana Pontón, así como Rubén Cela e mem-
bros da Platafroma SOS de Compostela.
Esperamos que se faga xustiza e que a
Xunta deixe de ser forte c@s débiles e moi
débil c@s fortes....

Presentada queixa diante 
da Valedora do Pobo

Redacción de SANTIAGO DE COMPOSTELA
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D
ecenas de pegadas enchen a Praza
do Obradoiro para reivindicar a
igualdade. Trátasedunhaaccióncrea-

tiva organizada polo Concellería de Igual-
dade que busca a unión e apoio da
cidadanía ante a necesidadedun cambio
cara a unha sociedade que sexa realmente
igualitaria.

Diante do Pazo de Raxoi está colocada
unha mesa informativa con cartolinas, ro-
tuladores e distintos elementos para que
os participantes poidan personalizar a súa
pegada en prol da igualdade. A finalidade
é que se fagauncamiño ata a estrutura de
Mulleres que, dendehaivariosdías, se atopa
baixo os soportais do Pazo de Raxoi.

M
artiño Noriega recoñece que as
contas lle deixan "unha sensación
agridoce", porque, mantendo  al-

gúns compromisos coa cidade, "Compos-
tela non sae gañando nuns presupostos
que o goberno galego presenta como ex-
pansivos, cun aumento de partidas de máis
de 400 millóns de euros". As contías pre-
vistas para a capital galega son moi seme-
llantes as dos orzamentos de 2015.
Preocupación pola
Variante de Aradas e pola
EDAR 
. A esta infraestrutura destínanse 629.000
euros, a mesma cifra orzamentada, e non
gastada, para este 2015. O Alcalde  en-
tende que, "deste xeito, esta infraestrutura
queda en stand by". Está orzamentada en
sete millóns de euros, e a Xunta deixa para
2017 o groso do investimento, catro mi-
llóns de euros. O trazado definitivo deste
vial, de só tres kilómetros, fora aprobado
en 2013, e o proxecto inicial presentárase-
lles aos veciños no ano 2011.
Outra actuación que queda en "stand by"

é a Estación Depuradora de Augas Resi-
duais do Souto. Esta nin sequera  aparece
nos orzamentos autonómicos do ano que
vén. Nos deste ano, había unha partida
simbólica de 100.000 euros. A EDAR cus-
tará case 60 millóns de euros, e a aporta-
ción da Xunta está prevista en nove millóns
de euros, a mesma cifra que terá que poñer
o Concello de Santiago.
Consorcio e Capitalidade 

Martiño Noriega valorou o mantemento das
partidas que o Goberno Galego destina ao
Consorcio e á Capitalidade, 2,6 e 2,3 mi-
llóns de euros respectivamente. Este  foi o
compromiso que o presidente da Xunta lle
trasladara na reunión que os dous manti-
veron no mes de xullo. Iso sí, o alcalde
compostelán recoñece "que sería de agar-
dar un aumento dos compromisos da Xunta
coa capital galega, no primeiro ano desde
o inicio da crise no que anuncia uns orna-
mentos expansivos". Para o rexedor com-
postelán, as contas do executivo de
Alberto Núñez Feijóo son un "querer e non
poder". 

A praza do Obradoiro énchese
de pegadas nunha acción

creativa a prol da igualdade

O Gremio de Hospedaxe de
Compostela e Camiños de

Santiago traballará para reforzar
a imaxe do sector 

O alcalde lamenta que Santiago
non note o incremento dos

orzamentos da Xunta para 2016

O camiño da Igualdade quere facer visible 
o apoio da cidadanía para chegar a unha 

sociedade igualitaria.

O
Fairway, o primeiro foro con feira e
congreso sobre o Camiño de Santiago
que se desenvolveu na Cidade da Cul-

tura, foi o escenario de presentación e lan-
zamento desta plataforma que, a través da
unión, quere ser promotora das Rutas Xaco-
beas e da cidade de Santiago amais de forta-
lecer a imaxe do sector da hospedaxe e
defender os seus intereses nos espazos axei-
tados. 
O Gremio de Hospedaxe de Compostela e Ca-
miños de Santiago vén de nacer na capital
de Galicia composto por un grupo de em-
presarios do sector hostaleiro de diferentes
puntos da comunidade en tódalas súas mo-
dalidades. O seu obxectivo é conformar un
colectivo forte e unido que defenda a idea
dun Camiño hospitalario; unha Ruta Xaco-
bea na que se reforce a calidade e excelencia
na atención ós peregrinos e visitantes como
marca de distinción dos establecementos de
hostalería. Esta será unha das principais
metas na folla de ruta do Gremio acabado
de constituír que viña observando como
proliferaba o intrusismo no sector, algo ó
que queren poñer coto, promovendo unha
marca distintiva das hospedaxes do Camiño. 
Con esta nova entidade o sector quere de-
fender os seus intereses, conscientes da im-
portancia e atractivo do Camiño que vai

medrando en número de adeptos en tódalas
rutas, polo que consideran que é vital tra-
ballar conxuntamente con outras entidades
para dar a coñecer o valor patrimonial, gas-
tronómico, cultural, social ou relixioso de
tódolos camiños e queren facelo,  por exem-
plo, coa edición de guías que contribuirán
a aumentar as estadías medias dos peregri-
nos na Ruta Xacobea. 
Entre os obxectivos a cumprir está a crea-
ción dun banco de capacidades, de identifi-
cación e posta en contacto con tódolos
axentes do gremio nas distintas Rutas para
poder acometer unha promoción como gre-
mio e ofrecer un aloxamento de forma coor-
dinada coa posibilidade de poñer en marcha
unha central de reservas propia e aplica-
cións móbiles para realizar reservas en
tempo real. Tamén prevén ofrecer servizos
externos de asesoría fiscal, laboral e xurí-
dica. 
O equipo directivo está integrado por mem-
bros das principais modalidades de hospe-
daxe que engloban hoteis, pensións,
apartamentos turísticos ou albergues,
nunha estrutura técnica con tres represen-
tantes en cada un dos Camiños que serán
encargados de informar das necesidades es-
pecíficas dos tramos. 
Por: Rocío Pereira

Redacción de SANTIAGO DE COMPOSTELA



PSOE e BNG gobernarán a Deputación de Lugo

O presidente da Deputación cos
traballadores do ente

O
salón de sesións de San
Marcos estivo abarrotado
polo público que asistíu a

un pleno tenso. O alcalde de
Guntín, Jesús Carreira, que presi-
día a mesa de idade, tivo que
pedir silencio en varias ocasións,
xa que os partidarios e detracto-
res da moción de censura incre-
paron reiteradamente aos
políticos que estaban nese mo-
mento no uso da palabra antes
de proceder á votación.
Dario Campos
(candidato)
Darío Campos recoñeceu na súa
intervención que o pasado 24 de
xuño “sucedeu o que nunca de-
bería suceder”, porque se negou
“a decisión maioritaria dos lucen-
ses” e deixouse “caer en mans do
Partido Popular o goberno da De-
putación de Lugo”. Pediu “des-
culpas públicas aos lucenses”, ao
considerar que facelo “é un acto
de xustiza e de dignidade”. “Erra-
mos, e durante tres meses, co

Partido Popular no goberno da
Deputación de Lugo, os cidadáns
non só non tiveron as políticas
de futuro que maioritariamente
reclamaron” nas urnas, senón
que sufriron accións “destrutivas,
caciquis e baseadas” na premisa
de que “a Xunta de Galicia invita
e a Deputación de Lugo, con di-
ñeiro de todos os veciños da pro-
vincia, paga”. “A través desta
moción, queremos recuperar a
normalidade democrática e re-
conciliarnos cos intereses dos ci-
dadáns, restablecendo  un
goberno de progreso na Deputa-
ción, que continúe cos proxectos
de futuro que nos últimos oito
anos fomos capaces de pór en
marcha o PSdeG e o BNG nesta
provincia”.
Elena Candia
(presidenta saínte)
Elena Candia, lembrou  que o que
fixo o Partido Popular o día 24 de
xuño foi cumprir “coa enco-
menda” que lle fixeron os veciños

da provincia “como a forza polí-
tica máis votada” nas eleccións
de maio. “A nosa máxima foi a de
cumprir con esa vontade”, sem-
pre “cun traballo rigoroso, serio
e comprometido”, coa preocupa-
ción de que a “institución tivese
vida”, aínda que “non foi unha
tarefa fácil”, dado que os popu-
lares atopáronse “con erros de
xestión e malas prácticas” por
parte do goberno de Besteiro.
Candia tamén dixo que durante
os últimos tres meses foi tratada
polos grupos da oposición máis
como “inimiga” que como rival
política, polo que se sentiu ví-
tima dunha campaña de acoso e
derriba. A pesar de perder o
poder na institución provincial,
asegurou que o PP manterá “o
seu compromiso” con Lugo,
consciente de que "sae reforzado
o único partido que é capaz de
garantir a transparencia e o bo
facer na institución provincial".
Comprometeuse Candia a pór
todo o seu empeño para que

“non volvan producirse políticas
(disfrazadas de falso progre-
sismo) de discriminación que
afectaron os municipios da pro-
vincia gobernados polo PP”
Antonio Veiga (BNG)

O portavoz nacionalista Antonio
Veiga, lamentou que co Partido
Popular houbesen regresado á
institución provincial “as caver-
nas do caciquismo”, cunhas po-
líticas que converteron á
Deputación de Lugo nun orga-
nismo ao servizo da Xunta de Ga-
licia. Dixo que esas son as
políticas que censura o BNG,
quen tamén se mostra satisfeito
de que regrese á Deputación o
goberno “progresista e naciona-
lista que unha maioría social” de-
manda na provincia. Recordou
que o novo goberno bipartito
asumirá as súas funcións dentro
do acordo marco alcanzado polo
PSdeG e o BNG, que xa está a
aplicar nas deputacións da Co-
ruña e de Pontevedra.
Carlos Armesto (PP)

O portavoz do Partido Popular,
Juan Carlos Armesto Quiroga, cri-
ticou que nacionalistas e socia-
listas fixesen unha moción de
censura “á brava”, porque se li-
mitaron a facer “un quítache ti,
para porme eu”, aburados pola
impaciencia de quen ten “que
darlle para comer a moito estó-
mago agradecido e pagar moitos
favores". Dirixíndose ao socia-
lista Manuel Martínez preguntou-
lle polos “acordos escuros e
indecentes” aos que chegou co
seu partido. “Onde está a súa
dignidade?”, xa que dixera que
“ou son presidente ou nada, e
nin é presidente, nin é vicepresi-
dente: é delegado de Obras e ve-
remos por canto tempo”, dado
que "unha vez que deixou de ser

útil", acabará “apartado e arrin-
conado”. Armesto engadiu que
“non facía falta tanto ruído para
caer tan baixo”
Votacións

Logo das intervencións realizouse
a votación en urna. Os trece de-
putados socialistas e nacionalis-
tas votaron a favor da moción de
censura e os 12 do PP, en contra.
Darío Campos tomou posesión
como novo presidente da Depu-
tación de Lugo con “humildade,
honradez e con ganas de traba-
llar e de facer política para resol-
ver os problemas de todos e cada
un dos máis de 350.000 lucen-
ses”.  Sostivo que a prioridade é
a colaboración cos concellos e a
reactivación dun auténtico plan
de medidas sociais. Campos afir-
mou que tomaba posesión do
cargo “coa mesma ilusión, res-
ponsabilidade e honradez” coa
que en 2007 aceptou o cargo de
alcalde da Pontenova. Tamén tivo
unhas palabras para destacar a
xestión realizada á fronte do ente
provincial polo secretario xeral
dos socialistas galegos, José
Ramón Gómez Besteiro, que non
asistiu á sesión.
En breve rolda de prensa poste-
rior á proclamación como presi-
dente do organismo provincial
Darío Campos dixo que Manuel
Martínez, alcalde de Becerreá,
“terá responsabilidades de go-
berno”. Apuntou que as diferen-
zas entre o seu compañeiro de
filas e o partido foron "políticas”
e rexeitou que houbera algo es-
curo nas negociacións. “Nunca
tiven diferenzas persoais con Ma-
nolo e conto coa súa experien-
cia”, afirmou. Campos evitou
falar de repartición de áreas pero
concretou que “tras meses de
moita tensión, agora toca porse
a traballar”.

O presidente, Darío Campos
Conde, reuniuse con todos os re-
presentantes sindicais, sendo un
total de 23 membros de UGT,
CC.OO, CSIF e CIG que conforman
a Xunta de Persoal e o Comité de
Empresa, aos que Campos Conde
lles traladou unha mensaxe de

tranquilidade, posto que “a nor-
malidade voltou á Deputación”,
así como ofrecerlles a súa má-
xima colaboración. Conde tamén
mantivo un encontro cos traba-
lladores de Vías e Obras, Recada-
ción, Cooperación e Asistencia
aos Concellos e Centro de Artesa-

nía e Deseño, profesionais do
Parque Móbil e da Fundación TIC.
O presidente rematou a primeira
rolda de reunións coa totalidade
do persoal da Deputación logo de
visitar os departamentos provin-
ciais que se sitúan no Pazo de
San Marcos. 

Darío Campos Conde (PSOE), alcalde da Pontenova, é o novo presidente da Deputación de
Lugo como consecuencia da moción de censura presentada entre PSdeG-PSOE e BNG a Pilar

Candia (PP) que gobernou desde o 24 de xuño.

n Darío Campos Conde, alcalde de A Pontenova.

n O presidente da Deputación, en San Marcos,  cos representantes sindicais
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VI Feira Outlet 
e XIX edición 

de Artesanfroilán
A Deputación de Lugo e a 

Fundación TIC apoiaron novamente
ao comercio de Lugo na Feira 

Outlet, na praza Anxo Fernández
Gómez, detrás da Casa Consistorial,

na mesma carpa que acolleu 
o Artesanfroilán, que rematou
mesmo cun volume de vendas 
superior aos 130.000 euros.

A
sí o adiantou o deputado
e patrón da TIC, Álvaro
Santos Ramos, durante a

inauguración da Feira Outel, na
que tamén participaron a alcal-
desa, Lara Méndez, a secretaria
territorial da Xunta de Galicia en
Lugo, Marta Barreiro, e a presi-
denta da Asociación de Autóno-
mas de Lugo, Nora Real. Santos
Ramos destacou que esta cola-
boración enmárcase dentro da
aposta da Fundación TIC pola
promoción dos comerciantes e
autónomos lucenses, aos que se
lles elaboran produtos audiovi-
suais e reportaxes para contri-
buír coa difusión dos seus
establecementos. A TIC colabora
coa Feira Outlet dende a súa pri-
meira edición, ao igual que o fai
coas Noites Abertas de Lugo e
Sarria e co Comercio na Rúa.

Ademais, con este apoio, os es-
tudantes da Escola de Imaxe e
Son realizan prácticas profesio-
nais nun escenario real, un dos
piares básicos da formación de
calidade que imparte a EIS. Na
Feira Outlet participaron unha
trintena de establecementos con
centos de variados produtos de
stock e descontos de ata o 80%. 
O deputado fixo balance da XIX
edición do Artesanfroilán, no
que participaron 21 talleres ar-
tesáns que acadaron unhas ven-
das de 133.430 euros. Os
beneficios serán superiores,
posto que estes profesionais re-
cibiron ao redor de 600 encar-
gos. Por exemplo, traballos de
restauración, decoración de
vodas, elaboración de pezas para
o fogar, traxes rexionais, com-
plementos.

n Intervención de Álvaro Santos Ramos na Feira Outlet.
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L
ugo é a provincia galega
máis castigada por Feijóo
nos Orzamentos da Xunta

para 2016, pois é a que menos
fondos recibe para emprego e,
logo da ourensá, para políticas
sociais. A maiores, é a única
provincia na que cae o gasto
por habitante e na que máis
baixan os investimentos glo-
bais. Así o reflexan as contas
autonómicas para o vindeiro
ano, publicadas polo Goberno
galego.  A Consellería de Em-
prego ten previsto investir
223.000 euros na provincia o
vindeiro ano. Unha cantidade
lonxe dos 3 millóns de euros
para A Coruña, dos preto de
600.000 para Ourense ou dos
350.000 para Pontevedra. Todo
isto, cando no pasado mes Lugo
foi a provincia galega na que
máis aumentou o paro, cun in-
cremento do 2,39%, sumando
hoxe 21.000 desempregados lu-
censes.

Envellecemento
Lugo é, xunto con Ourense, a
provincia galega coa poboación
máis envellecida. Con todo, na
Consellería de Política Social fi-
gura unha partida de 1,5 mi-
llóns de euros para Lugo, a máis

baixa de todas as provincias
despois da ourensá. Desta can-
tidade, menos de 6.000 euros
son para o programa de depen-
dencia e 11.000 para a promo-
ción de autonomía persoal dos
maiores, pois o 60% da mesma
adícase a reformas e reposicións
de equipamentos e instalacións.
Os fondos da Consellería de Sa-
nidade para Lugo son de 2 mi-
llóns, cantidade próxima aos
1,7 millóns para Ourense e afas-
tada dos 10 millóns para A Co-
ruña e dos 4,6 de Pontevedra.
Non figura nin un só euro para
os servizos reiteradamente re-
clamados para o HULA. O
mesmo ocorre co departamento
de Educación, que achega á
provincia lucense 7,6 millóns de
euros, á ourensá 6 millóns, á
pontevedresa 11 millóns e á co-
ruñesa 14 millóns. Destacan os
investimentos da Consellería do
Mar, pois a partida para Lugo é
de tan só 3 millóns de euros,
fronte aos 10,5 millóns para
Pontevedra e aos 22 para A Co-
ruña. Con respecto dos investi-
mentos por habitante, Lugo é a
única provincia galega na que
cae, cun -0,96% en relación ao
2015. Pola contra, este au-
menta un +2,2% en Ourense, un
+16,1% en Pontevedra e un

+25,1% na Coruña. Os investi-
mentos globais soben lixeira-
mente na Coruña e Pontevedra,
en Ourense sofren un mínimo
descenso e en Lugo baixan un -
2,7%, sendo de novo a provin-
cia galega máis castigada. 

Sen proxectos para
2016
Feijóo non só non ofrece aos lu-
censes ningún proxecto novo
para 2016, senón que ignora ou
retrasa todos os que reiterada-
mente comprometeu na provin-
cia. Por exemplo, Lugo volta a
quedar sen estación intermodal
a diferenza do que, ao parecer,
pode suceder nas restantes pro-
vincias galegas. O auditorio mu-
nicipal de Lugo non estará listo
polo menos ata o 2019, ano no
que aínda figuran partidas orza-
mentarias; a variante da Costa
Norte tamén se demorará canto
menos ata o horizonte do 2017;
a reiteradamente anunciada am-
pliación do hospital da Costa
prolongarase durante o
2018...Unha das maiores parti-
das para as infraestruturas da
provincia é para pagar traballos
xa executados, como son as
obras do Corredor Sarria-Mon-
forte. 

Lugo é a provincia galega máis
castigada por Feijóo nos

Orzamentos da Xunta para 2016
Lugo é a provincia que menos fondos recibe 

da Consellería de Emprego, con 223.000 euros, así como
a única na que cae o gasto por habitante e na que máis

baixan os investimentos globais.
Por: Por PSdeG-PSOE na Provincia de Lugo
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n Na provincia de Lugo hai 121.000 desempregados. Na foto O Courel.



O
presidente da Deputación,
Darío Campos Conde; a al-
caldesa de Lugo, Lara Mén-

dez; o presidente do Comité
Organizador, José Manuel Colme-
nero Álvarez; o vicerreitor de coor-
dinación do Campus de Lugo,
Javier Bueno Lema, e a presidenta
da Sociedade Galega para a Promo-
ción da Estatística e da Investiga-
ción de Operacións, Esther López
Vizcaíno, inauguraron o XII Con-
greso. Este encontro científico ten
por obxectivo promover a divulga-
ción científica, así como fomentar
a estatística e a investigación ope-
rativa en Galicia dende diferentes
puntos de vista: na investigación,
no ensino, na empresa e nas Ad-
ministracións Públicas. Esta orga-
nizado por SGAPEIO e USC, e conta
coa colaboración de Deputación e
Concello de Lugo. Campos Conde
destacou que “é imprescindible
que todas as administracións nos
impliquemos no impulso do ám-
bito científico, tendo en conta que
o recorte neste eido en España su-
pera xa o 40% dende o inicio da
crise. Isto supuxo un problema de
grande magnitude: a perda de ca-
pital humano, o que coñecemos
como fuga de cerebros. Dende o
ano 2010, son máis de 11.000 os
científicos que, debido á escasa
oferta laboral, tiveron que levar o
seu talento fóra das nosas frontei-
ras. Para loitar contra este éxodo

intelectual, fai falta un forte apoio
institucional. A Deputación, e este
Presidente, continuarán a impli-
carse, colaborando con iniciativas
como a que hoxe presentamos, ou
con medidas como o Plan de Im-
pulso que temos en marcha coa
USC, e que contempla bolsas para
a captación de talento e divulga-
ción científica”.  Pola súa banda,
Lara Méndez destacou a importan-
cia de que, cada vez con maior asi-
duidade, Lugo sexa sede deste tipo
de encontros profesionais, “unha
oportunidade económica” pola
promoción e difusión que implican
do patrimonio cultural, histórico,
medioambiental e gastronómico da
cidade e da provincia.  Así mesmo,
a alcaldesa fixo fincapé en que a
estatística pública “é un dos piares
fundamentais da transparencia e
un instrumento de progreso”,
“unha estatística fiable, rigorosa e
eficiente, tanto na fase de recollida
de datos, na súa análise e no pro-
ceso de transformación dos datos
a información, a denominada con-
mumente como cociña”, asegurou.
O vicerreitor de coordinación do
Campus de Lugo, Javier Bueno, su-
bliñou os beneficios que está a re-
portar a colaboración da
Deputación co Campus de Lugo da
USC, tanto no que se refire a cap-
tación de talento e de estudantes,
como á boa imaxe que se está a
proxectar no exterior da cidade e

do labor científico que nela se de-
senvolve. Proba desta cooperación
é a visita programada á Domus do
Mitreo e o concerto de piano “Re-
sonancias aritméticas”, a cargo de
Juan Ignacio Martínez Pardo, que
se desenvolveu no auditorio da
Casa do Saber. As actividades que
se desenvolveron foron, entre ou-
tras, conferencias sobre “Optimiza-
ción baixo a incerteza: Unha ollada
á programación estoclástica”, e “A
estatística nunha empresa cerve-
xeira. Do dato ao coñecemento”.
Tamén se celebraron mesas redon-
das sobre “Estatísticas en empre-
sas e laboratorios” e “Servizos de
asesoramento estatístico”. Os obra-

doiros foron de “Análise de datos
funcionais con R”. As visitas con-
centráronse en o Domus do Mitreo
e unha excursión á Ribeira Sacra,
no que viaxaron nos catamaráns da
Deputación. Finalmente, entregá-
ronse os premios SGAPEIO a novos
investigadores. 

Aventuras na
Estatística
O presidente provincial, a alcaldesa
de Lugo e o vicerreitor, xunto a
mozos e mozas do Instituto Daviña
Rey, de Monforte de Lemos, coñe-
ceron a exposición “Explorística:
Aventuras na Estatística”, enmar-

cada dentro das actividades do XII
Congreso. A mostra está avalada
pola Agência Nacional para a Cul-
tura Científica e Tecnolóxica Portu-
guesa (Ciência Viva). Ilustra
conceptos de Estatística e Proba-
bilidade para alumnos de ESO e Ba-
charelato. Está formada por
módulos interactivos que integran
diversas actividades relacionadas
coa estatística, adaptadas aos ni-
veis formativos do alumnado. Os
estudantes de dito centro monfor-
tino participaron en seis módulos
independentes: Recepción de par-
ticipantes, tiro con arco, subma-
rino, quiz de censos, datos viciados
e sondaxe. 

O Congreso de Estatística reúne a 120 expertos nacionais
e internacionais

Celebrouse en Lugo o XII Congreso Galego de Estatística e lnvestigación de Operacións
(SGAPEIO) que, trás 18 anos, volve a acoller a provincia de Lugo, reunindo a máis de 120

expertos nacionais e internacionais. 
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Venres nas librarías de
Galicia

“
Venres nas Librarías”, é unha ini-
ciativa conxunta das consellerías
de Cultura e de Economía na que

colaboran un ano máis a Federación de
Librarías de Galicia e a Asociación Ga-
lega de Editores (AGE), e que ten como
principal finalidade a dinamización do
libro e da lectura entre todos os ámbi-
tos da sociedade. Esta nova edición fi-
nanciada por Cultura con 12.000 euros
desenvolvese durante todas as fins de
semana de outubro e novembro deste
ano e de febreiro e marzo de 2016.
Coma na pasada edición, a campaña
céntrase na libraría como axente indis-
pensable para a consolidación do tecido

cultural, e como espazo físico de en-
contro entre lectores e lectoras con au-
tores e autoras da Comunidade que
publicaran algunha obra ao longo do
último ano, en aras de promover o libro
galego e incrementar o público lector.
Entre as actividades que impulsa o pro-
grama nas diferentes librarías para es-
timular a participación social do
público lector destaca a presentación
de novidades editoriais, conversas
entre escritores e asistentes, lecturas
dramatizas de obras literarias e lecturas
poéticas, entre outras, con propostas
que favorezan a participación activa de
público de todas as idades. n Presentación da campaña “venres nas Librarías” que durará catro meses.



F
ixérono tras un encontro con
compañeiros de partido nesta
comarca, no que avaliaron as

contas autonómicas para o vindeiro
ano. Xunto a Mayra García e Val
Alonso, na sede do PSOE burelá, es-
tiveron os rexedores de Burela e
Ourol, así como concelleiros socia-
listas en Cervo, Barreiros e Mondo-
ñedo. Val Alonso remarcou que
“dende 2009, os Presupostos da
Xunta tratan na Mariña as mesmas
cuestións iniciadas polo Executivo
de Touriño, o que pon de manifesto
os 7 anos perdidos na nosa comarca
polo goberno fracasado de Feijóo.
Pois o groso dos investimentos se-
guen a ser, por exemplo, a amplia-
ción do Hospital ou o Corredor da
Costa. Nada novo polo tanto, máis
alá dos 400.000 euros para o IES
María Sarmiento, entre outras pe-
quenas actuacións”. 

Emendas aos
Orzamentos
O deputado autonómico salientou
que, tendo en conta os cartos que a
Xunta prevé achegar á Mariña o vin-
deiro ano, que suman uns 15 millóns
de euros, así como a poboación da
comarca, que ascende aos 80.000
veciños, o investimento por habi-
tante é de 180 euros, moi lonxe dos
725 euros na provincia que apuntou
o goberno de Feijóo. Val Alonso
adiantou que o PSOE presentará
emendas no Parlamento para, canto
menos, esixir a Feijóo que incre-
mente o investimento da Xunta por
habitante na Mariña. “É de xustiza
facelo tras 7 anos perdidos”, enfati-
zou. Mayra García subliñou “o cas-
tigo” ao que Feijóo ten sometida á
Mariña. Neste senso, subliñou que
“nunca un Presidente da Xunta pro-
vocou tanto paro na nosa Comarca.
Con Feijóo o desemprego na Mariña

bateu un récord histórico, pois che-
gamos a ter 6.000 veciños no paro,
sendo a maior cifra de desemprega-
dos dende que existen as estatísti-
cas oficiais da propia Consellería de
Traballo. A política de emprego de
Feijóo na Mariña foi a de destruír
postos de traballo e pechar empre-
sas, como ECAR, ECESA, HERMIDA e
MON”. “As contas da Xunta para
2016 reflexan que Feijóo continuará
con esta política de emprego des-
trutiva na nosa Comarca tamén o
vindeiro ano, pois é evidente que
non se compromete coa xeración de
novos traballos, cando a Consellería
de Emprego achega, a toda a pro-
vincia, unha mísera partida de
223.000 euros”, apuntou. Todo isto,
cando en setembro, que son os úl-
timos datos oficiais, a Mariña se si-
tuou á cabeza do paro na provincia
de Lugo, cun incremento do 9,24%
con respecto ao mes anterior, supe-
rando hoxe os 4.000 mariñás desem-
pregados. 

Feijóo non se
implica 
A socialista engadiu que “Feijóo
tampouco se implica cos principais
sectores produtivos da Mariña para
manter os actuais postos de traba-
llo. Por exemplo, coa pesca, que
xera na comarca uns 2.000 emprego,
sendo un dos nosos motores econó-
micos. Este sector chega a represen-
tar o 29% do PIB de Burela, o 20%
do de Xove ou case 15% do de Vi-
veiro. Mentres en Galicia a pesca re-
presenta o 1,2% do produto interior
bruto, na Mariña o peso da pesca
multiplica por seis a contribución
media deste sector no conxunto de
Galicia. E máis, a Mariña despunta
en Europa polo que aporta a pesca
á súa economía. Con todo, a Conse-
llería de Pesca non ten previsto nin-

gún investimento para este sector
na Mariña, máis alá dos 3 millóns de
euros para gastos de mantemento
da delegación territorial deste de-
partamento autonómico, que se
sitúa en Celeiro; e ridículas achegas
para os portos de Burela e Celeiro.
A Consellería de Pesca achega 10,5
millóns de euros á Coruña e 22 mi-
llóns de euros a Pontevedra.   

Residencia en
Ribadeo
Polo que se refire aos servizos so-
ciais. A Consellería de Política Social
ten prevista, para toda a provincia
lucense, unha partida de 1,5 millóns
de euros, dos que o 60% dos mes-
mos son para reformas e reposicións
de equipamento, deixando 6.000
euros para dependencia e 11.000
euros para a promoción da autono-
mía dos nosos maiores. Neste senso,
Mayra García apuntou que “no Orza-
mento da Xunta para 2016 non
vemos nin un só euro para a recla-
mada residencia de maiores de Riba-
deo, cando Feijóo prometeu hai

máis de 2 anos achegar a este cen-
tro de maiores 500.000 euros. Polo
tanto, os ribadenses outra vez se
quedan co único apoio económico
para este proxecto da Deputación de
Lugo, que tamén está a executar
unha residencia e centro de día pú-
blico en Trabada”. 

Hospital da Costa 
“Unhas 7 veces, escoitamos a Feijóo
prometer as obras de ampliación do
Hospital da Costa logo de que a súa
primeira decisión con respecto á Ma-
riña cando chegou ao Goberno ga-
lego, no 2009, fose paralizar unha
partida de 9,3 millóns de euros do
bipartito, precisamente, para estas
actuacións. Pois ben, tampouco es-
tarán listos estes demandados tra-
ballos no 2016, nin no 2017 ou no
2018, pois Feijóo volve a retrasar
estas obras coas contas autonómi-
cas para o vindeiro ano”, dixo a
tamén alcaldesa de Trabada. “E con
respecto ás infraestruturas, e por
poñerlles un exemplo, nada para a
Variante de Viveiro tampouco no

2016, unha infraestrutura vital para
a vertebración das comunicacións da
Mariña”, engadiu.  

Só propaganda
“En definitiva, Feijóo volve a casti-
gar á Marina cos Orzamentos da
Xunta para 2016, pois nos últimos
anos a nosa comarca xa non tivo nin
unha soa actuación relevante que
supuxese emprego ou que dinami-
zase a nosa economía. A Comarca
suma 6 anos perdidos, os mesmos
que Feijóo no Goberno galego, e vai
cara outro, feito que demostra o fra-
caso do seu goberno. O único que
fixo o presidente da Xunta na Mariña
foi propaganda. Só hai que ter en
conta as veces que, en época elec-
toral, anunciou a ampliación do
Hospital da Costa. E por poñerlles
outro exemplo. Vén de facer máis
propaganda co Imposto de Suce-
sións, pois o 90% dos galegos xa
non o pagan porque o suprimiu o
Goberno de Touriño. Polo tanto, a
rebaixa anuncia por Feijóo só afec-
tará entre o 8 e o 9% da poboación”. 

“Os Orzamentos da Xunta demostran os 7 anos perdidos
na Mariña polo goberno de Feijóo”

“Os Orzamentos da Xunta de Galicia para 2016 demostran os 7 anos perdidos na Mariña
polo goberno fracasado de Feijóo”. Así o remarcaron Mayra García Bermúdez, alcaldesa de

Trabada e José Ramón Val Alonso, deputado autonómico.

n Mayra García e Val Alonso cos alcaldes de Burela e Ourol e concelleiros de Cervo, Barreiros e Mondoñedo.
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T
rátase dun plan, cuxo ob-
xectivo é mellorar o coñe-
cemento das concas

internacionais co ánimo de mini-
mizar os efectos ante fenómenos
extremos, de intensas choivas ou
secas prolongadas, avanzando
con iso na intención de ambos os
países de camiñar cara a un plan

hidrológico compartido. Este pro-
xecto, no que  tamén colaborarán
a Universidade de Vigo, a través
do Campus da auga, e a de Porto,
a través dun grupo de traballo de
Hidráulica, Recursos Hídricos e
Ambiente do departamento de
Enxeñería Civil,  será un comple-
mento á experiencia técnica e

profesional coa que mellorar a
xestión integral dos recursos hí-
dricos nas concas transfronteiri-
zas. O Ministerio de Agricultura,
Alimentación e Medio Ambiente,
a través do presidente da CHMS,
Francisco Marín Muñoz; a Axencia
Portuguesa do Ambiente, a través
do director da ARH Norte, José

Carlos Pimenta; o reitor da Uni-
versidade de Vigo, Salustiano Ma-
togueira; e un representante da
Facultade de Enxeñería da Uni-
versidade do Porto, Rodrigo Maia
foron as  organizacións asinantes
do protocolo de colaboración.
O proxecto
Este proxecto “RISC Miño-Limia”,
que se presentará á candidatura
dos POCTEP- proxectos de coope-
ración transfronteiriza entre Es-
paña e Portugal-, ten como
obxectivo a preparación das con-
cas internacionais dos ríos Miño
e Limia fronte a fenómenos ex-
tremos, así como a prevención
dos mesmos, todo iso co ánimo
de mellorar na xestión dos recur-
sos naturais tendo en conta a ne-
cesaria adaptación ao cambio
climático. Preténdese, por tanto,
contribuír a un mellor coñece-
mento da Demarcación Hidrográ-
fica Internacional das concas dos
ríos Miño e Limia, de acordo co
principio de unidade de conca e
co establecido na Directiva
2000/60/CE do Parlamento Euro-
peo e do Consello, de 23 de ou-
tubro de 2000, pola que se
establece un marco comunitario
de actuación no ámbito da polí-
tica de augas, en relación coas
demarcacións hidrográficas inter-
nacionais e os plans hidrológicos
únicos. A través do proxecto RISC

Miño- Limia elaborarase unha
nova cartografía de toda a rede
hidrográfica da demarcación e as
súas concas vertentes asociadas,
que será fundamental para con-
seguir un inventario de recursos
que teña en conta o efecto do
cambio climático nas partes es-
pañola e portuguesa da demarca-
ción. Tamén se creará un novo
sistema de indicadores e limiares
para situacións de seca e poñe-
rase en marcha un novo sistema
de alerta temperá de inundacións
e os seus efectos sobre a poboa-
ción, baseado en modelos hidro-
meteorológicos e hidráulicos de
software libre, que ofrezan unha
previsión continua, polo menos a
72 horas en toda a demarcación,
especialmente nos tramos trans-
fronteirizos. “O conxunto de ac-
cións previstas permitirán
avanzar na elaboración, para o
ano 2021, dun plan hidrológico
conxunto, único para todo o ám-
bito da demarcación internacio-
nal, que mellore os impactos e
presións de conxunto e permíta-
nos adiantarnos aos episodios de
intensas choivas ou prolongada
seca, coordinados co veciño Por-
tugal co que compartimos a
conca transfronteiriza dos ríos
Miño e Limia” explicou Francisco
Marín, presidente da Confedera-
ción Hidrográfica do Miño-Sil.  

O
presidente da Confedera-
ción Hidrográfica do Miño
Sil, Francisco Marín, in-

forma do final dos traballos que
se realizaron en Xinzo de Limia
(Ourense), financiados nun 80%
polo Ministerio de Agricultura,
Alimentación e Medio Ambiente
a través da CHMS (que ademais
executou as obras) e nun 20%
pola Xunta de Galicia. “Esta ac-
tuación permitiu que a EDAR, de-
señada nos anos 90, poida
eliminar os nutrientes (fósforo e
nitróxeno) das augas residuais, o
que redundará no incremento da
calidade das augas tratadas que
se verten ao río Limia.” A EDAR,
con capacidade de tratamento de
3.360 m3/día, poderá depurar as
augas dunha poboación de
16.250 habitantes, e tamén se
adaptou para que poida cumprir
os parámetros de vertedura esta-
blecidos para a Zona de Especial
Protección para as Aves (ZEPA)

na que se sitúa a instalación, mi-
nimizando o consumo de reacti-
vos e priorizando a eliminación
de nutrientes, sobre todo o fós-
foro, por vía biolóxica. Ademais,
foi adaptada tecnoloxicamente
para diminuír o custo enerxético,
mediante a instalación de senso-
res, de elementos de automatiza-
ción e xestión, e de variadores de
frecuencia en motores, entre ou-
tras técnicas. Os traballos permi-
tiron substituír as reixas manuais
da EDAR orixinal por automáticas
e as bombas de elevación por ou-
tras con rodete, resistentes á
abrasión de areas, con regulación
de caudal. Tamén se executou un
novo desarenador xunto ao exis-
tente, mantendo o actual como
apoio. En canto ao tratamento
biolóxico, implementouse un
novo sistema de aireación me-
diante soplantes, equipados con
variador de frecuencia, e grellas
de difusores de burbulla fina. 

Edar no Barco

Actualmente a CHMS, executa as
obras de ampliación da Estación
Depuradora de Augas Residuais
(EDAR) do Barco de Valdeorras
(Ourense), nas que se investirán
máis de 1,4 millóns de euros,
sostén Francisco Marín Muñoz,
presidente do Organismo de
conca. “A actuación está incluída
no programa operativo de finan-
ciamento con cargo aos Fondos
de Desenvolvemento Rexional
(FEDER) que a CHMS  deseñou
dentro do período 2007-2013,
cunha porcentaxe de financia-
mento do 80% pola CHMS e cun
20% polo Concello do Barco”,
dice Marín. O obxectivo  é a me-
llora da capacidade de trata-
mento da EDAR co fin de
mellorar as cargas contaminan-
tes vertidas ao río Sil e garantir
o cumprimento dos parámetros
de vertedura establecidos na au-

torización correspondente.
“Unha vez detectados os proble-
mas existentes, tanto na propia
EDAR como na rede de sanea-
mento, programáronse actua-
cións de modificación do trazado

dos dous colectores que chegan
á EDAR, habilitando un espazo
para situar o novo pretrata-
miento e adecuar a súa conexión
coa nova obra de chegada”, in-
forma Marín Muñoz.

Cara un plan hidrolóxico compartido con Portugal

Melloras na estación depuradora de Xinzo de Limia

n O acto celebrouse na Subdelegación de Goberno e estivo presidido polo subdelegado Roberto Castro.

n Francisco Marín Muñoz, presidente da Confederación Hidrográfica do Miño e do Sil.

A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS), e a Axencia Portuguesa do Ambiente 
impulsaron, coa firma dun protocolo de colaboración, o proxecto de cooperación 

transfronteiriza (POCTEP) denominado “Risc Miño-Limia”.
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Guía gastronómica

Comer e cantar en “Rías Baixas”

A
calquera hora do día,
dado que permanece
aberto as 24 horas, Rías

Baixas é un lugar ideal para
pasar un bo intre. Conta con par-
king propio polo que non hai
problemas de aparcadoiro; te-
rraza no inverno e no verán. A
partir das doce da noite convér-
tese nun animado karaoke. O ser-
vizo de cociña ofrece menú do
día, petiscos, racións pequenas e
grandes, variedade de bocadillos
e samwiches e carta de choco-
late (branco, de menta, ao cara-
melo, clásico, ás froitas
vermellas, ao café, á avellana,
suízo, biberón e ruso). Ten

ampla carta de batidos e zumes
naturais. O local ofrece clases de
tango arxentino os venres de 20
a 21 horas; bailes criollo e mi-
longa a todos os niveis. Desde
hai meses inclúe monólogos
como foron os casos do Peli,
Meigoo Deimi, Stephy Llaryora,
Juan Pico, Kike Biguri, Gas, Asun
Serra, Só Amalio, O Pelao, Pepa
Fernández e Gelete Montero,
entre outros. O servizo de ka-
raoke para os aniversarios dos
pequenos son dúas horas e
media de karaoke para eles sós
con merenda e sobre todo ganas
de pasalo ben. O establece-
mento, como o ano pasado, re-

alizará a preselección de concur-
santes para o II Concurso “La
voz do Miño” con motivo das
Festas da Ponte, para maiores de
16 anos. “Celebra a chegada do
2016 dunha forma distinta...
enche a túa noite de karaoke.
Entra no novo ano cantando a
pleno pulmón. Cancións de onte,
de hoxe, de sempre. A mellor
compañía e o mellor servizo á
túa disposición. Celebra o novo
ano connosco, sen reservas, sen
entradas”, din os responsables.
Café bar Rías Baixas está na rúa
Eulogio Gómez Franqueira, 55 de
Ourense, fronte á estación de au-
tobuses. Teléfono: 988 21 80 09.

Por: Jesús Losada

n Cea en Rías Baixas.

n Vista parcial do establecemento.

n Sesión de baile. n Tertulia.



NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Novembro de 201522

E
ntregaronse en Expourense
os diplomas do curso de
capacitación en “Certifica-

ción en Experto Feiral” organi-
zado pola Asociación Galega de
Feiras e Eventos (AGAFE) coa co-
laboración do IGAPE. Participa-
ron vinte profesionais
procedentes de 15 empresas aso-
ciadas de toda  Galicia que abar-
can toda á cadea de valor do
sector feiral (propietarios de in-
fraestructuras, organizadores,
provedores de servizos directos e

indirectos e empresas de mon-
taxe). Este curso foi impartido
nas instalacións de Expourense a
finais do mes de xuño e correu a
cargo de Antonio Brito, director
da empresa Newevents Academy,
con experiencia internacional e
formadores profesionais expertos
na organización de feiras e even-
tos. A entrega de diplomas correu
a cargo do presidente de AGAFE,
Alejandro Rubín, do profesor do
curso, Antonio Brito, e de mem-
bro da xunta directiva de AGAFE,

Ricardo Durán. Trátase dun curso
único en España, non existindo
na actualidade outra posibilidade
para obter un título similar. Estes
profesionais son os primeiros no
país en obter este título. O curso
abordou os seguintes bloques te-
máticos: Evolución histórica das
feiras; Formulación e xestión de
proxectos; Métodos de captación

de expositores e patrocinadores;
Captación de audiencias e de vi-
sitantes; Produción, operacións e
dirección de feiras e Desenvolve-
mento de planos e esquemas para
eventos. Coa formación e a pro-
fesionalización do sector feiral
como un dos obxectivos de
AGAFE, o novo deste curso e o
feito de ser a única posibilidade

que na actualidade bríndase aos
profesións do sector, a xunta di-
rectiva de AGAFE fixo un chama-
mento á participación no curso
entre os seus asociados para a re-
alización do mesmo. Unha vez
concluído, o balance foi alta-
mente satisfactorio segundo dei-
xaron constancia os
organizadores.

O
s “Premios á Comunicación
Innovadora de Galicia”
xurdiron co obxectivo de

recoñecer publicamente iniciativas
profesionais e empresariais que
destacaran por ter revalorizado o
eido da comunicación, fomen-
tando con elo o desenvolvemento
socioeconómico da comunidade
galega. Queda aberto o prazo de
presentación de candidaturas que
rematará o vindeiro 17 de novem-
bro. As categorías que concorren
son as seguintes: Premio a Estra-
texia de Comunicación Empresarial
desenvolta por unha PEME ou por
entidades que agrupen a PEMES e
empresas destas características.
Premio á aplicación da Comunica-
ción Dixital no sector xornalístico.
Premio á Iniciativa Emprendedora
no eido da comunicación.  Distin-
ción especial “Novos Talentos” no
sector da comunicación. 
Poderán optar a estes premios os
profesionais e as pequenas e me-
dianas empresas que desenvolvan
o seu traballo no territorio da Co-
munidade Autónoma galega e ti-
veran realizado un labor
destacado no eido da comunica-
ción (xa sexa de ámbito empre-
sarial ou xornalístico). A
distinción especial para Novos
Talentos está aberta de maneira
especial a estudantes das univer-
sidades e escolas profesionais re-
lacionadas coa comunicación

social ou corporativa. 
Para participar nos presentes pre-
mios, pódense consultar as bases
e os criterios de avaliación en
www.expourense.org e deberán
enviar as súas candidaturas a tra-
vés do correo postal ou electró-
nico (Finca Sevilla s/n, 32005
Ourense/ rrpp@expourense.org /
expourense@expourense.org) ou
entregalas de maneira persoal
nas instalacións de Expourense. 
Unha das novidades serán os pre-
mios á “Creatividade na publici-
dade galega” promovidos por
Creatividade Galega coa colabo-
ración do Clúster da Comunica-
ción Gráfica de Galicia. As bases
para participar nesta nova candi-
datura estarán dispoñibles proxi-
mamente na web de Expourense.
As bases foron aprobadas durante
a última reunión do comité ase-
sor do Foro da Comunicación de
Galicia que tivo lugar na Facul-
tade de Ciencias da Comunicación
en Santiago de Compostela. Este
comité integra ás Facultades re-
lacionadas coa Comunicación das
tres universidades galegas, a APG
(Asociación de Xornalistas de Ga-
licia), o Clúster da Comunicación
Gráfica de Galicia, MARKEA (Aso-
ciación Galega de Marketing), ,
DIRCOM Galicia (Asociación de
Directivos de Comunicación de
Galicia) e Creatividade Galega,
entre outras entidades como a

Deputación Provincial de Ou-
rense, a Secretaría Xeral de me-
dios da Xunta de Galicia, o
Concello de Ourense, o Polígono
Virtual de Galicia ou a Asociación
de Xoves Empresarios de Galicia
(AJE).
Sobre os temas elixidos polo co-
mité para este Foro destacan a
exposición de casos de éxito de
PEMES á raíz de incluír un servizo
de comunicación profesional; a
comunicación solidaria e vence-
llada coa cooperación social; a
divulgación científica como unha
nova vía para o xornalismo ou a

presentación do Campus CREA de
Pontevedra. No referente á parte
práctica profesionais de MARKEA
e profesores das distintas Facul-
tades impartirán obradoiros sobre
distintos temas vencellados á co-
municación como o Marketing di-
recto ou o Co-marketing. De
forma complementaria ao pro-
grama de conferencias e debates,
existirá unha área expositiva
onde estarán representados os
sectores da publicidade, colexios
oficiais, asociacións de prensa e
periodistas, academias de audio-
visuais, clústers, medios de co-

municación (prensa, radio, tele-
visión), axencias consultoras de
comunicación, community mana-
gers e as universidades galegas.
A asistencia ó Foro da Comunica-
ción de Galicia é gratuíta pero
precisa de inscrición previa a tra-
vés de www.expourense.org.
Nesta web tamén poderá descar-
garse o bono desconto do 35%
para aqueles que acudan a Ou-
rense en tren. Esta actividade
contará co patrocinio da Deputa-
ción de Ourense e a colaboración
da secretaría Xeral de Medios da
Xunta e do IGAPE.

Expourense convoca os Premios á Comunicación
Innovadora de Galicia

Entregados os
primeiros títulos de
España en “Experto

feiral”

Expourense prepara xa a 3ª edición do Foro da Comunicación de Galicia que se celebrará o
vindeiro 25 de novembro como punto de encontro dos profesionais e futuros profesionais

da comunicación, o marketing, a publicidade e o sector audiovisual de Galicia. 

n Reunión en Expourense do comité organizador.

n Organizadores e alumnos na entrega de diplomas en Expourense.
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I
sto é posible grazas á sinatura
do convenio de colaboración
entre as dúas entidades e que

correu a cargo dos seus respectivos
directores, Alejandro Rubín Carba-
llo e o doutor José Carlos Rodrí-
guez Mouriz. A raíz deste
convenio, cada feira e evento or-
ganizado por Expourense contará
cun servizo de atención médica in-
tegrado por persoal deste centro
que velará polo benestar dos visi-
tantes e que intervirá no caso de
ser preciso atendendo aos visitan-
tes na área de botiquín de Expou-
rense ou derivándoo a un centro
médico se fose necesario. Tamén
serán os responsables de empregar
o desfibrilador instalado no re-

cinto. Este servizo inaugurouse no
VIIº Salón do Automóbil-Vehículo
Novo de finais de outubro pasado.
Coa sinatura deste convenio, o
Centro Médico El Carmen súmase á
listade entidades colaboradores de
Expourense confiando no recinto
para facer visibles os servizos que
prestan e como plataforma para
“contar cunha presenza máis nota-
ble entre a sociedade ourensá”, tal
e como explicou o director do cen-
tro durante a sinatura deste
acordo. Contan cun espazo fixo no
que posicionarse como o centro
hospitalario privado de referencia
na provincia de Ourense e un dos
máis punteiros de Galicia grazas ao
seu equipamento tecnolóxico pun-

teiro e ó seu cadro médico. Foi
precisamente a última feira cele-
brada en Expourense, Termatalia, a
que serviu de marco para a presen-
tación do novo proxecto do Centro
Médico El Carmen, “Water Health,
cirurxía e balneoterapia” que pro-
move en colaboración co Grupo
Caldaria, outra entidade que tamén
colabora estreitamente nos pro-
xectos promovidos polo recinto.
Trátase da unión de dúas experien-
cias únicas que permite conxugar
técnicas médico-quirúrxicas de
vangarda e as máis avanzadas téc-
nicas termais para acelerar o pro-
ceso de recuperación do paciente
estando ademais nunha contorna
privilexiada.

A
conselleira explicou que esta
actuación, cun investimento
de 2,78 millóns de euros,

permitirá a conexión entre ambas
as beiras do río e facilitará o acceso
á estrada N-120. Concretou que con
estas actuacións tamén se promo-
verán os desprazamentos a pé, a
través dunha senda peonil que dis-
correrá entre a vía nacional ata o
núcleo dos Peares. Vázquez desta-
cou a especial consideración coa
contorna desta infraestrutura, coi-
dando especialmente a integración
na valiosa paisaxe na que se vai
construír. A responsable autonó-
mica de Infraestruturas, na presen-

tación do proxecto da obra princi-
pal, subliñou o comezo tamén da
primeira das 4 obras de mellora da
seguridade viaria comprometidas,
que suman un orzamento de
60.000 euros. Así, concretou que
comezaran as obras de construción
dun aparcadoiro e dun miradoiro na
zona do centro de saúde do Conce-
llo da Peroxa. O convenio asinado
o pasado agosto entre a Xunta e os
4 concellos que integran o consor-
cio dos Peares (Pantón, Carballedo
(na provincia de Lugo) e Nogueira
de Ramuín e A Peroxa (na provincia
de Ourense) recolle tamén unha
serie de actuacións para mellorar o

ciclo da auga. Ethel Vázquez desta-
cou que estes traballos xa están re-
matados e que supuxeron un
investimento de 166.000 euros.
O anuncio de 2010
Vázquez precisou que “a Xunta está
a demostrar con feitos a súa deter-
minación de dotar de infraestrutu-
ras axeitadas o interior de Galicia,
cumprindo coa palabra dada aos
veciños dos Peares, acometendo
con dilixencia todas e cada unha
das obras comprometidas neste nú-
cleo tan singular e emblemático”. O
no que dixo Vázquez foi que no ano
2010 o presidente da Xunta xa
anunciara nos Peares a construc-

ción desta ponte que estaría rema-
tada, segundo anuncio daquela, no
ano 2012. O presidente do Goberno
galego dixo en 2010 que a “Xunta
quere achegar unha nova ponte
que reforce a comunicación e faci-
lite a convivencia e o intercambio
entre persoas e pobos das dúas ri-
beiras do Miño, un punto estraté-
xico para as comunicacións”. A obra
representaba para Feijóo “unha pe-
queña mostra dese desexo de facer
de Galicia un país unido, unha
grande cidade global, un territorio

único donde non haxa nin norte
nin sur; nin a Galicia Atlántica nin
a Galicia do interior, senón un te-
rritorio único, unha Galicia única
que sirva aos galegos coa misma
igualdade de oportunidades”.
Tamén prometera Feijóo no 2010
ao acondicionamento da marxe de-
reita cunha senda peonil, que gra-
zas a nova ponte coa que se
integra, permitirá o uso e disfrute
das dúas ribeiras, propiciando un
lugar para o encontro e o lecer do
conxunto dos veciños”.

Punto de atención asistencial médica en Expourense

A Xunta construirá “agora” unha ponte sobre o Miño nos
Peares anunciada por Feijóo en 2010

Expourense amplía a súa carteira de servizos ás máis de 120.000 visitas que rexistra cada ano
sumando un punto de atención asistencial médica que estará coordinado polo 

Centro Médico El Carmen, en Ourense. 

A Xunta iniciará en novembro a construción da nova ponte sobre o río Miño, nos Peares. 
A conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, presentou este proxecto que mellorará a

mobilidade dos veciños desta zona, evitándolles o actual percorrido de case 7 quilómetros
por estradas deficientes.

n Rubín Carballo e Rodríguez Mouriz asinando o convenio.

n A infraestrutura terá 202 metros de lonxitude, calzada de 3,25 metros e beirarrúa de 1,25 metros

n A ponte partirá desde a  N-120 ata a estación do ferrocarril da liña 
Ourense-Monforte.

Por: Jesús Losada

23NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Novembro de 2015

Galicia
Redacción de OURENSE



n Nesta zona do Couto construirase a sede da Confederación Hidrográfica.

n Vía pública que facilita o paso entre a veciñanza dos Blancos e de Nóveas.

n Un técnico explicou os detalles das obras realizadas.

F
rancisco Marín Muñoz, presidente da
CHMS, explicou que o novo edificio
está concebido agora en base a tres

parámetros: economía, funcionalidade e
sustentabilidade. Segundo explicou o téc-
nico Joaquín Sánchez, o inmoble haberá de
totalizar 6.000 metros cadrados a unha
media de 1.000 metros por planta (4 alturas
e 2 sotos), e irá construído en elementos
tradicionais dos espazos das concas que
xestiona é dicir: pedra granítica do país pri-
mando sobre o resto de elementos constru-
tivos, coa madeira e o cristal en segundo
plano. “Será un edificio de instalacións sus-
tentables”, destacou o presidente da Con-
federación, que calcula que en 6 meses
poida estar listo o proxecto definitivo do
novo edificio. Logo sairá a licitación nun
prezo estimado de 5 millóns de euros, que

Francisco Marín confía en que se rebaixe
substancialmente. O investimento custearaa
integramente o organismo de conca, porque
“para isto, por desgraza, non hai axudas”,
afirmou Marín. En calquera caso, un edificio
e un orzamento de execución que estará
moi lonxe do que resultase daquel que,
baixo o pseudónimo Illa na corrente, gañara
en xullo de 2012 o concurso de ideas con-
vocado a tales efectos. A nova sede da Con-
federación Hidrográfica do Miño-Sil será a
cuarta gran infraestrutura que se situará na
parcela do Couto lindante coa desemboca-
dura do Barbaña no Miño, lindeiro coa Es-
tación de Bombeo, os Xulgados e o Centro
de Saúde que se está a construir neste ba-
rrio da cidade, no triángulo que no seu día
ocuparon as casas do que se coñecía como
barrio da Miñoca.

O
presidente da Deputación de Ou-
rense, Manuel Baltar, e o presi-
dente da Confederación

Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), visitaron
as obras de construción da ponte sobre o
río Airoa no Concello dos Blancos. Os tra-
ballos da obra consistiron na construción
dun paso sobre o río Airoa para dar con-
tinuidade á estrada municipal que une as
poboacións dos Blancos e Nóveas, debido
ao mal estado no que se atopaba a in-
fraestrutura polas continuas crecidas do

caudal, que afectou á seguridade estru-
tural do mesmo, ademais de dificultar o
seu tránsito polas gretas que presentaba
a vía. Desta maneira, construíuse un novo
pontón sobre o río na confluencia deste
coa estrada municipal, adaptado ás ca-
racterísticas de desaugadoiro estableci-
das no plan hidrolóxico. Este proxecto foi
financiado por ambas entidades que
achegaron cada unha delas o 50% do im-
porte total da obra, que ascendeu a
116.900 euros. 

A Confederación Hidrográfica
Miño Sil construirá a súa

sede no Couto

Ponte sobre o río Airoa

A
s obras da depuradora do Concello
de San Cibrao das Viñas remata-
ronse logo de 19 meses de traballo.

Esta infraestrutura contou cun investi-
mento de 2.345.000 euros e tratará os
vertidos da poboación do concello así
como dos polígonos de Pereiro de Aguiar,
San Cibrao, Parque Tecnolóxico, e zonas
industriais de Barreiros e O Piñeiral. A ac-
tuación hidráulica permitirá solucionar os
problemas de filtracións e a excesiva
afluencia de pluviais, así como puntas de
contaminación industrial que soporta a

actual rede. Se eliminarán os vertidos que
chegan ao río e deterioran o estado eco-
lóxico do Barbaña. O obxectivo é dar ser-
vizo a unha poboación equivalente de
55.000 habitantes. Á supervisión das
obras asistiron representantes do Goberno
Galego xunto co delegado do Goberno de
Estado en Galicia, Santiago Villanueva; o
presidente da Confederación Hidrográfica
do Miño-Sil, Francisco Marín Muñoz, o vi-
cepresidente da Deputación, Rosendo Fer-
nández  e o alcalde de San Cibrao das
Viñas, Manuel Pedro Fernández.

San Cibrao das Viñas 

A nova sede da Confederación Hidrográfica do
Miño-Sil (CHMS) situarase no barrio do Couto
no solar que no seu día (5 de xuño de 2012)

cedera o Concello de Ourense.
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S
egundo este estudio, de
toda a mobilidade motori-
zada que hai no caso ur-

bano ata un 60 % é interna. Os
redactores do documento desta-
can “o relativo peso que teñen os
coches que chegan desde outros
municipios da área metropolitana
de Ourense e a excesiva depen-
dencia do vehículo para realizar
os movementos no interior da ci-
dade”. O informe aconsella que
“estes datos deben de ser tidos
moi en conta á hora de relanzar
políticas que favorezan medios
alternativos ao coche. A taxa de
viaxes en transporte público é re-
lativamente reducida con res-
pecto ás que se dan nas
principais cidades galegas”.
Seis de cada 10 desprazamentos
na cidade son internos e a área
metropolitana tamén achega os
seus vehículos cada día de tal
xeito que a cidade acada un vo-
lume elevado de coches. Aí é,
precisamente, onde entra en
xogo o transporte metropolitano
a vella demanda que se considera
clave para reducir as cifras de ve-

hículos que circulan polo centro
de Ourense. Son, de acordo cos
datos que manexa o Concello de
Ourense, preto de 120.000 os
desprazamentos que se realizan
nun día laborable na cidade.
Deles, case 60.000 concéntranse

no denominado sur metropoli-
tano, a través de estradas como
a A-52, a N-525, a N-540 e a OU-
101. O acceso pola zona norte
concentra o 38 % de viaxes.
O plan de mobilidade que agora
o PP pretende retomar tamén

presenta unha serie de alternati-
vas viarias que mellorarían o trá-
fico na cidade. Entre elas atópase
a de reafirmar a definición do
novo eixo formado por rolda bu-
levar, que se estendería cara ao
sur pola zona do Cumial. Tamén

demanda a posta a variante
norte.
O elevado volume de coches que
a diario transitan polo núcleo ur-
bano de Ourense e a decisión da
maioría dos condutores de dei-
xalo preto do lugar ao que se di-
rixen, dificultan atopar
aparcadorio. De acordo ao diag-
nóstico incluído no plan de mo-
bilidade, na cidade hai diferentes
puntos negros para aparcadoiro.
As zonas máis necesitadas destes
espazos son o centro (rúas Pro-
greso, Sáenz Diez, Celso Emilio
Ferreiro, Ramón Cabanillas e Con-
cordia), o barrio de San Francisco
e as principais rúas do barrio da
Ponte. O plan de mobilidade pro-
pón a creación de novas áreas de
aparcadoiro nas inmediacións da
estación de ferrocarril (A Ponte),
o barrio do Couto, as zonas pró-
ximas ao Ponte Novísimo, a am-
bolas dúas marxenes do río Miño,
a avenida de Zamora e o Campus
universitario. Tamén se propón a
construción dun aparcadoiro sub-
terráneo dentro da área do plan
especial das Burgas. 

120.000 coches recorren a diario as rúas de Ourense
O plan de mobilidade redactado polo Goberno do PSdeG no Concello de Ourense no 2012,

foi rematado polo  do Partido Popular logo de acceder á Alcaldía

n O alcalde Xesús Vázquez accedendo ao autobús urbano na parada da Alameda.
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Encontro internacional 
de poesía

n Membros do Círculo Poético Ourensán na Deputación.

O
VI Encontro internacio-
nal de poesía é un
evento co-organizado

pola Deputación de Ourense,
que conta coa participación de
poetas de Portugal, México, Bo-
livia, Colombia e Alxeria. Os
poetas visitaron os colexios Ma-
nuel Sueiro, O Couto, Salesianos

e a Universidade Laboral, para
achegar a poesía aos máis
novos. Durante tres días de ou-
tubro o programa da sexta edi-
ción do “Encontro Internacional
de Poesía” acolleu espectáculos
de música, teatro e poesía, así
como a “Gala Círculo Poético
Ourensán” no Centro Cultural

“Anxel Valente”, onde o Círculo
entregou os premios á promo-
ción e difusión da cultura, que
este ano recaeu en Onda Cero
polo seu programa “Ourense na
onda”, en Marina Sánchez polo
programa cultural de Telemiño
“El Rompecabezas” e na Ronda-
lla “Alecrin”. 

N
a seguinte fase que se
prevé que finalice a
principios do vindeiro

ano, ocupará os traballos de
derribo das naves antigas, a
instalación de auga e luz, e os
peches perimetrais das granxas
construídas. As instalacións
gandeiras contan cunha super-
ficie de 10 hectáreas conta con
máis de 250 de cabezas de
gando entre ovino e caprino e
ao redor de 80 cabezas de
gando porcino. O presidente do
Instituto Ourensán de Desen-
volvemento Económico
(Inorde), Rosendo Fernández,
visitou, xunto coa directora
xeral de Producción Agropecua-
ria, Patricia Ulloa e  o subdirec-
tor de Gandería, Jorge Mourelo,
as instalacións gandeiras da
Granxa de Armariz, (Nogueira
de Ramuín), propiedade do ente
provincial. O guía da visita foi
o veterinario do Inorde, Bernar-
dino Domínguez. Rosendo Fer-
nández agradeceu a
colaboración da Xunta, e asegu-
rou que a Deputación “aposta
pola recuperación das especies
autóctonas en perigo de extin-
ción”. Deputación e Xunta
teñen un convenio de colabora-

ción para “manter rabaños fun-
dacionais de distintas especies
autóctonas galegas, de distin-
tas orientacións produtivas,
tanto de porco celta, de ovella
galega e cabra galega. Estase
pensando en introducir galiña
de Mos”, asegurou Patricia
Ulloa. Este convenio de colabo-
ración para o mantemento das
razas autóctonas, inclúe apoio
económico pero tamén, actua-
cións realizadas por ambas par-
tes. Trátase dun traballo en
conxunto no que a consellería
se ocupa de cuestións de ase-
soramento, información e de
marcar as pautas,e o Inorde en-
cárgase de realizar o traballo de
campo e de informar á conselle-
ría acerca dos resultados conse-
guidos cos distintos traballos,
para buscar entre ambas partes
“o xeito máis oportuno de facer
o seguinte convenio de colabo-
ración cando este remate”, ase-
gurou Patricia Ulloa. Felicitou á
Deputación “polo traballo que
fai nesta granxa e con estes
animais porque un bo traballo
sempre se ve recompensado
pola aceptación que despois
ten entre os gandeiros este tipo
de animais”.

n Rosendo Fernández e Patricia Ulloa na visita as instalacións da granxa.

González Tosar foi nomeado
correspondente da Academia

Argentina de Letras
L

uís González Tosar foi de-
sinado como académico
correspondente da Acade-

mia Argentina de Letras nunha
sesión celebrada en Buenos
Aires. O escritor e poeta nado en
Buenos Aires en 1952 nun hu-
milde fogar emigrante, reside en
Galicia desde 1969 e conta
cunha contrastada obra en lin-
gua galega e unha longa traxec-
toria de activismo cultural.
Presidente do Centro PEN-Gali-
cia, impulsor da Fundación Ínsua
dos Poetas e colaborador de La
Voz de Galicia, integrará a nó-
mina de académicos residentes
no estranxeiro. Co nomeamento
de Tosar, que representará a Ga-
licia, a corporación pretende po-
tenciar os seus vencellos coa
nosa Comunidade autonómica, a
súa lingua e cultura. Na acta
consta que “nadie mejor para re-
presentar a Galicia en nuestra

Academia que González Tosar,
ciudadano argentino, estudioso y
buen conocedor de nuestra lite-
ratura, destacado poeta en len-
gua gallega e investigador

interesado en figuras tan impor-
tantes para nosotros como Fran-
cisco Luís Bernárdez, González
Carbalho y otros grandes escrito-
res argentinos

Deputación e
Xunta preservan
razas autóctonas

galegas
Rematou a primeira fase das obras do
proxecto da Granxa Escola en Armariz
que consistiu na construción dunha
nave para as nais de porco celta e

outra para o gando ovino e caprino. 
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Xornadas Ferroviarias na
Estación de Baños de Molgas

Salón do automóbil
novo e de ocasión 

O
presidente do Inorde, Rosendo Fer-
nández, xunto co xefe de División
de Recursos Naturais da Cámara

Municipal de Viana do Castelo, José Paulo
Dantas Vieira; o alcalde de Baños de Mol-
gas, Xaime Óscar Iglesias Pérez; e o xe-
rente do Inorde, José Manuel Rodríguez,
inauguraron as Xornadas Ferroviarias “El
patrimonio ferroviario como tractor de pro-
dutos turístico-culturales” na Estación de
Baños de Molgas. Rosendo Fernández des-
tacou durante o acto a importancia deste
tipo de actividades para “apostar pola pro-
moción turística das Estacións en base aos
usos para os que foron dotadas, dende au-
ténticos museos itinerantes de tradición e
paixón como é o Museo do Traxe Tradicio-
nal Galego e o Museo do Automóbil-Esta-
nislao Reverter, ata a recreación da
historia do ferrocarril na “Aula-Museo do
Ferrocarril” pasando por unha homenaxe a
Moncho Borrajo descubrindo ó artista e á
persoa en todas as súas facetas co Museo
Moncho Borrajo; sen esquecer outras esta-
cións dedicadas a albergues turísticos”. Os

60 participantes inscritos asistiron á ex-
posición do Proxecto de Estacións a Esta-
cións Vivas da man de José Paulo Dantas
e José Manuel Rodríguez González, que ex-
plicaron o desenvolvemento deste pro-
xecto. Posteriormente, emitiuse o
documental “Carrilanos, los túneles de un
tiempo”, de Rafael Cid Fernández, que co-
mentou a proxección. Houbo debates e vi-
sitas ás estacións dos Peares e Santa Cruz
de Arrabaldo. Estas xornadas enmárcanse
dentro do proxecto europeo “Estaciones
Vivas” que consistiu na rehabilitación de
seis infraestruturas ferroviarias en desuso
de Baños de Molgas, Castrelo do Val, Santa
Cruz de Arrabaldo, Os Peares, Vilar de Ba-
rrio e Vilavella, así como o Funicular de
Santa Luzia en Viana do Castelo. Durante
tres días de actividades na estación de
Baños de Molgas tratáronse “os distintos
aspectos que están relacionados co mundo
do ferrocarril dende o punto de vista et-
nográfico, histórico, cultural e patrimo-
nial”, tal e como asegurou na presentación
Francisco Gil, o coordinador das xornadas.

T
odos os concesionarios da provincia
de Ourense pertencentes á Asocia-
ción de Concesionarios de Automó-

biles de Ourense, A.C.A.U.T.O.,
participaron como expositores no 7º Salón
do Automóbil que se celebrou durante
dúas fines de semana seguidas en Expou-
rense. Dende o 23 ata o 25 de outubro foi
o Salón do Vehículo Novo, e dende o 30
de outubro e o 1 de novembro o do Vehí-
culo de Ocasión. Trátase de dúas citas ven-
celladas cun dos sectores comerciais de
maior peso na provincia de Ourense, o da
automoción, e que foi organizado de
forma conxunta entre Expourense e
A.C.A.U.T.O. e que este ano contou como
novidade co patrocinio de ABANCA.
O obxectivo foi presentar no recinto feiral
unha oferta completa e atractiva, que
cubra todas as gamas e modelos de vehí-
culos para adaptarse ás necesidades e pre-
ferencias dos visitantes. Trátase dun
público obxectivo e amplo que consultou
nun mesmo espazo  e de forma axeitada
toda a oferta existente no mercado ouren-

sán, e comparou opcións antes de decidir
a compra do seu  vehículo. Como incentivo
para animar a os visitantes a axilizar a de-
cisión, a organización sorteou, entre os
visitantes que pecharon a compra dun au-
tómobil novo ou de ocasión nestas citas,
un cheque regalo por importe de 6.000
euros a descontar do precio de compra  do
vehículo adquirido.
No referente o Salón de Ocasión, a princi-
pal novidade foi que todos os coches pre-
sentes neste salón foron revisados por
Applus+ Automotive, empresa de recoñe-
cido prestixio que presta servizos de ins-
pección regulamentaria de vehículos e
solucións para ensaios de emisións e gas
a nivel mundial, e que fixo una exhaustiva
revisión dos vehículos expuestos para ga-
rantir a súa total conformidade.  
Como en todas as feiras que organiza Ex-
pourense, aqueles que se achegaron en
tren ata Ourense nos días de celebración
destes salón beneficiaronse dun 35% de
desconto en todas as liñas, AVANT in-
cluída. 

Na Estación de Baños de Molgas 
celebráronse as Xornadas Ferroviarias

“O patrimonio ferroviario como tractor 
de produtos turístico-culturais”.

n Inauguración das xornadas que duraron tres días.
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Montederramo

XXII edición da Festa da Carne

M
ontederramo (Ou-
rense) celebrou a XXII
edición da Festa da

Carne, o 12 de outubro, coa
participación de máis de mil
visitantes. Baixo unha carpa,
os comensais degustaron preto
de 900 quilos de tenreira ga-
lega repartidos en empanada,
richada e ao caldeiro acompa-
ñada de viño da Ribeira Sacra.
Na sobremesa servíuse bica Vi-
lanova e Gainza, da localidade,
e licor café. Todo ao prezo de
15 euros coma nos últimos
cinco anos. Animaron a feira
grupos de gaiteiros e charan-
gas. Un grupo de xinetes per-
correron os arredores e a vila.
O tempo acompañou xa que
non choveu nin foi frío, a
pesar das previsións en contra.
Na feira, moitos postos de
venda de roupa, calzado, aga-
sallos, ferramentas para o
agro, plantas e frores e, o ha-
bitual posto de xamóns Javier
Martínez. 

Por: Jesús Losada

n Antes do xantar, aperitivo no bar Bodegón.

n Despóis da empanada servíuse a carne ao caldeiro e logo a richada. n Acudiron á feira comensais de todas as idades. 
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Montederramo
Rivoyra Sacrata
Montederramo está a 40 quiló-
metros da capital da provincia de
Ourense pola estrada OU-536. É
un craro exemplo de turismo in-
terior sendo o seus principais
atractivos o mosteiro de Santa
María e a Serra de San Mamede
(1.700 metros de altitude).
Neste ecosistema atópanse moi
variadas especies de vidueiros,
acebos, carballos, carqueixas,
toxos e, en fauna, corzos, xaba-
ríns, perdiz roxa, coellos, lebres
e troitas. Montederramo é un
pobo de montaña que se pode vi-
sitar en calquer momento do
ano. Dentro dos límites munici-
pais atopamos a primeira mostra
de poblamento primitivo en o
Castrelo, construción castrexa
próxima a Leboreiro. Desta época
romana son os restos da Vía
XVIII do itinerairo Antonino, en
Vilarino Pequeno e a ponte ro-
mana, tamén chamado “Ponte
vella”, ademais dalgunhas inscri-
cións viarias atopadas preto de
Seoane Vello. Xa nos séculos XI-

XII, coincidindo con certo auxe
económico e de reactivación da
vida feudal en todo o noroeste
peninsular, propiciada polo clero
e a nobreza, tivo lugar a constru-
ción e fundación por dona Teresa
de Portugal do mosteiro benedic-
tino de San Juan (ano 1124).
Posteriormente converteuse de-

bido ás cuantiosas doazóns en
terras feitas por Alfonso VII, en
eixo ordenador da vida econó-
mica da comarca e máis tarde, en
importante centro de formación

de ilustres abades e monxes, ata
a súa desaparición como comuni-
dade relixiosa en 1832.

Terra de Caldelas
A relación cos municipios limí-
trofes xa se establece neste pe-
ríodo, cando se constitúe a
xurisdición de Terra de Caldelas,

composta por 46 parroquias per-
tencentes a Castro Caldelas,
Montederramo e A Teixeira. Foi
ao redor do mosteiro de Santa
María de Montederramo que cre-

ceu a actual vila. Nun documento
do ano 1.124 a raíña Dona Teresa
de Portugal, filla do rei galego
Afonso VI, manda fundar o mos-
teiro e fai por vez primeira alu-
sión escrita ao nome de "Rivoyra
Sacrata". Este recibiu os favores
de varios reis e papas e estivo
sometido ás regras monásticas de

San Benito e máis tarde ás do
Císter, ata que a comezos do sé-
culo XVI unha bula papal adscrí-
beo a Congregación Cisterciense
de Castela. Finalmente, coa de-

samortización dos bens eclesiás-
ticos, boa parte dos seus domi-
nios pasan a ser destinados a
vivendas ata chegar ao seu es-
tado actual. 

n Viñeron comensais de Cangas, Ribadavia, Ourense, Monforte, Caldelas…

n Pola tarde continuou a festa na terraza de Casa Elvira.

n Os xubilados participaron activamente.
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O
s asistentes asinaron a
denominada “Carta de
consumo responsable”

para que os consumidores poidan
elexir produtos etiquetados e co-
mercializados en galego. Ao acto
asistiron 60 empresarios, uns 20
colectivos entre asociacións de
mulleres, de veciños, musicais,
societarias, sectoriais da xustiza
e da sanidade. Román Rodríguez,
conselleiro de Cultura, Educación
e Ordenación Universitaria, refe-
riuse ao Plan de Dinamización da
Lingua Galega no tecido econó-
mico 2015-2020, que promove a
Xunta para potenciar e ampliar o
uso do galego no eido empresa-
rial e cuxa aprobación está pre-
vista para finais de ano. O
conselleiro instou aos asistentes
a presentar suxestións para  nu-

trir o documento co máximo nú-
mero de achegas posibles dos di-
ferentes ámbitos sociais.  Xosé
Carballido Presas, coordenador de
IRGADE lembrou que “o etique-
tado marca a diferencia no mer-
cado” xa que segundo apuntou
“hoxe xa non abonda falar de ca-
lidade xa que logo hai que plan-
texar estratexias que protexan a
nosa identidade”. Amosouse sa-
tisfeito dos resultados consegui-
dos logo de catro anos, con todos
os partidos e sindicatos que asi-
naron a "Carta de consumo res-
ponsable", que tamén foi
asumida de forma institucional
polo Parlamento galego. Carba-
llido sinalou algunhas das próxi-
mas accións encamiñadas a
concienciar sobre o consumo de
produtos galegos, que se desen-

volverán en colaboración con
distintos concellos de Galicia.
Xosé González, presidente do
Foro Enrique Peinador, onde se
encadra a IRGADE, leeu o contido
da “carta” e asinaron as asocia-
cións integrantes. Carmen Lago
interviu en representación de
Marcas Agroalimentarias; Miguel
Ángel Corredoira, das Asociacións
de Veciños de Lugo, e Carlos Va-
rela pola Irmandade Xurídica Ga-
lega. Varela sinalou que “o uso
do galego é un importante factor
de calidade no trato e relación co
consumidor”. Román Rodríguez
clausurou o acto matizando que
“temos un elemento diferencia-
dor que lle dá un valor engadido
aos productos; o galego é útil
para potenciar produtos de
enorme calidade".

L
uís Martínez-Risco Daviña,
representando á Fundación
Vicente Risco, asinou un

protocolo de colaboración coa
universidade portuguesa de Trás-
Os Montes e Alto Douro, a través
do “Centro de Estudos Transdis-
ciplinares para o Desenvolvi-
mento” (CETRAD), co ánimo de
reforzar e oficializar a nivel aca-
démico os lazos que ambas as
institucións veñen mantendo
desde hai tempo. “Esta sinatura
permitiranos estender a promo-
ción dá Fundación ao norte de
Portugal e ao mundo lusófono”,
explicou Martínez-Risco. Entre os
beneficios para a universidade
lusa está a posibilidade de utili-
zar a Fundación e a súa estrutura
para desenvolver actividades en
territorio galego. A primeira co-

laboración oficial entre ambas as
institucións será no “Premio Vi-
cente Risco de Ciencias Sociais”
que se fallará próximamente e
“queremos seguir colaborando
con outro tipo de actividades
culturais, seminarios, cursos e
exposicións", engadíu  Luís Mar-
tínez-Risco. O acto celebrouse
coa asistencia do alcalde alari-
cense Francisco García; acudiu
como representante da universi-
dade lusa o doutor Alberto Bap-
tista, así como outros seis
docentes como Xerardo Pereiro,
membro do padroado alaricense.
A delegación lusa coñeceu diver-
sos proxectos que se desenvolven
no municipio como a central de
biomasa, a queixería de O Rexo e
o proxecto outlets no centro his-
tórico da vila.

A Irmandade de Agroalimentarios e Adegueiros (IRGADE)
celebrou en Santo André de Ribadavia, unha asamblea 

na que ingresaron 25 novas marcas empresariais 
de distintos produtos que etiquetan en galego.

Medra o número de empresas que
etiquetan os produtos en galego

A Fundación Vicente
Risco chega a Tras Os
Montes e Alto Douro

n Intervención de Xosé Carballido Presas, coordenador da Irmandade.

n Luís Martínez-Risco facendo uso da palabra na sede da Fundación Vicente
Risco.

Galicia
RIBADAVIA ALLARIZ
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Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular acorda, en Lalín,
trasladarle ao Goberno Central as súas demandas sobre 

a Alta Velocidade entre A Coruña e Lisboa

O
s representantes de 12
concellos de Galicia e o
Norte de Portugal reuní-

ronse este mes en Lalín na Co-
misión Executiva do Eixo
Atlántico, unha reunión na que
abordaron proxectos de interese
común para estes municipios. Do
encontro en Lalín do Eixo Atlán-
tico saliu unha postura consen-
suada do grupo sobre a conexión
ferroviaria de Alta Velocidade
entre A Coruña e Lisboa, que
tamén unirá Santiago, Vigo e
Porto.
O Eixo Atlántico aproveitou este
encontro para reclamar “medidas
de maior calado que as compro-
metidas” ata o momento con
este proxecto de conexión ferro-
viaria. Ademáis pediron “maior
implicación” das Administra-
cións españolas para que ésta
sexa unha liña sostible e eficaz
na comunicación interrexional.
Por iso, os membros da Execu-
tiva do Eixo Atlántico acordaron
solicitar un novo encontro coa
Ministra de Fomento, Ana Pas-
tor, para abordar esta cuestión e
retomar o proxecto do túnel de
saída sur de Vigo, que facilita o
fluxo de usuarios deste tren.
Da reunión saiu ademáis unha
aposta clara do Eixo Atlántico
por modernizar e mellorar as co-
nexións entre as vilas e ciudades
do interior afectadas polo tra-
zado, nun primeiro momento fo-
mentando a liña de transporte
ferroviario de mercadorías, que
daría paso ao seu uso por parte
de viaxeiros. O alcalde de Lalín,
Rafael Cuiña, comprometeuse a
trasladar un avance destes asun-
tos nunha reunión con Ana Pas-
tor que mantivo este mesmo
mes, e os concellos portugueses
pola súa banda, acordaron co-
mezar tamén as xestións para
transmitir estas peticións aos re-
presentantes lusos.
Segundo explicou despois da
reunión o secretario xeral do
Eixo Atlántico, Xoán Vázquez
Mao, “hoxe para viaxar da Co-
ruña a Lisboa hai que cambiar
de estación en Vigo, e en Porto
de andén”. Esto na práctica re-
sulta “ineficaz” e segundo ad-
vertiu Vázquez Mao, de non
arranxarse este problema “o
tramo Vigo-Porto será unha mera
lanzadeira”.

Para os membros da Executiva
do Eixo Atlántico, o AVE galego
“será de toda a eurorrexión”,
polo que demandan ademáis me-
llorar a conexión entre Bragança
e Sanabria, e no caso do interior
de Galicia as conexión con Lugo,
Sarria e Monforte. Dende o Eixo
Atlántico apuntan ademáis por

unha conexión ferroviaria entre
os portos galegos e Monforte,
ademáis dunha liña de altas
prestacións para mercadorías e
dende Areiro a Salamanca.
O alcalde do Barco de Valdeo-
rras, Alfredo García, explicou
pola súa banda que no caso das
vilas interiores das provincias de

Lugo e Ourense, sin acceso ao
AVE, esa liña de mercadorías con
traxecto de Monforte ao Barco,
Ponferrada e León “tamén pode-
ría ser usada para transporte de
pasaxeiros a velocidades altas”,
de xeito que quedarían conecta-
dos co resto da rede ferroviaria
e con altas prestacións.

Da Executiva do Eixo Atlántico
saiu ademáis a decisión de
crear un grupo de traballo que
analizará polo miúdo estas
cuestións con responsables da
Secretaría Xeral de Infraestruc-
turas do Goberno do Estado.
Tamén o presidente do Eixo At-
lántico e alcalde de Braga, Ri-
cardo Río, destacou as
infraestructuras ferroviarias
coma un “instrumento funda-
mental” para o desenvolve-
mento de este territorio e como
“garante” da súa conexión in-
terna. 
Pola importancia que a liña fe-
rroviaria de alta velocidade tén
para o territorio do Eixo Atlán-
tico, a Executiva celebrada en
Lalín demandou, tanto de Es-
paña coma de Portugal, “con-
cretar instrumentos” e
aproveitaron para pedirle ao
Goberno de Madrid diante da
proximidade das eleccións xe-
rais do 20 de decembro “que
asuma os proxectos xa compro-
metidos no seu día”, por iso de-
mandaron “dinamismo” ao
grupo de traballo para que “non
se vexa sobrepasado polos
acontecementos”.

Lalín centro
neurálxico
O alcalde de Lalín e anfitrión
desta reunión, Rafael Cuíña,
amosou a súa satisfacción polo
feito de que “o noso Concello
recupere a condición de centro
neurálxico para a toma de deci-
sións en Galicia”. O rexedor con-
sidera que se están dando os
pasos axeitados para que o Con-
cello volva a ter o peso político
que tivo nos anos 90 “e que, la-
mentablemente, foi esmore-
cendo durante a primeira parte
do século XXI”. 
Segundo destacou Cuiña, boa
mostra desa recuperación da ca-
tegoría política de Lalín é o en-
contro da comisión executiva
do Eixo Atlántico, que se cele-
brou no Castro Tecnolóxico, e
que contou coa presenza de re-
presentantes de 12 concellos de
Galicia e do norte de Portugal.
Entre eles estaban o alcalde da
Coruña, Xulio Ferreiro, ou o vi-
cepresidente da FEGAMP e al-
calde do Barco, Alfredo García.

Galicia // Norte de Portugal

A Executiva do Eixo pide a España e Portugal “medidas de maior calado” para facer efectiva 
a comunicación interrexional
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TOMIÑO

O
s telóns pintados por Antonio Fer-
nández para o Centro Goianés son
tratados por un equipo de restau-

radoras.
O Concello de Tomiño ven de restaurar os
tres telóns de Antonio Fernández expostos
na Aula-museo Antonio Fernández. O pro-
cemento de restauración viu dado pola
mala calidade do soporte dos telóns, papel
estraza, e pola acción dos axentes medio-
ambientais. 

As obras de restauración viñeron a paliar
o deterioro que estas obras estaban a su-
frir pola acción dos raios ultravioletas, a
calor ou a acción de oxidación natural polo
oxíxeno e polo dióxeno de carbono. Fac-
tores todos  eles que son parte da natureza
pero que a súa acción sobre soportes pe-
recedeiros e de curto uso como o papel de
estraza axilizaron o proceso de deterioro. 
A restauración supuxo a aplicación dun ad-
hesivo acuoso sobre todo o soporte de
papel para crear sobre el unha película que
o protexerá da decoloración de ton azul. 
Ademáis, procedeuse a colocar unha lá-
mina de control e protección en todos os
cristais das catro ventás das salas. Este in-
vestimento eliminará a entrada do 99% de
raios ultravioletas e restará o 50% da calor 
A Alcaldesa, Sandra González, destacou a
“importancia do mantemento e mellora das
infraestructuras municipais existentes e
mais nas instalacións con valor artístico e
histórico como é a Aula-museo Antonio
Fernández”. Segundo González “o pintor
Antonio Fernández deixounos un legado de
relevancia mais tamén é certo que algun-
has das pezas que conservamos precisan
dun mantemento máis intensivo xa que
foron feitas cun fin temporal e por elo en
soportes industriais de pouca calidade”. O

pasado mércores celebrouse o
primeiro consello escolar munici-
pal  deste novo curso escolar

2015/2016. A orde do día incluía como
primeiro punto as axudas ao material es-
colar que o Concello de Tomiño convo-
cou e das que se beneficiaron 304 nenos
e nenas de Tomiño. 
O goberno local, representado pola Al-
caldesa e polo Concelleiro de Medio
Rural, Lois Vázquez, tamén deron conta
das actividades extraescolares gratuitas
que sufraga o orzamento municipal.
Estas actividades supoñen un total de 17
actividades e que dan cabida a todos os
centros e niveis educativos. Ademáis, no
consello escolar municipal recordouse o
traballo docente das escola municipal de
teatro e da escola de música de Tomiño
das que tamén se benefician os nenos e
nenas do municipio. 
O programa “é aprender” foi o terceiro
punto da orde do día e do que os mem-
bros do consello escolar mostraron a súa
satisfacción polo éxito educativo aca-
dado até o de agora. Este novo curso es-
colar, iníciase xa con máis de 60 nenos
e nenas que recibirán apoio  escolar en
diferentes puntos xeográficos do muni-
cipio. O obxectivo do programa é traba-
llar aspectos diversos que afectan a hora
de estudio, como poden ser cuestións
como a atención, a motivación, a au-
toestima, a resolución de conflitos, etc.
Este programa está impartido por profe-
sionais do campo educativo e que ade-
maís conta cun gabinete psicolóxico
para os nenos e nenas que o precisen.
Finalmente, abordouse a cuestión rela-
tiva a arranxos nos centros educativos.

O Concelleiro de Medio Rural, deu conta
da relación de obras efectuadas aprovei-
tando as vacacións estivais. Destacouse
o acondicionamento dunha aula de usos
múltiples e as obras de accesibilidade no
CEIP Sobrada. Tamén se informou das fu-
turas obras de acondicionamento da
pista de atletismo do CEP Pedro Caselles.
No consello escolar municipal foi nova-
mente abordado a cuestións da situación
actual da escola unitaria “Aurora del Por-
venir”. A anpa, os pais e nais do CRA Ma-
nuel Garcés e a Alcaldesa mostraron o
seu malestar pola actual situación da es-
cola unitaria “Aurora del Porvenir” e o
seu interese porque esta histórica aula
continúe prestando a súa labor educa-
tiva.
No consello escolar municipal saldouse,
ademáis, co acordo de organizar unha
xornadas adicadas a reflexión conxunta
da educación. Serán uns encontros par-
ticipativos nos que se  convidará a ex-
pertos en educación, a nais, pais,
profesorado, anpas e alumnado co fin de
analizar os puntos fracos da actual si-
tuación do modelo educativo e procurar
de liñas de traballo de cara a reducir o
fenómenos de fracaso escolar.
A Alcaldesa, mostrou a súa satisfacción
polo bo funcionamento do consello es-
colar municipal que “facilita o contacto
directo coa comunidade educativa e
dende o cal se acordan as decisións por
consenso.” Segundo a rexedora “as ac-
tuacións que está levando a cabo o Con-
cello de Tomiño amosan a prioridadade
que supón para este goberno local a
educación, unha aposta polo futuro do
municipio.” 

O
proxecto ten un custo 0 para as arcas
municipais e reducirá nun 9%  o gasto
en electricidade .

O Concello de Tomiño segue traballando en
liñas de aforro enerxético e ven de comunicar
os resultados dun estudo da facturación eléc-
trica do alumeado público. Este análise  des-
taca o éxito das políticas de aforro enerxético
dos anos anteriores e atopa novas liñas de tra-
ballo para a reducción de importe da luz.
En base a este análise, o Concello procederá a
axustar os parámetros de contratación de ener-
xída dos 108 suministros de alumeado público
que suministran electricidade a máis de 7.000
puntos de luz. 
Este proxecto de optimización enerxética do
alumeado público reducirá nun  26%  a poten-
cia total contratada o que beneficiará ao Con-
cello na medida en que por un lado, pagarase
menos na parte fixa da factura e, por outro
lado, o importe do consumo de enerxía será
tamén menor. 
Este plan de optimización enerxética permitirá
un aforro do 9%  na factura eléctrica do alu-
meado público, é dicir, sobre 25.000 € anuais.
Este é un dato importante xa que no ano 2014
o Concello de Tomiño gastou 279.385€ en con-
sumo enerxético, un importe nada desdeñable
no orzamento municipal. 
O gasto no recibo da luz ten sufrido un progre-
sivo incremento nos últimos anos.  Segundo a

plataforma FACUA, nos últimos 10 anos, o
prezo da luz subiu nun 76%  sendo o estado
español o país europeo que máis gasta en alu-
meado público. O Concello de Tomiño ten
conseguido conter o recibo do suministro
eléctrico grazas ao plan de aforro enerxético
no que se investiu nos anos anteriores e nos
que agora se avanzará grazas a este estudo
que, ademáis, descubriu erros na facturación
por parte das empresas suministradoras e ao
que o Concello procedeu a reclamar a súa de-
volución.
Este traballo de optimización enerxética terá
un custo 0% para o Concello, xa que o estudo
foi levado a cabo por personal municipal con-
tratado mediante unha bolsa da Deputación
de Pontevedra. Tras os bos resultados deste
traballo, o Concello de Tomiño continuará na
análise do gasto enerxético mais agora dos di-
ferentes inmobles con custo para as arcas mu-
nicipais como dos centros educativos, das
instalacións deportivas ou dos diferentes cen-
tros sociais de titularidade municipal.
A Alcaldesa de Tomiño, Sandra González, des-
tacou “a importancia de optimizar os gastos
enerxéticos e de facer unha racionalización do
consumo”. Segundo González “con este estudo
damos un paso máis na reducción da factura
da luz o que suporá un aforro importante para
as arcas municipais e polo tanto un maior in-
vestimento noutros servizos”. 

Obras de restauración e
mantemento na Aula- museo

Antonio Fernández

O Consello Escolar Municipal
organiza a 1ª Semana da

Educación no mes de xaneiro

Tomiño optimiza o gasto
eléctrico en alumeado público 

Novas da Raia

Ademáis, o goberno local  informou das 
axudas ao material escolar, das actividades

extraescolares gratuitas, do programa “
é aprender” e dos arranxos levados a cabo

nos centros educativos. 
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O PORRIÑO

E
va García de la Torre,
acompañada polo  de Vías
e Obras, Manuel Carrera,

o  da Área de Limpeza, Parques
e Xardíns e Tráfico, Orlando Már-
quez e o responsable de Fa-
cenda, Raúl Francés, empezou  a
cumprir o compromiso, adqui-
rido durante a campaña electo-
ral:  manter contacto periódico
e permanente cos cidadáns. 
Visitou  Budiño, acudindo ao

Centro Social A Forna, onde os
veciños  poideron plantexarlle
todas as súas preocupacións,
problemas e necesidades. 
A Alcaldesa  salientou que os
porriñeses que viven nas parro-
quias teñen  o  mesmo dereito
aos mesmos servizos que teñen
os que vivan no centro. Llem-
brou que as parroquias son “as
grandes olvidadas e que temos a
obriga de que teñan boas comu-

nicacións, de que se tramiten
axiña as licenzas ou que haxa
mellor acceso a Internet”. García
de la Torre repetiu que o sanea-
mento é un dos grandes proble-
mas que teñen os veciños,
comprometéndose  que  ao final
do  mandato esté rematado o
95% do mesmo “en todo Po-
rriño”. 
Manuel Carrera adiantou
“mañán mesmo comezarán as

obras na rotonda e a construc-
ción de beirarrúas, na saída do
Polígono de As Gándaras” que
estará rematada a finais deste
mes, e a vindeira semana unha
obra semellante no acceso norte,
o máis cercano á ITV. 
Alcaldesa e concelleiro  adianta-
ron que se destinarán 169.000 €
a obras de saneamento en toda
a parroquia, en especial en A
Chan, en concreto en A Cruz, Vi-
tureira e Vaqueira, “que abran-
guirá 150 vivendas e que estará
rematada e funcionando en xuño
de 2016”. O investimento total
nun ano será de  “400.000 a

500.000 €”, á marxe das partidas
procedentes da Confederación
Hidrográfica. 
Segundo os veciños presentes a
actual Alcaldesa  era a primeira
rexedora do Porriño que acudía a
Budiño fora dos actos de cam-
paña electoral. Durente un in-
tenso coloquio respostou a
todas as preguntas dos asisten-
tes, ofreceulles explicacións ás
súas demandas e animounos a
“darnos caña, porque a nosa
obriga é traballar para vos e
facer todo o que poidamos para
darlle solución aos vosos proble-
mas”. 

A
s dúas pistas do Polideportivo Muni-
cipal de O Porriño, acolleron durante
toda a mañá os encontros pertencen-

tes á terceira xornada e final da Liga de Ba-

loncesto 2015 para deportistas con disca-
pacidade intelectual.
Deste xeito, ao longo de 20 partidos que
daban comezo ás 10.30 h, púidose ver

sobre as canchas o gran compañeirismo
existente entre os 180 xogadores partici-
pantes, que demostraron un grande e
exemplar xogo limpo sobre o terreo pero
sen deixar de lado as súas ansias por
gañar, latentes nas súas emocionadas ce-
lebracións.
A concelleira de Benestar Social e de Edu-
cación, Soledad Girón, foi a encargada de
entregar os premios aos campións e sub-
campións desta cuarta edición, alentando
“a seguir gozando do deporte como o fa-
cedes, porque dá gusto vervos xogar e
comprobar o gran compañeirismo que vos
demostrades”.
Así, os encargados de recoller os seus pre-
mios -aínda que todos levaron a súa me-
dalla conmemorativa valorando o seu
esforzo e empeño- foron na competición
masculina, campión ASDAN e subcam-
peón, ASPANEX; na competición feminina,
campión San Xerome e subcampeón, Es-
cravas Virxe da Dolorosa; en adaptada
masculina, campión San Rafael e subcam-

pión, Juan XXIII; e adaptada feminina,
campión ASDAN e subcampión, Méndez
Núñez.
Xunto ao resto de equipos participantes -
Saladino Cortizo, San Rafael, Saiar,
Aceesca, Racing Chapela e Prioriño-, todos
os seus integrantes demostraron un ano
máis que son uns auténticos campións.

A alcaldesa de O Porriño comprometida co saneamento 
do Concello neste mandato

ASDAN, San Xerome e San Rafael campións galegos de
Baloncesto FGDA 

O polideportivo municipal de Porriño foi escenario dunha das mellores mostras de xogo
limpo na pista a cargo duns 180 xogadores.
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O BNG do Porriño pedirá
explicacións ao goberno 

OBNG do Porriño pedirá explicación
ao goberno municipal polo retraso
esaxerado que este ano estase a

dar no comezo do curso da Escola Munici-
pal de Música do Porriño, onde terían que
haber comezado as clases a principios do
mes de outubro e estando case a finais
deste mes aínda non foi adxudicada a xes-
tión da escola. Dende o Bloque Naciona-
lista non entenden como é posible que un
servizo que se debería estar prestando
dende hai xa un mes os alumnos/as,
aínda non se coñeza cando vai comezar o
curso.
Por outra banda tamén se pedirá explica-
cións sobre a posta en marcha do pro-

grama “Tempo para nós”, dirixido aos
maiores de 55 anos, que ao igual que pasa
ca Escola de Música aínda non foi adxudi-
cado e estase a producir un retraso impor-
tante co conseguinte prexuízo para os
beneficiarios do programa.
O portavoz municipal,  Pedro Pereira, non
entende como uns servizos municipais
coma estes, que non son novos senón que
se levan a cabo cada ano, dende o novo
goberno municipal non se puxeron a tra-
ballar e sacar a contratación dende prac-
ticamente o  minuto cero de goberno e se
poden o que parece unha vez obedecer as
eivas na xestión que este goberno muni-
cipal está a padecer.

A alcaldesa reitera que o
suplemento de creto é para que o

concello poida funcionar

“
¿Qué explicación política hai en
comprar parafuxos?”.  Esa é a res-
posta que a alcaldesa do Porriño,

Eva García de la Torre, deu este martes á
petición do voceiro municipal do BNG
para que detalle cales son os motivos
que hai detrás de cada un dos gastos que
abrangue a solicitude de Suplemento de
Creto, que o gobernó local leva ao Pleno
deste mércores, día 28, e que xa levara
ao do pasado 30 de setembro. “A modifi-
cación orzamentaria plantéxase porque o
anterior gobernó local deixou partidas
valeiras para afrontar o funcionamento
diario do Concello”, lembra a alcaldesa,
quen subliña que “non hai explicación
política algunha en pagar a construcción
dun muro ou en arranxar o tellado dun
colexio”.
Eva García de la Torre reitera que solicí-
tase o suplemento de creto ao Pleno por-
que é necesario dado que o actual
goberno, “que se constituiu co apoio do
Bloque Nacionalista Galego” atopouse

con que non podía asumir os gastos co-
rrentes porque “nas últimas semanas de
xestión do Partido Popular valeiraronse as
partidas coincidindo coa época electoral”.
A alcaldesa, ademáis, engadiu que xusti-
ficar gasto por gasto é “unha laboura in-
xente” que requeriría horas de traballo
que o Concello non pode asumir na actua-
lidade sen descoidar a xestión diaria dos
asuntos municipais. A elo súmase o feito
de que os orzamentos non se fan por con-
cellerías, como lembra García de la Torre
ao BNG, senon por áreas de gasto, como
se indica no informe que, dacordo co
acordado no Pleno do 30 de setembro,
achegouse a todos os grupos.
Unha vez maís, a rexedora amósase “ab-
solutamente disposta” a debater e res-
postar a calquera cuestión que estimen
os voceiros de todos os partidos da Cor-
poración e a chegar aos acordos que per-
mitan que o Concello siga traballando,
asumindo as súas obrigas e solucionando
os problemas dos vecinos.

O Concello de O Porriño e o
Cluster do Granito traballarán
conxuntamente na promoción

do sector 

F
oi unha xuntanza moi proveitosa e
productiva”. Así calificou o presi-
dente do Clúster do Granito, Gui-

llermo Pérez Aboy, a reunión que mantivo
este xoves coa alcaldesa do Porriño, Eva
García de la Torre, na que a rexedora plan-
texou un acordo para traballar “conxunta-
mente” cun sector “senlleiro” que
emprega a máis de 7.000 persoas e repre-
senta preto do 1,5 % de todo o Producto
Interior Bruto (PIB) de Galicia. 
Pérez Aboy salientou que o Cluster e o
Concello irán da man no “fomento do em-
prego na zona de Porriño, no estreita-
mento da comunicación 
empresarial coa administración local e na
promoción e proxección, dentro e fora de
España, do Granito de Galicia”. 
O presidente do clúster incidiu no feito de
que o 80% de todo o granito que se pro-
duce en España sae de Galicia e que,
deste, “o 90% ten coma orixe Porriño”;
nas “boas perspectivas” para este ano e o
2016, e no feito de que se trata dun sec-
tor moi internacionalizado “que soubo
adaptarse ao mercado mundial esgri-
miendo a súa calidade, tanto no que se re-
fiere á propia materia prima, como na súa
industrialización”. 
Esta calidade permitiulle ter como primei-
ros clientes a empresas e organismos de
Estados Unidos, países de Iberoamérica,
Europa e de Oriente Medio e que haxa ins-
titucións tan emblemáticas como o Moma
de Nova Iorque, a sede do Concello de
Tokio, a do Parlamento Europeo, ademáis
dos metros de Londres e Paris ou os aero-
portos de Hong-Kong e Dubai, que están
feitos con granito Porriño. 
Precisamente foi nesta proxección, “tanto
dentro como fora de España” no que a al-
caldesa ofreceu a “completa colaboración
do Concello”, de xeito que toda a promo-

ción do Granito se faga dende Porriño. Eva
García de la Torre viaxará, nas próximas
semanas, a Bruxelas onde plantexará ás
autoridades europeas a necesidade de que
a ‘marca’ Granito de Europa estableza nor-
mas de transformación e medioambientais
que están nos protocolos cos que traba-
llan, dende hai anos, os empresas do clús-
ter galego. 
Eva García de la Torre e Guillermo Pérez
Aboy coincidiron na importancia de pro-
mocionar diante dos organismos da UE o
“expertis” da industria graniteira galega,
un dos seus sinais de identidade “que
xeran máis confianza e fielidade entre os
clientes desta industria”. 
FORMACION ESPECIFICA
PARA O EMPREGO 
En base a isto, a alcaldesa anunciou á
creación, con fondos municipais, de Plans
de Formación “específicos e adaptados ás
necesidades concretas das empresas, que
permitan a cualificación de veciños do Po-
rriño que estén en paro para desenrolar os
postos que estas empresas precisan cu-
brir”. Eva García de la Torre cre que a me-
llor opción é que sexan integrantes destas
empresas os que impartan esa formación,
“de xeito que os aistentes aos cursos ad-
quiran, exactamente, os coñecementos
que deben ter os empregados que busca
esta industria”. 

A alcaldesa subliñou que ten a intención
de aproveitar “ao máximo” a ventaxe de
que Porriño conte con “dous polígonos in-
dustriais en expansión, con importantísi-
mas firmas que precisan persoal formado
en habilidades concretas, para que os po-
rriñeses sen emprego poidan adquirir as
mesmas e atopar un traballo duradeiro e
estable”.
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MARCELINO COTO: "O noso obxectivo é recuperar O Porriño
para os veciños" 

D
esenrolar o Plan Xeral de Ordenación
Municipal (PXOM) é a primeira e
máis importante laboura que debe

acometer, este mandato, o concelleiro de
Urbanismo, Comercio e Industria do Porriño,
Marcelino Coto. O plan, aprobado hai 12
anos “ten que adaptarse ao Lei do Solo de
Galicia”, algo para o que o concelleiro bus-
cará “o consenso con todos os partidos mu-
nicipais, dado que un plan xeral ten que ser
o proxecto no dun goberno, senon de toda
unha corporación”.
Neste momento, o pantexamento inicial da
adaptación do mesmo xa recibiu o visto bo
do Goberno de Galicia e “agora é o momento
de iniciar as conversas entre os grupos mu-
nicipais e buscar o acordo moi amplio”.
Tamén subliña como esencial que o Minis-
terio de Fomento ceda ao Concello o treito
de la N-120, dende o núcleo de Cans, “es-
tamos falando dun núcleo importante no
que calquera veciño que queira acometer
unha obra ten que solicitar autorización do
ministerio, isto e un contrasentido e un
atranco para o desenrolo desta parte do
concello”. A solicitude desta  cesión leva-
rase a Pleno o vindeiro mércores, día 28 e,
máis adiante a petición de que a parte da
N-550, á altura de Carracido, pase a ser,

tamén de titularidade municipal.
Ademáis, o novo goberno, como xa adian-
tou a alcaldesa, Eva García de la Torre, quere
afrontar, de forma definitiva, a solución do
paso do tren, “e facelo de xeito que posibi-
lite a integración do casco de Torneiros co
do centro o que é esencial”.
Marcelino Coto aposta por un urbanismo
“que pensé nos veciños e, non como ata o
dagora, nas especulación… aquí practi-
couse o terrorismo urbanístico, necesitamos

zonas verdes, prazas, un Porriño aberto que,
son moi consciente de que é unha laboura
para moitos anos e que temos que empezar
a desenrolar”.
Un bo exemplo delo podería se a planifica-
ción, na Ribeira de Louro, dun 
gran parque de ocio, preto de Frigolouro,
“onde esperamos facernos cunha 
importante cantidade de terreo que permita
dispor de pistas ao aire 
libre, unha zona de deporte, para as fami-

lias, que sexa un sinal de identidade de Po-
rriño”.
Polo que se refire ao eido industrial, Coto
recoñece que Porriño “está forte, moi forte”
e que aos polígonos públicos de A Granxa e
As Gándaras, súmanse outros de iniciativa
privada que, ou ben está xa completamente
desenrolados, ou empezan agora a despe-
gar. Este é o caso do Ppi 7, “cun nivel moi
alto de ocupación”; o Ppi 6, “que está to-
talmente urbanizado en no que xa se están
a instalar media ducia de empresas”; o Ppi-
2, onde están funcionando varias empresas,
algunhas  da importancia de Aimen; o Ppi-
5, que empeza a nutrirse de firmas e o Ppi-
1, en Cataboi, “do que se debatirá no
vindeiro Pleno para autorizar o seu desen-
rolo”.
O concelleiro tamén subliña o acerto da co-
laboración entre o Concello e o Clúster do
Granito, que “é un dos sinais de Porriño,
cunha proxección nacional e internacional
de primeira magnitude, cunha presenza en
prácticamente todos os lugares do mundo”
. Hai que lembrar a recente 
xuntanza da alcaldesa co presidente do
clúster para iniciar unha colaboración na
formación para a creación de postos de tra-
ballo. 

Louriña

30 persoas comenzaran a traballar o 1 de novembro no
marco do Plan de Emprego da Deputación 

3
0 traballadores, seleccio-
nados a través dos servi-
zos públicos de emprego

entre persoas desempregadas
non perceptoras de prestacións,
ou perceptoras de prestacións
sociais destinadas a garantir os
recursos económicos mínimos de
subsistencia –como a Renda de
Inserción Social de Galicia
(RISGA), Renda Activa de Inser-
ción (RAI) ou do Programa de
Recualificación Profesional (PRE-
PARA)- empezarán a traballar o

1 de novembro no  Porriño, no
marco do ‘II Plan de Conserva-
ción e funcionamento de bens e
servizos municipais 2015” da
Deputación de Pontevedra.
Trátase de 2 orientadores labo-
rais, 1 técnico de marketing, 1
auxiliar administrativo, 1 téc-
nico informático, 2 oficiais de
albanelería, 6 peóns de albane-
lería, 1 oficial de carpintería, 1
oficial de fontanería, 1 oficial
electricista, 1 oficial de obra pú-
blica, 3 peóns de obra pública, 1

tratorista, 1 oficial de xardine-
ría, 4 peóns de xardinería, 1 bió-
logo, 1 xeógrafo e 2 animadores
socioculturais.
AXENCIA DE
COLOCACIÓN 
DO PORRIÑO
Os orientadores laboráis e o téc-
nico de marketing prestarán os
seus servizos en ‘Apoio á axencia
de colocación do Porriño’, que
ten coma obxectivo realizar ac-
tividades de intermediación la-

boral, proporcionar ás persoas
traballadoras un emprego ade-
cuado ás súas características así
como actuacións relacionadas
coa busca de emprego, tales
como orientación e información
profesional. 
Ao ‘Apoio á xestión do Centro
Neural’, de Torneiros, adicado a
actividades coma un viveiro de
empresas, cíber, charlas, cursos
de formación ou actividades so-
cioculturais, sumaranse 1 auxi-
liar administrativo e un técnico
informático.
Polo que se refire á ‘Rehabilita-
ción de edificios municipais e
parques e xardíns’, contará con
dous novos equipos de traballo
compostos por 2 oficiais de al-
banelería, 6 peóns, 1 oficial de
carpintería, 1 oficial de fontane-
ría e 1 oficial electricista. A súa
laboura será adecentar e recupe-
rar inmobles municipais coma a
antiga Escola Unitaria de Atios
ou o edificio do Polígono de Tor-
neiros adecado a Actividades So-
cioculturais.
Outro oficial de albanelería e
obra pública e tres peóns de
obra pública, desenrolarán o seu
traballo na eliminación de ba-
rreiras arquitectónicas nas bei-

rarrúas do concello; unha la-
boura que se complementará coa
‘Limpeza e acondicionamento de
beirarrúas e camiños rurais’, a
cargo dun tractorista, un oficial
de xardinería e catro peóns.
Ademáis, un biólogo e un licen-
ciado en xeografía e historia, re-
alizarán un ‘Estudo da situación
do Louro e os seus afluentes’,
que abrangue as zonas de maior
interese histórico e ecolóxico,
como Muiños ou Pontellas, e os
atrancas existentes na actuali-
dade para o establecemento de
zonas de paso para camiñantes.
Finalmente, 2 animadores socio-
culturales, serán os encargados
das ‘Actividades de animación
sociocultural para menores’ no
Polígono de Torneiros.
En total, como subliña a alcal-
desa, Eva García de la Torre,
supón un orzamento de 58.390
€, que asume a Deputación de
Pontevedra e que, dacordo cos
obxectivos fixados polo goberno
local, se destinan á  “realización
de obras, actividades e iniciati-
vas de máximo interese para os
veciños do Porriño, á recupera-
ción de espazos municipais e
orientados, todos eles, ao eido
do emprego e o benestar”.

n Oficinas do servizo de emprego do Concello do Porriño.



NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Novembro de 201536

PORRIÑO

O concello do Porriño empeza as
melloras dos accesos ao polígono

industrial de As Gándaras 

SOLEDAD GIRÓN: “O novo
goberno do Porriño aposta

decididamente pola solidariedade
e a acción social” 

C
omo avanzaron a alcaldesa, Eva Gar-
cía de la Torre, e o primeiro tenente
de alcalde e concelleiro de Vías e

Obras, Manuel Carrera, no encontro cos ve-
ciños de Budiño, hai dez días, o Concello xa
acometeu esta mesma semana as obras na
rotonda e a construcción de beirarrúas, na
zona norte do Polígono de As Gándaras e
unha obra semellante no acceso sur.
As melloras “imprescindibles para garantir
a seguridade dos peóns e reclamadas polas
empresas” deste polígono industrial de más
de 150 hectáreas, acometerán a mellora do
firme do vial principal de Acceso Sur, “que
polo intenso tráfico estaban en moi mal es-
tado” e, ao mesmo tempo, se fará unha
reordenación completa das dúas marxes.
Uhha das beirarrúas se reservará á circula-
ción dos peóns e dos ciclistas, delimitada
con faixas verdes que impidan que os vehí-
culos invadan o espazo reservado aos cami-
ñantes. As devanditas beirarrúas, de 3
metros de ancho, disporán de arbolado na-
tural, composto por carballos, incorporando

bancos macizos e papeleiras. Ao tempo, do-
taranse con dous sumideiros, non sinfóni-
cos, de augas pluviais con unha nova
tubaxe.
Polo que atingue ao pavimento de rodaxe,
se reasfaltarán un total de 279 metros de
lonxitude, cun ancho de 7 metros, “2.000
metros cadrados en total”, engadindo unha
nova sinalización horizontal, xardineiras e 
mobiliario urbán.
No Acceso Norte, se levantará unha nova ro-
tonda de xiro, no cruzamento que conecta
coa autovía A-55, dende o nudo de A Casilla
que da entrada dende o núcleo urbán, e os
desvíos a Salvaterra e Salceda, engadindo 
dúas beirarrúas, dende a rotonda.
Ademáis, como adiantara o concelleiro de
Obras, se procederá á renovación do firme,
se “dotarán a todos os accesos de bocas de
rego que permitan a súa limpeza en caso de
accidente ou por necesidades de baldeo”,
nunha superficie total de 430 metros de
lonxitude, e se fará unha limpeza completa
da zona. 

P
oñer o acento da xestión do novo go-
berno do Porriño nunha “decidida
aposta pola solidariedade e a acción

social”. Ese é o convencimento, “e o traballo
que me ocupa todo o tempo”, da concelleira
de Benestar, Soledad Girón, quen subliña
que cando chegou ao seu posto, “ainda que
coñecía que moitos veciños estaban nunha
situación extrema, non agardaba tantas vi-
sitas e tantas persoas que estaban vivindo
con tanta dificultade”.
Sole fala de persoas “a punto de perder a
súa casa, que subsisten con ingresos ínfi-
mos…familias de catro, cinco e seis mem-
bros que dispoñen de cantidades que fan
casi imposible imaxinar como poden seguir
adiante”.
A concelleira destaca a importancia tanto
de “atender a esas necesidades, que van
dende a imposibilidade de pagar o alugueiro
o ao hipoteca, ata non poder comprar o mí-
nimo imprescindible, como comida, roupa…
pagar a luz, como atopar unha saida, que
pasa por dispor dunha casa e conquerir un
traballo”. Todo iso ten que abranguer a la-
boura do goberno local, “empezando por
garantir o esencial: un teito e a comida de
cada día”.
A iso, repite, foi a que nos adicamos, “pri-
meiro incrementando as cantidades que po-
díamos dedicar a axudas urxentes,
inaplazabeis…como dixo a alcaldesa, esa
cantidade pasou dos 25.000 que podíamos
gastar nese momento, a 100.000 €”; en se-
gundo lugar, “tentando garantir que nin-
guén se vise fora da súa casa, para o cal
falamos cos bancos, con inmobiliarias, con
propietarios particulares que tiñan alugados
pisos, para que os seus inquilinos que non
podían pagar poidesen seguir neles, e lo-
gramos que sete familias…falo de familias,
non perdesen o seu fogar”.
SEN DATOS 

Ao mesmo tempo, sen ter información da
anterior responsable desta concellería, “por-
que non me deixou nada, nin unha carpeta,
nin unha nota…atopeime cun despacho va-
leiro…co disco duro do ordenador en

branco, sen poder falar con ela, maila que
a chamei varias veces”, acometer as nece-
sidades máis urxentes. “Grazas aos datos re-
cabados polo persoal municipal e a
colaboración impresionante dos voluntarios
de SOS Porriño, poidemos atender a estas
familias e empezar a facer o noso traballo… 
, saber qué nenas e nenos estaban sen co-
mida…sen comida, insisto, e dirixirnos a
eles”.
En terceiro lugar, enfatiza Soledad Girón,
facer todo isto respectando “a dignidade”
porque, insiste, “protexer a dignidade forma
parte da laboura social”. Neste eido, a con-
celleira, “como xa dixo Eva García de la
Torre”, quere poñer en marcha, axiña, a Tar-
xeta da Dignidade, que “permitirá, antes de
nada, que calquera veciño do Porriño que
esté nunha situación de necesidade poida
mercar o que precisa sen ter que pasar ver-
goña” e, ademáis, fará as sús compras en
establecementos da vila, co cal tamén se
terá en conta ao comercio local.
Por último, indica Girón, o paso final é axu-
dar a atopar un emprego estable e duradeiro
e, neste senso, “a alcaldesa xa deu pasos
decididos para rematar con plans de em-
prego, que consisten en pagar 400 € por 
facer uns cursos que non ofrecen unha saída
laboral, por formar a desempregados en ha-
bilidades demandadas polas empresas”.

Louriña

Obras de reforma e rehabilitación
do entorno do mercado 

O
Porriño, mércores 14 outubro.- O
Goberno local do Porriño empe-
zará a finais desta semana, ou

principios da que ven, a reforma e reha-
bilitación do entorno do Mercado. Nesta

primeira fase, segundo o concelleiro de
Vías e Obras e primeiro tenente de al-
calde, Manuel Carrera, se reformarán as
partes norte e sur do aparcadoiro.
“A obra suporá rediseñar completamente
o entorno, respectando o deseño parti-
cular e orixinal da praza”, indica Carrera,
quen subliña que se remodelará o pavi-
mento exterior, “se substituirán os servi-
zos de saneamento e se procederá ao
soterramento de parte do tendido eléc-
tricoe das liñas telefónicas”.
Ademais, está deseñada unha ‘illa de re-
ciclaxe’, a colocación dun panel publici-
tario dixital e se procederá a “reordenar
a entrada e saída de vehículos, de xeito
que haxa un vieiro de saída e outro de
entrada, acabando coa dobre dirección,
de entrada e saída, existente ata o de
agora”. A duración prevista das obras é
dun mes.
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Guía gastronómica

D
eixou Madrid, onde era Xefe de Cociña
nos Restaurantes “Ponteareas” e
“Portonovo”

para instalarse en Vilasobroso (Mondariz). O
amor á terra e o medo a  que os,seus dous fi-
llos se fixeran maiores nas terras do Reino e
logo non quixeran voltar á Terra galea , ace-
leraron o traslado.
Corría o ano 1990 e a Churrasquería Miramon-
tes, de Vilasobroso (Mondariz)  estaba en

traspaso. Antonio Alvarez e Rosa Argüelles
non o pensaron dúas veces. Fixeron as male-
tas e prantáronse aquí  para poñer en marcha
o seu propio negocio; agora con novo nome:
O Rianxo.
Por que ese nome?  Pois porque era un nome
galego, enxebre e porque no seu novo nego-
cio íase servir o mellor marisco e pescado da
ría. Serían   estes productos, xunto ao baca-
lao e as chuletillas  de cabrito,  os que farían
o milagre  que “O Rianxo”  teña clientes non
só  da zona,  e de Galicia enteira, senón
tamén de Portugal, do resto de España, de
México, de Venezuela, de Brasil. Veñen a
Mondariz –Balneario ou  Avión e teñen como
visita  obrigatoria “as viandas”  de O Rianxo.
Son precisamente  estes comensales os que
levan polo mundo o nome e o gusto dos man-
xares que aquí lle serven; son os nosos  me-
llores embaixadores, dinos Antonio.
Tamén nos confirma  que a cualidade dos pro-
ductos que pon na mesa segue sendo óptima,
en nada desmereceu; a clientela sí que sufriu,
como noutros sectores, os efectos da crise.
Menos mal que os clientes de “O Rianxo”  non
son os que buscan un menú obreiro; ainda

así,  dinos que coma os “tempos do ladrillo”
dificilmente volverán. Iso sí; tamén  está
convencido da aparición de   certos “brotes
verdes” que nos anunciaran   os políticos
tempos ha.
O Rianxo está na vella carretera 120 –Vigo
/Madrid,  a poucos kms. de Mondariz e de
Ponteareas. Se pasan pola zona non se es-
quenzan de facerlle unha visita, Non se arre-
pentirán; todo o contrario,  quedarán
“enganchados” e terán que
volver.

O mellor e
máis se-
guro é cha-
mar ao tlef.
986.654 434
para reservar
mesa.

Dos “fogóns” de Madrid a Vilasobroso - Mondariz
Por: Guillermo Rodríguez
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O
luns 19 de outubro rematou o pri-
meiro Curso de Peixeiro/a Profesio-
nal organizado polo Concello de

Salvaterra de Miño e a Cámara de Comer-
cio, curso  impartido na cociña do Parque
Público A Canuda. Neste curso impartí-
ronse os coñecementos  para realizar o
despacho de peixe de forma adecuada, co-
ñecer o modo de compra dos produtos da
pesca na lonxa, realizar o lavado, desca-
bezado, eviscerado, escamado e fileteado
de peixes, así como coñecer os sistemas
de conservación, con partes teóricas, onde
se examinaron os diferentes peixes de
auga doce e salada, crustáceos e tipos,
moluscos, equinodermos, técnicas de com-
probación do grado de frescura do peixe,
útiles de traballo e equipos da peixería,
normas e características de almacena-
mento do peixe e marisco, desconxelación
de produtos, métodos e efectos, envases e
presentación de produtos, hixiene alimen-
taria na venta de peixe,  cálculo de precios
do peixe e técnicas de venta.

Na parte práctica traballouse os procede-
mentos para a limpeza do peixe e prepa-
ración para peixes brancos, peixes azules,
salmón, cefalópodos e outras especies
menos habituais que se trouxeron para
mostrar.
E por outro lado, onte deu comezo, tamén
na cociña do Parque Público A Canuda, o
curso de Carniceiro/a Profesional, que se
enmarca dentro da programación formativa
do segundo semestre que oferta o Concello
de Salvaterra de Miño e a Cámara de Co-
mercio.
Este curso, no que participan 16 alum-
nos/as, divídese en varios puntos, como é
a seguridade e  hixiene no posto de traba-
llo, útiles e  maquinaria necesaria para
levar a cabo o traballo, control de tempe-
raturas e cadea de frío, protocolo sanita-
rio, recepción de mercancía, canais e razas
diferenciando por idade e peso, despece
detallado, montaxe de expositor, atención
ao cliente, fabricación de elaborados e
asignación de lotes.

Fin curso de Peixeiro
profesional e inicio de curso

de Carniceiro profesional

SALVATERRA

Condado / Paradanta

Nobleza obriga 
“IN MEMORIAM”

O
que fora alcalde de As Neves du-
rante moitos anos, Oswaldo Lino
González, deixuonos.

Coñecino na década dos sesenta, recén
chegado a Liñares de Mestre. Pero non foi
o cargo de Alcalde o que consolidou a
nosa amizade para
sempre senón a bon-
homía de Oswaldo.
Como alcalde será xul-
gado polos veciños/as;
como persoa podemos
facelo os que tivemos
a satisfacción de telo
como amigo. Oswaldo
era, para mín, unha
boa persoa. Serán os
que foron seus adver-
sarios no eido da  po-
lítica quen o xulguen
nese terreo.
Nestes tristes momen-
tos lémbrome dos con-
sellos de meu pai
sobre a amizade.

“Fillo, dicía,  un amigo é aquel ao que lle
podes deixar as chaves da  casa e a car-
teira”. Eu a Oswaldo entragarìalle,  sen
pestanexar,  as chaves da miña casa e a
miña carteira.
Vaian  dende aquí as miñas condolencias

a súa familia e a todos
os que tiveron a honra
de telo como amigo.
Quero aproveitar esta
oportunidade, de aí o
titular deste breve co-
mentario, para resaltar
o xesto nobre e caba-
lleroso do actual al-
calde  Xosé M.
Rodríguez Méndez, por
ofrecerlles á familia do
extinto  o Salón de Ple-
nos para que alí fora
velado. Todo un xesto
aos  que deberíamos
estar habituados e non
é así.
Por: Guillermo Rodrígez
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Condado / Paradanta
SALVATERRA

O Consorcio elaborará un plano de comercialización do Porto
Seco para atraer investimentos internacionais

A
s máximas responsables das tres
Administracións promotoras da
PLISAN, a ministra de Fomento,

Ana Pastor, a conselleira, Ethel Vázquez,
e a Delegada do Estado, Teresa Pedrosa,
visitaron as obras de urbanización da
primeira fase desta superficie que no
futuro será o porto seco de Vigo e para
o que o Consorcio solicitará un novo re-
cinto franco que complemente a área de
Bouzas. Estas obras de urbanización
teñen un prazo de execución de 18
meses e un investimento de 13,5 mi-
llóns de euros, financiados pola Xunta,
Autoridad Portuaria de Vigo e Consorcio
Zona Franca de Vigo.
Tal e como explicou Pedrosa, para a
venda de parcelas na PLISAN o Consor-
cio elaborará un plano de comercializa-
ción que atraia a inversores
internacionais e tamén, solicitará ao
Gobierno a definición nesta área dun
novo recinto franco que facilite factores
de competitividade ao polígono.  “ O
noso obxectivo é que non exista ningún
proxecto empresarial que non se instale
en Galicia por falta de espazo ade-
cuado” dixo Pedrosa. As empresas de-
mandantes de parcelas poderán optar
pola posibilidade de acceder á superfi-
cie empresarial a través do dereito de
solo o ben por concesión administra-
tiva.
A urbanización da primeira fase que co-
meza deixará habilitada a zona máis
próxima ao enlace coa autovía e dará
servizo á totalidade das empresas que

se instalen nas parcelas das distintas
áreas incluidas dentro da plataforma. A
superficie sobre a que se actuará  nesta
primeira fase dos sistemas xerais da

PLISAN é de 71,26 hectáreas, prevendo
un investimento de máis de 16 millóns
de euros, que serán proporcionados
polas tres administracións actuantes en

función da súa participación na plata-
forma loxística. Esta participación dis-
tribúese en: Autoridade Portuaria de
Vigo: 60,580 %, IGVS: 18,295 % e Con-
sorcio da Zona Franca de Vigo:
21,125%.
Ana Pastor avanzou que tamén se están
a realizar os traballos técnicos previos
á licitación da construción da depura-
dora e potabilizadora para garantir
estes servizos ás empresas que se esta-
blezan.
O obxectivo compartido polas tres ad-
ministracións é lograr que a PLISAN se
convirta, logo que posible nun polo de
atracción de empresas que contribúan
ao dinamismo económico de Galicia e a
xerar emprego e riqueza na comunidade.
Nesta visita tamén estiveron presentes
os delegados territoriais da Xunta en
Vigo, Ignacio López-Llaves, e en Ponte-
vedra, José Manuel Colores Tourís e os
alcaldes de Salvaterra de Miño e As
Neves, Arturo Grandal e Xosé Manuel
Rodríguez así como o que será o novo
presidente da Autoridade Portuaria, En-
rique López Veiga. 
Os asistentes recibiron unha explicación
dos directores de obras na que se pun-
tualizou que a lonxitude do viario e das
conducións supera os 3.700 metros li-
neais; a superficie do vial pasa dos
110.000 metros cuadrados (entre zonas
de circulación, beiras e medianas); e as
zonas verdes do borde da vía ocuparán
unha superficie total de cerca de
200.000 metros cuadrados.

A Ministra de Fomento, a Conselleira de Infraestruturas e a Delegada da Zona Franca visitan
as obras de urbanización da Plisan
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A
saída foi do Parque “A
Canuda” para dirixirse
cara á  Ponte “Cordeiro”

onde toda a comitiva fixo unha
parada para almorzar e voltar
ao punto de partida.
Un paseo pola paisaxe natural
dunha das zonas de  maiores ri-
quezas, os nosos ríos, ademais

de protexer toda esa grande
area de todos os desaprensivos
e incivilizados que non  saben
respectar nin a paisaxe nin a ri-
queza ecolóxica e natural que
as marxes dos nosos rios nos
ofrecen.
Como pode observarse na foto
que acompañmos a chamada do

concello foi respondida con xe-
nerosidade e responsabilidade
por os veciños e veciñas de Sal-
vaterra que só precisan de un
estimulo para poñerse mans á
obra e colaborar en todas estas
actrividades que enorgullecen
un pobo e deixan satisfeitos aos
que son protagonistas.

Andaina para a limpeza dos
márxenes do Río Miño e Tea

SALVATERRA

N
estes últimos tempos
moito se ten falado
sobre o futuro do campo

galego e das súas  potenciali-
dades. Moito se fala pero pouco
se fai.
Dez anos atrás un home de Ru-
biós, Antonio, para todos. Col-
gou os bártulos en Madrid e
vense As Neves  para ponerse  a
fronte dun grupo de pequenos
viticultores (hoxe xa pasan do
cento) que estaban esperando
de alguén que lles abrirá as
augas dese rio especial que
poucos se atreven a cruzar para
ver que pasa na outra orilla. O
que había era a posibilidade de
constituir unha adega moderna
que puxera en valor os seus vi-
ñedos e os seus traballos. Iso
foi o que Antonio  fixo e que

hoxe ven de cumprir  os seus pri-
meiros X ANOS.
Non resultou ser un camiño de
rosas  pero o que si  é impor-
tante é o que custa alcanzar.
Hoxe a  Adega do Condado “Se-
ñorio de Rubiós” é unha reali-
dade dentro dese abano de
adegas con denominación de
orixe que cubren todo o mapa
galego. Os seus viños,  ampla-
mente premiados,  están nas
mesas dos mellores restaurantes
de medio mundo. E a rede segue
pescando.
Noraboa  Antonio e seu equipo.
Só os que cren nas sáus propias
forzas  son quen de atravesar ese
deserto de dificultades que
supón  poñer en marcha unha
adega Cooperativa coma ésta.
Felicidades!!

X  Aniversario
dunha Adega

galega

AS NEVES

Condado / Paradanta

O Concello de Salvaterra de  Miño e a empresa  Mas-
cato, afincada no Polígono Industrial Chan da Ponte,
organizaron  o pasado mes de outubro  unha andaina

para a limpeza dos marxes do Río Miño e Tea.
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M
ércores día 7 de outubro do 2015
as cinco mulleres que forman a
directiva de Pediatría Colapsada e

Inaccesible reuníronse con novo xerente
de Xestión Integrada de Vigo, Félix Rubial
no novo Hospital Álvaro Cunqueiro. 
O novo xerente comeza o seu cargo no mes
de Abril, polo que comezamos pondo o día
de toda a situación vivida en Salceda e
dalgunhas das accións levadas a cabo ata
o momento. 
O noso novo Centro de Saúde e unha prio-
ridade clara dende Xerencia de Vigo. E o
poder solucionar o problema de accesibi-
lidade no actual, mentres non se constrúaa
o novo Centro de Saúde, tamén o considera
de suma importancia. 
Por todo elo Félix Rubial compremeteuse
coa Plataforma a pedir información sobre
o estado do informe dos técnicos que vi-
sitaron Salceda o 30/04/15, e tamén sobre
a situación do novo Centro de Saúde. 
Por outro lado se fala da saturación que
sufrimos en pediatría, sobre todo na tem-
pada de inverno, dado a gran cantidade de
nenos/as que ten que atender un mesmo
día a nosa excelente Pediatra. Neste ám-
bito a cousa esta bastante complicada,
dado que nos reitera o que xa nos expu-
xera o antigo Xerente, hai falta de Pedia-
tras. Si, o que dicimos!! Hai poucos
profesionais con esta preparación, así que
xa sabedes animarvos, se aínda estades a
tempo de estudar pediatría. 
Esperemos ter respostas nuns 15 días por
parte do Xerente, vos manteremos infor-
mados. 
Aproveitamos a ocasión para comentar que
enviamos correos electrónicos a todos os
parlamentarios do noso Parlamento de Ga-
licia, siii a todos!! Para polos o tanto da
situación e pedirlles axuda. Algúns deles
nos contestaron e están colaborando para
facer presión no parlamento para incluír
nos presupostos da Xunta o novo Centro
de Saúde. Estes serán aprobados a finais
de este ano para executalos no 2016. Polo
momento tivemos reunión cos parlamen-
tarios de AEG E PSOE, que presentarán pro-
postas para que inclúan nos presupostos o
novo Centro de Saúde de Salceda. Parla-
mentarios do BNG nos responderon que
tamén presentaran propostas. Dende as
agrupacións locais tamén nos mostran de
novo o seu apoio. Por outro lado dende
Concello tamén están facendo presión para
poder obter respostas por parte de Conse-
llería de Sanidade. 

Pediatria
colapsada e

inaccesible con
Felix Rubial 
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Salceda

A
s Concellarías de Ensino e
Voluntariado do Concello
de Salceda de Caselas, di-

rixidas por Tere Pérez e Carla Pérez
respectivamente, van poñer en
marcha a II edición do Programa
de Apoio Lingüístico para nenos e
nenas inmigrantes escolarizados
no municipio. 
Trátase dunhas sesión que se re-
alizan duas tardes por semana
nas que componentes do Volun-
tariado de Salceda de Caselas re-
alizan actividades e xogos para
lograr unha maior inmersión lin-
güística cos cativos inmigrantes
e procedentes doutras culturas.
O pasado curso o programa adi-
couse a nenos e nenas proceden-
tes de Marrocos, pero neste
curso prantéxase tamén a opción
de incluír a cativos chineses. 
O programa ponse en marcha en
coordinación cos equipos de
orientación do CEP Altamira e do
CRA Raíña Aragonta, que son os
encargados de establecer os

casos que participan no pro-
grama, e de trasladarlles a infor-
mación ás familias para que
coñezan de primeira man a ini-
ciativa.
No curso pasado plantexouse
esta posibilidade, que tivo moi
boa acollida entre o volunta-
riado, polo que nesta ocasión
volve repetirse. Neste curso
serán catro as voluntarias que se
encarguen da actividade, da que
se van ver beneficiados uns nove
cativos. Os equipos de orienta-
ción dos centros escolares valo-
raron moi positivamente os
resultados obtidos na primeira
edición do programa, polo que
eles mesmos solicitaron a conti-
nuidade do mesmo, agradecendo
de antemán a enorme labor das
voluntarias, que se prestan a
estas e outras iniciativas de
xeito totalmente desinteresado.
Carla Pérez, Concelleira de Volun-
tariado: “O Banco de Volunta-
riado de Salceda segue a dar

exemplo da sua boa predisposi-
ción e traballo, sendo un grupo
fundamental para o funciona-
mento de eventos e actividades
que se veñen desenvolvendo
dendo o Concello e dende o te-

cido asociativo de Salceda”
Tere Pérez, Concelleira de Ensino
e Benestar Social: “é un enorme
orgullo para nós poderlle ofrecer
este programa ás familias que
elixen Salceda como lugar de re-

sidencia. Agradecemos o esforzó
e o interese por parte dos cen-
tros educativos neste tipo de ini-
ciativas que están a resultar de
grande axuda para estes peque-
nos”.

Programa de apoio lingüístico para menores en
Salceda de Caselas
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Salceda

A
Concellaría de Benestar Social, que
dirixe Teresa Pérez, lembra o pro-
grama de apoio aos enfermos e en-

fermas de alzheimer que se leva a cabo no
Centro Social da Devesa a través da Asocia-
ción de Familiares de Enfermos de Alzhei-
mer e outras demencias de Galicia (AFAGA).
As sesións teñen lugar os luns e os mérco-
res de 17:00 a 20:00, e existen aínda prazas
dispoñibles para novos/as usuarios/as.
Os/as interesados/as poden informarse no
Departamento de Servizos Sociais do Con-
cello.
O programa consiste en achegar ós e ás
pacentes diagnosticados/as por Alzheimer
ou outro tipo de demencia neurodexene-
rativa en fase leve ou leve-moderada que
residan no Concello de Salceda a posibili-
dade de recibir tratamento non farmaco-
lóxico sen ter que desprazarse do seu
Concello. Para elo, AFAGA proporciona es-
timulación cognitiva, física e funcional

aplicando as novas tecnoloxías e as for-
mas de estimulación “tradicionais” por
parte dunha psicóloga e unha terapeuta
ocupacional. Nos obradoiros trabállanse a
orientación temporal e persoal, a memo-
ria, a linguaxe, o cálculo, a atención, o
razoamento... Tamén se realizan activida-
des de ocio, como os xogos sociais. Por
outra banda, a través da musicoterapia,
trabállase tamén a atención, a coordina-
ción, a reminiscencia, a relaxación...
Teresa Pérez, Concelleira de Benestar So-
cial: “Consideramos fundamentais os pro-
gramas de apoio a este tipo de
enfermidades, que supoñen, non só unha
mellora da calidade de vida dos afecta-
dos/as, senón tamén un respiro para as
familias, que contan así con un impor-
tante apoio no coidado dos seus. 
Foto: Sinatura de convenio entre AFAGA
(Presidente Juan Carlos Rodríguez) e Con-
cello de Salceda (Alcalde Marcos Besada)

S
alceda de Caselas celebrou o pa-
sado sábado 24 de outubro unha
xornada na que a solidariedade

foi a protagonista. A finalidade, neste
caso, era a de recadar fondos para a
loita contra o cancro. A partir das nove
da noite, na Praza do Concello, máis
dun centenar mulleres participaron
nunha exhibición de Zumba, nunha ini-
ciativa da Concellería de Sanidade do
Concello de Salceda que dirixe Loli Cas-
tiñeira.
Baixo a supervisión de Noelia Rodrí-
guez, Maggy Afonso, Nico Afonso e
Cristina Gómez, a Zumba contra o can-
cro supuxo un xeito de concienciar a
todos os asistentes na necesidade de
tomar parte activa na loita contra unha
enfermidade que, grazas a iniciativas
como estas, pouco a pouco vai ato-
pando vías de saída. Na exhibición par-
ticiparon alumnas dos catro
instrutores, así como outras mulleres e
homes que quixeron sumarse ao
evento.
Na mesma Praza do Concello instalouse
un posto que vendeu máis de 150 ca-
misetas cuxa recadación  irá destinada
á Asociación Española contra o Cancro.
O pobo de Salceda, que sempre se ca-
racterizou pola súa solidariedade e
apoio aos que máis o precisan, secun-
dou, sen dúbida algunha, esta inicia-
tiva tan solidaria como necesaria. 
Para levar a cabo a iniciativa contouse
ademais coa participación do Banco de
Voluntariado Municipal, que se encar-
gou tanto da decoración e preparación
do evento como da venta das camise-
tas.
Na apertura do acto produciuse un dos
momentos máis emotivos, cando Nati
Rodríguez, unha muller que superou un
Cancro de Mama sendo moi nova, se

encargou da lectura dun manifesto ela-
borado pola Asociación Española con-
tra o Cancro e o Concello de Salceda de
Caselas.
Loli Castiñeira, Concelleira de Sani-
dade: “Non tíñamos ningunha dúbida
de que a sociedade salcedense iba res-
ponder ante esta iniciativa, pero unha
vez máis sorprendémonos da enorme
participación conseguida. O Cancro
está a ser unha enfermidade debasta-
dora, pero cada vez máis a detección
precoz e os avances en investigación
están a conseguir uns resultados máis
alentadores”.

Programa de Apoio a enfermos/as de Alzheimer

Ciclo de cine ambiental e
solidario no mes de novembro,

organizado pola asociación D.D.E.
Treze Catorze

Salceda amosa a súa
solidariedade contra o cancro
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Condado / Paradanta
PONTEAREAS

Rematan as obras de reforma do
Centro Cultural de Ribadetea

O goberno local reúnese cos
comerciantes da Praza de Abastos
para comunicar o inicio das obras

A
concelleira de Vías e Obras Urba-
nismo, Chus Garrote, e a arquitecta
municipal comprobaron in situ o es-

tado final dos traballos de acondiciona-
mento de varios locais desta casa cultural
O Centro Cultural da parroquia ponteareá de
Ribadetea vén de rematar as obras deacon-

dicionamento de varios locais desta insta-
lación. Os traballos comezaron durante o pa-
sado mes de xuño e tiñan como obxectivo
reformar varias zonas desta casa cultural
para o seu aproveitamento, pois até ese mo-
mento só se estaba usando de maneira efec-
tiva unha das estancias do edificio.

O
goberno municipal de Ponteareas
vén de manter unha reunión cos
comerciantes do Mercado de Abas-

tos para explicarlles cales van ser  as
obras que darán comezo a próxima se-
mana e que se acometerán ao longo do
vindeiro mes nesta instalación. Os traba-
llos, que serán desenvolvidos por unha
empresa ponteareá, contemplan un inves-
timento superior aos 160.000 euros.
O goberno local tamén comunicou que a
empresa adxudicataria incorporará algun-

has melloras que non se recollían no pro-
xecto inicial, como a substitución do alu-
meado interior por outro tipo LED, máis
eficiente dende o punto de vista enerxé-
tico. Os representantes do executivo com-
prometéronse cos comerciantes a avisar
do inicio dos diferentes traballos con su-
ficiente tempo de antelación, de xeito
que sexa posible compaxinar a actividade
comercial coas obras de mellora do Mer-
cado de Abastos durante as próximas se-
manas.

M
áis de 1.400 escolares e outros tan-
tos centos de persoas se deron cita
en Ponteareas para marchar en soli-

dariedade coas doentes do cancro de mama,
aproveitando a celebración do Día Interna-
cional do Cancro de Mama. 
O evento, que empezou e acabou una Praza
Maior da vila, percorreu un traxecto de 5 qui-
lómetros que pasou por diversos puntos do
concello e que tivo no Estadio Municipal de
Pardellas unha parada estratéxica para almor-
zar e bailar cos monitores de zumba da pis-
cina do Complexo Álvaro Pino.
Un acto no que participaron nenos e nenas
de diversos centros educativos de Ponteareas,
varios clubs deportivos da vila e outros tantos
centos de persoas particulares que decidiron
apoiar unha actividade destinada a recadar
fondos para loitar contra este tipo de cancro,
ataviados todas elas con camisetas e lazos
solidarios.

O alcalde, Xosé Represas, a concelleira de Sa-
nidade, Vanesa Fernández, e outros concellei-
ros e concelleiras representaron ao goberno
municipal ponteareán. A edil de Sanidade
apuntou que se trata “dun dos tumores máis
frecuentes entres as mulleres deste país” pero
tamén recordou que é “un dos tipos de cancro
no que houbo máis avances tanto no diag-
nóstico como no tratamento”. Fernández de-
finiu este luns “como un día positivo no que
queremos dicirlle a todos e a todas as que nos
escoitan que desta doenza se sae cun gran
sorriso e con moita forza. Dende aquí brinda-
mos o noso especial recoñecemento a todas
as grandes loitadoras que enforntan día a día
esta enfermidade”.
O rexedor quixo “agradecer espeicalmente o
traballo da asociación na organización dun
evento coma este e agardou que todo aquilo
que puidera ser recadado axude a potenciar a
investigación nesta área”.

Ponteareas vestiuse de rosa
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A Corporación  esixe á Xunta
que asuma a xestión da
Estación de Autobuses 

Nos arredores do IES Pedra da
Auga retiráronse 63 metros

cúbicos de augas fecais

A ludoteca municipal organiza
actividades para os cativos

E
n sesión plenaria,  pasado  20 de ou-
tubro, acordou por maioría aprobar
unha proposta do goberno  na que se

insta á Xunta de Galicia a asumir de inme-
diato a competencia do servizo prestado
pola Estación de Autobuses; así como com-
pensar ao Concello polo déficit dende o
2011, data en que popr convenio asinado
pola Xunta deberia terse feito cargo da xes-
tión da Estción de Autobuses.
A proposta contempla que, no caso de que
a Xunta  non se faga cargo deste servizo,
poida negociar un convenio co propio Con-
cello para compensar os gastos de mante-
mento desta estación. Así se propuxo á
Administración Autonómica crear unha Co-
misión   mixta con representación de ambas

as dáus Adminstracións para axilizar o pro-
ceso; dar traslado da proposta ao Presiden-
ter  da Xunta de Galicia, ao Vicepresidente
da mesma e á Dirección Xeral de Mobilidade.
A proposición do goberno foi aprobada por
todas as forzas politicas, agás Esquerda
Unida,  servirá “para que a mensaxe que en
forma de esixencia se traslade  dende o Con-
cello á Xunta de Galicia sexa máis forte.
Déficit
Segundo o Alcalde, “o cálculo feito polo an-
terior goberno local non inclúe  custos rela-
cionados coa iluminación pública ou servizo
de limpeza, nin tampouco cos seguros de
responsabilidade civil e outros”. Gastos que
ascenden a  200.000 euros, aproximada-
mente. ao longo destes 4 últimos anos”.

O
IES Pedra da Auga deu aviso da
existencia dunha vertedura de
augas procedente dunha das redes

de saneamento.  A auga, que chegou a pe-
netrar na pista deportiva deste instituto,
chegou á superficie debido a un atranco
formado nalgúns colectores.
Os traballadores da empresa FCC víronse

obrigados a retirar un total de 63 metros
cúbicos de augas residuais que encheron
un total de 9 cisternas, ademais de limpar
unha parte da rede de colectores instalada
no entorno do centro educativo.

Os traballos de limpeza, igual que noutra
ducias de lugares e rúas do núcleo urbano
(Castelao, Braña, Galicia, Amado Garra,
Bouza Brey ou G. Bugallal, entre outras),
puxeron de manifesto o mal estado de
toda a rede de saneamento, o cal foi com-
probado persoalmente polo alcalde, Xosé
Represas, e polo enxeñeiro municipal. O
goberno local “realizará unha completa
revisión da rede de saneamento para exe-
cutar as obras de mantemento necesarias
coa finalidade de acabar con esta situa-
ción.

Esta esixencia tamén inclúe a compensación
económica ao Concello de Ponteareas polos

máis de 4 anos de asunción dunha 
competencia impropia

Unha saída organizada polas monitoras deste
centro permitiu que os cativos descubrirán un

pouco máis acerca deste alimento nesta
época do ano

Aínda existen prazas dispoñibles para 
inscribirse no novo curso

A
Ludoteca Municipal de Ponteareas,
dependente da concellería de Be-
nestar Social que dirixe Verónica Ca-

rrera, continúa coa organización de
actividades que fomenten a sociabilidade
e a integración entre os máis cativos, ao
mesmo tempo que estes adquiren coñece-
mentos sobre cuestións presentesno seu
entorno máis próximo.
A última destas actividades produciuse en
forma de saída polo barrio de Canedo, onde
os nenos e nenas inscritos na Ludoteca ti-
veron a oportunidade de coñecer máis polo
miúdo diferentes árbores froiteiras, como
por exemplo os castaños. As monitoras
aproveitaron para lles explicar a importan-
cia que tiña en séculos pasados esta árbore

para o sector carpinteiro e a utilización
que os devanceiros facían da castaña como
alimento para fabricar fariña e como acom-
pañante de moitos pratos, cumprindo a
función que actualmente ten a pataca.
Os rapaces e as rapazas participantes reco-
lleron, en equipo, algunhas destas casta-
ñas e adquiriron máis coñecemento en
relación a outras especies como as noguei-
ras, cuxa madeira era moi usada para apli-
car tinguiduras en diferentes tecidos. A
Ludoteca Municipal de Ponteareas aínda
conta con prazas dispoñibles, polo que
todas aquelas persoas que queiran consul-
tar máis información poden facelo a través
dos seguintes números de teléfono: 986 66
17 53 e 673 794 760.
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COVELO

Trunfos do Clube Covelo
Patinaxe Artística

O
patinador Albino José conse-

guiu a  11 posición final. Ade-
mais dixo a patinadora   Candela

foi  seleccionada para participar na  In-
terland-Cup  en Alemania a finais  de
Octubro, os  días 22 al 24, en Ober-
Ramstad  (Alemania).
Dende Novas do Eixo Atlántico quere-
mos mostrar a nosa admiración por

estes/as deportistas que partindo dun-
has condicións de base difíciles acadan
postos de nivel internacional. Nosos pa-
rabéns, asi mesmo,  ás profesoras e pre-
paradores, tamén ao concello de Covelo
que sabemos apoia incondicionalmente,
dentro das súas  posibilidades que, para
un pequeño concello do rural galego,
son son demasiado. Noraboa a todos.

PONTEAREAS

O esforzo e a constancia sempre teñen premio

O
concurso auspiciado pola Consellería
de Educación da Xunta de Galicia
concedeulle este galardón polo pro-

xecto de empresa Inercia 2.0. 
Adrián Costas foi acompañado pola conce-
lleira de Ensino de Ponteareas, Cristina Fer-
nández
Adrián Costas Lorenzo, da parroquia pon-
teareá de Areas,  21 anos, ven de subirse ao
podium deste concurso organizado no
marco de Eduemprende Idea 2015. Unha
iniciativa das Consellerias  de Cultura, Edu-
cación e Ordenación Universitaria e da  Con-
selleria de Economía, Emprego e Industria.
O principal obxectivo é impulsar o espíritu
emprendedor entre o alumnado galego.
O xurado deste certame decidiu entregar o
segundo premio, na modalidade de ciclo de
grao superior en Formación Profesional, a
Adrián Costas e a Pablo Sobrino polo seu
proxecto de empresa de vehículos de iner-
cia, denominado “Inercia 2.0”. Os alumnos
do IES 12 de outubro de Ourense presenta-
ron un plan para crear unha empresa dedi-
cada á fabricación de bicicletas, triciclos e

outros medios de transporte para aquelas
persoas afeccionadas aos deportes de iner-
cia.
Este recoñecemento vai acompañado dunha
dotación económica de 2.000 euros, a in-
corporación á Rede de Viveiros de Empresa
en centros educativos da Consellería de Cul-
tura, Educación e Ordenación Universitaria,

así como o asesoramento do persoal do Ins-
tituto Galego de Promoción Económica
(IGAPE).
En palabras de Adrián “a dotación econó-
mica vainos permitir realizar unha serie in-
vestimentos necesarios para avanzar na
posta en marcha da empresa; o asesora-
mento do IGAPE será de moita axuda na tra-

mitación da documentación precisa nos
pasos previos á formación da compañía. A
inclusión na Rede de Viveiros de Empresa é
formidablemente útil porque nos permitirá
utilizar un tipo instalacións e de material
aos que non teríamos acceso se non estive-
ramos dentro deste programa”. 
Cristina Fernández, concelleira de Ensino do
Concello de Ponteareas, salientou “a orixi-
nalidade e a creatividade do proxecto, sobre
todo tendo en conta a curta idade dos pro-
motores do mesmo”. Fernández acudiu á en-
trega dos premios acompañando a Adrián,
á súa familia e máis a Isabel Amoedo, pre-
sidenta da da Federación de Anpas de Con-
dado-Paradanta e Loriña (FANPO), “nunha
mostra de apoio que agardo que sexa a pri-
meira doutras moitas no futuro”.
Tanto Adrián Costas como Pablo Sobrino
están preparando xa a presentación que re-
alizarán noutro concurso. Trátase do “Gali-
cia Emprende”, cuxo fallo se emitirá o
vindeiro 30 de outubro en Santiago de Com-
postela e que podería supoñer un novo em-
purrón ao seu soño profesional.

Un rapaz ponteareán, Adrián Costas, que formaba equipo con Pablo Sobrino, de Ribadavia,
gañaron  o segundo premio de Eduemprende Idea 2015.
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Ponteareas reúne a máis de 300
participantes na marcha ciclista

solidaria

O Concello de Ponteareas
dispón dun novo todo terreo

A obra de teatro “Conversas 
na cuneta mentres a vida pasa

alá fóra” clausurará as xornadas
da muller

A
marcha ciclista solidaria organizada
pola concellería de Deportes de Pon-
teareas e celebrada o domingo, 25

de outubro, acabou converténdose nun
éxito de participación. Máis de 300 corre-
dores de todas as idades participaron nun
percorrido de 20 quilómetros que pasou
polos municipios de Ponteareas e Monda-
riz-Balneario.
A proba contou coa colaboración do Club
Ciclista Ponteareas, de Reale Seguros, de
Aguas de Mondariz e do Centro de Reparto
de Alimentos, que se encargou de recoller

comida para posteriormente repartila entre
aquelas persoas que máis o precisen.
O concelleiro de Deportes, Benito Márquez,
amosouse “moi satisfeito polo alto grao de
participación e pola colaboración das dife-
rentes entidades, as cales axudaron a facer
do domingo unha xornada deportiva e so-
lidaria na que o tempo acompañou”.
A marcha deste pasado domingo serviu para
que todos os afeccionados ao deporte da
bicicleta puideran gozar desta proba des-
pois de que esta fora aprazada o pasado
mes de setembro.

O
Concello de Ponteareas  conta cun
novo todo terreo, modelo pick up,
que será utilizado polo corpo de

Protección Civil de Ponteareas e destinado
a labores de emerxencia, protección civil
e prevención de riscos. 
Trátase dunha concesión realizada pola Di-
rección Xeral de Emerxencias e Interior, ór-
gano dependente da Xunta de Galicia e que
recentemente comunicou a adxudicación

de equipamentos de emerxencia, en réxime
de concorrencia competitiva, para munici-
pios de menos de 50.000 habitantes.
A concelleira de Seguridade Cidadá, Vanesa
Fernández, mostrouse moi satisfeita pola
“incorporación dun vehículo que axudará
a que o corpo de protección civil teña máis
medios á súa disposición e que repercutirá,
directamente, nunha mellora da seguridade
da veciñanza da vila”.

“
O encontro de tres mulleres do
mesmo pobo pero de moi distinta
condición, unidas na fuxida e dis-

tanciadas no seu comportamento ante a
vida e o momento histórico que lles toca
vivir”. Este é un extracto da sinopse que
a compañía viguesa “O Trasno Novo Tea-
tro” ofrece acerca da súa obra teatral
“Conversas na cuneta mentres a vida
pasa alá fóra”.
Trátase dun evento que terá lugar o vin-
deiro 7 de novembro na sala de usos múl-
tiples do Auditorio Reveriano Soutullo e
que está enmarcado dentro da Xornada
da Muller que a concellería de Igualdade,
xestionada por Verónica Carrera, ten pre-
visto organizar nesa mesma data.
En palabras da propia compañía, esta re-

presentación servirá para “facer unha ho-
menaxe ás mulleres asasinadas, durante
e na posguerra, case sempre anónimas e
esquecidas, e taménpara reflexionar, a
través da súa mirada, sobre temas que
seguen a ser de actualidade: a subxecti-
vidade da información, a hipocrisía da
sociedade, as relacións de parella, o te-
rrorismo, os abusos do poder e outros”.
Unha obra que clausurará unha xornada
na que os veciños e as veciñas da vila
poderán asistir a distintas conferencias
relacionadas coa violencia contra as mu-
lleres no Salón de Plenos da Casa do Con-
cello, lugar que tamén acollerá unha
exposición fotográfica vinculada á invi-
sibilidade que ten en moitas ocasións
esta problemática.

A proba percorreu os concellos de Ponteareas 
e Mondariz-Balneario e serviu para recadar 

alimentos para aquelas familias que o precisen A creación do grupo vigués “O Trasno Novo 
Teatro” será o prato estrela dunha 

programación que terá lugar o vindeiro 
7 de novembro en Ponteareas
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A forxa da memoria
Historia de vida de Sara Soto

E
ste libro enmárcase nos estudos
dos autores sobre as historias de
vida, as investigación sobre a Se-

gunda República, a Guerra Civil e o Fran-
quismo, e a análise da situación das
mulleres na primeira metade do século
XX, incidindo especialmente na cuestión
educativa.
Os autores,
Anxo S.
Porto Ucha e
Raquel Váz-
quez Ramil,
preséntannos
aquí a histo-
ria de vida de
Sara Soto
Domínguez,
que naceu
nunha  pa-
rroquia de
Guláns (Pon-
t e a r e a s ) ,
onde reside
na actuali-
dade, sendo
testemuña de
privilexiada
memoria do
sucedido no
lugar dende
os anos vinte
ata hoxe.
A traxectoria
de Sara Soto
insírese na
da propia parroquia e através dos seus
ollos miran  atrás no tempo e recuperan,
non só feitos (para iso están as enciclo-
pedias), senón sentimentos, ilusións,

medos, alegrías e dores que nos serven
para entender a Historia como historia de
vida e, por tanto, como algo que latexa,
non como unha lousa de pedra borrosa.
Fan súas  as luminosas palabras de Lucien
Febvre: “É preciso que a historia deixe de
aparecer como unha necrópole durmida

pola que só
pasan som-
bras despo-
suidas de
sustancia”,  e
reconc i l ian
dous concep-
tos a veces
contrapostos:
historia de
vida nesta re-
construcción
da historia de
Sara Soto for-
xada pola súa
propia memo-
ria.
O conxunto é
unha mostra
de historia de
vida contex-
tualizada que
serve para
wentender a
e v o l u c i ó n
dunha con-
torna rural
prototípica,
neste caso a

parroquia de Guláns, no concello de Pon-
teareas (Galicia).
NOTA/ O libro foi editado poLA  “Editorial
NOVAS DO EIXO ATLANTICO S.L”.

Un paseo pola historia 
da Unión

Banda de Música “Unión de Guláns”

F
alar de Guláns é falar de pementos,
de tomates de lechuga, ..de  todo
tipo de productos da horta cultuiva-

dos con cariño e ofrecidos aos pontea-
reáns e a toda a contorna no Mercado de
Ponteareas.
Pero  falar de Guláns no plano cultural é
falar de música. Esta pequena aldea de
Ponteareas (Galiza) debe ser, segura-
mente, unha das aldeas galegas que máis
músicos/as “pariu” de toda Galicia. Nos
últimos 50 anos de Guláns sairon músicos,
creadores de música, com positor4s ilus-
tres.
Hoxe traemos aquí a referencia a unha pu-
blicación que, como seu nome indica,
“UN  PASEO POLA  HISTORIA   DA  UNIÓN”

que ven a reflectir, non de maneira exaus-
tiva, o corpus musicale que nesta aldea
galega se ten formado.
Carolina Groba Otero é música e Presi-
denta da Banda de Música  “Unión de Gu-
láns”.Ela foi quen  decidiu e  quen dirixiu,
e nunca mellor dito, as cousas para que
hoxe poidamos disfrutar dun libro sobre a
vida da Banda no que se abordan, en fotos
,un montón de momentos agradab les da
súa  vida, da vida da Banda,  se entende.
En palabras de Carolina, é fundamental
coñecer o pasado dunha Banda tan histó-
rica para comprender po rqué, a pesar de
todos os pesares e dos anos, todos os que
pasaron pola UNIÓN   seguen sentíndose,
son parte dela.

Condado / Paradanta
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IV Concerto Coral en Lira (Salvaterra)
A

s aldeas galegas están mo-
rrendo. Esta aseveración,
ainda que poida resultar

forte, é unha realidade que,  a
estas alturas da película, ninguén
cuestiona.
Sen  embargo algunhas aldeas ga-
legas, caso  da de San Simón de
Lira (Salvaterra), resistense a que
as metan nun cadaleito e turran
por permanecer activas e ofrecer
aos seus veciños/as  actividades
diversas que prolonguen,  no po-
sible, a súa total  desaparición.
Claro que esta “respiración asis-
tida” faise sempre a costa dun ím-
probo traballo duns cantos
veciños/as  (sempre son os mes-
mos) que sacrifican horas da súa
vida para manter acceso o facho
da súa existencia.
No  caso de Lira é a Asociación
Cultural “Fogar de Breogán” a que
durante o ano lles  ofrece un mon-

tón de actividades : Festa do Ma-
gosto (recén celebrada o pasado
dia 31), Fogueira do San Xoán,
unha Coral Polifónica, unha co-
mida de Irmandade cada verán, a
publicación dunha revista, etc.
Unha destas actividades é o  Con-
certo  Coral de Nadal (este  ano
será o cuarto). Vaise  celebrar o
vindeiro 8 de decembro pola
tarde/noite.. A coral anfitriona,
Coral Polifónica “Fogar de Breo-
gán”, será acompañada por as co-
rais  “Terra  Nosa” de Pereiras
(Mos) e a coral “Santa Maria”  de
As Neves.
Desexámoslle todo un éxito ás Co-
rais participantes. Aos  membros
da Asociación Cultural “Fogar de
Breogán”,  para que non se desa-
nimen e continúen co seu labor
en pro dos demáis,  ofrecémoslle
o aprecio máis distinguido polo
seu labor.
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Novas da Raia

Homenaxe a judoca guardesa, Tecla
Cadilla, por acadar un novo éxito

Europeo

Obradoiro da risa
organizado polo centro de
información ás mulleres

do concello

A GUARDA

O
Concello da Guarda quixo
homenaxear a judoca Guar-
desa, Tecla Cadilla, polo

seu último éxito. A xove depor-
tista proclamouse Subcampiona de
Europa de judo na categoría júnior
no campionato que se disputou na
cidade de Oberwart, en Austria.
Este último logro vén a supoñer a
confirmación da súa excelente tra-
xectoria deportiva.
Na recepción, que tivo lugar no
Concello, estiveron presentas a

propia Tecla Cadilla e o alcalde da
Guarda, Antonio Lomba, ademais
dos Concelleiros Xavier Crespo,
Elena Baz, Montserrat Magallanes
e Miguel Español, a súa adestra-
dora, Mónica Pacheco e José Fan-
diño, fundador e adestrador do
clube Do-Majó.
Tras unha distendida charla entre
os presentes no que tanto o al-
calde guardés e os Concelleiros
felicitaron a Tecla Cadilla polo
seu último logro e por todos os

anteriores, Antonio Lomba fíxolle
entrega dun agasallo e dun ramo
de flores.
Neste encontro tamén falouse do
regulamento de bolsas para as
axudas a deportistas profesionais
da Guarda, que irá o próximo
pleno.
O Concello da Guarda espera que
a traxectoria desta deportista
continúe no seu máximo nivel e
que pronto poidan celebrar máis
títulos.

V
en de celebrarse,  no Salón de Plenos
do Concello da Guarda, a Mesa Local
de Comercio. Neste encontro, que es-

tivo presidido polo alcalde guardés, Antonio
Lomba, estiveron presentes os Concelleiros
Elena Baz, Paulino Rodríguez, Montserrat
Magallanes e Mª Teresa Vicente, ademais de
representantes de ACIGU e MercaGuarda.
O alcalde  foi o primeiro en falar, Na súa
intervención quixo solicitar a colaboración
de comerciantes e asociacións para que a
Guarda siga manténdose como cabeceira
da comarca comercial.  “Temos que tirar
todos do mesmo carro. A complicidade
entre o Concello e o comercio local é fun-
damental”, afirmou Antonio Lomba.
Respecto á reforma e regulamento da
Praza de Abastos , a Concelleira Montse-

rrat Magallanes, solicitou, unha vez máis,
a implicación de ACIGU e MercaGuarda
animándolles a aportar ideas e suxeren-
cias.
Sobre a organización do Nadal, a Conce-
lleira de Cultura, Elena Baz, informou da
programación prevista para estas datas.
Solicitou a súa colaboración e axuda para
costear o alumeado e o son para as rúas.
Neste punto, os representantes de ACIGU
e MercaGuarda comprometéronse a consul-
tar coas súas respectivas xuntas
.O alcalde da Guarda pechou a Mesa Local
de Comercio comprometéndose a ter unha
reunión con todos aqueles comerciantes
que poidan estar afectados polos proxec-
tos das rúas Concepción Arenal e Manuel
Álvarez.

O
Centro de información ás
Mulleres (CIM) organizou
un obradoiro da Risa,sub-

vencionado pola Xecretaría Xeral
da Igualdade e o Fondo Social Eu-
ropeo, que comezou  o pasado día
16 de Outubro e rematará o 20 de

Novembro, impartido pola Moni-
tora Sol González, que conta
cunha experiencia no sector de
mais de 20 anos, e que realizou os
seus obradoiros en case toda Es-
paña, en Escocia, en Inglaterra, en
Portugal e agora na Guarda. 

Proclamouse Subcampiona de Europa de Judo 
na categoría junior

Reunión da Mesa Local de
Comercio
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O
autor Álvaro Villa André, escritor e
poeta afectado por una parálise ce-
rebral presenta o seu libro “Las cró-

nicas de Ava. Pelo mandarinas para ti” este
venres, día 16, no Centro Cultural da Guarda
as 20,30 horas.
Villa André, que viviu a súa primeira xu-
ventude na Guarda e agora vive en Gra-
nada, publica un libro dividido en oito
capítulos que adica, por exemplo, o ero-
tismo e a sedución, ó amor, ás vivencias
persoais, á espiritualidade, á motivación,
a literatura ou a creatividade.
Este escritor usa a prosa e a poesía para
descubrir aos lectores e narrar as historias
e vivencias, moitas veces de forma auto-
biográfica.
Esta obra, que na actualidade pódese mer-
car a través do perfil do autor en facebook
pero que no futuro estará en diferentes
plataformas dixitais e físicas, está a reco-
ller moi boas críticas. Villa André, tras
haber presentado a obra en Granada e
Vigo, e o venres na Guarda, viaxará, ao

País Vasco, Cataluña e Madrid para dar a
coñecer o seu libro.
Espérase que moitos veciños e veciñas
guardeses apoien a este artista na presen-
tación da súa última obra.

A
Concellería de Cultura e Educación do
Concello da Guarda habilita unha
zona de libros en lingua portuguesa

na Biblioteca Municipal.
Esta sección, na que xa se distinguen dife-
rentes novelas e tamén libros infantís, ponse
en marcha dentro do programa de fomento
da biblioteca levado a cabo polo Concello .

Espérase que co tempo esta sección vaia
en aumento e os exemplares en portugués
incrementen.
Activar a lectura
Esta iniciativa é unha máis das múltiples
que o Concello da Guarda está a por en
marcha para dinamizar a biblioteca muni-
cipal. 

O
Concello da Guarda informa que
no mes de novembro non haberá
renovacións do DNI.

Todas as persoas que tiveran data e hora
para ese mes deben poñerse en contacto

co Concello para buscar outra data no
mes de decembro. Os interesados poden
dirixirse directamente ao Concello ou
chamar por teléfono ao número 986 61
00 00.

O
concello da Guarda organiza, unha
vez máis, sesións de cinema en fa-
milia no salón de actos do Centro

Cultural.
A primeira das proxeccións celebrouse o
pasado 17 de outubro con a película “As
aventuras de Peaboy e Sherman”. 
A seguinte cita será o sábado 14 de no-

vembro no mesmo horario. O filme esco-
llido é “Maléfica”. A historia que se cam-
bia nesta película é a mesma que en “La
bella durmiente” pero cun importante
cambio: a perspectiva dende onde se na-
rran os acontecementos. 
A entrada  é de balde. Non fai falla reco-
ller tícket con antelación.

O escritor Álvaro Villa André
presenta o seu libro “las

crónicas de Ava. Pelo
mandarinas para ti”

A biblioteca de A Guarda
engade unha sección de

libros en portugués

Cine en familia no centro
cultural de A Guarda

Non haberá renovacións do DNI 
en novembro

A GUARDA

D
urante o tempo que a planta baixa
da Praza de Abastos estivo pechada
leváronse a cabo diferentes traba-

llos. Así, con orzamentos do Concello e da
Xunta de Galicia, levouse a cabo o cambio
do firme, a instalación dun lavadoiro para
que os traballadores da praza poidan limpar

as súas caixas e o peixe, a implantación de
postos móbiles no medio da planta ou a uni-
ficación da estética dos diferentes postos.
O Concello da Guarda pide desculpas polas
molestias que estas obras poidan ocasionar
tanto aos traballadores coma os veciños e
veciñas da localidade.

Apertura da planta baixa da praza
de abastos 

Novas da Raia



51NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Novembro de 2015

Novas da Raia

O
Concello da Guarda impulsa nova-
mente un programa de volunta-
riado para todos os veciños e

veciñas do municipio que estean intere-
sados en participar en actividades que se
realizan na vila.
Para inscribirse deben dirixirse á oficina
da OMIX.
Na actualidade os voluntarios están par-
ticipando, por exemplo, en actividades
relacionadas co Camiño de Santiago ou

deportivas, pero a posibilidade de cola-
boración está aberta a todo tipo de ini-
ciativas. O

pasado 23 de outubro o equipo de
arqueólogos, restauradores e de-
mais persoal que participa nas es-

cavacións do barrio de Mergelina no
monte Trega, financiadas pola Deputa-
ción de Pontevedra e o ministerio de Fo-
mento, atopáronse cunha das pezas máis
singulares entre os miles de fragmentos
que desde o mes de agosto  se levan xa
clasificados e siglados. 
Trátase dunha cabeza antropomorfa, per-
fectamente identificable, que presenta

como rasgos máis salientables unha re-
alista representación das dúas orellas e
unha liña que ben pode delimitar un
casco ou simplemente o cabelo. 
Foron testemuñas do achédego desta
peza de especial valor, un grupo de alum-
nos do IES A Sangriña, que participaba
no programa de visitas guiadas organi-
zado polo Padroado Municipal Monte
Trega ás escavacións e tamén varios ar-
queólogos británicos que se atopaban  de
visita no xacemento.

O
pasado 24 de outubro  o Concello
da Guarda conmemorou o Día Mun-
dial da Biblioteca. 

Durante toda a maña na Biblioteca Muni-
cipal, establecida no Centro Cultural,
houbo actividades para os nenos e nenas
e agasallos de libros para os adultos.
Os rapaces e rapazas, ademais de familia-
rizarse co espazo da biblioteca, se pode-
rán entreter creando marcapáxinas para os
seus libros ou manteis individuais.
Fomentar a lectura
A Concellería de Educación e Cultura
busca dinamizar a biblioteca municipal e

fomentar a lectura entre os veciños e ve-
ciñas da Guarda. Así, ademais de celebrar
esta data, están organizadas outras acti-
vidades.
Por exemplo xa están en marcha os clubes
de lectura no que os seus participantes,
tras ler todos a mesma historia, a porán
en común e comentarán as súas sensa-
cións. 
Tamén están programadas sesión de “Con-
tos Contados” para os nenos e nenas guar-
deses. Estas actividades serán o primeiro
sábado de cada mes, sendo o 7 de novem-
bro a primeira cita.

Novo programa de
voluntariado

Achádego de especial valor
no Poboado de Mergelina

Actividades e agasallos para
conmemorar o Día Mundial da

Biblioteca

A GUARDA

“El Arte de Ensoñar” de
Aída Pérez preséntase na

Sala de Exposicións da Área
Panorámica

TUI

P
resentouse  a exposición “El arte
de ensoñar” da artista viguesa
Aída Pérez Fernández. A colección

poderase ver ata o 3 de novembro, na
Sala de Exposicións da Área Panorámica. 
Á presentación acudiron  a concelleira de
Cultura, María José González, a respon-
sable da exposición, Helena Rodríguez e

a artista e autora da mesma Aída Pérez. 
Aída Pérez Fernández presenta unha co-
lección que xira en torno ás Belas Artes
e á ensoñación. A través da relación har-
mónica entre cor e forma logra represen-
tar o seu mundo interior, utilizando unha
linguaxe abstracta grazas a técnicas mo-
dernistas de vangarda.
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“
Estamos aqui e, como asso-
ciação, somos um canal. No
fundo, nestas duas margens,

constituímos o barqueiro. Faze-
mos a passagem de um lado para
o outro dos jovens... é o que pre-
tendemos”. As palavras são de
Manuel José Oliveira, presidente
da Ardina, uma associação de jo-
vens de Monção (Cambeses) que,
mais uma vez, aceitou o desafio,
lançado pelo Instituto Português
do Desporto e da Juventude
(IPDJ), para levar a efeito as
Jornadas da Juventude Trans-
fronteiriça.
A iniciativa vai já a sua 3ª edi-
ção. Esta decorreu durante qua-
tro diasno último mês de
outubro. Congregadanos municí-
pios raianos de Monção, Valença
e Salvaterra. A iniciativa teve,
ainda, como parceiros a Escola
Superior de Ciências Empresariais
(ESCE-IPVC), de Valença, o Cine-
clube de Monção, a Escola Pro-
fissional de Terras deToronio
(Gondomar – Galiza) e o
R.Y.E.(Recherchesurle Yoga
dansl'Éducation).

CULTURA
EMPREENDEDORA
Quase meio milhar de jovens, dos
dois lados da fronteira, partici-
param nas Jornadas que, nesta
3ª edição, canalizou a sua aten-
ção para a área cultural e cria-
tiva de base empreendedora,
com especial enfoque no Alto
Minho e na Galiza. Nesse âmbito,
a sua área prioritária de atenção
abrange, além de Monção, Sal-
vaterra e Valença, os concelhos
de Melgaço, Vila Nova de Cer-
veira, A Guarda, Tui e Arbo,
conforme referiu, ao NOVAS DO
EIXO ATLÂNTICO, o principal res-
ponsável da organização.
O programa integrou sessões de
esclarecimento sobre medidas de
apoio; workshops  acerca da con-
duta empreendedora, de criativi-
dade aplicada á cozinha, às artes
e ofícios; tertúlias noturnas de
poesia em percursos históricos
simbólicos; fórum empreendedor
jovem transfronteiriço com apre-
sentação de projectos inovadores
e de boas práticas; aulas abertas,
exposições, cinema, lançamento
de livro e prática do ioga.
“O nosso objetivo foi criar um
espaço para troca de informação,
debate de ideias, de jovens por-
tugueses e galegos, de entidades
portuguesas e galegas, de ‘líde-
res’ do território, desde as autar-
quias a diretores de escolas e
responsáveis pelos organismos

da juventude” – observa, por sua
vez, Patrícia Oliveira, responsá-
vel pela programação.
Com efeito, o evento registou a
presença de personalidades como
Pilar del Oro, representante da
Fundação Galiza-Europa, e Ceci-
lia Suarez Vasquez, diretora geral
da Juventude e Voluntariado da
Junta da Galiza, os chefes dos
municípios de Monção, Valença e
Tui, o diretor regional do Norte
do IPDJ, o diretor da Escola Pro-
fissional do Alto Minho Interior
(EPRAMI) e o sudiretor da ESCE
– IPVC.
“Quisemos fazer destas jornadas
uma ferramenta onde pudésse-
mos informar os jovens, quer dos

programas comunitários que tin-
ham a sua disposição, quer das
artes e ofícios e da forma como
se deve empreender. No Forum
Empreendedor, juntamos uma es-
cola profissional, outra superior,
trouxemos galegos e escolas ga-
legas. Como os jovens, muito
deles, por exemplo, não pega-
vam na parte do artesanato, ob-
servarmos-lhe que as artes e
ofícios estavam à mão de se-
mear, nas suas famílias, que pe-
gassem nesses bocadinhos,
nessa arte, no ofício do pai, do

vizinho e criassem o seu pe-
queno negócio”.

APRESENTAR
EXEMPLOS
“Apresentamos-lhes exemplos de
quem pegou nesses conceitos e
lançou as suas empresas. Estive-
ram jovens ou plataformas lide-
radas por jovens que gostam do
que fazem e arriscam dentro do
campo das artes e ofícios e de
campos ligados á criatividade.
Foi o caso da Isabel Lima que,
com os trajes de Viana, fez uma
linha de alta moda, de vestidos
lindíssimos; trouxemos também
uma colega da Feira que pegou

na filigrana e está a transformá-
la com um novo design; pegámos
também na mulher está inserida
no mercado de trabalho; falou-se
também das políticas do corpo
feminino.Essencialmente, diri-
gimo-nos aos jovens que estão
numa escola profissional e vão
entrar no mundo do ensino supe-
rior e tentamos ajudar a fazer
essa relação” – explica Manuel
José Oliveira.
A programadora destas Jornadas,
por sua vez, também aponta
exemplos da ligação minhoto-

galaica. “Na EPRAMI, convida-
mos uma chef galega, Verónica,
e colocamos-a com o chef portu-
guês, Rui, a dar o mesmo works-
hop, onde trabalhamos a
aplicação da criatividade na co-
zinha. De que forma se poderia
pegar em símbolos icónicos e
aplicá-los num suporte culinário.
Enquanto a Verónica fazia desen-
hos, o Rui e o público tentavam
decifrar que tipo de ícones eram
aqueles. Depois sucedeu ao con-
trário. O exercício foi transmitido
para o público, com galegos e
portugueses, através de pigmen-
tos comestíveis a trabalharem na
área.”
Quanto a resultados, aponta o
apoio à iniciação do Erasmus + e
dos desenhos que estão a ser fei-
tos dos programas de cooperação
transfronteiriça (até 2020).
Nesse sentido, por exemplo, a
escola de Toronio manifestou in-
teresse numa candidatura para
desenvolver projetos dentro da
Euroregião.
Manuel José Oliveira refere que,
há três anos, iniciaram a realiza-
ção destas Jornadas e já há al-
guns frutos. “Como a questão da
criação da Eurocidade
Monção/Salvaterra. Quando lan-
çamos este projeto, com esta
iniciativa, julgo que o município
reforçou mais esta proximidade.
E pretendemos, dentro de cinco
anos, sensivelmente, que esta
cooperação fique mais estreita e
as instituições, como dizia o pre-
sidente da Câmara, comecem a
pensar de forma diferente”.
“Temos de tirar o melhor partido
um dos outros e da potenciali-
dade de cada um para chegarmos
mais longe e deixar de olhar para
o umbigo de cada um” – acres-

centa, a propósito, Patrícia Oli-
veira.

“GRANDE
PROJETO” NOS
PRÓXIMOS CINCO
ANOS
“O grande desafio que temos
para os próximos cinco anos é
manter estas Jornadas e delas
sair um grande projeto – pode
ser uma Eurocidade, pode ser de
relação transfronteiriça, e, prin-
cipalmente, desenvolvê-lo a
nível da juventude.” – explica a
programadora.
O presidente da entidade organi-
zadora destas Jornadas dá,
ainda, conta do programa ERAS-
MUS +, apresentado durante o
evento. “Possibilita experiências
no exterior totalmente financia-
das, a custo zero para a família
e o aluno. Existem projetos na
cooperação transfronteiriça que
ajudam financeiramente um
jovem que queira ter uma expe-
riencia lá fora –por 6 ou  9
meses. Desde a nível empresarial
ao voluntariado juvenil. Para ins-
crever-se, pode dirigir-se à nossa
associação, ao IPDJ ou à escola
onde está. Ou, então, vai à pla-
taforma <Juventude. Gov> e
mete Erasmus +; ou, mesmo, no
Google, coloca Erasmus +” – ex-
plica.
A concluir: “Estes últimos cinco
anos foram importantes porque
lançamos a semente. Agora está
na altura de começar a brotar
qualquer coisa mais. É impor-
tante que as instituições perce-
bam que não é só a divulgação.
É altura de agir mais localmente;
temos de ultrapassar a primeira
barreira, os jovens perderem o
medo de se lançarem na aven-
tura. Temos de lhe dar um pe-
queno empurrão para que ele
possam voar e estar disponíveis
para novas ideias. E o quadro
tem de ser, a nível financeiro e
logístico, mais especifico e mais
direto. Temos de conseguir que
saiam da casca!”.

Jornadas Transfronteiriças em Valença, Monção e Salvaterra
Cerca de meio milhar de jovens portugueses e galegos encontraram-se durante quatro dias

Por Manuel José



53NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Novembro de 2015

Novas da Raia

O
Consello da Xunta deu onte o visto
e prace ós decretos polos que se es-
tablece a conformación oficial da

bandeira e o escudo da entidade local menor
de Pazos de Reis, no concello de Tui.

O escudo é “De sinople (verde), un muro
de ouro (amarelo) sumado dunha cruz tre-
bolada”; e a bandeira é “Un pano verde co
muro de amarelo sumado da  cruz  trebo-
lada. Terciado ó batente de amarelo.”

A Xunta  aproba o escudo e a
bandeira de Pazos de Reis 

Tui destinará 15.000€ a
deportistas de alto nivel 

TUI

O
Concello de Tui vén de publicar no
BOP as bases  reguladoras das bol-
sas ós deportistas tudenses de alto

nivel co presuposto de 15.000€. 
Pretendese  facilitar ós deportistas de
elite a práctica deportiva e a súa partici-
pación nas competicións de alto nivel, va-
lorando a súa especial dedicación ó
deporte e á súa vez
á difusión
que re-
a l i -

zan da Cidade de Tui ali onde compitan.
Será necesario ser deportista federado de
alto nivel galego ou nacional, maior de 16
anos, estar empadroado no Concello de Tui
e ter participado en competicións de ca-
rácter oficial, nacional ou internacional,
seguindo o cadro de baremación das
bases.

O prazo de presentación das
solicitudes será de vinte días
hábiles dende a súa publica-
ción no BOP.  O texto completo
publicarase na web do Conce-
llo:  www.concellotui.org, e no
taboleiro de anuncios do Con-
cello de Tui

A Biblioteca tudense organiza
contacontos para adultos 

O concello de Tui convocou as
bases para seleccionar técnico/a
para información, orientación e

prospección de empregoA
Biblioteca Pública Municipal de Tui
acolleu  o pasado  martes 20 de ou-
tubro,  un espectáculo de contacon-

tos para adultos a cargo de Olga Abad,
titulado "Viaxe polas profundidades do
tempo". A entrada é libre.
’Viaxe polas profundidades do Tempo’’ é un
espectáculo para adultos no que se conta
a historia de Monte Rabudo, un pobo ga-
lego cheo de fantasía e misterio. Xogando
co tempo, iremos coñecendo ós habitantes
deste singular lugar e todos os segredos
das súas vidas.
Este espectáculo enmárcase dentro das ac-
tividades proxectadas para a celebración
do Día da Biblioteca co que dende 1997 se
rende homenaxe e recoñecemento ó labor

que desempeñan as bibliotecas e os biblio-
tecarios dentro da sociedade.

O
Concello de Tui ven de publicar na
súa páxina web as bases e a con-
vocatoria para contratar a un téc-

nico/a para realizar accións de
información, orientación e prospección de
emprego. O contrato terá como duración
máxima 12 meses dende o inicio da con-
tratación. 
O proceso de selección tivo unha parte
teórica  que contaba de 0 a 10 e logo
unha proba escrita sobre o coñecemento
do galego con traducción do castelán ao

galego, que puntuaba de 0 a 3.
Os requisitos imprescindibles para superar
a fase de baremación do currículo eran ter
o título de licenciada/o universitaria/o,
arquitecta/o, enxeñeira/o, ou grao e aca-
dar unha puntuación mínima total en cu-
rrículo de 5 puntos. 
Os interesados puideron descargar da pá-
xina web do Concello de Tui
http://www.concellotui.org/  a solicitude
para formar parte do proceso de selec-
ción..  

O
Eixo Atlântico e a Rede Ibérica de
Entidades Transfronteiriças - RIET,
presidida pelo alcalde de Viana do

Castelo, receberam, no último dia 21, a vi-
sita de Veronica Gaffey, diretora dos As-
suntos Gerais da DG Regio (Direção Geral
da Política Regional e Urbana) da Comissão
Europeia. A visita foi efetuada no âmbito
da preparação dos prossupostos para os
fundos comunitários na área da coopera-
ção.
A visita à fronteira que foi eleita de entre
as 10 de toda a Europa para a realização
de uma avaliação e dar a conhecer em pri-
meira mão o impacto dos fundos de coo-
peração no território permitiu que Veronica
Gaffey tivesse oportunidade de verificar al-
gumas das principais experiências de coo-
peração e mantivesse reuniões com os

agentes envolvidos com a cooperação para
conhecer os que funcionam bem e aquilo
que poderá ser melhorado.
Da agenda, destacou-se a apresentação de
algumas experiências no âmbito da coope-
ração transfronteiriça da euro-região, uma
das mais desenvolvidas da Europa e uma
das que melhor uso faz dos fundos comu-
nitários, mas também reuniões com os
agentes de cooperação como associações
empresariais, associações de municípios,
autarquias e ainda o centro coordenador
de proteção civil de Viana do Castelo.
A RIET integra as entidades transfronteiri-
ças de Portugal e Espanha, que perfazem
1.234 quilómetros entre a foz do Minho e
o Guadiana, sendo a mais estável, mais an-
tiga, mais extensa e mais dinámica da
União Europeia. 

Eixo Atlântico e RIET organizaram visita da Comissão Europeia à
fronteira do Norte de Portugal/Galiza
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Quando despertou Zézé Fernandes para
a música?
z O despertar terá sido por volta dos 7 ou
8 anos quando peguei pela primeira vez no
acordeão e viola. No acordeão sei que pe-
guei nele e quase instantâneamente come-
cei a fazer um solo com a mão direita. A
primeira experiencia com a viola foi a ten-
tar tocar uma música que na altura dava no
spot publicitário de Citroen. Foi um desas-
tre!... Mas a sério, ou mais ou menos a
sério, foi em 1981.
- Existia no seio familiar algo que o levasse
ao encontro da música?
Que me levasse diretamente, penso que foi
precisamente a existência de um acordeão
e de uma viola na minha casa. Quanto à
veia artística, penso que saio à parte da
minha mãe, ao lado dos Arcos de Valdevez.
Um tio-avô (de Prozelo ou Parada) que pin-
tava, tocava piano e viola, e também outro
tio-avô ( de Távora) que tocava caixa po-
pular nos Zé Pereiras. Virá daí a minha veia
artística. Como o meu pai tocava mais ou
menos acordeão, poderá também ter vindo
daí alguma coisa. É engraçado, pela pri-
meira vez em 25 anos de carreira e entre-
vistas que respondo a esta da “veia
artística”. Gostei!
Como surgiu, depois, o apego ao cava-
quinho?
z A casa dos meus pais em Paçô, Arcos de
Valdevez, era frequentada por muitos ami-
gos. Faziam-se grandes festanças, mas
grandes mesmo! O amigo João Guimarães
(João Nacho) e Abel Cerqueira (Abel da
Justininha) eram dois dos frequentadores
assíduos, e levavam o cavaquinho e viola.
Numa dessas festanças peguei no cava-
quinho e o João Nacho explicou-me como

se tocava. Mais tarde o Júlio Pereira lança
o álbum Cavaquinho (1981) e aí é que des-
pertei mesmo para o instrumento. Depois
foi a aprendizagem, com muitos desgostos
pelo meio. Mas aprendi!
E o violão e o acordeão ficaram comple-
tamente de lado?
z Mais ou menos. Na viola ainda andei pelo
Conservatório Regional de Viana do Castelo
a aprender, mas depois a tropa (Armada
Portuguesa) alterou-me os planos todos. O
acordeão é que nunca mais, a não ser para
a brincadeira.
No entanto, sabemos que houve um per-
curso de bateria e caixa. O que o leva a
estas movimentações na música?
z Um grupo de amigos de infância lembrou-
se de fazer um grupo de música da pesada,
os ‘Fieis Defuntos’ (hard rock e heavy
metal), e como não tinham baterista lem-
braram-se de falar comigo. Eu já tinha
umas ideias muito vagas sobre o instru-
mento, mas depois tive mesmo que aper-
feiçoar. É curioso que dali saiu gente muito
famosa: eu em primeiro lugar, e logo para
começar, o Kiko Pereira do jazz e blues (a
melhor voz masculina portuguesa), o Tó
Rocha do Movimento Incriativo, o Nito do
Belenenses (Rio Ave, Tirsense e A.D.P.B.),
entre outros. A caixa foi em Lisboa quando
estive por lá na TSF (rádio). Fiz parte da Or-
questra Portuguesa de Percussão “O ó que
som tem” do maior percussionista portu-
guês, Rui Júnior.
Sabemos que esteve na criação de uma
escola de ensino. Em que ano e qual o
seu percurso?
z Quando cheguei da tropa, para ocupar o
tempo com alguma coisa, e até numa pers-
pectiva de trabalho, fundei a EMITP – Es-

cola de Música e Instrumentos Tradicionais
Portugueses com o apoio do Centro Cultural
Frei Agostinho da Cruz de Ponte da Barca.
Penso que foi em 1989. Durou um ano e
pouco mais. Eu não tinha paciência para
dar aulas. Ainda por cima, tinha como
aluno o futuro presidente da Câmara Muni-
cipal de Ponte da Barca, António Vassalo
Abreu. Era apressado e impaciente, talvez
com vontade de ir rapidamente conduzir os
destinos do nosso concelho. E ainda bem
que deixou o cavaquinho. Perdeu-se um
músico, ganhou-se um bom presidente!
Que encanto têm para si os instrumentos
tradicionais? 
Todo o encanto. Pela diversidade, pela sin-
gularidade, pela beleza, pela sonoridade,
por tudo. De cá de cima até ao Algarve,
passando pela Madeira e Açores, temos uma

riqueza imensa em instrumentos tradicio-
nais. 
Entretanto, surgiu o tempo do Zézé Fer-
nandes … Quando e porquê?
z Comecei em Maio de 1991 em Londres e
Bruxelas. Eu já andava a tocar por casa-
mentos, aniversários, discotecas, etc, mas
o meu grande amigo António Luis Rodri-
gues Fernandes lembrou-se que havia de
me levar ao estrangeiro e lá conseguiu.
Como foram dois bons concertos e impor-

tantes, achei por bem dar aí início a estes
25 anos de carreira. Mas se fosse a contar
tudo já teria 33 ou 34 anos de carreira. Pre-
firo assim! 
Que balanço faz das ‘bodas de prata’  de
carreira? 
z Faço o balanço possível, que é a realidade
dos factos, mais de 1000 concertos: mais
de 100 concertos na ilha da Madeira; já es-
tive 2 vezes nos Açores; fui a França diver-
sas vezes, Suíça, Holanda, Inglaterra,
Bélgica, Venezuela (três vezes) e agora em
Novembro ao Canadá. Mais de 200 concer-
tos para estudantes e moto-clubes. Para
quem não tem o apoio duma editora disco-
gráfica e televisões acho que não está
mesmo nada mal!...
O que ainda podemos esperar do Zézé
Fernandes?
z A próxima tour 2016, “E agora Zé?”, po-
derá explicar o que se poderá esperar de
mim. Depois dos primeiros 25 anos de ca-
rreira, tenho mais um ou dois anos para ver
o que devo fazer. Já estou cheio disto, can-
sado, desiludido, farto do esquecimento de
alguns canais de televisão, da “prostitui-
ção” que são algumas editoras discográfi-
cas, da deslealdade e impreparação que são
alguns chamados empresários de espectá-
culos, e principalmente já não tenho pa-
ciência para muita gente que anda aí no
mercado a dizer-se “artista”. Chega, corram
com eles, é cada borrada!...
Como correu o ano em termos de espec-
táculos?
z Muito bom, ainda por cima numa altura
de crise em que toda a gente anda a perder,
dei-me ao luxo de aumentar! Foi um ano
muito bom e as perspectivas para 2016 - e
até mesmo 2017 (já tenho dois marcados)
- são excelentes.
Existe na forja algum projecto?
z Para já, o projecto principal sou eu, e em
nome pessoal, mas daqui a uns anos,
quando me reformar ou estiver rico, avanço
com “A sombra de um choro”. É um projeto
de originais em que se misturam os instru-
mentos tradicionais portugueses com os
arranjos da música clássica. Músicas lindís-
simas. Esperem para ver!
Como encara nos dias de hoje o pano-
rama da música tradicional? 
z Já respondi antes. O que serve para mim,
serve para todos. A música está nivelada
por baixo, tal como o nosso Portugal.
Temos que fazer algo para bem da música,
e logicamente, para bem da nossa nação.
Viva a música e viva Portugal!

Por Isabel Varela

Diz o povo: « é«um minhoto de gema»! Sem a menor dúvida, de seu
nome José Luis da Silva Fernandes, mais conhecido por Zézé Fernandes.
Além da música no seu ADN carrega ser natural do concelho de Ponte da
Barca e ser filho de uma arcuense e um barquense.
Desde cedo iniciou-se na música, primeiro pelo acordeão e violão. Mas a
veia artística estava apuradíssima e fez com que Zézé Fernandes tivesse
uma incursão por outros instrumentos musicais.

Neste momento, comemora 25 anos de carreira, muitas vivências e mais
de 1000 espectáculos.
Minho Digital conversou com Zézé Fernandes repassando a sua carreira,
mas também algum inconformismo e até mesmo desprezo pela forma
como a música é tratada e como alguns artistas acedem àquilo que
chama de «prostituição». Muito ficamos a saber e muitos recados são
dados…

Zézé Fernandes: 25 anos dedicados à música
tradicional portuguesa!
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O
Minho Digital teve acesso
a uma carta enviada recen-
temente por Jorge Silva

Vale, morador na rua do Poço, di-
rigida ao Intendente José Vieira
Cruz (Comandante da PSP), na
qual alerta para o drama que vive
e solicita diligências em conformi-
dade. «Venho por este meio pedir
uma acção enérgica aos ruídos que
ultimamente têm perturbado o
meu descanso e dos meus familia-
res». Após várias considerações,
Jorge Vale informa que «se a si-
tuação não se alterar , utilizarei
todos os meios legais ao meus dis-
por para a resolução do problema
(…)».
Em resposta à queixa, o Coman-
dante  informou que «a zona do
centro histórico de Viana do Cas-
telo sempre foi uma área que me-
receu especial atenção por parte
da Polícia de Segurança Pública
devido, não só,  à grande aglome-
ração de pessoas que ali normal-
mente se verifica, mas também ao
número de estabelecimentos exis-
tentes». E prossegue: «Não obs-
tante, e após denúncia efectuada
pelo Sr. Jorge Silva Vale, foi deter-
minada a realização de várias dili-
gências / fiscalizações aos
estabelecimentos situados nas
imediações da Rua do Poço, a fim
de verificar a situação de funcio-
namento dos mesmos, bem como
apurar a ocorrência de eventuais
incivilidades derivadas do seu fun-
cionamento». Nesse sentido
«foram efectuadas fiscalizações
(…), sendo que não se verificou
nada de ilegal no funcionamento.
Os referidos estabelecimentos
cumpriram o horário concedido
pela Câmara Municipal de Viana do
Castelo, e apresentaram a docu-
mentação exigida. Importa referir
que nas várias deslocações ao
local, verificou-se que se encon-
travam algumas pessoas, em con-
versa na via pública, mas em caso
algum se constatou qualquer acto
susceptível de intervenção policial
de relevo». Não obstante estas cir-
cunstâncias, o Intendente garante
que «face ao exposto, importa sa-
lientar que o Comando Distrital de
Viana do Castelo continuará a di-
reccionar atenção a toda a área re-
ferida,  tomando as providências
necessárias para a manutenção da
ordem e tranquilidade pública,

pautando a sua conduta pelos va-
lores da ética e do bom senso e,
bem assim, em conformidade com
o plasmado na Constituição e na
Lei». Interpelado pelo MD, o
mesmo morador garantiu-nos que
o assunto teria chegado ao DIAP,
voltando a reiterar o teor da sua
denúncia e disse «mesmo que qui-
sesse pôr vidros duplos nas jane-
las, a Câmara Municipal não me
autorizaria pelo facto de os caixil-
hos não serem permitidos por não
se enquadrarem na estética que é
exigida às moradias desta zona da
cidade».
Ouvido Paulo Sérgio, proprietário
da ‘Discoteca Centro Histórico’,
embora admitindo que tem licença
de funcionamento até às 6:00
horas «não quer pronunciar-se»,
mas lá foi dizendo que o seu ge-
rente «já foi ouvido formalmente

pela PSP». Na perspectiva de ten-
tarmos confirmar oficialmente se
há alguma investigação por parte
do DIAP sabe-se que “a acção da
PSP está direcionada para os ruí-
dos nas ruas e horários de funcio-
namento destas casas noturnas e
os casos que têm merecido autua-
ções reencaminhámos para a Câ-
mara Municipal a quem cabe
decidir em conformidade». 

PRÓS E CONTRAS

Tael Quintas Neves, proprietário do
bar ‘Porta 93”, em declarações ao
MD disse-nos que o seu estabele-
cimento  já foi alvo de um exame
de som que «comprovou estar
conforme conforme a Lei». O pro-
blema «a colocar-se», referiu,
«está na rua onde, por vezes, se
aglomeram os jovens, mas isso nós

já podemos controlar». E remata:
«se nós queremos uma cidade
onde os jovens e turistas se quei-
ram divertir e beber um copo,
temos de incentivar este tipo de
negócios sob pena de optarem por
Ponte de Lima ou Caminha».
Eduardo Guedes, também proprie-
tário do ‘Café da Sé‘, declarou que
«tem de haver animação e regras
nas ruas. Há episódios de violência
nas ruas, diferente de há uns anos,
mas esses grupos/indivíduos estão
identificados pela PSP». E sugere
que « a Câmara liberte apoios fi-
nanceiros para pagar um policia-
mento eficaz nocturno”.
Mas há vozes discordantes e for-
temente críticas dos horários de
funcionamento e «algazarra». An-
tónio Pinho, sócio-gerente do res-
taurante/residencial ‘Pizzeria
Dolce Vita’ disse-nos que «o pro-
blema vem desde o tempo de De-
fensor Moura (anterior presidente
da Câmara)». «Cheguei a convidá-
lo para dormir cá uma noite e que
no dia seguinte, quando de manhã
lhe fosse levar o pequeno-almoço,
lhe perguntaria se tinha descan-
sado bem durante a noite». O au-
tarca não aceitou a ‘gentileza’.
«Todos os dias perdia clientes e
ainda hoje noto uma quebra
enorme, a não ser nas Festas
D´Agonia onde lá vai aparecendo
uma clientela mais jovem que gos-
tam dos bares e, claro, não se
queixam». António Pinho disse-

nos compreender «o drama de
quem vive nesta zona».
Mas também na zona ribeirinha o
mesmo problema se levanta Rui
Sousa, gerente do Hotel Jardim,
adiantou-nos que «embora não
tenha razão de queixa dos bares
porque não os tenho tanto aqui
perto, já o mesmo não posso afir-
mar do barulho na rua e no largo
em frente». As reclamações são
muitas e «então de Junho a Outu-
bro a barulheira é enorme por
causa das praxes dos estudantes».
E assegura-nos que os clientes
«têm de aguentar até às 3 horas
da madrugada» dado que os estu-
dantes dão largas à sua irreverên-
cia. Para Rui Sousa estes barulhos
também no Verão «são insistentes
e até já tivemos de chamar o INEM
para socorrer alguns embriaga-
dos», «tudo isso tem-nos levado a
perder clientes», finaliza.
Alcino Lemos, sócio-gerente da
unidade hoteleira, o‘Vianamar’,
também não é parco em críticas.
«Os clientes queixam-se perma-
nentemente do barulho. Eu mesmo
e a minha esposa dormimos aqui
e não conseguimos descansar».
Este conhecido hoteleiro com
larga e reconhecida actividade in-
dustrial não poupa críticas aos
noctívagos. «As floreiras que colo-
cámos à porta de forma a embele-
zar a entrada, embora pesadas,
são transportadas para o outro
lado da rua, inclusive até às portas
do BIC. Até já me taparam a porta
de entrada». O desespero é evi-
dente: «não há quem aguente
isto!» 
Um outro industrial que nos soli-
citou o anonimato «porque não
quero ser alvo de represálias por
parte da Câmara Municipal que
tem responsabilidade nos licen-
ciamentos até tão tarde e por não
ter um diálogo mais colaborante
com a Polícia», disse-nos que os
donos dos prédios desses bares
são pessoas «bem conhecidas na
cidade e como recebem rendas
exorbitantes, os seus inquilinos
utilizam esse condicionamento
para justificar a necessidade de
terem licenças até muito tarde
para facturarem e cumprir os seus
compromissos». Resta saber até
que ponto a autarquia consegue
resistir – ou não – a eventuais in-
fluências…

Inquérito escaldante no centro histório de Viana
Com moradores à beira de um ataque de nervos

A polémica não é de hoje mas uma investigação por parte do DIAP (Departamento de Investigação e Acção Penal) do Tribunal de
Viana do Castelo tenta apurar se existe negligência ou outras razões por parte da Câmara Municipal no que diz respeito a queixas
dos moradores, residenciais e hotéis da zona histórica e ribeirinha contra os bares que ali funcionam até de madrugada. Segundo

apurámos, a PSP terá levantado multas e participações que, enviadas para a autarquia, caem em ‘saco roto’…
Por Manso Preto Fotos: Joca fotógrafos 

Norte de Portugal
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VALENÇA

Valença descobre e valoriza
as súas origens

Ampliação do Parque Eólico vai
deixar mais dinheiro em Valença

O
Núcleo Museológico de
Valença recebe uma mos-
tra sobre os 10 anos de

intervenções arqueológicas na
Fortaleza, até 30 de novembro.
Cerâmicas com destaque para
fragmentos de ânfora, material
de construção como tégulas,
peça de jogo, pesos de tear e
pesos de rede de pesca são algu-
mas das peças da época romana
encontradas na Fortaleza de Va-
lença possíveis de apreciar nesta
exposição. Uma mostra que
conta, ainda, com faianças e ou-
tros utensílios domésticos, moe-
das, projeteis de metal de várias
épocas, bem como a reprodução
de um dos enterramento identi-
ficados no adro da Igreja de
Santa Maria dos Anjos.
A exposição conta, ainda, com
11 painéis que descrevem e mos-

tram os principais pontos de
prospeção arqueológica da For-
taleza  que permitiram aprofun-
dar o conhecimento da ocupação
e evolução do local onde está
implantada a fortificação de Va-
lença, bem como, comprovar a
existência de uma ocupação ro-
mana e pré-romana.
A exposição é uma pequena
mostra do vasto espólio recol-
hido, contabilizando-se já  50
contentores com cerâmicas, vi-
dros, metais e utensílios em
pedra.
A intervenção arqueológica per-
mitiu compreender melhor a
ocupação e evolução do local
onde se implantou a vila medie-
val de Contrasta, futura Valença,
que mais tarde, irá dar origem a
Fortaleza abaluartada, setecen-
tista e oitocentista.

A intervenção arqueológica propor-
cionou novos dados que vieram al-
terar a história local, no que
respeita ao seu povoamento. Des-
taca-se a identificação de um po-
voado fortificado tipo “castro”,
com uma linha de muralha sub-cir-
cular que deveria coroar o outeiro,
da qual se identificaram parte de
um talude térreo, associado a uma
escadaria, em cujos aterros se re-
colheram materiais datáveis de
época romana (séculos I-IV).
Os trabalhos arqueológicos foram
executados sob a direção científica
do arqueólogo Luís Fontes, com a
co-responsabilidade da arqueóloga
Belisa Pereira.
A exposição é uma iniciativa da Câ-
mara Municipal de Valença em par-
ceria com a Unidade de
Arqueologia da Universidade do
Minho.

O
ito novos aerogeradores
estão a ser instalados no
Parque Eólico de Valença,

num investimento de 25 milhões
de euros que duplica a capaci-
dade instalada no concelho.
Um investimento que potencia
uma melhor exploração dos re-
cursos locais e vai duplicar as

fontes de receita das eólicas para
Valença.
A ampliação do Parque Eólico de
Valença, a cargo da Ventominho,
reforça a capacidade instalada
com os novos aerogeradores que
estão a ser implantados nos
cumes dos montes das freguesias
de Boivão, Sanfins e Taião, em

três polos o de Alto de Teares,
Fortes e o de Chão das Pipas, a
uma altitude entre os 500 e os
700 metros.
A ampliação do Parque Eólico do
Alto Minho, em Valença, mereceu
o reconhecimento de interesse
municipal por parte do Município
de Valença.

Conselheiro Comercial da Embaixada da Federação Russa em
Viana do Castelo

VIANA DO CASTELO

O
Presidente da Câmara Municipal de
Viana do Castelo e da CIM Alto
Minho, José Maria Costa, recebeu,

numa iniciativa da CIM Alto Minho e da Con-
federação Empresarial do Alto Minho
(CEVAL), o conselheiro comercial da Embai-
xada da Federação da Rússia, Igor Zolkin, no
âmbito da iniciativa “Encontro Alto Minho
Invest” e serviu sobretudo para dar a con-
hecer as realidades daquele país e do mundo
empresarial do Alto Minho.
De sublinhar que os Encontros Alto Minho
Invest têm como objetivo potenciar as di-
nâmicas económicas específicas e distin-
tivas do Alto Minho, através de ações
integradas de marketing territorial, dos
seus recursos institucionais e dos princi-
pais sistemas produtivos locais, através de

um ciclo de encontros regulares entre em-
presários e embaixadores nacionais e in-
ternacionais, no sentido de fomentar o
conhecimento e a aproximação aos merca-
dos internacionais.
Este ciclo de encontros é realizado em co-
laboração com a CEVAL, no âmbito da can-
didatura “Alto Minho INVEST”,
cofinanciada pelo ON.2 - Programa Opera-
cional da Região Norte e que está a ser di-
namizada pela CIM Alto Minho,
pretendendo abordar as oportunidades de
exportação para os principais mercados ex-
ternos, os apoios ao investimento e alguns
aspetos práticos ligados às condições le-
gais, para facilitar às empresas do Alto
Minho a entrada nos caminhos da interna-
cionalização.
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H
enrique Baixinho, também
conhecido por «Mina»,
nem quer pensar no dia em

que já não poderá competir, mas
garante que o remo sempre está e
estará na sua vida.
Por tudo o que conquistou é, sem
a menor dúvida, um atleta de
topo e olhado pelos mais jovens
como um ídolo.
Apesar das variadíssimas con-
quistas e títulos, refere que os
Jogos Olímpicos foram o ponto
alto da sua carreira. Mas, quando
perguntamos …  e agora? Henri-
que Baixinho não hesita, pois diz
«é continuar a trabalhar e con-
quistar mais títulos pessoais e
para o Sporting Clube Camin-
hense».
Minho Digital falou com este ver-
dadeiro campeão, e certifica que
o remo é uma verdadeira paixão.
Minho Digital (MD) - Henrique
Baixiinho, podemos dizer que o
remo faz parte da sua vida?
Sim.
Quando iniciou na modalidade?
z Iniciei a modalidade do remo
bem pequeno, com 8 anos.
E o Sporting Clube Caminhense é
o clube do seu coração?
z O S.C.C é o clube do meu cora-
ção, e será toda a minha vida.
MD - Que representa ele para si?
Representa minha longa carreira.
O S.C.C. sempre deu apoio  e
assim foi mais fácil conseguir
todos os meus objectivos  ao
longo  da minha carreira.
Quantos anos do SCC?
z 34 anos a remar no S.C.C,  1
ano Ginásio da Figueira da Foz e
2 anos no Arco de Viana do Cas-
telo.
Já somo 46 anos a remar, o que
acho que já daria para dar várias
voltas ao mundo.
Quais as diferenças que vê na
modalidade agora e no tempo
que começou?
z As diferenças são muitas.Anti-
gamente,era um posto náutico
velho, agora é um novo. Os bar-
cos e os remos eram de madeira ,
agora são barcos e remos de car-
bono, tudo metade do peso.
Antigamente, tinha que atraves-
sar a estrada nacional para colo-
car os barcos na água, agora
temos um ressinto exclusivo para
o S.C.C.
O mais doloroso era no final dos
treinos.Antigamente, era só agua
fria agora todo o conforto do
mundo " agua quentinha".
Antigamente, e os barcos vinham
quase todos de Itália , no famoso
"Donorático", agora um luxo os

melhores do mundo , os barcos
alemães " Empacher"
É verdade que também fez o seu
percurso no Brasil? Porquê essa
mudança?
z Tive 8 anos no Brasil, no Rio de
Janeiro, onde defendi as cores do
Flamengo e do  Vascatleta do
clube da Gama. Fui 25 vezes cam-

peão brasileiro e 8 vezes cam-
peão Carioca. Fui 8anos
destacado pela Federação Ca-
rioca, o melhor peso ligeiro com
o peso até 72.5 kg.
A mudança surgiu por meio de
um convite que o Flamengo me
colocou " onde queria que fosse
atleta do clube". Aí resolvo ter
novas experiências além frontei-
ras , onde não me arrependo de
nada.Faria tudo de novo. Sempre
me trataram como um grande at-
leta , pois sempre respondi com
vitórias. Aí fui 8 anos profissio-
nal de remo.
Outro dos momentos altos da sua
carreira foi a participação nos
Jogos Olímpicos? Que recorda e
o que significou?
z O momento alto da minha ca-
rreira foi, sem dúvida, a partici-
pação nos Jogos Olímpicos de
Altanta 96. Vou recordar toda a
minha vida os treinos que fiz
com os meus colegas de tripula-
ção: João Fernandes, Manuel An-
tónio e Samuel Aguiar  -  estes
dois últimos do Fluvial.
Sem duvida a volta olímpica foi
com um emoção grande , toda  a

volta a chorar por termos che-
gado ao ponto mais alto de um
atleta. Eu como mais velho , na
altura com 34 anos, sempre lhes
dizia nos treinos quando estáva-
mos cansados:" -vamos lá esta-
mos a trabalhar para a volta
olímpica ". Quando pisamos o es-
tádio abraçamo-nos e disse-lhe

que valeu todo o esforço que fi-
zemos.
Os Jogos Olímpicos é o sonho de
qualquer atleta e nós realizamos
o nosso grande sonho. Trabalha-
mos no duro para chegar lá, no
final veio a recompensa e os 4
estamos de parabéns. 
Que nomes do SCC destacaria
como contributo que deram ao
clube?
z Eu no S.C.C destacaria os atle-
tas olímpicos que defenderam as
cores de Portugal e do Camin-
hense,.sem esquecer o Artur An-
tunes que foi campeão Mundial
na categoria de júnior .  Os ou-
tros atletas, sem excluir nin-
guém, fizeram sempre o melhor
pelo Caminhense , pensando nos
títulos para o clube. 
Que representa na sua vida a
conquista de 118 títulos?
z 118 títulos de campeão nacio-
nal, representa toda a minha de-
dicação ao remo.
Como vê nos dias de hoje os
novos atletas do clube?
z Sinceramente gostaria que os
atletas tivessem mais  objectivos
como os meus, o caminhense tem

que formar mais atletas olímpi-
cos . mas, credito que um dia vai
aparecer mais algum Henrique
Baixinho .mas, também digo que
não vai ser fácil, tem que gostar
muito de sofrer.  Por outro lado,
o acho que o remo jovem do
S.C.C vai pelo bom caminho ,
pena é ter poucos atletas.

Neste momento da sua carreira
que ainda procura Henrique Bai-
xinho?
z Conquistei muitas coisas ( mais
quero mais) sou muito ambi-
cioso.
O desporto em Caminha está bem
e recomenda-se?
z O remo é o desporto REI  de Ca-
minha, onde todas as crianças
deveriam experimentar, inclusive
nas aulas de educação física.De-
veriam ter uma aula experimental
de remo.
Que podemos esperar de si
quando terminar a sua carreira
como atleta? Continuará no
clube?
z Vou estar sempre ligado ao
mundo do remo. O s.c.c é e será
sempre o meu grande clube.
Faz parte dos seus objectivos ser
presidente do SCC?
z Esse não é um dos meus objec-
tivos, mas sim fazer parte de al-
guma direcção . 
O Henrique Baixinho viveu mo-
mentos em que em Caminha se
vivia o remo com imenso fervor.
Que apelo faria à população?
z Para que a população de Ca-

minha comece a gostar nova-
mente do remo só tem que partir
de soluções das direcções do Ca-
minhense, que passa por fazer
muitas regatas em Caminha ao
longo do ano, para o povo se
aproximar das instalações e até
incentivar os seus próprios fami-
liares para praticar remo.
Antigamente, e era uma loucura
quando chegávamos a Caminha
depois dos Nacionais, o Terreiro
estava sempre cheio e o sino da
Torre do Relógio tocava sem
parar. enós atletas ficávamos
muito comovidos com o carinho
do nosso povo.
Agora chegamos a Caminha , ao
Terreiro deparamo-nos com o te-
rreiro completamente vazio  e o
pobre sino da torre sem tocar e
nós sentimos uma grande tristeza
. Mas, s temos que mudar isso ,
voltar ao antigamente .
População de Caminha vamos
apoiar o Sporting Clube Camin-
hense.
Na nova temporada que vai ini-
ciar, que objectivos se propõe?
z Os meus objectivos para 2016
são vários:
campeonatos nacionais; cam-

peonato mundial na Dinamarca;
campeonato sul americano no
Chile; regata 16km na Austria (
onde ganhei este ano) e  outros
campeonatos em bicicleta. 
Existe já uma data em que o
Henrique Baixinho determinou
parar como atleta?
z Ainda me sinto com forças para
remar e nem quero pensar no dia
em que parar. Vai ser um dos dias
mais triste da minha vida.
Éverdade que a sua alcunha é
«Mina». Porquê?
z No mundo do remo também sou
conhecido pela alcunha "
«Minas»" isso veio do meu pai
que tambem o  chamavam assim.
A lista de conquistas de Henrique
Baixinho é interminável. Não
resta dúvida que é um exemplo
para muitos!
Deixamos aqui alguns títulos na
temporada transacta:

- Campeão nacional em 4 e 8
vetetanos

- Campeão mundial 2x na Bel-
gica ( uma em double e uma
em skif)

- Campeão Sul Americano  5
vezes

- 2 medalhas de prata no Sul
Americano

- Campeão na regata da Aus-
tria de 16 km  em skif 

Henrique Baixinho: a história de um verdadeiro campeão!
É um atleta de referência no concelho, distrito, país, e, também internacionalmente. Ama o remo acima de tudo, 

a dedicação é um mote e o «sofrimento» um passo para alcançar os seus objectivos.

CAMINHA Por: Isabel Varela

Novas da Raia
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C
on estas palabras definíu o presi-
dente da Cámara Municipal de
Ponte de Lima, Víctor Mendes, a

relación de cooperación existente entre
esta cidade portuguesa e Expourense.
“Dende que participamos en Xantar
somos conscientes do importante que é
organizar eventos que poñan en valor os
produtos endóxenos e de excelencia do
noso
territorio vendo como a través deles di-
namizamos a economía local e da rexión
do AltMinho”, dixo Mendes.
En Ponte de Lima presentouse a campaña
turística “Em época baixa, Ponte de Lima
em Alta 2015/2016” que ten o principal
obxectivo de desestacionalizar o turismo
de proximidade na cidade atraendo turis-
tas dende novembro a marzo a través da
organización de 11 feiras diferentes que
se celebrarán durante as fins de semana.
“Serán 11 feiras máis unha, xa que con-
sideramos a Xantar como un evento
común”, indicou o alcalde. E é que o ca-
lendario destes eventos deixou un oco na
semana de Xantar, que se celebra entre o
3 e o 7 de febreiro de 2016, para que
nesta ocasión sexan os vecinos de Ponte
de Lima os que visiten Ourense. Xa está
confirmada a presenza desta cidade cun
stand promocional e cun día adicado.
Pola súa parte, Xantar promocionarase
nos eventos vencellados á gastronomía.
Nesta presentación da campaña partici-
pou como convidado especial o director
xerente de Expourense, Alejandro Rubín,
quen situou a esta cidade como “unha re-
ferencia á hora de dinamizar o turismo en
inverno a través da organización de even-
tos que xiran sobre as potencialidades do
seu territorio e que marcan a diferencia
con outras cidades da contorna”. Rubín
aproveitou para convidar aos vecinos a

participar en Xantar, Salón Internacional
de Turismo Gastronómico, e tamén en
Termatalia, o principal punto de encontro
do turismo termal internacional xa que,
segundo referiu “dinamizar o turismo de
proximidade é moi importante pero hoxe
en día xa non é suficiente,  hai que ir
pensando máis alá e atraer tamén a visi-
tantes internacionais”. Durante esta pre-
sentación, á que acudiron representantes
institucionais, empresariais e numerosos
medios de comunicación, foron promovi-
das as edicións de Xantar e Termatalia
2016 que terán ambas as dúas a México
como protagonista. O Estado mexicano de
Morelos será o convidado en Xantar (3 a
7 de febreiro) e a vindeira edición de Ter-
matalia celebrarase no Estado de Coahuila
entre o 29 de setembro e o 1 de outubro.

Feiras en Ponte 
de Lima
O calendario feiral comezará do 13 a 15
de novembro coa Vª Feira do Ambiente e
Energía. Tamén en novembro, do 27 ao
29, será o Iº Festival da Carne Minhota.
No mes de decembro, do 4 ao 6 celebra-
rase a IVª Festa da Gente Miúda e do
Livro Infantil; do 11 ao 13, o Vº Festival
do Bacalhau e da Doçaria; do 18 ao 20, a
Iª Feirão de Natal. O calendario de 2016
iniciarase, do 15 ao 17 de xaneiro, coa
IXª Verde Noivos; e do  29 ao 31 será a
VIIª Feira do Porco e as Delícias do Sa-
rrabulho. Do 3 ao 7 de febreiro, Xantar,
Salón Internacional de Turismo Gastronó-
mico (Ourense). Do 12 ao 14 de febreiro
celebrarase o IIº Expo Saúde/Desporto.
Do 26 a 28, a Iª Feira 100% Agrolimiano.
Xa en marzo, do 4 a 06, a IIª Feira dos
Jardins e Espaços Verdes e do 18 a 20 a
IIIª Feira Gastronómica da Lampreia.

“A relación de cooperación transfronteiriza
entre Ponte de Lima e Expourense é perfecta

e ten sido fundamental para dinamizar 
o turismo de proximidade na nosa cidade”. 

A cooperación con Expourense é
clave na promoción do turismo

de proximidade 

n Alejandro Rubín, primeiro pola esquerda, presentou Xantar e Termatalia en Ponte de Lima.

PONTE DE LIMA MONÇÃO

A
nova linha de merchandisingdo Mu-
nicípio de Monção, constituída por
postais turísticos, avental e saco de

pão inspirados no vídeo promocional “Tudo
isto somos nós”, da autoria de Luis Miguel
Frasco com textos de Nélson Azevedo, foi
apresentada no Museu do Alvarinho, com a
presença do Vereador das Atividades Socio-
culturais, Paulo Esteves.
Esta apresentação assinalou o arranque do
2º Festival do Cordeiro à Moda de Monção. 
Esta aposta sinaliza, segundo Paulo Este-

ves, uma vontade muito forte do municí-
pio em promover o território concelhio
num todo, englobando, nesta estratégia,
todas as potencialidades naturais, rique-
zas patrimoniais, recursos endógenos, tra-
dições e costumes num produto único e
singular chamado Monção.
Os postais turísticos focalizam-se na tra-
dição, muralhas, termalismo, alvarinho e
gastronomia. O saco de pão e o avental
ostentam a imagem de Deu-la-Deu Mar-
tins. 

D
epois de uma paragem para férias,
as técnicas da Biblioteca Municipal
de Monção retomam o projeto “Baús

Volantes” dedicado à população idosa que
frequenta os centros de dia do concelho, es-
tando prevista uma visita mensal a cada
uma das instituições sociais. 

“Baús Volantes” consta da leitura de con-
tos, visualização de filmes e conversas in-
formais que trazem à memória dos
idososlembranças da meninice e juven-
tude, proporcionando-lhesa passagem de
alguns momentos de cultura e lazer e uma
mão cheia de recordações.

Novos produtos turísticos 
à venda na loja interativa 

de turismo

Municipio retoma projeto
“Baús Volantes”

Iniciativa, promovida pela Biblioteca Municipal
de Monção, leva cultura e reaviva recordações
aos utentes dos centros de dia do concelho.
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LIT acolhe a arte da “Terra
da Cor”

Hora do Conto no meio rural
MIRANDELA

CERVEIRA

Norte de Portugal

A
Biblioteca Municipal de Miran-
dela tem vindo a desenvolver
desde março do presente ano, o

projeto da Hora do Conto nas várias al-
deias do concelho, promovendo o livro
e a leitura junto dos mais pequenos. 
As sessões decorrem todas as quartas-
feiras no período da manhã tendo como
objetivo principal a difusão da leitura
em todas as localidades do concelho de
Mirandela.
A partir do mês de novembro, as biblio-
tecas escolares juntar-se-ão a este pro-
jeto no sentido de alcançar um maior
número de escolas do ensino pré-primá-
rio.
Até ao momento já foram efetuadas vi-
sitas a 18 escolas do concelho de Mi-
randela, tendo sido alcançados cerca de
200 alunos. 
Estas atividades inserem-se no âmbito
da realização por parte da Câmara Mu-
nicipal de Mirandela de diversas ações
de índole cultural com intuito de abran-
ger diversos grupos etários, tais como
Revisitar Fernando Pessoa - oferece ao

público do ensino secundário uma abor-
dagem diferente da vida e obra do Fer-
nando Pessoa – e Agulhas em
Movimento – todas as quintas-feiras,
das 14:00h às 17:00, quem assim pre-
tender reúne-se à volta de uma mesa a
tricotar e a partilhar experiências que
foram passando de geração em geração
dando origem a momentos de convívio
e de elaboração de vários trabalhos de
lavores que brevemente estarão em ex-
posição na Biblioteca Municipal de Mi-
randela. 

A
arte pictórica e a sua destreza para
evocar emoções vai estar presente
naGaleria da Loja Interativa de Tu-

rismo de Vila Nova de Cerveira através de
uma exposição de pintura de ‘alunos’ da
Unisénior, com orientação do artista
Henrique do Vale. 
Cerveira, ‘Vila das Artes’, é terra de bie-
nais e de artistas. Em vários espaços, fe-
chados ou ao ar livre, são várias as obras
que se encontram com as pessoas suge-

rindo uma interação sensorial. A pintura
é uma das manifestações expressivas pre-
sentes e cuja formação artística tem sido
relevada a vários níveis
“Terra da Cor” apresenta cerca de 30
obras da autoria de sete alunos da Uni-
sénior.
Até 28 de novembro, os trabalhos estarão
disponíveis para visita e interação no ho-
rário de funcionamento daquele espaço
turístico.

Bolsas para Ensino Superior
2015/2016 com prazos definidos

D
isponível no Portal do Município,
o regulamento estabelece os prin-
cípios gerais de atribuição das

bolsas de estudo, o processo de candida-
tura, a seleção dos candidatos, os deve-
res e direitos dos bolseiros e o valor e
forma de pagamento das bolsas concedi-

das. De salientar que uma das contrapar-
tidas dos jovens selecionados para atri-
buição deste incentivo é a realização de
70 horas de trabalho comunitário em ati-
vidades/serviços da Câmara Municipal,
preferencialmente na área de formação
frequentada ou outras de interesse

Os feirantes com terrado na Feira Semanal
de Vila Nova de Cerveira vão continuar a
usufruir, no próximo ano, da redução de

taxas praticada ao longo de 2015. 
Em reunião de Câmara desta sexta-feira, 
o executivo cerveirense voltou a aprovar, 
por unanimidade, esta medida pontual.

Entre 09 de novembro e 09 de dezembro de
2015, os jovens cerveirenses a frequentar o 

ensino superior podem apresentar a sua candi-
datura às 10 bolsas de estudo disponibilizadas

pela Câmara Municipal para o presente ano 
letivo. Apoio visa fomentar uma maior igual-
dade de oportunidades no acesso à educação.

A
continuidade a medida, que
ainda vai ser submetida a apre-
ciação e análise da Assembleia

Municipal, resultará da avaliação que
será feita ao final de cada ano.
A Feira Semanal de Vila Nova de Cervei-
raé um acontecimento que, todos os sá-

bados, pauta o ritmo do concelho,cons-
tituindo-se como um estímulo do movi-
mento local ao dinamizar os negócios
da restauração e do comércio, mas tam-
bém ao proporcionar um intercâmbio
sociocultural do Norte de Portugal e da
Galiza. 

Autarquia mantém redução
de taxas a feirantes em 2016
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XVI Fórum Nacional de
Apicultura reúne centenas
de apicultores em Cerveira

Norte de Portugal

A
o longo de três dias, entre
20 e 22 novembro, Vila
Nova de Cerveira volta a

receber um evento focado na ex-
celência do mel, mas este ano de
âmbito nacional. Além de works-
hops, palestras, mostra/venda de

produtos, o XVI Fórum Nacional
de Apicultura integra, pela pri-
meira vez, a vertente gastronó-
mica associada à confeção de
pratos com este produto. Inscri-
ções já estão a decorrer
emwww.fnap.pt

Gilberto Coutinho Videografia selecionado para «Prémio
do Público 2015» do Festival de Cinema de Casamento

CERVEIRA

O
videógrafo Gilberto Cou-
tinho, uma empresa Cer-
veirense, necessita de um

pequeno empurrão para ser o ven-
cedor do Festival de Cinema de Ca-
samentos, na categoria «Prémio do
Público 2015». A segunda edição
deste certame, a decorrer na pri-
meira semana de Novembro em
Madrid, reúne cerca de 30 profis-
sionais de imagem de vários países
como Espanha, Estados Unidos da
América, Luxemburgo e Portugal.
Os vídeos de casamento nunca
mais voltarão a ser o que eram.
Essa é a principal conclusão a que
chegaram os profissionais do Fes-
tival de Cinematografia de Casa-
mentos, e cuja gala final servirá
para entregar os galardões aos
melhores trabalhos do corrente
ano.

Organizado pelo portal www.vi-
deografosdecasamentos.com,
este festival espanhol pretende
consolidar-se como a referência
de um sector audiovisual em
constante crescimento em Es-
panha e Portugal, cuja profissio-
nalização e evolução tem sido
uma constante.
Neste momento, Gilberto Cou-
tinho luta contra “gigantes” da
área por um lugar no Top 10
mas, com a ajuda de todos vós,
seguramente pode dar o salto
para os lugares cimeiros da ta-
bela.
Gilberto Coutinho concorre com
o vídeo de Patrícia e Tiago. Não
esperem ver uma sucessão de
imagens do casamento com a ce-
rimónia e a celebração. Não. O
trabalho deste videógrafo vai

muito mais além, oferecendo pe-
quenas películas da história dos
casais que o contratam.
Aqui, Patrícia e Tiago contam-
nos como nasceu, cresceu e se
vive uma linda história de amor,
culminando com aquele que é
um dos dias mais importantes
das suas vidas. As vozes encan-
tadoras destes noivos narram a
sua própria e única história, in-
tercalada com o registo vídeo
dos preparativos e do decorrer da
cerimónia, incluindo momentos
especiais num dos seus lugares
favoritos, Vila Nova de Cerveira.
Um vídeo emotivo, de grande
qualidade e elaborado com muito
bom gosto, merece estar nos
tops deste concurso. E porque
não ganhar? Se gostarem, podem
votar aquí.

Presidente da Câmara Municipal
recebeu estudantes da Faculdade 

de Arquitetura do Porto

C
erca de duas centenas de
alunos da disciplina de
Projeto do quarto ano do

Mestrado Integrado em Arquite-
tura da Faculdade de Arquitetura
da Universidade do Porto estão
hoje em Viana do Castelo para vi-
sitar espaços e projetos da ci-
dade, designadamente o centro
cultural, o centro de remo e a Bi-
blioteca Municipal, onde foram
recebidos pelo Presidente da Câ-
mara, José Maria Costa.
Na sessão, o autarca teve oportu-
nidade de dar a conhecer os pro-
jetos e o planeamento efetuado
nos últimos anos, sendo que a vi-
sita de estudo dos alunos incidiu
sobre projetos cujas funções

sejam adaptadas a componentes
de caráter desportivo e cultural.
A escolha da visita de estudo re-
caiu sobre o Centro Cultural e
sobre o Centro de Remo uma vez
que os alunos vão desenvolver,
durante este ano letivo, um pro-
jeto de um Centro Náutico, com
um programa essencialmente des-
tinado à prática do remo.
De lembrar que Viana do Castelo
tem sido alvo de uma forte
aposta na qualificação urbana,
tendo mesmo sido considerada
“Meca da Arquitetura” pela pres-
tigiada revista londrina Wallpa-
per, numa clara referência aos
edifícios construídos na cidade e
de onde se destacam a Praça da

Liberdade de Fernando Távora, a
Biblioteca de Siza Vieira, o “ino-
vador” Hotel Axis e o Coliseu de
Souto Moura.
Viana do Castelo, para além das
obras destacadas na revista, pos-
sui ainda diversos edifícios de
grandes arquitetos, de onde se
destaca a Pousada da Juventude
de Carrilho da Graça (galardoado
com o Prémio Pessoa), a Biblio-
teca da Escola Superior de Tecno-
logia e Gestão e o auditório Lima
de Carvalho de Bernardo Távora,
ou o edifício de entrada da Citâ-
nia de Santa Luzia e o conjunto
habitacional da Rua João Alves
Cerqueira da arquiteta premiada
Paula Santos.

VIANA DO CASTELO



U
m pouco por todo o país as associa-
ções de bombeiros sentem a falta de
determinados aparelhos ou outro gé-

nero de apoios. São estes homens que ab-
negadamente estão sempre em alerta para
o auxílio à população e no tempo de verão
é com eles que se combate um dos flagelos,
os incêndios.
Foi com este mote que o Lions Clube de Vila
Praia de Âncora sensibilizados «à tragédia
dos incêndios florestais ocorridos no Con-
celho de Caminha, entre os dias 9 a 11 do
passado mês de Agosto, reconhecendo o tra-
balho realizado pelos Bombeiros de Vila
Praia de Âncora e Caminha, o desgaste de
material ocorrido nesse combate» se pron-
tificou a oferecer apoio em material e equi-
pamento, a nível de roupas, suprimentos
médicos e cobertores no valor total de 3.080
euros.
Este apoio teve o patrocínio da Fundação
Internacional de Lions Clubes.
O Lions Clube de Vila Praia de Âncora não
deixa de salientar que «a ação dos bombei-
ros atuando na proteção de vidas e bens foi
fundamental para minimizar a tragédia que
assolou o concelho de Caminha».
Por outro lado, esta iniciativa permitiu repor
necessidades básicas que já haviam sido
consumidas durante o combate à tragédia e
«capacitar os bombeiros para melhor cum-
prirem a sua missão»”, como referiu o pre-
sidente do Clube, Alberto Magalhães.
A presidente dos Bombeiros de Vila Praia de
Âncora, Laurinda Araújo, agradeceu este
«gesto generoso dos Lions» e relevou o

«exemplo e a importância da ajuda». Por sua
vez, o presidente dos Bombeiros de Ca-
minha, José Casimiro Lages, mostrou-se
«muito sensibilizado por ver reconhecido o
trabalho abnegado que os bombeiros vêm
fazendo e que a comunidade, neste caso os
Lions, se interessam por suprir necessidades
básicas de que careciam».
De referir que os Lions e a sua Fundação In-
ternacional apoiam o serviço humanitário
em 209 países com «a atribuição de subsí-
dios e o desenvolvimento de programas de
melhoria de vidas ao redor do mundo».
Os Lions estão a recrutar mais voluntários
para «ajudar a restituir esperança nas pes-
soas com fragilidades e a construir uma vida
melhor na comunidade».
Por: Isabel Varela

Soldados da Paz de Caminha e
Vila Praia de Âncora recebem

apoio do Lions

CAMINHA

O
alcalde da Guarda, Antonio Lomba,
xunto co Concelleiro de Medio Am-
biente, Paulino Rodríguez, revisa-

ron na mañá de hoxe os traballos que se
están levando a cabo na zona do Codesal.
Estas obras, forman parte do proxecto
“Recuperación da escollera da pista entre
a Armona e O Codesal”. Esta primeira fase
é unha actuación que busca a rehabilita-
ción medioambiental do campo do Code-
sal.
Nesta visita tamén estiveron responsables
de Costas, entre o que se atopaba o téc-
nico Antonio Iglesias.
Neste encontro tanto o alcalde coma o
Concelleiro puideron ver in situ os traba-
llos que xa se están levando a cabo, por
exemplo, para a ampliación da senda para
o paso dos peóns.

Outros proxectos
O alcalde da Guarda, Antonio Lomba,
aproveitou esta visita para falar cos res-
ponsables de Costas sobre o proxecto de
“Acondicionamento da área da Lamiña-Ar-
mona”.
Neste punto o rexedor guardés volveu a re-
afirmar a súa proposta de ampliar o areal,
crear unha zona de esparcemento e un
novo aparcamento na zona da fábrica de
Riego. 
Antonio Iglesias, atendeu ó alcalde da
Guarda e explicou que Costas podería re-
alizar este proxecto por fases. Así, a pri-
meira das actuacións,  sería unha
recuperación medioambiental da praia que
consistiría nunha retirada de escombros e
o recheo coa area dragada do río.

O alcalde da Guarda, Antonio
Lomba, e o Concelleiro de Medio

Ambiente, Paulino Rodríguez
revisan as obras do Codesal

A GUARDA

É
sempre uma iniciativa necessária,
pois as associações, por vezes, de-
batem-se com enormes carências e

a ração é uma delas.
Com o objectivo de ajudar, a Escola Básica
do Vale do Âncora, pertencente ao Agru-
pamento de Escolas Sidónio Pais - Ca-
minha, organizou uma recolha de
alimentos e bens necessários (ração
seca/húmida para cão ou gato, desparasi-
tantes externos, trelas, coleiras e come-
douros, areia para gatos, trinca de arroz,
biscoitos, brinquedos para cães e gatos,
mantas e cobertores) para o sustento e
bem-estar de centenas de animais em
risco, à guarda da Associação Protetora
dos Animais “A Selva dos Animais Domés-
ticos” - organização sem fins lucrativos do
concelho de Caminha.
Esta ação foi dinamizada pelas professoras
Cidália Barros, Fátima Esteves, Idalina
Pinto, Ilda Grisantes e Rosa Laura Cer-
queira e decorreu durante todo o mês de
outubro.

A Associação «A Selva dos Animais Do-
mésticos» tem vindo a realizar um extraor-
dinário trabalho na protecção dos animais,
quer cães ou gatos. Uma actividade que se
iniciou no ano de 20003 e a cuja direcção
preside Idalina Torres. Esta é uma missão
levada a cabo com espírito de sacrifício,
mas também de voluntariado. Recordemos
que esta associação, e aquando de uma
peça feita pelo Minho Digital, tinha a seu
cargo cerca de 300 cães e 100 gatos.
Esta foi mais uma oportunidade da comu-
nidade ajudar, desta vez graças à referida
instituição de ensino do vale de Âncora.
Quem se segue?
Por Isabel Varela

Recolha em benefício dos animais
domésticos
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MONÇÃO

Clã no cine teatro João Verde

P
resença em Monção, no âmbito
da iniciativa “Conta-me Histó-
rias”, marcada para o dia 14 de

novembro, sábado, pelas 21h30. A en-

trada custa 10,00 €. Grupo regressa a
Monção depois de terem atuado nas
Festividades em Honra à Virgem das
Dores, em 1998.



NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Novembro de 201562

Campaña Greenpeace contra o imposto ao sol
OConsejo de Ministros

aprobou o Real Decreto
de autoconsumo, coñe-

cido como 'Imposto aoSol'. Ape-
sar de todos os intentos,
accións, informes emáis de
40.000 persoas que presentaro-
nalegacións para frealo (¡graci-
ñas!), non logramos parar a súa
aprobación. Afortunadamente,
somos moi insistentes e temos o
apoio de miles de persoas que
pediron que se retire este de-
creto contra o autoconsumo. Por
iso, estamos convencidos de que
rapidamente lograremos que se
derrogue.
O ministro de Industria, José

Manuel Soria, teimou en presen-
tar o proxecto diante dos medios
como unha mellora para o au-
toabastecemento de enerxía,
pero é na realidade  un claro im-
pedimento parao seu desenvol-
vimento e unha concesión ao
oligopolio eléctrico. Ponse como
condición que non afecte á efi-
ciencia económica do sistema
actual.Traducido: que non afecte
os intereses existentes do sector
eléctrico. Todo o contrario da
postura da Comisión Europea
que defende o autoconsumo po-
lasúavantaxe económica, de fia-
bilidade e de eficiencia.
Pero está claro que os criterios

de eficiencia ousustenibilidade
non están na política do Minis-
terio de Industria. Xaquedou de-
mostrado coas prospeccións en
Canarias, contra vento e marea
para impulsar un proxecto de
alto risco medioambiental e eco-
nómico que provocou un enorme
rexeitamento social e que aca-
bou coa decisión de Repsol de
retirarse do proxecto(e a nosa
activista Matildaferida). Ade-
máis, a mesma semana que se
aprobaba o 'Imposto ao Sol', o
Grupo Popularrexeitaba no Se-
nado unha moción para lograr
un Mediterráneo libre de pros-
peccións.

Galicia

O “servizo americano de saúde” de Galiza

O
presidente Feijóo cedeu a
intelixencia do Servizo Ga-
lego de Saúde (SERGAS) a

poderosas empresas estadouniden-
ses, e como consecuencia a influen-
cia do goberno galego sobre o seu
sistema público de saúde encón-
trase en mínimos históricos.
Esta podería ser a causa da recente
dimisión do xerente do Hospital de
Vigo, Mario González, que presio-
nado pola mobilización ciudadá e
pola esixencia dos seus profesionais
comprometeuse a rescatar os servi-
zos asistenciais da empresa pública
de xestión privada Galaria S.A., Ra-
dioterapia, Medicina Nuclear/PET e
RM e integralos no Novo Hospital
de Vigo (NHV), segundo compro-
miso previo da Consellería. Porén as
empresas que controlan Galaria non
están polo labor, e deran de lado ao
xerente González e á propia conse-
lleira de sanidade.
A empresa Galaria S.A tamén xes-
tiona o control de calidade e a pro-
tección radiolóxica, que

internacionalmente se basea no
principio de “non facer” sempre que
sexa posible. Sen embargo a RM de
Galaria foi denunciada polo Conse-
llo de Contas polo seu ratio inexpli-
cablemente alto de exploracións.
Ademáis Galiza é a CCAA con maior
uso e abuso dos estudos de TAC de
todas as CCAA, incluindo Madrid e
Cataluña (Consello de Contas, datos
de 2012) quizáis porque a protec-
ción radiolóxica dos pacientes do
SERGAS se realiza a través da mul-
tinacional estadounidense General
Electric, a empresa propietaria da
maior parte dos equipos de TAC de
Galiza, que se audita a si mesma.
A presidenta de Galaria desde 2009,
ano no que Feijóo gaña as elec-
cións, provén das grandes consul-
toras estadounidenses Arthur
Andersen e Deloitte, empresa que
auditou a desastrosa fusión de
Caixa Nova e Caixa Galicia. Segundo
o Consello de Contas, tamén as
contas en Galaria son pouco claras.
Nese mesmo ano de 2009, ex altos

cargos da Xunta e Caixanova crean
o fondo de capital risco Netaccede,
xestionado por un directivo que
tamén provén de Deloitte. Feijóo
cede a Netaccede o teléfono de cita
previa do Sergas e o control das
contratacións públicas, a través da
plataforma electrónica Vortal Con-
neting Bussines.
A Plataforma Vortal está constituida
polas grandes empresas tecnolóxi-
cas e de xestión de RRHH, que
están especializadas en dispositivos
electrónicos para o control presen-
cial e a produtividade dos traballa-
dores.
Vortal está participada por Micro-
soft e por Telefónica e Indra, em-
presas moi beneficiadas coa
privatización do SERGAS, que ac-
tualmente xestionan a teleasisten-
cia, a receita electrónica e a
historia clínica electrónica. Agora
serán arte e parte nas licitacións de
servizos públicos.
A decisión más recente da mesa de
contratación da Xunta foi a adqui-

sición de 10 aceleradores lineais
para os hospitais galegos por 20
millóns de euros. A empresa agra-
ciada é outra multinacional esta-
dounidense, Varian Medical Systems
(VAR), con sede en Silicon Valley
(California) e vinculada á multina-
cional farmacéutica Glaxo.
O primeiro acelerador instalarase no
Hospital Público de Lugo (HULA) a
pesar de que as empresas se nega-
ran, dada a diminución conseguinte
do negocio do centro privado que
agora atende estes doentes, o Cen-
tro Oncolóxico de Galicia, pero Fei-
jóo tivo que ceder pola presión da
poboación e dos profesionais.
Os seguintes aceleradores lineais de
financiación pública instalaranse en
dous centros de xestión privada, o
Centro Oncolóxico de Galicia en A
Coruña e Galaria S.A. en Vigo. Desta
forma o NHV, con máis de mil
camas, quedará sen servizos esen-
ciais de Alta Tecnoloxía, como xa
quedou sen o laboratorio Central,
adxudicado pola Xunta ao fondo de
capital risco CVC Capio, por un
custo temerario (38% inferior á
media) trala resolución dun con-
curso de legalidade discutible, onde
algunhas das empresas concursan-
tes estaban vinculadas entre si.
A UTE do NHV está formada por Ac-
ciona e Bankia, e todos os hospitais
e servizos sanitarios públicos que
xestionaba Bankia pasaron a mans
da aseguradora sanitaria estadou-
nidense Centene Corporation, que
probablemente tamén xestionará o
NHV cando entre en funciona-
mento, a pesar dos seus preocupan-
tes antecedentes, tanto en relación
coa súa xestión como co trato dos
seus asegurados.
O Grupo Centene está vinculado a
Microsoft, Arthur Andersen e ao
partido Republicano de EEUU. Na

súa xunta directiva encóntrase
Tommy George Thompson, ex secre-
tario de sanidade de George Bush e
presidente da rama sanitaria de De-
loitte ata 2011. A súa campaña
electoral foi fortemente financiada
pola grande empresa tabaquera
Philip Morris.
A compañía farmacéutica galega
Zeltia está asociada á multinacional
estadounidense Johnson & John-
son (Janssen). O seu medicamento
estrela é Yondelis, que Zeltia comer-
cializa en España e Europa e Jans-
sen en EEUU. O fármaco
antitumoral Yondelis está incluído
na lista Prescrire de medicamentos
nocivos.
Tamén os institutos biomédicos de
investigación dos hospitais públi-
cos do SERGAS están coxestionados
polo xigante farmacéutico Johnson
& Johnson/Janssen.
Ademáis, o enorme desleixo do go-
berno galego na xestión da sani-
dade pública facilitou a xeralización
dos conflitos de intereses e o in-
cumprimento da lei de incompati-
bilidades, o que erosiona o SERGAS
e merma a calidade da asistencia.
Así, os presidentes do Consello Ase-
sor da Conselleira de Sanidade, da
fundación de Medicina Xenómica de
Galicia, o da Asociación Española
Contra o Cancro (AECC), propietaria
maioritaria do Centro Oncolóxico,
que ademáis de realizar ensaios clí-
nicos xestiona o registro do cancro
dos doentes galegos, están vincu-
lados á industria farmacéutica.
Fondos de investimento e multina-
cionais estadounidenses
O goberno galego traspasou a xes-
tión da sanidade pública de Galiza
a fondos de investimento e a mul-
tinacionais estadounidenses, que
aterraron en Galiza da man do pre-
sidente Feijóo.

Por: Luisa Lores Traducido ao galego por Montserrat Rodríguez
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Baltar non dimite e presentará accións legais
contra a denunciante

J
osé Manuel Baltar, presi-
dente da Deputación ou-
rensá, manifestou que a

denuncia presentada por unha
muller na que se lle acusa de ter
ofrecido traballo a cambio de sexo
é unha  cuestión “absolutamente

de índole persoal que non ten
nada que ver con esta institución”.
Baltar, que atendeu aos medios de
comunicación logo de manter un
encontro cos membros do grupo
de rock Os Suaves, dixo estar “ab-
solutamente tranquilo” e engadíu

que xa deu instrucións aos seus
avogados para que exerzan as ac-
cións legais correspondentes con-
tra a denunciante.
“A día de hoxe -28 de outubro
2015- non coñezo o contido dese
escrito que se presentou na Fisca-

lía, nin por parte da Fiscalía se me
chamou para nada; entón eu xa
din ordenes aos meus represen-
tantes xurídicos para que exerzan
as accións con toda a contunden-
cia do mundo”, dixo Baltar nos
pasillos da Deputación. Agregou o
presidente provincial do PP que se
trata “Dunha cuestión de índole
absolutamente persoal que non
ten nada que ver con esta institu-
ción e que creo que donde debo
falar é na isntancia correspon-
dente unha vez que o procede-
mento axeitado esté en marcha e
teña a posibilidade de aportar
algo, pero nunca na Deputación
porque non ten nada que ver co
funcionamento desta institución”.
Respecto das críticas dos partidos,
Baltar dixo que “creo que os novos
políticos fan política con estas
cuestións e creo que a política
non é esto”. José Manuel Baltar
reiterou a “absoluta tranquilidade,
absoluta determinación, contun-
dencia total no exercicio da miña
defensa e das miñas accións le-
gais”.

Cando o presidente da Deputación
foi preguntado acerca das grava-
cións nas que se lle oe falando coa
muller no Pazo Provincial, non
quixo responder, como tampouco
cando foi cuestionado sobre si re-
coñecíase neses audios: “Accións
legais. É todo o que vou res-
ponde”. Respecto de si pensa di-
mitir, dixo que “en absoluto” e
non quixo valorar o apoio recibido
do seu partido, o PP. 
Admitiu que sentía “o dano grave
persoal ocasionado que evidente-
mente non é un trago agradable
pero que estou perfectamente pre-
parado desde a tranquilidade para
resolvelo enérxicamente con toda
a contundecia que a ley me
otorga”. Respecto das declaracións
do portavoz do PP no Congreso
dos Deputados que valorou como
“repugnante” de ser certo o com-
portamento do político ourensá,
Baltar dixo:” Eu non vou valorar a
valoracións de outros porque o
que teño que facer é decir  que
voy a exercer  as acción legais con
todo contundencia”.

Galicia

n José Manuel Baltar atendeu á prensa nos pasillos da Deputación de Ourense. 

A
valedora do pobo, Milagros Otero
Parga, estivo o 29 de outubro a
Ourense para celebrar o primeiro

dos seus encontros coa cidadanía de di-
ferentes concellos, no marco do programa
de descentralización da oficina aberto
despois da súa toma de posesión o pa-
sado 2 de setembro. Otero Parga celebra
deste xeito a primeira das súas visitas a
concellos despois da posta en marcha da
súa iniciativa de achegamento ás per-
soas, que a levará a manter encontros pe-
riódicos coa cidadanía nos seus lugares
de residencia. Xa remitiu invitacións aos
alcaldes dos sete principais concellos da
comunidade, aínda que a idea consiste
en estender o programa a todos os recun-
chos da nosa xeografía. Ourense foi a pri-
meira localidade en por a dispor da
valedora a infraestrutura necesaria, se-
guida de Ferrol e A Coruña, enclaves que

visitará  a oficina móbil da valedora nas
vindeiras semanas.
Un dos obxectivos da nova valedora pasa
por afirmar a súa contribución á creación
dunha auténtica cultura de dereitos entre
a poboación e transmitir cales son os
mecanismos para poder exercelos. A súa
vontade consiste en facelo con base no
principio de proximidade, en contacto di-
recto coa poboación xa que a cidadanía,
como quere facer chegar aos alcaldes,
ten dereito a unha presenza achegada da
valedora.
Milagros Otero apela á colaboración dos
concellos nesta primeira fase de encon-
tros. As actividades de atención directa
á veciñanza celébranse de xeito presen-
cial, e con participación da valedora, en
espazos municipais de carácter veciñal,
cultural ou social que determinen as ins-
titucións.

A Valedora do Pobo en Ourense

n Milagros Otero foi recibida no Concello de Ourense polo alcalde Xesús Vázquez.
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Constitución do Grupo “Cidades Patrimonio da Humanidade”

A
Delegación da Xunta de
Galicia en Madrid-Casa de
Galicia acolle este mes de

outubro unha mostra da pintura
do desaparecido artista ponteve-
drés Juan Garcés, que xa exhibiu
a súa arte nas súas instalacións
en 2003. A exposición, que se
inaugurou hoxe e poderá verse
ata o próximo día 30, ocupa as
salas A e B da Casa e está com-
posta por unha selección de
trinta obras da última década do
artista de temáticas diversas (fi-
guras, mariñas e paisaxes, sem-
pre presentes na súa traxectoria)
e preséntase como homenaxe ao
artista e preámbulo a unha re-
trospectiva antolóxica que sobre
a súa traxectoria artística están
a preparar os seus achegados.
Na inauguración da exposición
interviñeron Soledad Garcés,
irmá maior do pintor, licenciada
en Filoloxía Germánica e profe-
sora de Historia da Arte, e, en re-
presentación do delegado da
Xunta en Madrid, José Ramón
Ónega, o coordinador de Activi-
dades Culturais da Casa, Ramón
Jiménez.
Jiménez afirmou que “os cadros
de Garcés sobordan alegría e ele-
gancia. O seu estilo é personalí-
simo, por máis que recibisen
influencia doutros pintores”.

“Son cadros que navegan libre-
mente polos mares máis recóndi-
tos, pero que cando se divisan
de lonxe en calquera parede fan-
lle enseguida exclamar ao seu
descubridor: Vaia, un Garcés!”.
Pola súa banda, Soledad Garcés
afirmou que o seu irmán tivo
unha vida apaixonada e creativa,

lembrou a infancia do pintor e
como empezou a desenvolver os
seus dúas grandes paixóns: a ma-
riña e a pintura, algo que atopou
unido no cadro que se mostrou
nun o caballete durante o acto,
un autorretrato de Juan Garcés
de neno mariñeiro xogando na
beira do mar cun barquiño.

Segundo a doutora en Historia
Nuria Alonso, prologuista do catá-
logo da mostra, na exposición
“achamos, pasado polo tamiz e o
innato sentido da cor do pintor, a
confluencia das correntes vangar-
distas do século XX” e tamén “a
biografía de Juan e as pantasmas
do seu espírito, cando sendo moi

neno o seu pai morreu no mar”, na
guerra civil, feito ao que atribúe
que “os seus mares non represen-
tan alegres ondas azul turquesa do
Mediterráneo senón tons escuros e
profundos”.
Máis información en www.juangar-
ces.es
Juan Garcés (Marín1935-Madrid
2014). Comeza a pintar desde
neno e ségueo facendo embarcado
na Mariña e viaxando por todo o
mundo. Desde mozo frecuenta,
como caricaturista, algúns faladoi-
ros no Café Gijón de Madrid onde
coñece a Camilo José Cela que
apadriña a súa primeira exposición
en Palma de Mallorca. A finais dos
sesenta instálase en Madrid e
expón a súa obra por toda a xeo-
grafía peninsular e fóra de España,
en países como Xapón, México, Ve-
nezuela ou Estados Unidos.
Membro fundador do Grupo Tago e
relator de pintura na Real Orde do
Mérito das Belas Artes, as súas
obras están presentes, entre ou-
tros sitios, no Museo Español de
Arte Contemporánea de Madrid, no
Museo Camón Aznar de Aragón e
no Museo de Belas Artes de Gra-
nada. Entre os premios que recibiu
figuran a Medalla de Santa Isabel,
o Premio Nacional do Exército
1972, e a Medalla ao Mérito nas
Belas Artes.

A
Comisión de Turismo do
Grupo Cidades Patrimonio
da Humanidade  celebrou

a súa reunión constitutiva, logo
das  eleccións municipais, na
Casa de Galicia, coa presenza,
entre outros, do alcalde de Ávila
e novo presidente do Grupo, José
Luís Rivas Hernández, a directora
xeral en Madrid.
. Foron recibidos polo delegado
da Xunta en Madrid, José Ramón
Ónega, que  lles dió a benvida á
Casa e deséxoulles éxito no seu
traballo.
Marta Blanco afirmou que o
Grupo é un exemplo das cousas
que funcionan, que ofrece un
produto consolidado e de presti-
xio nos mercados internacionais
e que tivo moito que ver con que
este ano España tivese a consi-
deración de destino máis compe-
titivo do mundo. A directora
xeral ofreceulle a colaboración

das 33 oficinas de Turespaña.
Na reunión tamén estiveron pre-
sentes o subdirector xeral de
Márketing de Turismo, Rafael

Chamorro, os directivos do Grupo
Anxo Rosado Martínez, Sonsoles
Guillén, Claudia Sevilla e Ainoha
Raso.

Ao comezo do encontro de tra-
ballo pasouse unha película pro-
mocional de turismo sobre as
cidades que constitúen o Grupo.

Foton designados os coordina-
dores da Comisión -os represen-
tantes de Ávila e Alcalá de
Henares- e abordáronse os pro-
xectos para desenvolver o pró-
ximo ano.
O Grupo de Cidades Patrimonio
da Humanidade de España é
unha asociación sen ánimo de
lucro creada no ano 1993 cuxo
obxectivo é actuar de maneira
conxunta na defensa e a promo-
ción cultural e turística do ex-
cepcional patrimonio das 15
cidades que o compoñen, cuxos
centros históricos foron recoñe-
cidos pola UNESCO como Patri-
monio da Humanidade. Estas
cidades son: Alcalá de Henares,
Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba,
Conca, Eivissa/Eivissa, Mérida,
Salamanca, San Cristóbal de la
Laguna, Santiago de Compos-
tela, Segovia, Tarragona, Toledo
e Úbeda.

n Jiménez e familiares de Garces  ao lado dun autorretrato

n Os representantes das cidades con Önega, Rivas e Blanco

Exposición do artista galego Juán Garcés

Coa presenza, entre outros, do presidente do Grupo, José Luís Rivas Hernández, 
e da directora xeral de Turespaña, Marta Blanco Quesada.
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