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Opinión

Descoñecese polo momento o programa
de actos que a Xunta de Galicia vai pre-
parar para celebrar o Ano da Irmandades
da Fala a instancias do Parlamento de Ga-
licia, que aprobou por unanimidade unha
resolución para conmemorar o centenario
da fundación daquela organización que
procurou novos espazos para a lingua ga-
lega, continuando por outros roteiros o
labor dos homes e mulleres do Rexurdi-
mento.
Tiveron o mérito de elaboraren propostas
orixinais (declararar a soberanía estética
de Galicia e avogar pola igualdade de xé-
nero, por exemplo.), e outras novidosas
para normalizar a lingua galega nos usos
administrativos, xurídicos, actividades so-
cioeconómicas, na música, os espazos de
lecer e nas disciplinas científicas. A com-
posición interdisciplinar dos seus mem-
bros fixo posible que  as alternativas do
seu discurso abranxese a transversalidade
da actividade social. Eran conscientes de
que esta tarefa precisaba dunha pedago-
xía cultural audaz para facer fronte aos
tópicos que aferrollaban e tollían a au-
toestima   do pobo. 
En palabras daqueles próceres, ningún tó-

pico tan sobado como o amor a Galicia.
Escoitámolo aínda hoxe a cotío nos máis
diversos tons declarativos, xa sexa para
mitigar sentidas protestas de galeguismo,
ou para encubrir a turba apariencia de ac-
cións inxustificables.
Vicente Risco cuestionaba os comporta-
mentos dos sectores sociais que deosta-
ban a cultura galega coa argallada
recorrente de que “amaban a Galicia como
el que más”. Velaí o tópico, o clixé, a frase
estereotipada con que todos os malos ga-
legos e galegas queren desimular a falta
de conciencia patriótica. Peña Novo, unha
das mentes máis lúcidas do galeguismo
das Irmandades da Fala, fixera o diagnós-
tico de tales comportamentos: “son os
que teñen medo a manifestárense integra-
mente galegos; galegos na lingua, gale-
gos na arte, galegos na política; galegos
en todas as afirmacións da nosa vida in-
dividual e colectiva. Medo a ser, nunha
palabra, demasiado galegos”.

Os complexos lingüísticos e culturais
están aínda ben chatandos nunha parte
da sociedade. Para removelos é preciso
unha reformulación dos métodos empre-
gados que nas últimas décadas non foron
válidos. Porque nunca tivo a lingua ga-
lega tantos medios e recursos humanos
para dignificala e normalizala como du-
rante as últimas décadas, e, sen em-
bargo, os resultados acadados foron máis
ben magros. As organizacións sociais,
sindicais e políticas careceron de re-
alismo e foron dadas a practicaren o vic-
timismo  e ocos rituais como medios para
acadaren o obxectivo da galeguización.
De aí o fracaso. 
A falta de coherencia é outros dos nosos
andazos. Imaxinan  vostedes a un gan-
deiro participando nas concentracións en
defensa do sector lácteo á hora do xantar
bebendo viño de Rioja? Pois si, eu pre-
senciei esa contradición. E tamén a dun
grupo de escritores en lingua galega que

despois de parti-
cipar nunha
mesa redonda
denunciando o
abondono do
sector do libro
acuden a mollar
a palabra con
viños etiqueta-
dos en castelán?
Tamén eu presencie ese feito. E que dicir
dos que podendo ter unha escritura de
propiedade ou outorgar un testamento
en galego desaproveitan á oportunidade
e consinten que llelos fagan en caste-
lán?. Ou dos que perpetúan nos cemite-
rios a memoria dos galegos falantes en
castelán?.
A s Irmandades da Fala insistiron moito
na importancia das conductas indivi-
duais, na fortaleza das conviccións para
remover os atrancos  e avanzarmos  na
recuperación dos nosos sinais de identi-
dade. Estamos en tempos de mudanzas
sociais que nos deben obrigar a artellar
novas maneiras de exercer o maxisterio
galeguista con propostas imaxinativas e
integradoras. 

Por: Xosé González Martínez Presidente Foro E. Peinador

Nós e as Irmandades da Fala

A
situación de preca-
riedade do emprego
nestes momentos é

común en todo tipo de tra-
ballos e en todos os secto-
res. As situacións que teñen
que sufrir os investigadores
durante a súa carreira non
escapan a este problema, á
precariedade e ás contin-
xencias comúns do mercado
de traballo. Aínda así, non
sendo exclusivos, a investi-
gación experimenta uns pa-
radoxos propios que veñen a
dificultar o xa complicado
mundo laboral para o per-
soal que tenta desenvolver
a súa carreira profesional
nestes eidos.
Xeneralizando, cómpre su-
bliñar que a valoración e
ponderación dos investiga-
dores en ciencia para optar
as diferentes prazas e bol-
sas, realízase en base a uns
parámetros de produción li-
gados intimamente á canti-
dade de investigacións e
resultados que se difunden
en artigos publicados en re-
vistas especializadas. Canto
maior impacto teña a re-
vista, máis xente a vexa,
máis xente a cite ou máis
xente se basee nela para re-
alizar as súas propias inves-
tigacións, maior será a
valoración que terá a revista

e o artigo que se publique
nela. Aínda que con diferen-
zas en como se sopesa a
produción científica, todos
os índices que van a axudar
ao persoal a optar a un tra-
ballo responden a unha
mesma premisa: canto máis,
mellor. Cantos máis artigos
se teñan publicados, ade-
mais de completar o currí-
culo con moitas outras
actividades, mellores e máis
posibilidades de atopar fi-
nanciamento aparecerán.
Á hora de procurar ter un
currículo máis competitivo
para poder seguir a desen-
volver o seu labor profesio-
nal sen un contrato
vinculante co mundo da in-
vestigación é onde os inves-
tigadores se atopan con
estes paradoxos que se no-
meaban anteriormente. Para
un investigador, e para cal-
quera traballador, o tentar
mellorar o currículo unha
vez que se está no paro é

algo obrigado para facerse
máis competitivo na procura
de emprego. O problema, o
paradoxo no caso dos inves-
tigadores reside cando
dende o paro, na vez de me-
llorar ese currículo cun ca-
rácter formativo como
sucede na maioría dos
casos, esa mellora tense que
realizar facendo o mesmo
traballo que se estaba a
facer antes de rematar o
contrato: tentando publicar,
investigar e realizar o resto
de tarefas propias da inves-
tigación. Se se une a este
paradoxo que a investiga-
ción, aínda que se pode
levar a cabo en gran medida
dun xeito autónomo, tende
a realizarse máis facilmente
nos centros de investiga-
ción, dáse a singularidade
entón de que o investigador
desempregado probable-
mente acabe acudindo ao
mesmo centro ao que ía tra-
ballar antes de quedar no
paro. Outro paradoxo que
axuda a ter unha idea da
precariedade e das peculia-
ridades da investigación
neste país e no estado. Fun-
ciona así a prestación por
desemprego como un con-
trato máis de investigación
aínda que cunha legalidade
máis que dubidosa. 

A través do seu “Sabiduría
del bosque” (Trotta) en co-
laboración con Félix G. Ila-
rraz o profesor Óscar Pujol
(Tarragona 1959) intenta
nos seus traballos unir dous
conceptos un pouco es-
quencidos  quizais: Coñece-
mento e Sabiduría. Durante
moitos anos viviu a cabalo
entre a India e Occidente fa-
cendo  que coñeza amba-
las dúas culturas. E actual-
mente é Director do Insti-
tuto Cervantes en Río de
Xaneiro. O noso autor soubo
compaxinar eses dous
nomes antes aludidos e
froito delo son os seus nu-
merosos traballos desta-
cando o seu Diccionario
sánscrito/catalán  que verá
a luz pronto en castelán.
“Del Ganges al Mediterrá-
neo” (Siruela) ou “Patan-
jali/Spinoza (xunto con
Atilano Domínguez) e “El
Laberinto del Amor” (Libros
del Silencio) ademáis de
charlas, artículos e innume-
rables conferencias. Na
India hay 415 linguas das
cales a Constitución reco-
ñece dezaoito como oficiais.
E cando aquí nos pelexamos
por que lingua utilizar neste
lugar do mundo e segundo
as palabras do político e es-
critor Krishna Kripalani pa-

recéno ter bastante claro:
“Non é inusual nun fogar
indio ve- velos país conver-
sar entre eles nunha lingua
e falar cos sirvintes noutra”
Agora mesmo pronto tere-
mos nas librerías en caste-
lan outro dos seus traballos
onde abre de novo esa porta
ao coñecemento: “Patañjali.
Los aforismos del Yoga.
Yoga-Sutra” (Editorial Kai-
ros) Pero Pujol  de novo nos
sorprende cunha monografía
que a marxe da súa lectura
plantéxanos moitos interro-
gantes. Na súa “Ilusión Fe-
cunda” Pujol a través de
Samkara,  filósofo indio,
(688-720) comparable se-
gundo o noso autor para o
lector occidental con Tomás
de Aquino descríbenos a
Vida e a Obra dun home que
viviu entre a santidade e a
filosofía. Preguntas e res-
postas que ao día de hoxe e
pese ao tempo transcurrido
son de verdadeira actuali-
dade. “Samkara inicia unha
descripción de dentro afora
nese xogo de identificacións
cotiás que constitue o noso
yo. Identifícamonos con ou-
tras persoas externas a nós,
pero próximas, parentes,
amigos… e formamos unha
constelación de persoas sa-
télites que xiran o noso al-

rededor” E ao mesmo tempo
facemos nosa unha das pre-
guntas que o noso autor
plantexa: “que foi primeiro
o texto ou o autor? A pre-
gunta é en certa forma ab-
surda pois todos sabemos
que o autor precede ao
texto” Ao saborear as súas
páxinas nos ensina o impor-
tante que son os idiomas
neste caso o sánscrito que o
noso autor comenzou   a es-
tudiar de broma e agora é o
mais importante da súa
vida.   “Hai unha conciencia
que permanece inalterable
en tres estados: a vixilia, o
sono e o sono profundo.
Unha esencia que compar-
ten o dormilón, o soñador e
o esperto. Todo o demáis
por atractivo o repulsivo
que sexa é ilusorio” 

Por: Anxo Mena

A investigación e a prestación 
por desemprego

Por: Roberto Carlos Mirás

“La Ilusión Fecunda. 
El pensamiento de Samkara”
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Nestes momentos asisti-
mos a unha loita me-
diática que non

tiñamos visto ata agora.
A Política do Reino de Hespaña,
como escribiría Castelao, tíñase
dedicado a asegurar unha alter-
nancia de poder (PP-PSOE + ?)
segundo foran as necesidades
matemáticas no Parlamento.
Pujol chegou a ter un enorme
Poder en Madrid e Aznar che-
gou a “falar catalán na intimi-
dade”; Felipe González fixo seu
aquel dito “non importa que
sexa gato branco ou negro; o
que importa é que caze ratos”.
Eran aqueles tempos, froito da
Transición (santa santorum)
que parece ser foi coma un  un-
güento de Fierabrás político.
Ninguén soñaba en que un día,
unha inmensa cantidade de ci-
dadáns desta pel de touro,
como dicían os libros da miña
infancia,  mostraría os dentes e
berraría  alto e forte “”Xa non
nos  representades”, referín-
dose aos sacrosantos políticos
de salón.
Pero ese momento chegou.

Hoxe xa se dá por feito que os
votantes galegos, cataláns ,
vascos ou casteláns non co-
mungan con pedras de muíño;
queren feitos e non promesas;
queren sentirse úteis á socie-
dade en que viven; non queren
ser carne de paro, de emigra-
ción, de suburbio esquencido
por todos.
Este é o problema que hoxe se
presenta á hora de conformar
un novo goberno do Estado. Os
“santos varóns” socialistas
(mellor  diríamos do PSOE, por-
que algún  de socialista teñen
o que eu teño  de fraile de clau-
sura)  están `poñéndolle todo
tipo de paus nas rodas do Se-
cretario Xeral que, como home
saído das últimas fornadas do
partido, se decatou do cambio
profundo operado na sociedade
española, e sabe que os varóns
teñen que ser subidos, con cui-

dado de non rompelos, ao
faiado dos recordos de Karina.
Claro que algúns  levan anos,
logo de asegurarse o cocido e
ben cocido pasando polas por-
tas xiratorias, oficiando de orá-
culos de Delfos, conseguindo
ser escoitados pola xente, unha
grande maioría, coa boca
aberta. Isto lémbranos aquilo
“Roma locuta, causa finita est”.
Iso era ata estes momentos.
Agora xa non.
Claro que esta “roma política”
non ten  poderes “sobrenatu-
rais” e ninguén, agás uns can-
tos alienados politicamente, lle
concede o don da infalibili-
dade. Vistas así as cousas, os
santos varóns do PSOE veñen
de sufrir unha pequena /
grande desfeita: o xove Secre-
tario Xeral, que veñen ningu-
neando dende que foi elixido
coma tal, subíuselle ás barbas
e esfareloulles o Plan de ataque
que  tiñan preparado para a úl-
tima xuntanza do Comité Fede-
ral.
Cal é o problema dos vellos “so-
cialistas”? Pois, non é outro
que o medo a perder comba nas
decisión que atañen á goberna-
bilidade do Estado Español nos
próximos catro anos. Catro anos
que poden ser suficientes para
xubilalos a todos e non entre-
garlles as chaves precisas para
abrir as portas xiratorias que
tanta “enjundia”, que diría un
castizo castelán, teñen. Ese é o
problema. Gobernar con Pode-
mos que, en principio defende
o que eles non se atreveron a
defender  en todos estes anos
en que gobernaron e co-gober-
naron, é algo que polo que os
leva o demo. Quedar fóra de
bolos e que ninguén os consi-
dere “aiatolás”, gardadores das

esencias,  é algo para eles in-
sufrible. E algunhas das novas
camadas que creceron ma-
mando nos ubres de poderes
autonómicos ver que se lles es-
cabulle entre os dedos a posi-
bilidade de picar máis alto é
algo que as saca de quicio. Pero
así están as cousas de palacio.
Aquí nesta Terra Nosa (dona e
señora, como gustaba chamar-
lle o finado Pepe Cuíña) as cou-
sas non están mellor.
Para uns temos que manternos
fieles á causa, gardiáns das
esencias do nacionalismo ga-
lego que, segundo lle parece
está en perigo; para os máis
temos que deixar de vernos o
embigo e voar alto como  as
gaivotas (non as do PP, cui-
dado!!). Entender que aquí e
agora os problemas políticos
urxentes son conseguir que Ga-
licia sexa escoitada alí onde de-
ciden por ela: Parlamento
Español e Parlamento Europeo,
sobre todo. Como? Da única
maneira posible: estando pre-
sentes neses foros de debate e
decisión. E isto como se conse-
gue se aquí estamos empeña-
dos e conformar reinos de
taifas, con minúsculos poderes,
que nin sequera chegamos  con
claridade aos concellos? Ese é
o noso problema nestes mo-
mentos. Ser quen de presentár-
monos diante dos galegos
cunha opción política clara,
sen fendas, polas que se poidan
escapar  alentos importantes,
cun programa de goberno para
rescatar aos galegos e galegas
desta situación de emerxencia
na que viven: emerxencia na
utilización dos nosos recursos
endóxenos (que son moitos
máis dos que se ven na toa); ;
emerxencia dos nosos maiores

que teñen que vivir , malvivir,
cunhas pensións de miseria que
non lles permiten ocupar unha
praza decente nun Centro  axei-
tado, para estas idades; emer-
xencia do noso idioma que está
sendo máis valorado no estran-
xeiro que na propia Terra;
emerxencia dos nosos estudan-
tes, universitarios que trunfan
alí onde teñen que emigrar e
aquí non se lle dan medios para
demostrar as súas  capacidades;
emerxencia nos que  teñen que
mancharse as máns remexendo
os restos domésticos tirados
nun contedor por se atopan
“algún restos” de comida para
levarse á boca; emexencia para
os traballadores con soldos de
miseria e para os que  nin se-
quera poden soñar con iso. Para
todas estas cousas precisamos
“ser gobernantes das nosas po-
tencialidades como País”. O de-
máis, a reivindicación dos

sinais de identidade temos que
sentilas moi fondamente, temos
que telas no corazón ; temos
que xuramentarnos non es-
quencelos nunca e cando teña-
mos conseguido un nivel de
benestar decente, seguro , ilu-
sionante para as nosas xentes,
entón será o momento de pre-
sentármonos alí onde sexa pre-
ciso e reclamar, pero coa forza
do noso traballo social, educa-
tivo, investigador, laboral etc.,
ben feito, o seu apoio.
Non teñamos dúbida de que se
así o facemos non haberá me-
dios pesebristas que poidan
desfigurar nin enganar aos ga-
legos/as; estes/as saberán,
porque a realidade da súa vida
así llelo vai confirmar, que os
cantos serea dos televexos e
dos medios que traballan “pro
domo sua” son os estertores da
norte política e social dos que
durante séculos estiveron chu-
chándolles o sangue seu ou dos
seus antepasados.

O pote está fervendo
Por: Guillermo Rodríguez Director
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Opinión

P
P e PSOE, canda determinados vo-
ceiros radicados nunha visión
centralista e dependente, semen-

taron con certo suceso o mito da Galicia
subsidiada. Segundo esta tese vivimos
da caridade do Estado e o que compre é
pedir sempre solidariedade. O prezo por
esa caridade sería non facer moito bal-
bordo nin confiar nunha Galicia prós-
pera dende a nosa iniciativa empresarial
e civil.
Estes días a prensa galega denuncia o
que xa manifestou a plataforma gale-
guista Somos Nós na pasada primavera.,
canda a precampaña das locais. Os con-
cellos galegos reciben dos fondos esta-
tais só o 3% (menos de 583 M€ sobre
uns 17.600 M€), cando por poboación
haberíamos recibir case outro tanto.
Cando menos 500 M€ que nos substráe
o Goberno central. Porque  o lexislador
español despreza o avellentamento e o
espallamento da nosa poboación e só
considera o número de habitantes de
cada concello. Dándolle máis diñeiro
porcentualmente ás cidades e pobos
grandes, seguindo aquela máxima mese-
taria: “cabalo grande ande ou non
ande”. Solución: a de sempre, que nos
dean  o noso (é dicir uns 1100 M€/ano)
e xa o repartirá o Poder Galego como
acordemos. Algo de solidariedade viría
ben, tendo en conta eses dous factores
poboacionais que sofrimos. Pero no fi-
nanciamento local até de agora somos

nós os que lles
achegamos aos
outros.
Canto ao finan-
ciamento auto-
nómico, o
Orzamento da
Xunta non
acada os 9000
M€, mentres que a recadación fiscal da
Axencia Tributaria estatal na Galicia no
2015 andará polos 12400 a 12500 M€.
A diferenza non a valen os servizos que
lle presta o Estado a Galicia, bastante
residuais, fóra da cobertura do desem-
prego. Expertos universitarios fixaron o
déficit fiscal do noso País no 2012 nuns
1460 M€. Se a estes cartos lles engadi-
mos os máis de 500 M€ de déficit en fi-
nanciamento local teríamos 2000 M€
máis ao ano Un 22% máis para o Orza-
mento da Xunta de cada ano. Máis de
750 €/ano por cada persoa residente en
Galicia. 
Sn contar con que pagamos máis cara

a enerxía eléctrica, malia producir nós
esa enerxía cun elevado custo ambien-
tal. Porque sofrimos unha tarifa que be-
neficia aos territorios non produtores de
gran consumo doméstico, como Madrid.
Cumpriría irmos botando abaixo o mito
da Galicia subsidiada, comezando polo
ámbito das pemes e profesionais, que
serían dos máis interesados nunha Gali-
cia autogobernada.

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

O mito da Galicia subsidiada.

S
emella que son millóns os cida-
dáns españois que prefiren o plu-
ralismo á hexemonía e explorar a

cultura do compromiso, tan allea á his-
toria de Castela e tan presente noutras
mentalidades ibéricas, como a galega, a
portuguesa, a vasca ou a catalá.
Fronte a esta temperatura social, a opi-
nión publicada en Madrid, á destra e á
sinistra e os que mandan no capitalismo
castizo de amiguetes, na economìa re-
gulada (grandes bancos, distribución
eléctrica, grandes complexos construto-
res-concesionais) chaman por unha
santa alianza constitucionalista, pola
reedición do pacto dinástico entre PP e
PSOE, ampliado agora ao comodín de
Ciudadanos. Un goberno de ampla base
parlamentaria para enfrontar “las refor-
mas pendientes”.
E resulta que as reformas pendentes

son as que posibiliten completar a mu-
tación constitucional desenvolvida nos
últimos anos. Sacralizar a estabilidade
orzamentaria e os recurtes e recentrali-
zar o Estado, limitando aínda máis a au-
tonomía do noso País e suprimindo
practicamente a autonomía local. Re-
centralizar para anular os poderes locais
e territoriais, próximos á cidadanía e
deste xeito, posibilitar a privatizaciòn
de amplas àreas da acción pública dende

unha perspectiva centralista, a prol das
grandes empresas concesionais españo-
las, alicerces dese capitalismo castizo
de amiguetes, e en claro prexuizo dos
emprendedores galegos. Madrid como
factótum dunha España única, cunha
única lingua, cultura e clase dirixente.
O PSOE historicamente mercoulle á de-
reita este discurso. Velaí a redución das
prestacións por desemprego (Felipe
González, 1992) ou o golpe de temón
austerizante de Zapatero en maio de
2010. Velaí como todos os ex do feli-
pismo, dende Rubalcaba ou Corcuera até
Ybarra ou o propio González, defenden
os intereses desta santa alianza, coa
mesma fachenda coa que defenden os
intereses desas eléctricas coas que
xogan ás portas xiratorias.
Nesta conxuntura, enténdese a xogada
de Pedro Sánchez na xunta do sábado 30
do máximo órgano socialista entre con-
gresos. Consciente que pactar a santa
alianza afástao da meirande parte do
seu electorado e condena  PSOE á irre-
levancia no medio prazo, someterá a
proposta de pacto á que chegue con ou-
tras forzas progresistas ao plebiscito da
afiliación, que gañará sen atrancos .Por-
que a meirande parte da afiliación so-
cialista son xente do común que vive e
pensa como tal.

A santa alianza

N
on sa-
b e r í a
dicir se isto que vi-

vimos algúns mozos gale-
gos na actualidade é unha
desgraza ou unha sorte.
Falo da emigración, da ne-
cesidade de marchar a

outro país para ter unhas
oportunidades laborais á
altura das nosas espectati-
vas e da nosa preparación.
No meu caso, xa me picara
o verme das viaxes durante
un par de intercambios no
instituto; mais tarde o
Erasmus amosoume que
era posible atoparse moi a
gusto lonxe da casa.
Cando, ao rematar a ca-
rreira, chegou o momento
de facer as maletas, non
houbo bágoas. Tiña a sen-
sación de que se non mar-
chaba estaba a perderme
algo, e non andaba equi-
vocada. Non foi a necesi-
dade a que me empurrou a
dar o salto, senon as
gañas de ampliar horizon-
tes e aprender idiomas. E
hoxe en día doume conta
de canto me aportou pasar
este tempo fóra do niño.

Hai dous ou tres
anos apenas me

sentía identificada
coas mozas da
Alemaña ou de
Venezuela, por
exemplo. Sabía
que cada país era
un mundo en mi-
niatura, cos seus
costumes inter-

nos, as relacións dentro
das familias,  a política, a
maneira de pasar o tempo
de lecer, as aspiracións
dos seus cidadáns, etcé-
tera. Cada vez que coñecía
a alguén doutro país,
achegábame a esta persoa
con curiosidade pero sem-
pre tendo presente que
existían moitas caracterís-

ticas que nos diferencia-
ban porque tiñamos orixes
e percorridos distintos.
Mais co paso do tempo e
despois de moitas expe-
riencias compartidas, algo
foi cambiando na miña
percepción dos demais.
Aquí en Dublín conflúen
persoas de todos os conti-
nentes, sobre todo xente
nova. É unha das cidades
europeas con mais poboa-
ción estranxeira. En cal-

quera actividade que facía
había persoas de todos os
lugares, dispostas a pasar
un bo rato e aprender os
uns dos outros, sen prexuí-
zos e sen facer demasiadas
preguntas. Pouco a pouco
funme integrando nesta
“masa” de mozos expatria-
dos que lle dan tanta vida
a este recuncho do pla-
neta; comunicándome na
lingua común que aquí
temos, o inglés, e sacán-
dolle o máximo partido a
esta mistura cultural a que
estou exposta cada día.
Todos chegamos aquí bus-
cando unha mellora, con
algo de valor que aportar
á mesa común, con preo-
cupacións, soños e dife-

rentes maneiras de percibir
os acontecementos. Foi
aquí coma podería ter sido
noutro sitio. Todos fumos
evolucionando, amoldán-
donos e acollendo as
novas persoas e costumes;
adoptando atitudes mais
flexibles e abertas ao cam-
bio. Eu son unha mais
neste exército de xente
nova loitando polo seu fu-
turo, desta xeración que
vai mais alá de pasaportes
ou fronteiras. Hoxe en Ir-
landa e, por que non,
mañá no Perú.
Por iso, a pesares da mo-
rriña e dos momentos difí-
ciles, non podo deixar de
salientar a parte positiva
da situación económica
que atravesamos e agrade-
cer a inestimable bagaxe
coa que hoxe volvo á miña
terra. 

Por: Andrea Goro

Unha galega en Dublín 
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Letras

“Sombra de luna”, de “Koki” presentado na Casa
de Galicia en Madrid

O acto contou coas intervencións de Vicente Araguas, Antonino Nieto e Basilio Cañada

“
Sombra de Luna, é a metamor-
fose interior da alma  do poeta.
É unha vida en moitas vidas que

deambulando desde Harlem á
Quinta soñan e sofren  diariamente,
no limbo das palabras”. Desta forma
define o seu libro o poeta galego
afincado en Nova York desde os
anos oitenta, Francisco Álvarez
“Koki”. A obra, a duodécima do
autor, compóñena 72 poemas que
reflicten as inxustizas, ilusións,
amor e dor sobre as vivencias na ci-
dade dos rañaceos.
No acto interviñeron  o coordinador
de Actividades, Ramón Jiménez, en
nome do director da Casa, seguido
do presidente do Grupo Editorial
Sial Pigmalión, Basilio Rodríguez ;
o crítico literario e poeta Vicente
Araguas; o poeta e xestor cultural
Antonino Nieto; e o propio autor,
Francisco Álvarez “Koki”.

Rodríguez Cañada sinalou que o
autor “fusiona os recordos e re-

membranzas da adolescencia e pri-
meira mocidade en terras galegas

coa fascinación e o descubrimento
da Gran Mazá. Sintetiza a experien-
cia do desarraigamento coa litera-
tura en xeral e a poesía en
particular, nunha obra que tamén é
unha homenaxe aos seus autores
de referencia”.
Para Vicente Araguas, “Koki é un
poeta que está fóra, pero que
nunca estivo fóra, porque a súa
poesía é como estar na casa, pero
coa lúa dentro”.
Mentres, Antonino Nieto, que reci-
tou algúns dos seus poemas, define
a obra como “o fogar: o oco pro-
fundo da terra: recordos entre sabas
de tempo” e a Koki, “nese arcón da
alma do que tanto fala no libro sala
de espellos, varre mares embrute-
cidos, rompe sanador o ouro dos
fusís”.
Pola súa banda, para Francisco Ál-
varez “Koki”, que é autor dunha

ducia de libros, deles varias anto-
loxías de escritores hispanos en
Nova York, esta obra é “unha can-
ción en parto de trinta anos, aga-
rrado á saia da dor e do goce” e na
que aparecen moitos aspectos da
vida que ilustrou con algúns poe-
mas como, Despertar, “onde os mi-
nutos, son un afiche do demo”. En
Ausencias, fai unha homenaxe ás
Nais da Praza de Maio, e nel  pide e
berra “pechar esta necrolóxica”.
Tamén están os temas propiamente
da cidade. En Luna llena, “o vento
da paixón é un trasgo solitario”.
Manuel, dedicado a un xornalista
amigo asasinado polos narcos. Ou
en Broadway, onde a rúa é un río
de xente, con diferentes historias.
“En Sombra de Luna, abro o cora-
zón para que leamos como dicía
Lorca ao duende, o duende de Som-
bra de Luna”, dixo.

n O poeta Francisco Allvarez KOKI co seu libro “SOMBRA DE LUNA”

O
premio Xerais do
pasado ano recaeu
sobre a primeira

novela do xornalista Héc-
tor Cajaraville, o que ilus-
tra ben a incorporación á
narrativa actual de auto-
res vidos do mundo dos
medios de comunicación
e que, en ocasións, esce-
nificano propio oficio e as
penurias que está a afron-
tar. A tendencia tennos

deixado propostas singu-
lares e de calidade como
o é tamén este título.
Todo o libro supón un
xogo literario. Xa desde o
comezo desvélasenos que
o que temosentre as mans
é o conxunto de textos do
protagonista Bieito San-
marful, xornalista de pro-
fesión, publicado trala
súamorte en 2015. Máis
concretamente trataríase
da terceira edición, tal e
como indica o prologuista
da selección, ex-director
do xornal Loaira no que
traballaba Bieito. O pró-
logo resulta verosímil e
presenta fielmente, malia
a ficción, o que imosato-
par a continuación: un-
haescolma dos artigos

que foran aparecendo en
Loaira acompañada de
textos auxiliares como as
anotacións que o propio
autor ía elaborando no
período no que estaba a
redactar o artigo, poe-
mas, correos electrónicos
ou textos xudiciais. Des-
texeito accedemos en
todo momento ás intimi-
dades que acompañan o
nacemento dun texto, en-
tendendo por intimidades
a intrahistoria, familiar,
persoalou anecdótica,
que subxaceao proceso
creativo. A data que
acompaña cada un dos
textos é fundamental para
coñecer como se cocen os
artigos así como para si-
tuar as reaccións dos lec-

tores, ao tempo que se-
cuencia a biografía do
protagonista. 
O debuxo da sociedade
galega, irónico e certeiro,
con alusións ás cuestións
da lingua, unha das máis
presentes, ao feísmo ar-
quitectónico, ásfestas
populares, ás historias in-
verosímiles inherentes a
algunhas emigracións, á
choiva, aosalcumes, ao-
camiño de Santiago,
aoauxe do maratón ou
ámobilización do voto en
xornada electoral, amal-
gámase coa historia per-
soal de quen odeseña.Dun
lado a socioloxía galega,
xa de por si ben caracte-
rizada nos textos públi-
cos, perfílase mellor nas

reaccións que os lectores
lle fan chegarao autor e
que este despois incor-
pora como paratextos, ta-
mizados ás veces polas
súas valoracións. Por
outra banda, a historia
interior do protagonista
tínguese de crítica a unha
sociedade que dá cober-
tura a comportamentos
pouco exemplares. A
mesma coherencia entre o
persoal e o social se per-
cibe entre o humor que
impregna os artigos e a
ironía de quen asina os
textos, cuxa personali-
dade imos descubrindo a
través do diario. A re-
tranca, outra das caracte-
rísticas nacionais, mitiga
a dureza das experiencias

tratadas. Bieito Sanmar-
ful amósanos, ás veces
case sen querer, a rela-
ción complicada cosavós
maternos, a soidad e crúa
da nai, os desenganos
amorosos, a evolución da
enfermidade e, contra a
fin, a consciencia da
morte. Congruencia e ori-
xinalidade son dúas das
características dunha pro-
posta que se le con faci-
lidade malia a
experimentación formal e
a multiplicidade de temas
que combina á perfección
a dimensión máis colec-
tiva con aquelamáis par-
ticular. 

Por: Inma Otero Varela

Crónicas do público e do persoal.
Héctor Cajaraville, De remate (Xerais, 2015)
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Programa de Lecer 
do Fórum Metropolitano 

e do Ágora 

A Xunta de Goberno local da Coruña
aproba a estratexia Eidus-Coruña 

Ofrecen 117 talleres distintos con
3.310 prazas dispoñibles

Baseado no dereito á vivenda as axudas alcanzan os
15 millóns de euros 

A
Concellería de Culturas,
Deporte e Coñecemento
ofrece unha ampla  oferta

de programas de lecer que terán
lugar no Centro Ágora e no Fórum
Metropolitano nos vindeiros
meses. Impartiranse , a partir do
1 de febreiro, 117 obradoiros dis-
tintos (58 no Fórum e 59 no
Ágora) En total, haberá 3.310
prazas disponibles nos dous equi-
pamentos. 
O Programa de Lecer ofrece obra-
doiros de temática variada. Así,
haberá 17 cursos sobre historia e
arte nos que se tratarán sobre o
mundo da pintura, escultura ou
animación; e outros 11 sobre ar-
quitectura da Coruña, que inclui-
rán actividades como paseos por
diversas zonas do municipio, para
coñecer a súa historia e arquitec-
tura. Cada centro impartirá cursos
de fotografía, astronomía, cine ou
literatura, música, teatro, creati-
vidade manual e programas dedi-

cados as persoas maiores de 65
anos nas que
se inclúen obradoiros de memoria,
iniciación a lectura ou actividades
motrices para manterse en forma.
Ademais, o centro Ágora acollerá
9 talleres de cociña e do mundo
da gastronomía totalmente dis-
tintos, desde cociña para princi-
piantes, de tempada, italiana,
africana e de repostería sen glu-
ten ou creativa.
Unha vez feita a inscrición de
continuidade e preinscrición, o
venres 15 de xaneiro  celebrouse
o sorteo de prazas. As listaxes dos
talleres adxudicados  están  dis-
poñibles en ambos os dous equi-
pamentos, ademais da web
municipal e no teléfono de aten-
ción cidadá 010. A inscrición for-
malizouse os días 19 e  20. A
partir do 28 as prazas que puide-
ran ter quedado vacantes queda-
rán a disposición de quen as
solicite.

O
alcalde manifestou en
rolda de prensa que es-
pera que os orzamentos

municipais queden aprobados a
principios deste ano, aínda que
solicitou ao PSOE que “remita in-

formación sobre que é o que
quere facer nos presupostos e
cales son os seus proxectos e
prioridadesdentro dos mesmos”
A Xunta de Goberno local extraor-
dinaria deste luns deu o visto e
prace ao proxecto de Estratexia
Integral de Desenvolvemento Ur-

bano Sostible EIDUS Coruña pola
que a cidade opta a uns fondos
europeos que, nesta primeira
convocatoria, chegan aos 15 mi-
llóns de euros. “O Executivo se
compromete a que esta partida,

de conseguila, irá dentro dun in-
vestimento total de algo máis de
20 millóns de euros destinados a
realizar un proxecto de rexenera-
ción urbana que ten como obxec-
tivo facer da Coruña unha ‘Cidade
dos Dereitos’”, explicou o alcalde
na rolda de prensa que ofreceu

tras a xuntanza. Este proxecto
será de carácter transversal. 
“Trátase de que na nosa cidade se
garanta o dereito á vivenda, a ac-
cesibilidade á mesma, a rexene-
ración de espazos públicos e a
erradicación de espazos precarios
Por outro lado, o primeiro edil
tamén se referiu á negociación en
marcha co grupo socialista do
proxecto de Orzamentos Munici-
pais para este 2016. “Agora
mesmo, o PSOE demandou máis
información, e nos volvemos a
pedir que nos remita a súa vez
documentación sobre que é o que
quere ver dentro dos orzamentos,
que opina do proxecto e que in-
tereses ten dentro dos mesmos”,
engadiu. “O  único que sabemos
é que procuran uns presupostos
máis ‘expansivos’, pero non en-
tendemos como é posible chegar
a eles sen non é con suba de im-
postos. Cremos que a nosa previ-
sión de ingresos, realizada en
base aos informes dos servizos
administrativos, é moi realista”,
destacou Ferreiro.

Galicia
Redacción de A CORUÑA

A Coruña debe afrontar a celebración da Copa do Rei de
baloncesto en clave de oportunidade, e de reivindicación

de valores”, Xulio Ferreiro, alcalde

OPazo de María Pita acolleu
este luns o sorteo de em-
parellamento da fase final

da Copa do Rei de Baloncesto, que
se disputará entre os días 18 e 21
de febreiro na Coruña. No evento
participaron representantes de
cada un dos equipos clasificados
para o torneo. O alcalde da Co-
ruña,  o presidente da Deputación,
o entrenador do Deportivo,  e o
xogador Lucas Pérez, foron as
mans i nocentes e ncargadas de
realizar o sorteo. O rexedor mani-
festou que a cidade debe acoller á
celebración da Copa do Rei da ACB
“como un evento deportivo de pri-
mer nivel, que representa moito
máis e que debemos afrontar como
motor económico, oportunidade e
reivindicación de valores, cues-
tións todas elas fundamentais nes-
tes difíciles tempos”. 

O primeiro edil reflexionou sobre a
celebración deste evento nunha
cidade que aposta polo deporte de
base. “Esa adrenalina e esas emo-
cións que se vivirán no Coliseum
nos colocarán entre os máis gra-

nado da elite baloncestistica, pero
tamén ante sensacións moito máis
fondas, que nos levan a situar na
primeira liña os principios popula-
res, que trazan pontes como as
que debemos establecer entre os

grandes xogadores, que disputarán
a competición ante millóns de
ollos, e os rapaces e rapazas que
botan unhas p achangas en cal-
quera das canastas que hai e que
estamos a colocar na cidade”. “Un

deporte que olvida as súas orixes
torna noutra cousa, traiciónase a
si mesmo. Non caeremos nese
erro. Sabemos que as canastas das
estrelas só teñen sentido se fan
mellor a quen a esta hora lanza un
balón ao taboleiro en calquera ba-
rrio da Coruña. Non existen uns
sen os outros”; engadiu. 
Ferreiro manifestou que o evento
deportivo “non será exclusivo da
Coruña, será a copa de toda Gali-
cia”. “Reivindicamos o básquet
local, o do vello Bosco e Fernando
Romay; o do Básquet Coruña e as
súas poboadas categorías de
base”, indicou, para engadir: “Pero
tamén somos Galicia, e lonxe de
localismos e rivalidades mal en-
tendidas, é para nós un pracer
acoller como equipo local ao Obra-
doiro de Santiago. Nunca 70 qui-
lómetros estiveron tan preto”. 

Xulio Ferreiro participou no sorteo de emparellamento dos equipos finalistas da Copa do
Rei da ACB, que se disputará na cidade entre o 18 e 21 de febrero
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Sesión de investidura do
novo Reitor da UDC

Nace Prestogal veciñanza, unha
plataforma web para promover o

consumo colaborativoXulio Ferreiro, que asistiu a ́ investidura de
Julio Abalde, recon ̃eceu o labor desenvol-
vido polo equipo saínte, liderado por Xosé

Luis Armesto

O
alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro,
asistiu este martes ao acto de in-
vestidura de Julio Abalde como

novo reitor da Universidade da Corun ̃a
(UDC), nun acto celebrado no Paraninfo.
O rexedor quixo facer un recoñecemento
ao labor desenvolvido polo equipo sai ́nte,
liderado por Xosé Luis Armesto, así como
desexou “toda a sorte aos entrantes”. O
primeiro edil da Coruña, profesor de De-
reito Procesual da propia UDC, destacou
a importancia de que Concello e Univer-
sidade manten ̃an unha relacio ́n fluída e
colaborativa. “E ́ moi importante non so ́
manter, seno ́n afondar, na gran relacio ́n

que agora teñen estas dúas institucións e
que se debe plasmar na cooperación en
todos os ámbitos posibles”, indicou.
Ferreiro recordou que “a Universidade,
como non nos cansamos de dicir dende
este Goberno, é un dos grandes motores
da Coruña”. Neste senso, o rexedor recor-
dou que “precisamente por esa condición,
e pola importantísima labor que desen-
volve, a UDC debe contar co apoio insti-
tucional suficiente”. “Non podemos
permitir que se apliquen recortes neste
aḿbito, nin que se furte á cidadaniá o de-
reito a un ensino público de calidade”, re-
cordou.

Aconcelleira de Políticas Sociais,
Concha Fernández, presentou  a
plataforma web Prestogal, que

quere promover e potenciar o consumo co-
laborativo na  cidade compostelana.. Fa-
cilitará o intercambio, préstamo e cesión
de recursos entre os veciños e veciñas da
cidade.
Na  presentación a concelleira  estivo
acompañada de traballadoras sociais, re-
presentantes da Asociación de Veciños e
Veciñas "As Marías" e das seis traballado-
ras de Promove, a empresa compostelá en-
cargada de deseñar, adaptar e implantar o
Prestogal no  concello.
A sociedade ten por diante o reto de pasar
do consumo e gasto individual incontro-
lado, cara un re descubrimento do ben co-

lectivo. As administracións, como non
pode ser doutra forma, teñen  moito que
facer para promover e apoiar este cambio
de actitude da nosa sociedade.
O Concello de Santiago, consciente da ne-
cesidade de intervir promovendo este
cambio cara unha sociedade mais sostible
e solidaria no ámbito local, pon en marcha
o Prestogal veciñanza. Dende o Concello
apóstase por impulsar unha plataforma
pública como o Prestogal, porque se cum-
pre así con tres obxectivos que encaixan
nas liñas de Goberno municipal: facer
unha cidade máis sostible, reducindo o hi-
perconsumo; facer unha cidade máis par-
ticipativa, fortalecendo o tecido
asociativo nos barrios; e facer unha cidade
máis solidaria.
O Concello financia a adaptación do Pres-
togal á cidade de Santiago, achegando
unha ferramenta que facilite os intercam-
bios, préstamos e cesións de recursos
entre a veciñanza.
Ademais, o persoal da área de Políticas So-
ciais que fai a intermediación con persoas
sen recursos do concello terá un perfil de
usuario na plataforma para lanzar peti-
cións que podan ser respondidas por veci-
ños e veciñas solidarias de Compostela.
Durante o ano 2016 farase seguimento e
avaliación dos resultados do Prestogal
como experiencia piloto, que se implan-
tará en colaboración coa Asociación "As
Marías". Un convenio asinado entre o Con-
cello e esta Asociación, permitirá implan-

tar a ferramenta entre a veciñanza das
rúas Espírito Santo, Basquiños, Pastoriza,
Santa Clara, San Roque, Oviedo, Avda de
Coimbra, Avda de Salamanca e Praza de
Ultreia.
Ademais da ferramenta web, o proxecto
piloto contempla a identificación e impli-
cación dos responsables dos Puntos Pres-
togal no barrio. Os puntos Prestogal
poden ser establecementos de hostalería,
comercios ou centros socioculturais que
sirvan de espazos de encontro ou depósito
dos obxectos que se prestan, ceden ou in-
tercambian.
O primeiro punto Prestogal identificado no
barrio é o Hervor&Fervor, un local de hos-
talería cuxos responsables, Ramón e Cris,
manifestaron e asinaron un compromiso

para facer difusión da ferramenta a pé de
rúa, entre os clientes habituais que resi-
den ou teñen relación co barrio.
Os puntos Prestogal estarán identificados
cun letreiro na porta, e no interior do es-
tablecemento haberá uns flyers explicati-
vos do proxecto.
Antecedentes 
Hai múltiples exemplos sobre consumo co-
laborativo no mundo, que son o resultado
da integración de catro factores que están
a producir un gran cambio dende o hiper-
consumo do século XX, cara o consumo co-
laborativo do século XXI. Estes catro
factores recólleos a investigadora Rachel
Botsman e son: unha tendencia crecente
sobre a concienciación da comunidade, un
aluvión de redes sociais e tecnoloxías de
tempo real, a preocupación cada vez máis
xeneralizada sobre o medio ambiente e un
entorno de crise económica que muda o
comportamento dos consumidores.
O comportamento virtual en webs e redes
sociais estase aplicando a realidades na
vida cotiá, transformando a nosa relación
co medio baseada na satisfacción de ne-
cesidades ou experiencias, sen necesidade
de acumular obxectos ou telos en propie-
dade. É dicir, o uso imponse á propiedade
dos bens. Estes cambios maniféstanse en
tres sistemas de reorganización da nosa
relación coa contorna: a prolongación da
vida útil dos recursos, un estilo de vida
colaborativo e as necesidades de servizo
e non da propiedade.

Balance anual de Salvamento
Marítimo

N
a presentación do balance anual
de actuacións de Salvamento
Marítimo, que se levou a cabo

no aeroporto de Alvedro, estiveron pre-
sentes o alcalde da Coruña, Xulio Fe-

rreiro, a ministra de Fomento, Ana Pas-
tor,  asi como o  alcalde Culleredo,
Julio Sacristán. Tamén estiveron pre-
sentes deputados, concelleiros e outras
autoridades.



Oalcalde de Santiago, Martiño No-
riega, acudiu á Escola Infantil Mu-
nicipal de Meixonfrío-Salgueiriños

para participar cos nenos e nenas dos actos
polo Día Escolar da Non Violencia e a Paz.
As actividades deron comezo ás 10:15
horas da mañá, cando os nenos e nenas das

escolas de Conxo, Fontiñas e Meixonfrío
construíron o "Muro pola Paz". Logo diso
foi o turno do contacontos solidario "Paz-
tinete" a cargo de Anxo Moure, do colec-
tivo Bicis pola Paz. Ao acto acudiron tamén
representantes dos tres grupos políticos da
oposición, Alejandro Sánchez-Brunete, do
PP, Paco Reyes, do PSOE e Rubén Cela, do
BNG.
O alcalde de Santiago dirixiuse aos nenos
e nenas para transmitirlles "a importancia
da paz e o rexeitamento de calquera tipo
de violencia, que nunca solucionou os con-
flitos que xorden no mundo". Para o rexe-
dor é importante que se leven a cabo este
tipo de actos cos nenos e nenas máis pe-
quenos, para que dende a infancia apren-
dan os valores da paz, da convivencia e da
solidariedade.
No acto, algúns pais e nais leron en voz
alta tres desexos pola paz e os nenos e
nenas das tres escolas infantís agasallaron
con debuxos e creacións ao alcalde da ci-
dade, que invitou aos representantes da
oposición para compartir eses agasallos.
O acto finalizou cunha solta de globos
brancos no patio da escola infantil de Sal-
gueiriños e coa actuación musical de dous
profesores da Escola Municipal de Música,
que amenizaron as actividades ao longo da
mañá.
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Redacción de SANTIAGO DE COMPOSTELA

n O alcalde sostén o cartel da conmemoración.
n Uns pequenos Xenerais da Ulla.

O alcalde participa cos nenos 
e nenas das escolas infantís 
da cidade do Día da Non

Violencia e a Paz

O Entroido dos Xenerais 
da Ulla comeza  en Santiago
con atranques en Marrozos 

e Angrois

O
Entroido dos Xenerais da Ulla, decla-
rado Festa de Interese Turístico de
Galicia, comeza esta fin de semana

en Santiago con dous atranques que terán
lugar en Marrozos e en Angrois.
O Entroido dos Xenerais da Ulla é unha festa
tradicional da Comarca da Ulla, que remonta
as súas orixes a mediados do século XIX. Os
personaxes máis importantes desta celebra-
ción son os "Xenerais" e os "Correos", que
percorren a cabalo as parroquias ao longo
do día, dando "vivas" a veciños e visitantes,
acompañados dun "exército" de abandeira-
dos, coros, comparsas e parrandas.
Este percorrido polas parroquias remata nun
"atranque" ou "alto", enfrontamento dialéc-
tico por parellas, aproveitando para facer
burla e sátira de asuntos locais, de política
ou mesmo do corazón, sucedidos ao longo
do ano. Dunha parroquia a outra, o Entroido
da Ulla presenta poucas diferencias, man-
tendo en cada unha delas os mesmos trazos
definitorios que os fan únicos.
Nesta ano, ademais da promoción que se fai
dende Turismo de Santiago como nos últi-

mos anos, por primeira vez, o Departamento
de Festas do Concello habilitará unha carpa
nos lugares das parroquias onde se celebran
os atranques dos Xenerais da Ulla en San-
tiago, enchéndoa de diferentes actividades,
dedicadas especialmente ao público infantil.
As catro parroquias son Marrozos e Angrois,
e Aríns e O Eixo, que celebrarán os seus
altos os días seis e sete de febreiro respec-
tivamente.
O día dos atranques haberá en cada unha
das parroquias obradoiros de confección de
chaquetas e gorros dos "Xenerais" e "Co-
rreos" para os máis pequenos. Ademais,
unha hora antes dos "atranques" haberá en
cada parroquia unha representación de mo-
nicreques xigantes relacionada co Entroido
dos Xenerais da Ulla.
Tamén comeza o Entroido dos Xenerais en
varios Concellos da Comarca do Ulla, Silleda,
Vedra, Teo, Touro e Vila de Cruces, asi como
o  programa gastronómico deseñado con-
xuntamente entre os Concellos da Comarca
para fomentar o turismo gastronómico de
temporada.n Os nenos e nenas da Escola Infantil de Conxo.
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José Manuel Barrio Branco es-
tará outro ano en Xantar co
seu restaurante Asador´s

Jose, de Riós, especialista en car-
nes exóticas á brasa. En Expou-
rense recibiu o ano pasado o
Prato de Ouro que lle outorgou
Radio Turismo. Asador´s Jose pre-
senta á súa clientela pratos exó-
ticos como a carne de crocodilo,
canguro, angus, cebra, avestruz,
camelo, bisonte, ñu, cabalo e bú-

falo. Ademais serve carne de ten-
reira cachena da comarca, parri-
llada de mariscos, gran variedade
de peixes e outras viandas da co-
ciña galega. Actualmente a carta
componse de máis de trescentos
pratos polo que figura no Libro
Guiness dos récords. En breve ba-
terá a súa propia marca, xa que a
súa nova carta estará formada por
máis de 400. O asador conta con
distintos comedores e reservados

para poder ofrecer intimidade e
ambientes variados a clientes e
grupos. Con máis de 270 referen-
cias de viños, o menú do día
ofrece para elixir entre 19 pri-
meiros e 29 segundos
pratos. É o marco
idóneo para cele-
brar comuñóns,
bautizos, reu-
nións de em-
presa, despedidas
de solteiro, festas
privadas e ani-
v e r s a -

rios. O programa “De
bares”, de V Televisión, fíxo-
lle unha visita da man do ve-
ciño actor e director Rubén Riós.
Todo neste restaurante leva o
sinal do seu propietario: José Ma-
nuel Barrio Branco. Desde o
nome, coa súa pecu- liar in-
terpretación do
xenitivo sajón,
ata a de-
coración,
da que
tamén se
ocupou
el per-
soalmente
traendo ta-
llas, peles, fi-
guras e outros

obxectos decorativos adqui-
ridos nas súas viaxes polo
mundo. Só de reprodu-
cións de vacas conta
con máis de duascentas
pezas. Tamén se poden
ver no restaurante xira-
fas de cerámica e elefan-

tes así como e
figuras huma-
nas. 

Guía Gastronómica
O Asador´s Jose presente en Xantar

n A Bodeguilla do Asador.

n Un dos comedores reservados. n O restaurante ofrece de balde servizo de taxi desde Verín.
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Redacción de LUGO

A Deputación ofrece aos concellos axuda técnica gratuíta
para obradoiros de emprego

A
este acordo chegouse
nunha sesión da Xunta de
Goberno provincial de pri-

meiros de xaneiro na que tamén se
acordou a creación dunha comisión
técnica que elaborará a necesaria
memoria sobre aspectos sociais,

xurídicos e financeiros para a posta
en marcha do Centro de Recría.
Profesionais e académicos de reco-
ñecido prestixio no sector gandeiro
formarán parte da mesma. A vice-
voceira provincial socialista, Pilar
García Porto, avanzou que a comi-

sión técnica formarase de xeito in-
mediato e a memoria estará lista
nun prazo de 2 meses. “Un dos
principais obxectivos desta comi-
sión é a elaboración dun estudo de
mercado para que os custos do pri-
meiro centro de recría de gando

vacún público en España sexan os
máis competitivos. É dicir, para que
verdadeiramente estas instalacións
públicas aforren cartos aos gandei-
ros pola recría, cumprindo co fin
para o que naceron”, remarcou Gar-
cía Porto.  A creación da comisión
técnica e a elaboración da memoria
sobre o centro de recría é unha
obriga legal previa para levar ao
pleno provincial a proposta de
aprobación do modelo de xestión
do Centro de Recría. O prego de
cláusulas que rexen a súa xestión
pública xa foi aprobado pola Xunta
de Goberno do 22 de maio. Tal e
como explicou García Porto, para
garantir a participación directa dos
gandeiros na xestión do centro de
recría, “posto que entendemos que
son os profesionais que mellor co-
ñecen o sector e, polo tanto, máis
rendibilidade lle poden sacar a
estas instalacións”; no prego esta-

blécese a obriga dos posibles ad-
xudicatarios de contar coa partici-
pación directa dos gandeiros a
través de entidades de economía
social (cooperativas, SATS, etc).
Fronte ao modelo de xestión pú-
blica que defende o Goberno pro-
vincial, a vicevoceira desvelou que
“o PP avoga por un modelo priva-
tizador sobre o que non deu conta,
pois Candia quería facer unha con-
cesión demanial. Isto conleva que
a Deputación se desvincule total-
mente da xestión e control do cen-
tro unha vez adxudicada a xestión”. 
A Xunta de Goberno resolveu a
contratación de 3 desempregados
lucenses que comezarán a traballar
noutras 3 empresas da provincia co
Ben Empregado. Son perfís que
quedaron desertos e que se cobren
a través do INEM. Trátanse dun co-
ciñeiro, un peón gandeiro e un es-
pecialista en montaxe de cubertas.

Galicia

n Reunión da Xunta de Goberno provincial de Lugo.

O
Concello de Ourense pre-
sentouse en Fitur cunha
oferta que destaca as gran-

des potencialidades turísticas da ci-
dade: a auga, o patrimonio
artístico e a gastronomía, pero fa-
cendo especial incidencia no seu
posicionamento na Vía da Prata –
Camiño Mozárabe e, igualmente,
amosando as singularidades da
nosa cidade como capital do En-
troido galego. O departamento de
Turismo usou un espazo propio
dentro do expositor da Axencia de
Turismo de Galicia, case 1.000 me-

tros cadrados de expositor, e parti-
cipou en foros e reunións de traba-
llo relacionados co termalismo.
Ourense concorreu así potenciando
a súa presenza na ruta xacobea do
Camiño Mozárabe – Vía da Prata
dentro do Ano Xubilar 2016. O pulo
ao turismo de peregrinación será
unha das claves deste ano, ao que
se chega cun Plan Director do Ca-
miño elaborado pola Axencia de Tu-
rismo de Galicia, e que establece
unha folla de ruta a seguir ao longo
do ano. O Concello de Ourense pre-
sentou o último material informa-

tivo deseñado especificamente para
o peregrino que pasa por Ourense,
folletos elaborados desde a Conce-
llería de Turismo co apoio da Aso-
ciación de Amigos da Vía da Prata
en Ourense. Os materiais acompa-
ñan toda a renovación da sinaliza-
ción referida ao Camiño que xa se
iniciou (no Alto do Cumial e no lí-
mite do termo municipal) e se con-
tinuará durante todo o ano. De
forma excepcional por ser ano xu-
bilar, permanece aberta por vez pri-
meira a Porta da Misericordia da
Catedral de Ourense.

Entroido
Outro dos puntais da oferta da ci-
dade en Fitur foi o Entroido, unha
festividade esencialmente de rúa, e
na que a Concellería de Cultura está
traballando nunha oferta lúdica,
con animacións e obradoiros polas
tardes para os cativos. Xunto con
estas actividades, Ourense convér-
tese en capital do Entroido grazas
á cultura festiva dos barrios da ci-
dade: en Seixalbo, coa Paquita e o
Nicanor, As Eiroás, coa súa tradicio-
nal Pita, e A Ponte, co Frei Canedo
espallando o espírito do Entroido.
A Volta a España, que terá en Ou-
rense o seu punto de saída -a se-
gunda etapa sairá desde Outariz-,
foi outra das presentacións. Trátase
dun evento de máxima difusión e
amplo alcance internacional que
Ourense deberá aproveitar para
proxectar a súa mellor imaxe cara
ao exterior.

Gastronomía
O Concello tamén participou na
presentación do Salón Gastronó-
mico 'Xantar', que se celebra en na
nosa cidade do 3 ao 7 de febreiro.
O alcalde de Ourense, Jesús Váz-
quez, destaca que “acudimos a
Xantar abandeirando un dos nosos
maiores atractivos: SaboresdeOu-
rense, marca coa que queremos
amosarlle ao mundo a calidade das

nosas materias primas e a excelen-
cia das elaboracións culinarias”.
Así, o Concello levará a Xantar un
restaurante que ofrecerá unha se-
lección dos pratos gañadores dos
últimos concursos gastronómicos,
unha mostra dos mellores caldos de
Ourense e unha pulpeira. 
Termalismo
No ámbito termal, o Concello de
Ourense participou en reunións de
traballo coa Sección de Vilas Ter-
mais da FEMP e con outras admi-
nistracións e empresas turísticas
aproveitando o contorno de traba-
llo que ofrece Fitur. Pero non foi a
única cita relacionada co tema: o
xoves 21 de xaneiro, a concelleira
Isabel Castelo asistiu en París ao
comité executivo da Asociación Eu-
ropea de Cidades Termais Históricas
(coñecida coma EHTTA, polo seu
acrónimo en inglés). En decembro
de 2009, a nosa cidade foi unha
das seis cidades fundadoras da
EHTTA, primeiro e único órgano eu-
ropeo que aglutina as cidades con
patrimonio termal; unidas na de-
fensa, salvagarda e posta en valor
dos seus recursos ante a Unión Eu-
ropea e o resto do mundo. Actual-
mente, a EHTTA conta xa con máis
25 cidades adheridas a esta rede
que contribúe á construción de Eu-
ropa a través dun nexo común, a
auga, nunha aposta polo desenvol-
vemento turístico sustentable.

Ourense, destino turístico na Vía da Prata – Camiño
Mozárabe 

n A alcaldesa de Lugo e o alcalde de Ourense, cuarta e terceiro á dereita da foto, en Fitur.
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Galicia

Sober presentará en Xantar a XXXVI Feira do Viño de Amandi 

A
primeira xornada de pro-
moción da XXXVI Feira do
Viño de Amandi será na

mostra Xantar en Expourense, na
que o Concello de Sober un ano
máis disporá dun stand promo-

cional propio e organizará, entre
outras actividades, unha degus-
tación de viño de Amandi con

galo de curral de Vila de Cruces,
en colaboración co concello pon-
tevedrés. Por outra banda, o Go-
berno local, en colaboración co
sector, ultima a programación do
Mes do Amandi que encherá de
actividades os 30 días previos á
celebración da feira. Entre os
actos previstos, o Goberno local
organizará unha xornada de ma-
ridaxe de viño de Amandi con
Porco Celta, na que colaborarán
Asoporcel e a Escola de Hostale-
ría de Rosende; unha xornada
técnica sobre novos campos para
o viño, organizada pola Estación
de Viticultura e Enoloxía de Gali-
cia; un concerto en colaboración
coas Xuventudes Musicais de
Sober, así como actividades para
os máis novos entre as que se in-
cluirá a visita a unha adega.
Mes de Amandi

O Concello fará a presentación
dos actos da XXXVI Feira do Viño
de Amandi o día 20 de febreiro
ás doce do mediodía na contorna
dos Muíños do Xábrega. Ese
mesmo día dará a coñecer o car-
tel anunciador da feira, así como

os actos que se englobarán no
denominado Mes do Amandi. A
inauguración oficial da feira, que
se celebrará os días 19 e 20 de
marzo, correrá a cargo de Adega
Proencia en lembranza a seu fun-
dador, Tomás Arias, falecido o
ano pasado. O equipo de Go-
berno mantivo a primeira reu-
nión preparatoria cos colleiteiros
que están inicialmente escritos
para participar na XXXVI Feira do
Viño de Amandi. Polo de agora
hai 24 adegas anotadas para a
cita, na que o convidado de
honra será o Concello de Parada
de Sil. O rexedor, Luís Fernández
Guitián, explicou que seguen
abertos os dous concursos que o
Concello organiza para promover
o evento, un deles para elixir o
cartel anunciador, dotado con
600 euros de premio, e outro
para o deseño de barricas, cuxos
galardóns ascenden a 300 e 100
euros. O concurso para o cartel
estivo aberto ata o 31 de xa-
neiro, mentres que os interesa-
dos en deseñar as barricas
poderán anotarse ata o 10 de
marzo.

Redacción de LUGO

n A feira do viño ten gran poder de convocatoria como na edición XXXII do ano 2012.

Ábrese en Sober un concurso de decoración de barricas
O

Goberno local do Conce-
llo de Sober (Lugo) con-
voca o I concurso de

decoración de barricas con mo-
tivo da XXXVI Feira do Viño de

Amandi. As bases, que vén de
facer públicas na súa páxina web
–www.concellodesober.com- ex-
plican que os interesados en
participar se deben anotar antes

do día 10 de marzo. Deben facer
chegar os seus datos persoais e
os materiais que empregarán
para decorar a barrica, a través
do correo ordinario ou anotán-

dose no propio Consistorio. O
Goberno local porá a disposición
dos anotados os materiais e a
barrica sobre a que elaborar os
seus deseños que, de xeito obri-
gatorio, deben reflectir o espí-
rito da Feira do Viño de Amandi
facendo especial fincapé no sec-
tor vitivinícola e no patrimonio
e a cultura de Sober e da Ribeira
Sacra. Poderán participar ata 30
persoas maiores de idade. A se-
lección farase por estrita orde
de inscrición, aberta ata o día
10 de marzo. Todos os partici-
pantes recibirán como agasallo
un diploma acreditativo de ter
participado no concurso, así
como un lote de botellas de viño
de Amandi. Haberá dous gaña-
dores, un deles recibirá 300
euros e o segundo, 100 euros.
Os seus traballos serán expostos
no acto inaugural da XXXVI Feira
do Viño de Amandi. Os demais
decorados seleccionados forma-
rán parte do inmobiliario da
Feira do Viño e das casetas dos
adegueiros. Tras a celebración
da feira, o Goberno local incor-
poraraos nos seus edificios pú-
blicos, entre eles, na Casa do
Concello, no colexio, no PAI, no
centro de saúde ou na piscina,
entre outros, como un modo de
promocionar a Ribeira Sacra e o
sector do viño de xeito perma-

nente. A técnica de decoración
será libre, aínda que o Concello
pide que sexan traballos orixi-
nais. En función do número de
participantes o Concello de
Sober decidirá se cada un deles
decora unha ou dúas barricas.
Todos os anotados serán chama-
dos a semana antes da feira para
que fagan os seus traballos na
propia localidade. “Imos conver-
ter o noso Concello nun espazo
para a creación artística a se-
mana previa á feira”, explica o
rexedor.
Esta non é a única acción que
ten posto en marcha o Concello
de Sober para dar a coñecer e
publicitar a feira, a localidade e
o traballos dos adegueiros e
adegueiras da Ribeira Sacra.
Tamén segue aberto o concurso
de carteis para promocionar a
edición da Feira do Viño de
Amandi deste ano. Anterior-
mente o Goberno local fixo un
concurso de fotografía da ven-
dima en Amandi, así como un
concurso de selfies na feira do
pasado ano. O alcalde, Luís Fer-
nández Guitián, valora “o em-
peño do Concello para que a
Feira do Viño de Amandi, a nosa
localidade e a Ribeira Sacra no
seu conxunto acaden un lugar
destacado no mapa turístico in-
ternacional”, resume. n A XXXVI Feira do Viño de Amandi será en Sober o 19 e 20 de marzo.
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Redacción de OURENSE

L
ogo da súa ampla e exitosa
participación durante a
edición de 2015, a Cámara

Municipal de Montalegre, repite a
súa aposta por este salón organi-
zando toda unha serie de activi-
dades que contribuirán a
promocionar a este concello por-
tugués ubicado moi preto de Ou-
rense e co que Expourense
mantén distintos convenios de
colaboración transfronteiriza. Se-
gundo o acordado con vicepresi-
dente de Montalegre, Dr. David
Teixeira, esta localidade contará
cun amplo protagonismo en Xan-
tar 2016 e terán un día adicado,
o venres 5 de febreiro, que in-
cluirá a visita de representantes
institucionais, veciños, un show-
cooking de gastronomía local, e
actividades vencelladas co En-
troido. A Cámara Municipal de
Montalegre utilizará o stand que
ten de xeito permanente en Ex-
pourense e que lle permite estar
presente en todas as citas orga-
nizadas polo recinto feiral. Ade-
máis de promocionar os seus
recursos gastronómicos e turísti-
cos, Montalegre divulgará en

Xantar a proba Montalegre RX FIA
World RallyCross Championship
2016  que se desputará os días
16 e 17 de abril e que converten

a esta vila na capital do motor da
Eurorrexión durante eses días.
Convenio de colaboración
A Cámara Municipal de Montale-
gre e a Fundación Feiras e Expo-
sicións de Ourense (Expourense)
asinaron no municipio portugués

un convenio de colaboración para
o desenvolvemento e promoción
conxunta de ambas entidades nos
eventos que éstas organicen. A

sinatura, na que participaron o
presidente da Cámara Municipal,
Orlando Álves, e a directora de
Administración de Expourense,
Cristina Álvarez Bermejo, tivo
lugar no marco da inauguración
da XXV Festa do Fumeiro e Pre-

sunto de Barroso, que se celebrou
no municipio portugués e na que
xa se promoveu Xantar, e que
ademáis contou coa presenza do

secretario de Estado das Autar-
quías Locais, Carlos Miguel, e da
delegada territorial da Xunta de
Galicia en Ourense, Marisol Mou-
teira. Este convenio reforza a
cooperación transfronteiriza que
Expourense mantén con distintas

entidades do Norte de Portugal,
tal e como explicou a delegada
da Xunta durante a súa interven-
ción: “fixemos das fronteiras
unha ferramenta de crecemento,
en lugar de elementos de división
ou separación”. Este convenio re-
forza as xa de por si boas rela-
cións existentes entre Montalegre
e ven significar unha suma de es-
forzos que garante a promoción
das súas actividades e a visita de
galegos a Montealegre e de por-
tugueses á cidade de Ourense.
Esta estratexia que Expourense
mantén coas entidades da Euro-
rrexión contribúe a pór en valor
a gastronomía, a artesanía e o
turismo propio de cada rexión e
fomenta ademáis novas dinámi-
cas que posibilitan novas oportu-
nidades para as economías locais.
Montealegre e Expourense son
agora socios estratéxicos e xun-
tos traballarán para dinamizar o
turismo e as actividades socioe-
conómicas de ambos lados da Eu-
rorrexión. Portugal é un piar
fundamental en Xantar, tanto a
nivel de expositores como visi-
tantes.

O
Concello de Parada de Sil
estará presente, un ano
máis, no Salón de Gastro-

nomía que organiza Expourense.
Abrirá un restaurante e promocio-
nará as empresas e colectivos do
municipio así como  a súa gastro-
nomía, patrimonio e natureza xa
que todas as paisaxes de Parada de
Sil teñen unha linguaxe escondida
que se deixa oír a quen queira es-
coitalo. O Canón do Sil xera micro-
climas especiais: o seu espectacular
relevo produce unha escala natural
de ambientes, dende a paisaxe mi-
nuciosa de ribeira ata os horizontes
abertos da montaña. Preto do río,
encontrará o turista especies típi-
cas de zonas mediterráneas e sou-
tos que deixa paso, máis arriba, a

fermosas carballeiras. A Área re-
creativa de Pradomao é un bo lugar
para merendar e quizais para un
baño na praia fluvial. Tamén se
pode percorrer un sendeiro duns
catro quilómetros que, pasando por
Pradomao e a súa calzada romana,
chega á aldea da Hedrada. A Ermida
de Triguás é unha das máis coñeci-
das ermidas dunha zona en que a
arquitectura relixiosa se despeza en
múltiples exemplos. A despoboa-
ción desta comarca provocou que
se deixase de celebrar a romaría en
Triguás o 12 de setembro, Doce
Nome de María. Situado un pouco
máis abaixo da ermida está o mira-
doiro. Dende alí vese un compendio
de todas as paisaxes que contén a
Ribeira Sacra, produto dunha his-

toria xeolóxica única. Si o turista se
achega ao miradoiro de Os Torgás
(ou Balcóns de Madrid) pode visitar
o pozo situado detrás do campo de
fútbol. Esas pedras gardan a memo-
ria da loita ancestral que manteñen
a especie humana e o lobo. En En-
trambosríos encontrase un dos moi-
tos castiñeiros milenarios que hai
en Parada de Sil, inmediatamente
antes da aldea, preto da estrada de
acceso. Os Muíños de Entrambos-
ríos encontrase ao percorre o sen-
deiro, aínda que tamén se pode
acceder dende a estrada na aldea
de Entrambosríos, baixando uns
250 metros, moi preto do vello cas-
taño. Aínda quedan exemplos de
magníficos soutos (castañais) ben
mantidos como o Souto de Santo

André. Para visitar Santo André pó-
dese ir en vehículo ou camiñando
uns 300 metros dende Purdeus, pe-
queno lugar preto da Casalta. Se o
turista se detén no aparcadoiro que
hai antes do desvío a San Lorenzo
verase a zona de viñedo. Dende alí,
por camiños de servizo, hai a posi-
bilidade de dar un paseo entre as
vides. En San Adrián, Sacardebois,
está Adegas Valcar á vangarda da
última tecnoloxía. Dispón do có-
digo QR. Seleccionando o código
QR na aplicación BIDI de calquera
dispositivo móbil se pode dispoñer
en dous segundos de toda a infor-
mación da adega e os seus viños,
así como catas, novas, ligazóns, ví-
deos, e ata comprar. Adegas Valcar
está cada día máis accesible a todo

o mundo. Por outra banda, a fadista
María do Ceo, adicou unha canción
as estas adegas. Ao pe do río Mao
está a Fábrica da Luz á que se ac-
cede desde un desvío da estrada
que vai de Parada de Sil á A Tei-
xeira. Dende esta antiga central hi-
droeléctrica sae un sendeiro que
por unha pasarela de madeira per-
mite percorrer o último tramo do
curso do río Mao (percorrido duns
850 metros). 

A Cámara Municipal de Montalegre terá o seu día en Xantar

Parada de Sil promocionase no Salón Internacional 
de Turismo Gastronómico 

n Stand de Expourense na XXV Festa do Fumeiro e Presunto de Barroso.

Galicia
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A
Concellería de Educación do Conce-
llo de Ourense implicará os escola-
res na celebración do Entroido 2016

con diferentes actividades que se desen-
volverán nos centros educativos e biblio-
tecas municipais. Serán obradoiros  nos
que nenos e nenas aprenderán a elaborar
as súas propias comadres e compadres,
obradoiros, lecturas, conta contos e festas
do Entroido nas bibliotecas municipais e,
como novidade, obradoiros sobre a Festa
da Pita, coa finalidade de achegarlles aos
escolares esta celebración, única na nosa
cidade. Nos centros de ensino continúan
un ano máis os obradoiros para escolares
Primaria de confección de compadres e co-
madres. Monitores especializados despra-
záronse aos colexios levando todo o
material necesario para a súa realización
e o resultado deste traballo viuse na Praza
Maior o día 28 de xaneiro Xoves de Com-
padres e tamén acontecerá o 4 de febreiro
ás 11.30h nos tradicionais Xoves de Co-
madres. Participan nestes obradoiros un
total de 365 nenos e nenas de 9 centros
de ensino da cidade. Os obradoiros come-
zaron o luns, 18 de xaneiro no CEIP In-

maculada e se desenvolveron tamén nos
colexios Irmáns Villar, San José, Maristas,
José G García (Mende), Manuel Sueiro,

Amadeo Barroso, Seixalbo e CEE Miño.
Como novidade este ano moitos estable-
cementos comerciais da rúa da Paz están
decorados con compadres e comadres re-
alizados por alumnado dos centros parti-
cipantes. O Concello impulsa unha nova
actividade para dar a coñecer algunhas
das nosas tradicións relacionadas co En-
troido como é o caso da Festa da Pita.
Membros da Asociación cultural “Amigos
da Pita” visitaron os CEIP As Mercedes,
Manuel Sueiro e Curros Enríquez, onde
ofreceron unha charla sobre a orixe desta
festa, repartiron 30 olas por centro, reali-
zaron traballo artístico de pintado das
olas co profesorado de plástica, con pos-
terior exposición e  recollida das olas. 

Bibliotecas municipais
Desde o 11 de xaneiro trabállase tamén o
Entroido nas bibliotecas municipais, den-
tro do programa de Animación a Lectura.
Esta actividade está incluída na nova pro-
gramación deste trimestre nas Bibliotecas
co nome “Contos e estrelas”. Realízanse
obradoiros (creación de máscaras, ante-
face, disfraces con material de refuga-
llo,...) e dáse a coñecer aos nenos e nenas
dos barrios os diferentes entroidos da pro-

vincia de Ourense a través das lecturas en
alto, os contacontos, as representacións
teatrais e historias. O día 4 de febreiro ás
18,00 horas dará comezo a celebración da
festa do Entroido na biblioteca municipal
de San Francisco onde este ano, tanto
nenos e nenas como pais e nais, xa están
preparando os seus disfraces de pallaso
con material de refugallo e funxible. O día
5 de febreiro ás 18,00 horas dará comezo
a celebración da festa do Entroido na bi-
blioteca municipal da Carballeira onde ha-
berá: baile de disfraces e concurso con
diferentes categorías. Nela poderán parti-
cipar todos os que o desexen. Os días non
lectivos as bibliotecas permanecerán aber-
tas no seu horario habitual de 10,00 a
13,30  e de 16,30 a 20,00 e o luns de En-
troido e o mércores de cinza a Animación
pasará as mañás de 11,00 a 13,00 para fa-
vorecer a conciliación da vida laboral e fa-
miliar.

O Concello reforza as actividades de Entroido 
en colexios e bibliotecas 

n Grupo de participantes na Taberna do Perico.

n Aviadores na Casa do Pulpo.

n “Pepe callos” no Fuentefría.
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C
ita o comunicado as “im-
prescindibles axudas que a
Deputación destina, en ma-

teria económica técnica e xurídica,
aos servizos sociais comunitarios
dos concellos. “O ano pasado, por
estas mesmas datas, as entidades
municipais e mancomunidades,
contaban, dende o 4 de decembro
de 2014, coas bases reguladoras
que lle daban acceso a estas axudas
imprescindibles, sobre todo en ma-
teria de asistencIa aos servizos de
axuda no fogar para concellos de
menos de 20.000 habitantes, que
no caso de Ourense, son todos.  En
troques, este ano, a día 8 de xa-
neiro, non se teñen noticias das
mesmas bases e os concellos, polo
momento, non saben a qué  aterse
nunha materia tan delicada que in-
cide na vida diaria de todos os ve-
ciños/as. Tanto no caso do SAF
coma nas cuestións técnicas, os
concellos, contaban, alomenos
cunha previsión para o ano en-
trante. Dada a situación demográ-
fica da provincia de Ourense, onde

se da un alto avellentamento po-
boacional, a asistencia en materias

coma a axuda no fogar, debe ser
prioritaria” dí o PSdeG-PSOE. Dende
o Grupo provincial socialista, reite-
ran, como levan alertando meses,

que o goberno provincial do señor
Baltar está entregado a un xeito de

facer política, baseado no postureo,
na superficialidade e na auto-pro-
moción. “O presidente da Deputa-
ción parece máis interesado, en

cuestións frívolas coma ser o pri-
meiro en presentar orzamentos, tal

como fixo en setembro, pero só
para quedar ben de cara á galería,
sen trasfondo nin planificación real
á hora de abordar as cuestións im-

portantes”. Dende o Grupo Socia-
lista, denúnciase que “estamos a
padecer a peor xestión ordinaria da
historia desta provincia, cun presi-
dente  que se permite o luxo de
botar meses nos que acode menos
de 10 días á sé provincial. No canto
de facer tanta rolda de prensa in-
sustancial e sacar tanta foto para
darse bombo, dende o Grupo pro-
vincial Socialista, recoméndanlle a
José Mamuel Baltar que atenda, de
xeito produtivo, aos asuntos que
afectan á provincia e recorde a ver-
dadeira función da institución que
preside, que non é outra que asistir
aos concellos de Ourense”.  Dende
o Grupo Provincial socialista, coi-
dan que esta situación de desleixo,
vén derivada da notable preocupa-
ción que tivo Baltar  nos últimos
tempos, polo que il deu en chamar
motivos persoais. Como xa veñen
defendendo, os socialistas, hai
tempo: “José M. Baltar, está prexu-
dicando, non só a imaxe da insti-
tución que preside, senón o seu
funcionamento diario”.

Baltar prexudica a imaxe da Deputación e o funcionamento
da institución, segundo o PSOE

n Ignacio Gómez, portavoz socialista na Deputación de Ourense.

“Namentras o presidente se adica a atender os seus asuntos persoais e ir de xira promocio-
nal en múltiples viaxes, os verdadeiros asuntos importantes que atañen á vida diaria dos
habitantes dos concellos de Ourense, quedan descoidados”, asegura nun comunicado o

Grupo provincial socialista. 

N
o 2013 o Teatro Principal
quedara  a pouco máis de
10.000 euros de alcanzar o

millón de déficit. Na actualidade o
resultado sitúase en 812.515,09
euros negativos. Ademais do Teatro
Principal, todos os servizos que ten
actualmente a entidade provincial
a disposición dos ourensáns,  xeran
perdidas. Acontece coa Escola de
Artes e Oficios que acada os
148.771,09 euros negativos; coa
Escola provincial de Gaitas con
394.036,77 euros en negativo e ca
Escola de Danzas que ten en nega-
tivo 131.118,60 euros. No caso do
Pazo dos Deportes os datos reflic-
ten que  o déficit incrementouse.
No ano 2014 perdéronse
949.771,85 euros, o que supón uns
8.000 máis que no exercicio ante-
rior. Todos eles son deficitarios si
aténdese á memoria justificativa

de rendementos e custos elaborada
polos técnicos de Intervención da
Deputación en relación a todos os
servizos da institución. O Plan
2015-2019 era o programa electo-
ral provincial do PP nas últimas
municipais e, tras gañalas, o pre-
sidente da Deputación, José Ma-

nuel Baltar Blanco, adoptou ese
documento como guía do seu go-
berno para estes novos catro anos
de mandato. As promesas nel in-
cluídas contan cun cronograma
para a súa posta en marcha e a pri-
meira é unha “nova fórmula de
xestión de espazos culturais e de-

portivos”. A Deputación buscou a
colaboración do Concello de Ou-
rense para coordinar as axendas
culturais de ambas as entidades,
pero Baltar tamén pretende que a
cooperación co Concello funcione
para decidir como xestionar eses
servizos posto que os seus princi-

pais beneficiarios son veciños da
capital. Cando o presidente da De-
putación tomou as rendas da ins-
titución provincial, no ano 2012,
unha das súas prioridades foi a de
abordar solucións para servizos de-
ficitarios. En varios casos, a pro-
cura de novas fórmulas de xestión
pasaban polas externalizaciones.
Así ocorreu, por exemplo, cos cen-
tros ecuestres da Limia e Vilama-
rín, que están alugados a empresas
privadas. Ademais, a Deputación
quería constituír unha sociedade
mixta xunto a un socio privado
para externalizar a recollida de lixo
que actualmente se realiza en máis
da metade dos concellos, pero os
recursos xudiciais presentados de-
moraron o proxecto. Nalgunha oca-
sión Baltar dixo que tamén se
estudaría esa posibilidade para a
sección de Vías e Obras.

O Teatro Principal e o Pazo dos Deportes xeran un déficit
anual de dous millóns de euros 

O Teatro Principal e as instalacións deportivas Paco Paz, dependentes da Deputación,  xera-
ron un déficit próximo aos dous millóns de euros no exercicio de 2014. Tamén sucede coa

Escola de Gaitas, de Danzas e de Artes e Oficios.

n Pazo dos Deportes “Paco Paz” dependente da Deputación de Ourense.

Galicia
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O
deputado provincial de
Cultura, Manuel Doval, e o
alcalde de Ribadavia, Xosé

Ignacio Gómez, asinaron un con-
venio de colaboración entre a De-
putación de Ourense e o Concello
de Ribadavia para a promoción e
co financiamento da Mostra Inter-
nacional de Teatro (MIT) de Riba-
davia correspondente ás
anualidades de 2015 e 2016. A
Deputación de Ourense destina
35.000 euros para a XXXI edición
da MIT- 2015 e a mesma canti-

dade para a XXXII edición da MIT-
2016. A través deste convenio
ambas institucións recoñécense
como promotores conxuntos da
celebración das anteditas edicións
da MIT, impulsando a súa celebra-
ción dada a relevancia cultural a
nivel provincial e autonómico que
ten este certame sendo unha ce-
lebración consolidada de gran
atractivo para o municipio, a co-
marca e a provincia. A XXXII edi-
ción da MIT de Ribadavia será do
18 ao 25 de xullo de 2016.

O
alcalde de Ourense, Jesús
Vázquez, e os concelleiros
de Promoción Económica,

Jorge Pumar, e Infraestruturas,
José Araújo, mantiveron unha
xuntanza no Concello coa direc-
tiva da asociación de empresarios
do polígono industrial do barrio
do Vinteún. O obxectivo foi, se-
gundo explicou o alcalde, coñecer
as necesidades de mellora de in-
fraestruturas deste polígono, po-
pularmente coñecido como As
Coiñás, que constitúe nun dos
motores económicos e de mante-
mento de emprego da cidade. O
alcalde ofreceu o compromiso do
Concello de colaborar coa asocia-
ción para obter o financiamento
que permita acometer as melloras.

Goberno municipal e asociación
empresarial analizaron as diferen-
tes ordes de axudas convocadas
pola Xunta de Galicia dirixidas a
concellos, nas que se poderían in-
cluir proxectos de mellora de in-
fraestruturas deste polígono
industrial. O Concello de Ourense
concorrerá a estas convocatorias
de axudas, que outorga a Xunta,
co obxectivo de acadar  apoio
para proxectos de mellora do po-
lígono industrial, comprometén-
dose a cofinanciar as obras que se
executen. Alcalde e empresarios
manterán novas xuntanzas próxi-
mamente para avanzar nesta liña
de traballo, destinada a darlles o
apoio preciso ás empresas que
acolle o polígono industrial.

O
vicepresidente da Xunta,
Alfonso Rueda, visitou
ao Grupo de Emerxencias

Supramunicipais do Pereiro de
Aguiar e fixo entrega dun equipo
de excarceración e un vehículo
todoterreo, que reforzarán a
atención das emerxencias neste
concello ourensán. Alfonso
Rueda acudiu á sede deste GES

acompañado polo alcalde da lo-
calidade, Eliseo Fernández, o di-
rector xeral de Emerxencias e
Interior, Luis Menor, e a dele-
gada da Xunta en Ourense, Mari-
sol Díaz Mouteira. O
vicepresidente destacou a
aposta da Xunta polo reforzo das
emerxencias en Galicia, como
amosa a recente autorización
por parte do Executivo galego da
renovación do convenio dos GES
ata o ano 2018. A renovación
deste compromiso cos 24 grupos
operativos en Galicia conta cun
investimento de máis de 22 mi-

llóns de euros, achegados pola
Xunta, as catro deputacións pro-
vinciais e os concellos. Ademais
da garantía de continuidade ao
importante labor que veñen de-
senvolvendo nos últimos anos
preto de 300 profesionais. O Go-
berno galego traballa coa finali-
dade de que as emerxencias se
atendan coas mesmas garantías

de eficacia e eficiencia, indepen-
dentemente do lugar onde se
produzan. Para iso é necesario
incrementar e mellorar a dota-
ción de recursos destinados a
este fin, tal e como se fixo no
Pereiro de Aguiar. O equipo de
excarceración e o vehículo todo-
terreo que se lle entregou aos
GES supoñen un investimento de
máis de 75.000 euros e un im-
portante reforzo do grado de se-
guridade dos cidadáns. Rueda
salientou o traballo da Agrupa-
ción de Voluntarios de Protec-
ción Civil no Concello do Pereiro

de Aguiar, que conta con 24
efectivos, e colaboran activa-
mente para reforzar e mellorar a
atención ás emerxencias do con-
cello ourensán.
Pola súa banda, o director xeral
de Emerxencias e Interior, Luis
Menor, fixo entrega no recinto
de Expourense de catro vehícu-
los e sete remolques con mate-

rial de intervención de
emerxencias a once entidades
locais da provincia de Ourense.
En concreto, entregáronse catro
todoterreos pick up para os con-
cellos de Avión, O Barco de Val-
deorras, A Mezquita e Viana do
Bolo; e sete remolques de emer-
xencias para O Carballiño, Verín,
Xinzo de Limia, Maceda, Piñor,
Ribadavia e a agrupación de
concellos de Laza. O investi-
mento superou os 270.000
euros, que se suman ao millón
de euros xa investido nesta ma-
teria durante o ano 2015.

Mostra de Teatro 
de Ribadavia

O Concello implícase na mellora do polígono das Coiñás

Ampliación de material de
emerxencias para concellos

n Manuel Doval e Ignacio Gómez asinando o convenio

n Casa do Concello

n Alfonso Rueda co alcalde e o grupo de emerxencias de Pereiro de Aguiar.

n Xuntanza do alcalde cos empresarios do polígono das Coiñás.
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Turismo oriental na Ribeira Sacra

Que a Ribeira Sacra ten tirón tu-
rístico é un feito que non necesita
ningunha demostración, á vista
está.  Cidadáns do Oriente, a máis
de 13.000 quilómetros chegaron
ao Canón do Sil, e tras tomarse
tranquilamente un caldo galego
no restaurante aCantina, en
Doade, dedicaronse á contempla-
ción da historia de heroes anóni-
mos que traballaron as abruptas
ladeiras desde hai 2000 anos. Pa-
receulles asombrosa a extraordina-
ria paisaxe que tiñan diante das
súas retinas, a bordo dun tren tu-
rístico cuxo obxectivo é, precisa-
mente ese: que os visitantes se
deleiten e namoren da extraordi-
naria natureza que temos nas te-
rras de Lemos. En fin, que se
engaiolen con todo o que a zona
de Amandi significou desde que a
raíña Isabel II de Portugal, alá
polo ano 1124, deulle o nome de
“Rivoira Sacrata”, é o que sucede
a miúdo grazas á promoción que o
restaurante aCantina, o tren turís-
tico e Adegas Regina Viarum, con-
xuntamente, están a levar a cabo
co maior operador turístico de
China e iso leva consigo que
cunha cadencia quincenal aché-
guense a Doade grupos de chine-
ses que, por certo, quedan
anonadados entre a forte espiri-
tualidade que imprime o Canón do
Sil co sintoísmo. Un grupo de chi-

neses chegaron dende Madrid para
visitarnos. E pasárono estupenda-
mente. Con caldo galego e outras
viandas, co néctar dos deuses cre-
cido nas abas de Doade-Amandi
todo iso dourado cunha celestial
música, todos queren volver.
28.000 turistas en 2015
Doade é actualmente o lugar máis
visitado polos seus espectaculares
viñedos, a impresionante paisaxe,
berce da viticultura heroica pois
en ningún outro lugar os desniveis
son tan abruptos e, por descon-
tado, onde se atopa na actuali-
dade en mellores condicións de
producción e visualización cara á
promoción turística. En Doade, pa-
rroquia do Concello de Sober, que

está a rexurdir do abandono en
que quedou como consecuencia
das políticas agresivas ao campo
así como o éxodo rural que nos
tocou vivir, conflúen os elementos
anteriormente citados aos que se
unen iniciativas empresariais sin-
gulares e que o fan diferente: o
servizo do tren turístico que este
ano recibíu e transportou 8.147
turistas. En 2015 chegaron en au-
tocares 162 grupos procedentes de
toda España para realizar o tour
turístico. Eran turistas proceden-
tes de todalas comunidades autó-
nomas e de EEUU, Alemania,
Holanda e Portugal.
A raiña dos camiños
As Adegas Regina Viarum recibiron
este ano 20.000 visitas, conver-
téndose así na adega máis visitada
de toda Galicia e, por descontado,
con moita diferenza con respecto
ás outras da Ribeira Sacra. Os seus
propietarios están a impulsar o
enoturismo e investiron grandes
sumas de diñeiro para facela atrac-
tiva ao visitante coa Vía Appia, o
miradoiro e pronto outros elemen-
tos ornamentais. Doutra banda,
Doade está a converterse nunha
referencia turística grazas á plani-
ficación da arte no campo, en
base á recreación de dispositivos
romanos como a recentemente
instalada Magna Rola. A “Asocia-
ción Amigos de aCantina” está a

impulsar o turismo oriental e xa
son moitos os xaponeses e chine-
ses que aquí chegan para a reali-
zación dun pack turístico: tour no
tren das viñas, visita a Regina Via-

rum e degustación de produtos
galegos no Restaurante aCantina.
A parte, da forte atracción que su-
poñen os catamaráns explotados
pola Deputación de Lugo.

n Do restaurante aCantina sae o tren turístico polos viñedos de Doade e Amandi

n Un grupo de chineses degustando a comida da Ribeira Sacra.

n Excursión en tren por estrada co río Sil no fondo da montaña.
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Xantar presentouse en Morelos, que representará 
a México como país invitado

A
capital do estado, Cuerna-
vaca, acolleu a presenta-
ción oficial desta cita, que

é a única feira internacional de
turismo gastronómico celebrada
en España e na que quedou pa-
tente a forte aposta que Morelos
fixo por Xantar. O acto contou con
gran participación de represen-
tantes institucionais, empresarios
do sector da hotelería e a gastro-
nomía e profesionais e máis de 30
medios de comunicación. O direc-
tor de Xantar, Alejandro Rubín
Carballo, estivo acompañado pola
secretaria de Turismo do Estado,
Mónica Reyes Fuchs, polo Fideico-
miso de Turismo, Sergio Perea

Garza, e polo representante do
Conservatorio da Cultura Gastro-
nómica Mexicana, Arturo Contre-
ras. Mónica Reyes indicou que “a
participación de Morelos en Xan-
tar é resultado de esforzos con-
xuntos entre o goberno estatal,
empresarios e unha sociedade es-
pecializada na organización de
eventos que levan a nosa gastro-
nomía por todo o Mundo”. O di-
rector de Xantar presentou os
obxectivos da participación de
Morelos no salón indicando que
“Morelos ten todo o necesario
para representar a México nesta
xanela gastronómica europea, na
que se busca que o país convi-

dado conquiste a turistas culina-
rios que buscan experiencias nos
mellores destinos turísticos do
mundo”. Tamén se informou de
que unha ampla delegación de
empresarios da hotelería e a gas-
tronomía visitará Ourense para
participar en Xantar. Esta pre-
senza facilitará novas oportunida-
des de negocio e relacións
comerciais entre Galicia, España e
México no sector da alimentación.
Ao termo deste acto degustouse
o menú que Morelos vai ofrecer
aos visitantes a Xantar 2016 e
que está composto por varios pra-
tos integrados na tradición culi-
naria mexicana preparados cunha

técnica vangardista e estará ma-
ridado con viños da Denomina-
ción de Orixe Ribeiro. Para
elaborar este menú, Morelos
aposta forte polo seu papel en
Xantar e despraza ata Expourense
a unha delegación integrada por
oito dos seus mellores chefs para
que sexan os encargados de ela-
boralo e que ademais realizarán
varios showcookings sobre cociña
mexicana. Entre esta delegación
atópanse os xefes de cociña dal-
gúns dos mellores establecemen-
tos hostaleiros do estado. O menú
de 25 euros será: Entrantes “Cha-
lupas de Morelos”; Ensalada “Pai-
saxe de Tepoztlan”; Crema de

Frijol Morelense: Carnitas de Pato
en triloxía de moles e Mousse de
Guayaba e “Tradición de Cuerna-
vaca”, pan e viño, ofrecido pola
D.O. Ribeiro.

Termatalia México 
O Estado de Morelos participará
un ano máis en Termatalia que
este ano ademais celébrase en
México, en concreto en Arteaga-
Saltillo en Coahuila entre o 29 de
setembro e o 1 de outubro. Esta
presenza foi pechada durante a
presentación de Termatalia Mé-
xico 2016 celebrada na Cuerna-
vaca. Morelos é o primeiro estado
mexicano en confirmar a súa pre-
senza na próxima edición. O di-
rector da feira, Alejandro Rubín,
realizou unha presentación da
próxima edición na que estivo
acompañado por un dos princi-
pais socios de Expourense neste
estado, o  director do World Trade
Center de Morelos, Alejandro No-
riega, e polo Fideicomiso de Tu-
rismo, Sergio Perea Garza. Tamén
participaron de forma activa
nesta presentación distintos re-
presentantes institucionais rela-
cionados co turismo no estado e
varios membros da directiva da
Asociación Latinoamericana de
Spa-ALTSPA, a principal asocia-
ción empresarial do sector en Mé-
xico. Asistiron o seu presidente,
Tony Androne, e outros membros
da Patricia Hernández e Antonio
Arredondo, quen exerce de dele-
gado de Termatalia para a Penín-
sula de Baixa California.
Tampouco faltou a esta impor-
tante cita a delegada da feira para
México Sueste e Golfo, Marianela
Pena.

O Estado de Morelos representará a México como país convidado en Xantar 2016, o Salón
Internacional de Turismo Gastronómico que se celebra en Expourense do 3 ao 7 de febreiro. 

n Rubín Carballo presentando en Cuernavaca (México) as feiras internacionais Xantar e Termatalia 2016.

Galicia
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Redacción de LUGO

APSNAIS cumple 50 anos ao servizo das persoas con
discapacidade intelectual

Asistencia técnica para concorrer ás axudas polos temporais 

O
presidente da Deputación, Darío
Campos Conde, participou no acto
de conmemoración dos 50 anos de

APSNAIS, que tivo lugar no Salón Regio
do Círculos das Artes de Lugo. Campos
Conde felicitou a este colectivo lucense
polos seus “50 anos de incesante labor
para mellorar a calidade de vida das per-
soas con discapacidade intelectual e faci-
litar a súa integración social, educativa e
laboral”.  “Como presidente da Deputación
de Lugo, estou moi satisfeito da colabo-

ración que vimos mantendo con APSNAIS;
unha entidade que naceu en 1966 para dar
solución á incomprensión e ao illamento
no que vivían daquela a maioría das per-
soas con discapacidade intelectual, espe-
cialmente no rural”. Darío Campos engadíu
que “durante anos, as persoas con disca-
pacidade intelectual viviron recluídas
nunha infancia permanente, e os seus de-
reitos como cidadáns non sempre foron re-
coñecidos. Por sorte, os avances sociais e
as políticas que trouxeron os Gobernos

progresistas, brindáronlles a oportunidade
dunha maior autonomía”. Sen embargo,
dixo o presidente da Deputación, “nos úl-
timos anos sufrimos continuos recortes en
políticas sociais, dando axigantados pasos
atrás no eido social. A brutal tixeira social
foi unha grande dificultade, sen dúbida, a
maior sufrida nas últimas décadas. Pero
non foi un impedimento para que os pro-
fesionais, voluntarios e familias de APS-
NAIS continuásedes coa voso traballo”. O
presidente subliñou que “dende hai 8
anos, temos un compromiso claro e deci-
dido polos avances sociais, pola igualdade
e a integración. Estamos orgullosos das
nosas colaboracións sociais, como a ce-
sión gratuíta das instalacións do antigo
hospital San José á ASPNAIS; pois permi-
tirá duplicar as vosas prestacións, ao
tempo que pon en valor o patrimonio pú-
blico, dándolle unha utilidade social”.
“Considero –dixo- que todas as adminis-
tracións debemos recoñecer as cinco dé-
cadas de incesante traballo de ASPNAIS,
implicándonos na mellora e ampliación
dos  vosos servizos e, en definitiva, na
mellora da calidade de vida das vosas fa-
milias. Creo que é de xustiza facelo”.  Cam-
pos Conde brindou a APSNAIS a
colaboración permanente da Deputación e

salientou que “estou seguro de que xun-
tos, administracións e familias, consegui-
remos responder a unha das maiores
demandas actuais da cidadanía: a xustiza
social e a equidade. Unidos recuperaremos
o noso dereito de ser tratado todos por
igual, respectando as nosas diferenzas”. 

Fundación TIC
Durante a gala proxectouse un vídeo de 14
minutos elaborado pola Fundación TIC no
que usuarios, familiares, monitores e
membros da directiva dan resposta, coa
súa testemuña directa, a varias preguntas
sobre a asociación: que é Aspnais, quen
son os “chicos” de Aspanais e cal é o fu-
turo da organización. A TIC tamén realizou
dous spots, un en galego e outro en cas-
telán, para dar unha maior difusión ao
labor que desenvolven os talleres ocupa-
cionais. Estes traballos audiovisuais for-
man parte do convenio asinado entre o
organismo dependente da Deputación e
Aspnais co obxectivo de apoiar o impor-
tante labor social que desempeña esta
ONG. A TIC colabora con máis 150 asocia-
cións culturais, deportivas, agrupacións
veciñais e entidades sen ánimo de lucro
de toda a provincia.

O voceiro provincial socialista, Ál-
varo Santos Ramos, informou que a
Xunta de Goberno da Deputación,
aprobou unha guía de colaboración
para ofrecer aos concellos asesora-
mento técnico e administrativo
para concorrer ás axudas que vén
de aprobar o Goberno Central por
dano en infraestruturas producidos
polos temporais que tiveron lugar
a comezos do 2015. Santos Ramos
explicou que se trata dun novo ser-
vizo gratuíto para os municipios
que se pon en marcha dende o de-
partamento de Xestión Territorial,
pois é a área provincial que conta
co persoal especializado para esta
prestación. Con esta iniciativa, a
Deputación continúa a reducir cus-
tes e a aforrar cartos aos munici-
pios lucenses. “Na provincia de
Lugo, segundo o Estado, os 8 con-
cellos que tiveron danos e, polo
tanto, poden concorrer a estas sub-
vencións son: Begonte, Cervantes,
Guntín, Lugo, O Incio, Outeiro de
Rei, Quiroga e Xermade. O Estado
subvenciona ata o 50 % dos custos
das actuacións a executar e o prazo
de solicitude é de 2 meses” infor-
mou o voceiro. Os Concellos pode-
rán elixir entre dúas vías de
colaboración, coas que o orga-
nismo provincial lles aforra custes
pois, no caso de non contar con

persoal especializado, non terán
que recorrer a contratacións exter-
nas. Por un lado asistencia técnica
e administrativa, que implica o es-
tudo dos danos con visitas in situ
dos técnicos, a recompilación de
toda a memoria fotográfica sobre o
estado da infraestrutura, informes
con asesoramento sobre as mello-
ras a levar a cabo para previr posi-
bles novos danos e a redacción dos
proxectos finais.  Por outra banda,
xestión directa, que implica, ade-
mais do asesoramento técnico, da
recompilación de toda a informa-
ción fotográfica e da redacción do
proxecto a tramitación das axudas
ante o Ministerio de Facenda e Ad-
ministración Pública. Neste sesión
da Xunta de Goberno tamén se
aprobou iniciar o proceso de con-
tratación de novo material para o
Parque Móbil co que continuar co
arranxo de estradas provinciais e
municipais, aforrando cartos aos
concellos, pois a Deputación asume
con medios propios o acondiciona-
mento das vías locais. A adxudica-
ción, que é a de áridos para os anos
2016 e 2017, conta cunha partida
de 170.000 euros. Na sesión,
tamén se comezou coa contrata-
ción dos servizo de impresión, ma-
nipulado e entrega nas oficinas de
Correos das comunicacións do ser-

vizo de Recadación. O importe má-
ximo é de case 38.000 euros para
dúas anualidades. Trátase dun ser-
vizo imprescindible para poder
levar a cabo a xestión da recada-
ción de taxas e impostos que 60
Concellos da provincia teñen dele-
gados na Deputación de Lugo.

Emprego
A Xunta acordou renovar os contra-
tos de 4 axentes de emprego e de-
senvolvemento local a través das
subvencións da administración au-
tonómica que asumen o 30% dos
custes laborais. A cantidade res-
tante, asúmea a Deputación. A
Xunta achega, exactamente,
51.466,20 euros, que representan
o 30%, cando podía achegar o
35%. Polo tanto, a Deputación co-
rrespóndelle 120.000 euros, o 70%
restante. Tamén se resolveu a con-
tratación doutros 54 desemprega-
dos da provincia a través do Ben
Empregado, que comezarán a tra-
ballar noutras tantas empresas e
entidades da provincia. Trátanse de
peóns gandeiros, albaneis, mecáni-
cos, soldadores, director de em-
presa...A Deputación aprobou
solicitarlle á Xunta de Galicia 4
obradoiros para desempregados,
dous para a Granxa Gayoso Castro,

pois trátanse das accións formati-
vas Xestión de repoboacións fores-
tais e de tratamentos silvícolas e
Gandería Ecolóxica; e outros 2 ao
Pazo de Tor, que son os de Dinami-
zación de Actividades de Tempo
Libre Educativo Infantil e Xuvenil,
e Dinamización Comunitaria. San-
tos Ramos destacou que “o ano pa-
sado, a Xunta rexeitounos 3 accións
formativas para a inserción laboral
de 65 persoas e non quixo conce-
dernos o obradoiro para reparar o
Miradoiro de Mondoñedo, un de

servizos sociais e outro que solici-
tamos xunto con COGAMI”. A Xunta
de Goberno aprobou actuacións de
emerxencia por valor de 60.000
euros na estrada LU-P-5501, de As
Rodrigas a Marco de Álvarez, no
Concello de Riotorto. Santos Ramos
explicou que esta vía viuse moi
afectada por todos os temporais
que atravesaron a provincia de
Lugo durante as últimas semanas.
Finalmente acordou tamén iniciar
os trámites para a reparación e me-
llora dos catamaráns.



“Viva san Sebastián, o bispo e o can; a Marcela e a cadela”

A
Festa do Fachós celebrouse
en Castro Caldelas entre o
lusco e fusco do día 19 de

xaneiro cando as xentes, provistas
de “fachós” (feixes de palla a xeito
de antorcha) reunironse no adro
da igrexa dos Remedios.  Cando se
fai totalmente de noite préndese o
fachón grande, este ano de 37 me-
tros, e a partir deste os máis de
500 fachós pequenos. Co estou-
pido do primeiro foguete, arrinca
a procesión encabezada polos gai-
teiros. Entre berros de alegría e
vivas ao san Sebastián a procesión

recorre a Praza do Prado e as rúas
empedradas do casco vello co-
roado polo castelo iluminado men-
tres repenican as campás dos
campanarios de Os Remedios e da
igrexa de Santa Isabel (no Cima da
Vila). “Viva san Sebastián, o bispo
e o can; e a Marcela e a cadela..”,
berran os participantes. Vólvese ao
lugar de orixe, onde se tiran os
restos dos fachós nunha enorme
fogueira.  Os homes erguen  os bo-
rralleiros das pallas aínda ardendo
e as moxenas voan polo adro da
igrexa facendo bulir a xente ao

carón do lume. Mozas e mozos sal-
tan por riba do lume. Logo o Con-
cello distribue aos asistentes
produtos da zona: pan con chou-
rizos, viño, licor café, bica e quei-
mada. A festa continúa ao son dos
gaiteiros ata altas horas da madru-
gada do día 20, festa local.
A orixe desta festa non é clara. Hai
explicacións e lendas para tódolos
gustos. Así, dise que o desfile re-
produce o que os cristiáns realiza-
ron, tamén de noite e con fachós,
na procura do corpo do mártir san
Sebastián. Outra teoría relacio-

nada con este santo, documentada
nos libros da parroquia, di que
ante un episodio de peste os veci-
ños reuníronse en concello para
buscar unha solución e foi cando
ao invocarse ao santo se lles oco-
rreu a idea de recorrer a vila e
queimar as pertenzas dos apesta-
dos, acabando así co andazo. Da-
quela se ofreceron a declarar ao
santo patrono da vila e reprodu-

cindo a festa dende aquela data.
Vicente Risco, coñecedor de lendas
e destas terras, onde a súa familia

tiña una casa, vincula a orixe a
ritos celtas de culto ao sol, astro
que no inverno perdía forza e estas
fogueiras servían para que a recu-
perara. O feito é que a pesar do in-
certo da súa orixe a festa está
documentada dende o ano 1753.
Ata hai uns anos os veciños acu-
dían con cadanseu fachón. Na ac-
tualidade, ante a falta de palla
mallada o Concello realizar a se-

mente, sega e malla ao xeito tra-
dicional para que así se podan
para facer os fachós.

Redacción de OURENSE

n A alcaldesa, Sara Inés Vega Núñez, prendendo o seu fachón.

n O fachón de 37 metros pola rúa do Sol.

n Fachós pequenos pola Praza do Prado.

n Asando 4000 chourizos. n Fogueira no adro da igrexa dos Remedios.

19NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Febreiro de 2016

Galicia



Galicia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Febreiro de 201620

Galicia

Xantar 2016, única feira internacional de turismo
gastronómico de España

X
antar, Salón Internacional
de Turismo Gastronómico,
celebrará en Ourense do 3

ao 7 de febreiro a 17ª edición si-
tuando á gastronomía como mo-
tivación turística de primeiro
nivel e ofrecendo ao visitante a
posibilidade de asomarse a esta
xanela gastronómica internacio-
nal que presenta os sabores de
España, Portugal e de México,
que este ano será o país invitado
representando polo Estado de
Morelos. Esta cita ratificou por
terceiro ano consecutivo o selo
de “Feira Comercial Internacio-
nal” outorgado polo Ministerio
de Economía e Competitividade,
algo que o consolida como o
único salón internacional espe-
cializado na promoción da gas-
tronomía a través do turismo.
Xantar foi presentado en FITUR.
Nava Castro, directora da Axencia
galega de turismo indicou que
Xantar é “un magnífico escapa-
rate do enorme potencial da gas-
tronomía galega” e fixo
referencia a que “a colaboración
é o mellor camiño para conseguir
facer realidade un proxecto e no

turismo, o feito de compartir es-
forzos e crear sinerxias redunda
en beneficio de todos. Un exem-
plo diso é Xantar que xorde da
colaboración interadministrativa

e intersectorial e que cada ano
rexistra mellores resultados,
tanto de participación como de
repercusión”. Jesús Vázquez, al-
calde de Ourense, comentou que

“a gastronomía é xa unha forta-
leza turística máis de Ourense
como o é o termalismo ou o pa-
trimonio”. O director de Xantar,
Alejandro Rubín, fixo unha pre-

sentación das novidades da pró-
xima edición que está baseada en
“a coordinación de esforzos pú-
blicos e privados para sorprender
ao visitante”. Xantar pon así en

Redacción de OURENSE

n Presentación na Feira Internacional de Turismo, en Madrid, de Xantar 2016.
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valor ao turismo gastronómico
como un nicho de éxito en Es-
paña, xa que é o mercado euro-
peo no que o visitante máis
valora a gastronomía e no que
crece continuamente o investi-
mento do turista, chegando a su-
poñer o 45% do gasto diario do
viaxeiro. Ademais, o turismo gas-
tronómico dinamiza a economía
local e entronca con outros
atractivos do territorio como a
paisaxe, a cultura e o patrimonio.

México, país
convidado
O Estado de Morelos representará
a México como país convidado e
farao apostando forte e reali-
zando un gran despregamento
que contribuirá a situalo como
gran destino culinario internacio-
nal. Morelos participará en todas
as actividades do salón ao que
asistirá unha ampla delegación
de empresarios da hotelería e a
gastronomía do estado. Esta par-
ticipación facilitará novas opor-
tunidades de negocio e relacións
comerciais entre Galicia, España
e México no sector da alimenta-
ción. A participación de Morelos
en Xantar 2016 foi asinada o pa-
sado ano durante a celebración
do Tianguis Turístico de Acapulco
en presenza da Secretaria de Tu-
rismo do Estado, Mónica Reyes, e
de empresarios da hotelería, o
que supón un exemplo máis de

cooperación público-privada. 
Portugal, protagonista
Portugal volverá ser un dos pro-
tagonistas desta cita gastronó-
mica. Ademais da presenza de
restaurantes das rexións de Porto
e Norte e de varias entidades e
empresas como expositores, está
confirmada a visita de delega-
cións empresariais relacionadas
co turismo e a gastronomía. A
Entidade de Turismo Porto Norte
é o principal socio estratéxico de
Xantar no país veciño e facilitou
a participación de numerosas cá-
maras municipais lusas que acu-
dirán ao salón con caseta e
organizarán múltiples showcoo-
kings, catas comentadas e degus-
tacións para promocionarse así
como destinos de proximidade. O
programa de actividades de Xan-
tar 2016 incluirá tanto conferen-
cias de expertos como
exhibicións de cociña en directo,
ademais de catas comentadas e
degustacións incluídas no cha-
mado ?Encontro Ibérico sobre
Dieta e Saúde? que afronta xa a
súa 11ª edición. En total, máis
de 100 actividades orientadas a
profesionais e afeccionados. As
actividades deste ano terán o ob-
xectivo de apostar pola profesio-
nalización do sector e de poñer
en valor as materias primas de
calidade como os produtos ads-
critos ás Denominacións de Orixe
ou con Indicación Xeográfica

Protexida. Para dar cabida a este
amplo programa de actividades,
Xantar contará por primeira vez
con tres aulas gastronómicas ás
que se suma unha de Cata. Unha
delas estará patrocinada por Rep-
sol que será ademais a encargada
de organizar showcookings nos
que participarán cociñeiros con
Soles Repsol como é o caso de
Pepe Solla. Xantar 2016 aposta
firme por fomentar a cultura vi-
tivinícola de Galicia e repite
nesta edición a creación dun
Túnel do Viño que amplía con
respecto á experiencia do ano
anterior. O obxectivo é servir de
escaparate internacional ao viño
galego e poderán consultarse e
probarse referencias das cinco

denominacións de orixe de viño
de Galicia. É un espazo que ten o
obxectivo de potenciar o con-
sumo do viño de calidade produ-
cido en Galicia entre os
visitantes profesionais que cada
ano chegan ata Expourense pro-
cedentes da Eurorrexión Galicia-
Norte de Portugal, así como das
comunidades limítrofes, ademais
de contar coa participación de
prensa especializada e bloggers
gastronómicos de toda a Penín-
sula Ibérica. Outra das activida-
des que terá continuidade será o
XII Encontro Internacional de
Confrarías Gastronómicas e Enó-
filas que espera repetir o éxito da
última edición na que reuniu a
máis de 40 entidades sendo o se-

gundo encontro deste tipo con
máis representantes a nivel mun-
dial.  Na 17ª edición de Xantar
participan unha quincena de res-
taurantes procedentes de Galicia,
Asturias e de varias rexións turís-
ticas de Portugal, ademais de Mé-
xico. En total, ofreceránse máis
de 20 menús baseados nos seus
produtos autóctonos e de cali-
dade, xa que a maioría inclúen
alimentos amparados por unha
Denominación de Orixe ou Indi-
cación Xeográfica Protexida. Con-
tribuirase así á valorar os
produtos agrogandeiros e pes-
queiros de calidade e os benefi-
cios para a saúde dos alimentos
comprendidos na Dieta Atlántica
e menús aptos para celiacos

Galicia



O
Concello ademáis está le-
vando diferentes melloras
nos centro educativos,

entre elas, o peche das futuras
pistas de atletismo do CEP Pedro
Caselles.
O Concello de Tomiño está levando
a cabo melloras no edificio da
sede do CRA Manuel Garcés si-
tuado no Seixo. As obras veñen a
paliar os problemas de humidades
e filtracións na parte superior da
fachada. 
Estos días estase impermeabili-
zando a fachada e revisando a cu-
berta do edicifio co fin de

solucionar os problemas  existen-
tes.
O Concello de Tomiño ademáis,
está levando a cabo diferentes
melloras nos centros educativos
como as obras de peche da futura
pista de atletismo do CEP Pedro
Caselles.O Concelleiro responsable
destas melloras nos centros edu-
cativos, Lois Vázquez, destacou “o
continuo investimento que se está
a levar a cabo nos centros educa-
tivos”. Segundo Vázquez “a partida
de educación é ademais unha das
partidas orzamentarias que se in-
crementou neste exercicio 2016”. 

O concello de Tomiño
impermeabiliza a
fachada do CRA
“Manuel Garcés”
As obras veñen a paliar as 

humidades e filtracións producidas
dende a parte superior da fachada

e do tellado
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A Oficina de Información Municipal de Información 
Xuvenil recibiu máis de 5.000 consultas no ano 2015.
A oferta conta cunha ducia de cursos que veñen a com-
plementar a formación dos mozos e mozas de Tomiño.

TOMIÑO

OConcello de Tomiño ven
de presentar a súa pro-
gramación formativa

para o ano 2016. Na presenta-
ción aos medios de comunica-
ción a Alcaldesa, Sandra
González, fixo balanzo do traba-
llo levado a cabo dende a Oficina
Municipal de Información Xuve-
nil ao longo do pasado ano
2015. En palabras da Alcaldesa
“a Omix recibiu máis de 5.000
consultas das cales 500 foron
presencias e o resto a través de
medios electrónicos como correo
electrónico, facebook, skype ou
twiter”.
A Alcaldesa destacou da progra-

mación que se presentou esta
mañán o seu carácter comple-
mentario na formación dos
mozos e mozas do Concello,
“moitos destes cursos son de-
mandados polos propios usua-
rios”.
Na presentación desta mañán a
Alcaldesa recordou o traballo tan
importante que se ten feito
dende a Omix como punto de in-
formación da rede “Eurodesk” a
través do cal a mocidade tomi-
ñesa ten participado en progra-
mas e accións doutros países
europeos. O pasado ano 10
mozos e mozas tomiñesas puide-
ron beneficiarse de seminarios
formativos fora das nosas fron-

teiras grazas ao Programa Xuven-
tude en Acción abrindo as fies-
tras de Europa aos xoves de
Tomiño.  
Segundo a Alcaldesa “a capaci-
dade de mobilidade, de ir e vir,
teñen contribuido a trazar ex-
pectativas a mozos e mozas que
hai cinco anos nin sequera se
plantexaran saír de Galicia”.
A Concelleira de Mocidade, Fá-
tima Rodríguez, informou de
xeito pormenorizado os cursos
que inclúe este ano a programa-
ción formativa. Por un lado, ce-
lebraranse varios cursos
relacionados co agro e na liña do
proxecto de compostaxe que se

está desenvolvendo dende a
Concellería de Medio Ambiente.
Esta liña formativa inclúe dous
cursos, un de horticultura e
outro de cultivos ecolóxicos.
Ademáis, levaranse a cabo for-
mación relacionada coa xestión
asociacións como é o curso para
a visibilidade das asociacións  e
o  curso básico de xestión eco-
nómica para asociacións.  A
oferta formativa conta tamén
con cursos moi demandados
entre os máis novos como son o
curso de monitor/a de tempo
libre, curso que inclúe a homo-
logación do título. Nesa liña, e
co fin de reforzar a formación
dos mozos e mozas de cara a se-

minarios e encontros europeos,
impartirase un curso para a pe-
sentación de proxectos “inicia-
tiva xove”. 
Como ven sendo habitual nou-
tros anos, tamén se impartirán
cursos doutras linguas. Haberá
de francés, portugués e inglés,
este último será impartido por
dous voluntarios europeos de
Ucrania e República Checa que
grazas ao programa Erasmus +
residirán durante un ano en To-
miño.
A esta relación de cursos enga-
dimos o de reparacións domésti-
cas e mecánica básica do
automóbil que en anteriores edi-

cións gozaran de grande de-
manda.
Finalmente, o mes de novembro
contará cun curso de educación
emocional, afectiva e sexual.
Este é un curso ao que a Alcal-
desa concedeu unha especial im-
portancia xa que este tivo de
iniciativas conlevan a “unha so-
ciedade igualitaria dende unha
óptica emancipatoria”. Segundo
González, “novembro será o mes
de xénero e adicarémolo a inicia-
tivas relacionadas coa igualdade
e coa non violencia. É unha ini-
ciativa de vital importancia xa
que neste primeiro mes de ano
xa levamos oito mulleres vítimas
de violencia de xénero”. 

O Concello de Tomiño presenta 
a súa programación formativa

para o 2016

NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Febreiro de 201622

V
ale a pena ouvir isto que é
um escândalo um roubo ao
Povo, esta situação já vem

de 2012, um banco alimentado
por dinheiros públicos, sendo o
5º ou 6º banco sem grande im-
portância para o sistema, mas
serviu para salvaguardar os inte-
resses dos senhores da Madeira, e
ainda por cima aquele figurão,
tratava os continentais por “cu-
banos” e agora temos esta divida,
juntando às outras, cortaram-se
nos vencimentos, nos direitos dos
trabalhadores, cortou-se na
saúde, no ensino, nas pensões,
porque a “parelha” portas e pas-

sos diziam que vivíamos acima
das nossas possibilidades, corja
de malfeitores de trafulhas e
mentirosos, agora temos 13mil
milhões para pagar, quem vivia
acima das suas possibilidades? Os
banqueiros e os seus amigos. O
que é que acontece a esta gente?
nada.  Isto só prova que os ban-
cos não são pessoas de bem é
sempre para desconfiar. Somos
um Povo pacifico, somos rouba-
dos maltratados insultados na
nossa inteligência, engolimos e
calamos. Eu pergunto até
quando?. Uma pergunta porque
não se deixa falir os bancos?.

Por: A. Mota

Un roubo dos señores da Madeira
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Vila Nova de Cerveira e Tomiño decidiram reforçar a relação transfronteiriça, submetendo
uma candidatura ao INTERREG V A Portugal Espanha. Através de uma visão compartilhada,

os dois municípios apostam em estratégias de desenvolvimento e projetos 
que materializem a integração num único espaço.

CERVEIRA-TOMIÑO

P
aralelamente à candidatura do rio
Minho como marca turística trans-
fronteiriça, também os concelhos de

Vila Nova de Cerveira e Tomiño decidiram
candidatar-se, em conjunto, ao INTERREG V
A Portugal Espanha. Com o intuito de apro-
veitar sinergias resultantes da cooperação
já existente, da melhoria da posição com-
petitiva do território e da qualidade de vida
dos habitantes, o principal desafio da can-
didatura designada de ‘Agenda de Coopera-
ção Transfronteiriça - Amizade Cerveira
Tomiño’ é caminhar para uma efetiva “des-
fronteirização”.
Com um investimento total de cerca de
600 mil euros, financiado a 75%, pre-
tende-se aprofundar e consolidar as rela-
ções institucionais através de uma
programação e gestão conjunta e compar-
tilhada dos serviços públicos, de forma a
eliminar riscos de duplicação de equipa-
mentos.
Para além disso, visa-se promover o con-
ceito de ‘eurocidadania’, ou seja, estimular
a participação cívica ativa na formulação
de propostas e escolhas exercida de forma

democrática e inovadora ao nível trans-
fronteiriço, implicando os cidadãos de Cer-
veira e Tomiño na formulação de soluções
para necessidades comuns.
A presente candidatura desenvolve-se em
quatro atividades complementares a im-
plementar até 2019. A primeira atividade
visa a dinamização da Agenda Estratégica
Cerveira-Tomiño, organizando focus group
permanentes, workshops, fóruns temáti-
cos, ações de sensibilização, eventos em
escolas e associações locais, concursos
vídeo e fotografia, a criação da figura de

provedor da cidadania transfronteiriça e a
implementação do projeto piloto de orça-
mento participativo transfronteiriço. 
Já a segunda atividade incide sobre um
programa de gestão partilhada de serviços
locais, com destaque para o “Gotas de
Água por Notas de Música”, isto é, uma
experiência-piloto de oferta de dois servi-
ços, a Piscina Municipal de Vila Nova de
Cerveira e a Escola de Música de Tomiño,
aos 23,500 habitantes dos dois concelhos.
A terceira atividade versa sobre a dinami-
zação da economia local transfronteiriça

potenciando iniciativas empresariais ba-
seadas no turismo, na natureza, nos ser-
viços, entre outros.
Por último, a quarta atividade sustenta a
capacitação e participação em redes de
cooperação, ou seja, o intercâmbio de ex-
periências e boas práticas com outras di-
nâmicas transfronteiriças e a realização
das segundas e terceiras Jornadas Ami-
zade Cerveira Tomiño.
O projeto da ‘Agenda de Cooperação Trans-
fronteiriça - Amizade Cerveira Tomiño’ tem
como objetivo a procura de um cresci-
mento sustentável do território com im-
pactos positivos na melhoria da qualidade
de vida e da coesão social da população
deste território comum, baseado nas po-
tencialidades de um recurso comum como
é o rio Minho, na preservação e promoção
inteligente dos valores naturais, culturais
e etnográficos, na partilha e otimização
dos equipamentos e serviços públicos de
utilização, e dos recursos humanos econó-
micos num programa de cooperação virado
para o futuro.
Por Andreia Cunha

Amizade Cerveira-Tomiño reforça laços com candidatura
transfronteiriça
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A edición de fotografías antigas ou a publicación dun díptico coa ruta xudía son parte das
iniciativas levada a cabo

TUI

P
ór en valor o rico patrimonio tu-
dense é o obxectivo de distintas ini-
ciativas impulsadas dende o

Concello de Tui a través da concellería de
Turismo. A edición de fotografías antigas
da cidade, a publicación dun díptico coa
ruta xudía ou as visitas guiadas son algun-
has destas actividades. Hoxe mesmo o al-
calde de Tui, Enrique Cabaleiro, e o
concelleiro de Turismo, Laureano Alonso,
compareceron en rolda de prensa para pre-
sentar a edición de oito fotografías da ci-
dade datadas nos anos 50 e 60. Son da
autoría do fotógrafo tudense Juan Vila
quen a través do seu obxectivo reflectiu o
patrimonio tudense e as súas xente durante
décadas. 
O alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro,  expli-
cou que dende o goberno local fíxase coma
prioridade pór de relevancia o patrimonio
histórico da cidade, sinalando que se trata
dun elemento fundamental dentro da pro-
moción turística da cidade. Apuntaba nese
senso que o turismo é un dos elementos
máis dinamizadores e que máis recursos ex-
ternos achega ao municipio. Ao tempo

lembrou que en 2015 Tui foi o segundo
lugar de España de onde máis peregrinos
iniciaron o seu camiño a Santiago. 
Precisamente parte deste patrimonio his-
tórico de Tui está reflectido en fotografías
que amosan a cidade e as súas xentes ao
longo da historia. Por este motivo o Con-

cello vén de editar oito láminas con foto-
grafías de Juan Vila nas que se recolle a
rúa Martínez Padín, o convento das Clari-
sas, ou  a antiga praza de abastos entre os
anos 50 e 60. Están expostas na Oficina
Municipal de Turismo na Praza de San Fer-
nando.

Segundo avanzou o concelleiro de Turismo,
Laureano Alonso, esta é a primeira colec-
ción de fotografías que edita o concello do
arquivo de Juan Vila, á que seguirán outras
series ligadas a distintas celebracións coma
o Entroido ou as Festas de San Telmo.  A
edición das fotografía antigas de Tui en pa-
labras do rexedor tudense é o preámbulo
dun proxecto máis ambicioso coma é a
creación dun arquivo municipal da imaxe. 
O concelleiro de Turismo, Laureano Alonso,
aproveitou para anunciar que en Semana
Santa se retomarán as visitas guiadas á ci-
dade coma se fixo xa no verán, sumando á
visita á xudería outra ao Tui medieval.
Precisamente o Concello de Tui editou hai
unhas semanas un díptico sobre a Ruta
Xudía da Cidade con textos do historiador
tudense Suso Vila, quen hoxe destacaba
ese patrimonio coma único en Galicia. Suso
Vila, fillo do fotógrafo Juan Vila, mencio-
nou os máis de 300 mil negativos con que
conta a súa familia, e apuntou a posibili-
dade de realizar unha retrospectiva do seu
pai en 2017 coincidindo co centenario do
seu nacemento. 

Tui pon en valor o seu patrimonio histórico coma punto de
atracción turística
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MONÇÃO

O
Museu do Alvarinho, localizado na
Casa do Curro, imóvel do século XVII,
foi comentadas, encontros promo-

cionais e estabelecimento de parcerias nego-
ciais.  
Inaugurado no dia 28 de fevereiro do pre-
sente ano, contabilizando, em pouco mais de
nove meses de vida, a visita de 10.178 pes-
soas de diferentes idades e nacionalidades.
Destes, 7980 são de nacionalidade portu-
guesa e 2198 são estrangeiros dos cinco con-
tinentes.
Estes números revelam que aquele equipa-

mento, situado em pleno centro histórico da
localidade, representa, no dia de hoje, uma
aposta consolidada e um trunfo valioso na
defesa e divulgação do Vinho Alvarinho, po-
tenciando as suas características endógenas
e as empresas locais dedicadas à sua produ-
ção.  
As empresas de Vinho Alvarinho com produto
rotulado, tantas e tantas vezes premiadas em
concursos nacionais e internacionais, encon-
tram neste espaço “uma porta de acesso”
para a valorização dos seus produtos, bem
como um “ponto de encontro” para provas

Museu do Alvarinho ultrapassou
10 mil visitantes

A
empresa “Sociedade de Transportes
Floridos, Lda”, dedicada ao trans-
porte, armazenagem e logística, ad-

quiriu um lote de terreno com uma área
global de 2989 metros quadrados no Pólo
Empresarial da Lagoa para concentrar na-
quele espaço toda a atividade da empresa. 
O contrato-promessa de compra e venda
entre a Câmara Municipal de Monção, e a
“Sociedade de Transportes Floridos, Lda”,
foi celebrado esta manhã na Câmara Mu-
nicipal de Monção. 
Com a execução deste investimento, a
“Sociedade de Transportes Floridos, Lda”
pretende criar um número mínimo de 21

postos de trabalho, os quais serão prefe-
rencialmente ocupados por naturais ou re-
sidentes no concelho de Monção. 
A dinamização do Pólo Empresarial da
Lagoa tem sido assumida pelo executivo
monçanense como uma questão prioritária
na gestão municipal.
A “Sociedade de Transportes Floridos,
Lda”, distinguida como PME de Excelência
2014 pelo IAPMEI,vai localizar-se junto à
“Suido Automocion, Lda”, empresa de fa-
brico de componentes automóveis que  um
lote de terreno com uma área total de
3460 metros quadrados para instalação de
uma nova unidade industrial. 

“Sociedade Transportes Floridos,
LDA” concentra serviços no pólo

empresarial da Lagoa

A
Câmara Municipal de Mel-
gaço é defensora do tecido
empresarial melgacense e

pautou, desde sempre, a sua atua-
ção mostrando disponibilidade em
colaborar com todas as iniciativas
que o possam reforçar e fortalecer.
Em 2015 foram desenvolvidos con-
tatos junto da autarquia por parte
de empresários que defendiam a
criação de uma Associação Empre-
sarial do concelho. A autarquia
desde logo acolheu e abraçou este
projeto. A 14 de outubro foi reali-
zada uma reunião, durante a qual
o Presidente da Câmara, Manoel

Batista, declarou total disponibi-
lidade para apoiar a criação deste
fórum capaz de reforçar a ação in-
dividual de cada empresário.
Esta semana, decorreu mais uma
reunião de trabalho com vista à
concretização do desejo de muitos
empresários locais: a criação da
Associação Empresarial de Mel-
gaço. A Câmara Municipal apoia
esta intenção e está disposta a
ajudar na concretização deste ob-
jetivo, entendendo que o associa-
tivismo empresarial é uma
ferramenta de crescimento e de
desenvolvimento. Manoel Batista

entende ser este o caminho de fu-
turo que permitirá dar dimensão a
projetos ambiciosos e capazes de
solidificar o tecido económico de
Melgaço.
A autarquia, e sempre com o pro-
pósito de ajudar o tecido empre-
sarial, organiza já no próximo dia
5 de fevereiro, às 18h00, no Salão
Nobre, um seminário dedicado ao
tema “Associativismo Empresarial:
Uma ferramenta de Crescimento”
em parceria com o BICMINHO, en-
tidade com a qual será nesse
mesmo dia assinado um protocolo
de colaboração

MELGAÇO

Câmara Municipal de Melgaço e BICMINHO unem-se para 
apoiar empresários

No próximo dia 5 de Fevereiro vai ter lugar um seminário subordinado ao tema ‘Associati-
vismo empresarial: uma ferramenta de crescimento’. Será às 18,00 horas no Salão Nobre da

autarquia melgacense. 

Novas da Raia
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A GUARDA

O
pasado  sábado, 9 de xaneiro, ce-
lebrouse unha nova sesión de
“Contos Contados” na biblioteca

municipal da Guarda.
Nesta ocasión os nenos e nenas da vila
puideron  desfrutar da historia da “Rata
linda de Compostela” do escritor Bernar-
dino Graña.
Tras coñecer este conto os nenos e nenas
traballaron,  xunto coa bibliotecaria, a
través de diferentes exercicios e xogos co
libro.
O Concello da Guarda a través deste tipo
de iniciativas quere achegar a biblioteca
aos veciños e veciñas da localidade e ade-
mais fomentar a lectura.

O
alcalde de A Guarda  acompañado
pola  Concelleira de Turismo  e por
dous hostaleiros da localidade esti-

veron o pasado mes de xaneiro,  nas depen-
dencias de Portos de Galicia en Pontevedra.
Nesta reunión co Presidente de Portos,  o
xefe de Portos da zona Sur e o vixiante da
zona, o alcalde Antonio Lomba trasladou
de novo as principais demandas do con-
cello da Guarda a Portos de Galicia.
Unha das principais problemáticas que hai
no porto da Guarda é a falta de seguridade
vial provocada pola libre circulación de
vehículos pola rúa peonil, polo que urxe
garantir a seguridade dos peóns e vian-
dantes da Vila así como dos turistas que
visitan a zona especialmente nos meses
de verán
O alcalde, co apoio dos hosteleiros, pro-
puxo limitar a accesibilidade dos vehícu-
los coa instalación dun bolardo retráctil;
proposta ben acollida polos respresentan-
tes do ente establecéndose a posibilidade
dun convenio que regule a súa  xestión.
. O alcalde demandou tamén unha solu-
ción aos problemas de tráfico no vial do
porto.Portos de Galicia propuxo asinar un
convenio para que sexa a policia local
quen faga o control do aparcamento. O Al-
calde contemplou esa posibilidade sempre

que a competencia das posibles sancións
fora cedida ao concello.
Tamén se falou do estado da plataforma
do ferry, moi deteriorada; do repintado do
espigón norte, sinal de identidade para A
Guarda e  da mellora do entorno do Museo
do Mar.
Finalmente o Alcalde demandou de Portos
a instalación de pantaláns flotantes para

regular o atraque e así eliminar o fondeo
na pasaxe e que beneficiarian tanto aos
profesionais como as embarcacións depor-
tivas; pero o máis importante é que se
trata dun servizo aos máis de 100 pesca-
dores que fan a campaña de pesca no rio
durante seis meses e que dende fai
dous anos pasan as sáus capturas pola
lonxa.

Nova sesión 
de “Contos
Contados”

Reunión do Alcalde e hosteleiros guardeses co
Presidente de Portos de Galicia
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“
De Rosendo a Rosendo” é o
título do documental encar-
gado pola Embaixada de Es-

paña en Australia para
promocionar a figura de España e
que ao tempo servirá para promo-
cionar Tui e a Nova Nursia.  Esta
gravación audiovisual toma coma
punto de partida a viaxe de Ro-
sendo Salvado a Australia e retrata
ao tempo a figura de Rosendo Sal-
vado plasmando a Tui, a súa cidade
natal, e a Roma, o lugar onde fa-
leceu. 
Precisamente onte estivo en Tui o
equipo dirixido por  Ian Iumsden,
director do documental. A casa
natal de Rosendo Salvado, o Con-
cello, as cubertas e o claustro da

Catedral, así coma o arquivo dio-
cesano foron algúns do lugares eli-
xidos para a gravación.
Concretamente no arquivo dioce-
sano o seu director, Avelino Bou-
zón,  amosou á equipa de rodaxe
fotografías, documentos e cartas
de Salvado, así coma o cartel que
en 1945 conmemoraba os 100
anos da partida do bispo de Tui.   
A gravación e posterior proxección
deste documental en Australia su-
porá unha importante promoción
de Tui nese país onde a figura do
bispo Salvado conta con gran rele-
vancia. 
A música de Rosendo Salvado será
protagonista en Australia da man
da pianista tudense Andrea Gonzá-

lez, quen ofrecerá un concerto o
24 de marzo en Nova Nursia, amais
de dar a coñecer a música do bispo
tudense aos estudantes da Austra-
lian National University en Canbe-
rra. Cómpre lembrar que Andrea
González realizou unha labor de
investigación sobre a obra musical
de Salvado co gallo do bicentena-
rio do seu nacemento. 
Rosendo Salvado naceu en Tui o 1
de marzo de 1814 e faleceu en
Roma o 29 de decembro de 1900.
En 2014 celebrouse en Tui un
amplo programa de actividades
para conmemorar o bicentenario
do Bispo Salvado, onde se puxo de
relevo a vida e a polifacética obra
de quen foi o bispo de Nova Nursia

O
xove piloto tudense Adrián Mal-
heiro, de 8 anos,  presentou hai
uns días ao Concello de Tui o novo

kart marca Praga, modelo Piccolo, motor
ROTAX 125 co que competirá esta tempo-
rada. No seu chasis leva o escudo do Con-
cello de Tui. 
O alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, acom-
pañado polo concelleiro de Deportes, Lau-
reano Alonso, e outros membros do
goberno local, coñeceu así de primeira
man o vehículo co que Adrián Malheiro

aspira tamén este ano a participar no
Mundial de kart coma fixo xa en 2014 e
2015.  Este deportista aproveitou amais
para depositar no Concello de Tui o trofeo
dunha das probas da Copa Rotax que
gañou o ano pasado. 
Na actualidade Adrián Malheiro é bicam-
pión de Portugal Rotax 125 Micro Max,
sendo o piloto máis novo en gañar esta
competición, onde comenzará de novo a
comptición , en febreiro próximo, no
Campionato de Portugal.

O
alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro
convido en FITUR, a Feira Interna-
cional de Turismo, en Madrid, a co-

ñecer unha Eurocidade única en España. Coa
súa intervención remataba a presentación
da Eurocidade Tui-Valença baixo o titulo
“Mil anos de historia”. Gran expectación

houbo ante este evento realizado no posto
de Turgalicia e que contou coa presenza da
directora xeral de Turismo, Nava Castro, e
do xerente do Xacobeo, Rafael Sánchez Bar-
giela, amais do concelleiro de Turismo de
Tui, Laureano Alonso e do vareador de Tu-
rismo de Valença, Jorge Salgueiro Mendes. 

TUI

Tui acolleu parte da gravación do documental “De Rosendo a
Rosendo” que se emitirá en Australia

Adrián Malheiro presentoulle ao
Concello de Tui o kart co que
competirá esta temporada

Eurocidade Tui-Valença presentouse en
FITUR coma destino único e privilexiado 

en España 

O equipo estivo onte en Tui tomando imaxes da casa natal do bispo Rosendo Salvado ou
dos documentos relacionados con el que se gardan no arquivo diocesano

Amais depositou no Concello  o trofeo
dunha das probas da Copa Rotax.

A
gastronomía limiana vai estar em
destaque em mais uma edição do
Xantar, Salón Internacional de Gas-

tronomia e Turismo de Ourense de 3 a 7
de fevereiro, numa organização da Funda-
ção de Feiras e Exposições de Ourense. O
Município de Ponte de Lima far-se-á repre-
sentar no Xantar, através de um stand no
qual irá promover os seus produtos locais
e a sua oferta turística, desde o aloja-
mento à enogastronomia, dos espaços
culturais às atividades de natureza, com
destaque ainda para o Festival Internacio-
nal de Jardins, a Festa do Vinho Verde, a

Vaca das Cordas, a Feira do Cavalo, a Feira
da Caça, Pesca e Lazer e as emblemáticas
Feiras Novas. As potencialidades turísticas
do concelho limiano, com evidência para
a gastronomia, a excelência do Vinho
Verde, o folclore e as tradições estarão em
destaque neste Salão Internacional de
Gastronomia e Turismo, a 5 de fevereiro,
día evocado no XANTAR como o Día de
Ponte de Lima. A apresentação pública do
evento realiza-se na cerimónia de aber-
tura oficial da VIII Feira do Porco e as De-
lícias do Sarrabulho, na Expolima do 29 a
31 de janeiro.

PONTE DE LIMA

Ponte de Lima no Xantar 

n Ponte de Lima vai estar no Xantar de Expourense.
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Novas da Raia

VALENÇA TOMIÑO

PONTE DE LIMA

Candidatura a Património
Mundial da Fortaleza de
Valença, ganha força

P
onte de Lima celebrou a Feira do
Porco e as Delícias do Sarrabulho,
um evento tradicional que se

transforma num verdadeiro motor econó-
mico do concelho. É da excelência dos
nossos produtos e da afirmação da iden-
tidade cultural que resulta o desenvolvi-
mento integrado e sustentado. Tradição,
Qualidade e Sabores únicos estão garan-
tidos. Esta jornada de promoção e valo-
rização da cultura, etnografia e história
do concelho, é como um regressar às
mais profundas raízes do Vale do Lima,
aos costumes, aos seus sabores, às suas
gentes, através de uma mostra de produ-
tos regionais, derivados do porco. O cres-
cente interesse dos comerciantes e
artesãos tem vindo a projetar este evento
na região e no país. O evento consistiu
na organização de um variado conjunto
de atividades, um espaço/venda de pro-
dutos regionais, mostra/venda de artesa-
nato e a promoção da gastronomia típica
do concelho. O programa incluiu works-
hops infantis - "Mini Chefs - Muffins" e o

"Porquinho Mealheiro"; Showcookings,
pela equipa de Ponte de Lima do "Cook-
Off - Duelo de sabores"; "Fillet de Porco
com Mel e Laranja" e "Arroz Doce" pela
Chef Arminda Campos e "O Porco do
campo até à mesa" pelo Chef Daniel Pin-
heiro, ambos da Escola Profissional de
Agricultura e Desenvolvimento Rural de
Ponte de Lima. Realiza-se ainda um
workshop de Vinho Verde, uma prova Ho-
rizontal de Vinho Verde e uma prova Cega
de Vinhos. Completa-se o programa com
outras atividades paralelas, nomeada-
mente, uma exposição de animais e ati-
vidades equestres, contando a animação
musical com um Encontro de Tocadores
de Concertina, Baladas e Aventuras Asso-
ciação - Sol Dourado e Augusto Canário e
Amigos. Outra das particularidades deste
fim-de-semana gastronómico foi a asso-
ciação das unidades de alojamento do
concelho, com a oferta de condições es-
peciais de estadia. Durante este fim-de-
semana haverá um desconto de 15% em
alojamento nas unidades hoteleiras ade-

rentes, para a noites de sexta-feira e sá-
bado, da mesma forma que a restauração
aderente oferece 1 leite-creme, por dose,
nas refeições de sábado e domingo. Esta
VIII Feira do Porco e as Delícias do Sa-
rrabulho campanha é um convite aos vi-
sitantes e turistas para que, não só
pernoitem em Ponte de Lima, como apro-

veitem os dois dias para gozar de outros
prazeres no concelho, como caminhadas
e passeios através das paisagens bucóli-
cas das margens do Rio Lima. A aliança
perfeita entre a boa mesa, a tradição e a
fruição dos sentidos, numa região onde
esta época revela cenários de magia e
convida a repastos intensos.

VIII Feira do Porco e as Delícias do Sarrabulho

M
áis de doce contedores de vidrio
foron colocados en puntos estra-
téxicos do municipio.

O Concello de Tomiño ademais está le-
vando a cabo un proxecto de compostei-
ros comunitarios para os núcleos de O
Seixo e Goián.
O Concello de Tomiño ven de colocar unha
ducia de contedores de vidrios con carga
industrial en diferentes puntos do muni-
cipio. En algúns lugares, sustituise o exis-
tente por este de maior capacidade e
noutros colocouse por primeira vez.
A unidades veñen a reforzar puntos nos
que era preciso ampliar a capacidade do
contedor e incrementar as datas de reco-
llida, como son os núcleos do Seixo e
Goián nos que a concentración de viven-
das e de locais de hostelería supoñen un

incremento de residuos de vidrio.
Nos núcleos do Seixo e de Goián tamén se
está a levar a cabo un proxecto de com-
posteiros comunitarios co fin de paliar os
residuos que van ao contedor verde e que
supoñen un grande custo para as arcas
municipais e polo tanto para os veciños e
veciñas. O Concello de Tomiño concurrirá
a convocatoria da Deputación de Ponte-
vedra para instalar composteiros comuni-
tarios en núcleos urbanos.
A Concelleira de Medio Ambiente, María
Xosé Vázquez, destacou a “importancia da
xestión de residuos de xeito responsable”.
Segundo Vázquez “a longo deste ano le-
varemos a cabo diferentes iniciativas co
fin de fomentar a reciclaxe e medidas que
melloren a efectividade do servizo de re-
collida de lixo”.

O Concello de Tomiño coloca
contedores de vidrio con carga

industrial

ACâmara Municipal de Valença apre-
sentou a candidatura das “Fortale-
zas Abaluartadas da Raia” a

Património da Humanidade, à Comissão
Portuguesa da UNESCO, na segunda-feira,
18 de janeiro, em conjunto com Marvão,
Almeida e Elvas.
A candidatura apresentada é em serie.
Este novo modelo de candidatura, focado
nos sistemas defensivos abaluartados de
fronteira, único à escala mundial, segue
as orientações sugeridas pela UNESCO,
apresenta-se com um carácter de maior
excecionalidade e vem dar mais força à
candidatura da Fortaleza de Valença e dos
restantes parceiros.
Este novo enquadramento, foca-se no Sis-
tema Defensivo das Fortalezas Abaluarta-
das da Raia Luso-Espanhola, a cultura
raiana e a localização num espaço que
confina uma das linhas de fronteira mais
antigas do mundo.

Foi com este argumento que os municí-
pios proponentes solicitaram à Comissão
Nacional da UNESCO a inclusão das Forta-
lezas Abaluartadas da Raia na Lista Indi-
cativa de Portugal, passo obrigatório para
a obtenção da classificação - Património
Mundial da UNESCO.
Os representantes dos quatro municípios
declararam o "alto interesse cultural que
representa, para o País e para a Humani-
dade, o futuro reconhecimento internacio-
nal de um património ímpar no contexto
da civilização europeia", como "exempla-
res únicos da arquitetura militar dos sé-
culos XVII e XVIII, a par do valor
intangível da Paz e do relacionamento
entre os Povos".
Os municípios proponentes vão desenvol-
ver, a partir de agora, o dossier conjunto
de candidatura, tendo por base os trabal-
hos já realizados pelos municípios e com
o aporte cientifico de várias entidades.
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A
Dream Argument, uma em-
presa especializada em
mobiliário de madeira, ins-

talada em Ponte de Lima por em-
presários da Galiza, prevê faturar
este ano dois milhões de euros,
cinco vezes mais do que em 2014,
quanto ini-
ciou a la-
bo ra ç ão ,
exportando
90% da
produção.
S e g u ndo
foi divul-
gado, as
previsões
para 2016
a p o n t a m
para um
c r e s c i -
mento da
faturação na ordem dos 30%, bem
como do número de postos de tra-
balho que poderá chegar aos 26.
O empresário, natural de Vigo, ex-
plicou à comunicação social  que
n quando iniciou a produção, em

maio do ano passado, a fábrica
tinha 12 trabalhadores, e atual-
mente tem 18, a maioria recru-
tada em Ponte de Lima, e em
municípios vizinhos.
O administrador, Jorge Pousada,
disse, ainda, “estar à procura de

novos in-
vestido-
res para
apos ta r
na am-
p l i a ç ã o
da uni-
d a d e ,
tendo em
vista au-
mentar a
c apa c i -
dade de
p r o d u -
ção”.

A Dream Argument está instalada
na freguesia de São Pedro de
Arcos, junto à Área protegida das
Lagoas de Bertiandos, numa uni-
dade que se esteve desativada du-
rante cerca de sete anos.

V
ictor, um dos filhos do pa-
triarca Joaquim Roriz – que
também seguiu a mesma

profissão - admitiu ao Minho Digi-

tal que a decisão do pai na doação
fundamentou-se «na necessidade
de preservar um espólio muito im-
portante da história da cidade».

“Eu - como o único elemento
da família que pode dar conti-
nuidade ao negócio - e o meu
pai decidimos que esta é a

única forma de preservar este
espólio que corria o risco de se
perder. Deste modo poderá ser
consultado e utilizado, sem
fins lucrativos, por todos os
vianenses e forasteiros já que
a Câmara Municipal vai divulgar
as imagens”, acrescentou Vítor
Roriz.
Cerca de 50 fotografias estão ex-
postas desde 4ª feira no Museu
do Traje no âmbito das comemo-
rações dos 168 anos de elevação
de Viana do Castelo a cidade.
A exposição tem o título de
“Foto Roriz – Evocações, Paisa-
gens e Fotografias”.

Para a Câmara Municipal o registo
de um século de reportagens so-
ciais e históricos da cidade, entre
negativos em vidro e em película,
a preto e branco e a cores com
milhares de imagens representa
“um importantíssimo espólio do-
cumental para a história da ci-
dade.
De referir que em 2012 a autar-
quia atribui à Fotografia Roriz o
título de Instituição de Mérito,
sendo na altura colocada uma
placa honorífica no estabeleci-
mento comercial situado na Rua
Gago Coutinho, em pleno centro
histórico de Viana do Castelo

Por Manso Preto

Fotógrafo Joaquim Roriz doa espólio de 70 anos de actividade
Mais de 10 mil as fotografias perpectuam usos, costumes, tradições, habitantes e história
de Viana do Castelo, são o maior espólio da casa mais antiga de fotografia da cidade com

cerca de 105 anos de actividade.

A
Câmara Municipal de Mon-
ção estabeleceu um proto-
colo de colaboração com a

Direção Regional de Cultura do
Norte, a Sociedade Martins Sar-
mento e os restantes municípios
fundadores da Rede de Castros do
Noroeste Peninsular no âmbito de
uma candidaturaao programa de
cooperação Espanha-Portugal -

INTERREG V (POCTEP) 2014-2020.
Este documento, assinado em
meados do passado mês de de-
zembro nas instalações da Biblio-
teca Municipal da Póvoa do
Varzim, vai permitir a apresenta-
ção de uma candidatura trans-
fronteiriça entre Espanha e
Portugal, potenciando a Rede de
Castros do Noroeste Peninsular

junto das crianças, historiadores
e público em geral.
A Câmara Municipal de Monção
esteve representada pela Vice-
Presidente, Conceição Soares, a
qual destacou a importância
desta candidatura conjunta: “A
divulgação do património cultural
é essencial para preservar a me-
mória e cativar público. Monção
entende que esta candidatura
constitui um argumento de peso
para a valorização do Castro de
São Caetano e demais sítios ar-
queológicos dos municípios fun-
dadores”.
A Rede de Castros do Noroeste
Peninsular é constituída pelos
municípios de Monção, Boticas,
Esposende, Paços de Ferreira, Pe-
nafiel, Póvoa do Varzim, Santa
Maria da Feira, Santo Tirso, Trofa
e Vila do Conde. Esta rede tem
como missão potenciar um tu-
rismo cultural de qualidade,
atraindo públicos diversificados e
criando novos circuitos entre os
parceiros.

Rede de Castros do Noroeste Peninsular
apresenta candidatura ao programa de

cooperação Espanha-Portugal

A Dream Argument
especializada em

mobiliário de madeira

Manuel Gonçalves
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Inauguração da Escola
Superior de Comunicação,
Administração e Turismo

de Mirandela

Município de Bragança cede instalações a
Universidade Sénior

Festival de Sabores do
Azeite Novo

Rede Social de Mirandela
romove sessões

informativas na área da
violência doméstica para a

terceira idade

MIRANDELA

BRAGANÇA

S
énior, criada pelo Rotary Club de
Bragança, inaugurou, também,
novas instalações localizadas no

Mercado Municipal de Bragança. A nova
sede (sala de reuniões e sala de aulas) foi
cedida pelo Muni-
cípio de Bragança,
mediante celebra-
ção de protocolo
de cedência de
utilização de es-
paço, assinado
pelo Presidente da
Câmara Municipal
de Bragança, Her-
nâni Dias, e pelo
Presidente do Ro-
tary Club de Bra-
gança, Octávio
Fernandes.Durante
a cerimónia, que
reuniu cerca de

uma centena de alunos e professores da
Universidade Sénior, o Presidente da Câ-
mara Municipal enalteceu todo o trabalho
desenvolvido pela instituição, relem-
brando que o Município de Bragança

apoiará sempre
que possível.
As comemorações
do décimo aniver-
sário da Universi-
dade Sénior
começaram com
um conjunto de
iniciativas, que
decorreram no Au-
ditório Paulo
Quintela, e que in-
cluíram a confe-
rência “Língua,
Igualdade e Cida-
dania”, proferida
por Edite Estrela.

Festival do Butelo e das Casulas 2016

B
ragança é destino
obrigatório para os
amantes da boa gas-

tronomia e dos sabores úni-
cos da cozinha tradicional
transmontana com o Festi-
val do Butelo e das Casulas.
O evento mantém-se no
Centro Histórico de Bra-
gança, mas ganha, este

ano, mais dimensão, pas-
sando a ter lugar numa
tenda na Praça Camões,
onde 34 produtores de fu-
meiro e produtos da terra
farão as delícias dos turis-
tas.
Após uma visita ao espaço
de venda de butelo, casu-
las e produtos da terra,

pode optar por degustar
esta iguaria num dos 26
restaurantes aderentes. E
numa altura em que se fala
da segurança alimentar,
teve lugar um seminário,
no Auditório Paulo Quin-
tela, sobre “Segurança Ali-
mentar de Produtos de
Origem Animal”.

A
Rede Social de Mi-
randela, com a cola-
boração do Núcleo

de Apoio à Vitima de Vio-
lência Doméstica de Bra-
gança (NAVVD), está a
organizar um conjunto de
ações de informação e sen-
sibilização na área da vio-
lência doméstica para a
terceira destinadas aos co-
laboradores e colaboradoras
das Instituições Particula-
res de Solidariedade Social
(IPSS’s) do concelho, inse-
ridas no Programa do BPI
Capacitar Seniores.

A iniciativa terá continui-
dade no mês de março, de
acordo com o que ficou de-
cidido na última reunião do
Conselho Local de Ação So-
cial de Mirandela (CLAS), no
âmbito do mês dedicado à
reflexão, sensibilização e in-
formação sobre a violência
doméstica. Estão já várias
ações programadas também
para o meio rural em articu-
lação com as Juntas de Fre-
guesia e o NAVDD,
nomeadamente em Torre de
Dona Chama, São Pedro
Velho, Cedães e Abambres.

O
Festival de Sabores
do Azeite Novo, que
há 11 anos a Câmara

Municipal de Mirandela or-
ganiza em parceria com vá-
rias entidades ligadas à
fileira do azeite, à hotelaria
e restauração e à educação,
está a cumprir com sucesso
um programa cheio de ati-
vidades que desde 16 de ja-
neiro animam Mirandela.
Desde logo, os menus azei-
tados combinados com
animação surpresa por um
grupo de teatro profissio-
nal nos restaurantes ade-
rentes, está a dar que falar
e dá um toque inovador ao
festival. As atividades dire-
cionadas para os mais pe-
quenos continuam muito
apetecíveis e concorridas,
como é o caso do teatro
“No Fio do Azeite”, as ofi-
cinas de moldagem e as vi-
sitas a fábricas de

transformação de azeitona
e lagares de azeite. Os cur-
sos técnicos de prova de
azeites, azeitonas e pasta
de azeitonas são também
sempre muito participados,
cabendo este mérito ao
painel de formadores que
ano após ano sabe como
inovar, cativando novos
provadores e mantendo o
interesse nos que já por
tradição participam nestes
cursos. Este ano, numa
vertente mais de promo-
ção, foi organizada pela
primeira vez uma prova de
azeites em parceria com a
empresa Oliva & Co, na ci-
dade do Porto, destinada
aos órgãos de comunicação
social e chefes de cozinha
que reuniu entre os pre-
sentes grande interesse e
vontade de aprofundar
conhecimentos sobre este
tema.

Norte de Portugal

N
o dia 28 de janeiro
que novas instala-
ções da Escola Su-

perior de Comunicação,
Administração e Turismo
de Mirandela (EsACT/IPB)
foram inauguradas pelo
Ministro da Ciência, Tec-
nologia e Ensino Superior,
Professor Doutor Manuel
Heitor. Estiveram também
presentes na cerimónia de
inauguração o Presidente
da Câmara Municipal de
Mirandela e o Presidente
do Instituto Politécnico de
Bragança, representantes
máximos das duas institui-
ções parceiras nesta mis-
são que é a de dotar de
excelentes condições o en-
sino superior em Miran-
dela, já com provas dadas
no que diz respeito à ino-
vação, componente curri-
cular e qualidade do corpo

técnico. A Câmara Munici-
pal tem sido uma apoiante
incondicional nesta aposta
para Mirandela, apoio esse
que representa na EsACT
um investimento munici-
pal de cerca de 5 milhões
de Euros na construção do
novo edifício.
A inauguração acontece
no seguimento da celebra-
ção do Dia do IPB, que
este ano decorre no Audi-
tório Municipal de Miran-
dela, uma cerimónia
carregada de simbolismo
académico com momentos
marcantes como o cortejo
de finalistas e de douto-
res, uma oração de sapiên-
cia pelo Doutor Paulo
Mendo, distinções honorí-
ficas e entrega de prémios
e diplomas a vários ele-
mentos da comunidade
IPB.



O
s 15 municípios portugueses e ga-
legos banhados pelo rio Minho
apresentaram uma candidatura con-

junta aos novos fundos comunitários de 7,5
milhões de euros para investir nas poten-
cialidades daquele curso internacional, tor-
nando-o numa «marca turística
transfronteiriça».
Em comunicado divulgado, a UNIMINHO,
associação de municípios portugueses e
galegos, revelou que o investimento in-
cluído na candidatura
"VISIT_RIO_MINHO" será aplicado até
2019 "na preservação e valorização do rio
Minho transfronteiriço, como destino eco-
turístico de excelência".
Na candidatura, que terá uma compartici-
pação de 75% dos fundos comunitários, o
rio Minho transfronteiriço "é apresentado
como um dos territórios mais interessan-
tes a nível europeu por ser a zona de fron-
teira com maior percentagem de área
protegida e classificada, a nível nacional
e uma das maiores da Europa".
A candidatura resultou do trabalho desen-
volvido no âmbito do Pacto do Rio Minho
Transfronteiriço assinado em 10 de Março
de 2015, pelos quinze municípios banha-
dos pelo curso internacional de água.
Com aquele acordo pretendem "reforçar a
importância da cooperação transfrontei-
riça, reaproveitar e potenciar o rio Minho,
do ponto de vista ambiental, turístico e
captação de novos investimentos com
vista à criação de postos de trabalho e à
fixação de população naquela região".
O projecto agora candidatado prevê, entre
outras acções, "a estruturação e consoli-
dação da marca Rio Minho, através da ela-
boração de um plano estratégico de
marketing territorial e do processo de
candidatura do estuário do rio Minho a
paisagem cultural Unesco".
A preservação e interpretação do patrimó-
nio natural transfronteiriço, a interpreta-
ção dos recursos naturais e de novos
modelos de turismo verde, a criação de es-
truturas piloto de apoio relacionadas com
a rede de espaços naturais classificados
(montanha e rio), são outros dos objecti-
vos da candidatura.
A valorização conjunta de recursos eco-
nómicos do daquele curso internacional
de água, a valorização do produto da
pesca (designadamente através da ras-
treabilidade das espécies do rio Minho), a
criação de estruturas de apoio às activi-
dades promovidas pelas empresas de ani-
mação e, a qualificação e valorização da
rede de percursos através de rotas trans-
fronteiriças estão também previstas na
candidatura.
Do lado português, o projecto inclui Ca-
minha, Melgaço, Monção, Valença, Vila
Nova de Cerveira e Paredes de Coura. Na
Galiza, envolve A Caniza, A Guarda, Arbo,
As Neves, Crecente, Rosal, Salvaterra do
Miño, Tomiño e Tui. 

E
xistente desde 1998, a CEVAL – Con-
federação Empresarial do Alto Minho
integra as principais associações pa-

tronais da região compreendida pelos 10
concelhos do distrito de Viana do Castelo. 
Entre elas, estão a Associação Comercial e
Industrial de Arcos de Valdevez e Ponte da
Barca, Associação Empresarial de Ponte de
Lima, Associação Comercial e Industrial de
Monção e Melgaço, Associação Empresarial
de Viana do Castelo e Associação Empresarial
de Valença.
No total, são mais de 6 mil empresas e 12
mil postos de trabalho. 
Luís Ceia, natural de Valença e estabelecido
em Viana do Castelo, é, desde 2012, o líder
deste estrutura cuja sede se situa em mode-
lares instalações da zona industrial (2ª fase)
de Vila Nova de Cerveira, cedidas pela res-
pectiva Câmara Municipal.
NOVAS DO EIXO ATLÂNTICO esteve à conversa
com ele.
Fale-nos, em breves traços, os mo-
mentos mais importantes da CEVAL,
desde o seu início, já lá vão 18
anos?
Desde logo a sua criação pela ca-
racter inovador, ao agregar as vá-
rias associações empresariais do
Alto Minho, antevendo uma neces-
sidade que nos tempos actuais,
quase por força da imposição dos
apoios comunitários e do ordena-
mento do território, fez emergir a
criação de outas entidades congé-
neres. 
Também as acções de Benchmar-
king realizadas a vários países de
diferentes continentes do globo que permi-
tiram que muitos dos actores locais (presi-
dentes de câmara e dirigentes regionais)
pudessem tomar contacto com novas reali-
dades então emergentes.  
Por fim, e uma vez mais antecipando-se no
tempo, a passagem de Conselho Empresarial
a Confederação Empresarial, possibilitando
desta forma o início da agregação do sector
empresarial do Alto Minho nas suas mais di-
versas actividades.  
PERSISTÊNCIA E
RESILIÊNCIA
Nesse sentido, como tem sido a sua activi-
dade e dirigismo empresarial?
O meu percurso, enquanto dirigente associa-
tivo, tem sido construído na base da persis-
tência e resiliência (capacidade de superar,
de recuperar de adversidades). Aliás, julgo
que não há outra forma de estar no associa-
tivismo. Temos de saber conciliar a relação
entre as empresas e o território. E, neste diá-
logo permanente, saber gerir o tempo e o es-
paço com perseverança, talvez seja a
condição mais exigente e aquela que pode
determinar o sucesso. 
Todo o dirigente associativo por paixão de-
dica-se, habitualmente, mais ao colectivo do
que à sua empresa ou actividade pessoal; e
isso, por vezes não é reconhecido pela co-
munidade.
A mudança da sede para Cerveira… o que é

que proporcionou ao tecido empresarial do
Alto Minho?
Essa mudança resultou de um acto de gestão
que proporcionou condições de trabalho de
excelência, mas também da necessidade es-
tratégica de aproximar o tecido empresarial
do Alto Minho e da Galiza. 
PRIMEIRA ASSOCIAÇÃO
TRANSFRONTEIRIÇA
Por falar em Galiza, qual o relacionamento e
resultados concretos já verificados ou que se
perspectivam?
A criação da CECOTRANS, a primeira associa-
ção transfronteiriça Ibérica, permitiu termos
uma estrutura de resposta a problemas con-
juntos. 
As reivindicações da modernização da linha
do Minho, a manutenção e melhoria da liga-
ção Porto/Vigo e a questão das portagens
nas autoestradas são bons exemplos dos fru-

tos dessa cooperação. 
A criação de grupos de trabalho sectoriais
será a próxima aposta. Por exemplo, o sector
dos componentes pata a indústria automóvel
pode ser o primeiro sector a avançar.
E a aperacionalidade dos parques empresa-
riais e interação com a Galiza? Ligações viá-
rias, portagens...?
Como referi, esses grupos de trabalho secto-
riais deverão apontar caminhos para a mel-
horia da cooperação empresarial entre as
empresas dos dois lados da fronteira. 
MINHO PARK E LIGAÇÕES
INTERMODAIS
Minho Park em Monção e “porto seco” de
Salvaterra. Que se espera nas atuais circuns-
tâncias? Será possível rendibilizar sem nova
ponte em Monção e ligação ferroviária direta
aos portos de mar, designadamente, o de
Vigo? 
As grandes infraestruturas, quando são pen-
sadas, devem ter em conta as ligações inter-
modais. Sem a conectividade necessária,
essas estruturas funcionam como ilhas, e não
como verdadeiras plataformas. Os investi-
mentos, se tiverem a capacidade de ser pro-
dutivos, isto é aumentar a potencialidades
de criação de riqueza, são sempre bem-vin-
dos.
Recentemente, foram notícia diversos proto-
colos de colaboração. Com Município de
Viana do Castelo (para apoiar empresas em

processo de criação), com a Câmara Agrícola
Lusófona, Porto Business School. Que condi-
ções e resultados se esperam?
Os protocolos valem aquilo que as partes
souberem posteriormente dinamizar. 
Como já aqui referi, os processos são moro-
sos, os resultados em especial em parceria
não são imediatos. No entanto, não tenho
dúvidas de que estamos a abrir portas em vá-
rios domínios que poderão e deverão ser
aproveitadas por todos os agentes do terri-
tório.
Monção e Melgaço vão perder a “exclusivi-
dade” do Alvarinho. Municípios têm diver-
gido nas suas posições quanto ao assunto,
com Melgaço a assumir uma posição clara de
oposição a tal medida. Por outro lado, Mel-
gaço, a nível da associação empresarial que
abrange os dois concelhos (e faz parte da
CEVAL) começa a divergir de Monção, houve
problemas com a comissão local para as ilu-

minações de Natal e agora anuncia
o início de um processo para fundar
uma associação só deste concelho.
Que acha disto tudo?
Deverá haver sempre a preocupação
de ver mais para alem do nosso te-
rritório, dos nossos interesses. De-
vemos agir sempre que possível de
forma concertada. Competindo cer-
tamente alguém perderá, colabo-
rando haverá ganhos mútuos.
Julgo que temos de agir com al-
guma reflexão. Não defendo a cria-
ção convulsiva de novas entidades
sem primeiro se esgotar até à
exaustão o aproveitamento das
existentes. Acredito que o bom

senso irá imperar.
PORTO DE MAR, FERROVIA
E RODOVIA
Qual o futuro empresarial para o Alto Minho,
que continua a apresentar sinais de deserti-
ficação?
Não é só o Alto Minho que apresenta um
saldo populacional negativo; o país, no seu
todo, também tem envelhecido. Temos de
continuar a ter a capacidade de atrair novos
investimentos. 
Só os investimentos de qualidade que podem
promover a alavancagem de outras empresas
de cariz local nas suas proximidades. Julgo
que a região tem, neste aspecto feito um ex-
celente trabalho. Somos a NUTII cujo cres-
cimento relativo das exportações mais tem
aumentado. Precisamos que estas empresas
se integrem no território, só assim podere-
mos promover novas actividades. 
Algo mais que ache pertinente referir...
A região pelo desempenho que tem tido, no-
meadamente ao nível das exportações, tem
justificado os investimentos públicos aqui
feitos nos últimos anos. Devemos por isso,
todos, continuar a reivindicar mais apostas
para esta região. 
A requalificação do porto de mar de Viana do
Castelo e seus acessos, a melhoria da linha
ferroviária do Minho e a conclusão de algu-
mas ligações rodoviárias, são algumas das
batalhas que não podemos perder. 

”Debemos reivindicar mais apostas para a regiâo”,
Luis Ceia, líder dos empresarios do Alto Minho

Autarquias do Alto
Minho e Galiza

candidatam-se a 7, 5
milhões de euros
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A
valiacioń das elecciońs xe-
rais e proposta de folla de
ruta

Esta man ̃á, en Compostela, tivo
lugar a xuntanza do Consello
Polit́ico Nacional de Compromiso
por Galicia na que entroutos
asuntos se debateu sobre a folla
de ruta da formación galeguista
de cara aś vindeiras elecciońs au-
tonoḿicas.
Logo dun profundo debate, cunha
anaĺise previa do resultado elec-
toral das elecciońs aś Cortes xe-
rais, a posicio ́n maioritaria do
ma ́ximo o ́rgano de decisio ́n
poli ́tica de Compromiso fora da
su ́a asemblea nacional, foi a de
“explorar unha alianza electoral
con vocacioń galega, para a con-
correncia aś elecciońs galegas de

2016, sen veto á incorporacioń de
calesquera forzas polit́icas”.
A proposta, defendida por alguńs
membros do Consello Político, im-
plicara ́ delegar na Comisioń Exe-
cutia Nacional de Compromiso a
apertura de negociaciońs de cara
a fomentar unha candidatura
uńica galega. O Secretario Xeral,
Xoań Bascuas, reitera “que a pro-
posta aprobada tan so ́ implica a
apertura de conversas e negocia-
cións de cara a construir unha
gran candidatura galega, pero en
ninguń caso implica alianzas con-
cretas, pois en Compromiso quen
decide cara onde se camin ̃a e ́ a
afiliacioń”. Asi ́ Bascuas lembraba
unha vez ma ́is o que e ́ “un dos
principios inspiradores e inque-
brantables da nosa formacioń, a

decisio ́n de toda a afiliacio ́n en
conxunto na correspondente con-
vencioń electoral”. A convencioń
sera ́ no mes de abril e nese mo-
mento, Compromiso por Galicia,
decidira ́ finalmente a suá opcioń
de concorrencia aś elecciońs ga-
legas deste ano.
Informe de xestio ́n e cuestio ́ns
internas
O Secretario xeral da formacio ́n,
Xoa ́n Bascuas, tame ́n deu conta
na xuntanza do informe de xes-
tioń da Comisioń Executiva Nacio-
nal dos u ́ltimos meses do 2015.
Bascuas incidiu no feito de que
“o final do ano 2015 estivo mar-
cado pola campanã electoral e a
incidencia de Compromiso foi
menor pola ausencia na contenda
electoral”, a pesares diso, “orga-

nizouse o debate sobre a Consti-
tucioń, cun amplo ex́ito e manti-
vose a actividade poli ́tica

centrada nos concellos con pre-
senza verde, unha presenza que
se consolida cada vez maís”.

O
Xulgado de Instrución número 3 de Ou-
rense notificou un auto polo que deixasen
efecto a citación como prexudicada da mu-

ller que denunciouao presidente da Deputación de
Ourense, José Manuel Baltar Blanco. Estaba pre-
visto que a mullercomparecese ante a titular des-
texulgado, pero a maxistrada, tras revisar as
mensaxes telefónicas e as gravaciónsmantidas con
Baltar Blanco, “optou por suspender a declaración
e citalos a ambos os ao advertir indicios dun se-
gundo delito de suborno”, segundo informou o Tri-
bunal Superior de Xustiza de Galicia. A resolución
cita a ambos o 10 de marzo; ás 10 da mañá á de-
nunciante e dúas horas despoisao denunciado. A
titular do Xulgado de Instrución 3 de Ourense en-
tende que non queda acreditada a existencia de
relación laboral, docente ou de prestación de ser-
vizos no momento en que se consumou a relación
sexual o que excluiría a existencia de acoso sexual.

Con todo, o auto indica que si pode existir un de-
lito de suborno “senprexuízo da cualificación
como delito de tráfico de influencias dada a rela-
ción persoal” dunha e outro, a denunciante e o ti-
tular da Deputación de Ourense, cando os
feitosproducíronse. “Que tamén se compromete a
proporcionarlle un traballo”, engade o auto da
xuíz.A autoridadexudicial considera que tal esce-
nario “esixe atender áconduta punible do particu-
lar que entrega retribución a autoridadeou
funcionario público para realizar un acto contrario
aos deberes do cargo, que se concretaría nunno-
meamentoprescindindo das disposiciónslegais que
o regulan; ou en consideración á súa función ou
do particular que inflúe en funcionario público
ouautoridade prevaliéndose dunha situación deri-
vada da súa relación persoal con este (artigo 429
do Código penal) para conseguir unha resolución
que llepoidaxerar un beneficio económico”, esta-
blece a titular do Xulgado de Instrución 3 de Ou-
rense no seu auto.

Dimisión de Baltar
Unha vez coñecida esta citación, socialistas e De-
mocracia Ourensá, con deputados no organismo
provincial,  ratificaron a petición de dimisión de
Baltar Blanco como presidente da Deputación de
Ourense. Os socialistas subliñan que a xuíz “apre-
cia que hai indicios de suborno” e Democracia Ou-
rensá reitera que a presunción de inocencia ha de
aplicarse ao ámbito da xurisdición penal “pero non
ao ámbito da política”. O Grupo do PSdeG-PSOE
alude a que o auto abre unha vía de investigación
confirmando que, “lonxe de ser unha cuestión per-
soal, trátase dun caso que afecta a como non se
debe entender o exercicio do poder e dous cargos
públicos”. Democracia Ourensá recalca  que “Ou-
rense non poden permitir esta forma de facer po-
lítica, e alguén con semellantes sombras non pode
seguir presidindo a Deputación de Ourense”.

E
ste é un  convenio de co-
laboración entre a Conse-
llería e o Colexio para

realizar accións de valoración,
seguimento e control de proxec-
tos de investimentos subvencio-
nables a través do Programa
Operativo do Fondo Europeo Ma-
rítimo e da Pesca 2014-2020
(FEMP). A esta colaboración a
Consellería do Mar destina un im-
porte de 1,3 millóns de euros
para as anualidades de 2016,
2017 e 2018.
A vixencia desta colaboración es-
tenderase ata o 31 de decembro
de 2018 e poderá ser prorrogada
por mutuo acordo entre as par-
tes, sempre e cando a duración
total das prórrogas non supere a
vixencia inicial do convenio. 
Entre as funcións do Colexio Ofi-
cial de Enxeñeiros Navais e Oceá-
nicos están a colaboración e o
apoio das administracións públi-
cas para conseguir que os distin-
tos sectores produtivos, entre

eles o sector primario, teñan
cada vez unha posición máis
competitiva mediante a aplica-
ción da técnica e as tecnoloxías
máis idóneas. Este Colexio profe-
sional está capacitado para poñer
a disposición da Consellería do
Mar enxeñeiros superiores de alta
cualificación para colaborar nos
programas resultantes da política
pesqueira da Consellería.

A conselleira do Mar, Rosa Quintana, e o decano presidente
do Colexio Oficial de Enxeñeiros Navais e Oceánicos de Es-
paña, Luis Vilches, asinaron hoxe na Casa de Galicia en Ma-
drid o convenio no que se plasma esta colaboración

A través dela, lembrou a conselleira, “búscase acadar o óp-
timo grao de adecuación dos fondos europeos que a Unión
Europea destina ao sector pesqueiro ás finalidades que per-
seguen estas achegas.

Pola tarde, a conselleira asistirá ao acto “La Cocina del Aba-
lón”, enmarcado na Feira Madrid-Fusión e patrocinado por
Galician Marine Aquaculture

Compromiso acorda explorar unha nova candidatura de unidade

A Xunta colabora con 1,3 millóns
de euros dirixidas ao sector

pesqueiro

Política

A decisión tomada esta man ̃á polo Consello Político Nacional da formación, pasa por 
explorar unha posible confluencia de forzas galegas de cara ás eleccio ́ns galegas.

Baltar Blanco e a súa denunciante
declararán en marzo no Xulgado
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Salvaterra deseñou un
atractivo programa de
Entroido para os cativos

“
Nas celebracións de Entroido
pensamos especialmente
nos cativos do municipio or-

ganizando actividades axeitadas
e divertidas para tódolos nenos e
nenas”, explica a Tenente de Al-
calde e Concelleira de Educación,
Marta Valcárcel.
Así, o programa comeza o venres,
5 de febreiro cun Desfile de En-
troido coa participación dos cen-
tros educativos de Salvaterra. O
desfile partirá da praza do Con-
cello cara ao Parque de A Canuda,
onde se realizarán diversas acti-
vidades e os centros contarán
cun grupo de animación infantil.
En caso de choiva, trasladarase
ao pavillón de Leirado.
O sábado 6 de febreiro, Obradoiro
Infantil de Disfraces para nenos
e nenas a partir dos 6 anos, entre
11.00 e 13.00 horas, terá lugar
na casa de Cultura do Concello.
O Obradoiro Infantil de Máscaras,
para nenos e nenas a partir dos

6 anos,  vai ser o luns 8 de fe-
breiro tamén de 11.00 a 13.00
horas, na Casa de Cultura do Con-
cello.
Para participar nos obradoiros de
Disfraces e Máscaras cómpre ins-
cribirse no Concello (986 658
082).
O martes 9 celebrarase o gran
Festival Infantil a partir  das
17.30, na Casa de Cultura do
Concello. Haberá chocolate,
rosca e Karaoke xunto co Con-
curso de Disfraces. As bases para
este concurso poden atoparse na
web do Concello de Salvaterra
(www.concellodesalvaterra.org).
O mércores 10, haberá Xogos In-
fantís para os mais cativos,
dende as 16.30 horas, na praza
do Concello. En caso de choiva,
suspenderanse
E, finalmente, o sábado 13,  En-
terro da Lamprea, ás 19.00
horas. Prégase acudir de rigoroso
loito.


