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O
Concello de Sober celebra en
marzo o denominado Mes de
Amandi. Os días 8 e 9 de abril

será a XXXVII edición da Feira do Viño
de Amandi. A programación complétase
con dúas exposicións. Unha delas, do 8
ao 30 de abril no Centro Sociocultural de
Sober onde estarán expostos os traballos
presentados ao concurso de carteis, e os
debuxos presentados ó III Certame de
debuxo infantil. 

A XXXVII edición da Feira do Viño in-
clúe a convocatoria de tres concursos: o
concurso de carteis, ao que se presenta-
ron 40 orixinais chegados de diferentes
puntos do Estado, o  Concurso de talla
con motoserra que terá lugar na Praza do
Concello entre o 1 e o 7 de abril e ten
por obxecto realizar pezas de artesanía
que inicialmente formaran parte do mo-
biliario da Feira do Viño de Amandi e
posteriormente decorarán os edificios

públicos de Sober e o concurso de de-
buxo infantil aberto a todos os centros
de ensino primario da Comarca de Lemos
que ten como obxectivo elaborar un ad-
hesivo co debuxo ganador. 

Por outra banda, Expourense celebra
o 3 e 4 de abril o VII Salón dos viños
e licores galegos de calidade, e Riba-
davia, a LIV edición da Feira do Viño
do Ribeiro desde o 29 de abril ata o 1
de maio.

Mes de Amandi, Vinis Terrae e Ribeiro
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A
verdade é que me sorprendeu. O
outro día baixando por unha das
rúas braguesas perpendiculares á

luminosa Praça da República, na branca
parede dunha fermosa casa, escrita con
letra persoal coidadosamente entrecomi-
ñada, batín  coa frase, así en
castelán, “No a la ley mor-
daza”. Latexoume nos ollos por
inesperada. Matinei na amea-
zante advertencia.

Lembrei a Cassandra (así,
con dous s), a rapaza murciana
que se enfronta a unha peti-
ción de dous anos e seis meses
de cárcere polos “chistes” re-
feridos ao almirante Carrero
Blanco. A moza de 21 anos,
estudante de Historia, seica
tuiteou: “Kissinguer le regaló
a Carrero Blanco un trozo de
luna, ETA le pagó el viaje a
ella”. É evidente que ten ben estudado o
momento, efectivamente o temíbel cons-
pirador e secretario de estado de Nixon,
agasallara, un día antes do atentado, ao
que ía ser sucesor de Franco cun anaco de
pedra da lúa.

Oxalá que o seu nome non sexa premo-
nitorio. Seica Casandra pediulle a Apolo o
don da profecía. O deus concedeullo a
cambio de que a fermosa moza se deitase
con el. Esta retractouse. O patrón de Del-
fos cuspiulle na boca e fixo que ninguén

crese nos seus vaticinios. Fariamos mal
non crer o que  Cassandra nos anuncia.

Lembro ben o rostro apesarado, asus-
tado e medorento do meu pai cando, a
media mañá daquel 20 de decembro de
1973, entrou na habitación para anun-

ciarme o voo do almirante das “cellas mes-
tas”. Lembro ben a enxurrada de chistes,
uns mais graciosos que outros, que aos
poucos días inzaban as barras dos bares,
as mesas de comedor ou os bancos das
prazas. Agora, por facer chistes, corenta e
tantos anos despois ameazan unha rapaza
con dous anos e medio de cárcere?

No seu último libro o profesor Fontana
analiza como o medo obse-
sivo condiciona o comporta-
mento social, unhas veces
inhibindo as respostas co-
lectivas e outras provocando
indesexados estoupidos. Son
dos que pensan que é inex-
plicábel a escasa resposta
social ante a brutal crise de-
satada desde o 2008 sen re-
correr ao factor medo; como
tamén penso que é inconci-
bíbel o avance da extrema
dereita na Europa central e
do norte sen ter en conside-
ración mecanismos como o

temor ao “outro descoñecido”. Este con-
cepto tamén cumpriría consideralo para ex-
plicar a vitoria do personaxe Trump.

Unha extrema dereita que en España
non se manifesta abertamente porque está
agochada nun partido herdeiro, en gran

medida, dos “ollos moles” do xeneralísimo
e das “cellas mestas” do almirante pero
que se expresa, cada vez con máis inten-
sidade, cando as súas elites se senten in-
quietas ou cuestionadas.

A persecución (Cassandra, cantante de
Def Con Dos, concelleiro de Cangas...) con-
tra a liberdade de expresión ten como fina-
lidade a intimidación da disidencia e a
exaltación da superioridade moral das elites
estabelecendo uns lindes moi ríxidos para
os opositores e moi frouxos para elas. Así
ordenan as vítimas segundo un escalafón
moral; na cima están as vítimas de ETA e no
lugar máis baixo as do franquismo e polo
medio aquelas que non poden ser facil-
mente manipuladas (Alvia, Yak42...). Así
que xa saben non se poden facer chistes en
Twiter ou na barra sobre Carrero ou simi-
lares pero si se poden dicir barbaridades
sobre os familiares das vítimas do fran-
quismo en sede parla-
mentaria, subvencionar
á Fundación Francisco
Franco ou protexer a
exministros e
e x p o l i c í a s
para que non
teñan que res-
ponder ante a
xustiza.

Opinión
Cadernos da viaxe Por: Xoán Antón Pérez-Lema
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Por Manuel Rego Nieto

Por Carlos Méixome

N
a Animal Farm de George Orwell os
porcos reitores da revolución ani-
mal que botara fóra ao granxeiro

foron desnaturalizando, co paso do tempo,
a igualdade proclamada ao comezo (´todos
os animais son iguais”) para xustificar os
seus propios privilexios, chegando lexislar
“todos os animais son iguais, pero algúns
son máis iguais ca outros”.

Da lectura da sentenza do caso Noos
tiramos a mesma conclusión a respecto
das persoas: todas iguais, pero unhas
máis iguais ca as outras. Cristina de Bor-
bón foi absolta da acusación de delicto
fiscal (condenada só como responsábel
civil a devolver o diñeiro que o Tribunal
entendeu se beneficiara del) por conside-
rar o Tribunal que, malia ser socia, non
era administradora de feito nin de dereito
da sociedade AIZOON, S.L. 

AIZOON, S.L. era administrada polo
seu home e cobraba por servizos supos-
tamente prestados ao Instituto Noos,
asociación teóricamente sen fins de lucro
que era a que conseguía os cartos públi-
cos e na que rexía unha Directiva na que
Urdangarín era presidente, o funcionario
da Coroa, Gª Revenga Tesoureiro e a Bor-
bón vogal.  A AIZOON, S.L.. se lle carga-
ban gastos persoais en grande contía,
mesmo o servizo doméstico da familia
Borbón-Urdangarín. E Cristina de Borbón
non se enteraba. Sen dúbida unha res-

pectábel interpretación xudicial dos fei-
tos probados que, porén, choca moití-
simo coa praxe xudicial noutros casos
semellantes.

Por outra banda, a condena penal de
Urdangarin é certamente benigna. O Tri-
bunal decidiu condenalo polos delictos
continuados de prevaricación e falsidade
en documento público e polo delicto de
malversación de fondos públicos. Mais o
Tribunal rebaixou substancialmente a pena
aplicando unha regra pouco usada do Có-
digo Penal que permite beneficiar en cir-
cunstancias moi excepcionais  aos autores
non directos (Urdangarín era só coopera-
dor necesario) e, por riba, aplicou a ate-
nuante de reparación do dano, de moi
discutíbel ponderación tendo en conta o
atraso procesual co que Urdangarín depo-
sitou parte do diñeiro defraudado. A
mesma regra de rebaixa da pena aplicábel
e a mesma atenuante  se lle aplicou ao de-
licto de fraude á Administracion balear
polo que tamén foi condenado.

Se ao exposto lle enga-
dimos a omisión total a
respecto do papel xo-
gado en todo este
conto polo Emé-
rito fica claro que
algunhas persoas
son máis iguais ca
as outras.

D
ende sempre os chivatos causá-
ronme desprezo. Na miña etapa
de xerente do Hospital Santa

María Nai en Ourense, tiven de chivato
ao administrador Ernesto Ortiz Neira,
que estaba en comunicación directa
cun funcionario, José Luis Cordero Be-
lede, que a súa vez facíalle a pelota a
Victorino Núñez (q.e.g.e.), presidente
da Deputación, daquela propietaria do
Hospital. 

Se algo eu falaba mal ou criticaba a
xestión do presidente, deseguido o fío
telefónico comunicaba coa Deputación
pra lle contar as miñas novas. Victo-
rino, que chegou a presidente porque
David Ferrer Garrido renunciou a ir na
candidatura de Coalición Galega (un in-
vento de Eulogio Gómez Franqueira,
grande empresario e mellor persoa a
quen por certo Victorino acabou trai-
zoando con Xosé Luis Baltar e cía.), era
unha persoa a que lle encantaba o
chismorreo. Perdía de cháchara moitas
horas de traballo (que o diga Xosé Pla-
tero Paz), e quen isto escrebe viuse
perseguido por el de palabra e obra.
Nun reparto de cartos que voluntaria-
mente fixo ao seu entender quitoume
300.000 pesetas e outras 25.000 máis
(que xa eran cartos na década dos oi-
tenta!), por non lle caer simpático e
ser amigo de David Ferrer.

E inda que non ten nada que ver co
chivateo, Xosé Luis Baltar, o pai do ac-
tual presidente do organismo provincial
ourensán, fíxome no seu día dúas pro-
postas políticas: a primeira, ser dele-
gado provincial de Cultura, e como lle
dixen que non, ofreceume a dirección
xeral de Cultura pra complacer a Daniel
Barata, daquela conselleiro de Cultura
da Xunta con Manuel Fraga. Negueime
tamén, dicíndolle: “Deixame en paz. Eu
convosco non vou nin a misa”. Claro que
eu son carlista, galego de nación, espa-
ñol por historia e europeo por cultura,
por un prato de lentexas non ía tirar
pola borda tantos anos de loita por
unha causa que, como me dixo José
María Castroviejo ceando unha vez en
Ourense: “Mira Rego, hoxe o Carlismo é
polvo enamorado, non ten nada que
facer. Pero en política nunca se sabe”. 

Pois entre chivatos e detencións
policiais e da Garda Civil, un chega
aos 85 anos sin se ter enriquecido
(logo de dez anos de concelleiro),
nin caludicado
dunha ideoloxía
que inda está
viva. E dos
c h i v a t o s ,
que o
demo me
leve…

De chivatos e lentellasUnhas son máis iguais ca outras

Casandra apesarada
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O
s activos tertulianos deste pais e os
medios que podemos chamar pese-
bristas porque todos traballan “pro

domo sua”, que dirian os clásicos, veñen
utilizando  este termo para denostar insis-
tentemente aquelas forzas politicas que se
presentaron no esceario e que tenden a
arrebatarlleles o Poder.

Dunha maneira xeral e un tanto empírica
podemos definir que o populismo é un re-
chazo aos politicos profesionais; unha dis-
conformidade coas politicas públicas
existentes: un diálogo directo entre a di-
rección dos movementos sociais e a propia
base social e finalmente trátase dunha forte
vontade de mobilización e participación.

Este termo tamén se usa para designar
correntes ideolóxicas que reivindican ao Es-
tado como defensor dos intereses  da maio-
ría social a través do intervencionismo e a
seguiridade social, na percura dunha maoir

xustiza social e do Estado do Benestar.
A crise da representración política é unha

condición necesaria pero non suficiente
para a aparición  de populismos. Precísase
certo nivel de crise nas alturas da política e
da ahí a aparición de novos liderazgos que
se presentan eficaces como líderes alterna-
tivos, alleos á clase política existente, arti-
culando as demandas sociais insatisfeitas e
o resentemento político dos sentimentos de
marxinación. Deste caldo de cultivo nace o
novo lider que pregoa o rescate da repre-
sentación popular. Deste xeito o populismo
nútrese da crise de representación cam-
biando os termos do discurso (Non nos re-
presentan do 15-M), acelerando a
constitución de novas identidades, reorde-
nando o espazo politico existente.

Dende a outra banda os sectores conser-
vadores utilizan o termo populista para de-
finir aos gobernos que representan

intereses das clases económicas altas como
separados ou contrarios aos das clases máis
baixas. Segundo Ylarri, o rasgo máis carac-
terístico do populismo é a construcción  da
idea de pobo com o axente histórico depo-
sitario das virtudes sociais de xustiza e mo-
ralidade, responsable do cambio social,
confrontado a todo o que impide o desen-
volvemento do destino dun pobo.

Na súa novela “Todos los hombres del
rey”, Estéban Hernández, premio Pulitzer,
analiza a relación entre populismo e aris-
tocracia. Sostén que nos paises menos de-
senvolvidos o populismo vai da man da
loita contra a fame, a favor dos impostos
aos ricos e o sometemento do mundo em-
presarial á política, tal como xa prantexaron
politicos como Franklin Delano Roosvellt,
nos EE.UU, con o New Deal. Neses paises o
populismo definiría unha alternativa á aris-
tocracia, por esta razón se opoñen os sec-

tores e
partidos
conser-
vadores.

Claro que aquí nesta nosa terra as men-
tiras repetidas constantemente polos me-
dios de comunicación dependentes do
poder empresarial non nos van informar a
que se pode chamar populismo e de onde
procede esa cualificación. Isto non inte-
resa porque socavaria as bases do poder
económico existente. Hai que repetir que
o populismo é algo nefasto para os cida-
dáns; hai que buscar cabezas de turco para
que non poidan representalo na súa reali-
dade. Isto significaría darlle volta a torti-
lla corrupta que nos serven cada dia de
almorzo.

Quen se atreve a entrar na cociña e
cambiar os ingredientes? Vdes. Teñen a
palabra.

A que chamamos populismo?

Por Félix
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Opinión
Por Alberto Azcarate

O
primeiro expresouse de modo ine-
quívoco en reiteradas ocasións; o
segundo é, como mínimo interpre-

table. Iglesias prefiriu lelo en clave sub-
xectiva (“depór os egos”), en obvia
alusión aos enfrentamentos con Errejón,
aínda que parece evidente que a demanda
expresaba unha esixencia máis profunda:
o empacho perante a irritante autorrefe-
rencialidade de Podemos ao longo da cam-
paña. Parecera que só Miguel Urbán e os
seus anticapitalistas registraron –no tramo
final– a desabor xorda que alimentaba
unha crecente desafección; en resposta,
intentaron saltar o cerco de obstinado om-
bliguismo, exteriorizando algunhas pro-
postas de transformación social.

Pero houbo un terceiro mandato sobre
o que Iglesias prefiriu pasar nas puntas
dos pés. Asumilo explicitamente tería sido
interpretado como aproveitar o seu trunfo
arrasador para “facer sangue” no derrotado
Errejón. A multitude expresou claramente
a demanda dun radical rupturismo co tri-
partito (PP, PSOE, C´s) e a énfase na mo-
bilización cidadá como instrumento de
cambio. Polo menos na actual fase. Isto
evidenciuse na clamorosa acollida á inter-
vención de Urbán –aplaudida de pé– na
que se prodigou en consignas de forte ra-
dicalidade programática (auditoría da dé-
beda e posterior impagamento da parte
ilexítima, anulación da reforma do art. 135
da Constitución, nacionalizacións, sumarse
aos movementos sociais e de autoorgani-
zación, anticapitalismo ecoloxista e femi-
nista, etc.). Esta vontade quedou
ratificada nas aclamacións que cobraron
forza cando Iglesias se comprometeu a
facer política de oposición ao PP “sen pa-
recernos ao inimigo” e ao asumir que “se-
guro que cometeremos moitos erros,
menos un: non imos cambiar de bando”.
Ambas elipses tiñan un manifesto desti-
natario: o errejonismo e a súa deriva mo-
derada e amable co PSOE, sumada á súa
vocación explícitamente institucionalista.

Os analistas afirman que Pablo Iglesias
sae fortalecido de Vistalegre II. Pondere-
mos. Está claro que o modelo organizativo
aprobado implica maior concentración e
centralización de poder ao seu favor, po-
tenciando o modelo cesarista e plebiscita-
rio inaugurado en Vistalegre I. Sen
embargo, a posición do líder e o seu grupo
dista de ser segura e confortable. Antes de
pasar á súa análise, consideremos a deriva
dos principais derrotados de Vistalegre II:
Íñigo Errejón e o seu grupo.

Errejón, ou o Richelieu en evidencia
Quen sabe se fose máis pertinente

comparalo con Ratzinger, o poderoso
ideólogo oculto que orientou a prédica
anticomunista e neoliberal do Papa Juan
Pablo II, este mellor facultado para os
platós que para o pensamento. Na deriva
de Ratzinger, durante todo este tempo
Errejón viviu confortablemente á sombra
–e ao lado– de Pablo Iglesias, coa indis-
cutible habilidade de impartir doutrina

sen pór o corpo. Non fixo cuestión dos
loureiros do poder, a cambio dun confor-
table resguardo do desgaste que este
supón e o indiscutible privilexio de “dar
as cartas”, deseñando os escenarios tác-
ticos e estratéxicos. Foi o principal vale-
dor das teses laclausianas, que levaron a

Podemos a sustentar a difícil coexistencia
de declararse “patriota” –en semántica la-
tinoamericanista cara ao núcleo irradia-
dor”– e simultaneamente asumirse como
“a nova socialdemocracia”, en indiscutible
guiño ao electorado do PSOE. Coa súa de-
rrota, debilítase a liña máis conciliadora
coa herdanza do Réxime do 78 e de rexei-
tamento á alianza coa Izquierda Unida de
Alberto Garzón. Foi Pablo Iglesias quen
propiciou este vínculo, e difícil precisar
se o fixo por unha revisión parcial do
ideario populista orixinal de Podemos, ou
impulsado pola chamada das súas bases
que para o 26-J o conminaron a abando-
nar a autorreferencialidade podemita e
abrazar un acordo con IU.

Como bo articulador, Errejón non se li-
mitou a “sementar ideas” senón a acapa-
rar –e repartir– cargos na estrutura
institucional de Podemos, conseguindo fa-
cerse co que na xerga profesional se enun-
cia como “o control do aparato”. Foise
expandindo como unha mancha de aceite
nun balde de auga, ata que Iglesias des-
cubriu a trama coñecida como “Jaque Pas-
tor”, que Enric Juliana describira en

detalle. A xogada tivo como primeira con-
secuencia a destitución fulminante de
Sergio Pascual, secretario de Organización
e home de confianza de Errejón. A se-
gunda reacción de Iglesias orientouse en
tres direccións: a) rodeouse de fieles es-
cudeiros (Irene Montero, Rafa Mayoral…)

en substitución do aparato controlado
polo seu antigo amigo; b) estreitou vín-
culos con Alberto Garzón, ratificándolle a
solidez da alianza con IU; c) comezou a
restituir os fíos que cortara en Vistalegre
I con Miguel Urbán e os seus anticapis.

Os dilemas de Pablo Iglesias
A pesar do seu impresionante trunfo

fronte ao errejonismo, Iglesias non terá
fácil comandar esta nova versión, que a
primeira vista podería parecer máis aberta
e plural e que, sen embargo, nos parece
simplemente máis desunida e igualmente
distante das súas pretensións orixinarias
de “parecerse á xente”.

Dada a lóxica centralista e vertical en
que se formou Podemos –amplificada
neste Vistalegre II– e exacerbada pola
desconfianza a raíz do Jaque Pastor e a si-
lenciosa (e profusa) acumulación de car-
gos do errejonismo, é esperable que –en
clave interna– Iglesias someta a Podemos
a unha purga, coa modulación temporal
que o seu sentido de prudencia política lle
suxira. Illará e subalternizará o errejo-
nismo, tirándolle áreas e poder de in-
fluencia. Pero non bastará con isto, terá

que acompañar o movemento con algún
xesto amable cara os anticapis e, simul-
taneamente, abrir un espazo a Alberto
Garzón / IU, que hai tempo vén –sopor-
tando as presións da súa propia interna–
agardando un lugar á destra do Señor.

Pero Iglesias tamén é un hábil estra-
tega e como tal apuntará noutras direc-
cións. Sabe que despois do silenciado
terceiro mandato de Vistalegre II non po-
derá limitarse a movementos en clave in-
terna, nin tampoco de respostas acotadas
ao campo institucional (para iso está o
errejonismo). Terá que expór a súa orga-
nización ao lume do combate en campo,
na cooperación prometida cos organismos
vivos da sociedade civil. E nese terreo o
Podemos pablista poderá xogar a súa prin-
cipal baza de lexitimación, pero –parado-
xicamente– aí tamén espreita a súa
ameaza máis contundente: as lóxicas de
organización do que chamamos “o sis-
tema-red 15-M”.

Xa non bastará con xestos retóricos ou
lexislativos sobre pobreza enerxética,
sobre unha Renta Mínima de Inserción ou
outras consignas asumibles polo réxime,
por outra parte frecuentemente furtadas
por algún dos dous socios colaterais no
tripartito (PSOE ou C’s). Se quere “pare-
cerse á xente” terá que expór a súa orga-
nización ás lóxicas propias dun tecido
social diverso, multiforme e acentrado.
Unha linguaxe reñida coa vocación cen-
tralista e “representativa” dos partidos e
das institucións. Estes só poden responder
con desconcerto e desazón ás dinámicas
dos movementos sociais e á rede de au-
toorganización cidadá, tan estendida
como allea –e con frecuencia ata hostil–
aos tentáculos de Podemos. Sen contar
con que neste rumbo os anticapis lle
levan unha considerable dianteira. O
tempo dirá.

*Alberto Azcárate é activista de “Ga-
nemos Madrid”.

Podemos e o terceiro mandato que Iglesias prefiriu silenciar

“Se quere ‘parecerse á xente terá que expór a súa
organización  ás lóxicas propias dun tecido social
diverso, multiforme e acentrado. Unha linguaxe
reñida coa vocación centralista e ‘representativa’

dos partidos e das institucións”

Pablo Iglesias, reelixido secretario xeral de Podemos en Vistalegre II. Foto: PODEMOS
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Entrevista
Por Ramón Mariño

Cales son os eixos do seu decanato no
CPXG?

O fundamental é defender o ou a profe-
sional. Non tanto no ámbito laboral, senón
da ética, da dignidade do labor xornalís-
tico. Co paso do tempo as preocupacións
foron aumentando. Está a precariedade la-
boral, presións de institucións sobre medios
de comunicación e das direccións dos mes-
mos sobre os planteis de xornalistas e a
precarización do traballo. Que pode aportar
o Colexio? Pois podemos aportar asesora-
mento legal desde o nacemento aos máis
de mil colexiados que ten. 

Tamén nos preocupamos polos xornalis-
tas que saen das facultades. Creamos a
Bolsa Nacho Mirás, para crear ilusión e em-
purrar iniciativas que abrisen novos cami-
ños de traballo. Hai pouco naceu o primeiro
proxecto, un mapa de medios e en poucos
días nacerá o segundo, “Punto e Volta” que
en breve terá a súa web.

O ano pasado naceu a iniciativa e este
será o segundo ano Xornalismo na Escola,
enfocado aos institutos. Desenvolven en
cada demarcación xornalistas desemprega-
dos, nas principais cidades galegas, o ano
pasado foi no rural. 

Toda iniciativa que desenvolvamos ten
como aportación primeiro a dos colexiados,
as contas para este ano están xa aprobadas,
cen mil euros, pero tamén precisamos da
aportación de institucións privadas, como
as Obras Sociais de Abanca e La Caixa. 

Outro piar é o premio José Couso á li-
berdade de Expresión, polo que supón de
reivindicación da dignidade do traballo do
xornalista. E tamén a resolución dun crime
non esclarecido. 
Ten esperanzas de que se resolva o caso
Couso?

Se falo como xornalista e como persoa
desexaría que se aclarase dunha vez. É
unha demanda da familia, unha demanda
social en Ferrol e unha demanda da profe-
sión facer xustiza neste caso. 
Como explica o fenómeno de mante-
mento dun número de cabeceiras ele-
vado en Galicia, onde non se consume
tanta prensa escrita e o nacemento de
novas  cabeceiras online?

Entendo que todo está suxeito á econo-
mía de mercado. Un dixital permite aforrar
unha grande cantidade de custes. Os dixi-
tais tamén nacen porque agora hai moitos
receptores, ordenadores, móbiles e tabletas

que fai doado o acceso. E a
información é moi inme-
diata. No xornal tés que es-
perar para o outro día de
non ser que o incorpore á
edición dixital. Cousa que
mata a edición de mañá. 

O papel sobrevive por-
que creo que inflúe o estar-
mos en Galicia. Eses
fenómenos de desaparición
do papel noutros lugares
chegarán aquí pois tarde.
Hai unha poboación enve-
llecida que gusta do papel.

Entón, nese tránsito ao
dixital ábrese o abano a novas opinións, a
novos editores que non precisarán de tan-
tos recursos, anque non teñan a grande ca-
pacidade de presión que teñen as grandes
cabeceiras. 
O 24 de xaneiro saiu un estudo do CPXG
sobre o estado da profesión en Galicia.
Algo máis do 60% son persoal fixo, case
un 39% están a contratos precarios ou
en réxime de autónomos. O persoal fixo
está en perigo de desaparición?

Si, lamentablemente e todo por cuestión
de custes. A persoa que traballe no xorna-
lismo, vai ter que asumir labores que nada
teñen que ver coas tarefas de xornalista.
Comercial, técnico, etc. Unha cousa é ser
multimedia e outra ser multifunción. Ade-
mais, tamén se dá a situación de: “escribo
para o xornal pero teño que preparar a edi-
ción para o dixital e tamén terei que cola-
borar se a empresa está no audiovisual e
enviar información”. Ben, aí quizais están
as dinámicas da evolución nos medios, pero
o que non vexo é o de mesturar o aspecto
publicitario  coa información que vai en de-
trimento da información, ou labores técni-
cas con informativas que van en detrimento
da calidade. 
Houbo independencia nos medios al-
gunha vez? 

Houbo un tempo no que había medios
que naceron sen vocación de gañar cartos,
senón como vocación de servizo social.
Pero outra cousa é o día a día ligado a
cuestións como os poderes ou desenvolve-
mento do país. Un exemplo, durante canto
tempo os medios lle renderon pleitesía á
banca? E hoxe en día non hai reparos en
poñelos aos pés dos cabalos. As débedas
dos grandes medios estaban ligadas a esas

entidades. 
As axudas  para publicar en galego. Me-
dios que escreben totalmente en caste-
lán receben a maior partida de diñeiro,
mentres que medios completamente en
galego, dixitais a maioría, non receben
ou case non receben axudas. Isto non é
contradictorio?

É indefendible. Entendo que un medio,
por motivos de desenvolvemento, número
de traballadores, etc., teña dereito a acce-
der a unha serie de axudas. Pero xustificar
axudas ao galego a medios que non o em-
pregan como lingua motriz, desde o CPXG
témolo apuntado como inasumible. Esta-
mos apoiando as demandas de medios di-
xitais que fan o seu traballo en galego, e
que non reciben axudas polo mesmo. É un
dos puntos que presentaremos ao presi-
dente da Xunta na vindeira reunión que te-
ñamos con el. Queremos un reparto
equitativo, con regras transparentes para
todos os medios e que así podan acceder
ás condicións de solicitude de axudas aos
medios. Hai concellos como Santiago,
Ames, Coruña e a Deputación da Coruña,
que din ao CPXG que marque os criterios
para facer ese reparto. 
Existen dinámicas resistentes no xorna-
lismo a cambiar a linguaxe xornalística
no tratamento da violencia sexista?

Si, e hai pouco vivimos un caso recente
e preocupante. O CPXG impulsou a Declara-
ción de Compostela, promovemos hai
meses a campaña “Non difundas ma-
chismo” que tivo repercusión nas redes so-
ciais. Puxemos o acento nas informacións
que considerabamos como machistas, algo
que pervive sobre todo no ámbito deportivo
e de suscesos. Dentro de pouco teremos

unha reunión na que participará a Xunta
para ver de como darlle un mellor enfoque
no tratamento do alcol en relación coa mo-
cidade. Tamén nos preocupa o tratamento
do suicidio nos medios, algo que faremos
en colaboración co Colexio de Psicólogos
de Galicia. Outro ámbito no que traballa-
mos é sobre as dinámicas de presión de
xefes ou das novas tecnoloxías sobre o xor-
nalista. Unha avaliación de riscos, presión
e estrés sobre a profesión para ter un co-
ñecemento destes comportamentos. 
Abordouse o tema do mobbing.

O CPXG intervén por petición da persoa
afectada. Podemos coñecer algún caso pero
non nos involucramos formalmente, agás
que esa persoa se dirixa a nós. Pero insisto,
ten que haber unha petición dos profesio-
nais que se sintan presionados, cousa que
ten sucedido e dirixirnos ao medio en cues-
tión. Elaboramos comisións de estudo, fa-
cemos un informe, falamos coas dúas
partes, hai que falar sempre coas dúas par-
tes para chegar a unha conclusión.
Como xornalista radiofónico, Internet é
a plataforma de futuro para a radio?

Guste ou non nos guste, si. A radio
non morrerá, vai contigo mesmo por in-
ternet, ten que haber un estudio desde
onde facer ese labor. Temos que usar me-
dios que antes para nós eran inimaxina-
bles, logo viñeron o fax, os computadores
e agora, unha gravación de whatsapp
pode subirse á información. No caso da
radio pois están tamén os podcast, eu
son reacio aos podcasts, porque a radio
haina que escoitar, senón pasará como no
papel, que non terás audiencia no mo-
mento que fas ese programa. Pero ao me-
llor estou equivocado. 

Francisco González Sarria, decano do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG)

“Unha cousa é ser xornalista multimedia e outra ser
xornalista multifunción”

Elixido como decano do Colexio Profesional de Xornalistas
de Galicia (CPXG) no mes de maio de 2016, Francisco
González Sarria, chega nun momento no que se queren

realizar cambios tanto do CPXG como introducir novas dinámicas
na relación do mesmo tanto con medios como con institucións. 
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Galicia
Redacción SANTIAGO

O
Pleno da Corporación
aprobou os orzamentos
do Concello de Santiago

para o exercicio 2017. A pro-
posta presentada polo Goberno
local foi apoiada polo BNG, coa
abstención do PSOE e o voto
negativo do Partido Popular.

Os orzamentos deste 2017
son o resultado do proceso de
diálogo que puxo en marcha o
Goberno no pasado mes de ou-
tubro e que tivo como resultado
un documento que incorpora
numerosas achegas de todos os
grupos, en particular do BNG e
do PSOE, así como mocións
aprobadas no Pleno.

As contas, tal e como expli-
cou a concelleira, ascenden a
máis de 106 millóns de euros de
forma consolidada e "son ex-
pansivas, participativas e cun
marcado carácter ecosocial". No
documento orzamentario "con-
solídanse as dúas grandes apos-
tas do vixente exercicio: as
políticas sociais e o mante-
mento e reequilibrio territorial,
ao mesmo tempo que se suman
outros dous eixos: a Compostela
verde e a Compostela cultural".

Políticas sociais 
En políticas sociais, man-

tense a liña establecida no or-
zamento do 2016 e a dotación
orzamentaria para a ordenanza
de renda básica Compostela +
para continuar construíndo a
Compostela social a medio e
longo prazo. Increméntase o or-
zamento para o servizo de
axuda no fogar nun 14%, pre-
vendo novas exencións para
persoas con menor renda, así
como unha mellora nas presta-
cións do servizo.

Incorpórase tamén unha par-
tida para reformas e adquisición
de mobiliario para catro pisos
en Fontiñas, de propiedade mu-
nicipal, para continuar co Pro-
grama de Atención ás Persoas
sen Teito, programas de emer-
xencia social e Housing First.

Tamén se continúa co gran
contrato de mantemento por
valor de 1,2 millóns de euros,
porque "querer é manter". Se-
guirase pois investindo en man-
ter a rede viaria do noso
concello para suplir o déficit do
último mandato.

Equilibrio territorial 
Segundo explicou a conce-

lleira, o Goberno local quere se-
guir avanzando na redución da
fenda existente entre a Compos-

tela urbana e a rural. Por iso in-
corporáronse novos investimen-
tos, como un vehículo rozador
de 120.000 euros, sinalización
no rural por 20.107 euros, pa-
neis informativos unificados
para o rural por valor de 72.000
euros e pavimentación do campo
da festa de Marrozos (todas elas
accións resultado do proceso de
Orzamentos Participativos).

A maiores, incorpóranse in-
vestimentos que resultaron moi
votados nese proceso de OP,
pero que por cuestións orza-
mentarias quedaron fóra. Tal é
o caso da ampliación da ponte
en Laraño e de obras de abaste-
cemento en Figueiras por valor
de 140.000 euros.

Entre outros investimentos do
rural destacan: a ampliación da
ponte na Cañoteira e Outeiro de
Marrozos, por valor de 212.000
euros; a obra de mellora do firme
no cruce Chorente de Nemenzo a
Busto, por 180.000 euros; a obra
de abastecemento e saneamento
nas parroquias de Figueiras,
Aríns e Villestro, por 180.000
euros; e a ampliación e mellora
de espazos públicos no campo
da festa do Eixo, cun custo de
140.000 euros.

Compostela cultural 
O Goberno municipal aposta

por unha Compostela cultural.
Por iso, no borrador incorpórase
o orzamento de Cultura máis
elevado dos últimos cinco anos,
cun incremento global do 14%.
Prodúcese un incremento na
achega que fai o Concello ao
Auditorio en 175.000 euros, o
que supón un incremento dun
16% para suplir a redución dou-
tras entidades sen minguar a
oferta cultural do Auditorio.

O Executivo local cumpre coa
súa promesa de reducir paulati-

namente as subvencións nomi-
nativas e faino nun 36% para
este exercicio, ao mesmo tempo
que se incorpora unha liña de
subvencións por concorrencia
competitiva para desenvolver
actividades culturais.

Compostela verde 
Ademais, apóstase pola Com-

postela verde, cunha proposta
de orzamento superior nun
10,5% ao ano pasado, sendo o
orzamento máis elevado dende
o 2009. Entre as actuacións a
levar a cabo destacan: o parque
infantil Outeiro do Sar, por
145.200 euros; a instalación de
cubertas en catro parques in-
fantís, por 200.000 euros
(ambas de Orzamentos Partici-
pativos); a renovación do par-
que infantil Pablo Iglesias
(Vite), por 80.000 euros; a
senda peonil no río Sar Viso-San
Lázaro, por 50.000 euros
(EDUSI); e a senda peonil no río
Sar Rocha-Vidán, por 50.000
euros (EDUSI).

Renovarase o alumeado pú-
blico por un importe de máis de
1.700.000 euros (1,5 IDAE,
100.000 Orzamentos Participa-
tivos, 150.000 euros outros in-
vestimentos), o cal permitirá
renovar alumeado público de
forma máis respectuosa co
medio ambiente e coa redución
na emisión de medio millón de
toneladas de CO2 en dez anos,
ademais do aforro enerxético de
máis de 200.000 euros que
supón ao ano.

Tamén se incorpora nos orza-
mentos unha partida de 80.000
euros para o novo prego dos
RSU, apostando pola compos-
taxe. No relativo á EDAR, in-
clúese unha partida de 70.000
euros para o 2017, sumada aos
70.000 do 2016, para o caso no

que o resto de administracións
queiran apostar igualmente por
este investimento.

Investimentos ecosociais 
A partida en investimentos

suma un total de 10.044.065,30
euros que se destinarán, funda-
mentalmente, aos proxectos re-
sultantes do proceso de
orzamentos participativos e da
EDUSI, cuxos proxectos foron
consensuados cos grupos da
oposición mediante a enquisa
de priorización enviada.

Entre as propostas da EDUSI
destacan dúas fundamentais
para Compostela, demandadas
ademais pola veciñanza dende
hai anos: as obras en Castrón
Douro e Batalla de Clavijo, or-
zamentadas en 625.000 euros
para o 2017 e 500.000 euros,
respectivamente.

Destaca outro investimento
de marcado carácter ecosocial
como é a mellora de accesibili-
dade na rúa Triacastela. Tamén
se incrementa a partida desti-
nada a reparación de edificios
educativos nun 15%, ata un
total de 460.000 euros, e pro-
xéctanse obras de reforma do Es-
tadio de San Lázaro por 763.000
euros, grazas a un convenio coa
Federación Galega de Fútbol.

No eido educativo, procede-
rase á reforma do alumeado no
Campo do Lamas de Abade, por
95.000 euros; continúase co plan
de reforma de parques infantís de
colexios, incorporando orzamento
para reformas en catro parques de
53.000 euros; e apóstase pola
senda peonil no campus educa-
tivo do Lamas de Abade, por
60.000 euros e pola mellora dos
accesos no mesmo recinto por
valor de 136.084 euros, ambas
resultado do proceso de Orzamen-
tos Participativos.

O Pleno dá luz verde aos orzamentos
municipais para o exercicio 2017

A Xunta de Goberno aprobou
os prazos de admisión e matrícula
nas escolas infantís municipais de
Conxo, Fontiñas e Meixonfrío-Sal-
gueiriños, para o próximo curso
2017-2018. O prazo de presenta-
ción das solicitudes para a reno-
vación de praza ou traslado será
do 1 ao 10 de marzo, mentres que
as solicitudes de novo ingreso ha-
berá que presentalas entre o 15
de marzo e o 17 de abril.

Entre o 2 e o 10 de maio farase
pública a lista provisional de ad-
mitidos e lista de agarda, e a re-
lación definitiva coñecerase entre
o 25 de maio e o 31 de maio. O
prazo de matrícula será do 1 ao
15 de xuño. Os prezos que debe-
rán pagar os usuarios serán os es-
tablecidos no Decreto 49/2012 do
19 de xaneiro, polo que se aproba
o réxime de prezos das escolas in-
fantís 0-3 dependentes da Conse-
llería de Traballo e Benestar.

En marzo ábrese
o proceso de
admisión nas

escolas infantís
municipais

A Asociación de Municipios do
Camiño de Santiago celebrará a
súa próxima Asemblea Xeral en
Compostela, o venres 6 de outu-
bro. Foi un dos acordos adopta-
dos pola Xunta Directiva da
entidade, que se celebrou na lo-
calidade palentina de Carrión de
los Condes, coa asistencia do al-
calde de Santiago, Martiño No-
riega.

Na xuntanza acordouse iniciar
o procedemento de contratación
das actividades de asistencia ad-
ministrativa e técnica necesarias
para o normal e completo fun-
cionamento da Asociación, e
para a elaboración dos seus
plans, programas e acordos. O
contrato, para o período 2017-
2020, terá un tipo de licitación
de 640.000 euros.

A Asociación de
Municipios do

Camiño de
Santiago celebrará
en Compostela a

súa próxima
Asemblea Xeral
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O
alcalde da Coruña, Xulio
Ferreiro, reuniuse este
martes cos seus homólo-

gos nos concellos de Culleredo
(Julio Sacristán), Oleiros (Ángel
García Seoane), Sada (Benito
Portela), Carral (José Luis Fer-
nández Mouriño), Abegondo
(José Antonio Santiso) e Betan-
zos (Ramón García), así como coa
mandataria local de Bergondo
(Alejandra Pérez) e representan-
tes municipais de Cambre e Ar-
teixo. Foi dentro dunha nova
xuntanza da denominada

Mesa dos alcaldes e alcaldesa
da comarca na que, entre outras
cuestións, decidiuse, por unanimi-
dade, continuar co proceso de
construción da Área Metropoli-
tana, tal e como estaba previsto,
abordando, en paralelo, a cuestión
relativa ao transporte metropoli-
tano. De feito outro dos acordos
alcanzados por total consenso
pasa por “abordar todo o proxecto
do transporte metropolitano de
forma bilateral coa Xunta”.

Ao fío, dende o Concello da
Coruña solicitarase unha xun-
tanza coa conselleira de Infraes-
truturas da Xunta de Galicia,
Ethel Vázquez, na que tamén es-
tean presentes o resto de conce-
llos da área. “Nesa xuntanza
levaráselle unha proposta á con-
selleira para incluír a técnicos da
propia Xunta na Mesa do Trans-
porte Metropolitano, de cara a

poder ir traballando este asunto
de forma conxunta”, explicou
Ferreiro. “O que quedou claro é
que todo isto non supón parar
en ningún xeito a nosa axenda
de cara á construción dunha
Área Metropolitana real, senón
que se trata de traballar os
asuntos en paralelo, para que o
deseño final desa mobilidade e
transporte poida ser xa posto en
marcha na nova área”, insistiu o
primeiro edil coruñés. “Estamos
nun momento que coincide no
tempo coa caducidade das con-
cesións de transporte metropoli-
tano, competencia neste caso da
Xunta. O outro día, na reunión
que mantiven co presidente au-
tonómico, este manifestou
tamén o seu interese en que
houbese un consenso na área
metropolitana. Creo que é nece-
sario deseñar o transporte nesta
zona como un conxunto. A Área
debe ser comprendida como
unha unidade, conformada por
múltiples concellos, que debe
contar cunha rede de transporte.
Só así poderemos xerar unha al-
ternativa real ao transporte pri-
vado”, opinou Ferreiro.

Estratexia Metropolitana e
Mesa Metropolitana do Turismo

Noutra orde de asuntos, e en-
tregado xa o primeiro informe da
comisión de xuristas da UDC con
respecto á conformación da Área
Metropolitana, solicitado dentro

dos traballos para a creación
dunha lexislación propia para esta
futura entidade, o Concello proce-
derá a unha segunda encarga,
neste caso un informe sobre “o
marco europeo de gobernanza
metropolitana”, comparando os
distintos modelos, así coma os
seus soportes normativos. Este
documento permitirá organizar o
debate político da Mesa de Alcal-
des e Alcaldesa arredor das com-
petencias, a estrutura, a
gobernanza, e o financiamento
da futura Área Metropolitana.

Por outro lado, e con respecto

ao documento de Estratexia Me-
tropolitana que se está a elaborar,
a Mesa acordou, tamén de xeito
unánime, aprobar unha prórroga
até o día 7 de marzo para facilitar
as súas aportacións aos concellos
que aínda non fixeron achegas ao
texto. O Goberno local fará exten-
siva esta prórroga ao resto de gru-
pos municipais da Corporación,
que de momento non realizaron
ningunha proposta malia a que se
lles ofreceu esta posibilidade hai
xa meses. A folla de ruta marcada
pasaría por, unha vez pechado o
documento de Estratexia Metropo-

litana, iniciar un proceso de expo-
sición pública e participación.

Ademais, a e os representantes
municipais acordaron que a Mesa
Metropolitana sobre a Ría do
Burgo e a Bacía do Río Mero pase
a denominarse Mesa da Conserva-
ción da Natureza e a Biodiversi-
dade, de cara a ampliar o seu
espectro de actuación, así como
crear unha nova Mesa Metropoli-
tana dedicada ao Turismo, a Eco-
nomía e o Emprego, na que, entre
outras cuestións, se aborden
tamén as preocupacións comúns
en torno ao aeroporto de Alvedro.

A Mesa dos alcaldes traballa sobre o transporte metropolitano
coa Xunta, a par do proceso de construción da futura Área

A
Coruña acolleu os días 10
e 11 de febreiro a Confe-
rencia de Cidades do Arco

Atlántico. A primeira xornada,
que se desenvolveu no Palexco.
servíu para presentar as bases da  
Declaración da Coruña, “o docu-
mento   marcará as liñas de coo-
peración dos municipios
atlánticos” e que se asinou o sá-
bado 11  no Buró Executivo da
Conferencia de Cidades do Arco
Atlántico celebrado no Pazo de
María Pita. “No contexto no que
estamos a analizar as consecuen-
cias do Brexit, e no que a Unión
Europea vira cada vez máis cara
ao leste, as localidades do arco

atlántico debemos poñer en valor
as potencialidades da parte máis
occidental de Europa e os intere-
ses comúns que temos”, expuxo
o alcalde da Coruña. “O obxectivo
deste Buró será preparar a Asam-
blea Xeral da Conferencia, que
terá lugar nas próximas semanas,
e onde tanto o seu Presidente
coma este Goberno procuraremos
que se relance para que o Arco
Atlántico se transforme nun
actor principal dentro da política
europea”, dixo.

Así, na   Declaración da Coruña
as cidades atlánticas avogan pola
cooperación “e o compromiso de
compartir unha mesma visión de

Europa e dos desafíos que esta
ten por diante”, segundo expli-
cou o primeiro edil coruñés. “A
intención é salientar a importan-
cia de fomentar políticas de co-
hesión como ferramenta
fundamental de desenvolve-
mento, así como solicitar a revi-
sión da Axenda Urbana Europea
para que os programas urbanos
ofrezan facilidades de acceso ás
cidades medias ou con caracte-
rísticas xeográficas específicas,
que é o denominador común das
que pertencemos a esta Confe-
rencia , afirmou Ferreiro. Nesta
liña tamén se pronunciou o al-
calde de Viana de Castelo e pre-
sidente da Conferencia, José
María da Cunha Costa, quen inci-
diu na importancia que entre as
cidades da área atlántica “haxa
unha maior cooperación e unha
mellor interrelación”.

Os encontros celebrados o
venres tiveron como eixes estra-
téxicos a idea de participación e
dereito á cidade, o desenvolve-
mento urbano sostible e da auga
como dereito e factor para o de-

senvolvemento dos municipios.
Neste sentido, o alcalde salientou
o compromiso do Goberno local
coa xestión pública do ciclo inte-
gral da auga e co futuro do borde
litoral da cidade.

Conferencia de cidades
do arco atlántico
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A
concelleira de Medio
Ambiente, María García,
achegouse esta mañá ao

parque de Eirís, onde veñen de
finalizar os traballos de mellora
no estanque, impulsados co ob-
xectivo de rematar cos proble-
mas de mantemento e limpeza
que sufría pola falta de rexene-
ración das súas augas e para
transformalo nun pequeno hu-

midal urbano, para facilitar a
vida das distintas especies ani-
mais e vexetais deste hábitat. 

O Concello investiu 21.646
euros no proxecto, a primeira
actuación que se acomete no
estanque desde 2003, e que
consistiu na instalación de
tres dispositivos de bombeo
sumerxidos para facilitar a cir-
culación da auga e a naturali-

zación do espazo, ademais da
creación de pequenas ferven-
zas verticais e outras actua-
cións sobre as especies
vexetais da contorna do es-
tanque, para fara facer máis
coherente a transición co
resto do parque e conseguir
un espazo máis congruente co
ecosistema. A intervención
completarase co cambio de
ubicación do peche do estan-
que e coa instalación de car-
teis informativos sobre as
especies que o habitan na
zona.

Melloras no estanque de
Eirís

O
portal municipal de
t r a n s p a r e n c i a
(www.coruna.gal/tran

sparencia), posto en marcha
este ano no obxectivo de fa-
cilitar o coñecemento da ve-
ciñanza da xestión e
actuacións do Goberno local e
da administración local, vén
de ampliarse coa incorpora-
ción dunha nova pestana, que
permite ás persoas usuarias
visualizar o destino e distri-
bución do diñeiro que ache-
gan ás arcas municipais a
través dos seus impostos. A
ferramenta, dispoñible dentro
da sección sobre Rendición de
Contas do portal baixo o epí-
grafe 'O que ti achegas',
ofrece, a partir dun cuestio-
nario personalizado sobre as
principais cargas fiscais mu-
nicipais da persoa que o con-
sulta, un reparto detallado do
destino ao que van eses im-
postos, distribuído por áreas
que á súa vez poden consul-
tarse de forma máis pormeno-
rizada despregando as
distintas subcategorías.

Esta ferramenta foi desen-
volvida froito da colabora-
ción coa Fundación Civio,
unha organización sen
ánimo de lucro que traballa
con administracións públicas
de todo o Estado pola trans-
parencia informativa e a
apertura dos datos a través
da tecnoloxía, no obxectivo
de que o Concello poida ren-
der contas ante a cidadanía.

Nova ferramenta
para visualizar o

destino dos
impostos, no

portal de
transparencia

T
ivo lugar na Coruña a no-
vena edición do Medio Ma-
ratón Atlántica Coruña21,

proba de 21.097,50 metros que
se celebrou entre Oza e Os Pela-
mios, e cuxa

meta e saída estivo situada no
Obelisco. Na carreira, que se de-
senvolveu con normalidade,par-
ticiparon 1.741 deportistas
maiores de 18 anos, Na categoría
absoluta masculina, o atleta leo-
nés Sergio Sánchez proclamouse
gañador cun tempo de 01:03:28,
seguido de Pedro Nimo (1:06:38)
e de David santos (1:07:36). No
caso da categoría feminina, a as-
turiana Adela Villa, cun tempo de
1:20:33, foi a vencedora. Com-
pletaron o podio Raquel Suárez
(1:21:23) e Rocío Alvite

(1:22:21). Nesta edición, de ca-
rácter inclusivo e na que tamén
participaron cinco atletas en ca-
deira de rodas, Iván Montero foi
o gañador da categoría de hand-
bike, cun tempo de 52.04.

O concelleiro de Culturas, De-
porte e Coñecemento, José Ma-
nuel Sande, participou na
entrega de trofeos e salientou o
carácter “aberto e festivo” da
proba, na que algúns participan-
tes portaron disfraces, “unha
feliz coincidencia coas datas co
Entroido”. O edil incidiu na con-
vivencia “entre o 

compoñente profesional” dun
medio maratón e “o espírito lú-
dico e festivo” das carreiras po-
pulares da Coruña, “que
favorecen a vertente saudable e

integradora do deporte, e que fai
que este tipo de probas teñan
maior aceptación entre a veci-
ñanza”. Neste sentido, o respon-
sable municipal valorou
positivamente que o Medio Mara-
tón Atlántica tivera un 12,5 % de
participación feminina, e agarda
“seguir avanzando” nesta liña”,
“e que cada vez máis mulleres
formen parte deste tipo de com-

peticións, como xa sucede nou-
tras disciplinas”.

O desenvolvemento da carreira
estivo acompañado dun disposi-
tivo especial de tráfico no centro
da cidade, que obrigou a realizar
cortes puntuais e desviar o trá-
fico que, desde as 12.45 horas,
está restablecido en todo o tra-
zado do circuíto e, desde as
14.00 horas, na zona da meta.

Sergio Sánchez e Adela Villa gañan a novena 
edición do medio maratón Coruña21, que se
desenvolveu nun ambiente festivo e lúdico

Máis de 1.740 participantes tomaron a
saída da proba, que se celebrou entre

Oza e Os Pelamios
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A
alcaldesa de Lugo, Lara Méndez,
acadou o compromiso do presidente
da Xunta de Galicia, Alberto Núñez

Feijóo, de non "deixar descolgado a Lugo"
na xuntanza que mantiveron  en Santiago. 

A rexedora, que definiu a reunión como
"intensa", entregoulle ao presidente o
mesmo dossier que en agosto de 2015,
"pois as demandas e reivindicacións feitas
polos veciños e veciñas de Lugo non están
realizadas na inmensa maioría". En canto
a infraestruturas, "entendendendo que son
imprescindibles para a evolución dunha ci-
dade e que fan país", a Alcaldesa puxo en-
riba da mesa a Intermodal, que no ano
2012 tiña un proxecto, comprometido polo
propio Ministerio, e que se rescindiu,
aínda co compromiso da Xunta de seguir
avanzando nela. "Queremos que sexa unha
realidade, para non quedar illados, e seguir
así promovendo a chegada a Lugo do AVE,"
subliñou a rexedora. 

O Plan Paradai foi outro dos temas co-
mentados na reunión, "un plan que xa
cumpriu a maioría de idade, máis de 18
anos dende o seu inicio e que aínda non
está acabado". Neste punto, Feijóo trasla-
doulle á rexedora a intención de impulsar
novos treitos, que a Xunta deberá concre-
tar urbanisticamente. Así mesmo, no en-
contro falouse da dotación do barrio da
Residencia. "Queremos eses compromisos
adquiridos por parte da Xunta de Galicia,
como o PAC ou un centro de saúde" subli-
ñou a rexedora, quen lembrou a xuntanza
no día de onte para instalar unha comisa-
ría de Policía no Vello Xeral, de caracter
partidista e non institucional.

Sanidade
No referente ao eido sanitario, Lara Mén-

dez reivindicou unha vez máis Hemodiná-
mica 24 horas, e en temas de benestar, "a
tan necesaria residencia de terceira idade",
posto que Lugo leva 40 anos sen unha re-
sidencia pública. A rexedora lembrou que o
pasado ano, o Concello puxo a disposición
da Xunta 7 parcelas para esa ubicación,

pendente dunha contestación da ubicación
por parte da Xunta. Nesta liña, Feijóo avan-
zou a intención da administración autonó-
mica de presentar nas vindeiras semanas un
Plan Director para que Lugo teña residencia
de maiores. Entre outras cuestións, Lara
Méndez esixiu máis prazas públicas de gar-
dería, irrenunciables polo que supón en ter-
mos educativos e sobre todo, de
conciliación, e trasladoulle ao presidente
dos galegos, e tamén dos lugueses, a preo-
cupación do Goberno lugués por dinamizar
emprego, e de dotar de servizos básicos aos
veciños e veciñas do rural, como o sanea-
mento, para o cal pediu colaboración coa
administración autonómica.

Educación
Xa no referido ao educativo, a alcaldesa

amosou a vontade de finalizar os axustes
necesarios para conceder a licenza para que
a Xunta comece máis cedo que tarde coa
obra de ampliación do colexio das Mercedes

e do Sagrado  Corazón. Así mesmo, coas li-
cenzas para que a Xunta continúe coa re-
habilitación da Tinería. Por último, en
canto ao Auditorio, e tras a suxerencia de
Feijóo de non cobrar o imposto de bens in-
mobles ao hospital e aos centros de saúde
no termo municipal, a rexedora luguesa
comprometeuse a estudalo, co obxectivo de
poñer en funcionamento o Auditorio.

Para Lara Méndez coa xuntanza  comeza
"unha etapa nova", e cree que este man-
dato será "no que os lucenses lle podere-
mos dar as grazas ao presidente por unha
colaboración entre ambas administracións,
necesaria, e que redundará nos e nas lu-
censas". Para rematar, a rexedora parafra-
seou ao propio presidente, quen admitiu
que Galicia non quere ser máis nin pode
ser menos con respecto a España, trasla-
dando a afirmación a Lugo, que non quere
ser máis que ningún outro galego, pero
que tampouco non quere ser menos.

A alcaldesa acada o compromiso de Feijóo
de non "deixar descolgado" a Lugo

Lara Méndez co presidente Alberto Núñez Feijóo, en Santiago.

Dispositivos
sonoros en 91
pasos de peóns

O
concelleiro de Educación e In-
fraestruturas Urbanas, Manuel
Núñez, informou de que o Con-

cello instalou 91 dispositivos sonoros
no mesmo número de pasos de peón.
Recentemente, a entidade local colo-
cou uns novos dispositivos deste paso
de peóns situado no cruzamento entre
as rúas Anxo López Pérez e Bispo Agui-
rre. Ademais, xa dispoñen deste sis-
tema, os cruces da Rolda da Muralla,
Rúa San Roque, Praza Conde Fontán,
Avenida da Coruña, Camiño Real, Rúa
Tui, Rúa dá Milagrosa, Avenida de Ma-
drid e Glorieta Irmáns Pedrosa, entre
outros. A maiores, xa se cursaron ins-
trucións para modificar as leyedas e
mensaxes dos semáforos dado que se
cambiou o rueiro. O Concello decidiu,
sempre contando coa opinión dos co-
lectivos sociais, instalar estes dispo-
sitivos de sinalización acústica con
emisión de mensaxe de voz gravado, e
con volume axustable, evitando así as
posibles molestias á cidadanía. 

Estas actuacións, nas que xa se in-
vestiron máis de 105.000 euros, levan
a cabo a través do convenio entre o
Concello, o IMSERSO e a Fundación
ONCE, co que se realizan distintas ta-
refas de accesibilidade na cidade. 

Estes traballos súmanse a outros
realizados pola entidade local e res-
ponden á decidida aposta do Goberno
municipal para conseguir unha acce-
sibilidade universal, pola igualdade
de oportunidades, da dignidade das
persoas e da autonomía da cidade, co
fin de facela máis integradora. Neste
sentido, Lugo conseguiu a mención
especial por Smart City nos premios
europeos de accesibilidade Access
City Award, ademais foi Destino Tu-
rístico Accesible e Premio Reina Sofía
de Accesibilidade.

N
a Casa Grande de Rosende
do Concello de Sober
(Lugo), pertencente á

subzona de Amandi, tivo lugar a
cata de cualificación da colleita
de 2016 da denominación de
orixe Ribeira Sacra. Os expertos
catadores que proceden de dife-
rentes organismos e asociacións
de Galicia e do resto de España,
outorgaron unha puntación de
7,5 cualificando así a colleita de
2016 de “moi boa”. Esta cualifi-
cación é unha gran noticia para

o conxunto de adegas que forman
a denominación de orixe e en-
xalza a calidade dos viños que se
elaboran baixo o amparo da Ri-
beira Sacra confirmando así o bo
facer das adegas e viticultores
que integran a denominación. 

O panel de cata estivo for-
mado por nove catadores: José
María Martínez Alonso, membro
do Panel de Cata del Consello Re-
gulador; Alfonso Losada Quiroga,
Experto en viticultura e enoloxía;
Juan Á. Fernández Martínez,

membro do Panel de Cata del
Consello Regulador;  Mikel Cebe-
rio, da Asociación de Sumilleres
de Navarra; Antonio Raluy Rodrí-
guez, membro do Panel de Cata
del Consello Regulador; José
Seoane, xornalista especializado;
Iria Otero Mazoy, da Asociación
de Sumillleres Gallaecia; José
Ángel Lamas Peteiro, da Asocia-
ción Vitislucus – Expertos en
Ánalisis Sensorial e Maribel
Gómez Soriano, da Asociación
Gallega de Enólogos. 

Os comentarios dos catadores
que formaron parte do panel de
cata foron moi positivos, e augu-
ran un gran futuro aos viños
desta colleita. Un dos integran-

tes, Mikel Cebe-
rio, membro da
Asociación de
Catadoras de Na-
varra, destaca
que puido catar
viños xa moi ben
terminados, lis-
tos para ser con-
sumidos; moi
ben elaborados
e completos. A
recollida de
mostras come-
zou o pasado 9
de febreiro polos
técnicos do Consello Regulador,
que recolleron un total de dez
mostras de dez adegas diferentes,

dúas por cada unha das cinco
subzonas que integran a denomi-
nación orixe Ribeira Sacra.

A colleita de viño do 2016
cualificada como moi boa

Cata celebrada en febreiro de 2017.
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O
Goberno local do Concello
de Sober presentou no
miradoiro de Pena do Cas-

telo os actos que conforman o
denominado  Mes do Amandi e o
cartel anunciador da XXXVII Feira
do Viño de Amandi, obra do mon-
fortino José Carlos Quiroga Lo-
sada. 

Este ano a feira estará dedi-
cada ao veciño Concello ourensá
de Nogueira de Ramuín. A pri-
meira das actividades foi a pre-
sentación, nun dos lugares
emblemáticos do Concello, desde
o que se ven boa parte das viñas
dos adegueiros, do Mes do
Amandi, así como do cartel anun-
ciador. Ao remate do acto houbo
unha degustación de viño de
Amandi para os adegueiros pre-
sentes. O mesmo día no Centro
Sociocultural ofreceuse  un con-
certo de piano a cargo da pia-
nista malagueña Esperanza
Martín López. A actuación servirá
para estrear o novo piano de cola
adquirido polo Concello de Sober.
Ao remate tamén se brindou con
viño de Amandi.

Mes de Amandi
O seguinte dos actos progra-

mados no marco do Mes do
Amandi será o día 16 de marzo.
Entre as 12:00 e as 14:30 horas
haberá unha xornada de maridaxe
de viño de Amandi con castaña
de Galicia na Escola de Hostalería
de Rosende. Na xornada colabo-
ran a Escola de Hostalería da Fun-
dación Belarmino Fernández e a

Indicación Xeográfica Protexida
(I.X.P.) Castaña de Galicia. O sá-
bado 18 de marzo ás 12:00 horas
no Centro Sociocultural farase a
presentación da Asociación de
Apicultores da Ribeira Sacra, que
terá a súa sede en Sober. Ao re-
mate do acto haberá unha degus-
tación de mel e produtos apícolas
da Ribeira Sacra. 

Un dos actos máis curiosos do
Mes do Amandi é a cata comen-
tada de viños de Amandi para mu-
lleres embarazadas. Vaise celebrar

o 25 de marzo ás 12:00 horas no
Centro Sociocultural e será dirixida
por Humberto Loureiro.

O venres 31 de marzo os par-
ticipantes nas “Merendas con

contos” da Biblioteca pública
Municipal visitarán a viña muni-
cipal dos Chancís para coñecer
diversos procesos no coidado
dos viñedos. A saída farase ás
18:00 horas da Praza do Conce-
llo. O sábado 1 de abril ás 11:30
horas no Centro Sociocultural ce-
lebrarase a xornada “A imaxe dos
viños” (A importancia do etique-
tado. Deseño, normativa, ten-
dencias e ferramentas) que vai
dirixir Vinosacra. O xoves 6 de
abril de 09:00 a 14:30 horas o

Centro Sociocultural acollerá a
xornada técnica “Estratexias de
control do Mildeu na vide” orga-
nizada pola Estación de Viticul-
tura e Enoloxía de Galicia.

Feira do Viño
En canto á XXXVII Feira do Viño

de Amandi, o programa de actos
será o seguinte: Sábado 8 de abril
ás 11:30 horas: Disparo de bombas
de palenque que anuncian o inicio
da XXXVI Feira do Viño de Amandi.

Ás 12:00 horas: Apertura oficial a
cargo de Adega Mezquita en lem-
branza a seu fundador Pedro López
Fernández. Ás 12:15 horas: Actua-
ción do grupo de música tradicio-

nal do AGADIC. Ás 17:30 horas: Co-
mezo da precata oficial na sala de
catas do Centro Sociocultural. Ás
18:30 horas: Concerto da Banda de
Música de Sober. Ás 22:30 horas:
Actuación musical. Ás 00:.00
horas: Actuación de Gin Toni´s. Do-
mingo 9 de Abril. Ás 10:30 horas:
Disparo de 24 bombas de palenque
(1 por cada colleiteiro partici-
pante). Ás 10:45 horas: Actuación
da charanga NBA. Ás 11.00 horas.
Pasarrúas coa Banda de Música de
Sober. Ás 11:30 horas: Comezo da
cata oficial na sala de catas do
Centro Sociocultural de Sober. Ás
11:30 horas: Misa solemne coa
bendición de Ramos, na Igrexa de
Sober. Ás 12:30 horas: Recepción
de autoridades na Casa do Conce-
llo. Ás 13:00 horas: Pregón. Ás
13:30 horas: Entrega de premios ós
adegueiros. Ás 17:00 horas: Actua-
ción da charanga NBA. Ás 19:30
horas: Baile coa orquestra Trebol.
A programación complétase con
dúas exposicións. Unha delas, do 8
ao 30 de abril no Centro Sociocul-
tural de Sober onde estarán expos-
tos os traballos presentados ao
concurso de carteis da XXXVII Feira
do Viño de Amandi e os debuxos
presentados ó III Certame de de-
buxo infantil.

Galicia
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Sober celebra o Mes de Amandi,
previo á Feira do Viño

Haberá unha cata comentada para mulleres embarazadas,
xornada de maridaxe de viño con castaña de Galicia e

xornada técnica.

Presentación do Mes de Amandi e do cartaz da Feira do Viño na Pena do
Castelo, sobre o río Sil.
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O
Grupo Municipal do PP le-
vará ao vindeiro Pleno un
rogo no que solicitarán

que o equipo de Goberno arranxe
“á maior brevidade posible” o so-
cavón que hai fronte ao edificio
multiusos, que dificulta o acceso
ao edificio pola rampla de en-
trada e á praza de estaciona-
mento de discapacitados. 

Dende o PP recordan que esta
mesma petición xa foi levada á
sesión plenaria de febreiro do
2016 e lamentan que “despois de
un ano non se fixera nada para
solucionalo”. 

A voceira dos populares, Julia
Rodríguez, precisa que “dende
hai algún tempo apréciase no
firme da Rolda María Emilia Casas
Baamonde, á altura da fachada
do edificio multiusos, unha zona
onde o terreo está cedido lixeira-
mente, probablemente como con-
secuencia da saída de augas

pluviais do citado edificio que
verten directamente nese punto
da calzada”.  Rodríguez apunta
que “ao estar colmatada a canle
pola que deberían discorrer estas
augas, quedan estancadas no
punto de saída, estendéndose pa-
ralelamente á beirarrúa e provo-
cando non só un lixeiro
afundimento do terreo, senón un
charco permanente na zona en
época de choiva”. 

Esta situación provoca que o
estacionamento reservado para
persoas discapacitadas, do que
fan uso de modo habitual as aso-
ciacións que desenvolven as súas
actividades no multiusos, así
como a rampla de acceso á beira-
rrúa, se atopen anegadas por
esta circunstancia ao atoparse
moi próximas ao tubo de saída
das augas pluviais do edificio.  

Augas pluviais
Os populares lamentan esta si-

tuación, “que xera molestias e di-
ficultades de accesibilidade aos
usuarios desa praza”. Ademais,
aseguran que “tal afundimento
non pode ser reparado en tanto
non se recollan as augas que ver-
ten sobre a rúa, posto que non se
pode reparar o firme sen antes
eliminar a causa que provoca o
afundimento do vial”. 

Por este motivo a voceira po-
pular pídelle ao equipo de Go-
berno que “á maior brevidade
posible se adopten as medidas
necesarias para corrixir este pro-
blema”. Deste xeito dende o PP
piden, concretamente, que se ca-
nalicen cara un sumidoiro as
augas pluviais do edificio multiu-
sos, “que verten directamente
sobre a rúa, provocando o afun-
dimento do seu firme, ao fin de
poder reparar o desnivel que alí
existe e que afecta a moitos
usuarios”.

Edificio multiusos de Monforte.

O PP pide que se arranxe o socavón
fronte ao edificio multiusos

O
PP na corporación mu-
nicipal de Monforte
denuncia a falta de

mantemento e da implanta-
ción de procesos por parte do
Concello na ETAP de Ribasal-
tas. Así, desde Aguas de las
Cuencas de España (Acuaes)
téñenlle feito unha serie de
advertencias ao Goberno local
para corrixir determinadas
prácticas que non están a ser
as adecuadas. 

A voceira do PP, Julia Ro-
dríguez, lamenta que o al-
calde estea a levar a cabo
esta nefasta xestión, tendo
en conta que se ten feito un
importantísimo investimento
nunha nova planta de seis mi-
llóns de euros. Despois de co-
ñecer o informe emitido por
Acues, os populares anuncian
que pedirán o plan de explo-
tación e o detalle dos custos
que está a soportar o Conce-
llo. Para a voceira do PP, esta
situación evidencia, unha vez
máis, que o Concello non lle
esixe á concesionaria Aqualia
que cumpra coas súas obrigas,
como sería o plan de actua-
ción e o correcto funciona-
mento da potabilizadora.
“Seguen instalados na mesma
actitude pasiva propoñendo
un acordo que era beneficioso
para a empresa e deixando
que a instalacións se dete-
riore sen sacarlle todo o ren-
demento que ofrece”, sinala.

Incidencias na ETAP
En concreto, en outubro de

2016 nunha reunión á que
asistiu o rexedor monfortino,
desde Acuaes comunicóuselle
ao Concello que, tras realizar
visitas de inspección ás insta-
lacións para comprobar o seu
estado, o seu mantemento e
operación, detectáronse varias
incidencias na ETAP de Riba-
saltas que evidenciaban un
mantemento inadecuado dos
equipos e unha operación in-
debida dos procesos de trata-
mento. Estas deficiencias na
xestión da ETAP, tal e como
precisou Acaues, repercuten
negativamente na explotación

de instalación, acurtan a súa
vida útil e impiden que a auga
tratada alcance a calidade que
a planta podería proporcionar
de estarse a utilizar de xeito
correcto todos os procesos
dispoñibles. As incidencias
que se detectaron foron en-
viadas ao Concello a través
dun informe no que se dife-
renciaban tres grupos de pro-
blemas atendendo á súa
natureza: degradación dos
aceiros inoxidables, procesos
de tratamento inhabilitados e
defectos en varios equipos da
ETAP. A primeira das deficien-
cias ten que ver coa oxidación
de boa parte dos aceiros ino-
xidables da planta. Desde
Acuaes indicáronlle ao Conce-
llo que a reparación deste de-
fecto detectado lle
corresponde ao responsable da
explotación da ETAP, é dicir,
ao Goberno local. O segundo
grupo de deficiencias ten que
ver con que varios dos equi-
pos asociados aos procesos
principais de tratamento non
están a ser utilizados. A remi-
neralización nunca se utilizou
e non se usou a ozonización
desde había meses, polo que
se estaba a subministrar auga
de peor calidade do que a
planta sería capaz de producir.
Acuaes chama a atención
sobre o feito de que na visita
ás instalacións se pode com-
probar que non só falta o tan-
que de osíxeno, senón que se
retirou o gasificador e o resto
da instalación, o que non pa-
rece indicar que a decisión de
deixar de empregar o proceso
de ozonización sexa temporal.
O último grupo de deficiencias
detectadas por Acues e comu-
nicadas ao Concello ten que
ver cunha presenza insufi-
ciente de persoal de explota-
ción que ten como
consecuencia que varios equi-
pos levaran tempo avariados,
sen ter sido reparados, o que
demostra unha falta de me-
dios suficientes para realizar
de forma correcta a explota-
ción da instalación.

O PP de Monforte
denuncia a falta de

mantemento  da
estación de tratamento

de augas 

O
Grupo Municipal do PP de Monforte organi-
zou a visita á cidade do Cabe dos consellei-
ros de Economía, Emprego e Industria,

Francisco Conde; e do de Cultura, Educación e Or-
denación Universitaria, Román Rodríguez que se
desprazaron ata o Convento de Santa Clara e o Co-
lexio de Nosa Señora Antiga. 

Francisco Conde e Román Rodríguez achegaronse
ao Convento de Santa Clara e o Colexio de Nosa Se-
ñora Antiga de Monforte de Lemos, dous bens em-
blemáticos do patrimonio cultural monfortino.
Ámbolos dous responsables do Goberno galego, así
como o Grupo Municipal do PP, interesáronse polo
estado dos edificios, así como polas súas necesida-
des. Así mesmo realzar os valores arquitectónicos e
artísticos destes dous espazos, que se suman á nu-
trida lista de bens patrimoniais e culturais senllei-
ros sitos en Monforte de Lemos e, en xeral, na
Ribeira Sacra. 

O Colexio de Nosa Señora Antiga é un dos prin-
cipais expoñentes da arquitectura renacentista en
Galicia, calidade que se suma ao valor das obras que
alberga a súa pinacoteca, entre as que se atopan
cadros de El Greco, Francisco Pacheco e Andrea del
Sarto. Respecto do Mosteiro de Santa Clara, cómpre
salientar o seu claustro de sillares labrados, ademais
da historia do mesmo. Fundado no ano 1622 por
Catarina de la Cerda y Sandoval, esposa do VII
Conde de Lemos, o seu mecenado influíu de forma
determinante no legado que ambos os dous deixa-
ron ao que hoxe é o Museo de Arte Sacro do con-
vento. A exposición alberga, de feito, a colección
máis importante de arte italiano do primeiro terzo
do século XVII que hai en Galicia, así como escul-
turas do obradoiro de Gregorio Fernández, expo-
ñente da Escola Castelá do século XVII, e relevantes
pezas de ourivería do Renacemento italiano, entre
outras valiosas pezas.

Visita de conselleiros a Monforte
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A
Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación
Universitaria está levando

a cabo obras de reparación en
133 centros escolares de toda Ga-
licia co fin de arranxar os danos
provocados polo forte temporal
de vento e choiva acontecido que
afectou a Galicia a principios
deste mes. 

Estas actuacións supoñen un
investimento de arredor de 1,3
millóns de euros por parte da ad-
ministración autonómica, en cen-
tros públicos das catro provincias
galegas, aínda que as máis afec-
tadas foron A Coruña, Ourense e
Pontevedra. 

O conselleiro Román Rodríguez,
desprazouse ao concello lugués de
Sober, para visitar o CEIP Plurilin-
güe Virxe do Carme, un dos afec-
tados polas adversas condicións
climáticas de días atrás. 

Realizáronse obras por un
total de 35.000 euros e se desen-
volveron no mínimo tempo posi-
ble. A Consellería leva investidos
neste centro uns 175.000 euros
en diversas melloras desde o ano
2009. Precisamente, ao abeiro do
Plan de eficiencia enerxética, o
curso pasado acometéronse tra-
ballos de revestimento do pavi-
llón polideportivo, mellorouse a
instalación eléctrica e colocá-
ronse persianas de aluminio,
entre outros. 

Igrexa de Pinol
Posteriormente o conselleiro

desprazouse á igrexa de san Vi-
cente de Pinol, onde a Conselle-
ría prevé acometer obras de
mantemento e restauración por
un importe que acadará os
205.500 euros. 

Actualmente estanse levando
a cabo os trámites administrati-

vos pertinentes para licitar as
obras en marzo. A Dirección Xeral
do Patrimonio xa elaborou un
proxecto de intervención co ob-
xecto de manter a funcionalidade
e habitabilidade do templo e pro-
texer e conservar as pinturas mu-
rais e o artesoado da cuberta,
que datan do século XVI. Isto re-
quire que se melloren as condi-

cións de humidade da igrexa. De
acordo co recollido no proxecto,
os traballos máis relevantes son
a eliminación de entrada de hu-
midade pola cuberta, polos para-
mentos e polo chan; e a
restauración da portada e rose-
tón, da escaleira de acceso á es-
padana, das carpinterías e
ferraxería e da instalación eléc-

trica e o alumeado. 
Na súa visita a Sober, o con-

selleiro estivo acompañado do
alcalde da localidade, Luís Fer-
nández Guitián; do delegado te-
rritorial da Xunta en Lugo, José
Manuel Balseiro; e da directora
xeral do Patrimonio Cultural,
María del Carmen Martínez
Ínsua.

O
xurado do certame para
escoller o cartel anuncia-
dor da XXXVII Feira do

Viño de Amandi  elexiu, por una-
nimidade, o traballo de José Car-
los Quiroga Losada, veciño da
parroquia de Gullade, de Monforte
de Lemos. O xurado estivo for-
mado por Humberto Loureiro Ar-
gullos, Doa Ocampo Álvarez e
Alejandro José Ciurluini.

Os membros acordaron tamén
conceder un accésit como fina-
listas aos carteis de Ana Santiso
Vilar de Sistindomato, na parro-
quia soberina de Canaval e a
Edith Nieves Sánchez, da Esta-
ción no Concello da Pobra de
Brollón. 

O gañador do primeiro posto
recibirá un premio en metálico
de 600 euros. Os accésit conta-
rán con 100 euros e cun diploma
e un lugar destacado na exposi-
ción que se faga con todos os
traballos. O xurado destacou o
nivel dos 38 traballos presenta-
dos, chegados de toda España. 

A feira do Viño de Amandi foi
promocionada en febrero en Ex-

pourense con motivo de Xantar.
No stand do Concello de Vila de
Cruces, os alcaldes das dúas lo-
calidades, e outras autoridades,
brindaron con viño da subzona
de Amandi. Outras subzonas da
Ribeira Sacra son: Chantada,
Quiroga Bibei, Ribeiras do Miño
e Ribeiras do Sil con un total de
96 adegas. 

Na edición deste ano da Feira
do Viño de Amandi, que se cele-

bra en Sober, a finais de febrero
confirmaran a súa presencia  25
adegas. Este ano o concello
convidado será o de Nogueira de
Ramuín (Ourense) limítrofe con
Sober, mentres que a inaugura-
ción da XXXVII Feira do viño de
Amandi correrá a cargo de
Adega Mezquita de Carballeda
(Lobios) en homenaxe a seu
fundador Pedro López, falecido
recentemente.

Brinde con viño de Amandi en Xantar 2017.

O cartaz de José Carlos Quiroga
Losada anuncia a XXXVII Feira do

Viño de Amandi O
Concello de Sober vén de
convocar a primeira edi-
ción do certame de talla en

madeira con motoserra, que se en-
marca dentro da extensa progra-
mación da XXXVII edición da Feira
do Viño de Amandi, que se dará a
coñecer no miradoiro da Pena do
Castelo o día 4 de marzo. 

O alcalde soberino, Luís Fer-
nández Guitián, apuntou que
“dende o Concello esforzámonos
en cada edición da Feira do Viño
de Amandi por crear novas inicia-
tivas que atraian ao maior número
de visitantes e dean a coñecer os
nosos recursos”. Deste xeito, pre-
cisou o rexedor, “pareceunos
unha magnífica idea a posta en
marcha deste orixinal certame
con demostracións dun oficio en
vivo”. Guitián avanzou que os tra-
ballos faranse ao aire libre na
Praza do Concello entre os días 1
e 7 de abril. “Será condición in-
dispensable que as pezas reflictan
algún valor da Ribeira Sacra, re-
lacionado coa viticultura, a pai-
saxe, ou o turismo, por exemplo”,
indicou. O Concello porá a dispo-
sición dos participantes un tronco
de madeira de castiñeiro para de-
señar as creacións. 

Os interesados e interesadas
deben formalizar a súa inscrición
entre o 20 de febreiro e o 20 de
marzo. Poderán facelo no Concello
ou a través do correo info@con-
cellodesober.com. No momento de
anotarse deberán indicar as nece-
sidades técnicas que teñen para
realizar o seu traballo. O domingo,
9 de abril, daranse a coñecer aos
gañadores despois do pregón da
Feira. Haberá tres vencedores: o
primeiro recibirán un premio en
metálico dotado con 300 euros; o
segundo, un premio de 100 euros
e o terceiro, 50 euros. Guitián
anima a participar neste certame
e engade que “o xurado valorará
de xeito especial a relación da
peza coa Ribeira Sacra e co mundo
da viticultura”. 

O alcalde dixo que “todos os
participantes poderán ceder as
pezas ao Concello para ser expos-
tas de xeito permanente en edi-
ficios públicos municipais. No
caso contrario, poderán levalas,
salvo as tres gañadoras, que
serán de propiedade municipal”.
As pezas de propiedade municipal
poderán prestarse aos autores
para exposicións, sempre que así
o soliciten.

I certame de talla en madeira
con motosierra en Sober

Arranxada a cuberta do
colexio de Sober

afectada polo temporal

Visita a igrexa de san Vicente de Pinol.
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A
lternativa Veciñal  pide a
dimisión do alcalde do
Carballiño, Francisco Fu-

mega, tras a alerta do PP de que
na páxina web do Concello
anunciábase a saída a concurso
do servizo de Recadación. Alter-
nativa dera o seu apoio ao grupo
de goberno para aprobar os or-
zamentos precisamente coa con-
dición de que este servizo fóra
de xestión municipal. O seu por-
tavoz, Bernardo García, apunta
que isto é "faltar á palabra". 

O PP anunciaba que no perfil
do contratista da web municipal
estaban colgados os pregos para
a adxudicación do servizo de re-
cadación, por dous anos prorro-
gables por outro  máis, e
criticaba unha posible fraude no
pacto entre PSOE e AV-Son. Pero
Bernardo García mostraba a súa
sorpresa ante a noticia e mesmo
pedía a dimisión do alcalde por
"non ter palabra". 

Así mesmo,  anunciou que
presentará unha proposta para
reducir á metade os salarios de
Fumega e dos edís de Persoal e
de Cultura, xa que se se privati-
zan servizos "terán menos carga
de traballo".  Bernardo García
lembra que o 1 de febreiro acor-
daron  tres puntos: reabrir emi-
sora municipal, recuperar o
servizo de Recadación e que o
persoal do Concello entre por
concurso selectivo sen entre-
vista. 

En base a iso, o día 2 AV-Son
votou a favor dos orzamentos de
2017, e logo decátase de que o
alcalde "incumpre a súa palabra"
ao aprobar o día 13 en xunta de
goberno o publicar a licitación.
García recibiu unha chamada de
Fumega na que di García que
quedaron para falar nunha reu-
nión que contará ademais coa
edil de Facenda e a interventora.
Di "pedinlle que sacase da pá-
xina web a licitación, se non pe-
dimos a súa dimisión e a
redución salarial á metade”.

Ilegalidade
Apunta que o alcalde, Fran-

cisco Fumega, cobra 48.000
euros por xestionar o
Concello.Explica que agora se
fala de pagarlle á empresa
874.000 euros, polo que só os
dous primeiros anos sáelle ao
Concello en 1.060.000 euros e
con este diñeiro "contrátase

mesmo unha banda municipal
para levar a recadación e cobrar
directamente aos veciños". Di
que se en só dous anos a em-
presa cobra todo iso poida que
ao terceiro xa nin lle interese.
Lembra que antes se lle pagaba
380.000 euros ao ano, e mesmo
con iso fíxose un orzamento que
permitía ao Concello pagar per-
soal e contratar administrativos
se facían falta para asumir a súa
xestión. 

Manuel Nogueira, tamén de
AV-Son, detecta unha posible ile-
galidade. Explica que ese acordo
da  xunta de goberno de sacar as
bases do servizo teríase que levar
a pleno, como se recolle a Lei de
Bases, no que se refire á "aproba-
ción das formas de xestión de ser-
vizos e de expedientes de
municipalización".

Partido Popular
O Partido Popular no Concello

do Carballiño volveu a reiterar
que o Goberno municipal non
cumpre o acordo alcanzado no
seu día con Alternativa Veciñal
para aprobar o orzamento de
2017, unha vez que saíron pu-
blicados os pregos tanto admi-
nistrativo como técnico da
concesión da xestión recadatoria
do Concello. 

Os populares volven insistir
en que o Grupo do PSOE sostiña
cando era oposición que dita
xestión debía ser levada directa-
mente polo propio Concello,
como que niso baseouse o apoio
ao orzamento do concelleiro de
Alternativa Veciñal. Por iso é
polo que o PP fale de "incumpri-
mento" por parte de Francisco
Fumega  e de "atrevemento",
pois lle lembran ao PSOE que
non dispón de maioría absoluta
no Concello, polo que tales de-
cisións adóptaas en minoría. "O
pacto de orzamento de 2017
entre PSOE e Alternativa Veciñal
evidencia unha fraude para vos
veciños do Carballiño só a 10
días do pleno", conclúe respecto
diso o grupo do Partido Popular. 

Os populares advirten de que,
cando o servizo estea adxudi-
cado, a empresa poderá chegar,
como mínimo, a 2019 xestio-
nando a recadación, ou a 2020
se se materializa a prórroga que
se contempla. Ademais de que
no prego de condicións indícase
que só poderá ser a concesiona-
ria do servizo e non a parte con-
tratante (o Concello neste caso)
quen poida pedir en calquera
momento a ruptura da relación
contractual.

Piden a dimisión do alcalde do
Carballiño por licitar o servizo

de Recadación

Francisco Fumega, alcalde de O Carballiño.

O
s socialistas ourensáns
veñen de constituír un
grupo de traballo con

cargos institucionais no que se
acordou impulsar unha moción
e unha ordenanza-tipo para re-
gular as taxas que se cobran ás
empresas enerxéticas pola uti-
lización de dominio público
local. Refírense ás instalacións
de transporte de enerxía eléc-
trica, gas e hidrocarburos, así
coma ás de auga. Na reunión,
tanto o secretario xeral provin-
cial, Raúl Fernández coma o
portavoz socialista na Deputa-
ción, Francisco Fraga, anuncia-
ron que esta proposta será
remitida a todos os portavoces
e alcaldes da provincia como
unha medida importantísima
para aumentar os recursos dos
concellos. A posta en marcha
deste tipo de ordenanza pode
supor, nunha valoración ini-
cial, a recadación de máis de 2
millóns de euros para as arcas
municipais, unha fonte finan-
ceira especialmente valiosa en
tempos de crise e estrangula-
mento económico. A falta de
cobro desta taxa está a prexu-
dicar gravemente os ingresos
do erario público xa que, se-
gundo fallou o Tribunal Su-
premo, a contía para as
eléctricas oscila entre os 3.000
e os 12.000 euros por metro li-
neal, segundo o tipo de ten-
sión, no caso dos tendidos de
luz. A estes aspectos máis téc-
nicos fixo referencia o alcalde
socialista de Amoeiro, Rafael
Rodríguez Villarino, quen ex-
plicou a necesidade de valorar
todo o dominio público que

está a ser aproveitado por este
tipo de empresas, dende o tipo
de chan ata o tipo de liña, se
hai aproveitamento aéreo, de
subsolo ou por canalización. Á
hora de implementar estas or-
denanzas cómpre valorar os
metros que hai de ocupación e
para isto é necesario que se
faga un informe económico e
técnico moi rigoroso, para o
cal os concellos precisarán
asistencia.

Sentenzas
Pola súa banda, Francisco

Fraga, fixo fincapé no fito que
supoñen as sentenzas favora-
bles aos concellos que xa puxe-
ron en marcha este tipo de
ordenanzas, tales coma Arteixo
ou Serradilla, ao respaldaren
unha medida que pon a énfase
en gravar o aproveitamento do
dominio público que fan a em-
presas con ánimo de lucro, evi-
tando que sexan sempre os
cidadáns os que sufraguen os
ingresos municipais. Porén, o
Portavoz socialista, puxo énfase
na necesidade de coordinar a
posta en marcha desta inicia-
tiva e asegurarlle aos concellos
da provincia o necesario aseso-
ramento técnico á hora de re-
dactaren os preceptivos
informes para as ordenanzas.
Para isto, engadiu, “é necesaria
a colaboración institucional,
dende a Deputación, a FEMP,
así coma a administración au-
tonómica e estatal”. A medida
pode supor un alivio económico
para os concellos, o cal vai re-
verter nunha mellora do finan-
ciamento local e, xa que logo,
dos servizos á cidadanía. 

O PSdeG quere que as
empresas eléctricas

pagen taxas aos concellos

Presa de santo Estevo, en Nogueira de Ramuín. (Ourense).
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A
técnico de Turismo do Conce-
llo da Guarda, Rosalía Verde,
asistiu o 21 de febreiro en

Madrid a unha reunión convocada
pola Secretaría de Estado de Tu-
rismo, co obxectivo de coordinar ac-
tuacións e propostas para a
promoción dos destinos turísticos da
Rede EDEN.

A reunión comezou coa interven-
ción de Antonio Nieto, Subdirector
General de Cooperación y Competi-
tividad Turística da Secretaría de Es-
tado de Turismo, e asistiron
técnicos de turismo doutros desti-
nos EDEN, persoal de TURESPAÑA e
de SEGITTUR.

Nesta reunión abordáronse cues-
tións como a visibilidade dos desti-
nos EDEN nas actuacións de
promoción estatais e en mercados in-
ternacionais, elaboración dun plan
de marketing, xestión de contidos
nos portais turísticos de TURESPAÑA,
etc.

Un dos temas claves da reunión
foi a posibilidade de constituír a
"Asociación Española de Destinos de
Excelencia (EDEN)" que facilitará a
coordinación coa Secretaría de Es-
tado de Turismo e permitirá un con-
tacto máis fluído coa Rede Europea
de Destinos EDEN, e as posibles ac-
tuacións de promoción conxuntas.

A Guarda presente en Madrid na reunión da Rede Española
de Destinos EDEN
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Entrevista
Por Pilar Martínez

Teresa Pedrosa (Pontevedra,
1964), delegada do Estado para
a ZFV desde 2012, conta cunha

longa traxectoria profesional e política,
como inspectora na Inspección de Tra-
ballo e Seguridade Social, presidenta
do Consello Galego de Relacións Labo-
rais, deputada provincial e concelleira
na cidade de Pontevedra. Pese ás difi-
cultades que supón xestionar unha en-
tidade como o Consorcio da Zona
Franca de Vigo, amósase satisfeita dos
obxectivos acadados nestes anos nos
distintos polígonos industriais que o
conforman.

O pleno da Zona Franca vén de aprobar
os orzamentos para 2017, que ascenden
a 41 millóns de euros. Considera que
será posible executar os proxectos que
nel se contemplan, como a ampliación
do Parque Tecnolóxico, por exemplo?

Efectivamente, o pleno aprobou o seu
orzamento de 41 millóns e unha cifra de
negocio de 20 millóns, co que presenta-
mos un resultado positivo para o Consor-
cio e cunha gran capacidade investidora.
Pretendermos investir nos tradicionais po-
lígonos industriais como o PTL e o de Ba-
laídos, pero tamén queremos continuar da
man do Porto e da Xunta na PLISAN.
Desde logo, o meu desexo é que o orza-
mento se execute.
Porén, o documento orzamentario non in-
clúe o convenio coa ETEA. Ata que punto
o impide a posición do alcalde cando
afirma  que sacar adiante ese convenio
suporía regalarlle os cartos  á Xunta?

O Consorcio está formado por distintas
institucións e preidido polo alcalde que  in-
cumpriu as súas obrigas de convocar os
plenos, tal e como establece a norma. Ade-
mais, non quixo tratar o convenio na orde
do día, convenio que pretende apoiar a ou-
tras institucións como a Universidade de
Vigo. Exerceu o seu dereito a veto, e vere-
mos se vai adiante. O desexo do Comité
Executivo é levar a cabo a colaboración en
investigación nun tema tan importante
como o relacionado co mar; pero non só re-
ferido á construción naval –que tamén-,
senón á gastronomía, ao turismo en  todas
as súas diferentes vertentes. 
Retomando un proxecto fundamental
que vostede mencionou máis arriba, o
da PLISAN, en que punto se atopa a súa
urbanización?

O Consorcio foi a primeira institución

que actuou con visión metropolitana, xa
que proxectou a PLISAN como porto seco
do Porto de Vigo. Despois de anos de moi-
tas dificultades, agora temos resoltos a
maior parte dos conflitos pola vía xurí-
dica. E nestes momentos está en redac-
ción o proxecto de máis de 500.000 m2
de superficie.
En Portugal estanse ofertando miles de
metros cadrados de superficie a prezos
moi baixos. Pensa que  este feito  re-
percutirá no interese que esperte nas
empresas asentarse na Plataforma Lo-
xística PLISAN? A  que prezo se cobra-
rán os terreos?

Nós sacamos uns prezos estimados nos
diferentes polígonos da xeografía galega.
De feito, no único polígono industrial no
que actualmente temos terreos é en Porto
do Molle, en Nigrán. A nosa obriga é facer
que os polígonos sexan o máis atractivos
posible e por iso sacaremos os primeiros
100.000 m2 da PLISAN a 50 euros o metro
cadrado.
Por concretar un pouco máis, hai datos
de cantas empresas teñen mostrado in-

terese por instalarse na PLISAN?
Aínda non están a disposición as par-

celas, pero si que hai empresas interesadas
na súa urbanización. Confiamos en acadar
o cen por cen de ocupación, ao igual que
nos polígonos de Balaídos, no PTL, en A
Granxa e en Bouzas. A nosa ilusión é que
a PLISAN sexa o motor do sur de Galicia,

que teña conexións intermodais e con
moitas vantaxes para que sexa competi-
tiva. Calquera que queira pode achegarse
e ver que a súa comunicación interior é
imparable. O obxectivo é que calquera em-
presa que queira poida asentarse.
Actualmente, falta algo por aboarlle
aos afectados, como comuneiros e par-
ticulares?

A maior parte dos problemas resolvé-
ronse a través de sentenzas, que se están
executando e por suposto estase  facendo
fronte aos pagos correspondentes.
Cumpríronse recentemente cinco anos
do seu nomeamento como delegada para
a ZFV. Que balance fai deste período?

Estou moi satisfeita  porque, cando che-
guei, hai  cinco anos, efectivamente,  ob-
servamos que o polígono industrial máis
forte, o de Balaídos, tiña moitas carencias,
polo que asumimos unha gran transforma-
ción que permitiu adxudicar novos modelos
á factoría alí instalada. Ademais atopei que
en Porto do Molle só había unha empresa
instalada e agora teño a honra de poder
dicir que hai máis de 120. Por outra banda,
metémonos de cheo en sectores que non
tiñan forte presencia en Galicia e fomos ca-
paces de poñer en marcha un viveiro ae-
roespacial e que novas empresas sexan
unha realidade.
Que retos se marca para os vindeiros
anos?

Teño o obxectivo de conseguir que haxa
máis empresas e máis traballadores no Con-
sorcio da Zona Franca de Vigo, pero tamén
de levar con normalidade as relacións que
eu non rompín. Ademais  quero poder exe-
cutar proxectos fundamentais para o de-
senvolvemento industrial de Vigo. Estamos
na sociedade do coñecemento, polo que
ademais de apoiar o ladrillo é necesario
apoiar o coñecemento.

“Queremos que os nosos polígonos sexan competentes
e ofertaremos os primeiros 100.000 m2 da PLISAN a 50

euros o metro”

Teresa Pedrosa, delegada do Estado para a Zona Franca de Vigo



Sr. Alcalde, recentemente a
Festa da Lamoprea de Arbo foi
declarada de Interese Turístico
Nacional.  Que supón este reco-
ñecemento?

-Este feito,  evidentemente,
supón un recoñecemento moi im-
portante e merecido para todos
os veciños e veciñas de Arbo,
para os pescadores, para os res-
tauradores, os cociñeiros e coci-
ñeiras;  para todos os adegueiros,
os agricultores, polo traballo ao
longo destes 56 anos (este ano
celebramos a LVII edición da
Festa).  Tamén supón a posta en
valor da gastronomía e da viticul-
tura do noso concello por ser pio-
neiras neste nicho industrial
arredor do turismo. Os primeiros
organizadores que puxeron en
marcha esta festa xa tiveron a vi-
sión de que estes recursos pro-
pios que tiñamos como a lamprea
e o viño contribuirían a situar a
Arbo no mapa. Foron pioneiros da
utilización deste recurso como
oferta económica e turística.
Que esixencias pide o orga-
nismo que concede esa impor-
tante  cualificación?

-Valóranse varias cousas: o
arraigo dfa Festa no propio con-
cello; a importancia da festa en
relación a outras festas gastonó-
micas e tamén a presencia da
propia festa nos medios de comu-
nicación tanto galetos coma do
resto do Estado polo recoñece-
mento que isto supón para a pro-
pia festa. O feito de que durante
57 anos ininterrumpidos se cele-
bre a Festa da Lamporea en Arbo.
A xestión deste recoñecemento
como se xestiona?

- É un expediente que elabora
o propio concello, que traslada
ao departamento de Turismo da
Xunta de Galicia; ali, unha vez
estudiado e valorado, se lle con-
sideran méritos suficientes, fano
chegar ao Ministerio correspon-
dente do gobernó do Estado. Este

é quen, finalmente, lle concede
ou non a distinción de Festa de
Interese Nacional.
Alcalde, vde. xa peitea ruzas na
política local de Arbo. Como
analiza o desenvolvemento da
política económica de Arbo en
función da súa gastronomía?

- Pois, evidentemente,  nestes
últimos 25 anos houbo un desen-
volvemento importante arredor
da Festa da Lamprea cun pri-
meiro recoñecemento de  Festa
de Interese Turístico de Galicia e
agora co recoñecemento de Festa
de Interese Turístico Nacional.
Estes dous feitos provocaron un
importante desenvolvemento do
noso sector turístico, sobre todo
no eido da restauración e do sec-
tor turístico rural. Este ano im-
plantáronse en Arbo novos
restaurantes e  tamén unha
mportante ofera en turismo
rural. Contamos  cunhas cinco
casas  que ofrecen plazas de tu-
rismo rural cun nivel de servizos
e de calidad de oferta turística
alto e importante. Dende un al-
bergue ata casas de turismo rural
propiamente ditas. Tamén conle-
vou un importante desenvolve-
mento do sector vitivinícola. A
superficie adicada a viñedos hoxe
en día é moi superior á existente
25 anos atrás. A construcción de
novas adegas que elaboran uns
excelentes viños que os pioñen
nos mercados nacionais e inter-
nacionais.
Sen embargo, Alcalde, terá que
admitir que a situación do sec-
tor da hostelería non está pa-
sando por un bo momento,
sobre todo o resto do ano.

-É verdade que a situación
está mal en calquera dos sectores
de que falemos; o da hostaleria
non ia  ser unha excepción. Por
esa razón estamos traballando
para desestacionalizar a oferta
turística e gastonómica ao longo
do ano. Aí está a Festa da Lam-

prea seca para que non sexa só
de xaneiro a maio senón que se
extenda a todo o ano. A oferta de
turismo rural tamén fai que no
verán veñan moitos turistas a
desfrutar das súas vacacións no
noso concello. Estamos a promo-
cionar de maneira potente os
nosos recursos tantos patrimo-
niais coma paisaxísticos e gastro-
nómicos para conseguir que Arbo
tamén sexa un punto de interese
turístico todo o ano. En colabo-
ración coa Dirección Xeral de Tu-
rismo fixemos a Ruta da lamprea
ou os trens turísticos que tiveron
unha boa aceptación e neste ano
vaise continuar con eles.

Parece que os portugueses
neste asunto leven anos cunha
visión máis avanzada. Eles, du-
rante todo o ano,  teñen movi-
das, historias,
constantemente... verán e in-
verno. Na nosa zona vexo
menos arranque . É por que hai
poucas axudas?

- Arbo é un concello que ten
unha poboación de tres mil cin-
cocentos habitantes, evidente-
mente a disponibilidade
presupuestaria que temos para
promoción e posta en valor dos
nosos recursos son limitadas,
pero afortunadamente contamos

co importante apoio da Direción
Xeral de Turismo que está a apos-
tar moi forte polo turismo rural
de Galicia e concretamente no
noso concello hai unha posta en
valor importante recuperando o
valor das pesqueiras, coa crea-
ción desa Ruta da Lamprea na
que temos postas moitas expec-
tativas. A Ruta da Lamprea
abarca todos os concellos gale-
gos nos que hai lamprea. Aquí
veñen de facerse traballos de re-
cuperación das pesqueiras para
que sexa accesibles a visitantes
que veñen durante todo o ano.
Somos moi afortunados de contar
con este patrimonio único que
forman as pesqueiras que xunto
co río e as paisaxes dos arredores
do río conforma unha razón moi
atractiva para que a xente veña á
Arbo. Tampouco podemos deixar
de lado o atractivo dos deportes
de risco como é o rafting que se
practica no rio Miño. Aquí temos
dúas empresas dedicadas a esta
actividade deportiva e tamén es-
tamos creando novas rutas de
sendeirismos.   
Podemos pensar que ten
moito que ver con todo iso
que me contas o feito de que
a Directora Xeral de Turismo
da Xunta sexa destas Terras,

de  Ponteareas?
-Evidentemente entendo que a

Directora Xeral teña unha sensi-
bilidade especial por Arbo como
a ten por outros moitos concellos
do rural galego. Sei que trata de
que recuperemos un desenrolo
sostible en progreso.
Para rematar, Alcalde, que pasa
cos montes de Arbo?

-Pois, desgraciadamente, Arbo
veuse afectado o ano pasado por
un terrible incendio que arrasou
o 70 ou 80% da masa forestal do
concello. Non foi o primeiro in-
cendio que sufrimos pero este do
pasado ano alcanzou unha pro-
porcións como nunca acadara.
Sufrimos situación de risco moi
moi  severas. Non lembro un in-
cendio desa magnitude. Eviden-
temente, dentro da desgraza de
vernos gravemente afectados por
ese incendio, teño que manifes-
tar o meu agradecemento polo
traballo que dende a Consellería
de Medio Rural estase a facer non
só na nosa zona senón noutras
zonas de Galicia para a recupera-
ción das zonas afectadas.

Grazas, Alcalde. Que a Festa da
Lamprea sexa todo un éxito e que
arbo acade os niveis de benestar
que as xentes destas terras se
merecen.
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Entrevista
Por Guillermo Rodríguez Fdez.

“Traballamos para a desestacionalización da nosa
oferta gastronómica e turística”

Horacio Gil, alcalde de Arbo

A
lamprea xa leva algún tempo como reina das Festas nesta
temporada. Os portugueses comenzan algo antes. Nestes
momentos hai peticións das dúas riberias para que a

tempada comence a primeiros de xaneiro.
A finais do próximo mes de abril celebrarase en Arbo, capi-

tal da lamprea, a LVII Festa da Lamprea. Tivemos unha pequeña
conversa co Sr. Alcalde,  para falar disto e doutras cousas de
actualidade.
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O
Concello de Ponteareas, a
través da Concellería de
Tráfico e Seguridade Ci-

dadá, que xestiona Vanesa Fer-
nández, iniciou unha campaña
informativa sobre a vespa velu-
tina, dirixida ao alumnado dos
centros educativos de Ponteareas. 

A iniciativa, que correrá a
cargo dos bombeiros de Pontea-
reas acompañados do apicultor
ponteareán Tomás Rivero, busca
concienciar aos máis pequenos
sobre os efectos que a vespa
asiática ten sobre a biodiversi-
dade autóctona. A maiores da in-

formación que se lles ofrece aos
escolares de xeito ameno, estes
aprenderán a facer sinxelas tram-
pas caseiras para que, dese xeito,
poidan poñer o seu gran de area
no control desta praga.

Ao longo das charlas informa-
tivas, aos alumnos e alumnas en-
trégaselles un folleto informativo
no que amais da construción,
paso a paso, das anteditas tram-
pas caseiras, explicase que é a
vespa velutina ou asiática, a di-
ferencia entre esta e a vespa cra-
bro ou autóctona, como son os
niños e onde se localizan e, ben

resaltado, a recomendación de
que se avistan un niño de vespa
velutina, non se acheguen a el e
dean aviso inmediato ao 012.

O CEIP Fermín Bouza Brey foi
o primeiro centro educativo en
acoller, o 31 de febreiro, esta ac-
tivida que, o martes 7 de marzo,
ten a súa continuidade no CEIP
Feliciano Barrera de Guláns e
Santiago Apóstol, para facelo, o
venres 10 de marzo, no IES Val
do Tea.

O Concello de Ponteareas, ex-
plicaba a concelleira de Seguri-
dade Cidadá, Vanesa Fernández,
“comparte a preocupación dos
apicultores polo avance da praga
da vespa velutina” polo que é
importante, a concienciación da
sociedade “para que, entre todos,
poñamos os medios que estean
ao noso alcance para tentar frear

un problema que ameaza, moi
seriamente, á biodiversidade au-
tóctona”.

Vanesa Fernández, destacando
a labor dos Bombeiros de Pontea-
reas acompañados por un apicul-

tor que, no pasado ano, retiraron
máis de cinco centos niños no mu-
nicipio ponteareán. “Ponteareas é
un dos concellos da provincia de
Pontevedra no que maior inciden-
cia ten a praga da vespa velutina”.

Ponteareas inicia unha campaña informativa sobre a vespa
velutina nos centros escolares

A iniciativa, que correrá a cargo dos
bombeiros de Ponteareas e o apicultor Tomás

Rivero, mostrará ao alumnado como facer
sinxelas trampas caseiras.

O
Alcalde do Concello das
Neves, Xose Manuel Rodrí-
guez solicita diante da

Conselleira de Infraestruturas,
Ethel Vázquez, a necesidade e
oportunidade da utilización na
nova Estación Depuradora de
Augas Residuais (EDAR) que se
vai construir na Plisan. O Conce-
llo quere mellorar a situación do
saneamento e a calidade da auga
dos ríos.

Plantexarase o vertido do sa-
neamento de boa parte do terri-
torio municipal. Tamén se
impulsará a colaboración de
Augas de Galicia para o deseño e
execución da canle de sanea-
mento con destino a Estación
Depuradora.

O Alcalde afirma que é unha
compensación necesaria para a
poboación das Neves despois de
tantos años de incumprimentos
reiterados, de expectativas frus-
tradas e da grave alteración da
morfoloxía do territorio.

De igual modo avanzarase no
estudo da solución proposta para
rexenerar ambientalmente o mi-
llón de metros cadrados excluído
do actual ámbito Plisan, así como
a abono definitivo das indemni-
zacións aos expropiados.

As Neves solicita á
Conselleira a
utilización da

futura EDAR da
PlisanO

Equipo de Goberno do Concello de
Salceda ten xa rematada a proposta
de Relación de Postos de Traballo

(RPT) que proximamente será presentada
tanto aos representantes sindicais como aos
restantes grupos políticos da corporación. O
documento, que será o primeiro existente na
historia do Concello de Salceda, permitirá a
regularización dos diferentes postos existen-
tes no Concello, así como a creación de novas
prazas precisas para o correcto funciona-
mento da administración local. A RPT elimina
as desigualdades existentes ata o de agora
entre persoas que, desempeñando as mesmas
funcións, tiñan condicións salariais moi di-
ferentes, outorgadas a cada un deles durante
os anos de Goberno do PP e herdadas polo
Goberno actual. Grazas ó documento pasarán
a unificar a súa situación, igualando os sala-
rios entre persoal funcionario e laboral que
desempeñe as mesmas funcións. Así mesmo,
o documento servirá para recoñecer situa-
cións especiais como a turnicidade, a xornada
partida ou a penosidade.

A RPT é un documento técnico, obrigato-
rio por lei, que permite a ordenación do per-
soal dacordo coas necesidades dos servizos
prestados dende o Concello, establecendo un
organigrama ideal para o funcionamento do
Concello.

Da prantilla actual, o 88% da mesma
vería mellorada a súa situación salarial ac-
tual, mentres que o 12% restante mante-
rían as súas condicións, máis favorables
neste momento, non prevéndose a elimina-
ción de ningunha das prazas ocupadas
neste momento. 

A RPT é a ferramenta que permite cubrir

as prazas vacantes, a través dunha oferta de
emprego público que se podería realizar unha
vez entrase en vigor o documento. Servirá
ademais para convocar prazas obrigatorias
por lei, como son a dun tesoureiro habilitado
nacional e a de un oficial de policía, e para
recoñecer postos de encargado/a ou coordi-
nador/a de diferentes áreas, inexistentes ata
o de agora. Contémplase tamén a creación
dun posto de Técnico/a de Administración
Xeral para dar apoio a Secretaría e Interven-
ción, mellorando os prazos na tramitación de
expedientes fundamentais para o Concello. A
RPT é ademáis unha ferramenta básica para
mellorar a eficacia, a eficiencia e a producti-
vidade da plantilla municipal.

Así pois, estamos ante un documento fun-
damental para o Concello de Salceda que me-
llorará as condicións laborais e salariais,

ofrecéndolles aos traballadores/as unhas ga-
rantías e unhas condicións das cales carecían
ata o de agora. 

Jose Luis González, Concelleiro de Fa-
cenda: “A RPT vai supoñer un importante es-
forzo económico para as arcas municipais. A
RPT é a única maneira de eliminar as desi-
gualdades existentes ata o de agora e de ga-
rantir que todos e cada un dos empregados
municipais teñan as condicións que lle co-
rresponden segundo o seu traballo”.

Marcos Besada, Alcalde de Salceda: “Se-
guimos a regularizar e ordenar esta casa, e
a RPT é unha ferramenta fundamental para
poder facelo. Tódolos traballadores/as son
iguais para este Goberno, e non podemos
permitir que sigan existindo este tipo de de-
sigualdades sen ningún tipo de xustificación
entre eles”.

O concello de Salceda presenta a súa primeira
Relación de Postos de Traballo
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A
iniciativa “Promoción da
Lampreia do Río Miño” ce-
lebrouse en Monçao du-

rante dous fins de semana. No
Museo do Alvarinho foi a presen-
tación pública do programa aos
medios de comunicación social
portugueses e galegos e aos em-
presarios de restauración partici-
pantes nesta iniciativa
gastronómica e turística.  Ade-
mais do alcalde de Monção, Au-
gusto de Oliveira Domingues,
estiveron presentes o concelleiro
das Actividades Socioculturais,
Paulo Esteves, e o director do
Sport Club do Porto, sección de
automobilismo, Sousa Magalhães.
Na mesa, estivo Joaquim Meira,
en representación do Rotary Club
de Monção, que presentou o ha-
bitual xantar da lampreia daquela
institución. 

Augusto de Oliveira Domin-
gues deu conta que a presente
iniciativa engloba un conxunto
diversificado de actividades lúdi-
cas e deportivas que, en con-
xunto, constituen motivos
apelativos para un traslado ao
concello de Monção, contri-
buíndo á valorización turística da
localidade raiana e para a dina-
mización dos sectores da restau-
ración e hostalería. O alcalde
monçanense reforzou aínda a súa
posición relativamente á abertura
da pesca na zona das pesqueiras,
defendendo que a data actual, 15
de febreiro, debía ser revisada.

Afirmou: “A pesca nesta zona
abre moito tarde. Penso que esta
situación prexudica seriamente
pescadores e restaurantes. De-
fendo a súa antecipación para
inicios de febreiro. Tanto eu
como o alcalde de Salvaterra
temos feito sentir esa necesidade
aos responsables”. O director do
Sport Club do Porto, sección de
automobilismo, Sousa Magalhães,
lembrou o papel de António
Paiva, falecido recentemente, na
afirmación do Rali á Lampreia, re-
alçando que a edición deste ano
promete moita participación e,
tal como os anos anteriores,
constituirá un escenario privile-
xiado para quen lle gusta o de-
porte motorizado e boa
gastronomía.

Rali da lamprea
O concelleiro das Actividades

Socioculturais, Paulo Esteves,
falou na presentación do pro-
grama destes dous fins de se-
mana, destacando, entre as
iniciativas propostas, a realiza-
ción do 40º Rali á Lampreia,
evento que promete xuntar
miles de persoas nas rúas e va-
randas do núcleo histórico mon-
çanense.  Promovida polo
Concello de Monção e Sport Club
do Porto, a 40ª edición do Rali
á Lampreia realizouse o día 26
de febreiro, domingo. Englobou
dúas probas coa presenza de
media centenar de participantes
portugueses e españois. 

Participaron 27 restaurantes
do concello cun menú dedicado á
lampreia, desde o máis tradicio-
nal, con arroz ou á bordalesa, ás
abordaxes máis contemporáneas
como empanada ou sushi.  Reali-
zouse o 2º Rali Gastronómico da
Lampreia. Sete bares convidaron a
unha noite distinta con presenta-
ción de acepipes de lampreia.
Cada participante neste rali obtivo
un pasaporte que selou, compro-
bando a súa pasaxe (con degusta-
ción e consumo de bebida) por
cada un dos bares aderentes. Os
tres primeiros a completar o cir-
cuíto recibiron premios.  O pri-
meiro premio foi unha cea de
lampreia para dúas persoas no
Restaurante Sabores, o segundo
unha oferta termal para dúas per-
soas nas Termas de Monção e, o
terceiro, unha caixa de Viño Alva-
rinho MQ Viños  Vale dos Ares.
Participaron Cafetaria Lux, Chaplin
Burger, Lés-a-Lés, Marxe Bar, Pe-
drinha Bar, Porta 11, e Zoom Café.
A noite terminou con actuación
do Grupo Melmusic, na praza Deu-
la-Deu. Con organización da Terra
Minhota Aventura e apoio do go-
berno autónomo monçanense, re-
alizouse o 1º Encontro de Clásicos
da Lampreia.  O día 11 de marzo,
sábado, o programa comprende
concentración e desfile de confra-
rías entre a antiga estación e o
Museo do Alvarinho, xantar con-
vivencia e animación co grupo
“Sons do Gadanha”.

Monçao promocionou a lamprea
do río Miño

O alcalde con xornalistas no Museo do Alvarinho.

R
elançar a produção e
comercialização de
vinho verde tinto da

Sub-Região de Monção é Mel-
gaço é o principal objetivo da
Real Confraria de Vinho Verde
Tinto, a primeira da região
dos vinhos verdes dedicada
em exclusivo à defesa e valo-
rização daquela casta. 

Apresentada na passada
sexta-feira, 24 de fevereiro,
no Centro Cultural do Vale do
Mouro, a nova confraria, foi
constituída em outubro de
2016, estando a primeira en-
tronização prevista para o dia
4 de março, sábado, naquele
espaço cultural localizado na
freguesia de Tangil.

Nesta cerimónia, que en-
globa ainda um desfile entre a
Casa do Povo de Tangil e o Cen-
tro Cultural do Vale do Mouro,
serão entronizados os 14 mem-
bros fundadores da confraria.
Na Feira do Vinho Tinto, em fi-
nais de maio, realizar-se-á uma
nova entronização. 

Para o Grão-Mestre
Aurélio Alves, a con-
fraria tem como mis-
são colocar o vinho
verde tinto no lugar
que merece. Por ou-
tras palavras, promo-
ver e defender uma

casta singular que, nos últi-
mos anos, foi relegada para
segundo plano devido à
aposta dos viticultores na pro-
dução de vinho Alvarinho. 

Procura igualmente contri-
buir para a preservação da ti-
picidade rural e valorização da
autenticidade paisagística da
Sub-Região de Monção e Mel-
gaço, recorrendo, nesse sen-
tido, à divulgação do seu vasto
e rico património construído,
vitivinícola e gastronómico.

Além dos membros funda-
dores, na apresentação da
confraria marcou presença o
autarca monçanense, Augusto
de Oliveira Domingues, e di-
versas personalidades ligadas
ao setor vinícola: Anselmo
Mendes, enólogo/produtor de
vinhos, José Emílio Moreira,
Grão-Mestre da Real Confraria
do Vinho Alvarinho, e Ar-
mando Fontainhas, Presidente
da Adega Cooperativa Regio-
nal de Monção.

Real Confraria do Vinho
Verde Tinto

O
s fortes ventos sentidos
em janeiro provocaram
a queda de algumas ár-

vores que se encontravam,
desde então, tombadas sobre a
margem do rio Minho. Respei-
tando as orientações da Polícia
Marítima, através da Capitania
do Porto de Caminha, a autar-
quia cer-
veirense,
numa ação
de caráter
c í c l i c o ,
procedeu à
remoção e
limpeza da
margem do
rio, no
sítio dos
Dois Porte-

los ao longo de cerca de 500
metros.

Os trabalhos realizados in-
cidiram igualmente na remo-
ção de galhos secos e de
infestantes, bem como de
algum lixo e entulho ali acu-
mulado, quer por incúria quer
por arrasto das correntes.

Redacción CERVEIRA

Cerveira retira árvores caídas
na margem do rio Minho
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O Eixo Atlántico aproba a concesión das medallas dos 25 anos
a Fernando Gomes, Eneko Landaburu e Jacques Delors

O
Eixo Atlántico do Noroeste
Peninsular celebrou o 15
de febreiro no Museo Inte-

ractivo da Historia de Lugo a súa
asemblea xeral anual coa partici-
pación de representantes das 38
cidades e entidades que o inte-
gran, como é o caso da alcaldesa
de Lugo, Lara Méndez, quen deu a
benvida no comezo da reunión.

A Asemblea Xeral aprobou a
concesión das medallas do 25 ani-
versario, a tres europeístas claves
no nacemento do Eixo como foron
o entón alcalde do Porto, Fer-
nando Gomes; o que fora director
xeral de Política Exterior da Comi-
sión Europea, Eneko Landaburu; e
o presidente da Comisión Europea
naquel momento, Jacques Delors.
O acto celebrarase en Braga no
mes de xuño coincidindo con o
congreso da Axenda Urbana.

Esta asemblea coincide co 25
aniversario desta entidade de coo-
peración transfronteiriza entre Ga-
licia e o Norte de Portugal e
contou coa presenza do presi-
dente do Eixo Atlántico e alcalde
de Braga, Ricardo Rio; o vicepre-
sidente, Alfredo García, o secreta-
rio xeral do Eixo, Xoán Vázquez

Mao, así como o secretario de Es-
tado de Infraestruturas, Julio
Gómez Pomar, quen participou na
clausura.

A reunión comezou cun minuto
de silencio en recordo do alcalde
de Matosinhos, Guilherme Pinto,
recentemente falecido. Pinto foi
un gran defensor e impulsor da
cooperación transfronteirza, algo
que se visualizou con feitos como
a organización dos Xogos do Eixo.

Durante a súa intervención a
alcaldesa de Lugo, anfitrioa da
reunión, destacou o papel do Eixo
Atlántico como entidade de xes-
tión capaz de buscar sinerxías
entre dúas rexións con iguais pro-
blemáticas e o mesmo denomina-
dor común, para cohesionar o seu
territorio e impulsar o seu crece-
mento dun xeito equilibrado e
xusto.

Liñas de actuación 2017
Durante a asemblea aprobouse

un orzamento de tres millóns de
euros para este ano, realizouse un
balance da xestión de 2016 e
foron presentadas por parte do
presidente e vicepresidente as
principais liñas de actuación de
2017.

Por unha banda, no que res-
pecta ás infraestruturas, o Eixo
defendeu ante o secretario de Es-
tado de Infraestruturas a necesi-
dade da saída sur por Vigo do
tren, que posibilitará unha cone-
xión directa entre A Coruña e Lis-
boa; así como a conexión
ferroviaria entre Lugo e Ourense;
o impulso definitivo ao Porto Seco
de Monforte, que permitirá a co-
nexión coa rede transeuropea de
transportes; ou a mellora do tra-
zado da estrada Bragança-Puebla

de Sanabria, que facilitará o ac-
ceso dos cidadáns de Tras-Ós-Mon-
tes ao AVE que conectará Galicia
con Madrid e Europa.

No ámbito cultural e depor-
tivo, destaca a celebración da
feira de turismo de proximidade
Expocidades, prevista este ano en
Vila Real no mes de xuño; ou os
XII Xogos do Eixo Atlántico, que
se desenvolverán entre Lugo, Sa-
rria e Monforte, de xeito simultá-
neo, en xullo.

No eido cultural os membros da

asemblea tamén acordaron o
apoio formal do Eixo á candida-
tura dos Caretos do Entroido de
Macedo de Cavaleiros para ser re-
coñecidos como Patrimonio da
Humanidade por parte da Unesco.

Congreso en Braga
Unha das principais liñas de

traballo do Eixo actualmente é
Axenda Urbana, que supón un
conxunto de estratexias que teñen
como obxectivo situar no hori-
zonte de 2020 as cidades asocia-
das nunha mellor situación

competitiva. A Axenda Ur-
bana do Eixo Atlántico
será presentada no marco
do congreso que se cele-
brará en xuño en Braga
con motivo dos 25 anos
do Eixo Atlántico.

Por último, cómpre
destacar o acordo para
propoñer na vindeira Cum-
bre Ibérica Eixo aos gober-
nos de España e Portugal
dun novo modelo de rela-
cións entre ambos países
que substitúa ao obsoleto
tratado de Valencia.

Exposición
Con motivo do 25 ani-

versario da creación do
Eixo Atlántico inaugu-
rouse tamén unha exposi-
ción conmemorativa na
Praza Maior de Lugo. Trá-
tase dunha mostra com-
posta por 36 lonas
articuladas en forma de
cubos onde se fai un per-
corrido pola historia do
Eixo e os seus grandes
fitos de cooperación trans-
fronteiriza e vertebración
do sistema urbano.

A entidade aprobou un orzamento de
tres millóns de euros para este ano
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O
Consello Regu-
lador da Deno-
minación de

Orixe de Monterrei asi-
nou esta mañá un con-
venio para continuar,
por terceiro ano con-
secutivo, como enti-
dade colaboradora de
Expourense ao longo
de 2017. A través dun
módulo publicitario, a
imaxe do consello es-
tará presente en todos
os eventos que orga-
nice o recinto feiral e
que adoitan convocar
cada ano a máis de
120.000 visitas. Esta colaboración es-
treitarase en eventos especializados no
sector do viño como é o caso de Xantar
ou Vinis Terrae. A sinatura do convenio
correu a cargo do presidente do CRDO
Monterrei, José Antonio Da Silva Pe-
reira, e do director xerente de Expou-
rense, Alejandro Rubín Carballo.

A ratificación deste convenio, inclúe
ademais o traballo conxunto nas distin-
tas accións promocionais nacionais e in-
ternacionais que ambas as dúas
entidades realizan ó longo do ano.
Deste xeito, o viño de Monterrei poderá
promocionarse nas feiras internacionais
ás que acude Expourense e viceversa.

Este convenio permitiu a presenza
destacada da D.O. Monterrei en eventos
como Xantar, Salón Internacional de Tu-
rismo Gastronómico, onde o Consello
Regulador organizou unha cata comen-
tada e onde tamén se puideron coñecer

os viños das distintas adegas adscritas
no Túnel do Viño que foi visitado por
centos de profesionais da hostalería e
da restauración.

Expourense e o CRDO Monterrei po-
derán colaborar ademais na organiza-
ción de misións comerciais
internacionais que teñan o obxectivo de
promover o viño galego. Este é un dos
obxectivos de Vinis Terrae, o Salón do
Viño e Licores Galegos de Calidade, pre-
visto para o mes de abril. O consello
contará cun stand nesta cita e promo-
verá a participación nela das 25 adegas
adscritas.

Coa ratificación deste convenio, o
C.R.D.O. Monterrei súmase á listade en-
tidades colaboradoras de Expourense
que confían no recinto para facer visi-
bles os servizos que prestan e como pla-
taforma para contar cunha presenza
máis notable entre a sociedade galega.

Monterrei  e Expourense
ratifican a súa colaboración

Alejandro Rubín e José Antonio Da Silva Pereira.

O
Grupo Pulperías A Feira
acaba de recibir en fe-
breiro  a medalla de ouro

que otorgou Radio Turismo na 18
edición do Salón Internacional de
Turismo Gastronómico (Xantar) en
Expourense. 

O grupo empresarial  ten a
sede central en Ourense, con
dous establecementos e cun ca-
tering no Carballiño.

En Asturias mantén aberto un
local en Oviedo e dous en Gijón.
O día 8 de febreiro abriu un novo
establecemento en Overo, locali-
dade da parroquia de Trasona
(Corvera de Asturias) preto do en-
coro de Trasona e a 20 metros
sobre o nivel do mar.

A Posada A Feira ofrece hotel,
menú diario e menú especial para
grupos, con reserva (985 57 86 64).

Casiano Méndez Alfonsín recollendo a medalla de Ouro.

Personal de A Feira en Xantar 2017.

O grupo ourensán A Feira
está presente en Asturias
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A
compañía Oca Hoteis xes-
tiona a totalidade do com-
plexo hostaleiro de Allariz

despois do acordo que alcanzou
co grupo hostaleiro AC para fa-
cerse coas instalacións. 

Ramón Braña Cobas, director
xeral de Oca Hoteis  mostrouse
satisfeito con este novo paso na
súa entrada no complexo allari-
cense, no que xa ofrecen todo
tipo de celebracións. O obxectivo
dos novos xestores do complexo

hostaleiro é "estar máis preto da
poboación, de Allariz, de Ou-
rense, prestar máis atención ao
cliente de proximidade", conver-
tendo ao complexo nun referente
neste campo, segundo sinalou
Ramón Braña. 

O grupo Oca pretende conver-
ter as instalacións "nun referente
gastronómico", xa que dispoñen
dun salón de banquetes con ca-
pacidade para 450 persoas e to-
talmente diáfano. Braña Cobas

móstrase esperanzado ante as ex-
pectativas postas pola súa com-
pañía en Allariz, "pois se trata
dun produto moi bo, cunha loca-
lización cun encanto especial e
nunha vila moi ben coidada". 

O hotel ten catro estrelas e
conta con 38 habitacións, unha
suite e outras instalacións com-
plementarias, como o gran salón
de banquetes e un spa. Desde
mediados do pasado mes de no-
vembro a dirección do complexo

corre a cargo de Goretti  Igrexas. 
A primeira actividade realizada

foi unha gala benéfica a favor de

Cruz Vermella. Actuou a Banda
Nova e o coro da Escola de Mú-
sica da Unión Musical de Allariz.

Oca Hoteis xestiona o complexo
hostaleiro de Allariz

Aspecto exterior do complexo hostaleiro de Allariz.

V
alença está a projetar um
grande polo industrial, com
140 hectares, reforçando a

capacidade de oferta de solo in-
dustrial e a captação de novos in-
vestimentos.

O grande polo ficará situado
na parte sul do concelho e será
desenvolvido em parceria com
Vila Nova de Cerveira. Esta será
uma estrutura que permitirá uma
continuidade geográfica entre as
áreas industriais já existentes
destes dois concelhos.

A oferta de solo industrial
infra-estruturado, mão de obra
cada vez mais qualificada, aces-

sos rodoviários por auto-estrada
aos grandes polos industriais da
Península, proximidade a portos
e aeroportos colocam Valença no
topo dos locais de preferência
dos grandes investidores.

O grande polo abrange uma
ampla área envolvente a duas
infra-estruturas supra municipais
já existentes, o Aeródromo de Cer-
val e o Aterro do Vale do Minho. 

A aposta na captação de novos
investimentos tem sido uma das
grandes prioridades do concelho
que neste momento dispõem do
Parque Empresarial de Valença e
da Zona Industrial de São Pedro da
Torre. Nestas duas áreas indus-
triais estão garantidos investi-
mentos superiores a 30 milhões de
euros, nos próximos dois anos, em
novas fábricas  e na ampliação de
unidades industriais existentes.

Redacción NdEA

O
Centro Funerário do
Alto Minho, com insta-
lações junto ao Cemi-

tério Municipal de Monção
desde dezembro de 2010,
inaugurou, no passado sá-

bado, um novo espaço (CFAM
Bioconser) no Polo Empresa-
rial da Lagoa, potenciando a
oferta dos serviços existen-
tes e abrindo portas a outros
objetivos. 

Centro Funerario do Alto
Minho instala-se no polo

empresarial da Lagoa

Valença projecta novo polo industrial
com 140 hectares
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R
euniuse en Expourense o
comité asesor de Vinis
Terrae, o Salón do Viño e

Licores Galegos de Calidade, que
celebrará a súa sétima edición
os días 3 e 4 de abril de 2017.
Déronse a coñecer os mercados
cos que se está traballando para
que participen na feira, todos
eles de interese para o viño ga-
lego como son o norteamericano
e centroamericano e de países
procedentes do centro e norte
de Europa (mercados anglosa-
xón e nórdico, fundamental-
mente). 

Vinis Terrae consolídase como
o único salón exclusivamente
profesional e especializado no
viño e licores galegos de cali-
dade que pretende reunir á má-
xima cantidade de produtores
garantíndolles un mínimo de 15
citas por adega expositora con

importadores e distribuidores
que coincidan cos seus perfís de
interese. Está aberto o prazo de
inscrición para as adegas gale-
gas que queiran participar nesta
cita e presentar os seus viños
aos hosted buyers. 

A visita dos hosted buyers a
Vinis Terrae permitiralles coñe-
cer os distintos viños das ade-
gas e cooperativas galegas que
están a se abrir ao mercado in-
ternacional. Na reunión partici-
paron os presidentes dos
consellos Reguladores de Deno-
minación de Orixe Monterrei e
Valdeorras; representantes da
Consellería do Medio Rural,
Ramón Lamelo e José Antonio
Bouza Escudeiro; o presidente
da Cámara de Comercio de Ou-
rense, Juan Carlos Parada; o xe-
rente do Inorde, José Manuel
Rodríguez; o vogal da Asocia-

ción de Catadoras de Galicia,
Tino Igrexas; o director da Esta-
ción de Viticultura e Enoloxía de

Galicia (Evega), Juan Manuel
Casares; a representante da Aso-
ciación de Novos Empresarios de

Ourense, Ana Méndez; e o presi-
dente da Asociación Galega de
Enólogos, Luís Buitrón.

Edición de Vinis Terrae en 2015.

Vinis Terrae, 3 e 4 de abril, en Expourense


