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Lucía Rodríguez
no Campeonato
de bádminton

A xogadora salvaterrense do
Club Badminton As Neves Lucía
Rodríguez logrou un impor-
tante doblete no  Campeonato
de España sub 13 Se Busca
Campeón, ao lograr a plata en
dobles, e o bronce en indivi-
dual.

Lucía Rodríguez está consi-
derada pola federación espa-
ñola de bádminton como unha
das xogadoras máis prometedo-
ras para o futuro do bádminton
nacional. É a única xogadora
galega que conseguiu 7 meda-
llas consecutivas nas súas
catro participacións en cam-
pionatos de España.

O ano pasado foi ouro en in-
dividuais e plata en dobles no
campionato de España sub-11
que se celebrou en Ponteareas. 
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medallista
de España
sub-13

O 2 de xullo volve
o Rock in Río Tea
a Ponteareas

Candela e David
galardoados co
Síntete Covelo

Bandeiras azuis
para Area Grande

e o Muiño



J
osep Tarradellas dicía que na política
podía facerse de todo, menos o ridículo.
No actual contexto catalán, pódese ser

prounionista, proindependentista ou medio-
pensionista. O que non se pode é confundir
a política co exercicio maximalista do pro-
grama último. Co  exercicio do “lo quiero
todo y lo quiero ya”.

A CUP obtivo un bó resultado (8,21% e
10/135 deputados) nas eleccións catalás
de setembro do 2015, rendibilizando deste

xeito a súa honestidade e as dúbidas am-
bivalentes de Catalunya i que es Pot. Re-
xeitou investir a Màs (logo dunha votación
asemblearia que rematou en empate) e, en
troques, acordou con Junts per el Si un
pacto de estabilidade para a lexislatura,
que permitiu a investidura do president
Puigdemont.

No debate orzamentario deste día, a
CUP uniu os seus votos aos de C´s, PP e
outros para vetar o Orzamento do 2016.

Un Orzamento debullado dende os alicer-
ces pactados en xaneiro polas dúas coali-
cións e que  implementaría un cobizoso
programa social de 870M€ contra da po-
breza.  Cál foi a reacción dos dirixentes da
CUP? Varios confesaban que se lles fora a
mán e que nunca pensarían que fose tan
grave vetar o Orzamento, mentres o depu-
tado Antonio Baños, cabezaleiro pola cir-
cunscrición barcelonesa, avergoñábase de
coincidir votando co dereitista radical Xa-
vier García Albiol.

O que subxace a este episodio desgra-
zado é a confusión entre ideoloxía, estra-
texia e tácticas que abrangue agora unha

curta maioría das
CUP, mais que  trun-
fou  en determinados
intres históricos en
formacións variadas
da esquerda europea,
mesmo na Galicia.
Transformar un País,
construir alternativas
de goberno á dereita conservadora, require
de amplas converxencias, mais tamén de
diagnoses realistas e programas realizá-
beis. O outro só xera frustración, retrac-
ción abstencionista e oportunidades para
que nada mude e manden os de sempre.
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Cadernos da viaxe Por: Xoán Antón Pérez-Lema

Opinión

A irresponsabilidade da CUP

S
empre que o Goberno central quitou a
súa información sobre as chamadas ba-
lanzas fiscais (2008 e 2012), Galicia re-

sultou suposta beneficiaria da solidariedade
do Estado, avaliándose até en 3500 M€ a di-
ferenza ao noso favor entre o supostamente
recadado e o recibido.

Claro é que as contas do centralismo
son parte dos moitos contos ou ladaíñas que
retransmiten os voceiros-oficiais e oficiosos-
do centralismo. E levan trampa. En primeiro
lugar, contabilizan a Seguridade social con-
tributiva, que non é cuestión de territorios,
senón de persoas cotizantes. Eu gaño o meu
dereito á pensión contributiva e á contía da
mesma independentemente de onde coti-
zase. Tamén está a trampa do método de

contabilización chamado carga/beneficio,
que contabiliza como gastados e/ou inves-
tidos en Galicia o 5,4% dos orzamentos de
Defensa, RTVE Casa Real, Ministerios, cando
a inmensa maioría destes gastos. Ou nos
atribúe o 7% da débeda pública estatal,
cando só somos o 5,4% da súa poboación. A
quen beneficia o gasto burocrático na súa
inmensa maioría? Acertaron, á área de Ma-
drid, que é onde se cobran os soldos e se fai
o gasto.

Se empregamos a metodoloxía que os
economistas máis neutrais xulgan de aplica-
ción,, resulta que no 2015 o Estado recadará
uns 12.400 a 12.500 M€ na Galicia dos que
a Xunta empregará uns 9000 M€ nos seus or-
zamentos. Algúen pensa que os servizos que

presta o  Estado na Galicia acaden o valor de
3.400 M €/ano?

Por outra banda, os nosos concellos
receben só o 3% dos 17600 M€ que o Estado
destina ás transferencias a entidades locais.
É dicir, que se nos  quitan 500 M€ sobre o
5,4% que por poboación nos correspondería.
Por qué? Porque o Estado financia os servizos
dos concellos só tendo en conta a poboa-
ción, non o seu avellentamento ou espalla-
mento. Solidariedade con Galicia?
Confórmome de entrada con que nos paguen
o que deben. Que poñan eses 500 M€/ano
adicionais e que transfiran á Xunta as com-
petencias para distribuir eses fondos de coo-
peración local, como cumpriría en calquera
Estado descentralizado.

As contas do centralismo, amáis de se
basear nuns dados moi opacos, constitúen
pola súa metodoloxía e conclusións un in-
sulto á nosa intelixencia. E que nos alcumen

de parvos, sen nos recoñecer o que nos per-
tence e aínda vendéndonos o favor, sobarda
os límites do aturábel na democracia.

A arrincadeira: O
galego na xustiza é
útil e práctico.

Xuntouse en Monforte a asemblea anual
da Irmandade Xurídica Galega, que integra
centos de fiscais, xuices, avogados e fun-
cionarios que adoitamos usar o galego na
vida xudicial cotián. O proceso de normali-
zación da lingua na Xustiza non avanza de
modo polo centralismo na organización do
Poder Xudicial. Usar o galego na Adminis-
tración de Xustiza é  útil, práctico e nor-
mal.

As contas do centralismo

A
Fundación L. Peña Novo leva vinte-
dous anos convocando os premios
anuais co nome daquel intelectual vi-

lalbés que protagonizou nos primeiros anos
do século XX a modernización do discurso
galeguista. A el débeselle, en grande parte,
a incorporación ao discurso da identidade
das correntes filosóficas que agromaban no
mundo despois da críse do ano 1917, aban-
donando a dinámica exclusivamente literaria
herdada do movemento literario do Rexurdi-
mento.

Nunha sociedade eminentemente la-
brega, cunha feble proletarización, unha
sangría emigratoria considerable e unha
taxa elevadísima de analfabetismo, Galicia
precisaba crear estruturas sociais que or-
ganizasen a todos os sectores para cam-
biar o rumbo da historia. Velaí o acerto
daquel nacionalismo que soubo intepretar
con acerto cales eran as contradicións so-
ciais e económicas dun réxime político in-

servible para satisfacer as necesidades da
maioría do pobo.

Aqueles tempos convulsos no mundo
que habían traer grandes transformacións
en todas as ordes gardan moita relación,
salvando as distancias do tempo, coas
que hoxe estamos a vivir. Se naqueles
anos as Irmandades da Fala elaboraron
proxectos políticos imaxinativos para re-
mover o atraso económico, sen desven-
cellalos da pedagoxía necesaria para
acrecentar a conciencia de galeguidade
dos seus cidadáns, hoxe, do seu exemplo
aínda podemos tirar algún proveito para
seguirmos artellando un modelo novo de
afrontar os retos dos cambios estruturais
que  a globalización provocan coa apari-
ción de novas formas e procesos espa-
ciais.

O xurado dos Premios Lois Peña Novo
unha vez máis soubo aplicar con acerto os
criterios para conceder os galardóns deste

ano, que recaeron en persoas e institu-
cións que en cadanseu eido están apos-
tando por alternativas propias tinguidas de
inequívoco galeguismo. 

Velaquí, sucintamente, os méritos dos
premiados deste ano:

Don Francisco Díaz-Fierros Viqueira,
doutor en Farmacia, catedrático de edafo-
loxía e Química da USC. O seu labor cien-
tífico centrouse no estudo dos solos e da
climatoloxía agrícola de Galicia, recoñe-
céndolle o xurado a utilización e valora-
ción da lingua galega no eido da ciencia o
que supón un incentivo para o seu uso en
espazos nos que habitualmente non está
presente.

Don Xosé Manuel Cid Fernández, doutor
en pedagoxía e profesor da Facultade de
Ciencias da Educación da Universidade de
Vigo no Campus de Ourense. O seu labor
no desenvolvemento de programas de re-
novación pedagóxica é o exemplo, tanto
en Galicia como en Portugal, para entender
un ensino transformador vencellado á re-
alidade social e cultural.

O Concello de Brión, porque desde 1979
é un modelo de corporación local preocu-
pada pola defensa da identidade de Galicia
como pobo con cultura e lingua de seu. Ao

tempo, considera o xurado que o Concello
de Brión ten aplicado políticas eficaces
para a modernización e eficacia na presta-
ción dos seus servizos públicos.

Tres esteos que terman de modelos de
actuacións para reformularmos a estratexia
fracasada das últimas décadas nas que fiou
todo  á literatura e os seus creadores;  un
papel que transcendía con moito a súa
función. Nunca Galicia tivera tantos me-
dios –materiais e humanos- para reencon-
trarse coa súa identidade e, sen embargo,
nunca a frustración fora tanta, se a com-
paramos co titánico e creativo traballo que
tiveron que facer os homes e mulleres das
Irmandades da Fala para sortearon toda
clase de dificultades derivadas das siner-
xias de moitos séculos de desgaleguiza-
ción. Hoxe,como noutrora, cómpre
renovación urxente dos métodos de traba-
llo para irmos ao compás das mudanzas.

O próximo día 30 do mes que andamos,
ás sete e media da tarde, voltaremos ao
patio de armas do castelo de Soutomaior
para  honrarmos aos que fan do súa acti-
vidade profesional un exercicio patriótico
a imitar. Amigos lectores e lectoras, as
portas da fortaleza están abertas para re-
cibilos.

Xosé González Martínez Presidente da Fundación L. Peña Novo

Os Premios Peña Novo no
cambio dun ciclo
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Estamos asulagados en plena campaña
electoral. Recibimos  mensaxes  contradic-
torios. Uns dinnos que !ollo co que vota-
mos o dia 26!!, outros anímannos a bater
co pé no chán, como nos dirian os nosos
antepasados,  e apostar por novos cabalos
que poden resultar gañadores.

No medio deste balbordo de promesas
e de avisos medoñentos estamos todos. Eu
non vou, obviamente, a tratar de influir
nas súas  decisións que deben permanecer
ceibes de gurús mediáticos,  que ata o de
agora  non levan acertado, precisamente,
cando se trata do noso futuro. Calquera se
da conta de que nós non somos culpables
da situación en que estamos; nós somos,
e din que temos que seguir sendo, uns po-
bres “paganinis”  que só pedimos tranqui-
lidade, un cacho de pan para darlle aos
nosos fillos e familiares e a tranquilidade
de que o futuro non nos vai tratar ainda
peor. Realmente,  non é demasiado pedir,
non cren?

Pero deixemos aí a cousa. Hoxe voulles
contar de que maneira eu,  persoalmente,
me enfronto a esta situación. Conscente de
que pouco podo facer para atopar as solu-
cións que vdes. precisan, apetéceme con-
tarlles cales son os meus divertimentos.

Teño a manía, podemos chamarlle así,
de ler todo o que pasa polas miñas mans
e ten algo, asi o penso eu, de contido in-
formativo e formativo. Acompáñome dun
caderniño que moitas veces, seguro que
algúns me teñen visto, me serve para ano-
tar ideas, pensamentos, opinións que me
presentan o mundo doutro xeito. Anota-
cións de libros que leo, revistas que merco
mensualmente, xornais que a diario pasan
plas miñas mans.

Hoxe quero facerlles a todos vdes. par-
tícipes destas miñas “anotacións”  que
dun xeito ou doutro conflúen coma rios
que van ao mar. Vexamos.

Dinos, por exemplo, Bertran Russell, “A
Humanidade ten unha doble moral, unha
que predica e non practica e outra que
practica e non predica”. Nestes momentos
todos predican; farán o que predican?
Rosa REgás, escritora (1933), dinos, refe-
ríndose aos tempos da guerra e postgue-
rra, “ daquela a indignación estaba
afogada polo Réxime, polo medo ao Ré-
xime; hoxe o medo aparece baixo outras

ameazas, a de perder o traballo e non
atopa outro”. O historiador Manuel Cas-
tells, de seguro  coñecido de todos vdes.,
dinos “gobernar a democracia cos electo-
res desencantados resulta complicado,
pero facelo cos electores irritados pode
chegar a ser insoportable para o correcto
funcionamento do sistema”.  Nesas  esta-
mos, penso eu. Sen embargo hai  quen
pretende seguir “cabreando”  aos cidadáns
como se nada pasara. O filósofo e politico
danés do século XIX, Kierkegard, conside-
rado o pai do existencialismo, dinos que
a vida só pode ser comprendida mirando

cara atrás, pero ha de ser vivida mirando
cara adiante. Verdade que isto ten unha
especial relevancia  nestes momentos?

Un dramaturgo e poeta alemán, do sé-
culo XX, moi coñecido polos amantes do
teatro,  Bertol Brech, moi critico co sis-
tema imperante daquel momento, o que
lle custuo ser expulsado do centro onde
estudiaba, deixou dito: “da ignorancia po-
lítica nacen as desigualdades”. A que lles
soa ben nestes momentos que vivimos?  O
exPresidente norteamericano J.F. Kenedy,
anunciou que “se unha sociedade libre
non pode axudar aos moitos pobres , tam-

pouco pode axudar aos seus poucos ricos”.
Un capitalismo  interesado, obviamente,
pero consciente de que se apreta moito a
corda tampouco lle resulta beneficioso.
Hoxe creo que os capitalistas actuais  nin
sequera se decatan disto. Parecera que
teñen nas súas  máns o control  e o de-
seño do  futuro.

Foi Adam Smith, o que dixo  “onde
queira que exista grande propiedade,
existe unha grande desigualdade. Por cada
home rido teñen que existir , polo menos,
500 homes pobres”. Ai temos retratados
aos nosos grandes empresarios, ou non? 

Hoxe 85 riquísimos, acumulan tanta ri-
queza como 3,570 millóns de pobres, en
todo o mundo. A metade  da riqueza do
planeta está nas mans do 1% (sí leron
ben), o 1% da poboación. O `pais máis
rico, Qatar, presume de ter unha renda
“per capita”  428 veces máis alta que o
pais máis pobre, Zimbabue. As 20 persoas
máis ricas do mundo, entre elas está  “o
noso tan admirado”  Ortega (que gañou en
2.011, 66 millóns de euros cada dia),
teñen os mesmos recursos que 1.000 mi-
llóns de pobres. Acumulan unha riqueza
de máis de 2.700 millóns de dólares; é

dicir, toda a economía francesa, por exem-
plo, que é a quinta economía do mundo.

En España temos 471 multimillonarios
que confesaron (anter a chamado de Mon-
toro) un patrimonio de máis dos 30 mi-
llóns de euros; no ano 2.007, cando
comenzou a crise a despuntar,  só había,
confesos, 233 multimillonarios. Ou sexa,
en 7 anos duplicouse a especie. Proba,
como asegura Rajoy, que as cousas van
francamente ben, para algúns, claro.

Vivimos momentos convulsos e decisi-
vos. Sexamos esixentes antes de tomar de-
cisións que poden amargarnos a vida por
moito tempo.  Escoitemos a Poincaré (ma-
temático, físico, filósofo), “dubida dos
datos ata que os datos non deixen ningún
lugar á dúbida”. Nestes momentos  sexa-
mos así de escrupulosos. Escoitemos a
Aristóteles: “o ignorante afirma, o sabio
dubida e reflexiona”. Reflexionemos, pois,
ese esperado dia 25, sábado de xuño de
2.016. Desas nosas reflexións pode depen-
der o futuro de moitas familias que hoxe
pensan que non teñen futuro. Lembremos
que o papel, dese “ogro moderno” ao que
chaman mercado, non depende só do que
poida facernos, senón,  tamén,  do que
nós lle permitamos que faga.

Non quero cansarlles máis coas miñas
elucubracións. Trátase dun “vicio”  que me
acompaña dende pequeño. A verdade é
que non me ten servido para “facerme
rico”,  pero si para vivir consonte a miña
conciencia; non permitir que me engana-
ran e poder dicir, a estas alturas da vida,
que son un home libre, ceibe de condicio-
namentos sociais, políticos ou relixiosos.
Claro que non é gran cousa, pero… como
di o refrán “menos da unha pedra”.  Vivo
contento co que teño, porque sei que é
froito do meu esforzo, sobre todo intelec-
tual,cultural.

A todos vdes. lles desexo que cando o
dia 26 metan a papeleta na urna o fagan
plenos de liberdade, sen importarlle o que
poidan pensar amigos ou familiares da súa
libérrima decisión. Só deste xeito non
terán que arrepentirse no futuro. Cando
facemos o que está nas nosas máns somos
importantes, somos decisivos en calquera
faceta  da nosa vida.

Que sexan felices que  o boten ben. Con
V e con B. Saúdos.

É certo, o dia 25 e 26 temos que reflexionar
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Condado /Paradanta
PONTEAREAS

FUCO PRADO

O
2 de xullo a partir das 21.00 horas no parque
da Feira Vella, celébrase a cuarta edición do
festival Rock in Río Tea, con máis novidades

e cun moi bo nivel de música grazas aos artistas do
cartel deste ano.

Julio Mera, en representación da Asociación Fal-
cón, organizadora do festival, agradeceu o apoio
recibido do Concello de Ponteareas e de todos os
patrocinadores, a maioría empresas e comercios da
localidade, que colaboran para sacar adiante este

evento. “Esperamos consolidar o festival, xa que o
ano pasado viron máis de 3.000 persoas. Ofrecemos
música de calidade de balde por riba da fama que
poidan ter as diferentes bandas, como son os casos
de Julián Maeso e Los Labios, cabezas de cartel este
ano. Amais, apostamos por música emerxente coma
The Trunks, gañadores do noso concurso de bandas
na que participaron 59 bandas, sendo seleccionadas
9 para a final”, explicou o membro da asociación
Falcón.

O 2 de xullo volve o Rock in Río Tea
á Feira Vella na súa 4ªedición

O
s traballos das nenas e nenos dedicados á figura do autor
homenaxeado no Día das Letras Galegas do presente ano sa-
lientan pola súa calidade

A este certame de debuxo foron presentados 80 traballos de alum-
nado de 3º, 4º e 5º de primaria de dous Centros Escolares da vila: o
CEIP de Santiago de Oliveira e o CPR Plurilingüe Santiago Apóstol,
que foron reunidos na tarde do martes para o acto de entrega de
premios que se realizou no salón de plenos do Concello de Pontea-
reas.

Os gañadores son: 1º Premio:  Iria Lorenzo Garrido, co traballo
“Colorín colorido”, de  5º de Primaria do CPR Plurilingüe Santiago
Apóstol. 2º Premio: CarmenMartínez Palacio, co traballo  “Aleteo”,
de  3º de Primaria do CPR Plurilingüe Santiago Apóstol.3º Premio:
Eric Ferreira Luis, co traballo  “Eris”, de  5º de Primaria do CEIP de
Santiago de Oliveira.

Premios aos gañadores do
concurso Debuxa a Manuel María
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O Saudade Café Bar, situado na rúa Reveriano
Soutullo nº 3 de Ponteareas, abriu ao público,
cunha nova administración, as súas instalacións
totalmente renovadas, cunha decoración moderna
e funcional, con madeira e cores claros para facer
a estancia agradable e cómoda para os clientes,
a calquera hora do día.

O local conta cunha exposición fotográfica
do calendario 2016 do Café Lavazza feita
polo fotógrafo Joey Lawrence, que compara
as antigas e novas xeracións de productores
dedicados á defensa da biodiversidade das
súas terras, pero sempre respectando as tra-
dicións.

A cafetería ten 3 terrazas (dous terrazas ao
aire libre e unha inte-
rior), área de estar
con sofás e sillóns,
wifi libre, hilo músi-
cal, e tres televisores.
Están sendo transmiti-
dos todos os partidos
da Eurocopa 2016 e,
por suposto, todos os
eventos deportivos de
importancia.

Ademais de ofrecer o café Lavazza (o favorito
dos italianos) en exclusiva para Ponteareas,
tamén ofrece unha selección de tés e infu-
sións de alta calidade da marca Dharmaté, a
gama de xeados Carte D'OR de  Frigo, o Pan-
nini de baguettes Dr.. Oetker, as cervexas de
presión Mahou 5 estrelas e San Miguel Se-
lecta, viños de diferentes denominacións de
orixe e unha gran variedade de cócteles.

Saudade
renovada

O Saudade Café Bar
está contando co apoio
dun público diverso e
de diferentes idades,
de luns a sábado a par-
tires das 7:30 horas e
os domingos a partir
das 11:00 horas.
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S
en dúbida a principal razón
para aprender alemán é o
traballo. Austria conta coa

taxa máis baixa de desemprego
dos países da Eurozona; Suíza é
un dos países máis ricos e que
conta coas mellores condicións
de traballo; o motor de Europa,
Alemaña, ofrece grandes oportu-
nidades de emprego a todo aquel
que queira traballar. Pero o do-
minio do alemán é un requisito
imprescindible para traballar
nestes países. Son moitos os que
probaron sorte e emigraron dos
seus países na procura de traba-
llo, pero isto non é sinxelo sen
un coñecemento previo de ale-
mán. 

O curso está aberto a todos os
mozos e mozas de Ponteareas e
a súa inscrición é de balde. O
prazo para anotarse remata o
vindeiro 19 de xuño.

As clases desenvolveranse na
Sala de Usos Múltiples da Biblio-
teca Municipal de Ponteareas, en
horario de16:00 a 18:00 durante
o mes de xuño e de 10:00 a
12:00 h a 13.30 h .

Para realizar a inscrición ou
para solicitar máis información
os interesados poden dirixirse a
Oficina Municipal de Información
Xuvenil do Concello de Pontea-
reas situada na Biblioteca Muni-
cipal da rúa A Perillana ou
chamar ao teléfono 672 105 468.

A Concellería de Mocidade ofrece
un curso intensivo de alemán na

Biblioteca Municipal

O
Concello de Ponteareas
sumouse no pasado mes
de febreiro á Rede Inter-

nacional da Cidade dos Nenos.O
proxecto, ideado en 1991 polo psi-
copedagogo Francesco Tonucci,
nado en Fano, Italia, traballa cara
unha nova filosofía de goberno da
cidade, tomando aos nenos e
nenas como parámetro e como ga-
rante das necesidades de todos os
cidadáns. Sendo a cidade de Pon-
tevedra un bo exemplo práctico e
recoñecido mundialmente.

Como consecuencia da adhe-
sión ao proxecto, Cristina Fernán-
dez Davila, Concelleira de Ensino,
Participación Cidadá e Réxime In-
terior, desprazouse ata Granada
para asistir ao Seminario “Labo-
ratorio Internacional da Cidade
dos Nenos” no Parque das Cien-
cias, onde se reuniron xestores de
cidades de toda España, centros

de investigación e universidades
para debater sobre o papel dos
rapaces e rapazas no deseño das
futuras urbes.

Cristina Fernández salientou
que “a importancia destes encon-
tros reside en ser partícipes da im-
plantación do proxecto noutras
cidades e as conclusións extraídas
das súas prácticas dirixidas a de-

señar e adaptar os espazos urba-
nos para os máis cativos. É vital
ter información de cómo funcio-
nan outras experiencias antes de
actuar na vila de Ponteareas,
sobre todo coñecendo de primeira
man a calidade de vida acadada na
cidade de Pontevedra”. 

“Debemos tomar medidas que
faga que as nosas fillas e fillos

poidan sair solos da casa e ir a
escola de maneira autónoma, que
recuperen o tempo de lecer e que
poidan xogar no espazo urbano
peonil”, engadiu.

Desde a creación do proxecto
“A Cidade dos Nenos” de Tonucci,
adheríronse 200 cidades de Ita-
lia, España, Arxentina, Colombia,
México, Uruguai, Perú, Chile e Lí-

bano. Tivo un importante recibi-
mento na provincia de Ponteve-
dra con once municipios
participando nos foros convoca-
dos pola organización do pro-
xecto, o Consiglio Nazionale delle
Ricerche de Italia: Ponteareas,
Tomiño, Salceda de Caselas, Arbo,
Redondela, Lalín, Catoira, Silleda,
Vilaboa, Pontevedra e Cambados. 

Ponteareas actuará no núcleo urbano seguindo os criterios
do proxecto “A Cidade dos Nenos”de Francesco Tonucci

A concelleira Cristina
Fernández participou
en Granada no semina-
rio“Laboratorio Inter-
nacional da cidade das

nenas e nenos”

O
Concello de Ponteareas,
a través da Concellería
de Benestar Social e Mo-

cidade, xestionada por Verónica
Carrera, e mais a área de Medio
Ambiente, dirixida polo alcalde
Xosé Represas, promoven unha
nova iniciativa de voluntariado
ambiental denominada “Medio
Mocea”, actividade para a que xa
está aberta á inscrición para a
súa realización entre os meses de
xullo e setembro.

O Concello de Ponteareas ten
un interese especial na formación
da poboación xuvenil, de máis de
16 anos do noso municipio e bis-
barra, incidindo na importancia

do tempo libre, especialmente no
eido do medio ambiente, como
recurso para o emprego da nosa
mocidade. Con todo, desde a área
de Mocidade animan a toda a ve-
ciñanza, de calquera idade, a par-
ticipar nesta iniciativa.

Hai unha necesidade de facer
actividades formativas e lúdicas
que atinxan ás mozas e mozos, e
favorecer o seu desenvolvemento
integral na nosa localidade. Ade-
mais de pór os medios necesarios
para que participe toda a poboa-
ción en xeral de forma voluntaria
e individualmente ou en familia.

O voluntariado medioambien-
tal Medio Mocea ofrece un obra-

doiro formativo que inclúe un
curso de educación ambiental,
software libre, compostaxe e
horta ecolóxica, así coma outras
actividades coma o rastrexo,
unha senda interpretativa, unha
carreira de orientación ou unha
ruta volante polas montañas da
comarca. Amais, a formación re-
cibida poderase trocar por crédi-
tos universitarios.

A inscrición pode realizarse no
1º andar do Centro Social da rúa
Oriente en horario de 9.30 a
13.30, ou ben a través do correo
electrónico voluntariado@pon-
teareas.gal ou mediante chamada
telefónica ao 673794760.

Medio Mocea é o novo voluntariado
medioambiental de Ponteareas para mozas e

mozos entre 16 e 30 anos
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A
razón deste acordo atende
á demanda de información
que as veciñas e veciños

levan  requirindo sobre o alzhei-
mer e outras demencias desde fai
anos e a falta de espazos públi-
cos para que os axentes sociais
desenvolvan a súa labor coma a
Asociación de Familiares de En-
fermos de Alzheimer e outras en-
fermidades de Galicia (AFAGA). 

A sinatura deste convenio ven
a ser un fito, pois o Concello pon
a disposición de AFAGA unha
sala no segundo andar do Centro
Social, sito na rúa Oriente, para
que un mércores cada quince
días –que xa funciona desde o 1
de xuño- en horario de 17.00 a
19.00 horas poda informar e axu-
dar neste ámbito á veciñanza de

Ponteareas e das comarcas de
Condado e Paradanta. “Coidamos
que Ponteareas é un núcleo coa

suficiente relevancia para que os
veciños e veciñas desta zona
teñan un punto de información

sobre o alzheimer e outras de-
mencias”, explica o presidente de
AFAGA Juan Carlos Rodríguez.
“Calculamos que hai máis de 450
persoas con algún tipo
de demencia só en Pon-
teareas, das cal sobre
300 son de nivel leve e
moderado, para as que
este tipo de interven-
cións son moi útiles.
Hai que comprender
que con este número,
hai máis máis de 1000
persoas afectadas di-
recta e indirectamente
por estas enfermida-
des”, prosigue o presi-
dente da asociación.

A posta en marcha
deste punto de informa-
ción está financiada
pola Fundación Barrié
de la Maza e a Federa-
ción Alzheimer Galicia
(FAGAL) dentro do Pro-
grama Red Paraguas
Alzheimer. Para máis in-

formación poden dirixirse á pá-
xina www.afaga.com ou aos telé-
fonos de atención 986229797 ou
687764463 .

Ponteareas firma un convenio de colaboración con AFAGA para abrir
un punto de información sobre o alzheimer e outras demencias

O alcalde Xosé Represas e o presidente da asociación Juan Carlos Rodrí-
guez asinaron o 8 de xuño o acordo que permite á cidadanía obter máis
información sobre este tipo enfermidades un mércores cada quince días

no segundo andar do Centro Social da rúa Oriente

O
mércores 22 de xuño ás 20.00 horas
no auditorio Reveriano Soutullo es-
tarán falando Xesús Asorey, voceiro

da Asociación de Apicultores de Galicia
(AGA),así coma Tomás Rivero e Pablo Alar-
cón, apicultores locais, sobre a entrada da
especie invasora, dos seus riscos e perigos
e como actuar ante a súa presenza.

O executivo municipal é plenamente
consciente dos prexuízos económicos que
a vespa velutina ou asiática está a causar
nos sectores apícola e froiteiro, do risco
que supoñen para a seguridade cidadá e
da redución que producen na biodiversi-

dade dos ecosistemas da zona. A avespa
asiática aliméntase das abellas melíferas
autóctonas, minguando de xeito impor-
tante a produción de mel, estragando boa
parte das plantas froiteiras e influíndo ne-
gativamente, asemade, no proceso natural
de polinización das flores.

Por isto, a Concellería de Medio Am-
biente, dependente do alcalde Xosé Repre-
sas, levará a cabo unha campaña de
difusión de folletos informativos sobre a
problemática da vespa asiática. Nesta in-
formación explícase que é este insecto, os
seus efectos negativos na biodiversidade,

as súas diferenzas coa vespa cabro, espe-
cie autóctona de Galicia, ou cómo facer
trampas artesanais para capturalas.

Ademais, o Concello de Ponteareas lem-
bra á veciñanza que, no caso de albiscar
un niño da vespa asiática,  poden colabo-
rar nas actuacións contra esta especie in-
vasora, chamando ao 618705640 ou
enviando un correo electrónico a me-
dioambiente@ponteareas.gal , ou mesmo
chamando ao 012, servizo de Atención e
Información á Cidadanía da Xunta de Ga-
licia, administración coa competencia
para combater este tipo de pragas.

Charla sobre a vespa asiatica, en Ponteareas
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O
Secretario Xeral do So-
cialistas e candidato do
PSOE á Presidencia do

Goberno, Pedro Sánchez, estivo
acompañando aos alfombristas
ponteareáns na confección dos
tapices florais, o distintivo por
excelencia de todo Ponteareas.

Este ano, unha delegación do
tramo da Fonte do Baratillo da
rúa Fernández Vega,  foron os
encargados do deseño e prepara-
ción do alfombra de flores de

Ponteareas  na Orotava.
O Concelleiro socialista de

Deportes, Benito Márquez,
acompañou a delegación pon-
teareá ata á Illa. Alí, Márquez
invitou ao candidato á Presiden-
cia do Goberno, Pedro Sánchez,
á alfombra ponteareá para que
acompañase aos nosos veciños. 

O candidato socialista non
puido evitar colaborar coa dele-
gación de alfombristas de Pon-
teareas. Pedro Sánchezpuido

coñecer de preto a maior tradi-
ción da nosa vila,aproveitandoo
momento para tapizar con flores
parte da alfombra que alí se es-
taba facendo.

A instantánea foi recollida
por numerosos fotógrafos, para
ser publicada en numerosos me-
dios locais e nacionais, colo-
cando a Ponteareas e as súas
alfombras unha semana máis nos
medios de comunicación.

Pedro Sánchez acompañou aos
alfombristas ponteareáns na Orotava

A
dirección Xeral de Patri-
monio ben de imporlle
ao Concello de Pontea-

reas unha sanción de 6.000
euros polos danos causados na
construción da senda do Tea ao
seu paso polo Castro da Croa.

A senda foi realizada no ano
2013 entre a Freixa e o Pozo do
Barco, na praia fluvial de Pa-
dróns ao longo do 3.160 me-
tros, e implicou o removido de
terras que afectaron á integri-
dade do patrimonio conservado
no xacemento arqueolóxico do
castro da Croa, ben inventa-
riado pola Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural da Xunta
de Galicia.

O actual Goberno local está
traballando para contar cunha
senda que respecte o rico pa-
trimonio medioambiental e
cultural da zona.

O Concello de
Ponteareas multado
con 6000 euros polas
obras de 2013 na
senda do río Tea

A
Xunta de Galicia, a través da
Consellería de Economía,
Emprego e Industria, ven de

aprobar a solicitude do Concello
de Ponteareas para contar cun
novo obradoiro de emprego. O im-
porte da subvención da Xunta,
180.000 euros, financiará os sala-
rios e a seguridade social dos 20
participantes e os profesores, co-
rrendo o Concello co coste dos
materiais empregados.

O programa de atención socio
sanitaria permitirá que 10 alum-
nos adquiran competencias de
axuda no fogar a persoas con es-
peciais necesidades de saúde fí-
sica, psíquica e social, aplicando
as estratexias e os procedemen-
tos máis axeitados para manter e
mellorar a a súa autonomía per-
soal e as súas relacións co en-
torno.

O outro programa ten que ver
coa especialidade de albanelería
e construción, que posibilitaría

que outros 10 estu-
dantes poñan en
práctica os coñece-
mentos adquiridos a
través da rehabilita-
ción do local que
está baixo o escena-
rio do Parque da Feira
Vella e de dúas viven-
das na rúa dos Mes-
tres coa finalidade de
destinalas a situa-
cións temporais de
emerxencia social

As persoas escollidas estuda-
rán e traballarán durante seis
meses e cobrarán unha remune-
ración igual ao salario mínimo
interprofesional de 655,20 euros
ao mes. Amais, o programa dará
traballo a tres persoas para o
equipo formativo do programa. O
persoal docente a contratar está
pendente por determinar en fun-
ción dos criterios da Xunta de
Galicia.

O alcalde Xosé Represas su-
bliña que “este goberno ten como
prioridade absoluta a creación de
emprego en Ponteareas. Lograr
un novo obradoiro era un dos
nosos obxectivos para completar
a formación e que 20 persoas poi-
dan ter unha oportunidade labo-
ral¨ Represas tamén recoñeceu o
traballo dos técnicos e traballa-
dores municipais que participaron
na elaboración do obradoiro.

O
Concello aplicará un
coeficiente redutor
do 0,90 nos valores

catastrais de 2009 para que
sexan máis acordes coa reali-
dade actual

Esta rebaixa supón adaptar
os valores catastrais, revisa-
dos en 2009 polo anterior go-
berno, á situación do mercado
actual. O Alcalde afirmou que
“as familias, aforrarán unha
media do 10% no recibo do
IBI que paguen en 2017 con
relación ao que tributen neste
ano 2016”.

Represas incluíu esta me-
dida de rebaixa dos valores
catastrais a partir de 2017 “na
folla de ruta marcada hai un
ano, coa realización do pri-
meiro orzamento dende 2010,
atendendo o pago das débe-
das atrasadas e as sentenzas
xudiciais para sacar o Concello
do precipicio económico.”

Rebaixa do 10%
na contribución

para 2017

Ponteareas logra un novo obradoiro
para 20 persoas desempregadas



S
eis anos despois de que fora detectado
no municipio de As Neves, o nematodo
do piñeiro volve a causar preocupación

na comarca do Condado.A Consellería de
Medio Rural confirmou a presenza deste
verme nunha plantación da parroquia de Sou-
tolobre, en Salvaterra do Miño, unha zona
moi próxima ao anterior caso positivo. De
acordo ao protocolo establecido, Medio Rural
xa puxo en marcha un plan de acción na con-
torna da zona afectada.

Segundo o plan de continxencia aprobado
polo Ministerio de Agricultura e Medio Am-
biente, deberá procederse á talla das árbores
situadas nun radio mínimo de 500 metros arre-
dor do foco, aínda que se pode reducir ata 100
metros por razóns sociais ou medioambientais,
previa autorización da Unión Europea. Medio
Rural xa confirmou que pedirá ao ministerio
dita redución por razóns sociais. Do mesmo
xeito, establecerase unha zona de alto risco
nunha contorna de 20 quilómetros.

Este verme, coñecido como Bursaphelen-
chus xylophilus, provoca a seca das follas do

piñeiro. O proceso comeza na parte superior
da árbore e esténdese posteriormente ao
resto da follaxe ata que, finalmente, a árbore
morre.

O sector forestal afronta con preocupación
este novo caso. A aparición do nematodo no
municipio de As Neves en 2010 levou á Con-
sellería de Medio Rural a restrinxir a corta e
transporte de árbores na contorna de 20 qui-
lómetros entre os meses de abril e outubro
durante cinco anos, ata outubro de 2015,
provocando perdas económicas para propie-
tarios de montes e empresarios e traballado-
res forestais. Polo de agora, segundo informa
a Xunta, “non se van suspender temporal-
mente as autorizacións de corta de especies
sensibles dentro desa área, de tal xeito que
estas poderán concederse durante todo o
ano”. Todo depende, non en tanto, da evolu-
ción deste novo caso positivo.

Reunión informativa en Soutolobre
A principios deste mes de xuño, respon-

sables da Xunta de Galicia, o Subdirector
Xeral de Ordenación e Produción Forestal e as

Xefas de Servizo de Montes e de Explotacións
Agrarias da Xunta de Galicia, acompañados
do Alcalde e membros do equipo de goberno,
mantiveron na Casa Multiúsos de Soutolobre
unha reunión informativa cos propietarios
afectados polo nematodo dos piñeiros loca-
lizado no monte de O Couto - Abelenda, da
devandita parroquia.

Informouse que nun radio de 100 m á re-
donda se terá que efectuar un corte total dos
piñeiros, nun prazo aproximado dun mes des-
pois de publicar a Xunta de Galicia a corres-
pondente Resolución, medida indicada pola
Unión Europea para a loita
contra a propagación da de-
vandita enfermidade. Os 34
propietarios afectados foron
notificados para asistir á ci-
tada reunión, para informalos
e aclarar todas as dúbidas
que puidesen ter sobre as ac-
tuacións a levar a cabo. A
esta asistiron máis de 50 per-
soas que puideron resolver as

súas dúbidas de primeira man e recibiron in-
formación de como realizar os devanditos
cortes de piñeiros mediante as corresponden-
tes solicitudes. Os representantes da Xunta
de Galicia comprometéronse a contestar no
mínimo prazo posible todas as solicitudes de
corte para que os devanditos propietarios
poidan realizar a tala dentro dos prazos es-
tablecidos. Os asistentes pediron que os cor-
tes e retirada de árbores que realiza a
empresa Tragsa se fagan sen causar danos
nas árbores restantes, nos marcos e en xeral
nas propias propiedades e nos camiños.
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A
xogadora do Club Badminton As Neves Lucía
Rodríguez logrou un importante doblete no
Campeonato de España sub 13 Se Busca Cam-

peón, que tivo lugar en a Coruña do 3 ao 5 de xuño.
Plata en dobles, xunto a estradense Natalia Murio, e
bronce en individual.

Esta gran deportista salvaterrense iniciouse en
bádminton á idade de 6 anos, e no seu pequeno
traxecto conta xa con importantes logros deporti-

vos. O ano pasado foi ouro en individuais no cam-
pionato de España sub-11 e plata en dobles, que
xunto co absoluto disputárase en Ponteareas. Está
considerada pola federación española de bádminton
como unha das xogadoras máis prometedoras para
o futuro do bádminton nacional. Hai que resaltar
que é a única xogadora galega que conseguiu 7 me-
dallas consecutivas nas súas catro participacións
en campionatos de España.

Lucía Rodríguez plata en dobles e
bronce en individual no Campeonato
de España de Badminton Sub-13

Reunión informativa en Soutolobre cos afectados do
nematodo dos piñeiros
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A
conselleira de Infraestrutu-
ras e Vivenda, Ethel Váz-
quez, mantivo o pasado 9

de xuño unha xuntanza de traballo
co alcalde de Salvaterra de Miño,
Arturo Grandal, ao que lle trasla-
dou que o Goberno galego iniciará
no verán as obras de mellora do
firme e reposición de servizos na
rúa Rosalía de Castro. Vázquez
Mourelle sinalou que a Xunta lici-
tou estas obras no pasado mes de
abril por un importe de máis de
300.000 euros.

O treito a mellorar, ten unha
lonxitude de 600 metros. Repo-

rase o firme da calzada, dende a
glorieta existente coa rúa do
Miño ata o final do treito urbani-
zado, incluíndose tamén accións
de instalación de novas redes de
saneamento e pluviais.

Tamén se falou da senda peo-
nil que se está levando a cabo na
estrada PO-402 que vai dende o
cruce de Oleiros ata a igresa,
cuxo investimento é de preto de
60.000 euros. Esta senda de
medio quilómetro de lonxitude,
pola marxe dereita da estrada,
comunicará o núcleo de Oleiros
co cemiterio.

A Xunta anuncia melloras na rúa Rosalía de Castro

O
Concello de Salvaterra de
Miño e AMEPO, a través da
técnico de micropigmen-

tación paramédica e oncolóxica,
Menchu Carpente, veñen de asinar
un convenio de colaboración que
ten unha dobre  finalidade, por un
lado dar a coñecer e difundir un
tratamento, descoñecido por moi-
tos, e por outro a financiación de
tratamentos de micropigmentación
oncolóxica en pacientes de esca-
sos recursos no  municipio de Sal-
vaterra.

As pacientes que sufriron un
cancro de mama saben que des-
pois da reconstrución que prac-
tica o/a ciruxano/a aínda existe
un paso posterior para superar
definitivamente a enfermidade,
que é a reconstrución da areola
ou a cor da mesma. Dende AMEPO
reivindicase a labor de crear
areolas idénticas ás das mamas
sas. A técnica a empregar deno-
mínase “hiperrealismo” e crea

unha areola con pezón en tres di-
mensións, algo moi importante
para a autoestima das mulleres e
que permite pechar unha etapa,
reproducindo incluso a aparencia
rugosa desa área que rodea a
areola, co fin sobre todo de me-
llorar a autoestima da paciente.
Por iso o Concello de Salvaterra
de Miño, a través da Concellería
de Servicios Sociais que dirixe
Marta Valcárcel Gómez,  uniuse a
esta labor de difusión ademais de
promover que todas as mulleres
poidan optar a este tratamento,
sexa cal sexa a súa situación eco-
nómica, coa axuda que se canali-
zará a través dos Servicios
Sociais.

A Campaña Areola Solidaria,
foi posta en marcha por AMEPO,
e pretende concienciarnos  da re-
alidade que viven moitas das mu-
lleres que son sometidas a
mastectomías tras sufrir un can-
cro de mama.  Mediante a micro-

pigmentación oncolóxica aumen-
tase a autoestima da muller ao
devolvérlle-la imaxe do seu peito
totalmente reconstruído e cons-
tatando así que o final da súa en-
fermidade chegou.

En Galicia, soamente Menchu
Carpente, técnico especialista en
micropigmentación paramédica e
oncolóxica con máster en micro-
pigmentación oncolóxica, está
acreditada para realizar esta téc-
nica novidosa. Aproveitando o
seu labor altruísta, en colabora-
ción co Concello de Salvaterra de
Miño, tratarase  ás mulleres veci-
ñas do concello que non poidan
custear este tratamento pola súa
situación económica.  O Concello,
previa valoración polo departa-
mento de servicios sociais, remi-
tirá ás posibles beneficiarias,
asumindo os custos materiais que
sexan precisos. O resto do trata-
mento, que ven sendo todo o tra-
ballo técnico, será asumido por

Menchu Carpente, na súa clínica.
O Concello de Salvaterra de

Miño coa sinatura deste conve-
nio, convertese nunha das  pri-

meiras administracións públicas
de España en sumarse á Campaña
Areola Solidaria, baixo o lema
“Unha pincelada que da vida”.

Salvaterra súmase á Campaña
Areola Solidaria
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O
Concello de Salvaterra
de Miño organiza cam-
pamentos de verán na

Canuda e unha variedade de ac-
tividades que facilitarán a con-
ciliación familiar e laboral e
farán que os nenos poidan di-
vertirse aprendendo.

Estas actividades desenvolve-
ranse ao longo do mes de xullo
organizadas en dúas quendas
cada unha. Así os nenos poderán
apuntarse aos campamentos de
verán, a cociña galega, cociña
oriental,  actividades de biblio-
teca, curso de inglés ou curso in-
tensivo de chino.

O Concello de Salvaterra de
Miño presenta a programación
de verán para os máis cativos
do municipio. Un programa di-
verso con actividades variadas,
enfocado a diferentes idades,
que busca facilitar a concilia-
ción da vida laboral e familiar
nos meses estivais.

O Concello, aparte dos cursos
de natación que se levan a cabo
nos meses de xullo e agosto,
ofrece diversos campamentos
gratuítos (segundo idades), cur-
sos de cociña galega e oriental.
Ademais como novidade este
ano, a parte do curso intensivo
de Chino tamén se impartirá un

curso de Inglés, ámbolos dous
nos meses de xullo e agosto.

Máis de 350 rapaces serán os
beneficiarios desta iniciativa
que promove a conciliación e a
interacción entre os nenos e
nenas, mozos e mozas do noso
municipio.

Os nenos e nenas de 4 a 7
anos poderán participar no
campamento que ofrece a Bi-
blioteca Municipal, que estará
dividido en dúas quincenas, do
1 ao 15 de xullo e do 18 de
xullo ao 1 de agosto.

Os nenos e nenas de 6 a 15
anos terán a posibilidade de
participar no Campamento de
Verán que se organiza no Parque
Público A Canuda, tamén divi-
dido en dúas quincenas, do 1 ao
15 de xullo e do 18 de xullo ao
1 de agosto.

O Curso de Cociña Galega,
para rapaces de 11 a 16 anos,
desenvolverase do 4 de xullo ao
8 de xullo e para rapaces de 17
a 25 anos, do 11 ao 15 de xullo.
O de Cociña Oriental, para os de
11 a 16 anos, do 18 ao 21 de
xullo e para os de 17 a 25 anos,
do 26 ao 29 de xullo. Os cursos
de inglés e o intensivo de chino
son para rapaces de 16 a 25
anos.

Campamentos e cursos
de verán en Salvaterra

O
Concello de Salvaterra de
Miño organiza unha expo-
sición de artes e oficios

con bonecas de porcelana, inau-
gurada o domingo día 19 de xuño
e ubicada no Castelo de Dona
Urraca, punto onde está situada a
Oficina de Turismo, que aparte de
dar información sobre a propia ex-
posición atende as visitas e da in-
formación sobre o conxunto
histórico da Vila e todo o patrimo-
nio e diversidade que ofrece o
Concello e zonas limítrofes.

Esta exposición estará inte-
grada por máis de 300 bonecas,
Nancy antigas e bonecas de por-
celana, así como por numerosos
e variados obxectos en miniatura
que dan un toque de gran re-
alismo ás escenas que recrean o
modo de vida tradicional e cos-
tumes na Galicia dos nosos ante-
pasados.

As bonecas estarán vestidas
na súa totalidade pola man de
Carmen Costas, viguesa de forma-
ción autodidacta, que leva máis
de 10 anos traballando nas labo-
res de recopilación de bonecas e
búsqueda de obxectos en minia-
tura.

A través desta colección re-
crearanse escenas de traballo
no campo e no mar, oficios tra-

dicionais, días de mercado e
feira, festas e romarías, e un
sinfín de imaxes da vida cotiá,
costumes e tradicións de Gali-
cia, nas que se mostra a riqueza
do traxe tradicional, da nosa
cultura e do noso patrimonio
etnográfico.

A exposición terá lugar no
Castelo de Dona Urraca, espazo

histórico declarado Ben de In-
terese Cultural dende o ano
1949, e estará aberta ó público
todos os sábados e domingos
entre os días 19 xuño e 24 de
xullo. O horario de apertura
será os sábados de 11:00h a
14:00h e de 16:00h a 19:00h e
os domingos de 11:00h a
14:00h.

Exposición de artes e oficios con
bonecas no Castelo de Dona Urraca
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Area Metropolitana

O
acto de clausura e entrega de trofeos da
Liga Metropolitana tivo lugar no audito-
rio do Centro Dotacional de Torroso, en

Mos coa asistencia do concelleiro de Deportes de
Mos, Alberto Méndez. Tamén estiveron presentes
Rodolfo Dapena, representante da compañía de
seguros Mapfre, a mosense campiona de España
de BTT Maratón, Susana Alonso Carballo; e alum-
nos de Patricia Martínez na Escola Municipal de
Baile Deportivo fixeron unha exhibición.

No acto clausurouse a tempada 2015-2016
da Liga Metropolitana de Fútbol 7 e Fútbol Sala,
na que participan máis de 225 equipos e máis
de 3.000 deportistas. Trátase da maior liga re-
creativa non federada de Galicia, na que parti-
cipan equipos de tódolos concellos da Área
Metropolitana de Vigo.

Entregáronse máis de 120 trofeos a tódolos pre-
miados en dita competición durante a presente
tempada. Entre eles cómpre destacar ós campións
de Liga e Copa que a continuación se detallan:

Campións de Liga:
Fútbol Sala:
División de Honor: Muebles Alacena
Primeira División A: Picacho
Primeira División B: República
Liga do Condado: Santa Mariña de Xinzo

Fútbol 7:
División de Honor: Xidadante
Primeira División A: Astur
Primeira División B: Grupo Maviva
Segunda División A: La Garnacha
Segunda División B: West Camp Cabral
Feminina: Unión Deportiva Mos

Campións de Copa:
Fútbol Sala: Pereira
Fútbol Sala Condado: Santa Mariña de Xinzo
Fútbol 7:
Masculino: E3 Asesores
Feminino: El Olivo e San Salvador de Budiño 

Máis de 120 trofeos repartidos entre 225 equipos e 3.000
futbolistas da Liga Metropolitana



A
Área de Autocaravanas de
Mondariz deixou, na fin
de semana da súa inaugu-

ración, máis de 7.000 euros de
negocio na vila, segundo confir-
mou a Asociación Galega de Au-
tocaravanas (AGA), logo de
facer balance do gasto realizado
polos participantes ao longo dos
dous días que permaneceron no
municipio.

Para a realización do balance,
AGA solicitou aos participantes
que lles fixeran chegas os tickets
e facturas dos gastos realizados
durante a súa estancia en Monda-
riz. Aos máis de 6.000 euros 'con-
tabilizados', hai que engadir,

segundo sinala a Asociación Ga-
lega de Autocaravanas, aqueles
nos que os socios esquecen de
pedir o recibo ou a factura e os
gastos realizados no mercadiño
do domingo, que tampouco se ti-
veron en conta á hora de facer o
balance total de gasto.

AGA remitiu un escrito, no que
amais de dar as grazas ao Conce-
llo e a todos cantos participaron
na organización, salientan espe-
cialmente “o ben acondicionada
que está a área de autocarava-
nas” e o lugar privilexiado no que
se atopa, engadindo que “espe-
ramos que o visiten moitos auto-
caravanistas, e así o diremos a

todos aqueles que atopemos no
noso camiño”.

A Area de Autocaravanas do
municipio xa se atopa colocada
na web de AGA e na da páxina
nacional www.areasac.es, na que
están recollidas todas as áreas de
España e Europa. A maiores, AGA
comunicou ao Concello de Mon-
daiz que xa se deron os pasos ne-
cesarios para que, o vindeiro ano,
a Area de Autocaravanas de Mon-
dariz apareza nas páxinas web e
guías de autocaravanas de Eu-
ropa.

Pola súa banda, o Concello
dará a coñecer as súas festas
máis importantes entre os usua-

rios de autocaravanas, de tal
xeito que “nesas datas sinaladas,
Mondariz constitúa un lugar ape-

tecible para os usuarios das Au-
tocaravanas e o teñan en conta á
hora de facer as súas rutas”.
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OConcello de Covelo conce-
deu os II Galardóns Síntete
Covelo, cos que quere resal-

tar a labor das persoas que ofrecen
ao este pobo a oportunidade de cre-
cer, á patinadora artística Candela
Alonso e ao dramaturgo e poeta
David Fernández Rivera.

No ambito deportivo o recoñece-
mento foi para Candela Alonso Rodrí-
guez, do Club Patinaxe Covelo, que
no mes de abril proclamábase sub-
campeona provincial junior, en maio
subcampeona galega junior e o vin-
deiro mes de xullo disputará o Cam-
pionato de España. Candela, xa 4
veces campiona galega ten partici-
pado en competicións nacionais e in-
ternacionais, sendo convocada pola
Selección Española en distintas ca-

tegorías para participar en campio-
natos de nivel internacional.

No cultural, David Fernández Ri-
vera, poeta, dramaturgo, actor, co-
reografo e artísta plástico con
abundante obra poética desde moi
novo e compañía teatral propia, foi
galardoado de novo por un concello
que xa lle otorgou a distinción de
Fillo Predilecto no ano 2011. O pa-
sado mes de abril visitou aos alum-
nos de quinto de Educación Primaria
do C.E.I.P. Antonio Blanco Rodríguez
de Covelo coa vontade de ofrecerlles
o taller de poesía visual “Proxecto
Caligrama 2000”,  organizado pola
Concellería de Cultura. O vindeiro 2
de xullo a súa compañía de teatro
amenizará a entrega dos premios de
contos das escolas de Covelo.

A área de autocaravanas deixa cartos en Mondariz

Candela Alonso e David
Fernández galardoados co

Síntete Covelo
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O concelleiro de Deportes  anun-
ciou a apertura ó público da Piscina
Municipal ó aire libre de San Eleu-
terio. Estas instalacións constan de
dous vasos, un grande e un pe-
queno, destinado este último ó uso
e desfrute dos cativos.

A piscina permanecerá aberta ao
público dende o 15 de xuño ata o
15 de setembro.

O horario de apertura da piscina
será de 11.00 a 22.00 horas ininte-
rrumpidamente durante os meses de
xuño e xullo; e de 11.00 a 21.00
horas o mes de agosto e do 1 ó 15
de setembro. 

Mos reabre a piscina
de San Eleuterio

A Asociación de Veciños Chan do
Bosque de Amieirolongo, parroquia
de Sanguiñeda, organiza a súa pro-
pia fogueira de San Xoan que se ce-
lebrará o xoves 23 de xuño.

A programación de actividades co-
mezará ás 17.45 horas da tarde para
facer a recollida de herbas medicinais
e, ademais de recolectalas, coñecer os
seus diferentes nomes e propiedades.

A xornada contará tamén con
xogos populares e agasallos para os
máis pequenos, xunto con música e
moita diversión coa amenización
musical do grupo Amieiro e os acor-
deonistas da A.V.V. Chan do Bosque
e As Lagarteiras das Pedriñas.

O lume e os conxuros da fogueira
chegarán a partir de medianoite; e
serviranse sardiñas, costela, chou-
rizo, pan e viño a prezos populares.
Organizarase tamén un sorteo e fi-
nalizarase cunha gran queimada.

Chan do Bosque
organiza unha

fogueira de San Xoan

A
tradicional Xuntanza de
Palilleiras con motivo das
Festas da Rosa chegou

este ano á súa novena edición
cun auténtico récord de partici-
pantes. A mediados de semana
os preinscritos ascendían a 615
persoas, pero ó final o número
elevouse ata 623.

A IX Edición da Xuntanza de
Palilleiras de Mos celebrouse en
Costoias-Tameiga o sábado 18.
Pola tarde achegouse ata alí a
ministra de Fomento en fun-
cións, Ana Pastor, acompañada
da alcaldesa mosense, Nidia
Arévalo, a concelleira de Cul-
tura, Sara Cebreiro, e outros
membros da Corporación Muni-
cipal.

A Xuntanza de Palilleiras é
xa un referente para un gran

número de asociacións que
dende moitos puntos de Galicia
se achegan a Mos cada ano.
Nesta ocasión visitaron a loca-
lidade mosense asociacións de
palilleiras chegadas dende
Fene, A Guarda, Redondela,
Pastoriza, A Coruña, Ourense,
Laxe, Burela, Sanxenxo, Porto-
novo, Nigrán, Camariñas, Vigo,
etc.

A de Mos é unha xuntanza
diferente á de outros concellos,
xa que ten lugar ao aire libre,
nun entorno como o Parque de
Costoias. Este ano foi ademais
moi especial para a Asociación
de Palilleiras de Mos, xa que
contaron coa visita de Raquel
M. Adsuar.

A xornada de encontro
contou tamén coa actuación

de Cristian de Samil, ás
17:00 horas, que foi o encar-
gado de poñer o toque de
humor a esta novena edi-
ción. O sorteo de agasallos e
despedida realizouse ás
19.30 horas.

Previo á Xuntanza de Pali-
lleiras, a rexedora local, Nidia
Arévalo, e a edil de Cultura mo-
sense, Sara Cebreiro, recibiron
o día anterior no Concello a Ra-
quel M. Adsuar, palilleira de
Denia, Alicante, que acudiu
acompañada pola presidenta da
Asociación de Palilleiras de
Mos, Montserrat Pereira Troitiño
e outras integrantes da agrupa-
ción. Raquel, blogueira repu-
tada e moi seguida a través de
Youtube, trouxo a súa peza de
encaixe máis grande: un aba-
nico confeccionado con 450
palillos e 23 puntos de encaixe
diferentes. As dimensións desta
auténtica obra de arte son dun
metro de ancho por 40 centí-
metros de alto, trátase do aba-

nico de Encaixe de Torchón
máis grande do mundo, para o
que a súa autora, que é ade-
mais violinista profesional adi-
cada á docencia, está a
tramitar o Record Guinness. Ra-
quel Adsuar tardou en remátalo
catro meses e medio, adicándo-
lle nalgunhas ocasións ata 15
horas diarias de traballo.

Durante a xuntanza Raquel
tivo exposto este abanico xi-
gante e palillou unha nova
peza para a que está a empre-
gar un total de 2.000 bolillos.

A Xuntanza de Palilleiras é
xa un referente para un gran
número de asociacións que
dende moitos puntos de Galicia
se achegan a Mos cada ano.
Nesta ocasión visitarán a loca-
lidade mosense asociacións de
palilleiras chegadas dende
Fene, A Guarda, Redondela,
Pastoriza, A Coruña, Ourense,
Laxe, Burela, Sanxenxo, Porto-
novo, Nigrán, Camariñas, Vigo,
etc.

Palillada multitudinaria en Mos con motivo
das Festas da Rosa

Finalmente foron 623 as palillei-
ras que participaron na novena

xuntanza mosense
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OConcello de Salceda de Caselas
acaba de pechar as suas contas do
exercicio pasado e dalas a coñecer

públicamente a través do documento de li-
quidación do orzamento do 2015.

Os resultados económicos que o equipo
de goberno de Movemento Salceda fixo pú-
blicos reflicten no peche das contas unha
situación de Estabilidade Orzamentaria e
Sustentabilidade Financieira dando cum-
primento ó establecido na Lei Organica
2/2012. Deste xeito os recursos correntes
e de capital  son suficientes para facer
fronte ós gastos correntes e de capital ob-
tendo unha capacidade investidora de
452.112,19 euros, situación calificada

como de equilibrio en termos de capaci-
dade de financiamento municipal.

Constátase o cumprimento da “Regra de
Gasto” con respecto ó exercicio económico
anterior polo cal o concello de Salceda non
superou o seu gasto en máis do estipulado
polo Estado segundo o crecemento do PIB
fixado polo Estado.

Pola diferenza dos dereitos recoñecidos
netos (ingresos) de 4.260.620,33 € e as
obrigas recoñecidas netas (gastos) de
3.382.961,77 € obtense o Aforro do Con-
cello ó peche do exercicio e que según
constata o informe da interventora muni-
cipal ascende a 532.079,6 euros de Aforro
Neto.  Por outra banda o remanente nega-

tivo de tesourería  mellora con respecto ó
exercicio anterior en 248.314 €, quedando
ó final do exercicio 2015 por debaixo do
medio millón de euros. 

O nivel de débeda do Concello de Sal-
ceda de Caselas coas distintas entidades
financieiras reducese considerablemente
nos últimos 3 anos. Amortizouse neste
tempo 6 dos 11 préstamos que existían por
importe de máis de 700.000 €, pechando
o exercicio 2015 en 1,1 millóns de euros e
que representa un 28,46% dos ingresos
correntes liquidados nun ano, moi por de-
baixo do límite do 75% de referencia para
as administracións.

José Luis Gonzalez, Concelleiro de Fa-
cenda: “ Os datos ó peche do exercicio
2015 melloran sustancialmente. Consegui-
mos un aforro orzamentario de medio mi-
llón de euros e reducimos a débeda
municipal considerablemente o cal nos da
marxe de actuación financieira, xa que

cumprimos cos obxetivos que marca a Lei
en materia económica e de Estabilidade”

Marcos Besada: “Aínda estando gober-
nando en minoría e sufrindo recurtes cons-
tantes dende outras adminstracións
seguimos a traballar e a conseguer día a
día manter os servizos básicos para a nosa
cidadanía”.

Superavit nas contas de 2015 do Concello de Salceda de Caselas
A deveda coas entidades financieiras situase o final do
2015 nun 28% dos ingresos correntes dun ano. O remate

deste ano situarase por debaixo do millón de euros.

O
pasado venres 3 de xuño
aparecia o corpo  sen vida de
David Fernández Suárez, mú-

sico de Salceda de Caselas e coñe-
cido co Michiño, tras perderse a súa
pista o venres anterior na localidade
portuguesda de Lapela en Monçao.
Atopárono aboiando no medio do río
Miño moi preto da sede da coman-
dancia naval. Foron uns pescadores
os que deron a voz de alarma. Un
buque da Armada custodiou o corpo,
mentres agardaban a chegada do
xuíz para o levantamento do cadáver.
Suponse que o corpo saíu á superfi-
cie da auga tras un proceso natural
polo que fora arrastrado ate o fondo.

A búsqueda de David Fernández,
iniciarase  o sábado anterior  por sus
compañeros e  veciños de  Salceda,
así como por parte da Comandacia

Naval do miño e da  Armada Portu-
guesa. Xa o  domingo se incorpora-
ron buceadores de Galicia y Portugal,
e pecharonse as  compuertas do em-
balse de Frieira. O rastreo focalizouse
nos   denominados "pozos", ubicados
cerca de la desembocadura del río
Caselas, en Caldelas de Tui. Os últi-
mos días actuouse con unidades ca-
ninas, drones e sobre todo con
embarcaciones de kayak que peina-
ron o río.

O Domingo 5 de Xuño recibiu se-
pultura no cemiterio da parroquia de
Entenza acompañado duna multitu-
dinaria conducción do cadaver, cele-
brandose o día seguinte un
multitudinario funeral na igrexa da
mesma parroquia. Tras isto sucede-
rons unha serie de homenaxes por
parte de veciños e amigos.

Dor pola morte do xove
David “Michiño”



NOVAS DE TURONIO | xuño de 201618

O PORRIÑO

Louriña

A
xentes da Policía Local do
Porriño detiveron o pasado
martes, ás 04:50h., a

J.R.M.P. de 33 anos de idade, ve-
ciño de Vigo, por un presunto de-
lito de roubo con forza nas
cousas. O detido foi sorprendido
no acto polos integrantes dunha
patrulla do 092, que se atopaba
en labor de vixianza, cando este
saía dun establecemento de hos-
talería da rúa Antonio Palacios.

O detido foi quen entrar no
local logo de forzar a porta prin-
cipal e, cando estaba saíndo do
establecemento arastrando unha
máquina comecartos, que ten-
taba meter nun vehículo, foi sor-
prendido polos axentes.

O detido foi levado e entre-
gado á Garda Civil do Porriño para
a súa posterior posta a disposi-
ción xudicial. Asimesmo, os poli-
cías comprobaron que o coche
que pretendía usar para levarse a
máquina, non tiña seguro obriga-
torio e tampouco pasara a ITV,
polo cal foi inmovilizado no de-
pósito municipal.

Ladrón detido
pola Policia Local

A
Concellería de Benestar pon en
marcha os ‘Campamentos de
Verán’ dirixidos a rapaces nados

de 2004 a 2010, que ten coma obxec-
tivo principal facilitar a conciliación
da vida familiar e laboral durante o
período estival.

Os campamentos, que teñen un
custo de 10 €, e nos que se reservan
prazas de balde para rapazas e rapaces
integrantes de familias en situación
de necesidade, se desenrolarán en 7
semanas, ocuparán aos máis cativos
da casa en distintas tarefas de lecer e
formativas dende finais de xuño á me-
tade de agosto.

As quendas serán as seguintes: 1ª
semana: do 27 de xuño ao 1 de xullo;
2ª semana: do 4 ao 8 de xullo; 3ª se-
mana: do 11 ao 19 de xullo; 4ªse-
mana: do 18 ao 22 de xullo; 5ª
semana: do 25 ao 29 de xullo; 6ª se-
mana: do 1 ao 5 de agosto e 7ª se-
mana: do 8 ao 12 de agosto.

As persoas interesadas deben for-
malizar a inscrición no Centro de In-
formación á Muller (CIM), no
terceiro andar do Concello. Alí de-
berán cubrir a folla de inscrición,
indicando a semana na que queren
que participen as pequenas e pe-
quenos.

Aberta a inscripción nos
campamentos de verán do Concello

A
alcaldesa ven de aprobar o cese nas
súas función de dous integrantes da
Policía Local, como deu conta á Mesa

de Persoal do Concello. Eva García de la Torre
xustificou a súa decisión no feito de que os
dous están sendo investigados, xudicial-
mente e, da cordo co actual lexislación non
deben de seguir desempeñando a súa labor.

Polo que se refire ao primeiro dos fun-
cionarios, o procedemento no que está in-
merso foi declarado como ‘complexo’, o que
pode determinar que o mesmo dura varios
meses máis, o cal, subliña a alcaldesa non
compatíbel coa desempeño do seu traballo
coma axente da Policía Local. No segundo
dos casos, o funcionario está investigado a

petición da Fiscalía.
Eva García de la Torre reiterou, nos dous

casos, o “completo e estrito respecto” á
presunción de inocencia, subliñou que, de
ningún xeito, esta decisión suporá unha
perda económica para os dous funciona-
rios, xa que seguirán percibindo o seu
soldo. 

Ademais, a alcaldesa, como informou
aos sindicatos presentes no Concello, os
dous ceses durarán ata que haxa unha de-
cisión xudicial e transmitiu o “meu desexo
de que todo saia ben para estes dous fun-
cionarios e poidan regresas aos seus postos
no Concello do Porriño co seu nome com-
pletamente limpo”.

Cese de dous funcionarios que están
sendo investigados xudicialmente

A
alcaldesa do Porriño, Eva
García de la Torre, acompa-
ñada polo deputado provin-

cial, Santos Hector, a concellería
de Educación, Lourdes Moure,
Jose Monte, Vereador de Cultura,
Deporte e Xuventude e da Cámara
de Valença, e José Luis Abilleira,
director do CEIP Plurilingüe de
Atios, entregou este luns os tro-
feos aos gañadores do I Torneo de
Escolar de Xadrez do Porriño.

No mesmo participaron 80
xogadores, de 6 a 16 anos, dos

centros Antonio Palacios, Cruz-
Budiño, José Fernández López,
o propio Antonio Palacios, Her-
manos Quiroga, Santo Tomás,
IES Pino Manso, IES Ribeira do
Louro, CPI da Ribeira e CEE San-
tísimo cristo del Amor.

Os vencedores foron, nas ca-
tegorías Sub 8, Sub10, Sub 12,
Sub 14 e Sub 16, Anxo Castaño
Otero, Rodrigo Martínez, Lucas
Represas, Adrián Carpintero e
Javier Pérez Rocha, ainda que
todos os participantes foron dis-

tinguidos cunha medalla que
premia a súa presenza nesta pri-
meira edición do torneo.

Como sinalou Eva García de la
Torre, esta cita, “que se repetirá
nos vindeiros anos, cumpliu co
desexo que tiñamos todos os
que participamos e contribuimos
á súa organización: o de poten-
ciar as capacidades e os valores
das alumnas e alumnos, fomen-
tar o traballo en equipo e a re-
solución de problemas”.

Os obxectivos deste torneo,
como sinalaron os seus impulso-

res, entre eles o representante
da Deputación, Santos Héctor,
eran introducir un proxecto edu-
cativo europeo non centros edu-
cativos do Porriño, implantar o
xadrez coma sinatura relacio-
nando a mesma con outras ma-
terias, como matemáticas,
literatura, historia, xeografía,
informática ou idiomas; mellorar
o rendemento escolar, aplicar os
recursos informáticos, crear e
xestionar un club ou escola mu-
nicipal de xadrez e impulsar un
programa municipal de xadrez.

80 nenos participaron no I Torneo Escolar de Xadrez



19NOVAS DE TURONIO | xuño de 2016

Louriña
O PORRIÑOO PORRIÑO

A
Concellería de Emprego organiza un
Obradoiro para 20 persoas, todas elas
desempregadas, que serán selecciona-

das na Oficina do antigo INEM. Os partici-
pantes recibirán formación, teórica e
práctica, en albanelería, restauración e xar-
dinería e durante 6 meses, cobrarán unha re-
tribución mentres fan obras de reforma da
Escola Unitaria do lugar de Covelo, na parro-
quia de Atios.

Como salienta a concelleira Soledad
Girón, polo que atangue á preparación en
xardinería, as alumnas e alumnos, ademais
de recuperar o entorno da Escola de Covelo,
asumirán a restauración medio ambiental
do centro de avistamento de Aves de As
Gándaras.

Girón subliña que esta iniciativa, que é
posible logo dunha achega de 180.000 € da
Xunta de Galicia máis a aportación de
42.000 € do propio Concello, permite “ade-
mais da formación das alumnas e alumnos,
que teñan un traballo remunerado durante
6 meses e que rematen proxectos dos que

poderán beneficiarse todos as veciñas e ve-
ciños do Porriño”.

Este modelo, indica Soledad Girón, é o
que quere potenciar o goberno local dentro
dos plans de emprego municipais, “contri-

búen á integración laboral, están remune-
rados, contribúen a completar a formación,
aumentan a experiencia de persoas que
están en situación de desemprego e redun-
dan en beneficio da vila”.

20 desempregados formaranse, cobrando, nun
obradoiro que reformará a escola de Covelo, en Atios

A
Concellería de Educación, diri-
xida por Lourdes Moure, insta-
lará de xeito inmediato os

toldos na Escola Infantil a Galiña
Azul de Doantes, tal e como se com-
prometerá no seu día o goberno
local para paliar o calor que teñen
que pasar as cativas e cativos que
acuden ao centro. 

Hai varios meses o Consorcio de
Igualdade e Benestar, dependente
do Goberno de Galicia, e o goberno
local chegaran ao acordo de que o
Concello colocaría o debandito toldo
mentres non se instala a climatiza-
ción por parte do Consorcio que,
como indica a concelleira, xa ten a
partida orzamentaria para o mesmo
e “agardamos que funcione xa no
mes de agosto”.  

O Concello coloca
os toldos da

escola infantil de
Doantes
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abrir o mercado á rúa

A súa situación no corazón da urbe é
outra das grandes achegas a esta dos mer-
cados.

O seu uso activa o espazo publico nos
tránsitos peonís dos cidadáns, realzando a
presenza do comercio local e a vida nas
rúas. Prodúcense así sinerxias coas circu-
lacións peonís xeradas pola rúa, e contri-
búese a alcanzar unha masa crítica que
constitúa a área en centro comercial e de
lecer cidadán.

O establecemento dun perímetro per-
meable facilita o diálogo do mercado coa
cidade, xerando novos espazos públicos
onde o dentro e o fóra quedan difusos: O
espazo público como impulsor de activi-
dade para o mercado.

Conformar o espazo exterior do mercado
como un espazo público multifuncional
permitirá a consolidación e expansión do
propio mercado.

Para iso o anteproxecto contempla un
elemento arquitectónico, unha marquesiña
a modo de loxia ou soportal tradicional,
que adecuado ao clima local defina como
ámbito estancial e peonil o marco perime-
tral do edificio.

cual i f icar  os  espazos _
pavimentos

A actuación deslinda áreas peonís e es-
tanciais que actúan como futuro soporte
das novas actividades de mercado e exten-
sión do mesmo, ademais de mellorar a se-
guridade e funcionalidade de toda a área
urbana.

Preténdese homoxeneizar o tratamento
do ámbito de maneira que o conxunto per-
cíbase de forma unitaria nunha contorna
no que xa conflúen moi diversos tratamen-
tos do espazo público. 

Como base material adóptase o uso do
granito rosa porriño, material xa presente
e que define a presenza e materialidade do

mercado de abastos. O granito rosa en di-
versas disposicións e texturas, inserido
nunha base de formigón unificador, permi-
tirá cualificar e deslindar visualmente as
diversas zonas.

revaloración edificio do mercado
_patrimonio

O edificio do mercado ten o valor enga-
dido da súa arquitectura, proxecto do ar-
quitecto Xosé Bar Boo (1923-1994),
quizais a figura máis representativa da ar-
quitectura moderna en Galicia.

Non hai que esquecer que Porriño ten
no seu patrimonio arquitectónico pezas de
Antonio Palacios de singular valor cidadán
pois é unha figura querida e apreciada
pola cidade.

A recuperación do mercado e o seu es-
pazo público sumaríase así a un conxunto
que inclúe o atrio da Igrexa, a praza do
Concello e todo o conxunto peonalizado
central.

Proponse neste anteproxecto recuperar
o perímetro do mercado respectando a súa
estrutura formal: o zócalo que o separa do
chan recuperando a idea orixinal do arqui-
tecto.

Deste xeito é o edificio o que recupera a

súa posición de definir as cotas da contorna
como en orixe. Procederase tamén á elimi-
nación de acometidas aéreas de cables. 

economía dixital _ eficiencia
enerxética

O anteproxecto incide nunha mellora e
aumento da actividade económica da área.
Así como dos subministradores e empren-
dedores de negocios relacionados coa
venda neste tipo de lugares.

Contémplase tamén unha renovación da
iluminación urbana, de modo que axunte
cualidades ambientais e paisaxísticas a
unha maior eficiencia enerxética, axu-
dando a diminuír o gasto de mantemento
e a pegada ecolóxica.

O anteproxecto propón tamén incenti-

var a presenza exterior do mercado tanto
na propia praza como en redes dixitais.
Para iso propón a creación dun espazo in-
teractivo coa pantalla dixital no que hoxe
é un muro con grafitis, xerando así un
lugar de encontro e dinamizador. 

recuperación espazo público

Unha praza no acceso principal conec-
tada coa rúa comercial e o Concello a tra-
vés dun paso por unha galería comercial.

E a posibilidade dun lugar para expan-
sión das actividades do mercado ou un
mercado temporal no lateral conectado
tamén coa rúa comercial.

Este novo espazo cidadán vinculado ao
mercado e o comercio será capaz de ofre-
cer e dar soporte a diversas accións e ac-
tividades. Organizando eventos que
pretenden non só dinamizar o espazo,
senón consolidalo como lugar de encon-
tro.

Ao obxectivo de incentivar o consumo
nesta superficie comercial tradicional, su-
marase a mellora e recuperación urbana
deste espazo cidadán fundamental en Po-
rriño, que ademais das súas melloras fun-
cionais e urbanísticas , servirá para
soporte e incentivo a múltiples actividades
comerciais, que na órbita da praza de
abastos incrementarán tanto a súa activi-
dade como a súa oferta, na liña de volver
recuperar como espazo de comercio as pra-
zas e soportais que delimitan estes lugares
nas nosas cidades.

Anteproxecto: Mellora da contorna do mercado do Porriño
Propiedade: Concello do Porriño
Arquitectos: Irisarri + Piñera
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os mercados hoxe

Inmersos nunha dinámica que nos levou a preferir o mo-
delo da gran superficie fronte ao pequeno comercio ou de
abastos tradicional, atopámonos nun punto de non retorno,
onde debemos apoiar un sistema máis xusto, sustentable e
que finalmente favoreza o desenvolvemento local, e a reac-
tivación económica e social a partir de iniciativas públicas e
cidadás e independentes para sacar adiante un espazo que é
de todos, e que pretende seguir servindo a un cidade e á súa
contorna, recuperando a vibrante vida e dinámica dunha va-
riada e renovada oferta en produtos e actividades.

Cada vez máis cidades están a descubrir que este tipo de
equipamentos son perfectamente actualizables para ofrecer
un modelo de consumo actual, saudable e sustentable. Moitas
delas levan anos envorcadas nun proceso de revitalización e
posta en valor dos seus mercados urbanos, que non só evo-
lucionaron os seus modelos ou recuperaron a súa actividade
tradicional, senón que en moitos casos convertéronse en
novos espazos para manifestacións culturais relacionadas -
ou non tanto - coa gastronomía e a tradición. Fóronse adap-
tando aos novos costumes do consumidor, seguindo diferen-
tes modelos: uns cun cambio radical dirixido cara á
restauración e o turismo, e outros mantendo a súa verdadeira
razón de ser: o abastecemento de produtos frescos de cali-
dade con predominio dos producidos nas súas propias collei-
tas, como elemento diferenciador do resto, incorporación de
novas experiencias vinculadas a produtos, gastronomía local,
cultura etc.

Irisarri + Piñera
Jesús Irisarri Castro e Guadalupe Piñera Manso son arqui-

tectos con oficina en Vigo. Son profesores de Proxectos Ar-
quitectónicos da Escola de Arquitectura de Coruña. Jesús
Irisarri foi profesor convidado na E.T.S. de Arquitectura de
Navarra, Madrid e  Sevilla, así como do “International Labo-
ratory of Architecture and Urban Design” en Venecia. Profe-
sores do Master Cidade e Sustentabilidade da E.T.S. de
Arquitectura de Sevilla, do Master do Paisaxe Fundación
Juana de Veiga da E.T.S. de Arquitectura de Coruña e Uni-
versidade de Santiago de Compostela, Master Urbanismo e
espazo público a E.T.S. de Arquitectura de Coruña e profe-
sores do grao Arquitectura de Interiores da E.T.S. de Arqui-
tectura de Coruña.

Xosé Bar Bóo
Xosé Bar Bóo (1922-94) obtivo

o Título de Arquitecto (1957) e o de
Doutor (1964) pola Escola Técnica
Superior de Arquitectura de Madrid.
Foi fundador do Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia (1973) do
que sería decano (1977-79) e vice-
presidente do Consejo Superior de
los Colegios de Arquitectos de Es-
paña (1976-1977). Exerceu o seu
labor docente como profesor da Es-
cola Técnica Superior de Arquitec-
tura da Coruña desde 1985.
Participou activamente noutros ám-
bitos como a ecoloxía ou a sociolo-
xía, desde os que reivindicou a
identidade territorial, cultural e so-
cial do pobo galego, destacando as
fundacións da Asociación para a De-
fensa Ecolóxica de Galicia (ADEGA)
en 1974 (presidente 1979-80), do
Museo do Pobo Galego en 1976 (pa-
trón 1976-94) e do Círculo de Infor-
mación e Estudos Sociais (CIES) en
1977 (presidente 1977-94). Tamén
pertenceu ao Seminario de Estudos
Galegos (1982-94). 

A súa obra, desenvolvida practi-
camente na súa totalidade en Gali-
cia, principalmente en Vigo, a súa
cidade natal, abarca todo tipo de

escalas desde o plan urbano ata o
deseño de mobiliario e ocupa un
lugar protagonista na arquitectura
española da segunda metade do sé-
culo XX. Comeza a súa actividade
profesional co edificio Bar Bóo
(1957), unha obra de sorprendente
madurez coa que se sitúa á van-
garda da recuperación da arquitec-
tura moderna en Galicia e que foi
catalogada polo primeiro Rexistro
DOCOMOMO ibérico. Tras un certo
purismo inicial, coincide con desta-
cados arquitectos da súa xeración
ao cuestionar a ortodoxia moderna
para adaptala ás particularidades do

territorio. As acusadas característi-
cas do medio galego, a súa topogra-
fía, climatoloxía, substrato
antropolóxico, etc., son determi-
nantes na obra de Xosé Bar. Entre
os edificios de uso público destacan
o Sanatorio Neuropsiquiátrico "El
Pinar" (1965), o Policlínico "CIES"
(1967), a Igrexa Parroquial da nosa
Señora das Neves (1968) ou os Xul-
gados da Coruña (1985); e no ám-
bito residencial, o mencionado
edificio Bar Bóo, a Casa Ibáñez Al-
decoa (1963), os Bloques de Viven-
das para Militares (1965) e a Casa
Horyaans (1972) entre outras. 



NOVAS DE TURONIO | xuño de 201622

Louriña
O PORRIÑO

P
ersoal dependente da
Concellería de Limpeza e
Parques e Xardíns, reali-

zou, no último mes máis de 120
accións de desbroce, limpeza,
rego, baldeo, corte de césped,
retirada de lixo e enseres e ba-
rrido en Cans, Atios, Torneiros,
centro do Porriño, Pontellas,
Carracido, Budiño, Chenlo e
Mosende. 

Segundo sinalou este xoves
o concelleiro, Orlando Már-
quez, as actuacións abranguen
as Fases II, III, IV e V, Xun-
tanza, xardineiras, de Tornei-
ros, o Colexio Municipal,
Carretera cultural, Torreiro-
San Campio de Pontellas, o
barrio da Liboeira, barrio do
Pego, As Sinsoas ou o Parque
de Vilafría, en Atios; Orbenlle-
Laguna, Parque de Eirís ou Co-
lexio Municipal en Budiño,
ademáis de O Paseo do Louro,
San Benito, a rúas Paz Varela,

Avenida de Galicia, Pio XII,
San Benito, San Sebastián,
Monte Alto, Domingo Bueno,
Subia á Risca, Fernández Areal
ou Doutror Paz Varela.

A vindeira semana seguirán
os traballos en Mosende, Ponte-
llas, Chenlo, Budiño, Torneiros
e zonas do centro da vila, unha
labor para a que a concellería

disporá dun novo vehículo Ford
Transit con volquete, capaci-
dade para seis persoas e posi-
bilidade de carga de preto de
1.700 quilos que permitirá “axi-
lizar” os traballos que ata o da-
gora se facían con dúas
furgonetas e un camión que
había que compartir coa Conce-
llería de Vías e Obras.      

Máis de 120 accións de limpeza nas
parroquias e no centro no último mes

G
razas a unha subvención
de 150.000 € aprobada
pola Deputación de Ponte-

vedra, o Concello do Porriño po-
derá acometer a mellora das
instalacións de alumeado público
exterior en distintos puntos das
parroquias de Mosende, Pontellas,
Torneiros e Budiño.

Segundo explica o concelleiro
de Vías e Obras, Manuel Carrera,
estas actuacións teñen varios ob-
xectivos: a adaptación das insta-
lación exterior á lexislación
vixente, regularizar a modalidade
de contratación do subministro,
que está obsoleta, garantir as
inspeccións regulamentarias e,
sobre de todo, que o nivel de ilu-
minación sexa notablemente me-
llor nas estradas, pistas e rúas da
vila, pola que pasan os veciños
todos os días.

Ademais de todo isto, o novo
alumeado, formado por 460
novas luminarias de tecnoloxía
LED de 30 e 60 W, permitirá un

aforro de máis de 90.000 kWh,
máis de 10.000 € anuais na fac-
tura da luz que ten que pagar o
Concello e suporá unha diminu-
ción da emisión de 20.000 quilos
de CO2 á atmosfera cada ano.

Nos vindeiros días empezará a
retirada e substitución das vellas
lámpadas de vapor de sodio de
150 e 70 W e as de vapor de mer-
curio de 80 W que, ademais de
contaminar moito máis que as
novas LED, ofrecen rendementos
moito menores. Ao mesmo
tempo, se executarán redes de
terra e  se colocarán novos ca-
dros de mando e protección,
equipados cos elementos que
permitirán adaptar a nova insta-
lación ao regulamento legal.

Manuel Carrera engade que o
cambio do alumeado se realizará
garantindo que non haberá par-
tes que queden a escuras e, por
suposto, garantindo a seguridade
dos veciños e dos seus bens e
propiedades.

Melloras no alumeado en Mosende,
Pontellas, Torneiros e Budiño

A
alcaldesa do Porriño
convocará nos vindeiros
días aos representantes

dos grupos municipais do Par-
tido Popular, BNG e EU Son,
para entregarlles o borrador
dos orzamentos, explicarlles os
obxectivos dos mesmos e co-
ñecer as súas propostas e  opi-
nións.

Eva García de la Torre sina-
lará aos voceiros que os plan-
texamentos do goberno local
dan prioridade ao Gasto Social
que abrangue un incremento
das partidas para casos de
emerxencia; a sinatura de con-
venios con entidades financei-
ras para a cesión de inmobles
que facilite ao Concello poder
ofrecer a familias en situación
de necesidade un lugar no que
vivir, pagando alugueiros acce-
síbeis; novos Plans de Em-
prego, un de inserción e outro
específico para mulleres que,
“representan o 33% de todos
os veciños do Porriño que

están no paro”; asimesmo, ha-
berá unha partida destinada a
becas para rapazas e rapaces
que, tendo un bo expediente
académico, non poden conti-
nuar cos estudos por falla de
medios para a compra de libro,
material ou para o despraza-
mentos.

García de la Torre sinalará
aos representantes dos grupos
municipais, entre outras consi-
derancións, que o borrador or-
zamentario contempla, tamén,
un plan de investimentos pú-
blicos a catro anos, dando
prioridade ao remate do sanea-
mento en todo o Concello e á
mellora dos servizos munici-
pais en todas as parroquias,
posibilidade que, subliña, “é
posible tendo en conta que o
Concello do Porriño é unha das
entidades locais máis sanea-
das, non so de Galicia, senón
de toda España”. 

Ademais, a alcaldesa expli-
cará que ven de aceptar a re-

nuncia do interventor munici-
pal ao que considera “un estu-
pendo profesional” pero que,
pola falla de tempo material,
non podía atender aos moitos
asuntos que se plantexan no
Concello do Porriño que, nos
últimos meses, estaban su-
frindo demoras. 

Eva García de la Torre su-
bliña que o interventor, que
ten a súa praza en Sanxenxo,
so podía desprazarse ao Po-
rriño dúas tardes á semana nas
que, ademais, tiña que atender
os asuntos do Consorcio de
Auga do Louro, “o cal era cla-
ramente insuficiente para as
nosas necesidades”.

Nos vindeiros días, indica a
alcaldesa, se incorporará unha
interventora que estará no Po-
rriño dous días enteiros e unha
tarde, todas as semanas, ata
que sexa posible o nomea-
mento dun interventor con
praza fixa na vila en marzo de
2017.    

A alcaldesa convocará aos voceiros dos grupos
municipais  do PP, BNG e EU-Son para
presentarlles o borrador do orzamento e

informarlles sobre a renuncia do interventor A
árbore que caeu este mér-
cores pola tarde no Parque
do Cristo, no Porriño, xa foi

retirado por efectivos da Policía
Local, voluntarios de Protección
Civil e persoal da Concellería de
Parques e Xardíns que, asimesmo,
acordoaron o lugar e o limparo ao
longo desta maña, logo de cons-
tatar os danos materiais causados
na varanda e nos postes de pedra
da mesma.

Este venres, persoal especia-
lizado de Adoa examinará un por

un o resta das árbores para
comprobar o seu estado e deci-
dir si as mesmas, plantadas hai
medio século, se talan ou se
arrincan para evitar riscos aos
veciños.

Dacordo coas primeiras impre-
sións, o vento e a choiva, que foi
abrandado o terreo, causaron a
caída da árbore que, ademais,
tiña parte do tronco apodrecido,
o que fai temer que o resto das
árbores do parque poidan estar
no mesmo estado.

Especialistas de Adoa revisaran ás
árbores do Parque do Cristo
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O
día 1 de xuño tivo lugar
unha reunión, na sede
da Entidade Local

Menor de Camposancos, entre
unha representación dos traba-
lladores do estaleiro Joaquín
Castro e o equipo de goberno da
Entidade Local. A esta reunión
asistiu tamén un representante
da CIGA e o alcalde da Guarda
Antonio Lomba.

O motivo da reunión era co-
ñecer as preocupacións dos tra-
balladores e poñer no seu
coñecemento o desencontro que
manteñen, dende fai un tempo,
empresa e administración. Este
situación, motivada pola falta de
acordo nos termos da concesión,
vese agravada polos impagos da
concesionaria. Para evitar a
prescrición da débeda a Entidade
Local fixo unha reclamación no
xulgado despois de aprobar esta
medida no último pleno cos
votos favorables do equipo do
goberno e da vocal do BNG.

O representante da CIGA ape-
lou á sensibilidade dos respon-
sables da Entidade no que
respecta a situación laboral dos
traballadores e a importancia do

centro de traballo para o em-
prego e a economía locais.

O goberno da Entidade mos-
trou boa disposición para reto-
mar os contactos co empresario
sempre e cando este satisfaga a
débeda que mantén coa admi-
nistración. Neste punto o al-
calde da Guarda ofreceuse a
mediar entre as partes para in-
tentar chegar a un acordo que
regularice a débeda e permita a
actualización do contrato de
concesión de maneira satisfac-
toria para tódalas partes.

Tanto o concello da Guarda
como a Entidade Local Menor de
Camposancos están preocupa-
dos polo mantemento do centro
de traballo e os empregos que
xera, pero expresáronlle ao re-
presentante sindical e aos tra-
balladores que teñen a obriga
de velar polo público e que non
poden permitir a prescrición nin
o aumento da débeda que a em-
presa ten coa Entidade Local.

O alcalde está facendo as
xestións oportunas para intentar
regularizar a relación entre o es-
taleiro e a Entidade Local Menor
de Camposancos.

O alcalde da Guarda media
entre o estaleiro Joaquín
Castro e a Entidade Local
Menor de Camposancos

E
stes días estanse a realizar
na céntrica rúa Guardesa de
Manuel Álvarez obras de re-

posición da traída de auga. O con-
cello acomete estas obras de
renovación da instalación pola
gran cantidade de avarías que se
producen nesta rúa debido a anti-
güidade da instalación. 

As obras realízanse nas dúas
beirarrúas e consisten na substi-
tución dos tubos de fibroce-
mento por polietileno,
renovando tanto da canalización
principal como as acometidas. A
nova canalización realízase no
espazo que vai dende as xardi-
neiras ata a estrada, aprovei-
tando para incorporar esta franxa
das beirarrúas de aproximada-
mente un metro para anchear o
vial. Isto permitira, modificando
o seu eixe, habilitar aparcamento
en batería pola banda que da ao
monte Trega. Con esta actuación
está previsto un aumento das
prazas de aparcamento en 25 ser
cambiar practicamente as carac-
terísticas da rúa. Queda para
unha futura actuación a renova-
ción das beirarrúas.

Está acordado coa empresa

que durante as obras se produzan
as mínimas molestias posibles,
afectarán as prazas de aparca-
mento e haberá cortes de auga,
debidamente anunciados, cando
se produzan as novas conexións,
pero en ningún caso se produci-
rán cortes de tráfico. Nos días
pasados o alcalde, Antonio

Lomba, e o concelleiro de vías e
obras, Miguel Español, mantive-
ron unha reunión cos comercian-
tes e veciños afectados para
informar dos pormenores das
obras. A empresa ten previsto, se
non aparecen inconvenientes,
que finalicen na primeira semana
do mes de xullo.

O Concello da Guarda realiza a reposición
da traída de auga e ampliación do
aparcamento en Manuel Álvarez 
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O
alcalde , Antonio Lomba ,
e a Concelleira de Tu-
rismo, Montserrat Maga-

llanes , acudiron ao acto de
entrega das bandeiras azuis e as
distincións de sendeiros azuis que
tivo lugar na Praia de Bastia-
gueiro,  en Oleiros (A Coruña).

Ata alí desprazáronse alcaldes
e responsables de tódolos conce-
llos recoñecidos pola Asociación
de Educación Ambiental e do
Consumidor (ADEAC) coas ban-
deiras azuis e sendeiros azuis
para recoller tales distincións.

Asistiron o presidente da
ADEAC, José Ramón Sánchez
Moro, a Conselleira de Medio Am-
biente, e o Presidente da Xunta

de Galicia,  O alcalde de Oleiros,
García Seoane, actuou de anfi-
trión nunha xornada adicada a re-
coñecer os esforzos dos concellos
galegos que puxeron a Galicia á
cabeza das comunidades con máis
bandeiras azuis, cun total de 141
distincións. Destas. 123 foron ou-
torgadas a praias de 38 concellos
e 18 a portos deportivos. Hai que
sumarlle 21 distincións de sendei-
ros azuis, 12 centros azuis e dous
recoñecementos especiais ás úni-
cas praias que levan acadando a
bandeira azul 30 anos consecuti-
vos:  Bastiagueiro, anfitrioa, e a
praia  de Miño, no concello do
mesmo nome.

O Concello da Guarda foi dis-

tinguido con dúas bandeiras:
praia de  Area Grande e O Muíño;
así como o sendeiro azul, de 5,6
quilómetros, que une ambos
areais.

Os criterios esixidos están re-
lacionados coa calidade das
augas,  a seguridade, a completa
dotación de servizos, a accesibi-
lidade, a atinada xestión ambien-
tal e a sostibilidade dos areais e
das dársenas. 

Á vez que se produce isto, o
Concello da Guarda está traba-
llando na contratación de soco-
rristas e na limpeza e adecuación
dos areais da vila para telos en
perfecto estado cara o inminente
comezo do verán.

Bandeiras azuis para as praias de
Area Grande e o Muiño

E
ste martes 14 de xuño, ás
13h, tivo lugar na Casa do
Concello da Guarda a presen-

tación da Exposición “Exodus” que
acolle o edificio do 14 ao 29 de
xuño.

A Guarda inicia así o perco-
rrido desta mostra fotográfica,
organizada pola Deputación de
Pontevedra, que amosa fotogra-
fías sobre refuxiados tomadas
polos fotoxornalistas galegos Fe-
lipe Carnotto e Adrián Irago du-
rante os meses de setembro e
outubro de 2015.

A este acto acudiron o alcalde
da Guarda, Antonio Lomba, a
Concelleira de Turismo, Montse-
rrat Magallanes, a Concelleira de

Cultura, Elena Baz, a Concelleira
de Servizos Sociais, Teresa Vi-
cente Baz e a Deputada de Cohe-
sión Social, Digna Rosa Rivas.

A mostra conta cun total de
30 obras que documentan as vi-
vencias dos refuxiados que foxen
de distintos conflitos bélicos
para chegar a Lesbos e percorrer
os Balcáns na busca dun novo
fogar en Europa.

A exposición permanecerá na
Casa do Concello da Guarda ata o
día 29 para que todo o que o de-
sexe poida achegarse en horario
de 8 a 14 horas e contemplar
estas sobrecolledoras imaxes,
que buscan concienciar sobre a
situación dos refuxiados.

A exposición Exodus, na Casa do Concello

O
alcalde da Guarda e as
concelleiras de Cultura
e Turismo acudiron  ao

Palacete das Mendoza, sede de
Turismo Rías Baixas en Ponteve-
dra, para presentar unha nova
edición da Festa da Langosta da
Guarda.

Alí foron recibidos pola Pre-
sidenta da Deputación  nun
acto adicado á ensalzar a festa
máis representativa da gastro-
nomía da Guarda, recoñecida
tamén en toda a xeografía ga-
lega e norte de Portugal. O al-
calde da Guarda convidou a
todos os que o desexen a asis-
tir á Festa da Langosta e da co-
ciña mariñeira que se celebra
na Guarda os días 1, 2 e 3 de
xullo na que, ademais de ato-
par gastronomía da mellor ca-
lidade, tamén terán unha
ampla e variada oferta musical
e deportiva coa celebración,
por exemplo, da Travesía a

Nado do Porto da Guarda.
A Presidenta da Deputación,

boa coñecedora da Guarda e da
vida e gastronomía da locali-
dade, deu fe do bo facer e do
bo produto do lugar, pero
quixo destacar a calidade das
súas xentes e convidar a todos
os pontevedreses, pontevedre-
sas e persoas vidas de toda Ga-
licia a chegarse a un lugar,
cunha paisaxe e vida sociocul-
tural única. Sen esquecer as
delicias culinarias que poderán
degustar. 

Para demostrar isto o acto
contou con Flor Mª Rosario,
propietaria do Restaurante
Cangrexal, que colabora na
Festa da Langosta e con Lázaro
Moreno, xerente da bodega
Valtea, encargados de ensinar
aos presentes unha pequena
mostra do que se poderán ato-
par a primeira fin de semana
de xullo na Guarda.

Presentación da 26ª Festa
da Langosta e da Cociña
Mariñeira da Guarda
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M
ais de trescentos  deportistas deronse cita o pa-
sado domingo no pabillón Municipal de Tui no
III Campionato Iberico de Kung- Fu Tradicional

e Moderno, organizado pola Federación Galega de Kung-
Foi  patrocinado pola Eurocidade Tui - Valença  e co
apoio da Xunta de Galicia e da  Secretaria Xeral para o
Deporte.

Esta  cita ven a confirmar o seo  carácter internacional
coa  participación de distintas partes de España  e Por-
tugal que fixeron  gala  dun  altísimo nivel técnico.

A  competición  desarrollouse  nas modalidades de
Kung- Fu Moderno a nivel individual e  Kung- Fu Tradi-
cional Individual e por equipos.

O Club local resultou  claro dominador con cinco mé-
dallas  de ouro, sete medalIas de prata, e  catro medall
as de bronce,  revalidando títulos nas máximas categorías
de Cinturón Negro e o  Campión Absoluto Individual. Cabe
destarcar a  deportista  Yasmina  Mauricio Damas con duas
medaias de ouro e Campiona absoluta individual 

CATEGORIA INDIVIDUAL , MEDALLAS DE OURO 
Categoria Marron Veterano - Javier Varela Iglesias , Ca-

tegoría Negro Xuvenil - Yasmina Mauricio Damas, Catego-
ría Negro Senior - Benjamín Prieto Martínez

CATEGORIA INDIVIDUAL, MEDALLAS DE PRATA
Categoría Azul  Xuvenil - Ayoub Bacha. Categoría Ma-

rron Xuvenil- Gabriela Nascimento Passos. Categoría
Negro Xuvenil - Miguel Santos Martínez

CATEGORIA INDIVIDUAL, MEDAIAS DE BRONCE
Categoría Azul  Senior - Jose Camilo Rodas Valente.

Categoría Marron Xuvenil- Anxo Moreira Santos. Categoría
Negro  3º Nivel -José Antonio Montero Castiñeira 

CATEGORIA EQUIPOS, MEDAIAS DE OURO 
Equipo Categoria Marron Xuvenil- Gema Blanco Núñez

, Yago Domínguez Nuñez, Fabiana Villarroel Rodríguez ,
Alicia Alonso Ferreira e Uxía  Romero Martínez. Equipo
Categoria Negro Xuvenil - Yasmina Mauricio Damas , Mi-
guel SantosMartínez , Cristina Soutelo González  e  Paula
Pérez García. 

CATEGORIA EQUIPOS, MEDAIAS DE PRATA 
Equipo Categoria Marron Xuvenil-Gabriela Nascimento

Passos, luis Flavio Pereira Prado, Sergey Kokhan Kokhan
e Rafael Gomes Amorim. Equipo Categoria Negro Alevin-
Noemi Méndez Barbosa, Adriana Gomes Pereira, Valle Gon-
zález Fernández e Adriana Ferreira Fernandes. Equipo Ca-
tegoria Negro Infantil-Isaac Andre Dacunha Graça, Javier
Gonzalez Nicora, Jorge Pérez Vazquez e Sergio Taboas
González. Equipo Categoria Negro Xuvenil - Tania lourido
Barbosa, Maria García Gregores, Lucia Soutelo Gonzalez e
Paulo Daniel Alonso Rodríguez 

CATEGORIA EQUIPOS, MEDAIAS DE BRONCE 
Equipo Categoria Negro Xuvenil- Javier Veiga Martinez

, Miguel Amoedo Coello, Jacobo Pereira Amaral e  Brais
Pereira Alvarez.

O Club DI-SOM TUI confirma o seu liderazgo no
III Campionato Ibérico de Kung-Fu tradicional e moderno
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C
omida caseira para levar ou
comer no lugar, conservas ve-
xetais, floristería e plantas e

unha nova froitería con produtos eco-
lóxicos, súmanse á oferta da nova
praza de abastos tomiñesa.

Trátase de “ O Fogón”, “Petiscos”,  a
Floristería Marisa Baquero e por  último,
Ana María Benavídez, propietaria do
posto "A horta da vella

A alcaldesa de Tomiño, Sandra Gon-
zález, manifestou a súa satisfacción
pola incorporación destas catro novas
empresas gastronómicas que veñen a
amplar e diversificar a oferta de cali-
dade do Mercado Municipal, contri-
buído, ademais, á dinamización do
comercio e da vida social da vila.

Catro novos praceiros
incorpóranse ao mercado

M
il metros cúbicos de
area, serán necesarios
para acondicionar a

Praia de Goián, situada á beira
do Espazo Fortaleza, despois dos
danos ocasionados polos tempo-
rais e aumento desmesurado do
caudal do río Miño durante os
últimos meses.

Francisco Campo Lago, conce-
lleiro de Vías e Obras, explica que
se trata de obras de carácter ex-
cepcional, xa que o estado en que
quedaron as instalacións imposi-
bilita totalmente o uso das mes-

mas por parte da veciñanza. “Son
obras de carácter excepcional, que
contan con todos os permisos e
autorizacións necesarios dos orga-
nismos correspondentes (Patrimo-
nio, Rede Natura, Costas, etc.)”,
aclara.

A intervención consistiu con-
cretamente, en reconstruír os ac-
cesos ás praias e a zona de
duchas, por afundimento, cun in-
vestimento que rolda os 20.000
euros.

A area necesaria para rechear
a praia, é de balde, xa que pro-

cede da zona da desembocadura
do Miño, onde era necesario dra-
gar o canal do ferry entre A
Guarda e Caminha.

Por outra banda, será necesa-
rio reconstruír tamén o pantalán,
que foi seriamente danado e des-
prazado do seu lugar orixinal va-
rios metros.

Paralelamente, o Concello está
a acondicionar o Espazo Fortaleza
de cara ao verán, procedendo á
limpeza, corte da herba, e outras
tarefas de mantemento e conser-
vación.

O Concello acondiciona a praia de Goián e o Espazo
Fortaleza, de cara ao verán

A
Sala I de Exposicións do
Centro Cultural da Guarda
acolle, ata o día 30 de

xuño, a mostra “Mulleres Gale-
gas na Historia”, que pode ser
visitada en horario de 9 a 14
horas.

Trátase dunha exposición na
que se poderán ver imaxes e co-
ñecer máis da biografía dalgun-
has das mulleres máis
importantes e singulares que
marcaron a historia do noso país. 

Entre as presentes nesta ex-
posición atópanse 17 das mulle-
res máis destacadas en
diferentes ámbitos, como a cul-
tura ou a política, ao longo da
historia de Galicia. Por resaltar
algúns nomes, entre as biogra-

fías homenaxeadas están pre-
sentes figuras tan coñecidas
como a poetisa Rosalía de Cas-
tro, escritora de “Cantares Gale-
gos” e  “Follas Novas”, dúas das
obras cumbre da literatura ga-
lega; María Pita, heroína coru-
ñesa que se fixo célebre pola
súa participación na defensa da
cidade fronte a unha flota in-
glesa comandada por Drake en
maio de 1589; a destacada avo-
gada e feminista do século XIX
Concepción Arenal ou a icona da
belle époque europea La Bella
Otero.

Tamén están presentes na ex-
posición figuras menos coñeci-
das pero igualmente
salientables como a soldadeira

medieval e muller transgresora
María Balteira; a mestra pioneira
Ernestina Otero;  Julia Mingui-
llón, única muller que obtivo a
primeira medalla de Primeira
Clase nunha Exposición Nacional
de Belas Artes; María Castaña,
de quen se di que encabezou
unha revolta contra o señor feu-
dal, frei Pedro López Aguiar, no
século XIV ou a autora do pri-
meiro texto moderno feminista,
Emilia Pardo Bazán. A lista con-
tinúa cos nomes de Inés de Cas-
tro, María Soliña, Maruja Mallo,
Xela Arias, Enriqueta Otero,
María Casares, María Antonia
Dans e Filomena Dato, todas
elas pezas fundamentais da nosa
historia.

Exposición Mulleres Galegas na
Historia, no Centro Cultural da Guarda

TOMIÑO



27NOVAS DE TURONIO | xuño de 2016

Redondela
REDONDELA

O
s festexos comezarán o
xoves 23, a programa-
ción desta xornada con-

tará, entre outras, co
espectáculo de animación a
cargo do Compañía Troula Ani-
mación baixo o título de “Erran-
tes” que dará paso a partir das
00:00h á esperada fogueira de
San Xoán para iniciarse unha
noite máxica na Praia de Area-
longa  e que continuará cunha
sesión de DJ´s na propia Praia.

Durante todo o fin de semana
tamén poderase gozar do VI
Campionato Galego de Balonmán
Praia organizado polo Club Ba-
lonmán Chapela que xuntará aos
mellores equipos de balonmán
Praia de Galicia

Grazas a iniciativa de diversos
colectivos veciñais foi posible
deseñar unha ampla variedade
de actividades complementarias
que converterán a Praia de Area-
longa nunha cita obrigada nesta
festividade de San Xoán que

contará con actividades como:
un espectáculo de Flyboard,
unha concentración popular de
gaiteiros, un Mercadillo Popular

Solidario, onde o troco, a com-
pra e venta de produtos de se-
gunda man serán os
protagonistas. Este tipo de mer-
cadillos téñense convertido
nunha actividade que marca ten-
dencia en toda Europa onde re-
ciclaxe, coleccionismo, segunda
man ou vintage, da man de par-
ticulares que baixo unha pers-
pectiva de consumo

colaborativo, se dan cita nestes
rastros de segunda man. 

A festa de San Xoán está or-
ganizada polo Concello de Re-
dondela e a Asociación de
Empresarios de Redondela e
conta coa colaboración do Cír-
culo Cultural Recreativo de Cha-
pela, Balonmán Chapela e a
Comunidade de Montes de Cha-
pela.  

Empresarios e Concello revitalizan o San Xoán

Dende o xoves 23 ata o sábado 25 de
xuño na praia de Arealongo de Chapela

celebrarase o San Xoán

O
concelleiro do BNG, Xoán
Carlos González, “respon-
sabiliza ao alcalde de Re-

dondela de actuar de xeito
caprichoso, con único afán reca-
datorio”.

Con data dezaoito de maio,
emitíuse sentanza do xulgado
contencioso-administrativo nº1
de Vigo, contra a resolución asi-
nada en decembros de 2015,
polo alcalde de Redondela, de-
sestimando as reclamacións, re-
feridas ao cobro de taxas do lixo
dese mesmo ano.

En outubro do ano pasado
media ducia de veciños de A Te-
lleira, en Cesantes, recibiron no-
tificación do Concello de
Redondela, co fin de cobrarlles
71 euros pola recollida do lixo
do ano 2015. Presentaron as
preceptivas reclamacións, ao
considerar que se estaban con-
culdando os seus dereitos cida-

dáns. 
Malia que as reclamacións se

realizaron en tempo e forma, Ja-
vier Bas fixo caso omiso das
mesmas. “Tratábase dunha me-
dida sen base, cun único afán
recadatorio, mais o alcalde de
Redondela, pretendeu impoñer a
súa vontade”, considera o con-
celleiro do BNG, Xoán Carlos
González.

“O grupo de afectados de A
Telleira, víronse obrigados a
prantexar un demanda na que
solicitaban que se lles aplicara a
cota reducida, como estaba a su-
ceder ata outubro de 2015”,
aclara o concelleiro nacionalista.
Despois de varios meses, final-
mente o xulgado deulles a razón
a este grupo de veciños. 

Xoán Carlos González afirma
que chegar a celebrar un xuizo,
“foi única e exclusivamente por
obcecación do alcalde de Redon-

dela. Á vista de todos os datos,
estaba claro que o grupo de ve-
ciños tiñan dereito a que se lles
aplicara a cota reducida. No seu
afán por por medio dunha apli-

cación sesgada da taxa do lixo ,
dando novamente a imaxe de bo
xestor, Javier Bas, obviou os de-
reitos destes veciños de A Te-
lleira”.

O concello obrigado a devolver a taxa do lixo, a
veciños de A Telleira.

A
medida que as obras da
ampliación da AP-9 avan-
zan no termo municipal de

Redondela, existe unha maior in-
quedanza entre os veciños e ve-
ciñas das zoas afectadas, ante o
negativo impacto que esta am-
pliación vai supoñer nas súas
vidas. Xunto á contaminación
acústica, ao aumentar o tráfico
rodado, as afeccións das viven-
das de Chapela, suporá un novo
atranco no desenvolvemento ur-
banístico. Co prantexamento de
AUDASA, e do Ministerio de Fo-
mento, arredor de catrocentas vi-
vendas vanse ver afectadas no
futuro, para acometer obras de
acondicionamento, ou mellora,
só nesta parroquia.

A ampliación da Autoestrada
supón agravar a situación urba-
nística de moitas vivendas. Au-
méntase o tamaño tanto da zoa
de dominio público, zoa de servi-
dume e zoa de afección, polo ha-
berá un maior número de
vivendas, inmobles, edificios pú-
blicos e privados afectados.
“Dende BNG-Nós Candidatura Ga-
lega, imos recuperar a iniciativa
para que a Autoestrada pase a ser
unha Vía Urbana. Deste xeito po-
deríase establecer un límite da
velocidade dos vehículos, miti-
gando a contaminación acústica.
Pero un dos aspectos máis salien-
tábeis, sería que a estrada con-
vencional reduciría as afeccións
sobre as vivendas, a menos dun
terzo do que a obra de AUDASA,
establece”.

Segundo os nacionalistas,
esta xa foi unha proposta que
presentou o BNG en diversas
ocasións, e nas que o Ministe-
rio, refén de AUDASA, sempre
rexeitou. “ Somentes a presenza
do BNG-NÓS Candidatura Ga-
lega, permitirá que esta cues-
tión se retome. Luís Bará,
cabeza de candidatura por Pon-
tevedra, comprometeuse o día
13 en Redondela, a defender
esta aspiración dos miles de ve-
ciños e veciñas de Redondela e
Vigo, no Congreso.

O BNG-NÓS,
aposta por
converter en
vía urbana a
autoestrada
dende Rande.
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Val Miñor

O
novo centro de saúde de
Panxón (Nigrán) iniciou o
seu funcionamento o luns

día 20 de xuño. Así, unha vez re-
matada a obra, e tras proceder ao
seu equipamento e dotación, o
Servizo Galego de Saúde xa está en
condicións de poñer a disposición
da poboación de Nigrán esta nova
infraestrutura sanitaria.

Este novo centro ven substi-
tuír ao centro sanitario actual,
polo que o traslado realizouse o
venres 17, coa fin de minimizar
o impacto na actividade asisten-
cial.

As instalacións, enmarcadas
na modernización de infraestru-
turas da rede de Atención Prima-
ria que recolle a Estratexia
Sergas, e cofinanciadas con fon-
dos FEDER, contan cun investi-
mento de 1,8 millóns de euros.

Máis consultas e área especí-
fica de nenos 

Segundo afirma o xerente da

EOXI de Vigo, Félix Rubial “este
centro era absolutamente priori-
tario na nosa planificación sani-
taria, xa que o actual presenta
claras limitacións espaciais e al-
gunhas deficiencias estruturais.
Necesitabamos un centro novo,
cunha instalacións modernas, e
con espazos axeitados para me-
llorar a confortabilidade dos
usuarios e facilitar a actividade
dos profesionais”.

O novo edificio de Atención
primaria, cunha superficie cons-
truída de 1.375 metros cadrados,
dispón dunha maior dotación de
consultas das que ten o centro
actual, así como dunha área di-
ferenciada de pediatría.

En total, conta con 12 consul-
tas na área de medicina xeral
(seis de medicina xeral e seis de
enfermaría), fronte ao equipa-
mento do actual, con cinco salas
para médicos e outras catro para
enfermaría.

En canto á área pediátrica,
dispón dunha consulta de pedia-
tría e outra de enfermaría pediá-
trica, así como dunha sala de
espera, con aseo, específica para
os nenos e nenas.

Outros dos servizos que se in-
corporan ao novo centro son una
sala de extraccións -no actual
non se dispón dela- e una sala
polivalente, que permitirá diver-
sas actividades como a atención
urxente e a observación de pa-
cientes.

Dispón tamén duna sala de
técnicas para cirurxía menor, sala
de xuntas, sala de estar do per-
soal, aseos, recepción, arquivos e
almacéns, e todos os servizos ne-
cesarios para o correcto funcio-
namento do centro.

Ademais, conta tamén con as-

censor, o que facilita a accesibi-
lidade dos pacientes ao sistema
sanitario.

Equipamento actualizado
As novas dependencias están

dotadas de todos os medios téc-
nicos e diagnóstico necesarios,
que permitirán incrementar a ca-
pacidade resolutiva deste nivel
asistencial. Neste senso, hai que
subliñar que conta cun equipa-
mento de tecnoloxía sanitaria
completamente renovado: elec-
trocardiógrado, espirómetro, des-
fibriladores e oxímetros de pulso.

Isto facilitará que os seus pro-
fesionais, ademais de realizar a
propia actividade asistencial,
poidan realizar actividades pre-
ventivas e desenvolver os progra-
mas de protección e promoción
da saúde (programa do neno san;

programa de atención ao pa-
ciente crónico; o control do tra-
tamento con anticoagulantes
orais, SINTRON; e atención á Mu-
ller, entre outros.

Datos asistenciais
O centro de saúde de Panxón

dá cobertura a unha poboación
de 7.574 usuarios, dos que 924
son nenos menores de 14 anos.

O seu cadro de persoal está
formado por cinco médicos xe-
rais, un pediatra, seis profesio-
nais de enfermaría e catro PSX
(persoal de servizos xerais).

En canto a actividade asisten-
cial, este equipo multidisciplinar
realizou o pasado ano un total de
45.609 consultas médicas
(39.439 de adultos e 6.170 de
nenos); ademais das 20.600 con-
sultas de enfermaría.

Nigrán estrea centro de saúde en Panxón
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Festa do Vinho Tinto en Tangil e Festa da Sementeira en Corzáns

Um sábado com chuva dispersa, ora amena ora intensa, e um domingo solarengo,
trouxeram muitas pessoas à 6ª Feira do Vinho Tinto de Tangil. 

O domingo 15 de maio chegaba a décima edición da Sementeira e Música en Corzáns,
Salvaterra de Miño, coas actuacións de ronco&fol, a banda de gaitas Pontenova e o
grupo Quempallou.
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Opinión

D
ende as terras ancestrais de Troña,
os meus benqueridos veciños
levan tempo transmitíndome

como formiguiñas laboriosas, multitude de
novas que se van producindo naquelas te-
rras que tanto boto de menos e que moti-
vos insalvables fanme imposible estar ao
carón deles, para axudalos en todo aquilo
que lles fora menester, resolver e interce-
der por eles ante aqueles persoeiros que
puideran impedir que os meus compatrio-
tas poidan levar unha vida cada vez me-
llor. Por este motivo, a partir de hoxe
solicitarei o apoio daqueles medios que
mo presten para denunciar, meter a man
na chaga e pór en solfa aqueles temas que
por decoro, medo, ridículo se calan publi-
camente.

Cóntanme que a cousa política do Con-
cello de Ponteareas anda un pouco tola, a
mensaxe que se transmite o goberno local,
que aprenderon dende o primeiro momento
en que colleron as rendas da municipali-
dade,  e que serve para todo,  é: “Non hai
cartos”, sr. Alcalde vimos pedirlle unha axu-
diña para... resposta: Non hai cartos!...
Señor alcalde vimos pedirlle para que deixe

de chover. Resposta: Non hai cartos!
Tamén me contan que, o que antes era

branco, cando estaban na Oposición, agora
é negro,  e os que antes gobernaban aque-
las terras tiñan que facer moito e ben; pe-
dían mellores soldos para os empregados
municipais; os servizos municipais tiñan
que ser levados a cabo por persoal pro-
pio,…, , agora daquilo, nada; dise están
contratando empresas externas  para cum-
prir cos servizos que debe prestar esa ins-
titución. Aínda máis,  eliminan prazas que
estaban sen cubrir e convocan outras cuns
soldos moi superiores ao resto dos empre-
gados municipais creando desigualdades
entre os funcionarios. 

Dende a miña atalaia histórica no al-
canzo a comprender como aquelas forzas
políticas que ata agora pedían, esixían,
criticaban aos gobernantes anteriores es-
tean caladiñas coma mortos. Nin sequera
os sindicatos, tan chamados ata agora a
mobilizarse, din esta boca é miña.

Tamén me chegan rumores de que se es-
tende unha vaga de medo “oficial” entre os
meus paisanos que cubre estas preciosas te-
rras de Troña;  un “novo clientelismo”; antes,

nos meus tempos chamábase caciquismo ofi-
cial, que está calando calquera forma de
oposición civil organizada. Se é dos meus
ten todo o meu apoio, respostan dende os
órganos do Poder Local; se non é así xa vo-
tarán de novo dentro de tres anos.

Sinto, neste meu retiro histórico, pero
vivo e con gana de axudar aos meus pai-
sanos unha profunda melancolía. Ai se
volveran os meus rexos e fortes castre-
xos!! Ai se as pedras milenarias se volta-
ran lanzas!! 

Novas de Troña Por: Marqués de Troña

“Existe una luz que ilumina
más allá de todas las cosas de la
tierra, más allá de los cielos más
supremos. Esta es la luz que ilu-
mina nuestros corazones” (Upa-
nishad Chandogya 3, 13,7)

F
oi nos anos noventa cando
comenzaron a xurdir unha
serie de preguntas ao noso

protagonista. Javier Akerman
(Vigo, 1959) Comenzou a intere-
sarse por unha serie de temas e
ate o día de hoxe non perdeu esa
curiosidade. ¿Existe unha evolu-
ción nos seres humanos ao logo
dos anos? Cando o escoitamos
falar nos decatamos que real-
mente no seu caso é así. Desde
hai moitos anos leva traballando
no campo da Naturopatía pese a
ter moito interese noutros temas.
É colaborador en diversos medios
de comunicación tanto escritos
como radiofónicos. Ao día de
hoxe ó darse un paseo pola súa
biografía e nos atopamos cunha
persona que quere ser un home
ou mellor dito un ser humano do
noso tempo, aberto a outras re-
alidades que fai súa a máxima de
primero escoitar e logo opinar.
Desde hai uns anos colabora coa
editorial Cydonia radicada en
Vigo. Dende “101 remedios natu-
rales infalibles” hasta “Cocinar
para sanar las emociones. Rece-
tas, dietas y menús para la
mente y el cerebro” Son só al-

gunhas das obras que “o noso
autor” publicado ao longo dos
anos. Ten a ordenación como sa-
cerdote (Patriarcado de Serbia) e
na actualidade é Presbítero da
Comunión Anglicana sendo o pri-
meiro maestro Vajra de Yoga Ti-
betano español reconocido e
fundador do Linaje “Jamyang
Yoga” Recibiu a transmisión do
Lama Norbu (Nurbu Lama) quen
lle nombrou “Guru Vajra Neljor”
(Maestro Vajra de Yoga Tibetano)
amén  doutras actividades que
desenrola. Nos seus textos como
o que presentamos a vostedes
Akerman escribe capítulos cortos
pero  cunha linguaxe accesible
para todo-los lectores. Ao leer o
mesmo lles falamóslles da última
obra publicada: “101 perlas bu-
distas e cristianas para alcanzar
a felicidad” (Tamén en Cydonia)
Atopámonos no mesmo título
con 1001 capítulos e un Epílogo
e pregúntase cuestións como:
“¿Cómo acompañar a los mori-
bundos?, El agradecimiento, la
más poderosa medicina, ¿Cómo
amar a quien nos hace daño, o la
obligación de vivir y el derecho
a morir” son algúns dos pensa-
mentos que ó autor propón ao
lector. Quizaves o que nos inte-
resa son as verbas que a modo de
traballo, de libros, Xabier debulla
e ao escoitalo semella que esta-
mos lendo este novo traballo
pero moi lentamente sopesando

as verbas. Facemos nosas as súas
palabras “Cristo como Dios mani-
festado no home é Buddha como
guía da mente” É importante
falar de conceptos como Deus,
Espiritualidade ou Ateísmo?
Pode un ateo ser creente? O po-
demos le-los textos cristiáns e as
escrituras budistas? Para o noso
autor o importante é poñerse no
lugar do outro e mesmo disfrutar
de como un amigo fala e fala de
fútbol cando a un ou a unha non
lle gusta. En poucas palabras
disfrutar cos demais. Pero quiza-
ves o mais importante do natu-
rópata, do crego e do mestre de
ioga tibetano son as experiencias
que ó longo da súa vida lle leva-
ron a ser o que actualmente é e
a falalo. Durante varios meses
acudíu a visitar a unha persoa
nos seus derradeiros intres de
vida e ao día de hoxe recoñece
que esta xoven axudouno máis
do que él a pudo axudar a ela.
Tamén se pregunta: “ É impor-
tante ser crego ou ser mestre de
ioga?” O importante segundo as
súas palabras non é ser crego ou
mestre senón respostar ás pre-
guntas según as necesidades das
diversas persoas que lle pregun-
tan a un” Non fuxe do dogma das
tres relixións monoteístas senón
que aprende delas e, para elo
“utiliza” o budismo entre outras
filosofías ou modos de vida. É
froito delo son os diversos en-

contros que tivo con outras reli-
xións en donde intenta levar a
cabo ese Ecumenismo tamén de-
senrolado no seu intre polo Papa
Xoán XXIII. Dúas figuras impor-
tantes forman parte deste último
traballo Xesús e o Buddha. De
feito como parece querer decir-

nos e mostra delo é o seu volu-
men. Pero como relata nas súas
verbas cada un de nós temos que
“enfrentarnos a ese yo vendo a
necesidade de non sufrir” É eso
parece querer decirnos, está ao
alcance da nosa man.
www.edicionescydonia.com 

Javier Akerman: un curioso da vida
Por: Roberto Carlos Miras
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Miscelanea

S
ão esperadas milhares de pessoas para
viver um fim-de-semana cheio de ener-
gia. O famoso Rali de Cerveira está de

volta, mais cedo, mas com a mesma dinâ-
mica que esta prova de automobilismo de
alta velocidade proporciona a portugueses e
galegos que participam e assistem. Agende
os dias 09 e 10 de julho para uma prova que
integra o calendário nacional.

A contar para os Campeonatos FPAK de
Ralis, Campeonato Nacional de Ralis GT,

Campeonato Nacional de Clássicos de Ralis
e Taça FPAK de Asfalto, o Rali de Cerveira
é já considerado pela organização, a CAMI
Motorsport, como “um dos melhores Ralis
de Asfalto a nível nacional” e muito an-
siado pelos pilotos.

Este ano, a animar a prova estarão os
Porches GT3 que integram o Campeonato
Nacional de Ralis GT, nomeadamente Adru-
zilio Lopes e Vitor Pascoal, esperando-se
também a participação de pilotos espan-

hóis com uma armada Porcshe.
A primeira etapa da prova está marcada

para sábado, 09 de julho, com a ‘Super Es-
pecial Noturna’ a decorrer nas imediações
do Inatel Cerveira Hotel. Já a etapa de do-
mingo, dia 10, é composta por duas sec-
ções constituídas por três pecs com duas
passagens. Vilar de Mouros, Serra de Arga
e Gondar são as escolhas do Clube de
Aventura do Minho para serem o palco des-
tas provas. 

Motores aquecem para o Rali de Cerveira

O
fútbol sala no noso concello
está crecendo ano a ano co
traballo dos clubs locais, C.D.

Tui Fútbol Sala, A Quinta de Tui F.S. e
o Randufe Futsal, que adestran a máis
de 150 xogadores e xogadoras nas dis-
tintas categorías.

Por isto e co obxectivo de seguir
promocionando esta modalidade de-
portiva entre a poboación tudense,
este ano organízase o "I Campus de
Fútbol Sala Antonio Martín", que se
desenvolverá de luns a venres entre os
días 18 e 29 de xullo, de 10.00 a
13.30 horas, nas instalacións deporti-
vas do IES San Paio de Tui.

A organización corre a cargo dos
citados clubs locais e coa dirección de
Antonio Martín "Toñín", ex-xogador
de fútbol sala da división de honra
nacional durante doce anos, quen foi
xogador da selección española no
Mundial de Praga, diplomado en edu-
cación física e especial, así como
adestrador de fútbol sala en equipos
de división de honra. No mesmo cola-
bora o Concello de Tui.

O Campus vai dirixido a nenos e
nenas nados entre os anos 2003 e
2010, sendo o prezo do mesmo de
40€, no que se inclúe adestramentos
individualizados, tanto de iniciación

como de perfeccionamento, cami-
seta oficial do campus, marca Joma,
froita e auga a media mañá, sorteo
de regalos ao remate do campus,
adestramento con xogadores de fút-
bol sala de primeiro nivel, entrada
gratuíta na piscina municipal os
días planificados, e seguro de acci-
dentes.

Todos os interesados no campus
poden pedir máis información o ins-
cribirse a través do enderezo electró-
nica campusfstui@gmail.com o nos
números de teléfono 628.006.383 ou
no 627.050.920. As prazas estarán li-
mitadas a 60 participantes.

O Campus de Fútbol Sala Antonio Martín
disputarase en Tui entre o 18 e o 29 de xullo
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