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ANosa Terra foi un semanario publi-
cado na Coruña entre 1907 e 1908,
a iniciativa do sector galeguista de

Solidaridad Gallega. Era rexionalista, anti-
caciquil e proagrario. A súa segunda etapa
-da que celebramos o centenario- iniciouse
o 14 de novembro de 1916, coa publica-
ción do primeiro número, tamén na Coruña,
dirixido -inicialmente- polo avogado e es-
critor, Xosé Iglesias Rouca, despois por
Antón Vilar Ponte ata 1921 e, máis tarde,
por Víctor Casas (aínda que nominalmente
figurasen Alexandre Bóveda, Suárez Pica-
llo,...). Primeiro foi o órgano de expresión
do sector coruñés das Irmandades da Fala
e desde 1932 do Partido Galeguista, tras-

ladándose a súa redacción a Pontevedra. En
1934 foi suspendido baixo o Goberno de
Lerroux (nalgún sitio dise que por motivos
económicos...), reaparecendo en 1935 e
cesando de novo coa sublevación militar
de 1936, na que foron asasinados -entre
moitos outros- Víctor Casas e Anxel Casal

(editor). A partir de 1942 editouse en Bue-
nos Aires, actuando Castelao como director
e editorialista. A partir de 1977 publicouse
como semanario en Santiago de Compos-
tela, dirixido por Margarita Ledo Andión e
en 1981 traslada a súa redacción a Vigo,
pasando a ser novo director en 1983,
Afonso Eiré. Despois, nunha nova etapa,
pasou a ser unha revista en color, baixo a
propiedade de Jacinto Rey. E, finalmente,
sairon uns números dixitalmente. Parte da
súa antepenúltima etapa lémbroa perfec-
tamente, califícoa de extremista e prefiro
non falar moito ao respecto, pois non
gardo bo recordo dela... Despois mode-
rouse e apostou pola creación literaria.

En 1917 contaba con 2.000 subscrito-
res, en 1931 con 500 e en 1935 con
1.000. Os seus recursos económicos pro-

viñan dos subscritores, da publicidade e
das doacións (primeiro dos galegos de
América, despois das Irmandades da Fala
e, por último, do Partido Galeguista). O
seu primeiro número contaba con 8 páxi-
nas. Fixéronse un total de 422 números,
nos que se espallaba o ideal galeguista. A
súa periocidade era variábel: decenal-
mente, quincenalmente e mensualmente.
Colaboraron nas súas páxinas Manuel Lu-
grís Freire, Luís Amado Carballo, Roberto
Blanco Torres, Ramón Cabanillas, Caste-
lao, Xosé Filgueira Valverde, Antón Losada
Diéguez, Manuel Antonio, Xaime Quinta-
nilla, Luís Peña Novo, Xoán Vicente Vi-
queira, Aurelio Ribalta, Vicente Risco,
Ramón e Xohán Suárez Picallo, Ricardo
Carbalho Calero, Gonzalo López Abente e
outros. 
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Cadernos da viaxe Por: Xoán Antón Pérez-Lema

Opinión

Centenario de “A Nosa Terra”

H
. Clinton acadou máis votos ca D.
Trump (47,7% vs 47,5%) e  éste
non gañou en cidade ningunha de

máis dun millón de votos. Mais o trunfo ur-
bano da Clinton en todos os estados prós-
peros non lle deu a maioría do Colexio
electoral, elixido en 48 dos 50 Estados ao
abeiro de sistemas maioritarios nos que o
que gaña por un voto leva os delegados
todos do Estado. Un auténtico sistema de
contrapeso dos Estados pequenos fronte aos
Estados grandes, porque nos sistemas fede-
rais e plurais non só votan as persoas,
senón tamén os territorios. 

É certo que foron os brancos, sobre
todo os homes brancos, os que lle deron o
trunfo a Trump. Mais non só os pobres,
senón moitos brancos de ingresos medios
e mesmo bastante elevados. Trump acadou
o 58% dos votos da maioría branca, sobre
todo os homes e os maiores. Mais, tamén,
o 58% do voto das confesións evanxélicas
e o 52% dos católicos. 

Pola súa banda, a pouco empática Mrs.
Clinton representaba nidiamente a Nortea-
mérica urbana da prosperidade, aos millo-
narios de Wall St. e ao complexo
empresarial militar. Velaí a pouca partici-

pación da comunidade afroamericana, a
desconfianza de moitos latinos e máis a
desafección da xente moza e dos social-
demócratas (liberal en USA) que votaran
Sanders.

Trump gañou por cohesionar mellor a
súa coalición electoral, cosida polo medo
ao futuro e polo odio  a unha  globaliza-
ción, que identifican cos produtos chine-
ses e os inmigrantes mesoamericanos.
Mais, tamén, por unha pulsión que non é
maioritaria en Los Angeles ou New York,
pero si segue a ser importante en Missi-
sippi ou as Dakotas: make America great
again, voltemos ao de antes. Os inmigran-
tes nos seus países, os negros e as mulle-
res no seu sitio. Unha pulsión
ultraconservadora, machista e racista.

O Partido Demó-
crata pode rachar esa
coalición, separando
eses ultraconservado-
res da América pro-
funda dos
traballadores indus-
triais brancos que se
sentiron excluídos da
prosperidade nos últimos anos. Mais non
lles chegará só con políticas inclusivas de
discriminación positiva para as minorías ra-
ciais ou  as comunidades LGTB, senón que
terán de lle garantir unha digna subsisten-
cia  á América branca, rural e menos ins-
truída. Garantirlle á sociedade toda non só
igualdade de oportunidades, senón máis
xustiza social. Tamén para as maiorías.

Trump e o medo ao cambio

Por: Ramón Coira Luaces

A
diantándose ao centenario do seu na-
cemento a Irmandade da Sanidade
Galega, celebrará tal efeméride ho-

menaxeando a Doutora Olimpia Valencia
López, a primeira muller médica colexiada,
especializada en toco-xinecoloxía.

A biografía desta profesional da medi-
cina é apenas coñecida. Naceu an 1898 no
concello de Baltar, terras arraianas, nas lin-
des do Couto Mixto, ese territorio histórico
que seguramente ela coñeceu ben. Sen em-
bargo, a súa vida, a partir dos doce anos,
trasncorreu en Vigo onde exerceu  a partir
do ano 1928  a súa profesión deica a súa
morte en 1987.

Segundo o historiador Ricardo Gurriarán,
Olimpia Valencia López ingresou na Facul-
tade de Medicina en 1919 e  licenciouse en
1925 con premio extraordinario, para tras-
ladarse despois a Madrid para facer a tese
de doutoramento dirixida polo prestixioso

catedrático de obstectricia, doutor Reca-
sens. A memoria de doutoramento levaba
por título “La colosterinemia en la sangre
de las operadas en relación co la anestesia
quirúrgica”. Ali permaneceu aloxada na
“Residencia de Señoritas”, de igual inspira-
ción e modelo institucionista cá Residencia
de Estudantes, que naceran co espírito de
completar a formación académica e humana
das alumnas. Por medio de complemento
educativos reforzaba a súa formación:  cur-
sos, aprendizaxes de linguas modernas, via-
xes ao estranxeiro... A súa directora foi
María de Maeztu. Nese ambiente académico
fixo amizade cunha xeración de intelectuais
e investigadores que, co tempo, habían ser
figuras senlleiras do pensamento, a peda-
goxia  e a ciencia. 

En 1929 cunha bolsa da Junta de Amplia-
ción de Estudos trasládase a Alemania e
Suiza para formarse en clínicas xinecolóxi-

cas que arrequeceran a súa bagaxe científica
na especialidade que lle había valer de gran
reputación no exercicio profesional entre as
súas pacientes en Vigo,  onde tivo aberta
consulta deica os oitenta e dous anos.

Polas súas ideas republicano-galeguistas
sufríu persecución e castigos, mesmo un
boicot a súa consulta por ser considerada
“roja y separatista” por mor de ter asinado

un manifesto a prol da República e do Es-
tatuto de Autonomía. Malia este abafo, que
soubo sortear con dignidade, non deixou de
manter relacións co grupo de galeguistas
da cidade aos que sempre se sentíu unida,

entre os que figuraban os seus compañei-
ros, tamén médicos, Dario Álvarez Blázquez,
Antón Beiras García e Ramón Obella Vidal.
Foron tempos duros e difíciles, sobre todo
para ela pola súa condición de muller pro-
gresista.

Foi unha das primeira investigadoras
científicas de Galicia, dinamizadora´de ins-
tucións profesionais como a Academia Mé-
dico-Cirúrxica de Vigo. Tamén participou en
foros importantes como as xornadas médi-
cas galegas, e levou a cabo un papel im-
portantes noutras instancias corporativas.

A Irmandade da Sanidade Galega  e o Co-
lexio Médico de Pontevedra vánlles render-
lle homenaxe coa descuberta dunha placa,
o próximo día 26 ás 12:00 horas,  no edifi-
cio onde desenvolveu o seu exercicio pro-
fesional na rúa Uruguay no que ata hai ben
pouco houbo unha placa anunciando a súa
consulta: “Dra.Olimpia Valencia. Especia-
lista de enfermedades de la mujer”. Media
hora máis tarde, ás 13:00 horas, na sede so-
cial da delegación en Vigo do Colexio Mé-
dico, na rúa Ecuador, celebrarase un acto
académico aberto ao público, no que for-
malizarán o seu ingreso na ISAGA unha trin-
tena de profesionais da sanidade.

Xosé González Martínez Presidente da Fundación L. Peña Novo

Olimpia Valencia, pioneira da
xinecoloxía en Galicia
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Á eternidade en galego, por que non?

“Cuando un amigo se va algo se quiebra
en el alma”, di o poeta.

Efectivamente, Manolo Ferreiro, Xeneral
de División da Garda Civil, na reserva, tivo
que irse. Altas instancias lle comunicaron
que debía incorporarse a un novo destino.

Os que tivemos a honra de ser amigos
seus sentimos un profundo oco,  porque
Manolo Ferreiro non era un garda civil ao
uso. Nacido nunha aldea de Celanova (Ou-
rense) nunca perdeu “os pelos da dehesa”,
como di o escritor castelán. Tendo acadado
a maior categoría xerárquica dentro do
corpo  da Garda Civil, Manolo, para os ami-
gos, sempre tivo os pés no chán. Atrévome
a dicir que poucas persoas, dentro do es-
tamento da Garda Civil, están á altura hu-
mana de Manolo Ferreiro. Para el, así mo
confirmou máis dunha vez nas múltiples
conversas amigables que tivemos,  o con-
tacto cos cidadáns debería ser santo e
seña dos membros do corpo da Garda Civil.

Dicía que eran a mellor fonte de informa-
ción tan necesaria para o cumplimento da
súa función de servicio á sociedade. Que
deberían ser uns máis cojko m,membros da
vila ou da cidade onde lles corresponderá
exercer. Mágoa que poucos o entendan así.

Fillo dun garda civil que serviu en Pon-
teareas,  aquí  fixo os seus primeiros estu-
dos de bacharelato  no Colexio Santiago
Apóstol. Daqui foise a Academia e de aí
sairía Tenente para comenzar a súa xeira
ao longo e ancho da xeografía española.
En Galicia desempeñou diversos cargos,
igual que en Madrid. Dalí voltou a Terra
que tanto amaba, e  aquí rematou o seu
periplo de servicio á sociedade. Creo que
a praza de Xeneral de División en Galicia
foi creada expresamente para el.- Nal-
gunha ocasión  comentoume  que co as-
censo  a Xeneral de División tiña que irse
de Galicia, cousa que non quería facer;
agás que aquí se creara esa praza.  Así

debeu ser porque Manolo culminou a súa
vida profesional en Galicia.  

Manolo  Ferreiro rematou a súa andaina
na terra que o vira nacer, crecer e ser  un
galego máis en toda a extensión do termo.
Para el a língua galega, que falaba habi-
tualmente con total normalidade, era un
dos sinais de identificación de Galicia.  Co-
ñecía  aos nosos escitores e poetas , aos

que citaba sempre que
a ocasión o permitía.
Colaborou para que o
Corpo da Garda Civil
asumira  como natural
o uso do galego. “Son
todos fillos da Terra,
dicía; o seu idioma na-
tural é o galego”.

Ponteareas  no-
meono  Fillo Adoptivo,
en 2011,  encomen-
dándolle, ademais, a
lectura do Pregón da
Festa do Corpus de
2012.

Hoxe, cando temos
que darlle o noso último adeus, queremos
facer  extensivas estas nosas verbas de
sentimento e amizade, a toda a súa fami-
lia; dunha maneira especial  a súa dona,
Pilar  e as súas  fillas Pilar, Fátima e Lour-
des..

Descanse en paz, Manolo Ferreiro,
amigo. Que os deuses do Olympo lle reser-
ven un posto entre os mellores

Manolo Ferreiro deixounos

N
este mes de Santos o concello de
Ponteareas organizou uns actos no
cimeterio para animar a que os

deudos inscriban as lápidas en galego cando
un familiar pasa a mellor vida. A mín pedíu-
seme que lera algo relativo ao uso do galego
dentro e fora do cimeterio. Quro compartir
aquí uns estractos desa intervención:

“Dentro da política de galeguización
que os membros do equipo de goberno
local teñen en marcha pedíuseme que hoxe
lles lera a todos vdes. un relatorio que ser-
vira, dalgún xeito, para animar os nosos
conveciños a facer deste lugar, no que
todos acabamos residindo, un referente
dentro desa política regaleguizadora á que
antes fixen referencia. É un tanto incom-
prensible que os que toda a súa vida se ex-
presaron, se entenderos cos seus veciños
no idioma galego cando chegan aquí os
seus deudos “os condenen”, permítanme a
expresión, a ser lembrados logo da súa an-
daina cara á eternidade nun idioma que
non foi o dos seus antepasados, que tal
vez fora o seu, aínda que non voluntaria-

mente (o entorno que nos rodea non sem-
pre é como nos gustaría que fora) [..]

En contra do que se di en certos círcu-
los, supostamente, intelectualoides, aquí
non temos liberdade para usar o galego.
En moitas vilas e cidades galegas non po-
demos usar libremente o galego mentres o
castelán sí, polo que mal se `pode falar de
liberdade. Non temos liberdade para usar
o galego nun xuizo (a non ser que nos
arrisquemos a perdelo); nunha entrevista
de traballo (a non ser que decidamos se-
guir no paro); os estudantes non son libres
para respostar en galego en todos os exa-
mes (a non ser que se expoñan a ser sus-
pendidos). Xente que fai comentarios
despecivos como tú que eres? Del Bloque,
de la aldea, escritor o profesor?. [...]

Fixéronnos crer que se falabamos en ga-
lego non eramos importantes. Acabaron por
conformar unha sociedade galega que re-
nuncia ás súas raíces, cando sabemos que o
idioma  é a esencia máis profunda dun pobo.
“A miña língua é o meu país”, dinnos os
grandes escritores galaico/portugueses..

Eu crieime en galego, estudiei  ata re-
matar a carreira rodeado de castelán falan-
tes  que,, permítanme esta liberdade, na
maioría dos casos non foron quen de de-
mostrar máiores  capacidades ca min... Eu
era, como di Neira Vilas, un neno da aldea.

Pero  este feito non me supuxo mingua
ningunha para estudar en castelán e nou-
tros idiomas, mantendo sempre a miña lin-
gua de uso habitual.Fun profesor de
galego, de castelán e de francés  durante
máis de trinta anos, pero seguindo  con-
vencido de que o meu idioma era, é e será
o galego, ata que chegue aquí ou a outro
cimeterio semellante. 

A concelleira de cultura, Hortensia,
dime que pensou en min para lerlles a
vdes. este relatorio porque sempre defen-
dín o galego nos xornais que tiven  e teño
, a honra de dirixir. É certo. Cando naceu
o primeiro, A PENEIRA, que todos vdes. se-
guro coñeceron ou escoitaron falar dese
xornal, algunhas persoas me preguntaban
por que publicábamos en galego se a
xente non ía ler o xornal,  porque non en-

tendían o galego…… A miña resposta
sempre foi a mesma: ben, será esta unha
maneira de que o vaian entendendo; se o
conseguimos  xa os damos por satisfeitos.

Curiosamente, este humilde xornal, non
tivo ningún problema de comprensión para
os lectores do Condado e do resto do País
por onde se extendía. Todo o contrario;
ainda hoxe me din, “A Peneira si que era
un bo xornal; alí dabades caña, agora
sodes uns  blandos”. . Que quere dicir isto?
Simplemente que a xente lía e entendía o
que alí escribiamos e seguimos escribindo
todos os que apostamos pola normaliza-
ción do noso idioma naquel xornal e nos
outros que puxemos na rúa ata o dia de
hoxe.[...}

Hoxe os xovens  galegos que coñezan e
dominen  o galego teñen unha vantaxe
sobre os castelán-falantes para atopar tra-
ballo nestes países emerxentes que teñen
fala similar a nosa e nun principio teñen
poñer a orella e prestar atención, pero ao
pouco tempo o problema da lingua desa-
parece.



NOVAS DE TURONIO | novembro de 20164

Humor

FUCO PRADO



5NOVAS DE TURONIO | novembro de 2016

Condado /Paradanta

OGoberno local de Pon-
teareas iniciou as con-
versas coa Tesourería

Xeral da Seguridade Social, titular
da propiedade, para lograr para o
Concello de Ponteareas o edificio
sito na Praza Maior xa que neste
momento están sen uso neste
momento nos andares 2º

O alcalde Xosé Represas e a
tenente alcalde María Jesús Ga-
rrote reuníronse co secretario
provincial da Tesourería da Segu-
ridade Social, Ramón Blanco e o
secretario provincial do Instituto
Nacional Seguridade Social en
funcións, Juan Herrera

Na reunión, o secretario pro-
vincial da Tesourería manifestou
a súa disposición de negociar a
venda ao Concello das dúas plan-
tas deste edifico desocupadas.
Para un futuro, ambas partes va-
lorarían a permuta da parte que
ocupan as oficinas do Centro de
Atención e Información da Segu-
ridade Social.

O alcalde Xosé Represas expli-
cou que na reunión da Xunta de
Goberno Local do vindeiro luns
formalizarán a petición do inte-

rese do Concello por este edifi-
cio para que a propia Tesourería
inicie os procedementos admi-
nistrativos de valoración dos an-
dares non ocupados. Ao mesmo
tempo, o Goberno local estudará
as distintas posibilidades de
contar con espazos no mesmo
entorno da Praza Maior no que
se poidan instalar as oficinas do
Centro de Atención e Informa-
ción da Seguridade Social –
CAISS-. Deste xeito, podería
completarse a operación de ce-
sión completa do edificio. Esta
última acción o Goberno estima
que vai demorar sobre un ano,
momento no que o local prevé
que o Concello estea en situa-
ción de afrontar a compra.

Tanto o alcalde como a con-
celleira de Urbanismo valoraron
positivamente esta primeira reu-
nión e a boa disposición dos re-
presentantes da administración
da Seguridade Social. Abre as
posibilidades para que o Conce-
llo conte con este edificio para
situar nel determinados servizos
dadas as carencias de locais pro-
pios, tanto para a propia admi-

nistración municipal como para
o uso por colectivos sociais da
localidade. Esta grave eiva pro-
voca que o Concello non conte
cun arquivo municipal, o espazo
da biblioteca sexa escaso, careza
de salas de estudo, así como re-
sulte pouco operativo, así como
servizos municipais estean en
locais inadecuados.

Por parte deste xornal aplau-
dimos a xestión do goberno local
para facerse con espazos propios
e indicamos que seria unha opor-
tunidade para que o goberno pu-
xeran en marcha as xestións

oportunas para solicitar unha De-
legación da UNED. Vilas galegas
con menos poboación que Pon-
teareas (Tui, por exemplo) dispo-
ñen deste importante servicio. 

Pensemoas que serian moitos
os que poderian cursar estudios
universitarios, así como todo
tipo de cursos complementarios
existentes nestes sen ter que
despazarse a Vigo ou Santiago e
podendo facelo mantendo os
seus traballos e ocupacións ha-
bituais. Cremos que seria unha
magnífica nova para todo o Con-
dado. Esperemos que así sexa.

O Goberno inicia as negociacións coa Tesourería da
Seguridade Social co fin de adquirir o edificio da

súa sede na Praza Maior 

PONTEAREAS

O Goberno local de Pontea-
reas ven de adxudicar as obras
de asfaltado en tres vías muni-
cipais de Canedo, Arnoso e
Areas por un importe total de
85.879 euros, financiados con
cargo ao Plan de Concellos da
Deputación de Pontevedra

A obra de Canedo consiste
no asfaltado, acondiciona-
mento, pintado e sinalización
da estrada que vai desde o re-
gato de Canedo até o con-
vento,cun investimento de
50.000 euros.

No caso de Arnoso tratase
de obras de asfaltado dun ca-
miño, que linda co Centro Cul-
tural e desemboca xa na saída
á N-120 en Areas. Esta obra
permitirá regular mellor o trá-
fico nesta zona xa que ata
agora só conta cunha vía as-
faltada moi estreita e que en
moitos tramos non permite o
cruce de vehículos. Ambas as
dúas obras teñen un custe de
35.879.euros. En Areas, ade-
mais, mellorase o acceso ao
depósito de abastecemento de
auga.

Adxudicadas obras
de asfaltado por
85.000 euros en
Canedo, Arnoso e

Areas
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A
substitución dunha das cu-
bertas do edificio e a cana-
lización exterior de recollida

de augas pluviais evitará entradas
de auga e humidades nas instala-
cións. 

O investimento total nas obras
será de máis de 32.000 euros, a
cargo dos fondos aportados polo
Plan Concellos da Deputación de
Pontevedra

A solución proxectada dende a
Oficina Técnica do Concello de
Ponteareas consiste na retirada
da actual cuberta baixa para
substituíla por unha nova que

permita o illamento total da zona
onde están os novos aseos, pro-
cedendo á impermeabilización do
encontro da cuberta co módulo
principal do edificio en todo o
seu perímetro e a incorporación
dunha calexa oculta na parte
baixa do tellado.

Realizaranse tamén obras no
exterior do edificio do Conserva-
torio a fin de erradicar as perma-
nentes humidades ocasionadas
polas filtracións en días de
choiva e a instalación dunha
rampla de acceso na parte poste-
rior.

“Esta é a primeira actuación
no edificio do Conservatorio Re-
veriano Soutullo, a fin de devol-
verlle o esplendor doutros
tempos e acondicionalo como co-
rresponde para facilitar o confort
que precisa o alumnado. Da tota-
lidade do proxecto de reformas
executarase unha nova fase no
2017, dando así resposta as pe-
ticións da Comunidade Educativa
e asumindo a responsabilidade da
Concellería de Ensino que aban-
donara as instalacións noutras le-
xislaturas”, aclara a concelleira
de Ensino, Cristina Fernández.

O Concello realizará reformas no
Conservatorio de Música

A
s instalacións deportivas
de Areas, Angoares e Par-
dellas, onde se practica

fútbol de base e hai unha
afluencia de público elevada,
serán as primeiras en contar con
este equipamento sanitario

“A nosa intención é que Pon-
teareas sexa unha vila cardiopro-
texida”, declara a concelleira de
Seguridade Cidadá, Sanidade e
Promoción da Saúde, Vanesa Fer-
nández. “A instalación destes
tres desfibriladores é un primeiro
paso. Ano tras ano, iremos am-
pliando a outras instalacións de-
portivas e tamén a instalacións
municipais de outro tipo, onde
haxa unha afluencia elevada de
xente”, engade. 

Fixeron unha reunión cos
clubs que usan habitualmente
as instalacións deportivas esco-
llidas á que asistiron a edil de
Sanidade, Vanesa Fernández, o
edil de Deportes, Benito Már-
quez, e o xefe de Bombeiros de
Ponteareas, Roberto Castro.

A edil explica que o motivo
polo que se comeza polos cam-
pos de fútbol é para evitar os
casos de morte súbita na prác-
tica do deporte, que teñen
afectado a campos tanto de
fútbol profesional como de ca-

tegoría amadora e base. “Estes
dispositivos non só axudarán
aos deportistas ou público asis-
tente, se non tamén aos veci-
ños próximos a esas
instalacións, xa que é máis
efectivo usar este que esperar
pola ambulancia. Hai que ter
en conta que cada minuto que
pasa nun cadro de ataque car-
díaco redúcense as probabilida-
des de supervivencia nun
10%”, indica o concelleiro de
Deportes, Benito Márquez. 

“Os desfibriladores automá-
ticos externos (DEA), como os
que instalamos, salvan moitas
vidas, son sinxelos de manexar
e están deseñados para que
calquera cun adestramento bá-
sico poda usalo”, indica a edil
de Sanidade. O Concello de
Ponteareas organizará nas pró-
ximas semanas cursos para
adestradores e outros responsa-
bles deportivos para instruílos
no manexo deste tipo de equi-
pamento sanitario. 

O DEA é un dispositivo seguro
e fiable con un microprocesador
que analiza o ritmo cardíaco e
recomenda o nivel das descargas
con exactitude, motivo para lo-
calizalos en lugares onde a
afluencia de público é alta.  

Instalados desfibriladores
en varios campos de fútbol

N
as últimas semanas na Es-
cola Infantil municipal,
sita na rúa Escritor Do-

mingo Benavides, realizáronse
obras como un cambios no sistema
de calefacción do centro, substi-
tución e arranxos da carpintaría
exterior, así coma diversas actua-
cións de mellora das instalacións.
A obra custou 30.000 euros, finan-
ciada co Plan de Concellos da De-
putación.

“Esta era unha obra urxente
para a p1030399escola infantil
que incomprensiblemente o go-
berno anterior non lle dera a
prioridade necesaria, algo incom-
prensible cando se trata mellorar
o centro da etapa educativa bá-
sica, para as nenas e nenos de
cero a tres anos, os informes téc-
nicos así o indican”, manifestou
a concelleira de Benestar Social,

Verónica Carrera.
Estas obras tamén eran nece-

sarias pola existencia de elemen-
tos no centro que non se
axustaban á normativa vixente, o
Decreto 239 de 2005 da Xunta de
Galicia polo que se regulan os

centros de menores e os centros
de atención á infancia, como
neste caso a Escola Infantil Mu-
nicipal, “unha norma en vigor
dende hai máis de 10 anos que o
anterior goberno incumpríu” afir-
mou Carrera

Rematadas as obras de reforma da Escola
Infantil para adaptala á normativa



A
agrupación política local
Alternativa Ciudadana de
Ponteareas, liderada polo

concelleiro Juan Carlos González
Carrera, ven de abrir unha ofi-
cina de atención ao público na
rúa Rogelio Groba, antiga
Darío Bugallal, no lateral
da Casa do Concello.

Desde o gruop munici-
pal de ACIP manifestan
que a decisión de ofrecer
este servizo ven motivada
pola situación de protesta
de colectivos e veciños
ante o abandono no que o
goberno municipal man-
tén o Concello e as conti-
nuas queixas que lle
comunican polo estado
das parroquias e o casco
urbano e sobre todo pola
falta de seguridade cidadá
, “queixandose de chamar
á Policia Local e esta non

aparecer”.
Os veciños poderán presen-

tar nesta oficina as súas recla-
macións e denuncias para logro
ser presentadas ante o Conce-
llo polo grupo municipal.
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C
inco colectivos de Pontea-
reas, Adenco, Ponte Solida-
rio, PAH, Círculo Feminista

e Festival das Brétemas asinaron
un comunicado conxunto para in-
formar ao Concello da súa decisión
de rexeitar a proposta de cesión
dun local da estación de autobu-
ses ofrecida polo Goberno munici-
pal. 

A necesidade de locais públi-
cos para poder desenvolver as
súas actividades é unha reivindi-
cación destes e outros colectivos
da vila desde que pasaron os pri-
meiros 100 días do actual go-
berno sen cumprir esta promesa
electoral. Desde Xaneiro, ante a
posible perda de local de Ponte
Solidario, se levan realizando
reunións para tratar este tema
sen ningún resultado, o Concello
limítase a afirmar que non poden
dar ningunha solución. A idea de
utilizar a estación de autobuses
partiu dun dos colectivos. Visto
que as reunións promovidas polos
colectivos non están sendo útiles
vémonos na obriga de sacar o
tema a luz pública, temos a sen-
sación de que con estas reunións
só tratan de que pase o tempo.

O rexeitamento ao espazo ofre-

cido débese, en primeiro lugar, a
que o local non require as condi-
cións necesarias e solicitadas por
estes colectivos, tanto de espazo
como de uso; o local é de peque-
nas dimensións e non se permite
o almacenaxe de útiles no mesmo. 

Por outra parte, o acordo pro-
posto polo Concello non garante
ningún tipo de estabilidade tem-
poral, posto que o contrato de
cesión será “ata que así o decida
o Concello e, en todo caso, ata
que a Xunta de Galicia recupere a
propiedade do mesmo”, feito que
o Goberno local solicitou formal-
mente á Xunta. No propio in-
forme xurídico que se remitiu,
aconséllase que o Concello soli-
cite a autorización da cesión á
Xefatura territorial de Pontevedra
da Xunta de Galicia, propietaria
do local. Este documento garan-
tiría a tranquilidade necesaria
aos diferentes colectivos para
poder facer uso do local.

É moi preocupante a escasa
profesionalidade mostrada polo
Concello para resolver este pro-
blema, posto sobre a mesa hai
máis dun ano, para o que non
propuxo ningunha solución, esta
proposta foi suxerida por un co-

lectivo e todo avance se debe á
presión constante dos colectivos.
Mostra desta ineficacia é que o
borrador do contrato de cesión
non se corresponde co prometido
polo propio alcalde nunha reu-
nión celebrada con estes colecti-
vos o 21 de outubro:  o
documento refírese a un local di-
ferente e os gastos de luz e auga
pasan a correr a cargo dos colec-

tivos e non da administración
municipal.

Con esta proposta de contrato
tamén se manifesta a escasa
preocupación do Goberno local
por apoiar aos colectivos locais,
xa que se  obriga aos mesmos a
proceder “cando sexa preciso, ao
pintado, ou revogación das  pa-
redes e todas as reparacións pre-
cisas das  instalacións do local

obxecto de arrendo”. Dita obriga
do mantemento da estación de
autobuses na fachada exterior
está fora das capacidades destes
colectivos. Ademais, mediante
este contrato non se respecta a
liberdade de expresión dos colec-
tivos xa que estipula que só se
poderán colocar rótulos no exte-
rior coa autorización previa do
Concello.

Cinco colectivos rexeitan a proposta de cesión dun local polo
Concello de Ponteareas

A
presentación do libro do mestre ponteareán
Román Alonso “Saltando a raia” terá lugar o sá-
bado 26, ás 19:00 no Salón de Plenos do Conce-

llo de Pontereas
Xesús Alonso Montero, presidente da Real Acade-

mia Galega, afirma no prólogo: “Que se saiba, non
existe na historiografía galega unha incursión nese
tráxico período (1939-1943) tan documentada e tan
precisa, sempre co altísimo valor inherente á meto-
doloxía da “historia oral” sin fantasías nin ideoloxías. 

Abundan nesta monografía os “soldados da His-
toria”, as persoas máis ou menos anónimas que, co
seu compromiso, mantiveron ergueita a bandeira da
II República e o seu ideario”.

O libro recollea trama dunha resistencia armada
antifranquista desenvolvida no sudoeste ourensán
entre os anos 1939 e 1943.

Este núcleo temático vai precedido dunha descrip-
ción da represión franquista na Limia Baixa e da fu-
xida de republicanos ó veciño Portugal. 

Poderemos ver a homes e mulleres saltando a
raia para refuxiarse, para labores de habitualla-
mento, de contrabando e para accións típicamente
guerrilleiras. 

Presentación en Ponteareas do libro
de Román Alonso “Saltando a raia”

ACIP abre unha oficina
de atención cidadán
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A Banda de Gaitas
Tremiñado festexará o seu
decimo oitavo aniversario

O
Festival do décimo oi-
tavo aniversario da
Banda de Gaitas Tremi-

ñado terá lugar o vindeiro 19 de
novembro no Auditorio Munici-
pal, a partir das 19.00 horas. Para
abrir as actuacións estará o grupo
de música tradicional Bouzavella
e para pór o ramo estará a banda
de gaitas local homónima.

Antonio Gutiérrez, director e
presidente da asociación Tremi-
ñado lembra o fin que os levou
a crear a banda nos comezos:
“En 1998, fundámola para re-
agrupar a diverso alumnado co
fin de impartir aulas de percu-
sión e gaita e darlle unha saída
ao potencial creador da nosa
cultura. Está a ser unha an-
daina frutífera e cabe lembrar
que sempre traballamos de
xeito voluntario”. Tras dezaoito
anos, mostra do enorme e bo
traballo sen ánimo de lucro, ao
ensino da instrumentos tradi-
cionais sumáronse as aulas de
baile galego e canto tradicio-

nal, con dous mestres especia-
lizados ao cargo das correspon-
dentes leccións. A escola da
Banda de Gaitas conta con
cerca de 40 alumnos nestes in-
tres. “Estamos abertos sempre
á inscrición de novo alumnado,
sen prazos.”, incide Gutiérrez.”
Aquelas interesadas e interesa-
dos poden dirixirse ao teléfono
607 797 916 para máis infor-
mación ao respecto.

O
s postos ofertados son
oficial de cociña, axu-
dante de cociña, auxi-

liar de puericultura, camareira
limpadora, auxiliar de enferme-
ría e condutor palista e peón do
Grumir, así como profesores de
clarinete, frauta traveseira,
gaita,  guitarra, óboe, percu-
sión, saxofón, trompeta, tuba,
viola, violín, violonchelo, lin-
guaxe musical e piano. Poste-
riormente, porase en marcha o
proceso para outras prazas,
unha vez que venza o seu pe-
ríodo de vixencia. 

O alcalde Xosé Represas ex-
plicou que “o obxectivo é que
as persoas que opten a cubrir
unha praza teñan garantido a
igualdade de oportunidade me-
diante un proceso en conco-
rrencia competitiva e con
todas as garantías de transpa-
rencia. 

Para determinados postos
esixirase a formación especí-
fica para ese servizo, así como
o resto da documentación re-
quiridas nas bases, publicadas
tamén na web municipal, e o
prazo para a presentación de
currículos dos interesados para
comezar o procedemento de
selección será de 20 días natu-
rais, contados a partir do día
seguinte ao da publicación da
convocatoria no Boletín Oficial
da Provincia de Pontevedra
(BOPPO), é dicir, do 1 ao 21 de
novembro.

Ponteareas abre
o prazo de

solicitudes para
as listas de
contratación
temporal de
persoal laboralE

sta iniciativa foi presentada
o día 16 no auditorio por Ho-
racio Lourenço e Manuel

Loureiro, director e profesor da Es-
cola Artística e Profissional Árvore
da cidade do Porto, Ruben Lois
González, profesor da Xeografía e
Historia da USC e responsable do
Ano do Entendemento Global en
Galicia e Luísa Márquez, coordina-
dora galega das Escolas Asociadas
á Unesco

O proxecto“Vice-Versa”amosa
o seu traballo para acadar o en-
tendemento no âmbito dunha
“Cidadanía Global e Desenvolve-
mento Sostible”. É a contribución
para a celebración no 2016 do
Ano Internacional do Entende-
mento Global (Yearof Global Un-
derstanding na súa denominación
orixinal). As Escolas asociadas da
UNESCO adquiriron nas súas co-
munidades o compromiso ético
com obxectivos relacionados coa
cohesión social, así coma comu-
nicación e comprensión entre

pobos e culturas diversas, para
acadar un mundo mais xusto.
Están convidados a asistir as di-
reccións e profesores dos centros
educativos, responsables políti-
cos da área de Ensino, así coma
as ANPAS de toda a contorna.

“O fomento dunha mellor com-
prensión de como o local afecta
ao pensamento global co fin de
promover políticas intelixentes
para facer frente aos desafios a
escala mundial como o cambio
climático, a seguridade alimenta-
ria ou a migración, son temas
que o proxecto “Vice-versa”
tamén tocará”, aclara a Conce-
lleira de Ensino, Cristina Fernán-
dez.

O IYGU é unha iniciativa que
tivo a súa orixe na Universidade
Friedrich-Schiller de Jena, na
Alemaña, a través do Profesor
Benno Werlen, xeógrafo social
daquela universidade em colabo-
ración coa Unión Xeográfica In-
ternacional.

Presentado no auditorio o
proxecto “Vice-versa” polo
Ano Internacional do
Entendemento Global

O
grupo de Chévere, Pre-
mio Nacional de Teatro
2014, representa a súa

obra feminista e de humor "As
fillas bravas" no Auditorio Re-
veriano Soutullo o domingo 20
de novembro ás oito da tarde.
As entradas, a 3 euros estará a
venda unha hora antes do es-
pectáculo.

As fillas bravas son tres mu-
lleres que tocan e cantan o que
lles peta como antes fixeron a
súa nai e a nai da súa nai, por-
que todas son fillas do vento,
mulleres de andar a pé do toxo,
orgullosas de vir de tras da sil-
veira, cantoras dunha estirpe de
voces furtivas que berran entre
raposos.

Chévere presenta As fillas
bravas en Ponteareas
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Ocertame, organizado
polo grupo de música
popular Os Teimosos,

estreita relacións e promove a
convivencia e intercambio
cultural entre as localidades
raianas.

A Orquestra do Conservato-
rio “Reveriano Soutullo” parti-
cipou no encontro o pasado 5
de novembro, xunto do grupos
ponteareán Voces do Arrieiro e
outros como As Cantadeiras do
Neiva de Viana do Castelo e As
Donicelas de Salceda de Case-
las. Ateigouse o Cine Teatro
João Verde, lugar escollido
para este encontro. 

O concerto da Orquestra
Sinfónica do Conservatorio de
Ponteareas foi baixo a direc-
ción musical de Filipe Cunha
que interpretou unha recompi-
lación de pezas musicais ao
redor da relación entre Galiza,
Portugal e o río Miño.

“Esta é unha das participa-
cións de alumnado e profeso-
rado do Conservatorio en
distintos eventos musicais e
institucionais programados
para este curso escolar, e que
serán enriquecedoras ofre-
cendo unha experiencia dife-
rente e unha relación directa
cos compoñentes de outras
agrupacións musicais de vilas
da nosa contorna”, sinala a
Concelleira de Ensino, Cristina
Fernández Davila.

A Orquestra
Sinfónica do

Conservatorio de
Ponteareas

participou no V
Encontro Luso-
Galaico de
Monção

O
Concello de Ponteareas
en colaboración coa Aso-
ciación de Funcionarios

para a Normalización Lingüística
(AFNLG) organizou o día 27 de
outubro, no Cemiterio Municipal
o acto “En galego, agora e sem-
pre”, co gallo do Día da Restau-
ración da Memoria Lingüística de
Galicia

Desde o Concello preténdese
salientar o feito de que unha in-
mensa maioría das persoas ga-
lego falantes pasan a ser
lembradas nas súas tumbas
nunha lingua allea á que usaron
en vida, aínda que  mesmo al-
gúns,  si deciden lembrar aos
seus familiares colocando as ins-
cricións funerarias na nosa lin-
gua.

O acto comezou coa descu-
berta dunha placa na honra de
todas as veciñas e veciños que
nos precederon  e que foron
quen de transmitirnos a nosa
lingua e cultura.

Tras a descuberta Xosé Gon-
zález Martínez, secretario da
AFNLG  referíase ao compromiso
do uso normalizado da nosa lin-

gua tamén nas necrolóxicas e lá-
pidas funerarias, e Guillermo Ro-
dríguez, director de Novas de
Turonio e Eixo Atlántico, persoa
comprometida co uso do galego
nos medios escritos deixounos
unas verbas.

Durante o acto, un grupo de
amigos e veciños de Canedo
farán unha lembranza diante da
tumba de Luis Pardo Groba sobre
o seu papel pioneiro na dinami-
zación socio-cultural de Canedo.

Posteriormente, convidouse a
todos os asistentes a sumarse,
quen así o decida, á sinatura pú-
blica da acta de “Derradeiras
Vontades” na que se deixará
constancia expresa de empregar
a lingua galega nos epitafios e
lápidas, incorporando aos testa-
mentos e últimas vontades un
mandato específico neste sen-
tido.

Ao remate, realizouse unha
visita guiada a cargo de Gonzalo
Fernández para dar a coñecer os
diferentes elementos da arqui-
tectura e simboloxía das princi-
pias construcións do cemiterio
Municipal de Ponteareas.

“En galego, agora e sempre” no Cemiterio
Municipal de Ponteareas
Fotografías Hernandez
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A
partir deste mes de novembro terán
lugar no salón multiusos de Covelo,
nos baixos da biblioteca municipal, tó-

dolos xoves de dez e media a doce e media
da mañán, os Talleres Xuntanza Amig@as
das Labores.

Con estes talleres preténdese establecer
un punto de encontro e interrelación entre

veciñ@s, onde cada un deles aporte os
seus coñecementos na materia das labo-
res, tendo que traer cada un os seus ma-
teriais.

Estes talleres son gratuítos, xa que non
é un mestre o que imparte as clases se non
que son os propios asistentes que compar-
ten os seus métodos.

Talleres Xuntanza Amig@s das
Labores

O
sábado 3 de decembro ás
18h. no Auditorio Municipal
os covelenses teñen unha

cita ca cultura. O II Concurso de Con-
tos do Concello de Covelo, ameni-
zando a xornada a actuación a Cía. de
Teatro David Fernández Rivera.

Os contos, en galego, orixinais e

inéditos, de dúas páxinas máximo,
preferiblemente a ordenador, debe-
rán ser presentados ata o 18 de no-
vembro.

Os premios, en categorías de 5º e
6º de primaria e nenos da ESO, serán
un lote con tablet, funda e auricu-
lares para cada unha das categorías.

II Concurso de Contos
Concello de Covelo 2016

O
s patinadores Albino Este-
vez Pérez e Alba Lishi, do
Club Covelo de Patinaxe

veñen de participar na Copa de Eu-
ropa de Patinaxe Artístico 2016 ce-
lebrada en Calderara di Reno, Italia
entre o 1 e o 5 de novembro, for-
mando parte do grupo de 57 pati-
nadores da selección española.

Alba e Albino subiron ao podio a
recibir a medalla de bronce da súa
modalidade de Parella Artístico ca-
tegoría cadete.

No caso de Alba ten especial mé-
rito xa que acaba de superar unha
lesión que lle impediu participar no
Campeonato de España Infantil de
Patinaje Artístico em Vélez, Malaga,
o pasado mes de outubro.

Por outra banda, o patinador do
Club Covelo Xabi Gómez Lorenzo
participou no seu primeiro nacio-
nal, de categoría alevín celebrado
en Lloret, acadando o oitavo posto
nunha competición sempre esixente
nestas curtas idades.

Alba Lishi e Albino Estévez, do
Club Covelo de Patinaxe, medallas
de bronce na Copa de Europa

COVELO
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O
Concello de As Neves
ven de rematar as obras
de adaptación das faro-

las para a colocación de lámpa-
das LED na zona de Taboexa.

Os traballos, cun custo
total de 24.400,00 €, foron re-
alizados por Electricidad
IN.M.A.C. Condado, S.L. Em-
presa á que se lle adxudicou o
proxecto tras examinar as
ofertas enviadas por tres em-
presas distintas. Estes traba-
llos consistiron na instalación
dun novo cadro e 60 puntos de
luz formados pola luminaria
completa con módulos LED de
50 e 80 W.

En canto ao financiamento
das obras, 15.340,13 € están
subvencionados polo Instituto
Enerxético de Galicia dentro do
Programa de Desenvolvemento
Rural 2014-2020 do Fondo Eu-
ropeo Agrícola de Desenvolve-
mento Rural; mentres que os
9.059,87 € restantes serán
asumidos polo orzamento mu-
nicipal.

Unha nova iniciativa de
creación, mellora e ampliación
de pequenas infraestruturas,
que segue a liña de avanzar no
aforro e eficiencia enerxética
do Concello. Liña xa iniciada
meses atrás coas melloras na
xestión e mantemento do alu-
meado público.

As Neves avanza na
actualización da

iluminación pública

U
n ano máis o Concello de
Arbo,  organiza unha cam-
paña de Recollida de xogue-

tes, ante a chegada do Nadal. 
No Edificio do Concello e na Bi-

blioteca Municipal,  haberá unha
caixa na que poderán deixar  xo-
guetes, libros, e outros agasallos
para nenos e nenas ata os 14 anos.  

O prazo remata o domingo 11
de decembro, coincidindo co “Ar-
boNadal 2016”, mercado solidario
de artesania, antigüidades, colec-
cionismo, segunda man e produc-

tos ecoloxicos. 
Do mesmo xeito, ten lugar

“operación Quilo”, na que partici-
pan os supermercados da zona. Na
súa entrada os supermercados
pondran un carro da compra,
donde os veciños poderán deposi-
tas os alimentos para o banco de
alimentos do Concello de Arbo. 

O
Concello
das Neves
ven de

rematar a adquisi-
ción e colocación
de novo equipa-
mento audiovisual
e de son no Audi-
torio Municipal.
Tamén contará
con materiais para
eventos no exte-
rior ou noutras
instalacións.

No Auditorio Municipal insta-
louse un novo proxector, unha
mesa para o control da nova ilu-
minación escénica, unha mesa
para o control do son, etapa de
potencia, equalizadores, P.A.,
subwoofers e novos micrófonos
con toda a instalación precisa e
coas últimas tecnoloxías.

O Alcalde das Neves salienta que
se afrontou a renovación de equi-

pos antigos, desfasados e que xa
non cumprían coas necesidades do
departamento de Cultura que leva
revolucionado As Neves no seu ám-
bito con ciclos culturais, como son,
Outono de Teatro, Cinema de In-
verno e Primavera de Música.

Ademáis cos equipamento para
o exterior, o Concello avanzará
nas posibilidades de descentrali-
zación levando con máis facili-
dade os eventos as parroquias.

As Neves actualiza os seus medios
audiovisuais e de son.

Recollida de
xoguetes en Arbo

O
Concello inicia unha nova
rolda de reunións de con-
tacto coas distintas parro-

quias para recoller as inquedanzas
dos veciños e expoñer os seus pro-
xectos. O calendario, que vai do 14
de novembro ao 16 de decembro,
é o seguinte: Estación o día 14,
San Xosé de Ribarteme o 16, Ta-

boexa o 18, San Pedro o 21, Rubiós
o 23, Cerdeira o 25, Liñares o 28,
Batalláns o 30, Santiago de Ribar-
teme o 2 de decembro, Tortoreos o
5, Vide o 9, Setados o 12, As Neves
o 14 e San Cibrán o 16. As reunión
serán ás oito da tarde, excepto en
Cerdeira que será ás sete e media
e As Neves ás nove da noite.

O Concello Escoita

AS NEVES / ARBO
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GALERÍA DE HERNÁNDEZ Homenaxe a Oswaldo en As Neves

O
29 de outubro, recen cumplido o
primeiro cabodano do seu pasa-
mento, celebrouse en As Neves

un homenaxe ao que foi alcalde deste
Concello durante 22 anos, de 1969 a 1975
e de 1983 a 1999, Oswaldo Lino González
Pereira, ao que asistiron familiares e ve-
ciños así como alcaldes, ex-alcaldes e
concelleiros da contorna e mesmo perso-
nalidades como o vicepresidente da Xunta
de Galicia, Alfonso Rueda.

Tras unha misa cantada pola Coral
Santa María de As Neves, descubríuse un
busto, sufragado por suscripción popular,
diante da Casa do Concello, mentres a
Banda de Música Popular de Rubiós inter-
pretaba "Candilejas". Logo dunhas pala-
bras de César García en nome da
organización, o acto pechouse coa mar-
cha galega "As Neves" na honra de Os-
waldo, dirixida polo propio compositor
Rogelio Groba.

Homenaxe a Oswaldo Lino
González no seu cabodano
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E
n torno ao 25 de novem-
bro, día contra a violencia
de xénero, o Concello de

Salvaterra de Miño organiza di-
ferentes actividades co fin de
concienciar a cidadanía da gran
importancia da tolerancia cero
ante esta lacra social, enfocando
as súas actividades sobre todo
hacia os máis cativos e cativas
do municipio.

Por un lado o Concello orga-
niza o seu VI Concurso
de slogans contra a
violencia de xé-
nero co alum-
nado do IES
Salvaterra, co ob-
xectivo de sensi-
bilizar sobre a
violencia de xénero
no ámbito familiar.
Trátase de facer reflexio-
nar aos mozos e mozas
sobre este problema,  que entre
todos debemos erradicar promo-
vendo un cambio de mentalidade
que contribúa a desmitificar es-
tereotipos e transmitir valores
de igualdade e non violencia.
Outorganse catro premios, 3 pre-
mios por valor de 50€ e un pri-
meiro premio de 150€
canxeables por material educa-
tivo, deportivo e/ou música.
Ademáis co slogan gañador ela-
boraranse uns marcadores de pá-

xinas que se difunden entre o
propio centro, e  que pretenden
ter unha finalidade sensibiliza-
dora, preventiva e informativa
ao mesmo tempo, xa que neles
inclúese ademáis do mencionado
lema gañador deste concurso,
teléfonos e enderezos posibles a
donde poder dirixirse para ase-
sorar no caso de coñecer ou ser
vítima dalgunha situación de

violencia / malos tratos. O
slogan gañador do ano pa-
sado foi “Son máis que fe-
ridas, son as nosas vidas”.

Durante estas semanas
o balcón da Casa
do Concello lu-
cirá un lazo e
unha pancarta

lembrando así a
todas as víctimas e de-

clarando o seu rechazo
máis firme a tódalas vio-

lencias de xénero.
No  propio día 25, na Praza do

Concello, de 16.30 a 18.30h, le-
varase a cabo unha actividade
para os máis cativos “A gran OCA
pola igualdade”, que fará un per-
corrido por diferentes e diverti-
das probas. Ademáis todos
aqueles que queiran amosar a
súa repulsa á violencia de xé-
nero, poderán acercarse tamén a
Praza e deixar a súa pegada nun
Mural Conmemorativo.

Salvaterra contra a
violencia de xénero

S
alvaterra de Miño ten ex-
posta durante o mes de no-
vembro unha particular e

curiosa colección de vestimentas
e mobles antigos. 

A mostra recrea diferentes es-
pazos do fogar tradicional galego
como son o dormitorio, a cociña
ou a sala de estar. Así mesmo, o
visitante tamén pode apreciar
traxes, mantelería e e outros
adornos con máis de 130 anos de
antigüidade.

A colección foi ofrecida ó Con-
cello de Salvaterra de Miño por
unha veciña de Salvaterra, Dona
Carmen Formoso, mestra xubilada
do municipio. Esta exposición
temporal ubicase no primeiro
andar do Castelo de Dona Urraca. 

Como leva facendo, ó longo
deste ano 2016, o Concello de
Salvaterra de Miño ven apostando
forte pola dinamización e revita-
lización deste singular espazo his-
tórico, o Castelo de Dona Urraca,
declarado Ben de Interese Cultural
dende o ano 1949, que unha vez
máis abrirá as súas portas coa
dobre finalidade coa que o leva
facendo ata agora: a de mostrar ó
visitante a preservación e riqueza
deste espazo único e a de servir
de Sala de Exposicións para a ex-
hibición de coleccións singulares.

Esta exposición estará tempo-
ralmente aberta ó público os sá-

bados, domingos e festivos com-
prendidos entre os días 29 de ou-
tubro e 27 de novembro. O
horario de apertura será de
11:00h a 14:00h e de 16:00h a
19:00h.

Lembramos que o Punto de In-
formación e Turismo estará
aberto nese mesmo período de
tempo dentro das instalacións do
Castelo de Dona Urraca.

Exposición de mobles e vestimentas
antigas no Castelo de Dona Urraca
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O
pavillón de deportes de
Arantei, no concello de
Salvaterra de Miño, aco-

llerá o día 20 de novembro a XVIII
edición da Festa do Viño Novo, un
evento caracterizada en gran me-

dida, pola oferta
gratuíta de viño,
doando por todos
os veciños da pa-
rroquia, que gar-
dan o mellor da
colleita para a
data. 

O barrio da Ca-
rrilla, este ano or-
ganizador de dita
festa, encargouse
de xuntar e elabo-
rar, xunto coa
axuda altruísta
dalgún veciño, ao
redor de 1000 li-
tros de viño de
distintas varieda-
des de Condado
do Tea, tanto
tinto como branco 

A partires das
11:00 da mañá,

dará comezo esta homenaxe ao
bo trato do corpo, máis ás 9:00,
terá lugar una andaina popular,
polas espléndidas terras deste
pobo, co  fin de desfrutar das
boas vistas que a natureza nos
brinda, así como abrir o apetito
de cara ao que o día nos depa-
rará. 

Ademais de viño gratis, esta
celebración, ofrece a oportuni-
dade de acompañar estes ricos
caldos con tapas de callos, polvo,
orella, empanada, xamón e lam-
prea rechea, aparte de variados
produtos para darlle o toque doce
a esta vianda.  

Ás 12:00 está prevista a lec-
tura do pregón, a cargo do co-
piloto de Rallyes Cándido
Carrera. E como todo convite
non é o mesmo sen un pouco de
música, a xornada estará ameni-
zada polo grupo de gaitas O
Freixo de Entienza (Salceda de
Caselas) e a charanga Sghae
(Salceda de Caselas) 

GALERÍA DE HERNÁNDEZ Xornada A Nosa Memoria da Asociación Lazoiro en Salvaterra de Miño

18ª Festa do Viño Novo de Arantei
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A
alcaldesa do Porriño, Eva
García de la Torre, acompa-
ñada pola concelleira de

Traballo e Benestar , Soledad
Girón, entregou os diplomas  aos
participantes nos talleres de im-
partidos pola Aula CeMIT do Po-
rriño.

Preto de 70 persoas de distin-
tas idades participaron nestes
cursos e seminarios os últimos
meses e completaron os mesmos
que versaron todos eles sobre
temas relacionados coa informá-
tica.

García de la Torre felicitou aos
asistentes e subliñou a importan-
cia que ten a aprendizaxe e, aínda
máis, a que relacionada coas
novas tecnoloxías. A alcaldesa sa-

lientou a necesidade de mellorar
a formación coma canle para ac-
ceder ao mercado laboral e reite-
rou que a creación de emprego é
a primeira prioridade do Goberno
local do Porriño.

Pola súa banda, a concellerira
de Emprego e Benestar lembrou
que a Aula CeMIT está aberta todo
o ano e que os talleres que im-
parte na súa sede, no Edificio
Multiusos de Torneiros, están
abertos para todas aquelas per-
soas que queiran participar neles.

Soledad Girón engadiu que
estes cursos son froito da colabo-
ración entre o Concello e o Go-
berno de Galicia o que posibilitou
a contratación dos profesores que
impartiron cada un dos mesmos.

Entrega de diplomas na
aula CeMIT

P
articipantes no Obradoiro
Municipal de Emprego,
todos eles perceptores da

Renda de Inserción Social de
Galicia (RISGA), desenrolan
dende setembro, diferentes la-
bores en distintos lugares do
Porriño.

Oito deles, homes e mulleres,
seleccionados pola Oficina do
Servizo Galego de Emprego, que
ata o vindeiro mes de marzo,
ademais de mellorar os seus co-
ñecementos de albanelaría ou
tarefas forestais, farán un tra-
ballo remunerado e, porén, es-
tarán dados de alta na
Seguridade Social, desenvolven
diferentes cometidos para a
Concellería de Vías e Obras, que
dirixe Manuel Carrera.

Nas pasadas semanas,fixeron
labor de conservación e limpeza
en distintas parroquias, como
Pontellas, Atios, Budiño ou Tor-
neiros, na zona sur, que xunta
dous dos polígonos industriais
do Porriño, A Granxa e As Gán-

daras, e remataron co acantoa-
mento do primeiro deles que,
nalgunhas das partes nas que
estiveron presentaba un estado
de abandono.

Manuel Carrera subliña o “ex-
celente labor” e a “implicación
e interese” deste grupo de
homes e mulleres, que non so
“están a realizar un traballo

perfecto”, senón dunha
“grande importancia” para as
veciñas e veciños da vila. Ca-
rrera cita coma “esencial” a ac-
tuación para desobstruír os
desaugadoiros , “agora que em-
pezaron as choivas” evitando
que a as follas tapen os sumi-
doiros e a auga cause danos nas
pistas, estradas e beiravías.

Participantes no obradoiro de emprego
fan traballos de conservación e limpeza

O
Concello do Porriño
está xa, dende o inicio
do mes de outubro,en

‘débeda cero’. Como indicou a
alcaldesa, Eva García de la
Torre, unha “xestión econó-
mica modélica” e o feito de
que haxa partidas orzamenta-
rias que non se esgoten, fai
posible que se veña de engro-
sar o remanente de Tesourería
que, dacordo cos seus cálculos,
superaría os 6 millóns de euros
netos.

Isto supón que nos orzamen-
tos municipais de 2017, engade
a rexedora, non sexa necesario
dotar partida algunha para o
pago de débeda, aínda que Gar-
cía de la Torre considera que “é
unha anomalía acumular un re-

manente de Tesourería tan im-
portante” e, considerando esta
circunstancia, agarda poder
pactar os novos
presupostos,“para destinar esa
cantidade a inversións necesa-
rias para O Porriño, coma todas
as que propoñen os grupos da
oposición nos Plenos da Corpo-
ración”.

A alcaldesa subliña que estas
cantidades poderían dedicarse
aos proxectos pendentes de sa-
neamento, fomento do em-
prego, Benestar, á mellora de
infraestruturas, como estradas e
camiños, vías e obras, necesida-
des das parroquias ou parques
públicos, ”entre moitísimas ou-
tras demandas das veciñas e ve-
ciños da vila”.

O Concello acadou en
outubro a débeda cero
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A
alcaldesa do Porriño, Eva
García de la Torre, acompa-
ñada polo concelleiro de

Industria, Marcelino Coto, visitou
este martes sede de Quobis, a em-
presa viguesa que traballa para
empresas da importancia de
Bosch, Alcampo ou PSA Peugeot-
Citroën.  

Quobis, firma especializada
en enxeñería de telecomunica-
cións, desenvolve proxectos de
Infraestruturas Comúns de Tele-
comunicacións (ICT’s), deseño
de redes de voz e datos ou ins-
talación de redes sen fíos basea-

das na tecnoloxía WiMAX, ten a
súa central no Polígono de A
Granxa e conta con máis de 30
traballadores.

Na actualidade é unha das
compañías punteiras no seu sec-
tor grazas a varios dos seus pro-
gramas, como un identificador de
voz que permite recoñecer aos
clientes durante unha chamada.

Ademáis, deseña un sistema
que detecta fraudes nos servizos
de comunicacións, desenrola
xunto a R, Coremain ou Optare
Solutions, un produto que es-
tuda as preferencias dos usuarios

e mellora o trato aos clientes ou
impulsa en preto dunha ducia de
proxectos de investigación de
desenrolo.

Esta visita entra no marco do
contacto permanente  que a al-
caldesa e o concelleiro mante-
ñen, dende o principio do
mandato do actual Goberno
local, coas empresas e firmas ra-
dicadas no Porriño para coñecer
en profundidade as súas necesi-
dades, os seus proxectos e abrir
canles de comunicación que per-
mitirán mellorar a rendibilidade
e actividade das mesmas.  

A alcaldesa e o concelleiro de
industria visitan a empresa Quobis

A
Concellería de Vías e
Obras, dirixida por Ma-
nuel Carrera, ven de re-

matar nun prazo de apenas dez
días, a reforma do balastro da
rúa Aloques, que demandaran
os veciños ante a falla de se-
guridade que presentaba e que
implicaba un perigo, especial-
mente para os cativos que
xogan na zona.

Para rematar co mesmo, o
Concello engadiu uns 70 cen-
tímetros de altura ao valado,
que chegaba á altura dos xeon-

llos e que, dende agora, supera
o 1,20 metros, dificultando a
posibilidade de accidentes e
cumprindo coa normativa,
tanto de seguridade, coma de
accesibilidade.

A obra abrangue os 30 me-
tros de lonxitude do balastro e,
na mesma empregouse pedra
rosa Porriño, cumprindo coa in-
tención do Goberno local, como
xa anunciara Manuel Carrera, de
usar sempre pedra do Porriño
nas obras municipais que se re-
alicen na vila.

Remata a reforma do
balastro de Aloques
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A
alcaldesa recibiu este luns
aos deputados por Ponte-
vedra no Congreso, Gui-

llermo Meijón e Dolores Galovart,
para tratar dos temas máis im-
portantes que afectan na actua-
lidade a O Porriño e que poden
ser expostos polos dous parla-
mentarios na Cámara baixa.

Eva García de la Torre, subli-
ñou como “esencial” a elimina-
ción do paso a nivel do tren do
centro da vila e obtivo o compro-
miso dos deputados de expor
unha pregunta ao ministro de
Fomento, Íñigo de la Serna, en
que punto está o estudo e o pro-
xecto da ‘Saída Sur de Vigo’ que
contempla a eliminación do paso
ferroviario polo centro do conce-
llo. Meijón e Galovart insistirán,
ademais, na inclusión dunha par-
tida orzamentaria para acometer
esta iniciativa nos vindeiros Pre-
supostos Xerais do Estado para
2017.

Neste eido, García de la Torre
expuxo a necesidade de que a
variante contemple a creación de
apeadeiros nos polígonos indus-
triais porriñeses.

A alcaldesa tamén indicou a
importancia de que os Presupos-

tos Xerais contemplen a cesión
ao Concello do Porriño do treito
da estrada N-120, ao seu paso
pola parroquia de Cans. Neste
sentido, Eva García de la Torre
insistiu na necesidade “irrenun-
ciábel” de que a devandita ce-
sión sexa coa correspondente
partida orzamentaria para aco-
meter a humanización correspon-

dente de xeito que “esta zona
pase a ser unha rúa máis da vila”.

Eva García de la Torre tamén
pediu aos deputados que pregun-
tasen ao Goberno cal é a evolu-
ción do número e contía das
multas que se puxeron na popu-
larmente coñecida como ‘Autovía
Vigo-O Porriño’ entre 2010 e
2016.

A rexedora salientou que “xa
está ben de ter aos veciños da
zona sur da provincia coma
petos, so para recadar sen xusti-
ficación, cando en Fomento
saben que hai que cambiar canto
antes o trazado desta estrada
para que non se perda nin unha
vida nin os cartos dos contri-
buíntes”.

Os deputados Meijón e Galovart levarán os
temas importantes do Porriño ao Congreso

O
vindeiro día 20 de no-
vembro celebrarase a
XIII Festa da Zorza na

parroquia de Pontellas, O Po-
rriño, Os actos comezaron o
pasado luns coa preparación do
adobo de máis de 700 quilos de
carne de porco, as racións o
igual que anos anteriores serán
a 6 € que inclúe pan, viño e a
exquisita zorza (obsequio de
taza de barro). 

A organización espera re-
partir máis de 2.000 racións
entre todos os veciños que se
acerquen a degustar esta tapa
de zorza frita e que se servirá
tamén en empanada.

O lugar elixido para a cita
gastronómica é o recinto da
Asociación do Centro Cultural
de Pontellas. A degustación
da zorza e da empanada co-
mezará a partir das 11 e
media da mañá ata as 2 e
media da tarde. En caso de
mal tempo haberá unha carpa
para o resgardo dos partici-
pantes.

Festa da Zorza
en Pontellas

O
sábado, día 12, ás 11 da mañá, na
Praza de Antonio Palacios, a Mes-
tre Internacional e gañadora do tí-

tulo iberoamericana de Xadrez, a peruana
Karen Zapata, enfrontarase a 20 xadrecistas
ao mesmo tempo, unha proba de capaci-
dade e resistencia ao alcance de poucos
deportistas.

Ao tempo que opta ao título de Grande
Mestre, Karen, residente en Galicia, ca-
sada cun galego e nai de dous rapaces,
quere axudar a desenvolver este deporte
no Porriño, onde a Concellería de Educa-
ción puxo en marcha unha importante
iniciativa para que rapazas e rapaces da
víla se acheguen e gocen do xadrez.

Coma sinala esta deportista, a prác-
tica do xadrez “ensina a exercitar a
mente, a razoar, é un estupendo desafío
psicolóxico que prepara e axuda na vida
diaria”. Karez Zapata subliña que o xa-

drez pódese aprender, non é preciso ter
unhas condicións especiais e determina-
das para xogar, iso si, “require medita-
ción, ilusión, coma calquera actividade
que se inicia, e adestramento físico para
poder afrontar partidas de 6, 7 ou 8
horas diante dun taboleiro sen perder a
concentración ou acusar o esgota-
mento”.

Pola súa banda, a alcaldesa, Eva Gar-
cía de la Torre, e a concelleira de Edu-
cación, Lourdes Moure, lembraron que
esta é unha nova iniciativa do Pro-
grama Municipal, no que xa participa-
ron máis 150 rapazas e rapaces, e que
ao tempo segue a desenvolver o pro-
xecto educativo ‘Xadrez nas Escolas’,
aprobado en 2012 polo Parlamento Eu-
ropeo co obxectivo de impartir o xadrez
coma materia e achegar o xogo ciencia
no eido local.

A campiona iberoamericana de
Xadrez, Karen Zapata, xogou contra
20 xadrecistas ao mesmo tempo

A
Concellería de Limpeza,
que dirixe Orlando Már-
quez, iniciou a finais

de outubro os traballos de
poda das árbores de titulari-
dade municipal en todo o
concello, unha labor que, da-
cordo coas previsións iniciais,
debería de estar rematada
neste mes de novembro. 

O Concello ten programado
realizar dúas veces ao ano as
actuacións nas árbores do Po-
rriño pero, tendo en conta o
elevado número eles, máis de
3.500, dase prioridade a
aqueles nos que é máis ur-
xente a poda, tendo en conta
que presenten problemas de
roturas das polas, que ao me-
drar empezasen a afecten a
fachadas e balcóns e aqueles
que estean xa secos ou empe-
zasen a torcerse.

Poda de árbores
municipais
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O
concelleiro de Indus-
tria, Comercio e
Medio Ambiente,

Marcelino Coto, participou
este xoves na xornada técnica
sobre o ‘Desenrolo e mellora
da prevención de riscos e téc-
nicas de prevención no
campo da pedra natural’, or-
ganizada polo Cluster de Gra-
nito de Galicia.

Coto, lembrando a súa
longa experiencia profesio-
nal, subliñou a necesidade de
facer da prevención dos ris-
cos laborais un dos “puntos
centrais” da xestión dos re-
cursos humanos das empre-
sas, unha idea que sempre
insistiu en coidar durante a
súa carreira. 

O concelleiro felicitou ao
Clúster do Granito por facer
que os obxectivos da xornada
xirasen ao redor desta  idea
e a súa aposta pola  promo-
ción da cultura da preven-
ción, o coñecemento das

mellores prácticas no sector
ou a promoción da preven-
ción na xestión laboral do
día a día.

Ao longo do día, ademais,
os especialistas que intervi-
ron no mesmo, como Luis Gar-
cía Florido, da Xefatura

provincial da Consellería de
Economía, Emprego e Indus-
tria, ou Gabriel Miguel Rubio,
xerente de Recursos Humanos
da Levantina, abordaron ou-
tros aspectos como as mello-
ras técnicas no sector da
maquinaria na pedra.

O Concelleiro Marcelino Coto fala de riscos
laborais diante do clúster do granito

A
Concellería de Emprego ven
de poñer en marcha, logo dun
longo e dificultoso proceso,

un ‘Curso de Torneiro-Fresador’ de
100 horas de duración, que empe-
zará este mesmo mércores, día 16 de
novembro, e rematará o vindeiro 21
de decembro.

Coma sinala a concelleira, Sole-
dad Girón, o curso de Torneiro-Fre-
sador é, sen dúbida, o máis
demandado, tanto é así que so foi
posible atender 12 das máis de
medio cento de solicitudes presen-
tadas, “polo cal xa estamos proxec-
tando facer outro nos vindeiros
meses”.

Os asistentes a
este curso, organi-
zado integramente
polo Concello, que se
impartirá no Multiu-
sos de Torneiros de 4
e media da tarde a 9
da noite, terán 70
horas teóricas, os
luns, mércores e ven-
res, e 30 horas prác-

ticas, os martes e xoves, nunha
empresa radicada no Porriño.

Ademais, dende o pasado día
10, organizado tamén pola Conce-
llería de Emprego e impartido por
persoal especializado da Fundación
Laboral da Construción, deu co-
mezo un curso sobre Prevención de
Riscos Laborais.

No mesmo, que terá unha dura-
ción total de 60 horas, ata a súa fi-
nalización o 15 de decembro do
mes que ven, participan 25 alum-
nos, que reciben a formación,
tamén no Centro de Torneiros, de 9
da mañá a 2 da tarde.

Empeza en Torneiros un curso
de torneiro-fresador

P
ara o BNG do Porriño a
transferencia da AP9 á
Xunta de Galiza e a súa li-

beración de peaxe son cuestións
indispensábeis para que esta in-
fraestrutura sexa realmente útil.
O voceiro municipal,  Pedro Pe-
reira, denunciou que o tramo
Vigo-O Porriño está infrautili-
zado por causa das peaxes, o
que impide que a vila e a súa
contorna teñan unha axeitada
conexión por estrada, o que in-
cide negativamente a nivel so-
cioeconómico.

Pereira mantivo, canda o de-
putado do BNG no Parlamento
galego, Luís Bará, un encontro
con representantes da asocia-
ción de comerciantes do Porriño
(ACIPOR), os parques empresa-
riais da Granxa e das  Gándaras
do Porriño, e da asociación de
transportes de Pontevedra (Ase-
transpo). 

Na xuntanza explicaron a ini-
ciativa política que está a de-
senvolver o BNG destinada a
lograr a transferencia da AP9
para que pase a ser titularidade

de Xunta, co obxectivo, entre
outros, de liberar a autoestrada
das actuais peaxes. Neste senso,
o voceiro municipal, deulles
conta aos representantes em-
presariais e comerciais, da mo-

ción que o BNG levou ao pleno
celebrado  onte.Dita moción
contou co apoio dos grupos da
corporación, agás o PP que se
abstivo. Abstención que rompeo
o consenso político acadado no

Parlamento de Galiza en defensa
da iniciativa lexislativa para re-
clamar a transferencia da titula-
ridade e competencias da AP-9
á Comunidade Autónoma de Ga-
liza, nos termos aprobados polo

Parlamento de Galiza. 
Desde o Bloque defenden que

é estratéxico que Galiza poida
decidir sobre a principal vía de
alta capacidade do país. De-
mandan que a Xunta tome o
control sobre esta infraestru-
tura “para rematar coas defi-
ciencias na súa xestión, as
tarifas abusivas e mesmo que
sexa empregada como  obxecto
especulativo por parte de gran-
des fondos de investimento
dados os altos beneficios que
xera, a custa do peto de sufri-
dos usuarios e usuarias, co mo-
delo de xestión que ten a
administración central da AP-9”.

O encontro realizado esta
mañá no Porriño inscríbese
nunha campaña inicial coa que
a fronte nacionalista quere
sumar o maior apoio social e ins-
titucional á demanda da transfe-
rencia e gratuídade da AP9,
instando aos grupos políticos
con representación no Congreso
a aprobar a proposición de lei
remitida por acordo unánime do
Parlamento galego.

O BNG do Porriño demanda a transferencia da AP9 e a súa
liberación de peaxe para facela “útil”
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O PORRIÑO

A
alcaldesa do Porriño, Eva
García de la Torre, e o te-
nente de alcalde e conce-

lleiro de Vías e Obras, Manuel,
Carrera, mantiveron en Vigo unha
xuntanza coa conselleira de In-
fraestruturas e Vivenda en fun-
cións, Ethel Vázquez, para tratar
da cesión por parte da Administra-
ción galega ao Concello do Porriño
das rúas Bos Aires e Progreso.

Á finalización da reunión, a
alcaldesa sinalou que atopou boa
disposición por parte da conse-
lleira para que estas dúas rúas,
que están “no mesmo casco ur-
bano da vila” pasen a ser de ti-
tularidade municipal. De feito,
engadiu Eva García de la Torre, a
Consellería xa ten o proxecto que
elaborou o Concello para as dúas
rúas e, en base ao mesmo, ha-
berá, axiña, unha nova xuntanza
de trabalo na que se analizará o
mesmo polo miúdo.

As dúas partes están de
acordo en que a cesión das rúas
se faga ou ben coa correspon-
dente dotación orzamentaria
para acometer as melloras que
precisan: novo alumeado, substi-
tución do saneamento, canaliza-
ción de auga, beirarrúas e cambio
do firme, ou ben con todas estas

obras xa rematadas.
Neste eido, o tenente de al-

calde lembrou que na actuali-
dade, o Consorcio de Augas do
Louro está a realizar en Bos Aires
e Progreso distintas reformas que
eran inaprazábeis a causa do es-
tado das tubaxes que sofren
constantes roturas.

A Xunta está disposta a ceder ao
concello a titularidade das rúas Bos Aires

e Progreso

A
alcaldesa, Eva García de la
Torre, o tenente de al-
calde, Manuel Carrera, e

os concelleiros Marcelino Coto,
Lourdes Moure e Orlando Váz-
quez, acudiron aos actos cen-
trais da celebración do 50
aniversario do Instituto de En-
sino Secundario (IES) Pino
Manso.

Coa presencia da maioría dos
preto de 500 alumnos e 50 pro-
fesores do centro, ademais de
descubrirse un monolito no que
se fai referencia a este medio
século de vida do mesmo, o seu
director, en nome de todo o
claustro, lembrou a “todos
aqueles que hoxe non están
entre nós e que deixaron a súa
pegada neste instituto”.

Juan Aguilar amosou o seu
orgullo por estar á fronte “dun
equipo coma o que formamos”,

e que, salientou, abrangue ás
alumnas e alumnos, aos profe-
sores, e ao persoal non do-
cente, que fan posible non so
que o Pino Manso sexa unha re-
ferencia para moitos das veci-
ñas e veciños do concello,
senón que forme parte da pro-
pia historia do Porriño.

Pola súa banda, a alcaldesa,
logo de agradecer a invitación
para acudir á celebración deste
cumpreanos “tan especial por-
que aquí estou vendo ao futuro
da nosa sociedade, non so do
Porriño”.

Estou segura, concluíu a re-
xedora, de que “levaredes con
vós todo o aprendido e todo o
vivido aquí” e asegurou que
“institucións como este insti-
tuto son esenciais para “demo-
cratizar á sociedade e axudan a
crear homes e mulleres libres”.

O IES Pino Manso
celebra o seus 50 anos

O
Concello do Porriño ins-
tala, ao mesmo tempo,
11 novas caldeiras de pe-

llets en distintas dependencias
municipais.

Dous delas empezarán a fun-
cionar no propio Concello, 3 no
Pavillón de deportes- unha delas
para proporcionar auga quente á
piscina e outra para o sistema de
auga quente e fría do resto do
emprazamento; outras dous nos
vestiarios do Campo Municipal do
Lourambal, e nos campos do Pon-

tellas, do Carballo, en Atios, no
Campo do Budiño e nas instala-
cións deportivas do Polígono In-
dustrial de A Granxa.

As novas caldeiras cumpren co
dobre obxectivo de reducir as
emisións de CO2 nun 40% e aca-
dar un aforro enerxético do 50%.

O orzamento, de 217.176,85 €,
ven dunha subvención solicitada
á Consellería de Economía, Em-
prego e Industria, que permite
asumir o custo de 78.141,80 €
para a colocación das novas cal-

deiras de Piscina e Pavillón Muni-
cipal, 54.667,80 € das do Conce-
llo, 27.091,9 € do Campo do
Lourambal, 15.246€ do Campo das
Reloas, 14.937,45€ do Campo da
Granxa, 13.545,95€ do Campo de
San Campio e a mesma cantidade
para o Campo do Carballo.

Asimesmo, neste mesmo man-
dato, e aproveitando as axudas da
Deputación e o IDAE, se comple-
tará o cambio das caldeiras do
Campo de Fútbol do Mosende e
dos distintos centros culturais.

Instaladas 11 novas caldeiras de pellets
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SALCEDA DE CASELAS

D
espois de que o grupo
municipal socialista con-
seguise sacar adiante no

último pleno unha moción para
instar á Xunta de Galicia a que ins-
tale puntos de luz na PO-511 (an-
tiga PO-510) ó seu paso polo
termo municipal de Salceda de Ca-
selas, hoxe o Deputado galego vi-
sitou a zona.

Abel Losada, xunto coa vo-
ceira socialista e compañeiros da
agrupación local, visitaron varias
zonas da estrada, onde a falta de
iluminación provoca, entre ou-
tros, problemas de visibilidade
para os condutores e tamén para
os veciños e veciñas que cami-
ñan con inseguridade a diario
polas vías de servizo paralelas a
esta estrada. 

Neste senso, o deputado ex-
plicou, que no día de onte o
grupo parlamentario socialista
presentou unha proposición non
de lei sobre este tema no Parla-
mento Galego. Na mesma, ade-
mais de solicitar a instalación de
puntos de luz nesta estrada, o
grupo insta a que a Xunta de Ga-

licia desenvolva un Plan Autonó-
mico de mellora das condicións
de seguridade das estradas de ti-
tularidade autonómica.

Na súa opinión, Losada incide
en que “as drásticas políticas de
recortes que o goberno do Par-
tido Popular ven de desenvolver
dende 2009 ata a actualidade,
ten afectado a múltiples aspec-
tos das condicións e calidade de
vida dos cidadáns, en moitos ám-
bitos, un dos máis relevantes é a
política de mantemento e segu-
ridade da rede de estradas de Ga-
licia, cunha caída orzamentaria
moi notable”.

Verónica Tourón, voceira mu-
nicipal, afirma que, “son nece-
sarios investimentos da
administración autonómica na
seguridade vial e nese ámbito a
estrada PO510 que é moi transi-
tada ó seu paso polo noso termo
municipal é un claro exemplo de
inseguridade, atopándonos sen
ningún tipo de alumeado a pe-
sares da proximidade de zonas
con elevada densidade de po-
boación.”

Abel Losada visita Salceda
para coñecer a problemática

da Estrada PO511
O

Concello de Salceda de
Caselas informa da de-
sactivación de máis de

70 niños de vespa velutina no te-
rritorio do municipio, grazas á
acción dun grupo de voluntarios
coordinados pola Concelleira de
Medioambiente Carla Pérez. É a
propia veciñanza a que comunica
ao Concello a existencia de niños
en diversos puntos, pasando
entón a actuar o grupo de volun-
tarios. Lévanse desactivado
niños en vivendas, fachadas de
edificios, recintos escolares e en
diversos puntos de Salceda.

No presente ano tense detec-
tado un incremento poboacio-
nal de vespa velutina en
Salceda, en comparación cos
datos do ano pasado. Lembran
dende o Concello que os princi-
pais perigos son o ataque ás
poboacións de abellas autócto-
nas, así como os riscos para a
seguridade cidadá, fundamen-
talmente nos casos de persoas
alérxicas ás picaduras.

Ademáis do material propor-
cionado pola Xunta de Galicia,
o equipo de Salceda desenrolou
os seus propios medios, conse-
guindo unha pértiga moito máis

lixeira e que lles facilita en gran
medida o traballo, xa que hai
que lembrar que son moitos os
niños que se atopan a gran al-
tura, o que fai máis complicado
o acceso aos mesmos.

O grupo reúnese nas tardes
dos martes, desactivando unha
media de seis niños por xor-
nada. As parroquias máis afec-
tadas son Soutelo, Santa María
e Picoña, nas que se precisou
un maior número de interven-
cións. Así mesmo, préstase es-
pecial atención ao casco
urbano, así como a zonas de
máxima urxencia por ser fre-

cuentadas por nenos/as, per-
soas maiores, ou persoas alér-
xicas.

O Concello de Salceda agra-
dece enormemente o traballo
levado a cabo por este grupo de
voluntariado, sen o cal sería im-
posible manter a poboación de
vespa velutina controlada. Lem-
bran que a Xunta de Galicia non
fixo os seus deberes neste tema
dende o primeiro momento, ata
rematar derivándolles o pro-
blema aos Concellos, que se
teñen que buscar a vida para
solucionalo co escaso material
que se lles aporta.

Salceda desactiva máis de 70 niños de
vespa velutina

O
Concello de Salceda de
Caselas ven de levar a
cabo a obra de mellora

de iluminación no Pavillón de
Deportes Municipal, pensada fun-
damentalmente para lograr un
maior aforro enerxético. Así, pro-
cedeuse á sustitución das vellas
lámpadas da pista deportiva, pa-
sando a instalar unhs novas lu-
minarias LED, así como nas pistas

deportivas exteriores, no propio
complexo deportivo de Altamira,
que agora pasan a contar con
este tipo de iluminación moito
máis eficiente, subsanando ao
mesmo tempo algunas deficien-
cias na homoxeneidade da ilumi-
nación que se tiñan detectado en
ditas pistas deportivas.

A mellora levouse a cabo den-
tro das subvencións aos proxec-

tos dinamizadores das áreas ru-
rais de Galicia para proxectos de
aforro e eficiencia enerxética na
administración local 2016, da
Consellería de Economía, Em-
prego e Industria a través do
INEGA, financiada con fondos
FEADER. Para esta acción, cón-
tase con un orzamento de
17.726,50 €, dos cales o Conce-
llo asume 6.739 €.

Melloras de aforro enerxético no pavillón
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Val Miñor
GONDOMAR

U
nha vez máis o BNG-AA
tendeu a man e o Go-
berno municipal decidiu

impoñer o seu único e exclusivo
criterio, reforzado desta vez polo
feito de que o Alcalde de Baiona
tivo que recurrir ao seu voto de
calidade en varias ocasións.

A ordenanza de terrazas en
espazos de uso público provocou
que o Goberno Municipal, ante
unha complexa situación, deci-
dise encerrarse en troques de
mostrar vontade de diálogo e de
consenso. O Bloque Nacionalista
Galego – Asembleas Abertas,
nun primeiro momento, aceptou
o modificación da ordenanza por
entender que os informes muni-
cipais eran favorábeis e ficaba
resolto un vacío legal que pode-
ría provocar conflictos no fu-
turo. Unha vez presentada
reclamación á mesma, demos-
trando que a ordenanza podería
mellorarse, o Goberno municipal
optou por non contar coas for-
zas políticas da oposición que a
apoiaron e presentar unha esti-
mación parcial sin buscar o con-
senso. Paradóxicamente, a
ordenanza reguladora do mer-
cado demostrou que con von-

tade política todos os grupos da
Corporación municipal son que-
nes de chegar a acordos e traba-
llar en conxunto polo ben do
noso concello.

Así mesmo sucedeu coa de-
claración institucional polo Día
internacional para a eliminación
da violencia de xénero. Tratán-
dose dunha cuestión de vital im-
portancia e na que non deben
mostrarse fisuras, avanzar cara a
súa erradicación e sendo presen-
tada como declaración institu-
cional, o desexábel tería sido
mostrar vontade de consenso
previo, non presentar nunha co-
misión informativa un texto e,
de seguido, non aceptar as en-
mendas propostas polo BNG-AA
e que todos os grupos da Corpo-
ración, excepto o Partido Popu-
lar, consideraban que
enriquecían o texto orixinal. Por
isto a declaración institucional,
aprobada por unanimidade,
ficou sin referencia algunha á
creación dun Estatuto do Femi-
nicidio e que a Xunta de Galiza
rache os contratos con empresas
que non cumpran coa igualdade
de xénero.

Do mesmo xeito actuou o

Bloque Nacionalista Galego –
Asembleas Abertas ante a mo-
ción presentada polo PSOE baio-
nés en relación á glorieta do
peirao na rúa Alférez Barreiro.
Xa na comisión do PEPCHAB que
tratou inicialmente o proxecto o
BNG-AA advertiu que a reduc-
ción de prazas de aparcamento
provocaría conflicto, ao que o
Alcalde de Baiona respostou que
todo non se podía ter. No de-
bate da moción puido eviden-
ciarse que por unha parte o
PSOE mantiña unha posición
trasladada pola Asociación de
Comerciantes e empresarios de
Baiona e que o Goberno munici-
pal defendía a postura da Cofra-
día de Pescadores. Novamente
foi o BNG-AA quen solicitou o
diálogo, na busca dunha solu-
ción acorde ás necesidades de
todas as partes. Estas situacións
non se producirían si o Goberno
municipal actuase con transpa-
rencia e contase con todos os
grupos municipais e os axentes
afectados na toma de decisións.
Dificilmente pode buscarse o
apoio no Pleno municipal cando
propostas conflictivas, previa-
mente advertido que o serían,

non contan con consultas pre-
vias.

En relación a todas estas si-
tuacións provocadas por falta
de vontade negociadora o Blo-
que Nacionalista Galego –
Asembleas Abertas voltou in-
sistir na petición de que se
constitúa unha comisión de
participación veciñal, onde se
orixine unha regulación que
defina expresamente o funcio-
namento plenario, a interlocu-
ción coa veciñanza e
incremento do vencello entre
veciños e veciñas coas deci-
sións que lles afectan no ám-
bito municipal.
Xuntanza con ACEBA
A xuntanza informativa do

Goberno municipal con ACEBA á
que foron convidados os grupos
da oposición, asistindo PSOE e
BNG, co fin de explicar a orde-
nanza de terrazas en espazos de
uso público prodúcese tras estar
xa ésta aprobada.

O BNG-AA lamenta que esta
xuntanza chegue tarde, mal,
sen vontade de cambio e non
contando tan siquera con todos
os colectivos afectados do con-
cello e producíndose ademáis a
instancias da petición realizada
por ACEBA.

Esta reunión, convocada de
forma tan urxente, amosa a in-
tranquilidade e preocupación
que xerou no colectivo de co-
merciantes e empresarios.

O
Concello de Gondomar
publicou hoxe as
bases das subvencións

de concorrencia competitiva.
A Concelleira de Igualdade,
Deporte, Xuventude e Cultura,
Nuria Lameiro  recorda que os
case 56 mil euros están desti-
nados o fomento de activida-
des, a  realización de obras e
a inversión en material e su-
ministros de  asociacións e
colectivos cuxo obxetivo sexa
cultural, deportivo, social ou
comunitario. 

Nuria Lameiro confía en
que as subvencións se tradu-
zan nun mellor desenvolve-
mento das actividades que
levan a cabo as asociacións
deportivas, culturais e sociais
nas que participan os gondo-

mareños.
O prazo de presentación de

solicitudes estará abierto ata
o 26 de este mes. As persoas
físicas poderán entregar a do-
cumentación necesaria, dis-
poñible para descargar na
páxina Web do Concello de
Gondomar , no  Rexistro Xeral.
Mentras que as persoas xurí-
dicas, como asociacións,
dende a entrada en vigor da
lei 39/2015 deberán presen-
tar a documentación de forma
electrónica. 

Os veciños de Gondomar
contan con un punto de infor-
mación no Concello para as
dubidas que poidan surxir en
relación coa tramitación de
documentación a través da
sede electrónica. 

Gondomar destina 56.000
euros a subvencións. 

O
Concello de Gondomar
abre  ata o día 21 de no-
vembro o periodo para so-

licitar praza no Programa Xuntos
polo Nadal. Con esta iniciativa
preténdese que os maiores de 60
anos do municipio pasen as festas
do Nadal en compañía. 

Entre o 23 de decembro e o 2
de xaneiro do 2017 todos aqueles
que formalicen a súa inscripción
no programa aloxaranse en ré-
xime de pensión completa na Re-
sidencia de Tempo Libre de
Panxón. Ademáis do aloxamentos
en habitacións compartidas na
estancia inclúese animación so-
ciocultural para os once días.
Esta actividade está dirixida os
maiores que pasen o Nadal sós,
sean quen de varlerse por si mes-
mos e non padezan enfermidades
que lles impidan a contacto con

outras persoas. 
Esta actividade é de balde

para todos aqueles cuxos ingre-
sos sexan inferiores o IMPREM
(532,51€), de superalos o prezo
será de 50€. Os empadroados no
Concello de Gondomar os que vai

orientada esta actividade debe-
rán facer a súa solicitud no De-
partamento de Benestar Social do
Concello, sito na Casa da Cultura.
Para máis información ou cita
previa teñen a súa disposición o
teléfono 986 36 01 68.  

Segundo o BNG-AA o alcalde de Baiona usou
o voto de calidade para evitar o consenso

BAIONA

Os maiores de Gondomar pasarán o Nadal
acompañados.

D
urante 22 días, do 10 de
novembro ao 1 de de-
cembro, poderanse de-

gustar 37 deliciosos aperitivos
diferentes elaborados polos 18
locais participantes.

Esta edición do concurso
Baiona d'pinchos inclúe como
novidade o “1º Concurso de Fo-
tografía Baiona d’Pintxos
Mahou”, no que se premiará a
mellor fotografía aos aperitivos
sempre que apareza un botellín
de cerveza Mahou. O gañador re-
cibirá 200 euros.

“Baiona d’pintxos” consiste
nunha ruta polos locais baione-
ses participantes  co fin de de-
gustar os petiscos ofrecidos ao
prezo duns 1,5 euros, ou 2,5
euros se o combinamos cun bo-
tello de Mahou, patrocinador do
concurso, votando polos mello-
res pinchos e participando en
sorteos.

Para poder votar tense que
selar un “pasaporte” en un mí-
nimo de cinco establecementos.
O pincho gañador na votación do
público levará un premio de 300
euros.

Concurso de
Fotografía no

Baiona
d’Pinchos
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TOMIÑO

O
Concello de Tomiño
inicia as obras de re-
forma do Salón de Ple-

nos, para facer del un espazo
accesible a todas as persoas e
dotado de mellores potenciali-
dades.

O actual Salón de Plenos,
cuxa reforma afrontarase
cunha partida de 200.000
euros procedentes da Deputa-
ción de Pontevedra, non se
atopa adaptado para persoas
con discapacidade funcional
ou mobilidade reducida.Unica-
mente se sitúa ao nivel da
planta baixa a zona dos conce-
lleiros, estando o resto do
salón a un nivel inferior, non
accesible a todos os cidadáns
por ningunha das portas exis-
tentes.

A superficie do salón rolda
os 120 metros cadrados, un
terzo, aproximadamente, da
superficie total do Concello. ,
razón pola cal o Concello pre-
tende crear un novo acceso di-
recto, dende a Praza do Seixo
(recentemente remodelada
tamén), aproveitando a exis-
tencia dun calexón de servizo
sen uso. Deste xeito, o público
que acude aos actos organiza-
dos na praza, poderá acceder
directamente ao salón de ple-
nos, que a partir da reforma,
dedicarase tamén a outros
usos, culturais, lúdicos, etc.

A reforma incluirá ademais,
a substitucióndo mobiliario do
salón (sillóns do pleno, vitri-
nas, etc.), antigo e pouco fun-
cional; se procederá a instalar
mobles máis funcionais, que
permitan o seu desprazamento
segundo o uso do que se trate.

Tomiño reforma
o salón de
plenos para

facelo accesible 

D
aniel Calzado foi un dos
moitos protagonistas do
movemento migratorio do

rural galego, que se deu en cha-
mar o éxodo a América”. Con estas
palabras comeza o seu relato, Ra-
fael Martínez Calzado, máis coñe-
cido coma Lito Oliveira, quen fora
concelleiro polo BNG durante máis
de 20 anos, e falecido tristemente
o ano pasado tras unha longa en-
fermidade.

O Concello de Tomiño editou e
presentou a obra, no primeiro
andar do Mercado Municipal, coa
presenza da alcaldesa de Tomiño
e membros da corporación muni-
cipal, alcalde de Salceda, ade-
mais de persoas convidadas e
público en xeral. Unha presenza
destacada foi a do neto de Daniel
Calzado, José Ramón Calzado,
chegado dende Arxentina espe-
cialmente para a presentación do
libro, xunto á súa muller, Liliana.

O historiador Bieito Alonso foi
o encargado, xunto á rexedora
local, de presentar o traballo.
Ambos tiveron palabras emocio-
nadas para lembrar a figura his-
tórica de Daniel Calzado, e a
calidade humana de Lito Oliveira.

Daniel Calzado Poceiro, nado
en Tomiño en 1890 e finado en
Bos Aires en 1972, foi un político
agrarista galego, emigrado a Ar-
xentina e alcalde de Tomiño
entre 1931 e 1935.

“Tras unha breve experiencia
de traballo dentro da penín-
sula...decide probar fortuna en
Arxentina. Neste país entrou en
contacto coa comunidade galega
e acadou unha boa posición so-
cial e económica. Volveu á súa
terra natal, loitou por cambiar a
forma de vida dos seus veciños,
pelexou contra os caciques e
chegou a ser alcalde do seu con-
cello, Tomiño”. Deste xeito o
autor goianés compón os primei-
ros trazos deste emigrante, em-

presario e político tomiñés, nado
en Cristelos, parroquia de Ba-
rrantes. Daniel Calzado, ao que o
Concello decidiu hai uns meses,
dedicarlle unha rúa na vila,
funda con outros veciños, coma
Francisco Rodríguez Otero, a Es-
cola de Emigración “Aurora del
Porvenir”.

Vicepresidente do Centro Ga-
lego en Bos Aires, membro des-
tacado da Irmandade Galega e do
Consello de Galiza, foi coetáneo
de persoeiros da talla de Antón

Alonso Ríos ou o mesmo Caste-
lao.

Ao longo de 60 páxinas, Oli-
veira vai dando a coñecer, nunha
linguaxe sinxela e divulgativa a
vida e obra de Daniel Calzado
dentro e fora de Galicia, ache-
gando tamén fotografías daque-
las épocas.

Rafael A. Martínez Calzado,
máis coñecido coma Lito Oliveira,
foi portavoz do BNG durante os
anos 1987 a 2007 e exerceu
como concelleiro de Tomiño du-
rante ese mesmo período. Foi,
ademais, un importante sindica-
lista, que estivo presente en co-
mités de empresa e asociacións
como a Comisión Pola Verdade do
36. Adestrador nas categorías in-
feriores do Goián F.C., apareceu
sempre moi vinculado a todo tipo
de actividades culturais da zona.
Até o seu falecemento, no mes
de agosto de 2015, foi presidente
da asociación de veciños de
Goián.

O Concello de Tomiño quere
render homenaxe a Daniel Cal-
zado, pola súa importante labor
a prol de Galicia, pero ao mesmo
tempo, honrar a memoria de Lito
Oliveira, persoa moi apreciada
pola sociedade tomiñesa. Tras a
presentación da obra tivo lugar
o descobremento da placa que
dará o nome de Daniel Calzado a
unha rúa da vila. Correspounde-
lle esta honra ao neto do exal-
calde tomiñés.

Tomiño presenta o libro “Daniel Calzado Poceiro” do
ex-concelleiro nacionalista Lito Oliveira, facendo

unha dobre homenaxe
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T
ras o éxito do mes de
outubro, o Concello de
Tomiño continúa coa

programación de outono con
concertos de diferentes tipos
de música ao longo de todo
novembro.

Perto de 300 persoas asisti-
ron ás seis actuacións teatrais
e cinematográficas do mes pa-
sado. Primeiro foi Teatro do
Morcego, con Os vellos non
deben de namorarse, seguidos
de Retrincos de Castelao de
Culturactiva; Goon! de Mala-
sombra Teatro; Anriquito do
Grupo San Roquiño de Goián.
Pecharon o ciclo de teatro Car-
los Blanco e LuisDavila, con
Menú da noite e Menú do día.

Despois da actuación de Ta-

labarte, o domingo 6, e "Son
Brasilego", con Sergio Tannus
Trío o domingo 13, o sábado
19 (20.00 horas), os músicos
Vaamonde, Lamas e Romero
actuarán xunto á Agrupación
Musical de Goián, con entrada
de balde. Pechará o mes da
música, o domingo 27 (19.00
horas), ”Deserto de centos”.
Con Sonia Lebedinsky coa en-
trada a 6 euros.

Todos os eventos celebra-
ranse no Auditorio de Goián,
sendo posible mercar as entra-
das unha hora antes da fun-
ción. Paralelamente, segue
aberta a exposición A retranca
dun país (humor gráfico), de
LuisDavila, até o domingo 27 e
entrada de balde.

Continúa o Outono
Cultural de Tomiño

O
Concello de Tomiño vén
de por en funcionamento
a Oficina Municipal de

Igualdade, cun servizo de aseso-
ramento xurídico. O horario de
atención ao público será luns e
mércores, de 16.30 a 20.30 horas,
nas instalacións dos Servizos  So-
ciais municipais, previa petición
de cita no 986 622 002.

A través desta nova oficina,
ofrecerase asesoramento e
orientación, tanto en asuntos de
Dereito de Familia, coma el cal-
quera outro ámbito relacionado
coa igualdade, con especial
atención ás vítimas de violencia
de xénero, mulleres en situación
de vulnerabilidade ou con difi-
cultades especiais.

Asemade, darase información
sobre recursos existentes, e xes-
tionarase a derivación a outros
servizos da Administración, se
fora necesario. En colaboración
con outros servizos municipais,
canalizaranse actuacións que
poida levar a cabo o Concello co
fin de fomentar a igualdade efec-
tiva entre mulleres e homes, e
prevención da violencia machista.

Tomiño pon en
marcha a Oficina

Municipal
de Igualdade cun

servizo de
asesoramento

xurídico á mullerO
judoka tomiñes Brais
Pereira Amorín partici-
pou no Torneo Inter-

nacional de Judo que se
celebrou en Avilés (Asturias),
conseguindo a medalla de ouro
na categoría de -81 kg.  tras
gañar todos os seus combates
pola máxima puntuación
IPPON, demostrando ser un
dos mellores judokas nacionais
na súa categoría.

Agora espéranlle próximos
compromisos, como a súa
participación neste mes de
novembro na Copa de España
Junior, que se celebra en
Amurrio e a Copa de España
Senior, que se realiza en Ar-
teixo, no mes de decembro.

Brais Pereira Amorín per-
tence ao club de JUDO BAIXO
MIÑO, aínda que de luns a
xoves continúa por terceiro
ano consecutivo os seus ades-
tramentos no CGTD de Ponte-
vedra.

O judoka tomiñés Brais
Pereira Amorín ouro no

Torneo de Avilés

A
ntón Alonso Ríos é o nome
máis votado para bautizar
ao IES de Tomiño, que pa-

sará a chamarse IES Antón Alonso
Ríos, logo dos resultados escruta-
dos hoxe e previa ratificación do
Consello Escolar.

A elección de Antón Alonso
Ríos foi apoiada por un total de
1026 votos, o 36% do total de
votos emitidos. A participación
na votación foi de 2.818 votos,
dos que 402 votos foron deposi-
tados nas urnas físicas, e 2416
votos se rexistraron polo sistema
dixital. A defensora das mulleres
e dos movementos do campesi-
ñado Isaura Gómez, foi o se-
gundo nome máis votado, con
967 votos (34%). A terceira can-
didatura, o mantemento da súa
actual denominación IES de To-
miño, foi votada por 825 persoas
(29%).

O Concello de Tomiño puxo en
marcha un proceso pioneiro en
Galicia para a proposta e elec-
ción participativa de un nome
para o instituto de educación se-
cundaria do municipio. O proceso

comezou en outubro coa recep-
ción de propostas de tódolos ci-
dadáns, que foron seleccionadas
por un comité de expertos. En
total recibíronse 51 propostas de
nomes diferentes, das que o co-
mité seleccionou 5 e o consello
escolar do instituto decidiu os
tres nomes finalistas que se so-
meteron a votación.

A votación celebrouse durante
12 días (2-13 de novembro), en
urnas situadas no instituto e na
casa consistorial de Tomiño e
tamén a través dun procede-
mento de votación online.

Antón Alonso Ríos (Silleda
1887 - Bos Aires 1980) foi un
mestre e pedagogointimamente
ligado a Tomiño, especialmente
na etapa da II República. En To-
miño dirixiu a escola Aurora del
Porvenir, onde desenvolveu un
modelo educativo innovador, in-
corporando á educación práctica
forestal. O franquismo obrigouno
a emigrar a América. Participou na
fundación do Consello de Galicia
en Montevideo, que presidiu logo
da morte de Castelao e ata 1950

‘Antón Alonso Ríos’, nome
escollido por votación popular
para o instituto de Tomiño
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O
Concello de Tui
aposta pola trans-
formación do en-

torno ribeireño do Miño ao
seu paso polo termo muni-
cipal garantindo a súa con-
servación medioambiental
e ao tempo para conver-
tendo esta zona nun pólo
de atracción turística que
axude a revitalizar a econo-
mía da zona. No marco
deste ambicioso proxecto
executouse xa a primeira
senda entre a rúa Olímpicos
Tudenses e a vella Ponte
Internacional.

Esta senda foi visitada
esta mañá polo alcalde, En-
rique Cabaleiro, e a xefa
provincial de Costas, Cris-
tina de Paz, a quen o rexe-
dor tudense quixo

agradecer o seu esforzo
para que esta infraestru-
tura sexa unha realidade.
No percorrido estiveron
acompañados polos conce-
lleiros de Medio Ambiente,
José Martínez Tato, e de
Turismo, Laureano Alonso.

A obra foi executada por
Costas cun orzamento de 80
mil euros e supuxo unha ac-
tuación sobre 286 metros
cadrados de senda, reali-
zando 72 metros cadrados
de escada xunto a Ponte In-
ternacional para dar acceso
á Avenida de Portugal, e se
construíron 22 metros li-
neais de escolleira.

O alcalde de Tui, Enrique
Cabaleiro, explicou que a
senda visita hoxe ten un
carácter simbólico, xa que

supón o inicio da transfor-
mación do entorno ribei-
reño, salientando que era
unha actuación necesaria
que mellorou de forma no-
table o acceso dende a rúa
Olímpicos Tudenses, onde
están situados os clubs de
remo, piragüismo e o Cen-
tro Interfederado, ata a
vella Ponte Internacional.

Dende o Concello trabá-

llase agora en poder reali-
zar sendas fluvial que co-
muniquen toda a beira do
Miño no termo municipal
dende o límite con Salvate-
rra ata Tomiño, proxectos
que o alcalde presentou
tamén hoxe á xefa provin-
cial de Costas, quen se
comprometeu a colaborar
na medida das posibilida-
des do seu departamento. 

Tui aposta transforma a beira do Miño para
convertela nun polo de atracción turística

A
tudense Rosa María
Vila Iglesias presenta
ata o 30 de novembro

a súa obra pictórica na Sala
de Exposición Municipal na
Área Panorámica.  A mostra
recolle 37 obras en formato
pequeno nas que amais dos
cadros en plumilla, que a
caracterizan, emprega
tamén outras técnicas coma
óleo e acuarela, mesturán-
doas entre sí.  No seu traba-
llo Tui é un dos grandes
protagonistas plasmando
panorámicas da cidade ou
de Randufe, a Catedral, a
igrexa de Santa Mariña de

Areas ou a de San Barto-
lomé, así distintos recun-
chos da cidade, presenta
tamén unha serie de portas
pero tamén a natureza é ob-
xectivo do seu pincel, xunto
a outros lugares coma o Co-
liseo Romano ou a Catedral
de Santiago. Rosa María Vila
Iglesias, de formación auto-
didacta, ten realizado dende
o ano 1998 numerosas ex-
posicións tanto en Tui coma
na Guarda, Vigo, Baiona,
Valença ou Melgaço.

A mostra pode visitarse
de luns a venres de 9 a 21h
e os sábados de 10 a 13h. 

A tudense Rosa Mª Vila expón
a súa obra na Sala Municipal

A
ntes de que remate
este ano poderá
pórse en marcha de

forma gradual a peonaliza-
ción do conxunto histórico
de Tui.  No departamento
de Urbanismo estanse a
tramitar os máis de 200 ex-
pedientes dos veciños que
solicitaron o acceso a esta
zona da cidade.  Por este
motivo dende a concellería
de Patrimonio do Concello
de Tui solicítase a colabo-
ración da cidadanía para
completar este proceso, ao
tempo que informa que
aqueles veciños desta zona
da cidade que non solicita-

ron ata o momento o ac-
ceso do seu vehículo a esta
zona poden facelo aínda no
departamento de Urba-
nismo.

A concelleira de Patri-
monio, Carmen Núñez, ex-
plica que o proceso de
tramitación dos expedien-
tes esta a ser máis longo
do inicialmente previsto, e
lanzaba unha mensaxe de
tranquilidade xa que a peo-
nalización non se porá en
marcha en tanto que todos
os veciños teñan o seu dis-
tintivo para o acceso a esta
zona da cidade.  A inten-
ción é aplicar a peonaliza-

ción de forma gradual, ini-
cialmente durante as fins
de semana, para comprobar
o correcto funcionamento
tanto das pilonas coma dos
dispositivos de acceso. Ao
tempo tamén barallan ini-
cialmente permitir aos re-

sidentes o estacionamento
pola noite no conxunto
histórico mentres non se
habiliten outras zonas de
estacionamento, cuestión
que en parte poderá quedar
solucionada coa aprobación
do PEPCHA.

Avanza o trámite dos expedientes de cara á
peonalización do conxunto histórico
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O
mural coa representación
de Heraldo, a mascota da
Biblioteca Municipal da

Guarda, xa preside as escaleiras da
entrada ao edificio da biblioteca
da vila.

Así, a nova mascota da Biblio-
teca, deseñada por Pablo Coba-
lles e Anxo Sánchez e elixida
entre as propostas presentadas
ao concurso “Mascota da Biblio-
teca” celebrado o pasado mes de
outubro, dáse a coñecer entre
todos os guardeses e guardesas.
O mural foi realizado coa axuda
da profesora e algún alumno do

curso de pintura organizado polo
concello da Guarda, xunto cos
creadores do deseño, Pablo e
Anxo.

Agora Heraldo, como imaxe da
Biblioteca, tamén promocionará
a lectura e a Biblioteca da
Guarda, que recentemente foi re-
coñecida polo Ministerio de Edu-
cación, Cultura e Deporte e pola
Xunta de Galicia polo seu bo
facer na promoción da lectura
entre os nenos e nenas, a xuven-
tude e outros colectivos sociais.

Heraldo xa sinaliza a entrada
á Biblioteca Municipal

A
Biblioteca da Guarda acaba
de ser premiada no concurso
María Moliner, un recoñece-

mento outorgado polo Ministerio
de Educación, Cultura e Deporte en
colaboración coa Federación Espa-
ñola de Municipios e Provincias
como parte da campaña de anima-
ción á lectura. Premiase á aquelas
Bibliotecas públicas, de munici-
pios de menos de 50.000 habitan-
tes, que presenten os mellores
proxectos ou actividades para pro-
mover a lectura tanto entre os
nenos e xoves, como entre outros

colectivos sociais.
Este certame selecciona ás Bi-

bliotecas de varios concellos a
nivel estatal. Na provincia de
Pontevedra foron recoñecidas con
este galardón as Bibliotecas de 8
concellos, entre elas a Biblioteca
da Guarda, que como premio re-
cibirá un lote de 150 libros.

300 novos títulos para a Bi-
blioteca da Guarda

Ademais do premio María Mo-
liner, a Biblioteca da Guarda
conseguiu recentemente unha
subvención, neste caso conce-

dida pola Xunta de Galicia, que
tamén premia o bo facer da Bi-
blioteca na promoción da lec-
tura.

Deste xeito, entre os libros
concedidos polo concurso María
Moliner do Ministerio de Educa-
ción, Cultura e Deporte e a sub-
vención da Xunta de Galicia, a
Biblioteca contará nas próximas
semanas cuns 300 novos títulos
cos que ampliar a súa colección.
A catalogación de todas estas
novidades realizarase nos próxi-
mos meses, momento a partir do

cal os novos libros estarán á dis-
posición de todos os guardeses e
guardesas que se acheguen alí.

Un ano máis a Biblioteca da
Guarda e a Concellería de Cul-
tura, da que depende, volven a
situar á Guarda como un dos
concellos, tanto a nivel estatal
como galego, que máis apostan

pola cultura e pola promoción da
lectura, en especial entre os
máis cativos. E o seguirá fa-
cendo nos próximos meses con
diversas actividades como os
Contos Contados, os clubs de
lectura, o certame de microrre-
latos e proxectos en colabora-
ción cos centros escolares.

A Biblioteca da Guarda, premiada co
galardón María Moliner

O
sábado 19 de novembro,
celébrase a terceira cita
dos Contos Contados na

Biblioteca da Guarda. Desta volta,
a partir das 11:30 horas, os que se
acheguen ata a Biblioteca Munici-
pal poden asistir a unha xornada
adicada a homenaxear aos avós.

Tras o primeiro “Contos Conta-
dos” desta tempada, que serviu
para presentar a Heraldo, a re-
centemente elixida mascota da
Biblioteca, e a segunda sesión,
polo día de Samaín, esta terceira

céntrase na inesquecible figura
dos avós.

Nela poderán asistir á inter-
vención da Avoa Carmen e, des-
pois, participar nun obradoiro no
que realizarán un agasallo para
poder darllo ós avós e avoas.

A programación dos Contos
Contados se estenderá ata o fin
de curso e continuará o vindeiro
mes de decembro, concretamente
o sábado 17, cunha data moi es-
pecial centrada, como non podía
ser doutro xeito, no Nadal.

Contos Contados adicado a
“Os nosos avós”
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T
ras a boa acollida recibida
nas anteriores edicións
desta iniciativa e como vén

ocorrendo nos últimos anos, o in-
verno trae de novo as barferencias
ás cafeterías e bares da Guarda.
Durante os meses desta estación,
haberá unha serie de charlas de
diferentes temáticas en diversos
locais da vila. 

A inauguración da tempada
das barferencias de inverno
2016/17 terá lugar na cafetería
Barros o vindeiro venres 18 de
novembro ás 20'30 horas. Nesta
primeira sesión a charla estará
ao cargo do arqueológo Gustavo
Pascual Hermida e tratará o tema
de “ A minería de ouro nas serras
da Groba e Argallo”.

Neste nova tempada contare-
mos cun total de 5 barferencias,
que se completan nas seguintes
datas: o 16/12/16 na Cafetería
Alameda: “Oia, o Císter e anova
milicia”, ponente: Javier Costas
Goberna; o 20/01/17 en La Ca-
silla: “100 anos do museo do
monte”, ponente: Miguel Villa; o
17/02/17 en Celtic Harp: “ A ci-
dade dos nenos”, ponente: Mó-
nica Martínez Baleirón; o
17/03/17 en O Forte: “Un
mundo de madeira: a xestión do
bosque e do monte polas comu-
nidades da Idade do Ferro”, po-
nente: María Martín Seijo.

A Concellería de Cultura da
Guarda quere animar a que todo
o que o desexa acuda a estas in-
teresantes charlas, unha maneira
amena de aprender e divertirse
nun entorno agradable e cálido
para estes meses de frío.

5 barferencias
de inverno

C
oas datas do Nadal cada
vez máis próximas, a
OMIX da Guarda quere

axudar a todos os que desexen
darlle ós seus agasallos un
toque especial.

Con este obxectivo, a OMIX
organiza o vindeiro venres 2 de
decembro un obradoiro gratuíto,
que se realizará pola tarde das
19,30 ás 21,30 horas. Neste se
ensinará ós asistentes a facer

empaquetados creativos realiza-
dos por nós mesmos, dando
ideas coas que poder sorprender
a familiares e amigos.

O obradoiro conta con pra-
zas limitadas. Para inscribirse
ou para obter máis información
poden dirixirse á oficina da
OMIX no concello da Guarda en
horario de mañá ou facer a súa
consulta a través do Facebook
ou do teléfono 986614546.

A OMIX da Guarda organiza un
obradoiro gratuíto de Empaquetado

creativo o 2 de decembro

A
Casa dos
Alonsos acolle
durante catro

xoves consecutivos,
do 27 de outubro ao
17 novembro as xor-
nadas "Afterwoks"
dirixidas a profesio-
nais do Sector do
Comercio.

Nas tres primei-
ras sesións conta-
ron en cada unha, como
ponente, con un representante
dunha destas tres empresas:
Frutas Nieves, Cervezas Nós e
Don Disfraz, co obxectivo de
contar a súa experiencia para
que logo os asistentes poide-
ran abrir un debate, sacar con-
clusións e extrapolar ideas
para levalas aos seus nego-
cios. 

Para rematar esta iniciativa
o día 17 de novembro haberá
unha Mesa de Traballo para de-
batiras ideas e conclusións ex-
traídas destas ponencias,
nunha sesión de “Brainstor-
ming e presentación de inicia-
tivas innovadoras no Pequeno
Comercio”. Todas estas sesións
se realizarán na Casa dos Alon-
sos ás 20,30 horas.

Xornadas Afterworks para
o comercio local
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Baixo Miño
A Guarda

O concello da Guarda acolleu o
día 7 de novembro a entrega dos
galardóns ós premiados do “Con-
curso Día Mundial do Turismo”.
Este certame, organizado dende a
Concellería de Turismo da Guarda,
conmemora o Día Mundial do Tu-
rismo, celebrado o pasado 27 de
setembro, á vez que promove a
creatividade no ámbito da foto-
grafía e tamén pon en valor os
recursos naturais, patrimoniais e
atractivos turísticos da vila.

A este acto acudiron o alcalde
da Guarda, Antonio Lomba; a
concelleira de Turismo, Montse
Magallanes; o primeiro premiado,
Francisco Javier González Fernán-
dez, de Vigo; e unha persoa en
representaciónde Tatiana Soyni-
kova, da Guarda, que recibiu o

terceiro premio. O segundo pre-
miado, Salvador Linares Fernán-
dez, non puido acudir, dado que
reside en Valencia, pero xa se
puxo en contacto co concello
para expresar a súa alegría polo
recoñecemento.

Durante o discurso previo á
entrega dos premios, o alcalde da
Guarda deu os seus parabéns ós
premiados, comentou as tres ima-
xes e destacou o curioso feito de
que as tres fosen imaxes do
Porto. De feito, das 33 obras pre-
sentadas a concurso, a gran
maioría, 20 fotografías, eran do
Porto. Do resto, había imaxes de
praia, do Castelo de Santa Cruz,
do Estuario, das alfombras do
corpus e doutros lugares da vila.

Pola súa banda, a concelleira

quixo amosar a súa satisfacción
pola participación e o nivel das
obras presentadas polos partici-
pantes, un total de 9 autores dos
que 5 eran da Guarda, 2 de Nigrán,
1 de Vigo e outro de Valencia.

A continuación, o alcalde e a
concelleira fixeron entrega dos
premios, que consistían, para o
primeiro premiado, nunha estan-
cia de 7 noites no Aparthotel Ma-
rouco; o segundo premio, nunha
estancia de 7 noites no Camping

Santa Tecla; e o terceiro, unha
cena para dúas persoas no Restau-
rante Casa Chupaovos. Ademais,
tamén recibiron un diploma e un
pequeno detalle feito a man.

Por último, o alcalde agradeceu
a Juan Castro, do Restaurante Chu-
paovos e a Jose Coello, dono do
Aparthotel Marouco e do Camping
Santa Tecla, a súa colaboración.

Durante o distendido acto,
tanto os participantes como as
autoridades e hostaleiros presen-

tes coincidiron en que A Guarda
é un lugar único pois, a pesar de
ser unha vila pequena, ten unha
gran variedade de paisaxes e lu-
gares fermosos e moi distintos.
Isto fai difícil plasmar o que re-
presenta a Guarda nunha soa
imaxe. Non obstante, a calidade
das tres imaxes premiadas fixo
que foran as elixidas para repre-
sentar á Guarda e protagonizar as
próximas campañas turísticas do
concello.

Entrega dos premios do “Concurso Día Mundial do Turismo”
de fotografía

1º Premio

2º Premio 3º Premio
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A
Concellaría de Igualdade e Benestar
Social realiza unha programación adi-
cada á loita contra a violencia ma-

chista durante o mes de novembro
Na mañá do sábado 12 expertos de di-

ferentes ámbitos, tanto psicolóxico, coma
policial ou xudicial afondaron na proble-
mática na sala multiusos do Auditorio.

A inauguración das Xornadas da Muller
2016 contaron coa presenza da presi-
denta da Deputación de Pontevedra, Car-
mela Silva, a deputada provincial de
Igualdade, Isaura Abelairas, o alcalde de
Ponteareas, Xosé Represas, e a conce-
lleira de Igualdade e Benestar Social, Ve-
rónica Carrera.

Ademais das xornadas, o venres 18 de

novembro ás 18.00 horas no ximnasio do
CEIP Nosa Señora dos Remedios haberá
unha obradoiro de defensa persoal.

O día 25 de novembro, día contra as
violencias machistas terá lugar un acto
institucional ás 12.00 horas no salón de
plenos do Concello de Ponteareas e darase
lectura do manifesto elaborado polos
alumnos de 1º de Bacharelato dos Centros
de Ensino Secundario de Ponteareas. De-
seguido, haberá unha actuación do alum-
nado do Conservatorio Municipal de
Música Reveriano Soutullo. 

Pola tarde, ás 17.00 horas, farase en-
trega dos premios aos gañadores do II
Concurso de Debuxos contra a Violencia de
Xénero no salón de plenos.

Ponteareas organiza unha xornada e varias actividades contra a
violencia machista

GALERÍA DE HERNÁNDEZ Inauguración da Xornada da Muller 2016 en Ponteareas
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V
ila Nova de Cerveira e
Caminha formalizaram
o processo de inter-

câmbio de visitas escolares
gratuitas aos espaços museo-
lógicos dos dois concelhos,
dando assim início a uma pro-
gramação lúdico-pedagógica
conjunta que também agrega
Melgaço. A assinatura do pro-
tocolo de colaboração mútua
contou com os autarcas Fer-
nando Nogueira e Miguel
Alves, acompanhados dos res-
petivos Vereadores da Educa-
ção Aurora Viães e Rui
Fernandes. Como objetivo de
dar a conhecer os museus de
referência entre municípios
vizinhos, a Câmara Municipal
de Vila Nova de Cerveira avan-
çou com a constituição uma
parceria intermunicipal com
Caminha e Melgaço na área da
educação, visando a promo-
ção da qualidade da aprendi-
zagem das crianças e jovens,
com a programação de visitas
escolares gratuitas a vários
espaços dos três concelhos.

Durante a assinatura do
protocolo entre Cerveira e Ca-
minha, os dois autarcas, Fer-
nando Nogueira e Miguel

Alves, foram consensuai sem
reforçar a importância dos mu-
nicípios não adotarem posi-
ções de concorrência entre si,
mas de apostarem na coopera-
ção em prol de uma oferta
mais diversificada de condi-
ções e acessos, contribuindo
para a melhoria da qualidade
de vida das respetivas popula-
ções. “Temos as nossas semel-
hanças, mas também aspetos
diferenciadores em cada con-
celho. Acredito que a região,
no seu todo, tem de desem-
penhar um papel interventivo
na promoção e oferta das mais
diversas vertentes, mais ainda
quando se trata da melhoria
das práticas pedagógicas e de
um crescente envolvimento da
comunidade educativa”, asse-
gura Fernando Nogueira. Na
prática, o presente protocolo
visa criar condições para que
os alunos do pré-escolar e do
1º ciclo dos concelhos de Ca-
minha e de Melgaço  possam
explorar, de forma concertada
e gratuita, o Aquamuseu do
rio Minho e os Moinhos da
Gávea, localizados em Vila
Nova de Cerveira e, em contra-
partida, as crianças cerveiren-

ses a frequentar os mesmos
níveis de ensino usufruam de
uma visita à Torre do Relógio
e ao Centro de Interpretação
da Serra d'Arga, em Caminha
e, por Melgaço, contactem de
perto com o Núcleo Museoló-
gico da Torre de Menagem, as
Ruínas Arqueológicas da Praça
da República, o Núcleo Museo-
lógico de Castro Laboreiro, o
Museu de Cinema de Melgaço
– Jean Loup Passek, o Espaço
de Memória e Fronteira e a
Porta Lamas de Mouro. Após a
assinatura entre as entidades
envolvidas, o protocolo entra
em vigor, sendo que cada
agrupamento de escolas deve
elaborar uma programação das
visitas que pretenda efetuar
para, posteriormente, dar con-
hecimento desse plano de ati-
vidades às entidades
responsáveis, de modo a pre-
parar a logística necessária
para a sua concretização. As
visitas escolares a estes espa-
ços referenciados em cada
concelho podem ocorrer du-
rante o ano letivo, mas tam-
bém durante as pausas letivas
mediante calendarização pre-
viamente acertada.

Intercâmbio de visitas escolares
gratuitas aos espaços museológicos

de Caminha e Cerveira C
onsiderando o Turismo um
setor estratégico para o
desenvolvimento do con-

celho, o Município de Vila Nova de
Cerveira tem estabelecido uma co-
laboração permanente e dinâmica
com a APHORT, no sentido de
dotar os agentes turísticos locais
de todas as condições necessárias
para o melhor desempenho das
suas funções e consequentemente
na promoção do concelho.

A criação do Gabinete Local
de Apoio ao Associativismo no
Turismo – Vila Nova de Cerveira
para empresários ou investidores
dos setores da Restauração e Be-
bidas, dos Empreendimentos Tu-
rísticos e do Alojamento Local foi
divulgada, esta terça-feira, pela
gestora da APHORT e coordena-
dora do projeto, Drª. Daniela Ca-

rreiras, durante a sessão de tra-
balho dinamizada pela APHORT,
na qual esteve presente a Verea-
dora Aurora Viães, e cerca de 30
empresários/gerentes dos setores
referidos.

Sendo pioneiro a nível do
distrito de Viana do Castelo,
este é um novo serviço de apoio
e de cooperação para a instala-
ção e funcionamento dos esta-
belecimentos devidamente
integrados no complexo quadro
legal e regulamentar. Presta
também informação relativa a
sistemas públicos de apoio, de
estímulo e de incentivo ao in-
vestimento, ao emprego e à ati-
vidade das empresas em geral; e
promove a valorização e quali-
ficação dos que trabalham no
setor.

Município apoia novo serviço de
valorização do setor turístico

J
á são conhecidos os quatro
projetos vencedores do Orça-
mento Participativo (OP) 2016

de Vila Nova de Cerveira - vertente
Geral e Jovem.

A segunda edição do OP de
Vila Nova de Cerveira fica mar-
cada pela qualidade das ideias
apresentadas pelos 12 proponen-
tes associada ao empenho na sua
divulgação e incentivo à partici-
pação, como também pela quan-
tidade de votantes no processo.
A participação superou as expe-
tativas e os valores de 2015 (934
registos), com 3400 residentes e
trabalhadores de Vila Nova de
Cerveira a exercerem uma cidada-
nia ativa e a escolherem o des-
tino a dar aos 100 mil euros que
o Município alocou para esta ini-

ciativa.
Assim, na vertente do OPGe-

ral, a proposta ‘Socorro Eficaz -
Rio Seguro’, que visa a aquisição
de uma embarcação e respetiva
formação para socorro no rio
Minho afeta aos Bombeiros Vo-
luntários de Vila Nova de Cerveira
foi o projeto mais votado (1348
votos), seguindo-se o projeto
‘Valorização do Couço do Monte
Furado’, em Covas, com 1134
votos. E, em terceiro lugar, com
1034 votos, ficou a ‘Aquisição de
Carrinha para Transporte de
Crianças/Atletas do Clube Des-
portivo de Cerveira’. Cada uma
destas propostas vencedoras vai
receber 30 mil euros para que os
projetos apresentados sejam uma
realidade em 2017.

Orçamento Participativo
2016 em Cerveira com

número recorde de votantes
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A
partir do 10 de novembro e
durante un mes, se inicia
unha novidosa experiencia

de cooperación co lanzamento do
primeiro orzamento participativo
de carácter transfronteirzo.

Mediante este proceso de par-
ticipación os cidadáns de Tomiño
e Vila Nova de Cerveira poderán
escoller mediante votación tele-
mática, tres proxectos de coope-
ración (a realizar ao longo de
2017) de entre seis, redactados
no marco da Axenda de Coopera-
ción Transfronteirza Cerveira To-
miño.

Son seis os proxectos presen-
tados para que cerveirenses e to-
miñeses, maiores de 18 anos e
electores nos concellos, poidan
escoller os tres preferidos, un por
cada categoría.

En Educación, as propostas a
escoller son a realización da Se-
mana da Comunidade Educativa
Cerveira-Tomiño 2017 ou o 1º
Campus Deportivo e Educativo
Cerveira-Tomiño

En Cultura, se poderá elixir
entre a organización da Festa
Amizade Cerveira-Tomiño ou a re-
alización do Encontro de Creativi-
dade Cultural e Musical do Miño.

Finalmente,  en Acción Social,
se poderá optar pola elaboración
dun Programa de Voluntariado de
Apoio á Inclusión Social Infantil
e Xuvenil ou a dun Programa
transfronteirizo para a informa-
ción, apoio e visibilidade das pro-
blemáticas de accesibilidade.

As fichas  explicativas dos pro-

xectos figuran nunha páxina web
creada expresamente para esta
votación denominada  www. par-
ticipacerveiratomino.eu

O proceso de votación é sim-
ple: trátase de entrar na páxina
www.participacerveiratomino.eu e
rexistrarse con nome, apelidos e
número de DNI; premer en “Parti-
cipa”, seleccionar un proxecto por
cada categoría e votar. 

O período de votación é dun
mes, rematando o día 10 de de-
cembro. A presentación dos tres
proxectos máis votados está pre-
vista o día 12 de decembro.

Os proxectos de cooperación q
son o resultado da actividade de-
senvolta durante varios meses
polos grupos de traballo trans-
fronteirizos (áreas de Educación,
Cultura e Acción Social), nos que
participaron unhas 40 entidades e
persoas de ambas marxes; un tra-
ballo longo e concertado, desde o
inicio do ano, enfocado á defini-
ción de prioridades e estratexias
comúns.

O Orzamento Participativo
Transfronteirizo Cerveira-Tomiño
(OPT) é un proxecto pioneiro na
Eurorrexión Norte de Portugal
/Galicia, que ten coma obxectivo
involucrar aos cidadáns dos dous
concellos veciños, na formulación
de solucións para necesidades co-
múns. Dotado de vinte mil euros
(20.000€), financiados ao 50%
polas dúas entidades locais, ser-
virá para costear os proxectos
acometidos conxuntamente, tras
a votación popular.

Os cidadáns de Tomiño e
Cerveira poderán escoller
tres proxectos para ser

realizados conxuntamente

M
áis de 100 bailaríns
participarán o III Tro-
feo de Baile Deportivo

da Eurocidade que nesta ocasión
celebrarase o domingo día 20, de
12.00 a 20.00 horas no novo Pa-
villón Municipal de Tui. O trofeo
disputarase nas modalidades
standard (vals inglés, tango, vals
vienés, slow fox e quickstep), la-
tina (samba, cha-cha, rumba,
pasodobre e jive), bailes caribe-
ños (salsa, bachata e merengue)
e danza coreográfica (baile de-
portivo e en grupos). 

Cada bailarín participará no

grupo de idade (xuvenil, junior,
youth, adulto e senior) e cate-
goría (iniciación –H,G,F–, terri-
torial -1ª e 2ª–, C, B, “A”
nacional e “A” internacional).

Como novidade, e co obxec-
tivo de potenciar as competi-
cións e a creación dunha
clasificación común entre Gali-
cia e o Norte de Portugal
creouse un “Circuíto Ibérico” no
que participarán máis de 80
bailaríns de Galicia e Portugal.

Trátase polo tanto dun
evento “espectacular” nas pala-
bras do seu director, Miguel

Abreu, quen ademais lembrou
que o baile deportivo “é un de-
porte regulado por unha federa-
ción propia e firme candidato a
estar nos Xogos Olímpicos nun
futuro”.

O prezo xeral da entrada será
de 6€, namentres que os meno-
res de 12 anos teñen acceso de
balde e os maiores de 65 paga-
rán 4€.  O III Trofeo de Baile
Deportivo da Eurocidade Tui-Va-
lença está organizado polo Club
de Baile Deportivo Pasos – Bai-
leGalicia en colaboración coa
Eurocidade.

Máis de 100 parellas participarán no
III Trofeo de Baile Deportivo

Eurocidade Tui-Valença
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O
Conservatorio de Pontea-
reas acollerá os vindeiros
19 e 20 de outubro

unhas xornadas en memoria do
compositor ponteareán. A quinta
edición da Xornadas Soutullo é
un simposio de musicoloxía, or-
ganizado pola Fundación Reve-

riano Soutullo, coa colaboración
do Concello de Ponteareas e da
Xunta de Galicia. 

Unha fin de semana dedicada
nesta ocasión ao papel da muller
na música ata o primeiro terzo do
século XX, amais dun dos músicos
máis sobranceiros da vila. Reve-

riano Soutullo chegou a lograr o
prestixio internacional e a súa
obra “Amores de Aldea”, que ten
máis de cen anos, unha zarzuela
estreada en Madrid o 16 de abril
de 1915, chegou a cruzar o At-
lántico, sendo interpretada en
Cuba ou Arxentina. 

“Trátase de dar un paso á vi-
sibilidade da muller na historia
da música e somos conscientes
que falta moito por facer e es-
tase ao principio do camiño”,
indica María Rosa Arija Soutu-
llo, presidenta da Fundación.
“Imos falar de tres obras de
compositoras galegas: Fantina
Soutullo, Cándida Valiño e
María Luísa Sanjurjo de Oza”,
engade. Pola palestra pasarán a
investigadora Lorena López
Covas, que falará da proxección
da muller dentro da música en
el siglo XIX en Galicia e a súa
invisibilidade social; Rosario
Martínez e Beatriz López-Sue-
vos, que disertarán sobre Euge-
nia Osterberger, compositora
galega do século XIX; Carmen
Losada, cunha exposición a mu-

ller pianista en Vigo; ou Isabel
Blanco, que falará das limita-
cións que as leis tiveron no
papel que a muller xogou den-
tro do mundo da música. 

A segunda xornada céntrase
na recuperación da obra de Sou-
tullo, un dos obxectivos priorita-
rios da Fundación Soutullo, e no
que aínda falta moito por facer.
Acompañan os traballos de divul-
gación, edición e recuperación do
patrimonio, que abordan desde
diferentes ángulos.

As xornadas rematarán coa
presentación das bases do pri-
meiro certame de piano Reve-
riano Soutullo, que se celebrará
na primavera de 2017, na que
Alejo Amoedo interpretará as
dúas obras obrigadas desta pri-
meira edición.

As 5ª Xornadas Soutullo aborda o
papel da muller na música ata o
primeiro terzo do século XX


