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N
estes tempos de revisionismo
historiográfico e post-verdade
cómpre lembrar algunhas cousas

certas. Como que a adquisición do pazo
de Meirás para llelo doar ao ditador
Franco non foi por suscrición voluntaria,
senón por vías de forza e coactivas. No
1937 constituiuse unha comisión “Pro
Pazo del Caudillo”, integrada polo Gober-
nador Civil e outros xerarcas franquistas
e forzas vivas para mercarlle o pazo á súa
propietaria e aquelalo consonte cos re-
quisitos dunha grande residencia de luxo.
A todos os empregados públicos e de
moitas empresas privadas lles foi efec-
tuado á forza un desconto salarial, nor-
malmente dun día de soldo. 

Mentres, esa comisión dirixíase aos al-
caldes para lles instar a constituir comi-
tés locais de recadación, adoito
sinalándolles a cantidade estimada que
habería cobrir o concello. Comités que
visitaban aos veciños para lles pedir a
súa achega. Comprenderán vostedes o
grao de liberdade, no medio do terror da

guerra civil, que tiñan os veciños para
rexeitar tan amábel oferta. O traballo
completouse coa expropiación, a prezo

baixísimo, das catro hectáreas de boas
terras agrarias dos veciños de Meirás que
circundaban o Pazo.

Nos nosos tempos, cómpre lembrar
que non foi Feijóo quen abriu o pazo ás
visitas (como ven de dicir), senón a con-
selleira nacionalista Ánxela Bugallo, que

declarou ben de in-
terese cultural (BIC)
o pazo no 2008. Fei-
jóo só executou, no
2011, a sentenza
xudicial definitiva
que confirmou a de-
cisión do bipartito. Unha volta máis Fei-
jóo e post-verdade son realidades que
camiñan xuntas.

Canto á familia do ditador, son per-
fectamente conscientes da ilegalidade e
ilexitimidade de orixe  desta propie-
dade. Opuxéronse á declaración do pazo
como BIC e ás visitas públicas até che-
gar ao mesmo Tribunal Supremo. Agora,
nun claro aceno de provocación, conve-
niaron estas visitas cunha Fundación
Francisco Franco que teima en defender
os valores antidemocráticos, facendo
apoloxía da ditadura franquista . Nunca
dixeron  verba ningunha de piedade ou
compaixón e menos desculpa ou arre-
pentimento a respecto dos crimes, abu-
sos e despoxos patrimoniais causados
polo réxime que instaurou e dirixiu o
seu pai e abó con mán de ferro. Sonlles,
miñas donas e meus señores, os okupas
de Meirás.

A
Secretaría Xeral de Política Lin-
güística, Parlamento de Galicia e
Foro E. Peinador veñen de convo-

car a XXIV edición dos premios para fo-
mentar o uso da lingua galega na
publicidade. Concederanse catro pre-
mios, un por cada unhas das seguintes
categorías, segundo o medio de difu-
sión: radio, televisión, internet e prensa
escrita. Así mesmo establécense dúas
modalidades de premios para cada cate-
goría, de xeito que, polos traballos que
resulten galardoados, recibirán cadanseu
premio tanto a empresa anunciante
como a axencia de publicidade que de-
senvolveu técnicamente o traballo publi-
citario.

Nunha colaboración anterior, publi-
cada neste xornal, falabamos  do valor
estratéxico que para a empresa ten in-
cardinarse na cultura dos traballadores e
consumidores. Nin que dicir ten que a
lingua é a mellor maneira de certificar a
denominación de oríxe dos produtos nos
mercados internacionais. Unha filosofía
empresarial que aínda encontra resisten-
cias en moitos directivos que non con-
sideran a lingua galega apta para os
seus negocios.

O debate xa é vello. Chama a atención
a lucidez da proposta do discurso expre-

sada en 1917 no xornal “A Nosa Terra”,
que se manifestabas así, e que ten vi-
xencia actualmente: “O galego como fac-
tor puramente literario non resolve hoxe
gran cousa. O galego podería ser un ins-
trumento útil de progreso ao servizo dos
nosos grandes factores da evolución
económica moderna; inspirado só no
ideal estéril da obra de arte ficaría no
máis completo ridículo. O galego terá
que ser un medio de progreso ou non
será nada. A humanidade xa non se rexe
con siloxismos e redondillas; a literatura
e a arte en xeral, veñen logo como co-
rolario”.

En 1969  a revista “Chan”, dirixida
polo xornalista Raimundo  García, “Bo-
robó”, que se preocupou en máis dunha
ocasión de aleccionar aos empresario
sobre a oportunidade do uso da lingua
galega na publicidade, facía referencia
ao Informe Gaur da Universidade do Pais
Vasco que combatía o discurso conser-
vacionista da lingua desta maneira: “O
idioma evoluciona na súa utilización,
mellorando nun  mundo de necesidades
e de  cambios, adaptándose a eles, ser-
vindo na actuación sobre eles, desenvol-
véndose.O idioma non se
conserva.Utilízase. Desenvólvese.En re-
alidade nada se conserva.Incluso aquello

que se conserva en latas remata por co-
merse ou pudrirse”.

Recentemente  Xosé Luís Méndez re-
feríase a este asunto coa lucidez que o
caracteriza, e contaba a importancia do
uso que fai del Abanca, unha entidade
financieira de forte implantación en Ga-
licia, ao afirmar que: “Abanca fai máis
gasto de propaganda en galego nun día
que todas as antigas caixas de aforro fi-
xeron en toda a súa existencia”. Nunha
conversa  que hai ben pouco tempo ti-
vemos con Juan Carlos Escotet, o seu
presidente, trasladamolle os parabéns
do Foro E. Peinador. A estratexia de co-
municación de Abanca é un exemplo
para o empresariado galego que debería
imitar.

Cómpre salientar que na historia da
economía galega temos algúns exemplos
de potentes empresas que en tempos
ben difíciles apostaron pola lingua ga-
lega na publicidade. Zeltía, por exemplo,
editou o “Calendario ZZ” íntegramente
en galego.Esta publicación, cun alto
valor formativo, con dúas edicións
anuais tiña unha tirada de trescentos
cincuenta mil exemplares; gozou de gran
prestixio e respecto dos labregos du-
rante as décadas dos cincuenta deica aos
finais do setenta cando se deixou de

editar. Anterior-
mente, no pri-
meiro terzo do
século vinte
Augas de Monda-
riz facía tamén
publicidade das
súas marcas no noso idioma.

Mudar ese hábito empresarial é unha
tarefa na que o Foro E.Peinador pon o
seu empeño en colaboración coa Secre-
taría Xeral de Política Lingüística. Non
existe ningún estudo de mercado que in-
dique que a publicidade en galego sexa
contraria aos intereses Empresariais. A
explicación  deses prexuizos lingüísticos
radica nos cadros directivos das empre-
sas e nos creativos da publicidade que
aconsellan aos seus clientes  a facela en
castelán. Boa culpa disto téna o sistema
universitario galego, público ou pri-
vado.Porque no canto de incentivaren
módulos formativos que propiecen unha
nova mentalidade arredor do reencontro
entre a cultura e a identidade, fan todo
o contrario: infravalorar a lingua galega
como un código de comunicación e
negar os dereitos lingüísticos dos traba-
lladores e consumidores. Velaí o reto que
deberían afrontar os equipos directivos
das facultades de económicas e empre-
sariais, escolas de publicidade e direc-
ción de empresas. O Foro E. Peinador ten
insistido moitas veces sobre este
asunto, e seguirao a facer.

Os okupas de Meirás
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Cadernos da viaxe Por: Xoán Antón Pérez-Lema

Opinión

Publicidade en galego

Xosé González Martínez Presidente da Fundación L. Peña Novo
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O Poder e a Erótica do Poder (II)

S
eguímoslle o fío a Carles Casajuana
no seu libro “Las leyes del castillo”
(Notas sobre el poder); nesta oca-

sión na vertente que atinxe á vaidade do
político.

O Poder envanece. Só o feito de que
outro ser humano se preste para abrirlle a
porta dun automóbil no que o espera un
condutor para preguntar “a onde o levo,
señor”, xa é de por si causa suficiente para
considerarse superior aos demais. O Poder
tamén é gratificante. Dende que o mundo
é mundo o Poder está revestido dunha
serie de rituais (aplausos, banquetes,ac-
ceso a familias de prestixio social, saúdos
militares, etc. Esta situación chega a con-
fundir  poder con  grandeza ata conside-
rarse   dotado  dunha calidade,
inteligencia, encanto,  capacidade de per-
suasión, que lle outorga un dereito persoal
de liderado. Moitos así llelo din para fa-
cerlle as beiras.

Esta sensación de superioridade trans-
fórmase nunha droga que crea adicción in-
mediata, que esixe doses crecentes e que
cando falta  produce unha perigosa sín-
drome de abstinencia. D. Quixote advertía
a Sancho, “se algunha vez o probades co-
merédevos as mans por ser docísima cousa
o mandar e ser obedecido”. Nada máis fácil
que acostumarse ao respecto e admiración
dos cidadáns que, unha vez pasada a pri-
meira sorpresa son considerados  coma ló-
xicos,naturais, aínda que só sexa pola
dedicación e os sacrificios que o exercicio
do Poder comporta. Nada máis desagrada-
ble, cando chega o momento de ter que
prescindir desas prerrogativas automáticas
ao comprobar , ademais, que aquela admi-
ración de antes se converte agora en inad-
versión,  igualmente automática,  por ter
disfrutado do Poder como se unha cousa
quixera compensar a outra.

Aquel que sexa intelixente sabe que a
súa chegada ao Poder débese, nunha
parte importante ao azar. As  loitas por ser
o número UN están cheas de continxencia
que escapan a calquera tipo de control. Os
resultados electorais en xeral dependen
dun cúmulo de variables que en grande
medida son imprevisibles. Todo isto con-
forma que a maioría das traxectorias polí-

ticas dependan máis da fortuna que dos
méritos do afortunado. Tampouco quere-
mos dicir que os méritos do  interesado
non contribúan en  nada; xa se sabe que
para que toque a lotería hai que ter mer-
cado o billete, non facer coma o conto do
xitano que lle pedía insistentemente ao

crucifixo que fixera todo para que lle to-
cara a loteria. O Cristo xa cansado dille
“polo menos xoga , home".

O que pasa é que con frecuencia os inte-
resados tenden a esquencer con moita faci-
lidade a intervención do azar e doutras
cousas nas que el non tivo arte nen parte
tentando convencerse de que se chegou a
onde chegou grazas a méritos propios. A
manchea de adhesións interesadas que re-
ciben cando toman posesión do cargo, as
atencións con que son tratados, ratifican
esa convicción Son tantos os que o consi-
deran intelixente, capaz e preparado, os que
o ven con outros ollos que, como non van
verse así a si mesmos, como non van consi-
derarse máis intelixentes que os demais?

Os ocupantes do Poder teñen que inver-
ter unha boa parte das súas enerxías a de-
mostrar que están á altura  do cargo que
acadaron ou que aspiran acadar. Teñen que
defenderse dos que tamén aspiran ao
mesmo asento. Vense na obriga de gañar
adeptos, forxar alianzas, poñer obstáculos
no camiño dos seus rivais. A partires de
certo nivel vense na obriga de estreitar
centos de mans e bicar centos de meixelas

finxindo a máxima empatía, someterse a
baños de masas calculadamente prepara-
dos, participar en tertulias odiosas dicindo
trivialidades. Ten que poñerse, se pode,  a
salvo dos estragos desta conversión en
homes/mulleres-fortaleza ou en
homes/mulleres  espectáculo.

A mestura de temor e de causar
soberbia envilece. Na medida en que
unha persoa teme perder o seu posto
dalle moita máis importancia  aos
símbolos, as cuestións protocolarias,
etc. Un dirixente seguro da súa valía
e de contar co respaldo dos electores
dálle o mesmo sentarse nun sitio ou
noutro; quen teme perder o cargo
está moi atento á mínima desconsi-
deración  e ve desaires por todas
partes.

Carles Casajuana tamén se aden-
tra na política como espectáculo.
Aínda que unha obra de teatro ou
unha película non estean destinados
a incidir na vida da xente. Sen em-
bargo no eido da política si ten esa

incidencia. O obxectivo de toda actividade
política resúmese, en definitiva, en mello-
rar a vida dos cidadáns, facerllela máis
feliz. Logo xa fóra destes cometidos con-
cretos e finalistas, entre a politica e o es-
pectáculo existen similitudes. Os políticos
compiten polo protagonismo diante da
opinión pública; mostran diante dos me-
dios de comunicación os conflitos e ten-
sións da sociedade coa intencionalidade de
resolvelos ou polo menos mitigalos.

A política converteuse nunha rama da
industria do entretemento onde o que
máis conta é quen sobe e quen baixa,
quen traizoa a quen, ofrécenos todos os
enredos e sorpresas dun culebrón televi-
sivo. As campañas electorais son terreos
onde compiten  os candidatos e os parti-
dos  para gañarse o favor dos telespecta-
dores, dos oíntes de radio, lectores de
prensa, internautas, é dicir, do público.

Tan importante ou máis  que o Poder
que un gobernante pode ter en realidade
é o que  os seus adversarios crean que ten.
As coroas e as coroacións, os rituais e os
ceremoniais, a etiqueta e o protocolo, os
tronos e os altares, as conferencias de

prensa e as entrevistas, as aparicións te-
levisivas, saír dun avión ou dun automóbil
como Venus das augas, son símbolos tan-
xibles do que é o centro  do que representa
o Poder. A popularidade é a medida do que
representa o éxito. Tantos minutos de te-
levisión, tantos centímetros cadrados de
xornal, tanto vales. Como no teatro ou no
cine, na política hai intereses en xogo, di-
ñeiro sobre a mesa; a miúdo en cantidades
inxentes; investimentos que hai que ren-
tabilizar e lineas vermellas que non se
poden traspasar so pena de que alguén
peche o círculo.

O bo político coma o bo actor sabe cap-
tar a atención dos espectadores e manter
a tensión para non perdela e sabe que para
iso fai falla ritmo. Hai que modular, cam-
biar o ton no  momento preciso. Sabe que
o consumidor de imaxes, que é hoxe o es-
pectador habitual, cánsase logo; non ten
que profundar demasiado nen darlle tempo
a que o faga. O moderno político sabe que
no fondo non goberna moito máis que nas
apariencias, porque o poder real moitas
veces non está nas súas mans e as marxes
de manobra son pequenas.

A inflamación das vaidades é un dos
nexos máis visibles entre a política e o es-
pectáculo. Case todos fan verdadeiros sa-
crificios por estar na pomada, no
candeeiro; todos prefiren estar na escena
aínda que reciban tomatazos que quedar
fóra dela recordando vellos trunfos. A vai-
dade nubra a intelixencia con interferen-
cias emocionais. Impide escoitar os
demais como é debido e quen non escoita
ben remata por aillarse e non dispoñer de
datos fiables  para o seu labor. Desde Ma-
quiavelo sabemos  que o gobernante debe
ser un gran simulador, porque a sociedade
se move máis polo aparente que polo real.
Recomendaba ao príncipe  ser astuto e tra-
tar de manter os subditos en suspenso e
asombrados.

A hora de pechar estas elucubracións
sobre o Poder e a súa erótica queremos de-
sexarlles unhas  felices vacacións de verán.
Por falta de Sol non será. Esquenzanse dos
políticos e da Política que xa os uns e os
outros  se encargan de lembrarse de nós.

Saúdos a todos e feliz verán !! ☺
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Humor

FUCO PRADO

Por Félix

X
a se ten falado neste espazo da im-
portancia do Premio Nacional de Poe-
sía Xosemaría Pérez Parallé. O

certame destínase a textos dunha autora ou
autor que non tivese publicado ningunha
obra, polo que, ademais de descubrirnos
unha proposta textual interesante, ten des-
velado voces poéticas que se acabaron con-
solidando co paso do tempo como
referentes ineludibles da lírica contemporá-
nea. Co libro premiado nesta XXIX convoca-
toria aventuro que acontecerá o mesmo. De
feito, recentemente Miríam Ferradáns xa se
ten feito con outros premios que apuntalan
a súa carreira literaria, sostida tamén pola
recepción positiva deste “Nomes de fume”. 

A autora fai unha aposta forte ao
presentársenos con temas universais sobre
os que é difícil achegar unha suxestión no-
vidosa: a familia, a represión da colectivi-
dade e a morte. Mais consegue superar o
reto grazas ao impacto emotivo, á coheren-
cia das trabes semánticas que sustentan o
seu universo lírico e a unha claridade da lin-

guaxe poética que non fai concesións ao
fútil. Tamén á gradación da intensidade te-
mática que parte da exposición dunha dor
da que intuímos a orixe para chegar contra
o final á descrición serena das causas. 

No comezo introducímonos na at-
mosfera abafante das tribos que impoñen
lazos que rematan sendo sogas, xa que o
control da parentela, no canto de funcionar
como rede salvadora, actúa como rede na
que finar agonizando. De aí que as persoas
gramaticais sempre vaian do “nós” a un “ti”
nas primeiras páxinas, ata que cara o final
se asenta a identidade do “eu” que xa é
quen de nomear as ausencias, de transgredir
o nomos do silencio que establece o grupo.
Pronunciar, isto é, a linguaxe, é un xeito de
exorcismo. A tensión entre os códigos da fa-
milia e a liberdade individual tamén se per-
ciben nos espazos da casa, do “aquí”,
adverbio que dá comezo a varios dos poe-
mas, e o alí, a distancia física onde a voz
propia recupera o seu relato, nomea aber-
tamente as palabras nas que “o baleiro é

forma”, como repite en varias ocasións. Trá-
tase de domesticar o sufrimento, igual que
se domean as metáforas que beben dos es-
pazos máis próximos como a horta e o mar,
sobre todo en forma de pesca; o sustento
vital que devén natureza morta, territorio
da crueldade na que plasmar a ferida, como
sucede coa imaxe das sardiñas furadas. A di-
cotomía entre transcendencia e inmanencia
artéllase sobre a diferenza entre o ritual (o
ceo) e a vivencia do cotiá (a terra) que non
é incompatible coa solidez do inmaterial
como fundamento da verdade: “A putrefac-
ción é unha mentira, / o silencio é unha
mentira, / o pecado é unha mentira, a casa
é unha mentira.” (p. 42), mentres que as
cinsas e o fume poden ser xerme de reali-
dade: “Eu tragaba o fume / coma se te in-
halase a ti. / Esa foi a primeira lección: /
aprender a levarte dentro.” (p. 41). 

Un bo debut para a escritora que,
de seguro, integrará a nómina das novas
voces poéticas que están a renovar con
forza e calidade a lírica actual.

Libros
Por Inma Otero Varela

Os rastros da morte
Míriam Ferradáns, Nomes de fume

(Espiral Maior, 2017)
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Condado /Paradanta
PONTEAREAS

A
Presidenta da Deputación
de Pontevedra, Carmela
Silva, xunto ao alcalde de

Ponteareas, Xosé Represas e a Te-
nente de Alcalde, Chus Garrote,
inauguraron a senda botánica do
Castelo do Sobroso, a través da
cal –en palabras de Silva- ” se
pode gozar da diversidade me-
dioambiental do Bosque Atlán-
tico arredor dunha xoia do noso
patrimonio histórico e cultural”.
A institución provincial investiu
nesta senda circular dun quilóme-
tro de longo preto de 120.000 €.

Carmela Silva amosou a súa
satisfacción porque “cando anun-
ciábamos a finais de xuño que
íamos desenvolver esta senda
asegurábamos que estaría opera-
tiva no mes de agosto e hoxe, 1
do mes, podemos sentirnos orgu-
llosos por ter cumprido estrita-
mente cos prazos marcados”.  Así,
desde este momento, as persoas
interesadas poderán percorrer a
senda botánica do Castelo de So-
broso e descubrir exemplares ca-
racterísticos do Bosque Atlántico
entre os que se atopan os carba-
llos, os castiñeiros, as sobreiras,
as camelias, os cipreses e árbores
froiteiras.

A senda botánica do Castelo
de Sobroso inclúe sete paneis

tecnolóxicos, con códigos QR, e
oferta contidos en inglés, caste-
lán e galego, que permitirán
facer o percorrido dunha forma
máis amena e descubrir o valor
natural e paisaxístico deste novo
espazo. Máis polo miúdo, os sete
paneis proporcionan información
relativa ao mundo baixo os nosos
pés, os liques, o carballo, o al-
canfor, as froiteiras, a sobreira e
o acivro, protagonistas da senda.

Amais da posta en marcha
desta nova senda botánica arre-
dor do castelo, a Deputación de
Pontevedra está a traballar na na-

turalización do entorno forestal
dos xardíns do recinto. Para elo,
estanse a retirar especies invaso-
ras como as acacias e, nuns
meses, eucaliptos co obxectivo
de acadar unha importante me-
llora ambiental e paisaxística e
deixar accesibles os restos histó-
ricos que se atopan nas inmedia-
cións deste espazo.

Xunto ao exterior do Castelo
de Sobroso, a institución provin-
cial tamén vai levar a cabo unha
serie de obras, por valor de preto
de 400.000 euros, para conservar
e manter o recinto histórico.

Estas obras son o paso previo ao
plan de musealización que está
previsto para o castelo e que im-
pulsarán a definitiva posta en
valor do recinto como espazo cul-
tural e natural.

O obxectivo principal dos pro-
xectos que se están a desenvol-
ver en Sobroso é que no 2018,
Ano  Internacional do Patrimo-
nio, tanto o recinto histórico
como o Bosque Atlántico sexan
focos de atracción turística e que
as persoas visitantes poidan
gozar do alto valor histórico e
natural do castelo.

Inaugurada a senda botánica do Castelo do Sobroso

A
s Comunidades de Mon-
tes de Ponteareas,
Arcos, San Lourenzo de

Oliveira e Bugarín vixiarán o
monte da Picaraña desde hoxe
e mentres a situación de risco
de incendio se manteña. Como
en anos anteriores, os comu-
neiros das catro parroquias es-
tableceron un operativo de
vixiancia e control no propio
monte. No dispositivo contro-
laranse os vehículos que acce-
den ao monte e realizarase
unha vixiancia permanente en
diferentes puntos estratéxicos.

Non é a primeira vez que as
comunidades se organizan con
esta finalidade, pois dese hai
anos veñen establecendo vi-
xiancia no período de risco
máis elevado, habitualmente
no mes de agosto. Ademais a
comunidade de montes de
Arcos procedeu ao desbroce
de toda a súa rede de pistas
na Picaraña e xunto coa de
Ponteareas habilitaron o pa-
sado inverno un punto de
carga de auga para camións
motobomba contraincendios.

As Comunidades
de Montes vixían
A Picaraña para
evitar incendios



NOVAS DE TURONIO | Agosto de 20176

Condado /Paradanta
PONTEAREAS

O
Alcalde de Ponteareas, Xosé Repre-
sas, a Tenente de Alcalde, Chus Ga-
rrote e o concelleiro Manuel

Troncoso, reuníronse cos portavoces dos Gru-
pos da Corporación na oposición para tratar
dos requerimentos ao Plan Xeral de Ordena-
ción Municipal (PXOM).

Durante as dúas horas de reunión, o enxe-
ñeiro municipal e o arquitecto municipal
acompañados do arquitecto encargado da re-
dacción do Plan Xeral deron informes amplos
dos traballos realizados estes meses para
poder solventar os requerimentos da Conse-
lleria de Medio Ambiente e Ordenación do Te-
rritorio da Xunta de Galicia.

Un dos requerimentos relevantes está re-
lacionado coa esixencia de contar con auto-
rización da Confederación Hidrográfica para
garantir o suministro de auga potable para as
novas vivendas contemplado no planeamento
para o futuro de Ponteareas. O enxeñeiro mu-
nicipal fixo un informe detallado que servirá
de base para a reunión que se manterá coa
Confederación Hidrográfica e deixar resoltos
os requerimentos neste aspecto así como na
depuración de augas residuais. Dende o go-
berno municipal aclaran que o Plan conta co
informe favorable da Confederación pero este
novo requirimento da Xunta é consecuencia
de sentenzas xudiciais sobre outros plans
neste sentido de garantir os recursos hidrícos
para o futuro.

Presentáronse tamén informes detallados
de axustes a realizar na zona de expansión
urbanística do núcleo urbano, especialmente
as identificadas como zonas de solo urbani-
zable non delimitado. A requerimento da
Xunta elimianse boa parte destas áreas de
crecemento no entorno do núcleo urbano.

Co consenso de tódolos grupos da Corpora-
ción na defensa da autonomía municipal no
planeamento dentro do marco normativo exis-
tente, e con todos os informes previos cos que
contou este plan cando se aprobou provisio-
nalmente polo pleno con amplísima maioría.

Neste sentido tódolos grupos coinciden na
necesidad de defender o solo industrial da
Lomba tal e como estaba previsto, aclarando
que dos seiscentos mil metros cadrados pre-
vistos, para instalacións industrias serían
250.000 metros cadrados nos que se inclúen
as industrias existentes. Os restantes 350.000
metros cadrados son destinados para zonas
verdes e de protección no espazo máis pró-
ximo a Pardellas e a Freixa, equipamentos e
infraestructuras públicas, por consideralo
vital para regularizar a zona industrial da
Lomba e para o crecemento de Ponteareas.

Por último, se acordou solicitar á Dirección
Xeral de Urbanismo da Xunta de Galicia unha
nova reunión, na que participarían os porta-
voces de todos os Grupos da Corporación, na
que se trasladará a posición da Corporación e
a intención de resolver canto antes os requi-
sitos esixidos.

Ponteareas
avanza no PXOM

A
Concelleria de Deportes está
acomentendo nestes días obras
de mellora do sistema de rego

automático no Complexo Deportivo de
Pardellas, actuación que conta cun or-
zamento que ronda os 12000 euros fi-
nanciados a trasves do programa “Plan
Concellos” da Deputación de Ponteve-
dra, dándose solución a unha necesi-
dade moi demandada por usuarios e
veciños da vila.

“O obxectivo é por en funciona-
mento un sistema de rego automático
para o campo de herba natural, para
que funcione de xeito automatizado e
independente, e por tamén en fuciona-
mento o sistema que xa existía no rego
do campo de herba artificial, pero que
nos últimos anos presentaba gran dete-
rioro e numerosos problemas. Neste
caso a intención é colocar un interrup-
tor que os delegados dos clubes que alí
adestran poidan premer de xeito sinxelo
que accione o sistema e regue durante
2-3 minutos o campo”, sinalou Benito
Márquez, concelleiro de Deportes.

Segundo Chus Garrote, primeira Te-
nente de Alcalde e concelleira de Vías
e Obras, esta obra comemzou “coa me-
llora da capacidade da bomba cam-
biando a aspiración para que tivera
maior caudal e forza. O segundo traba-
llo que se fixo foi a apertura de zanxas
e a continuación a instalación de ar-
quetas e aspersores para logo instalar
a centraliña de rego e, xa por último,
tapar a zanxa”, quen do tamén indicou
que “esta era unha demanda impor-
tante de numerosos veciños.

“Coa instalación do novo sistema de
rego automatizado conseguiremos
manter en mellores condicións a super-
ficie actual das instalacións deportivas,
xa que o campo de herba natural con-
tará cun rego automático autónomo
que cubrirá toda a superficio do
mesmo”, sinalou Benito Márquez.

Esta obra complementa a outras re-
alizadas anteriormente no último ano
de cara a mellorar as condicións dos
usuarios que día a día utilizan estas
instalacións, como por exemplo, a de
conectar os vestiarios das instalacións
á auga procedente da rede de abaste-
cemento pública, pois ata o momento
a auga das duchas e dos lavabos pro-
cedía directamente do río Tea.

Tamén se arranxou o sistema solar
instalado no campo de herba sintético,

que levaba tempo sen funcionar, susti-
tuíronse as válvulas mezcladoras exis-
tentes, que estaban rotas e non
regulaban a temperatura da auga das
duchas correctamente “polo que nume-
rosos usuarios se queixaban de que
esta saía demasiado quente, tendo
tamén un gasto considerable para o
concello”. Tamén se repararon os rocia-
dores das duchas das paredes co seu
soporte, que eran moi antigos e presen-
taban numerosas deficiencias.

Por outra banda, tamén se realizou
un esforzo en alzar certas partes do
complexo, como os motores ou o pro-
pio acumulador solar e termo eléctrico,
co fin de evitar que sufran danos cada
vez que hai inundacións e que supuñan
un gasto enorme para as arcas munici-
pais cada vez que isto sucedía.

A Concellería de Deportes mellora o sistema de
rego no Complexo Deportivo de Pardellas

C
orredores Festeiros entregou 4.850€
a Asociación Down Vigo recadados
na I carreira “6 horas Vila do Cor-

pus” que se celebrou o pasado 15 de xullo
en Ponteareas.

Organizada polo Concello de Ponteareas,
“6 horas Vila do Corpus” congregou a dous-
centos cincuenta corredores profesionais e
amateurs. Nesta primeira edición o equipo
Bikila de Vigo superou o récord do mundo
da maratón feita por equipos.

Os cartos recadados proceden do total
dos beneficios obtidos na carreira pola
venda de camisetas e o prezo da inscrición.

A proba que percorreu un km polo centro
de Ponteareas contou con actuacións en di-
recto de grupos e artistas de diferentes es-
tilos e corredores chegados de toda Galicia
e do resto do territorio español.

Corredores Festeiros entrega 4.850€
á Asociación Down Vigo
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O
Concello de Ponteareas
adianta que nos vin-
deiros días publicarase

no Boletión Oficial da Provincia
a convocatoria dunha praza de
técnico de xestión da estratexia
Ponteareas, Hábitat Saudable
que contou coa aprobación do
pleno da corporación. 

Esta persoa será a responsa-
ble da coordinación da xestión
administrativa interna para a
estratexia que se desenvolverá
nos vindeiros anos co apoio
dos Fondos FEDER da Unión Eu-
ropea. 

Trátase dun contrato de fun-
cionario interino que debe ser
experto en xestión de proxectos
europeos. Coa contratación
deste técnico iníciase a organi-
zación da estructura necesaria
para que comecen a desenvol-
verse as distintas accións con-
templadas na estratexia
Ponteareas, Hábitat Saudable,
presentada o día quince de
xullo.

Deste xeito, e ao igual que
noutros concellos beneficiarios
destas axudas para esa convo-
catoria, esixirase a titulación
académica de diplomado uni-
versitario ou grao equivalente. 

Entre as súas funcións están
a de responsable da organiza-
ción interna da EDUSI e a da
coordinación técnica, o se-
guemento de control do pro-
xecto, a xestión e posta en
marcha da execución do pro-
xecto, instruir e comprobar as
verificación do mesmo ou a re-
presentación técnica municipal
nas reunións de coordinación e
execucíon da EDUSI e fronte a
terceiros, entre outros dos
seus cometidos. 

É unha convocatoria de libre
concurrencia para seleccionar á
persoa máis idónea para este
programa que organizará o fu-
turo de Ponteareas.

O concello de
Ponteares convoca
a praza de técnico

coordinador da
EDUSI

Trátase dunha praza de
funcionario interino

para a xestión da 
estratexia Ponteareas,

Hábitat Saudable

A
Concellería de Ensino
acompañada dun profesor
e alumnado de Ponteareas

visitaron a cidade portuguesa de
Braga para participar no Con-
greso de Hands-on Sciencie o
pasado día 13 de xullo. A dele-
gación ponteareá presentou a II
Semana das Ciencias na que par-
ticiparon todos os centros edu-
cativos de Ponteareas. 

Coa intención de achegar a
ciencia á cidadanía e aos esco-
lares, o pasado mes de abril a
Concellería de Ensino organizou
unha serie de actividades, visi-
tas educativas, seminarios e
conferencias.  

A visita ao Museo da Ciencia
en Movemento, catro charlas
dos propios alumnos, catro con-
ferencias de recoñecidos inves-

tigadores e científicos, obradoi-
ros para profesorado, A Ciencia
nas Rúas, Achégate á Ciencia, a
peza de teatro “Non toques os
meus Círculos” e visitas didácti-
cas a empresas da zona e ao
Museo do Mar completaron a in-
tensa axenda da II Semana das
Ciencias de Ponteareas que con-
tou cunha alta participación e
unha valoración moi positiva
por parte da cidadanía e da co-
munidade educativa. 

Na cidade portuguesa de
Braga unha representación do
alumnado participante no pro-
xecto, acompañado de mestres,
familiares e da Concelleira de
Ensino, Cristina Fernández, ex-
puxeron a súa experiencia na II
Semana das Ciencias recibindo
os parabéns da organización

pola trascendencia da experien-
cia e pola exposición. 

O traballo dos ponteareáns
despertou o interese da delega-
ción de Ucrania, participante

neste congreso, que os convidou
a participar no Foro Nacional da
Ciencia que se celebrará o vin-
deiro mes de marzo do 2018 no
seu país. 

Alumnado de Ponteareas leva a ciencia ao Congreso
Internacional Hands-on Sciencie celebrado en Braga

Actividade da Semana das Ciencias celebrada en abril en Ponteareas

O
Concello de Ponteareas no
seu afán por promover e di-
fundir a música tradicional

galega, convoca para o vindeiro sá-
bado 23 de setembro de 2017 a L
(50) Edición do Concurso de Gaitas do
País a partir das 16:30 h, consolidán-
dose coma a festa musical da súa es-
pecialidade máis antiga de Galiza e
colocando a Ponteareas como refe-
rente no panorama da música tradi-
cional galega.

Poderán participar no concurso
todos os grupos de gaitas que toquen
con instrumentos tradicionais gale-
gos, sen modificación de ningún tipo.

A solicitude de inscrición realiza-
rase por Rexistro de Entrada do Ilmo.
Concello de Ponteareas de forma gra-
tuíta ata o día 11 de setembro de 2017 e
pode descargarse no apartado de Cultura da
web do Concello http://ponteareas.gal/xi-
ralda/uploads/2014/01/BASES-DO-CON-
CURSO-DE-GAITAs.pdf

O número máximo de grupos de gaitas
participantes será de vinte, ás 16:00horas
do día 23 diante da casa do Concello farase
o sorteo para a orden de participación.Os
compoñentes dos grupos participantes non
poderán participar na mesma edición do
concurso con outro grupo. Farase unha lista
de agarda por orde de inscrición para os
casos de renuncia.

Os instrumentos obrigatorios para con-
cursar serán: dúas gaitas, un bombo e un

tamboril. Non serán admitidos máis instru-
mentos dos enumerados nin menos, de-
bendo os participantes vestir o traxe
tradicional galego completo.

Os grupos participantes interpretarán
dúas pezas de libre elección que serán de
raíz melódica galega. O tempo total das
dúas pezas será como máximo de 8 minutos
e non se admitirá a interpretación de suites
nin de popurrís.

O xurado estará composto por destacados
persoeiros do mundo da gaita e da música
tradicional de Galiza: Antón Corral Martínez,
Antonio Gutiérrez Pereira, Xoaquín Míguez
Rodríguez, “O Xocas” , Iván Costa Blanco,
Manuel Alonso Iglesias, “Xalueiro”, Juan

Luna de Cabo e Xosé Manuel Gil Rodríguez.
O L Concurso de Gaitas do País de Pon-

teareas estará dotado dos seguintes pre-
mios: 1º premio de 1.800€, 2º premio de
1.200€, 3º premio de 900€ e un 4º premio
de 600€.

O Concello de Ponteareas outorgará a
todos os grupos un premio de 200 euros en
concepto de participación, agás ao 1º, 2º,
3º e 4º premio.

Nesta edición, o grupo gañador actuará
durante 15 minutos abrindo o concerto de
Xosé Manuel Budiño que comezará ás 23:00
horas no parque da Feira Vella e que en
caso de chuvia celebrarase no mesmo Au-
ditorio Municipal.

O Concello de Ponteareas premiará con 1.800€ ao
gañador do 50 Concurso de Gaitas do País
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O
Alcalde de Ponteareas, Xosé Re-
presas, e a Concelleira de Cultura,
Hortensia Bautista, quixeron feli-

citar á Banda de Gaitas Tremiñado que ven
de gañar a final da XXVI Liga Galega de
Bandas de Gaitas celebrado en Santiago de
Compostela na Cidade da Cultura este sá-
bado 29 de xullo.

A Banda, que venceu na categoría de
primeiro grado, a principal das tres divi-
sións nas que se organiza este certame,
recibíu o galardón da man do Conselleiro
de Educación e Cultura, Román Rodríguez.
Esta liga que organiza a Federación Ga-
lega de Bandas de Gaitas en colaboración
coa Xunta de Galicia contou coa partici-

pación de bandas chegadas de toda a pe-
nínsula.

Este certame esta aberto a tódalas
bandas de gaitas que toquen gaita ga-
lega. A Banda de Gaitas Tremiñado xa
conseguira o primeiro premio na terceira
categoría hai dous anos pero esta é a pri-
meira vez que gañan na categoría máis
importante da liga.

A banda fundada e dirixida por Antonio
Gutiérrez Pereira no ano 1998 acolle a
máis de vinte músicos que levan a tradi-
ción galega por todo o mundo. Ademais, a
Banda Tremiñado ofrece clases de gaita,
percusión e baile a partir dos cinco anos
de idade. Todos os que estean interesados

en aprender da man desta experta banda
poden recibir información no teléfono 607

79 79 16 ou na páxina de facebook Banda
de Gaitas Tremiñado.

A banda de gaitas Tremiñado
gaña a XXVI Liga Galega de

Bandas de Gaitas

O
nadador Pablo
Cabana do Club
Natación Pon-

teareas proclamouse
Campión de España de
Natación cun tempo de
17:17.72, conseguindo
ademais a mellor marca
galega para a súa idade
tanto nos 800 metros li-
bres como nos 1500 me-
tros libres nadando a un
nivel impresionante e
marcando un dos mello-
res rexistros promedio xa
dende o comezo da proba e re-
matando con forza e parando a
crono nunha marca brillante. 

En palabras do Club Natación
Ponteareas “estamos orgullosos

de ver a Pablo conseguindo a se-
gunda medalla de ouro para o
Club Natación Ponteareas nun
Campeonato de España e a pri-
meira na categoría de alevín”.

Pablo Cabana, do Club Natación
Ponteareas Campión de España

en 1500 metros libres

A
ciclista de Ponteareas,
Isabel Castro, procla-
mouse campiona de Es-

paña de cross country olímpico
máster-40. Os días 21,22 e 23
de xullo celebrouse en Cofren-
tes, Valencia, as probas de re-
levos por seleccións. Baixo
unhas temperaturas superiores
aos 25 grados e sobre un cir-
cuito cun terreo moi seco, téc-
nico e esixente as corredoras e
corredores afrontaban unha ca-
rreira na que tiñan dúbidas das
súas posibilidades.

O propio sábado a ciclista de
Ponteareas sufría unha caída
que a levou a precisar os servi-
zos da ambulancia e darlle unha
sutura de dous puntos á altura
da rodilla esquerda o que non lle
permitía correr ao 100%.

“A carreira de féminas efec-
tuase e a miña intención era tan
só superar ás da miña categoría
incluídas as A (as categorias
master diferenciánse asi de 39
anos a 44 son A e de 45 a 49
somos B) Contaba ademais que a
subcampiona do mundo da miña
categoria A estaba presente e era

para mín unha…..motivación”,
relata Isabel Castro.

A pesar da dor e das altas
temperaturas a ciclista do Con-
dado Bike completou a proba con
1.18 sobre a segunda clasificada,
Nuria Espinosa de Cataluña, men-
tres que a terceira praza era para
María Arias de Castilla La Mancha.

A ciclista Isabel Castro do Condado Bike
proclámase Campeona de España máster 40
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E
squerda Unida de
Ponteareas rexistrou
unha solicitude para

solucionar a situación do
paso de peóns da rúa Oro-
tava, logo das denuncias
da veciñanza da zona. 

As queixas producíanse
pola inutilidade deste
paso de peóns, xa que foi
o lugar escollido polo con-
cello para colocar os catro
diferentes colectores de
lixo -vidro, papel, plástico
e orgánico- ocupando todo
o paso e impedindo a cir-
culación dos peóns.

A solución era tan sin-
xela como mover os colec-
tores a distancia mínima
que permitira que o paso

de peóns quedara libre
para cumprir a súa fun-
ción. Pero non, en un
alarde de surrealismo  ur-
banístico, o concello
optou por mover o paso de
peóns. Movelo ademais ao
final da rúa, co que os ve-
hículos terán que parar
enriba antes de xirar no
cruce, co que tamén per-
derá toda a súa funciona-
lidade.

EU non da crédito á so-
lución chapuceira tomada
para non perder unha
praza de aparcadoiro e que
equivale a borrar un paso
de peóns para pintalo de
novo nun lugar totalmente
inadecuado. Asemade, o

efecto, tanto estético
como práctico é do máis
puro estilo Escher pola
profusión de raias en todas
direccións e a imposibili-
dade do seu uso.

Lembremos tamén que
estas actuacións entran
en contradicción direta
co Estudo de Mobilidade
aprobado no pasado
pleno municipal enfocado
a transformar a vila de
Ponteareas nun lugar
máis amable para as per-
soas. Esquerda Unida con-
sidera unha falta absoluta
de coherencia cando se
aproba unha cousa en
teoría pero non se cum-
pre na práctica.

Urbanismo absurdo na vila

D
entro da programación da I Feira
do Libro de Ponteareas cele-
brada a finais de xullo, a Conce-

llería de Cultura organizou unha
actividade que contou coa participación
dos negocios de hostelería de Pontea-
reas, ofrecendo aos seus clientes o co-
mezo dun relato, escrito polo escritor
Manrique Fernández, ao que os partici-
pantes debían por un desenlace final.

Logo dunha votación popular a través
da rede social Facebook o gañador do
concurso "Remata o conto" foi Mateo
González Rodríguez, co texto que repro-
ducimos a continuación (en cursiva vai
o texto proposto para ser completado e
a continuación o fin do relato gañador):

“Cando saiu da casa estrañoulle non
ver a ninguén pola rúa. Nin sequera
cando chegou ao Conello, co seu xardín
habitualmente ateigado de nenos a
aquela hora. Inquetouse, pero seguiu ca-
mino. Un arrepío percorreulle o fío do
lombo ao subir pola avenida da Constitu-
ción, chegar á Praza da Igrexa, adentrarse
na rúa da Esperanza… Nin rastro de nin-
guén! O medo fixo presa no seu ánimo.

Ao chegar á Praza maior viu unha
carpa de circo enorme, ata o momento
oculta tras os edificios, que ocupaba
todo o espazo da rúa. A carpa era dun
vermello estridente con motivos e ador-
nos de varias cores. Do interior saía
unha luz amarelenta e cegadora e un

zumbido xordo, casi imperceptible, que
Carlos levaba escoitando desde que
saíra da casa, sen reparar nel. Agora o
zumbido aumentara a súa intensidade e
se lle metía polos oídos dunha forma
perturbadora, enchendo cada poro da
súa pel, sincronizándose co ritmo das
súas pulsacións e encaixándose na súa
espiña dorsal. A curiosidade, a alerta e
a confusión sacudiron o corpo de Car-
los, que non puido evitar achegarse e
asomarse ao umbral dunha abertura na
carpa, como se unha corda tirase del.
Cando entrou, a fonte de luz pentrou na
súa retina e inundou a súa mente, des-
pexándoa de calquera pensamento. Xa
como un autómata, Carlos sentou xunto
ao resto de persoas da vila. Todos cala-
dos. Todos imperturbables. Todos cos
ollos baleiros, borrados e completa-
mente amarelos.

Mateo González gañador de 
“Remata o conto”

antes despois
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N
o pasado Pleno Extraor-
dinario, informa o PP
local,  o Goberno Muni-

cipal  aprobou un novo antepro-
xecto da Senda Fluvial do Río Tea
– Tramo Padróns-Fozara, que ven
a sustituir o Proxecto do anterior
goberno do PP, de igual nome,
que xa contaba con subvención
de deputación de 215.000 euros,
dende o ano 2015 e coas autori-
zacións correspondentes para a
súa realización.

Agora, despois de máis de
dous anos solicitando prórro-
gas, propoñen un novo trazado
que nalgún punto sepárase máis
de 500 metros da conca do pro-
pio río Tea, xustificándose en
que este trazado vai por cami-
ños públicos, para non confesar
a súa falta de acordos cos pro-
pietarios dos terreos e os colec-

tivos afectados.
A creación do Centro de In-

terpretación do río Tea na Casa
Cultural de Fozara,  parécenos
ben, di o PP,  “pero é lamentable
aprobar un proxecto sen falar
antes nin coa Asociación Cultu-
ral que rexe este Centro nin coa
Comunidade de Montes de Fo-
zara propietaria do terreos”,   o
que vén a demostrar, unha vez
máis, é a absoluta improvisación
e o abuso de autoridade por
aprobar un proxecto no Pleno
Municipal antes de prantexar e
obter por escrito a autorización
dos titulares e adxudicatarios do
centro.

Para o Grupo Municipal do PP
queda claro que om  actual
equipo de goberno o que pre-
tende é aprobar proxectos sen a
presenza  da Secretaria Munici-

pal que non daría o seu informe
favorable.

En definitiva, o goberno de
Xosé Represas, Chus Garrote e
Manolo Troncoso paralizaron un
proxecto do PP, xa aprobado en
Pleno, e que contaba con todas
as autorizacións pertinentes,
para facer un novo, que nada
ten que ver coa Senda do Tea e
que, aínda por riba, ningunean
aos veciños da parroquia de Fo-
zara aos que non convidaron a
participar e consensuar un pro-
xecto que lles afecta directa-
mente e que eles mesmos terán
que xestionar. Este tipo de pos-
turas recordan a outras épocas
de condutas arbitrarias en que
“yo mando y ordeno”, así pre-
guntámonos, que foi daquelas
fermosas palabras da investidura
de: participación, consenso.

O PP critica se aprobe a creación dun centro
de interpretación do Río Tea sen a

autorización dos colectivos da parroquia de
Fozara O

Grupo de ACIP informa
que 31 de Xullo recibi-
ron convocatoria de 3

comisións informativas extraor-
dinarias con varios puntos na
orde do día para o mércores día
3 ás 9:00 horas da mañá co cal
non se cumpriu o prazo marcado
por lei e obriga ao alcalde para
votar a urxencia das mesmas.

A Oposición ACIP, PP e EU
presentaron denuncia polo oco-
rrido, por non ter tempo para en-
terarse. O alcalde seguiu adiante
sen importarle a opinión da Opo-
sición.

Pero, segundo nos informa
ACIP, a maior sorpresa foi unha
nova convocatoria o dia 3 ás 18
horas., saltándose os acordó de
inicio de lexislatura de que os
plenos extraordinarios deben
convocarse as 20 horas igual que
os ordinarios, máxime sendo un
pleno no mes de agosto.

Nós temos claro, afirma ACIP,
que o Alcalde utiliza de forma ar-

bitraria e ao seu antollo a con-
vocatoria dos plenos sen impor-
tarlle garantir a presenza dos
restantes grupos da Oposición
(ACIP, PP e EU) que, curiosa-
mente, somos maioría deixando,
con esta actitudes, sen poder ser
representados a máis vecinos dos
que representa o Equipo de go-
bernó.

ACIP deixou claro, ademáis,
que varios dos puntos da Orde do
Pleno non tiñan informe da Se-
cretaria Municipal e outros tiñan
informe en contra. O Alcalde
aproveitou a súa ausencia para
levar a pleno puntos que coa pre-
senza da Secretaria non se atre-
vería e reta  ao Alcalde a que se
atreva a presentar eses puntos
coa presenza da Secretaria Muni-
cipal; que o seu grupo non van
ser partícipe nin cómplice dese
Pleno ausentándose do mesmo,
ao tempo que solicitaron que o
seu texto de protesta se recollera
íntegramente.

Unha burla  máis do equipo
de goberno

O
Concello de Ponteareas
aproba o anteproxecto
da rede de calor con

BIomasa para dar servizo de ca-
lefacción e agua quente sanitaria
aos edificios públicos substi-
tuíndo o consumo actual de ga-
soil por madeira dos montes das
parroquias. Os carros destinados
ata agora ao gasoil invertiránse
na compra de biomasa dos mon-
tes de Ponteareas, empregando
así os recursos propios e creando
emprego local. Será unha das
maiores redes deste tipo promo-
vida por un Concello Esta inicia-
tiva pioneira en Galicia é posible
ao lograr unha axuda do INEGA.
Este é o motivo principal da ur-
xencia deste pleno dados o pra-
zos curtos para esta obra e que,
polas dificultades  técnicas pro-
pias deste proxecto, non se puido
levar antes a pleno. 

O pleno deu luz verde tamén
ao anteproxecto da senda fluvial
e centro de interpretación do río
Tea. A senda do río Tea percorrerá
antigos camiños tradicionais pú-
blicos preto da marxe do río para
completarse cun centro de inter-
pretación no que os camiñantes
achegaránse á fauna e flora así
como o patrimonio cultural do
entorno. Prestando toda a aten-
ción ao respeto do medio am-
biente esta senda non alterará a
paisaxe actual e permitirá un im-
portante aforro orzamentario ao
non ter que acometer expropia-
cións nin afectar propiedades
privadas.Estes cartos aforrados
irán destinados á mellora dunha
zona infantil no parque da Peri-
llana, outro dos puntos aproba-
dos na sesión plenaria de onte
cos votos en contra do PP e que
foi posible ao modificar o pro-

xecto anterior permitindo agora
a mellora da zona de xogos in-
fantís do parque da Perillana. 

Na xornada extraordinaria de
onte tamén se aprobou a modifi-
cación da ordenanza reguladora
da residencia de maiores Santa
Ana  e a asignación do comple-
mento de destino a dúas prazas
vacantes de administrativo do
cadro de funcionarios e eliminar
os complementos específicos
asignados a ditas prazas. 

Cos votos en contra do Partido
Popular, o goberno local aprobou
o regulamento para a asignación
individualizada do complemento

de produtividade como teñen
Concellos de todo tipo para ga-
rantir un reparto xusto destas
bonificacións entre funcionarios
e traballadores

laborais e recoñecer aos tra-
balladores implicados no bo de-
senvolvemento das funcións do
Concello.

Adiante tamén saíu co apoio
de Esquerda Unida a aprobación
do estudo de mobilidade, finan-
ciado pola Deputación de Ponte-
vedra,  que marca as niñas de
actuación para o núcleo urbano
en coherencia coa estratéxia
“Ponteareas, Hábitat Saudable”.

Ponteareas aproba licitar a rede calor con Biomasa
por 1.350.000€

O goberno logra saca adiante todos os puntos
da orden do día 

Ponteareas avanza na creación da senda do
Tea por camiños tradicionais O

grupo municipal Alterna-
tiva Ciudadana de Pontea-
reas ACIP presentou unha

denuncia ante a Xunta de Galicia
pola situación na que se atopa a
Residencia de Maiores Santa Ana.

O grupo político solicita á
Xunta as medidas necesarias para
que o Concello cumpra as condi-
cións da transferencia do centro,
xa que este ofertaba no principio
32 prazas e só están ocupadas 26,
cando hai unha gran demanda e
contan con 6 prazas vacantes. Se-
gundo a liquidación do orzamento
municipal o ano pasado a residen-
cia tivo un custo de máis de
700.000 euros, maioritariamente
achegados pola Xunta, e para ACIP
supón terse malgastado 131.000
euros por non ter cubertas tódalas
prazas.

No escrito presentado por ACIP
tamén denuncian a falta de obras
de mantenimiento necesarias nun
centro de máis de 31 anos, e piden
a Xunta que revise o cociente de
persoal cualificado para a atención
dos residentes.

ACIP denuncia
deficiencias na
Residencia de

Maiores
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O
pintor monçanense Pus-
kas, dentro do programa
cultural de colaboración

da Eurocidade Monção - Salvate-
rra de Miño, expón os seus novos
traballos  na galería do Castelo
de Dona Urraca, en Salvaterra do
Miño e no Museo do Albariño en
Monçao, entre os días 4 e 31 de
agosto, baixo o lema “Unha his-
toria dun nobre povo raiano”

Este coñecido e reputado pin-
tor con máis de catro décadas de
actividade ao servizo da arte
transporta para as súas obras
caras, imaxes, vivencias e feitos

desta terra transfronteiriza. Na
presente exposición, retrata, a
través dun conxunto variado de
traballos, a realidade secular
existente entre estas dúas vilas
raianas.

Nestas obras, Puskas recórda-
nos, co trazo creativo e lumi-
noso que o carateriza, a fluidez
tranquila do río Miño ea ami-
zade das localidades de Monção
e Salvaterra do Miño. Desde
sempre, un selo de unión entre
dous pobos "Hermanos" que,
xuntos no afecto, escribiron ver-
sos, pintaron paisaxes, viviron

tempos difíciles e testemuñaron
un novo amencer.

Monção e Salvaterra do Miño
tórnanse nunha localidade única,
como se de dous barrios se tra-
tase, ea Ponte Internacional
transformouse nunha rúa, como
calquera outra, que o pintor per-
corre dun lado a outro cunha pa-
leta que conta "A historia dun
nobre pobo raiano ".

A apertura transcorre ás
19h00 (HP) no Museo do Alba-
riño, en Monção, e 21h00 (HE)
no Castelo de Dona Urraca, en
Salvaterra do Miño.

Puskas expón “A história dun nobre povo raiano”
en Monção e Salvaterra de Miño

M
áis de 10.000 xoves
reuníronse o pasado sá-
bado 5 de agosto no

Recinto Amurallado de Salvaterra
para bailar ao son, ao Son da Mu-
ralla, un verdadeiro espectáculo
de luz e son que atrae a mozos e
mozas de toda a nosa xeografía e
norte de Portugal.

Un cartel inmellorable, DJ
Nano, Steven Rod, Groove Ami-
gos, Paolo Dumore, Rodri Vegas,
Dj Charlie e André Días, que fixe-
ron as ledicias das miles de per-
soas que se acercaron a
Salvaterra para disfrutar do me-
llor festival DJ ao aire libre de
Galicia.

10.000 xoves bailaron 
ó Son da Muralla

GALERIA DE HERNÁNDEZ

O sábado 29 de xullo a praza do Mestre Cerviño en Covelo acolleu os concursos
de debuxo, fotografía e postres que o Concello organizou con motivo das festas
patronais.

O sábado 5 de agosto a praza de San Fernando en Tui foi escenario do XXVI
Festival de Bandas, no que actuaron a Banda de Música Popular de Tui e a Banda
de Música Xuvenil de Xinzo.

Concursos en Covelo Festival de Bandas en Tui

SALVATERRA DE MIÑO



13NOVAS DE TURONIO | Agosto de 2017

Condado / Paradanta
SALVATERRA DE MIÑO

O
vicepresidente da Xunta,
Alfonso Rueda, e o al-
calde de Salvaterra de

Miño, Arturo Grandal, asinaron
esta semana o convenio que es-
tablece as bases de colaboración
entre a Administración autonó-
mica e a local de cara a posta en
marcha do Centro de Interpreta-
ción do viño do Condado do Tea.
A directora de Turismo de Galicia,
Nava Castro, e o director de Aga-
der, Miguel Pérez Dubois, tamén
participaron no acto.

En virtude do acordo asinado

esta tarde, o Goberno galego
achegará algo máis de 300.000
euros para acometer este pro-
xecto, no que están implicados
distintos departamentos da
Xunta: a Vicepresidencia, a Axen-
cia Galega de Desenvolvemento
Rural, Turismo de Galicia, e a Se-
cretaría Xeral da Presidencia.

O Centro de interpretación
enolóxico estará localizado
nunha edificación de propiedade
municipal, situada no casco ur-
bano, e terá como principal ob-
xectivo dar a coñecer e poñer en

valor os viños do Condado do Tea
e a súa elaboración, constituíndo
así un recurso turístico dun dos
elementos máis característicos da
zona.

Actualmente, o número de vi-
ticultores nesta subzona é de ao
redor de 1.500 persoas, con
máis de 1.000 hectáreas de su-
perficie cultivada coas castas de
Albariño, Treixadura, Loureira e
outras, en variedade de brancos;
e Sousón e Mencía, que supoñen
a parte maioritaria das varieda-
des tintas.

A Xunta investirá máis de 300.000 euros para
colaborar na posta en marcha do Centro de
Interpretación do Viño do Condado do Tea

Sinatura do convenio con Nava Castro, Arturo Grandal, Alfonso Rueda e Miguel Pérez Dubois

O
ano pasado foron máis
100 persoas as que
participaron nestas

catas populares onde o Gran
Mestre da Cofradía do Viño do
Condado do Tea e Espumosos
fai unha cata a cegas dos dife-
rentes viños que se presentan
ese ano  a propia Festa, resal-
tando os matices e as caracte-
rísticas que hai que ter en
conta a hora de valorar un
viño. Unha cata participativa e
aberta as intervención e dudas
dos propios participantes, que
ano a ano se incrementan de-
bido en gran medida a ese au-

mento de interés que está xe-
rando o noso viño, debido a
súa gran calidade.

Este ano as catas  realiza-
ranse o mércores 23 e o xoves
24 de agosto, coma sempre
dentro do Castelo de Dona
Urraca, e para participar e im-
prescindible inscribirse no Con-
cello, xa que as prazas son
limitadas, e darán paso a Festa
do Viño do Condado do Tea que
terá lugar os días 25, 26 e 27
de agosto, pondo punto e final
a programación do Verán Cultu-
ral que organiza o Concello de
Salvaterra de Miño.

Aberto o prazo para
participar na Cata

Comentada en Salvaterra
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O
pasado sábado, 22 de
Xullo, tivo lugar en
Marin a XXIII edición da

Cigala. A este evento gastronó-
mico, acudiu o alcalde de Arbo,
para que a continuación da lec-
tura do pregón, fose nomeado
Confrade da Orde Gastronómica
da Cigala. Durante o acto os
novos confrades son nomeados
cun diploma de recoñecemento e
coa imposición da capa azul que
os fai formar parte da Orde.

Os membros directivos da Orde

Gastronómica da Cigala, son con-
vidados polo Concello de Arbo a
participar nos actos da Festa da
Lamprea que se celebra no mes
de abril en Arbo.

O alcalde Horacio Gil, quere
agradecer a todos os membros da
Orde, así como a todos e todas as
veciñas do concello de Marin, por
facelo participe neste gran reco-
ñecemento e espera que este no-
meamento, sirva para seguir
unindo todavia mais estes dous
Concellos.

A orde Gastronómica da Cigala,
nomea Confrade ao Alcalde de

Arbo, Horacio Gil Expósito.
E

n outubro de 2016, o
equipo de "grandes luga-
res", desplazase ata a pa-

rroquia de Sela, do término
municipal de Arbo, para grabar
os veciños, as tradicions, os
monumentos e os detalles máis
significativos de este fermoso
recucho de Arbo. 

Nese programa puxeronse en
valor as pesqueiras, a praia flu-
vial de Sela, a ruta das pesquei-
ras, as augas medicinais de
Sela, as pinturas murais da
Igrexa parroquial santa Mariña
de Sela, a augardente, a festa
da Colleita e a pesca da lamprea
e incluso os veciños asaron
unha lamprea para degustación
deste manxar e demostraron ser
unha fermosa, amable e agari-
mosa parroquia.

Este ano, de novo, o pro-
grama quixo vir coñecer outro
pequeno " gran lugar de Arbo "
tocandolle esta vez a parroquia
de Cabeiras. 

Neste caso puxose en valor
o Monte e a Capela de San Fins

e como non a Romaria que ten
lugar todos OS anos o 1 de
agosto, tamen se falou do tan
coñecido e apreciado por todos
o Belen Vivente de Cabeiras, vi-
sitaron unha adega tradicional,
a Igrexa De Cabeiras, falouse de
artesanía, tradición, das xentes
e de moitas outras cousas que
non imos desvelar para que es-
tean atentos o programa.

O pasado venres dia 28 de

xullo, o equipo do programa
desprazouse ata Árbo, exacta-
mente ata Cabeiras, e pasou
todo o día visitando a parroquia
acompañados pola nosa xente.

Dende o Concello queremos
agradecer a todo equipo do pro-
grama e a tvg por acordarse de
esta Vila e dos seus lugares e
esperamos que esta non sexa a
ultima vez, porque Arbo, ten
moito que ofrecer. 

O programa de "grandes lugares" volve o
Concello de Arbo

A
piques de rematar a primeira quenda
de agosto do campamento de Verán,
hai novas incorporacions, novos temas

a tratar e como sempre aprendendo e disfru-
tando. 

Entre as actividades deportivas ademais
de natación na piscina municipal tamen ti-
veron ciclismo, para achegar os nenos a este
deporte.

O Campamento de Arbo recibiu na semana do
dia 3 a Flora e Micha, que viñeron contar o se-
gredo de como controlar as nosas emocións por
medio dun conto e cunha dinámica complemen-

taria na que participaron tódolos nenos e nenas,
centrándose na igualdade entre as persoas.

O mercores día 9 de agosto os nenos e nenas
despreazaronse o pavillon municipal de depor-
tes de Arbo, simulando un campin e libremente
na pista. 

O alcalde de Arbo invita os que non partici-
paron, a animarse nestes 15 dias da recta final,
e define o campamento dicindo que Todos os
días son unha aventura, unha diversión, un
descubrimiento e unha ilusión para os nenos,
os que todavía lles queda moito verán e acti-
vidades por facer.

No Campamento de Arbo trátase o tema
da igualdade 
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MONDARIZ

O
21 de maio de 1926 a Corporación
Municipal de Mondariz acordou a
emisión dun préstamo para aco-

meter unha serie de obras necesarias na
vila, entre elas a construción dunha Praza
de Abastos. Ata o momento da construción

deste edificio, enmarcado nas medidas que
promovía a corrente “hixienista” que na-
cera no s. XIX, a compra-venda de bens de
consumo realizábase “en el inmundo loda-
zal de la plaza pública en los días inver-
nales, o entre nubes de polvo en la época

de estival”, en palabras do alcalde da
época, o agrarista Ramiro Vidal Carrera. O
custe do proxecto, que ascendeu a case
100.000 pts da época, permitiu construír,
segundo o mesmo protagonista, un “mer-
cado amplio, ventilado, higiénico y de ele-
gantes líneas, que hermosea una parte
céntrica de la villa”.

A presentación ao público daquel edifi-
cio tivo lugar o 16 de agosto de 1927
coincidindo co día grande das festas pa-
tronais. A Praza de Abastos foi inaugurada
coa presenza de distintas autoridades,
entre elas a do alcalde Ramiro Vidal e do
tenente de alcalde, o xastre José Troncoso
Faro, que acabaría sendo alcalde en 1936,
o que provocaría o seu exilio en Francia
despois do golpe militar do xeneral Franco.
Do proxecto foi responsable o arquitecto
Juan Argenti, autor tamén, entre outros
edificios, da Praza de Abastos de Mondariz
Balneario.

Os paneis que recordan estes acontece-
mentos xa están instalados na Praza de
Abastos e alí poden ser apreciados por
todos os veciños e veciñas.

Bastón de mando
Pero a xestión á fronte da alcaldía de

Ramiro Vidal Carrera (1925-1930) non se
limitou á construción da Praza de Abastos,
senón que centrou os seus esforzos nou-
tros moitos proxectos: adquiriu dous edi-
ficios para a creación de escolas públicas
en Sabaxáns e Lougares e dotou de mate-

rial ás de Toutón, Vilasobroso e Queima-
delos; axardinou o contorno da estatua do
doutor Rodríguez Fornos e urbanizou e
embeleceu a praza principal da vila, plan-
tando os tilos que aínda hoxe perduran.
Baixo o seu mandato tamén chegou a
Mondariz o alumeado público en 1926,
promoveu a construción de fontes públi-
cas, a redacción dos proxectos de varias
estradas (a que une Mondariz con Queima-
delos, Meirol e Mouriscados ou a da parro-
quia de Sabaxáns por poñer dous
exemplos), mesmo a adquisición da Enci-
clopedia Espasa, a primeira colección da
“Biblioteca Popular” pública creada tamén
naquela altura en Mondariz.

En agradecemento dos seis anos de
xestión á fronte da alcaldía, a veciñanza
de Mondariz promoveu en 1928 algo iné-
dito no concello ata hoxe: recadar fondos
entre a veciñanza para agasallar ao alcalde
cun bastón de mando decorado minucio-
samente por un xoieiro. Este prezado ob-
xecto foi doado polas fillas de Vidal Carrera
ao Museo de Pontevedra no ano 1980 por
vontade do seu pai: “O pobo mo deu, do

pobo debe ser”, foron as palabras do ex-
alcalde, recorda a súa neta Celia Fernández
Vidal, de 74 anos.

Este bastón de mando vai estar ex-
posto, unicamente, ao longo deste mes de
agosto no Salón de Plenos da Casa do Con-
cello grazas a unha cesión temporal do
Museo de Pontevedra. O bastón estará
acompañado dos nomes dos veciños que,
desde todas as parroquias de Mondariz,
achegaron cartos para a súa adquisición.
A destacar o número de emigrantes mon-
darizáns en Lisboa (onde tamén residiu
Ramiro Vidal), así como o importe das súas
doazóns.

O concello de Mondariz quere convidar
a toda a veciñanza de Mondariz a que vi-
site ambas exposicións, elaboradas con
recursos e medios propios e co apoio da
Dirección Xeral de Comercio, procurando
os nomes dos seus familiares e coñe-
cendo como se xestou unha obra, a da
Praza de Abastos que, 90 anos despois e
grazas ás obras realizadas recentemente,
volve ser un dos centros neurálxicos da
vila de Mondariz.

Mondariz celebra o 90 aniversario da
construción da súa Praza de Abastos

O concello, en colaboración cos praceiros/as, 
inaugurou o sábado día 12 unha exposición 

sobre o edificio e os seus artífices

O alcalde Ramiro Vidal e o tenente de alcalde
José Troncoso en 1928.

Vista parcial da Praza de Abastos de Mondariz
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O PORRIÑO

S
eguindo a liña de actuación do
III Plan de Igualdade de Oportu-
nidades do Concello de Porriño,

2016 - 2019, dende a Concellería de
Igualdade, que dirixe Soledad Girón,
estase a traballar en distintas liñas de
actuación coa posta en marcha de di-
ferentes accións que se recollen no de-
vandito plan, logo de facer unha
diagnose da situación social e demo-
gráfica do Porriño.

Ditas accións acométense trimestral-
mente: no primeiro trimestre deste ano
abordouse a Saúde, no segundo o Em-
prego e neste terceiro “abordaremos a
participación social e o   Empodera-
mento con un claro obxectivo: incremen-
tar a participación da cidadanía na loita
a prol da Igualdade entre mulleres e
homes, adicando o derradeiro trimestre
do ano á Violencia Machista”.

Os vindeiros meses de agosto e se-
tembro, indica Soledad Girón, “realiza-
remos talleres de crecemento persoal e
habilidades sociais”, dende a perspec-

tiva de xénero, “para fomentar nas mu-
lleres as estratexias necesarias para
mellorar a comunicación e as relación
interpersoais”.

O taller "Descúbrete, unha nova
ollada de ti" ten coma obxectivo “am-
pliar a conciencia sobre a noa vida, a
realización persoal e individual, o des-
cubrimento das diferencias, compartir
vivezas e éxitos e comprender que  pó-
dense crear novos camiños individuais,
proporcionar ferramentas imprescindí-
beis para afrontar doutro xeito a expe-
riencia da vida e ‘empoderarse’ ,
tomando conciencia e exercendo o
poder de liderar as nosas vidas”.

O taller será o 28, 29 de Agosto e 1
de Setembro, cunha duración de 8 horas,
en horario de mañá, no centro Cultural
do Porriño. Para máis información e for-
malizar a inscrición as persoas interesa-
das poden dirixirse ao CIM do Concello
do Porriño ou chamar ao número de te-
léfono  teléfono 986337429. O número
de prazas é limitado.

Taller de igualdade "Descúbrete, unha
nova ollada de ti"

www.novasdoeixoatlántico.com
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O
Concello do Porriño pagará os
2.174.982,80€ que adebeda a distntos
provedores,   autónomos e Pequenas e

Medianas Empresas que fixeron traballos ou
prestaron subministros e que, nalgún caso,
agardaban dende 2012 para cobrar.

O pasado Pleno da Corporación, co voto en
contra do Partido Popular- maila ao feito de
que a maioría desta débeda fora xerada cando
este partido estaba á fronte do Goberno Muni-
cipal- aprobou, finalmente,  que se asumise
esta débeda que, coma lembrou a alcaldesa,
tiña adquirido o Concello “por traballos e ser-
vizos que se lle prestaran ao mesmo e que é
xusto pagar”.

Deste xeito, ademais de saldar as obrigas
con estes provedores, garántese o funciona-
mento da administración municipal ao satisfa-
cer gastos necesarios coma os da electricidade,
teléfono, o lixo ou o alumeado, e evítase que
as arcas municipais teñan que facer fronte a
xuros legais e custos, derivados dos xuízos que
poidan interpoñer os acredores-unha canti-
dade que a alcaldesa cifra no 30% da débeda
total e que superaría, por tanto, os 650.000€
máis o pago da débeda, por suposto-cantidade
que debería ser asumida, por tanto, por todos
os veciños e veciñas do Porriño.

Precisamente, este foi o que aconteceu no
caso dunha das empresas que reclamou xudi-
cialmente ao Concello e que obrigou a aprobar
unha partida de máis de 200.000€ para facer
fronte ás costas e xuros, á marxe da débeda.

O Concello pagará
máis de dous millóns
de euros das débedas

a proveedores

O
alcalde accidental do Po-
rriño, Manuel Carrera,
xunto coa concelleira Sole-

dad Girón e o concelleiro Orlando
Márquez, acompañaron ao presi-
dente da Confederación Hidrográ-
fica do Miño-Sil, Francisco Marín, e
a subdelegada do Goberno en Pon-
tevedra, Ana María Ortiz, na visita
que fixeron ás obras iniciadas pola
Confederación, na beira do río
Louro ao seu paso pola vila.

O proxecto, que ten un orza-
mento total de de 62.000€, abran-

gue varias actuacións en diferen-
tes treitos que suman, en con-
xunto, máis dun quilómetro de
lonxitude e que reforzarán as bei-
ras máis afectadas pola subida das
augas nas épocas de choiva.

Para as mesmas empregaranse
troncos, estacas verticais, de pi-
ñeiro, e a parte superior estará re-
cuberta de terra vexetal que
facilitara a reforestación da
mesma con especie propias da
zona. Así mesmo, haberá unha ac-
tuación na senda, que ten partes

moi danadas e que, coma lembrou
o alcalde accidental, é moi empre-
gada no so polos porriñeses,
senón polos peregrinos, dado que
a mesma é parte do Camiño Portu-
gués a Santiago.

A actuación da da Confedera-
ción Hidrográfica do Miño-Sil es-
tará completada por outras cinco
que porá en marcha o Concello do
Porriño nas vindeiras semanas
para a mellora de camiños, e que
contarán cun orzamento duns
45.000€.

A Confederación do Miño-Sil empeza a
recuperación das beiras do Louro nunha actuación

que completará o Concello



NOVAS DE TURONIO | Agosto de 201718

O PORRIÑO
Louriña

A
escola de ciclismo da A.D.
Avanza de O Porriño sigue
dando os seus froitos, par-

ticipando nas diferentes trofeos
que compoñen o campionato ga-
lego de mini BTT, onde o pasado
fin de semana desprazábanse ata
a vila coruñesa de Porto do Son
tiña lugar a primeira edición do
trofeo mini BTT Sonense.

Os integrantes de A.D. Avanza
conseguen estar presentes en

catro postos de podio, de mans
de Lois Ambrosio que acadaba
entrar en terceira posición na ca-
tegoría prebenxamín masculino,
Nerea Soto conseguía subir o
mais alto do podio na categoría
promesa fémina tras impoñerse
nun disputado final coa súa rival
e amiga Marta castro  integrante
do Club Ciclista Betanzos. Uxía
Soto acadaba a segunda posición
da categoría alevín fémina a

pesar de haber sufrido unha
caída no transcurso da primeira
volta, conseguindo remontar ata
segunda posición e conseguindo
entrar tan só a oito escasos se-
gundos da gañadora da proba, e
na infantil masculino Sergio Lo-
renzo conseguía subir o mais alto
do podio tras asinar unha bri-
llante actuación e meterlle mais
de trinta segundos o segundo
clasificado. 

A escola de ciclismo da A.D. Avanza sigue
sumando éxitos na súa participación no

campionato galego de mini BTT

A
Volta da Moura acolleu unha homenaxe aos 9 ve-
ciños do Porriño asasinados polo exército fran-
quista días despois do golpe de Estado de xullo

do 1936, promovido pola comisión veciñal pro memoria
Volta da Moura, Levada Libre e coa colaboración dos
concellos de Salceda, Tui e O Porriño. 

Un monumento, obra do artista mosense  Marcos Es-
cudero, lembra a Víctor Valverde Mayo, oficial primeiro
do Concello do Porriño, Domingos Carpintero, Juan
Grova, Marcelino Rey e Demetrio Pérez Mayo, gardas
municipais, Adolfo Pérez Mayo, Juan Carpintero e Da-
niel Pérez Sebes, vixiantes de arbitrios, e Luciano Ba-
ladrón, porteiro, todos eles axustizados logo de ser
sacados pola forza das súas casas e levados ata a ‘Volta
da Moura’ en dúas quendas.

Neste lugar, os seus nomes ficarán escritos na pedra,
a carón do olivo no que cada 14 de abril, Día da Repú-
blica, por iniciativa da 'Asociación Levada Libre', de Tui,
faise unha homenaxe ás persoas que asasinadas polos
golpistas hai xa 81 anos.

Xunto aos nomes destes nove veciños do Porriño,
noutra das caras do monumento, estan esculpidos os das
súas mulleres e compañeiras, Asunción, Carmiña, Emilia,
Manuela, Carmen, Consolación de la Asunción e Elvira,
que como se indica na mesma pedra, “a pesar da dor in-
finda, preservaron con orgullo e dignidade todo o lume
que portaban os seus ollos e agromara e florecera”

Homenaxe aos asasinados no 36
na Volta da Moura
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Sustituido o tellado da escola
de Covelo en Atios

A
Concellería de Vías e Obras
está a levar a cabo a sustitu-
ción do tellado da antiga Es-

cola Unitaria de Covelo, en Atios,
dada a súa perigosidade para os ve-
ciños. A cuberta, coma subliña o al-
calde accidental Manuel Carrera,
estaba nun estado de total dete-
rioro, polo que era “moi urxente”
realizar este traballo dado que as
filtracións poderían causar o de-
rrubo da mesma.

A obra, que se fai con cargo a
dúas achegas da Deputación de Pon-
tevedra, abrangue a colocación

dunha nova cuberta metálica de
3.800 quilos de peso, con tella cerá-
mica sobre unha superficie total de
390 metros cadrados.

O tellado, “no que levamos traba-
llando xa varias semanas”, estará re-
matado nuns días e “non so garantirá
totalmente a seguridade das veciñas
e veciños de Atios que se acheguen
a este lugar, senón que facilitará a
realización do labor de recuperación
da propia Escola Unitaria”, salienta
Manuel Carrera quen lembra que o or-
zamento total para rematar a substi-
tución do teito é de 60.080,71€.

O
Concello do Porriño
presentou no mes de
xullo o programa de

formación ‘Porriño Accede’,
promovido pola Concellería de
Emprego e Formación que di-
rixe Soledad Girón, e que é
unha iniciativa que, “quere dar
resposta ao desexo de comba-
ter o desemprego dende unha
posición activa, apostando pola
formación e coa colaboración
das empresas da contorna”.

‘Porriño Accede’ abrangue un
proceso de capacitación inicial,
dirixido á obtención das compe-
tencias profesionais que piden as
empresas, complementando as
mesmas con prácticas non laborais
que teñen coma previsión a em-
pregabilidade.

Soledad Girón subliña que por
medio de ‘Porriño Accede’, “pro-
porciónase unha oportunidade
real a colectivos de difícil reinser-
ción laboral pois permite formar
a persoas desempregadas en con-
ceptos demandado polas empre-
sas, garantindo, deste xeito, o
acceso ao tecido empresarial”.

A participación das empresas
artéllase grazas aos convenios de

colaboración asinados pola Conce-
llería de Emprego e Formación:
neste 2017 xa se formalizaron ,ata
agora, 12 convenios de colabora-
ción nun marco de tres acciones
formativas, que permitiron que 12
das 15 persoas que participaron na
primeira acción empezasen a tra-
ballar. Nove delas  obtiveron esta
oportunidade por medio das prác-
ticas non laborais; coa seguinte
formación, foron 6 as insercións la-
borais e hai previsión doutras 3 no
que resta do programa.

Finalmente, na última acción for-
mativa, conqueríronse  9 insercións,
tamén de 15 participantes e está
previsto completar tres accións en
conxunto ao longo deste ano.

A maioría dos participantes no
"Porriño Accede" atoparon traballo

A Concelleira Soledad Girón

A
Xunta Reitora da Univer-
sidade Nacional de Edu-
cación a Distancia,

presidida por Carmela Silva e
reunida o día 19 en Ponteve-
dra, aprobou a posta en mar-
cha dun Aula da UNED no
concello do Porriño.

En concreto, tal e como ase-
gurou Silva, “trátase dun aula
que impulsamos co apoio do
propio Concello e da Confede-
ración de Empresarios e vén a
sumarse ás tres aulas que o
Centro Asociado ten xa en fun-
cionamento en Vigo, Portas e
Tui”.

O pasado 16 de marzo a al-
caldesa, Eva García de la Torre,
xunto coas concelleiras de Edu-
cación, Lourdes Moure, de Em-
prego, Soledad Girón, a voceira
do Grupo Municipal de Non
Adscriitos, Sabela Landín, e o
presidente dos empresarios do
Polígono de A Granxa, Indale-
cio Cuevas, mantivera unha en-
trevista coa directora da UNED
de Pontevedra, Beatriz Rodrí-
guez, para tentar de traer a O
Porriño a devandita aula.

Unhas semanas máis tarde,

o Pleno do Concello aprobou, a
petición da concelleira de Edu-
cación, instar á dirección da
Universidade Nacional de Edu-
cación a Distancia a que abrise
un aula no Porriño, proposta
que agora ven de ser ratificada
pola Xunta Reitora da UNED.

A alcaldesa cualifica esta
decisión coma “histórica”, su-
bliña que é “unha nova impor-
tantísima para O Porriño”,
sinala que esta decisión é
“froito do traballo realizado
dende o Concello neste tempo”
e adianta que o Goberno local
xa ten “moi avanzado” o es-
tudo da posible sede da Aula
da UNED na vila.

Eva García de la Torre man-
terá, nas vindeiras semanas,

unha xuntanza cos responsábeis
da Universidade Nacional de
Educación a Distancia para co-
ñecer as necesidades que consi-
dera o centro para a apertura
desta aula que, asegura, “será
un espazo moderno, dotado
coas últimas tecnoloxías que
garanta unha formación de cali-
dade e responda á demanda das
empresas contribuíndo, deste
xeito, a seguir diminuindo o de-
semprego do Porriño”.

A alcaldesa confirma que o
primeiro paso será que a Aula
da UNED no Porriño imparta os
estudos de Acceso á Universi-
dade de Maiores de 25 anos, ao
tempo, que o Concello seguirá
co seu compromiso de asinar
convenios de colaboración cos
empresarios dos grandes polí-
gonos industriais da vila, “para
deseñar a formación especiali-
zada” que teñan que completar
as persoas que queiran acceder
a empregos de calidade nas fir-
mas radicadas no Porriño de
xeito que, ao ano seguinte,
sexa posible expor á Universi-
dade Nacional de Educación a
Distancia a súa implantación.

A UNED aproba o aula en O Porriño

A
Concellería de Vías e
Obras ven de acome-
ter o inicio dos traba-

llos de conexión á rede de
saneamento do barrio de A
Pereira-Contrasto, na parro-
quia de Torneiros, nos que
investirá 150.000€, con
cargo aos orzamentos co-
rrespondentes a O Porriño do
‘Plan Concellos’ da Deputa-
ción de Pontevedra.

Segundo indica o alcalde
accidental, Manuel Carrera,
as obras, que permitirá aos
veciños deste lugar que as
súas casas estean enlazadas
abranguen en realidade tres
colectores: o primeiro de
500 metros lineais, o se-
gundo de 108 e o terceiro
de 300 metros, cunha tu-
baxe de policloruro de vi-
nilo (PVC) de 315
milímetros de diámetro.

Cada un destes colecto-
res levará incluídos os seus
pozos: o primeiro treito, 16

en total, o segundo, 4 e o
terceiro, 8. Ademais, reali-
zarase a reposición integral
do pavimento e firme desta
parte da parroquia. 

Este traballo, que levará
varias semanas, forma parte
do proxecto de extensión do
saneamento municipal a
todas e todos os veciños do
Porriño, un compromiso que
adquirira o Goberno munici-
pal ao principio deste man-

dato, como lembra Manuel
Carrera, e que levouse
adiante os dous anos pasados
e seguirá os dous seguintes
con obras coma a actual.

O alcalde accidental lem-
bra que, hai uns meses, se
comprometerá a facer esta
obra que "fora solicitada
hai anos polos veciños” e
que permitirá que unhas 30
vivendas estean xa unidas á
rede municipal.

Iniciadas as obras no saneamento de
Pereira-Contrasto, en Torneiros
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F
oron oficialmente recibi-
dos os nenos/as saha-
rauis que pasarán a

tempada estival na comarca
da Louriña grazas ao programa
Vacacións en Paz promovido
pola Asociación Solidariedade
Galega co Pobo Saharaui.

O acto de benvida, consis-
tente nunha recepción munici-
pal celebrada no Parque da
Auga de Sanguiñeda, contou
coa presencia de Nidia Arévalo,
alcaldesa de Mos, Sara Ce-
breiro, concelleira de Política
Social, Cultura e Turismo, os
nenos e nenas saharauis do
programa Vacacións en Paz
xunto coas súas familias de acollida
e demais membros da Corporación
Municipal.

Este ano seis familias veciñas
da comarca da Louriña acollen a
estes cativos no seu seo para que
pasen os meses de verán xunto
con elas. Catro destas familias son
de Mos e as dúas restantes da ve-
ciña localidade do Porriño.

Dos 6 pequenos dúas son rapa-
zas e catro rapaces, e todos teñen
de nove a dez anos de idade. Estes
6 nenos chegaron ás súas residen-
cias estivais na Louriña a princi-
pios do pasado mes de xullo, e
regresarán ó Sáhara xunto ás súas
familias a principios de setembro.

Dúas das catro familias mosen-
ses acolledoras destacan pola súa
veteranía, posto que unha leva 12
anos recibindo e coidando durante
o verán en colaboración co pro-

grama Vacacións en Paz a nenos/as
saharauis e a outra lévao facendo
tamén fai máis de 4 anos xa.

O pasado 23 de xullo os/as sa-
harauis que se atopan na comarca
da Louriña, na compaña das súas
familias de acollida, participaron
nunha xornada de convivencia ce-
lebrada na Praza do Obradoiro de
Santiago de Compostela e á que
estaban convocados os 326
nenos/as saharauis que están a
pasar o verán en Galicia.

O Concello de Mos puxo a dis-
posición das familias acolledoras
mosenses de xeito totalmente gra-
tuíto a participación dos cativos
no campamento estival Mañás de
Verán, para que os pais de acollida
puideran conciliar fácilmente as
súas vidas familiar e laboral.

Ademais o Concello organizou o
acto oficial de benvida aos cativos

saharauis e, a finais de agosto,
dende a administración local mo-
sense realizarase unha nova xor-
nada de convivencia na Piscina ao
Aire Libre de San Eleuterio.

Asistencia médica
Un dos principais obxectivos do

programa Vacacións en Paz é a
asistencia médica dos nenos e
nenas saharauis que veñen en aco-
llida durante o verán.

Existe un convenio co Sergas
polo cal os cativos saharauis recén
chegados poden beneficiarse de
todo tipo de revisións médicas e
se lles poñen as vacinas necesarias
e correspondentes ás súas respec-
tivas idades. Facilitar a atención
sanitaria a estes nenos e nenas
que non poden acceder á mesma
no seu país de orixe é, sen dúbida,
unha das finalidades máis impor-
tantes desta iniciativa solidaria.

O Concello de Mos recibe ós nenos saharauis 
que pasan as súas Vacacións en Paz na Louriña

O
Concello de Mos ten
xa rematada e en
pleno funciona-

mento, a senda peonil circu-
lar que une as parroquias de
Petelos e Tameiga, un sen-
deiro que ten unha lonxitude
total de preto dos seis quiló-
metros e que foi íntegra-
mente financiada con fondos
propios do Concello. 

Exactamente a Senda Peo-
nil Circular Petelos-Tameiga
ten una extensión de 5.792
metros, 2.031 dos cales
están formados por unha
senda verde pintada sobre o
asfalto, outros 3.011 metros
son de senda que transcorre
por beirarrúa e 750 metros da
senda corresponden a camiño
de terra.

Ademais dos sinais de ma-
deira instalados no antigo
Camiño a Ponteareas a senda
circular conta con sinaliza-
ción en diversos puntos. Así,
xunto ao Pavillón Óscar Pe-

reiro colocouse un gran panel
informativo e próximamente
procederase á instalación
doutros dous iguais na Porte-
liña e xunto á Igrexa de Ta-
meiga. E en ambos puntos
colocarase tamén cartelería
de madeira. Ademais ao
longo de todo o percorrido
instalouse sinalización hori-
zontal e vertical que dá pre-
ferencia aos peóns para
incrementar á súa seguridade
viaria, así coma bandas re-
ductoras de velocidade para
os vehículos.

A rexedora local e o edil de
Vías e Obras explicaron que “o
sendeiro é unha ruta circular
que se pode percorrer enteira,
para rematar no mesmo punto
onde se comenzou o traxecto.
Ao longo do sendeiro existen
numerosas indicacións que
permiten un maior disfrutee
comprensión do singular pa-
trimonio natural, cultural e
etnográfico do mesmo”.

Rematada a senda circular
peonil de 6 quilómetros que

une Petelos e Tameiga
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A
Consellería de
Infraestruturas
e Vivenda, a

través da Axencia Ga-
lega de Infraestruturas
(AXI), iniciou este
martes as obras de re-
posición das beira-
rrúas da travesía da
estrada autonómica
PO-411 en Soutelo, no
concello de Salceda, e
concretamente entre o
p.q. 1+500 e o 1+880. 

Con tal motivo, o
delegado da Xunta en
Vigo, Ignacio López-
Chaves, acompañado
do alcalde de Salceda
de Caselas visitou hoxe
a zona para interesarse polo
avance dos traballos. Unha obra
que, tal e como destacou, “res-
ponde ás demandas dos comer-
ciantes que así nolo formularon
e ten por obxectivo a mellora
do entorno desta zona, onde se
emprazan varios establecemen-
tos comerciais”.  

Esta actuación, cun prazo
de execución de dous meses,
responde a solicitudes da Aso-
ciación de Comerciantes Taber-
nanova. Así mesmo, posto que
se trata dunhas obras de repo-

sición de beirarrúas, non son
necesarias expropiacións, e re-
alizaranse en terreos de Domi-
nio Público adscritos á
Axencia Galega de Infraestru-
turas. 

O obxectivo é a mellora do
estado das beirarrúas no devan-
dito tramo de cara a recuperar
a funcionalidade das beirarrúas,
xa moi antigas e deterioradas
polo paso do tempo, así como
a mellorar a imaxe dunha trave-
sía que constitúe a zona comer-
cial de Soutelo.

As obras consistirán na de-
molición da beirarrúa exis-
tente, a instalación dun novo
bordo e a execución de novas
beirarrúas de formigón. Trá-
tase dunha solución que per-
mitirá dotar a esta travesía
dunhas beirarrúas axeitadas
para o tránsito das persoas
ata que se leve a cabo a ins-
talación planificada dunha
nova rede de saneamento, que
obrigará a unha renovación
máis completa dos servizos e
beirarrúas. 

A Xunta inicia as obras de reposición de
beirarrúas na travesía da PO-411 en Soutelo

Ignacio López-Chaves e Marcos Besada visitan as obras

O Club de Xadrez
Mos xunto co Concello
de Mos organizan o II
Torneo de Xadrez Con-
cello de Mos que terá
lugar o sábado 2 de se-
tembro no Centro Dota-
cional do Medio Rural
de Torroso. A competi-
ción, pertencente ao
Circuíto Galego de Xa-
drez e ao XII Circuíto
de Promoción do Xa-
drez 2017, dará comezo
ás 11.00 horas da mañá
e clausurarase ás 20.00 horas
da tarde.

O Torneo disputarase por ca-
tegorías que se clasificarán en
categorías por idades e catego-
ría absoluta.

Nesta competición poden
inscribirse, de xeito total-
mente gratuíto, tanto clubes
coma xogadores particulares
federados de calquera proce-
dencia. O ano pasado, na pri-
meira edición do torneo,
participaron preto de 200 per-
soas integrantes de clubes

procedentes de toda Galicia e
Portugal. As inscricións poden
formalizarse dende xa no en-
derezo de correo electrónico
clubxadrezmos@gmail.com ou
telefónicamente chamando ao
número 618 873 541.

Os obxectivos desta inicia-
tiva son a promoción do xadrez
en Mos e a continuidade do
labor de anos nesta disciplina
deportiva. E é que o Club Xa-
drez Mos fundouse en 2014 e
cumple 4 anos de duro traballo
a prol do xadrez no municipio. 

Aberta a inscrición no II Torneo
de Xadrez Concello de Mos

A competición celebra-
rase o 2 de setembro no

Centro Dotacional de
Torroso
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A
nte a próxima convocato-
ria das axudas para obras
de mantemento e rehabili-

tación de vivendas na zona ARI,
Área de Rehabilitación Integral,
do Concello de Tui a Oficina de
Rehabilitación está a elaborar
unha listaxe de propietarios inte-
resados nestas achegas.

En concreto as axudas irán di-
rixidas a propietarios interesa-
dos en realizar obras en
inmobles situados na cidade me-
dieval, en San Domingos e San
Bartolomeu. Dende a Oficina de
Rehabilitación recomendan in-
formarse das condicións que se
deben cumprir e das obras que
poderán ser subvencionadas. Así
coma asesorarse sobre a solici-
tude de licenza ou comunicación
previa. Para iso os interesados
poden achegarse os xoves de 9 a
14h ata a Oficina de Rehabilita-
ción, situada no departamento

de Urbanismo, para coñecer de
primeira man os trámites a se-
guir para solicitar as futuras
axudas. No caso de non poder
acudir os xoves poden deixar os
seu datos calquera día da se-
mana no departamento de Urba-
nismo, e a técnica da Oficina de
Rehabilitación contactará poste-
riormente con eles.

Con estas consultas iniciais
dende a Oficina de Rehabilita-
ción elaborarase unha listaxe de
interesados nas subvención da
ARI, Área de Rehabilitación In-
tegral, para unha vez se abra o
prazo de solicitude informarlles
de que poden iniciar os trámites
oportunos.

A Oficina de Rehabilitación está a elaborar
unha listaxe de interesados ante a próxima

convocatoria de subvencións para a ARI

D
ar a coñecer o importante
patrimonio vinculado á
cultura xudía é o obxec-

tivo das actividades que se van
celebrar en Tui do 1 ao 3 de se-
tembro dentro das Xornadas Euro-
peas da Cultura Xudía que este
ano teñen por lema “Diáspora”.  O
alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro,
o concelleiro de Turismo, Lau-
reano Alonso, e o historiador tu-
dense, Suso Vila, foron esta mañá
os responsables de dar a coñecer
a programación prevista.

O alcalde de Tui, Enrique Ca-
baleiro, sinalou que “estas xorna-
das poñen en valor a nosa
historia e a importancia que o
xudaísmo tivo na cidade” for-
mando parte do patrimonio ma-
terial e inmaterial tudense.  A
partir do mesmo ábrense, dicía o
rexedor, múltiples posibilidades
no campo cultural, turístico e
mesmo económico.  Lembrou que
para o goberno municipal dende
o primeiro momento foi unha
prioridade que Tui forme parte da
Rede de Xuderías de España, algo
que será realidade en breve.

Laureano Alonso, concelleiro
de Turismo, salientou que estas

actividades porán a Tui no mapa
internacional xa que o programa
previsto figura xa na páxina web
da Jewish Heritage, ao tempo
que avanzou a próxima edición
dun novo folleto sobre o Cripto-
xudaísmo na cidade.

O historiador tudense, Suso
Vila, explicou que o obxectivo
que se persegue con estas xorna-
das é “expor o riquísimo legado
que ten Tui” indicando que estas
actividades teñen que ter coma
resultado a incorporación de Tui
á Rede de Xuderías de España o
que “nos dará outra dimensión”.

Programa de actividades
O programa previsto contem-

pla a celebración de dúas exposi-
cións que do 1 ao 15 de setembro
se poderán visitar na Área Pano-
rámica “O exilio da filosofía:
Francisco Sánchez, o tudense” e
“As familias criptoxudías: entre a
diáspora e a asimilación: os Co-
ronel”.

Por outra parte celebraranse
tres visitas guiadas cada día ás
20h. O venres 1 será sobre a “Co-
munidade xudía medieval”, o sá-
bado 2 baixo o título “O
criptoxudaísmo na cidade histó-

rica”, e o domingo 3 titulada “A
represión e a disidencia relixiosa:
cárceres e Inquisición”.

O cinema estará presente nes-
tas xornadas a través dunha co-
laboración con Play Doc e a
Universidade de Jerusalén con
proxeccións tanto o venres 1
coma o sábado 2.

A estas actividades sumarase
o seminario “As paisaxes do exi-
lio: a migración e o segredo das
familias sefardís” que o venres 1
pola tarde se celebrará na aula da
UNED no antigo convento de San
Domingos.

Dende o Concello de Tui após-
tase tamén pola recuperación do
patrimonio gastronómico ligado
á cultura xudía polo que se con-
vidará aos restaurante locais a
ofrecer nos seus menús durante a
primeira fin de semana de setem-
bro receitas sefardís.

Os Sambenitos, a casa de Sa-
lomón e a Menorá da Catedral
elementos destacados do patri-
monio xudeu

Como exemplo dese impor-
tante patrimonio que atesoura a
cidade están os Sambenitos, ato-
pados hai anos no arquivo da Ca-

tedral e que están arestora no
Museo Diocesano. Son pezas úni-
cas en Europa. A isto súmase a
Casa de Salomón, única en Gali-
cia na súa tipoloxía, situada na
rúa Canicouva conta cun patio
central arredor do que se distri-
búe a vivenda. Tamén compre
destacar a Menorá do claustro ca-
tedralicio que é testemuña da re-
lación que existía entre a
comunidade xudía e a cristiá.
Estes son os tres elementos máis
destacados cos que Tui conta li-
gados á importante comunidade
xudía que houbo na cidade, aos
que se suman moitos outros que
se darán a coñecer na primeira fin
de semana de setembro durante

as xornadas previstas.
Visitas guiadas pola ruta

xudía.
Pero xa a diario, de luns a ven-

res, todos os interesados poden
realizar un percorrido pola ruta
xudía nas visitas guiadas que re-
aliza o historiado tudense, Suso
Vila, que parten ás 20h da praza
da Inmaculada, ou por libre a tra-
vés da ruta sinalizada que co-
meza tamén na praza da
Inmaculada e que o través dos si-
nais e códigos QR conduce ao vi-
sitante polo patrimonio xudeu
que conserva a cidade.  A ruta
está recollida tamén nun folleto
turístico a dispor dos interesados
na Oficina de Turismo. 

Tui porá en valor o seu patrimonio xudeu durante as
Xornadas Europeas da Cultura Xudía

5
9 marcas da Colleita 2016
participaron na XXIX Cata
Concurso Rías Baixas Alba-

riño, que tivo lugar no Salón
Bazán do Parador de Cambados
os días 5 e de agosto, enmarcada
dentro das actividades da LXV
Festa do Viño Albariño Denomi-
nación de Orixe Rías Baixas. Os
viños foron analizados por 24 ex-
pertos, pertencentes tanto ao
panel interno do Consello Regu-
lador como a un panel externo -
entre cuxos membros se atopaba
a Master of Wine Sarah Jane
Evans- creado para a ocasión.

O Primeiro Premio recaeu en
Turonia (da Adega Quinta de
Couselo, do Rosal), mentres que
o segundo foise para Esencia Di-
viña (de Adegas Gran Vinum) e o
terceiro, para Mar de Frades (de
Adegas Mar de Frades).

Turonia é un viño 100% alba-
riño cunha producción anual
dunhas 30.000 botellase un
prezo duns 12 euros, da adega

Quinta do Couselo. A orixe das
uvas son 6 hectáreas de viñedos
propios e fincas arrendadas baixo
control técnico da adega.

Quinta Couselo é unha her-
dade situada no Rosal, adquirida
en 1163 polos monxes do mos-
teiro de Sta. María de Oia, per-
tencentes á orde do Císter. En
1835, coa desamortización de
Mendizábal, pasou a ser propie-
dade privada. Desde 1898 per-
tence á familia Vicente.

Turonia, do Rosal, medalla de
Ouro Albariño Rías Baixas
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C
inco integrantes do Con-
sello Infantil  e Adoles-
cente (CIA) de Castrelo de

Miño -primeiro municipio galego
que obtivo, de Unicef, o recoñe-
cemento “Cidade Amiga da Infan-
cia”- visitaron Tomiño para
transmitir a súa experiencia aos
nenos e nenas que participan no
campamento urbano de verán.

Tomiño quere sumarse tamén
á rede, polo que está tentando
reunir os requisitos para a conce-
sión do selo CAI, por parte de
Unicef, e esta visita significa un
paso máis nese sentido. Así o
manifestou a alcaldesa Sandra
González, logo de dar a benvida
ao comité. A recepción tivo lugar
no CEP Pedro Caselles Beltrán, o
pasado venres ás 9 da mañá.
Logo das presentacións, os inte-
grantes do CIA relataron as súas
experiencias e traballo realizado
dende a constitución do Consello,
en 2012.

Adriana, Edita, Laura, Estefa-
nía, Ismael, (acompañados por
Enatali, Sonia e Maribel), expli-
caron en primeira persoa o ob-
xectivo do seu traballo, que non
é outro que promover a aplica-
ción da Convención sobre os De-
reitos da Infancia no ámbito
local, promocionar a participa-
ción dos nenos, nenas e adoles-
centes, en todos os temas que

lles afectan, e fomentar o traba-
llo en rede entre os 155 munici-
pios que forman parte da
iniciativa. Trátase de que «se
deseñen e implementen políti-
cas públicas eficaces» para me-
llorar o benestar da infancia e
adolescencia, defendendo os
seus dereitos e fomentando a
súa participación,facendo as ci-
dades entornos máis habita-
bles”, indicaron.

Que non existan deberes no
cole, máis visitas ao zoo e ao
cine; un parque máis grande e
mellor; un cine de inverno; unha
sala de xogos recreativos; a lim-
peza do río Tebra; un campo de
fútbol público de calidade; unha
biblioteca con sala de informá-
tica e sección infantil/xuvenil,
foron so algunhas das ideas-de-
sexos que os nenos e nenas de
Tomiño escribiron en grandes

cartulinas a modo de axenda,
para ser presentadas ante as au-
toridades locais. Tamén houbo
peticións de caracter social,
coma a creación de equipos de
mediación nos coles e máis vi-
xilancia nos recreos; máis axu-
das de libros e material escolar,
etc.

Marta Andrade, de Unicef Ga-
licia, quixo estar presente neste
encontro celebrado en Tomiño.

Explicou que este é un paso máis
para conseguir o selo CAI, e que
é necesario ter un Consello de  e
un Plan Municipal de Infancia e
Adolescencia, no que se contem-
plen as medidas a tomar en 4
anos. “Este encontro é moi im-
portante para que os nenos e
nenas saiban que é un consello
da infancia e descubran que
tamén teñen dereito a opinar e
participar nas decisións da súa
localidade”.

Boas prácticas
O selo CAI outorgado por Uni-

cef converte ao concello que o
obtén, en impulsor e promotor
da aplicación da Convención
sobre os Dereitos da Infancia na
esfera local, a través da partici-
pación dos infantes e adolescen-
tes, en temas que lles afectan
coma cidadáns. Ademais das po-
blacións que conforman a rede
de Cidades Amigas da Infancia,
medio centenar de municipios
foron distinguidos no Certame
de Boas Prácticas, un concurso
no que se recoñecen proxectos
ou actuacións exemplares a
favor da infancia e a adolescen-
cia, levadas a cabo por gobernos
locais e outras entidades públi-
cas e privadas. Tomiño é un
deles, polo seu programa de re-
forzo escolar e apoio psicolóxico
“É Aprender”.                                                    

Tomiño cada vez máis cerca de converterse en Cidade Amiga da Infancia
Integrantes do CIA de Castrelo de Miño comparten a súa 

experiencia con nenos e nenas do campamento urbano de verán

T
omiño remodelará a praza
de abastos de Goián, se-
guindo a mesma filosofía

da reforma do mercado municipal
do Seixo. Así o decidiu por maio-
ría a corporación en pleno hai
uns días.

Como xa sucedera con este, o
primeiro foi facer un estudo previo
e plan de usos. Este paso implicou
a consulta cos veciños e veciñas
da parroquia, para garantir que o
investimento respondera ás nece-
sidades e desexos da poboación.

Nesta rolda de entrevistas e
reunións, ocuparon un lugar des-
tacado comerciantes e pracei-
ros/as potenciais. Outro grupo ao
que se prestou especial atención
dende o Concello, foi ao dos em-
prendedores, xa que un dos ob-
xectivos era determinar o número

de postos necesarios e a varie-
dade dos mesmos.

Deste xeito, tras o estudo, ela-
borouse un plan de usos e un
proxecto para remodelar so a
parte frontal do actual edificio,
pechado dende hai tempo. A
outra parte do local, dedicaríase
tras a oportuna reforma, a outros
usos, relacionados coa cultura e
a cohesión social.

Así, o proxecto final do mer-
cado de Goián, contempla crear
catro postos de venda: unha car-
nicería, unha peixería, unha froi-
tería e unha florería.

O importe total do investi-
mento rolda os 110.000 euros, dos
que 70.000 serán achegados pola
Consellería de Industria, logo de
que esta aprobara o proxecto den-
tro da convocatoria “Espazos de

Emprendemento Comercial no
Rural”. O Concello sufragará o
resto con fondos propios.

A concesión desta axuda való-
rase moi positivamente dende o
goberno local, xa que se conce-
deron moi poucos proxectos en
toda Galicia. A remodelación do
mercado municipal situado no
centro de Tomiño, xogou sen dú-
bida, un papel importante á hora
de valorar o novo proxecto por
parte da Xunta.

A reforma tentará aproveitar o
edificio existente pero seguir ao
mesmo tempo a líña estética do
mercado municipal do Seixo, de
modo que exista unha continui-
dade entre as dúas intervencións.

A previsión do goberno local é
que as obras estean rematadas no
mes de decembro, xusto para o

Nadal. Paralelamente, levarase a
cabo o proceso de información
para a adxudicación dos postos
ás persoas interesadas, a través
de subasta pública.

Para a alcaldesa de Tomiño,
Sandra González, este novo pro-
xecto, significa “a consolidación
da aposta do goberno local polo
comercio de proximidade, e a
concepción dos mercados coma

puntos de dinamización econó-
mica e social dos núcleos urba-
nos”. Outro dos obxectivos é
conseguir facer do centro de
Goián – a segunda parroquia máis
poboada do municipio- un lugar
de encontro e convivencia dos
veciños e veciñas, seguindo a
liña de humanización realizada
no Seixo, arredor dos principais
edificios do núcleo urbano.

A praza de abastos de Goián seguirá os pasos do Mercado Municipal do Seixo
O goberno local investirá máis de 110.000 euros na reforma do edificio coa
creación de catro postos permanentes.  A obra estará finalizada en decembro

Infografía do proxecto de Goian
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Juan Louzán/A GUARDA. 

Os guardeses do barrio mariñeiño da
Cruzada, disfrutaron, como todos
os anos,con agarimo e ilusión, de

tres concurridos dias e noites, donde a xun-
tanza de familiais, veciños, amigos de fora

e de dentro da vila e comarca, das enxebres
sardiñadas, tintorro da nosa terra, quei-
mada, verbenas, procesión polas ruas da
Cruzada, fogos artificiais e unha subasta
clásica e tradicionai, de productos doados
polos feligreses para beneficio colectivo das
festas.

San Queitano, festa do barrio pesqueiro
da Cruzada

A
s pinturas realizadas polas rapazas e rapaces
participantes no obradoiro de  intervención
mural, organizado pola OMIX do Concello da

Guarda o pasado 27 e 28 de xullo, xa locen na
senda litoral. Os artistas urbanos Marcos Fernández
e Julia Lago foron os encargados de impartir o
obradoiro, no que participaron un total de 16
mozas e mozos de idades comprendidas entre os
11 e os 19 anos.

O taller comezou o xoves co establecemento

dunha temática que serviría de nexo para a reali-
zación dos debuxos de cada un dos participantes.
Unha vez acadado o consenso entorno ó mar como
protagonista, cada un deles realizou o bosquexo
do que posteriormente sería a súa pegada persoal
no muro da senda litoral que se atopa preto de
Santa Catalina. O venres, xa co fondo pintado e os
espazos esblecidos, foi a quenda de dar forma e cor
aos deseños, que xa forman parte da paisaxe cos-
teira da Guarda.  

As pinturas realizadas no obradoiro mural
xa locen na senda litoral
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A
Banda Negra cumpre 50
anos nesta edición 2017
das Festas do Monte da

Guarda. A banda mariñeira é a
máis antiga das que participan
no desfile tradicional do sábado
e máis na romaría do domingo.

Para celebralo, a Banda orga-

nizou un xantar ao aire libre o sá-
bado 5 de agosto na Canteira de
Santa Catalina, preto do porto e
de San Queitano, amenizada polo
Trebón dos Xidos.

Nesta edición tan especial das
Festas, ademáis, a Banda Negra
estreará camiseta.

A Banda Negra, a máis antiga das
participantes nas Festas do Monte da

Guarda, cumpre 50 anos

O
alcalde do Concello da
Guarda, Antonio Lomba,
recibiu esta mañá no

pavillón da Sangriña á directora
xeral de Administración Local,
Marta Fernández, e ao delegado
territorial da Xunta de Galicia na
provincia de Pontevedra, José
Manuel Cores, co fin de darlles a
coñecer as necesidades de re-
forma e mellora máis urxentes
nas instalacións deportivas.

No encontro, ao que tamén
asistiron concelleiros e un repre-
sentante da directiva do Club de
balonmán Mecalia Atlético Guar-
dés, o rexedor e o delegado do
club coincidiron en sinalar a ur-
xencia da reforma das instala-
cións eléctrica, de fontanería e
de protección contra incendios
no pavillón, obras cuxo custo

ascende a preto de 90.000
euros. 

Tras coñecer as necesidades
das instalacións que o Atlético
guardés utiliza habitualmente
nos seus encontros e adestra-
mentos, os representantes da
Xunta comprometéronse a asinar
co Concello un convenio cunha
achega de 40.000 euros, desti-
nada ás mencionadas obras de
reforma urxente. Marta Fernán-
dez destacou ao respecto o seu
compromiso con este proxecto,
que contribuirá a “mellorar a
imaxe do deporte guardés e ga-
lego”.

Antonio Lomba, pola súa
parte, quixo agradecer á impli-
cación da Xunta no emprende-
mento destas melloras, das que
resultaran beneficiadas especial-

mente ás campionas de Liga do
Atlético Guardés e que, no mo-
mento de encontro, se atopaban
realizando os seus adestramen-
tos no pavillón. 

Amais do convenio acordado
durante esta mañá, a Xunta de

Galicia a través da Secretaría
Xeral para o Deporte xa compro-
meteu co Concello unha achega
de 50.000 euros vía convenio,
que será destinada á reforma do
vestiario do pavillón. 

A Xunta compromete unha achega de 40.000 euros
para a reforma do pavillón da Sangriña

A
exposición "Viaxando pola
historia, cen anos do
MASAT" conmemorativa

do centenario do Museo Arqueo-
lóxico Santa Trega, xa conta co
catálogo da mostra dispoñible
para os visitantes, composto por
un total de 176 páxinas e que
poderán adquirilo por un prezo
de 10 euros.

O catalogo da mostra, que foi
inaugurada o pasado xoves 27 de
xullo, recolle a historia do
MASAT, o primeiro museo ar-
queolóxico de Galicia aberto ó
público en xuño de 1917.

Aqueles que desexen coñecer e
aproximarse un pouco máis á his-
toria do Museo, sempre vinculado
á actividade que realizaron os
seus creadores da Sociedade Pro-
Monte, poden achegarse á mostra
exposta na Casa dos Alonso.

Dispoñible o catálogo
da exposición dos cen

anos do MASAT
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A
última fin de semana de
xullo, A Guarda acolleu
unha das edicións máis

exitosas da Festa do Peixe Es-
pada, organizada pola Organiza-
ción de Palangreiros Guardeses
(OR.PA.GU) en colaboración co
Concello da vila. Con máis de
1.500 quilos do peixe protago-
nista servidos, tanto os estable-
cementos hostaleiros
participantes como os organiza-
dores coinciden en sinalar a súa
satisfacción cos resultados desta
décimo cuarta edición da celebra-
ción gastronómica.

Durante os tres días de festa,
as preto de 3.000 persoas que vi-
sitaron a carpa instalada no
porto guardés, puideron degustar
ata 16 preparacións distintas do
peixe espada elaboradas polos
restaurantes participantes (Xan-
tar, O Roxo, O Cangrexal e Xeito).
Entre os máis populares, amais
do tradicional peixe espada á
prancha con cachelos, gozaron de
boa acollida entre veciños e visi-
tantes novas preparacións como
as vieiras ou o fideuá de  espada.
Estas variedades, cuxos prezos
non acenderon de 8 euros, com-
pletáronse coa oferta de sobre-
mesas  da confeitería Estévez e o
posto de produtos gourmet en
conserva de OR.PA.GU. 

Máis que gastronomía
A celebración arrancou o ven-

res pola tarde, tras o pregón pro-
tagonizado polas campionas de
Liga do Club de balonmán Meca-
lia Atlético guardés. As xogadoras
aproveitaron a ocasión para amo-
sar o novo equipamento, entre
cuxos patrocinadores se atopa
OR.PA.GU. 

Ao acto inaugural seguíronlle
tres xornadas de festa, á que acu-
diron milleiros de persoas. Mais
non só pola oferta gastronómica,
senón tamén polas actividades lú-
dicas e deportivas dirixidas a toda
a familia. Así, a tarde e a noite do
venres foron amenizadas pola
charanga Cantos Somos e o con-

certo “Tributos Rock&Pop” da
Agrupación Musical da Guarda.
Durante o sábado, o Coro Fuscal-
heiro e o grupo de Acordeóns Mas-
carelhas deron protagonismo á
música tradicional, para dar paso
a unha noite que rematou na
carpa do porto coa música elec-
trónica, da man do DJ Diego Wass.

A xornada gastronómica se-
guiu acompañada de actuacións
o domingo, co grupo de baile e
gaitas Do Lusco ó Fusco e A Boal-
heira. Amais destas, a festa con-
tou con mercado artesanal
durante os tres días e outras ac-
tividades dirixidas aos máis pe-

quenos: inchables, pintacaras,
obradoiros e os cursos de vela
ofertados polo Club Alagua. O en-
torno do porto converteuse du-
rante os tres días nun espazo de
diversión e entretemento para
maiores e cativos. 

II Campionato Galego Inclu-
sivo de Náutico Adaptado

Durante a mañá do sábado ce-
lebrouse o IV proba da segunda
edición do Campionato Galego
Inclusivo de Náutico adaptado,
organizado polo Club Náutico Sen
Amarras dentro desta XIV Festa
do Peixe Espada. A proba contou
con 14 equipos participantes,

con membros con e sen discapa-
cidade, que tiveron que realizar
probas nun percorrido polo porto
guardés cun tempo máximo de 4
minutos. Os vencedor neste tor-
neo foi equipo formado por Fa-
bián de Saa e Rocío Penedo,
seguidos de Pedro Nunes e Igna-
cio Martínez, nun segundo posto;
e o equipo formado por Mónica
Rodríguez e Óscar Gallego, que
ocuparon o último lugar do
podio. 

Os vencedores recibiron os
seus trofeos da man do Capitán
da Comandancia Naval do Miño,
Ignacio Tobarra, o presidente de
OR.PA.GU, Joaquín Cadilla, e a
concelleira de Turismo e Desen-
volvemento Económico, Monse-
rrat Magallanes. 

OR.PA.GU quixo agradecer dun
xeito especial o apoio prestado
polo Concello da Guarda na orga-
nización e desenvolvemento
desta XIV edición da Festa do
Peixe Espada, “a máis exitosa
desde que se recuperou a festa”
no ano 2016, apuntou a xerente
da organización, Juana Parada.
Namentres, dende o Concello
existe a vontade de continuar
impulsando a celebración gas-
tronómica, que ano a ano con-
tribúe ao impulso do turismo na
vila, así como á promoción dos
seus produtos e o bo facer dos
seus hostaleiros. 

A XIV Festa do Peixe Espada pecha a súa edición máis exitosa
con 1.500 quilos servidos

A
oficina de turismo si-
tuada no porto guardés
atendeu durante o mes

de xullo a máis de 1.570 turis-
tas dentro do seu horario de
apertura (de 11.00 a 14.00  e
de 16.30 a a 19.30 horas du-
rante toda a semana).Así, se-
gundo os datos rexistrados
pola propia oficina, os visitan-
tes incrementaron o seu nú-
mero en máis dun 23% en
relación cos datos obtidos o
pasado ano  no mesmo pe-
ríodo, cando foron preto de
1.200 as persoas atendidas. 

Este servizo de información
turística compleméntase co
ofertado durante todo o ano
pola oficina de turismo situada

no Concello, onde se atenden
unha media de 30 persoas ao
día, sendo o seu horario de
apertura de 9.00 a 14.00 horas
de luns a venres. 

Estas cifras confirman a ten-
dencia ascendente das visitas
turísticas á vila, xa que supón
un espectacular aumento do
60% con respecto os datos ob-
tidos  durante o mes de xullo de
2015, cando non chegaban a
1.000 as persoas atendidas na
oficina do porto. 

Neste mesmo sentido apun-
tan os datos da caseta de cobro
do Monte Santa Trega, polo que
pasaron máis de 35.173 per-
soas; unha cifra sensiblemente
superior á rexistrada durante o

mes de xullo do pasado ano,
cando foron 34.830 os visitan-
tes que accederon ó monte. Con
todo, confírmase a inclinación
cara o incremento que xa se pro-
duciu o pasado ano con res-
pecto a 2015, e destaca dun
xeito especial o aumento daque-
las persoas que optan por reali-
zar a viaxe ó Monte Santa Trega
de  forma particular, en detri-
mento das visitas con viaxes
concertadas.

O estudo destas cifras com-
plétase cos facilitados polos es-
tablecementos hoteleiros, cuxos
datos de ocupación confirman o
incremento paulatino do inte-
rese turístico da vila durante o
último ano.

As oficinas de turismo rexistran un incremento, con
máis de 1.500 visitantes atendidos en xullo

O BNG acusa ao Alcalde de
discriminar á rúa San Caetano

O
Bloque Nacionalista Ga-
lego, fixo unha serie de
preguntas sobre o pro-

xecto de mellora da rúa S Caetano,
coa sorprendente resposta do go-
berno municipal de atrasar as
obras para o Plan Concellos 2018.

Dende o BNG considérase
unha discriminación cara os ve-
ciños e veciñas da rúa S Caetano,
sabendo que había un acordo
dende setembro de 2016, para
realizar esta obra dentro do Plan
concellos 2.017. O acordo foi
aprobado por unanimidade, polo
que o PSOE incumpre o seu pro-
pio acordo.

O BNG lembra que a moción é
froito da petición de veciños que
levan anos solicitando que se lle

busque unha solución aos pro-
blemas de humidades e augas
nos baixos debido a unha rúa es-
tragada ao longo dos anos.

“Esta xente leva anos recla-
mando o que é xusto, unha rúa
decente. O goberno do PSOE,
desprézaos atrasando a mellora
da rúa S Caetano. O PSOE sabía
en setembro deste acordo, non
teñen desculpas, a obra tiña que
facerse este ano, si ou si. Agora
que o alcalde vaia a praza de S
Caetano e llo explique á veci-
ñanza”, comentou Ángel Baz,
protavoz municipal do BNG.

Unha vez máis o PSOE amosa
o desprezo que ten polos acordos
aos que chega e polos propios
veciños e veciñas.



Val Miñor
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A
xogadora do Club de Xa-
drez Laroca de Nigrán, a
Mestra Fide Mireya Represa

Pérez, ven de acadar o doble tí-
tulo de campiona de España de
Xadrez e de Xadrez Rápido na ca-
tegoría Cadete, menores de 16
anos, no campionato de España
que se desenvolveron no hotel
Best Western en Salobreña, Gra-
nada, do 24 o 30 de Xullo do
2017. 

Tras 6 días de competición, a
xogadora do Club de Xadrez La-
roca afronto o derradeiro día da
competición igualada coa Maes-
tra Fide Andaluza Ana Redondo a
que acabo separando por escasos
puntos de marxen. A sus supre-
macía na categoría for reafirmada
no espectacular campeonato de
rápidas no que, a falta de una
ronda, xa tiña acabado o primeiro
posto.

Deste xeito, Mireya volta a
sendas de victoria obtenido o sea
cuarto campeonato de España in-

dividual o que debe sumar os 12
campeonatos galegos.

O seuo próximo reto será re-
presentar a España nos próximos
campionatos de Europa que dis-
putaranse en Mamaia (Rumania)
5 o 14 de Septembro do 2017. 

Mireya vive coa súa familia en
Sabaris (Baiona). Empezou a
xogar o xadrez os 6 anos nas ac-

tividades extraescolares do seu
colexio. No 2008 entra a formar
parte do Club de Xadrez Laroca de
Nigrán (club que conta nas súas
filas con xogadores dos tres con-
cellos do Val Miñor). 

Mireya, forma parte dos gru-
pos de tecnificación das Federa-
ciones Galega e Española de
Xadrez.

A Mireya Represa Pérez, doble campeona
de España de Xadrez

O
delegado territorial da
Xunta en Vigo, Ignacio
López-Chaves, visitaba a

finais do curso o IES Primeiro de
Marzo de Baiona, un dos centros
educativos que para o vindeiro
curso 2017/18 amplía a súa
oferta formativa cun ciclo de
nova creación de FP Básica de
Actividades domésticas e limpeza
de edificios.

O representante do Goberno
galego reuniuse co director do
centro, acompañado polo al-
calde da localidade, Ángel
Rodal, e o xefe territorial da
Consellería de Cultura e Educa-
ción, César Pérez, logo de ter
esta publicado o borrador
(http://www.edu.xunta.es/fp/)
da oferta de ciclos formativos, a
través do que se ofrecen 9.643
prazas en primeiro curso en cen-
tros públicos da provincia de
Pontevedra (un incremento de
aproximadamente o 0,8%), en
383 ciclos e programas formati-
vos autorizados.

Esta oferta avanza na implan-
tación dos ciclos adaptados ao
Catálogo Nacional de Cualifica-

cións Profesionais e ás necesida-
des do sistema produtivo galego,
ao tempo que se axusta á de-
manda analizada de anos anterio-
res e á do mercado laboral, unha
das claves para a empregabili-
dade dos titulados na FP galega.
Neste sentido cómpre lembrar
que a Consellería mantén un con-
tacto constante co tecido socio-
produtivo de cada comarca para
dar resposta á demanda de titu-
lados que solicitan as empresas,
o que redunda nunha maior faci-
lidade para que o alumnado da FP

galega acceda a un posto de tra-
ballo ao rematar os seus estudos.

Non é o único que amplía a
súa oferta no que atinxe á área
territorial de Vigo, xa que se im-
plantará como novidade o ciclo
de grao superior en réxime ordi-
nario de Sistemas de telecomuni-
cacións e informáticos no IES
Escolas Proval de Nigrán. Ade-
mais, no réxime modular para
adultos, en modalidade presen-
cial, o CIFP Manuel Antonio de
Vigo ofertará por primeira vez o
de grao superior de Anatomía pa-

tolóxica e citodiagnóstico. Este
último reedita en grao medio o
ciclo de Confección e moda.

Modificacións
Co obxectivo de adaptarse á

demanda do alumnado e ás nece-
sidades do tecido produtivo de
cada zona, o novo mapa contem-
pla cambios dun ciclo por outro
ou dun réxime a outro en diferen-
tes centros. Así as cousas, o IES
Plurilingüe A Paralaia (Moaña)
deixará de impartir o ciclo de FP
Básica de Fabricación e montaxe
e Electricidade e electrónica
(este último tamén deixa de ofer-
tarse no IES Primeiro de Marzo de
Baiona) para incorporar o ciclo
de FP Básica de Instalación elec-
trotécnicas e mecánica.

No réxime modular de adultos

en modalidade presencial, o grao
superior de Fabricación de pro-
dutos farmacéuticos, biotecnoló-
xicos e afíns no CIFP Manuel
Antonio (Vigo) substitúese polo
devandito de Anatomía patoló-
xica e citodiagnóstico, ambos de
grao superior. Na modalidade a
distancia, deixa de ofertarse no
CIFP Manuel Antonio de Vigo o
ciclo de grao superior en Labo-
ratorio de análise e de control
de calidade, que si se ofrece en
presencial

Por outra banda, deixa de
ofertarse por falta de alumnado,
no réxime modular para adultos
presencial o ciclo de grao supe-
rior de Eficiencia enerxética e
enerxía solar térmica do CIFP Va-
lentín Paz Andrade (Vigo).

O IES Primeiro de Marzo impartirá no vindeiro curso un ciclo de 
Actividades domésticas e limpeza de edificios

O
deputado autonómico
por Pontevedra, Luís
Bará, visitou o Val

Miñor para, acompañado por
simpatizantes e concelleiros na-
cionalistas da comarca reclamar
que a autoestrada AG-57 sexa
rescatada e desaparezan as súas
peaxes. Esta medida sería bene-
ficiosa para os veciños e veciñas
do Val Miñor, xa que podería ser
utilizada como circunvalación ao
propio Val. O feito de que tramos
tan curtos como os que comuni-
can Baiona con Nigrán e Gondo-
mar e viceversa sexan de pago
provocan que non se teñan en
conta como vía alternativa que
desconxestione as principais
vías de entrada aos tres conce-
llos, sobre todo na época esti-
val, sendo moito máis
frecuentes e longos os atascos
no cruce da Ramallosa, principal
punto de enlace entre Baiona,

Gondomar e Nigrán.
Tamén as empresas da zona

acadarían maior competitivi-
dade, xa que enlaza a AP-9 cos
polígonos industriais de A Pa-
saxe (Vincios-Gondomar) e de
Porto do Molle (Nigrán), así
como co Parque Tecnolóxico Lo-
xístico de Valadares (Vigo), sin
esquencer que ademáis comu-
nica o Val Miñor e á propia AP-9
co Hospital Álvaro Cunqueiro
(Valadares-Vigo).

Luís Bará comprometéuse a
presentar unha iniciativa no Par-
lamento, acompañada con novas
mocións nos concellos do Val
Miñor, co fin de que a Xunta de
Galiza se comprometa a realizar
un estudo no que se contemple
o rescate da AG-57 e ésta estea
libre de peaxes, como sucede
con outras vías de comunicación
entre a AP-9 e distintas comar-
cas da provincia.

O BNG reclama a gratuidade da
autoestrada AG-57
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P
elos resultados positivos al-
cançados em 2015, o pro-
jeto das Olimpíadas

Intergeracionais vai ser replicado
em mais países da Europa, fruto
da aprovação de uma candidatura
submetida pelo Município cervei-
rense ao programa Erasmus + Des-
porto. Durante três anos, Vila
Nova de Cerveira vai liderar uma
parceria internacional de promo-
ção da prática desportiva da po-
pulação sénior que agrega o
Instituto Politécnico de Viana do
Castelo (Portugal), a Associação
Zoldpont (Hungria) e os Municí-
pios de Cesena (Itália), de Trikala
(Grécia) e de Aksakovo (Bulgária).

Em setembro de 2015, Vila
Nova de Cerveira dinamizou as
Olimpíadas Intergeracionais, pri-
meiro projeto nacional financiado
pelo programa ERASMUS + Sport
no âmbito da Semana Europeia do
Desporto 2015. Durante uma se-
mana, 250 participantes dos mu-
nicípios alto-minhotos e das
localidades geminadas (Espanha e
França), participaram numa com-
petição saudável de modalidades
desportivas universais e jogos tra-
dicionais, com o objetivo de au-
mentar a consciencialização para
a atividade física de grupos mais
vulneráveis. 

O impacto da iniciativa nos
participantes foi alvo de uma ava-
liação em abril de 2016, através
da realização de inquéritos que
revelaram que cerca de 30% dos
participantes seniores aumenta-
ram a prática do exercício físico.
O sucesso conduziu à dinamiza-
ção da II edição das Olimpíadas
Intergeracionais, em novembro

de 2016, e na aprovação para a
realização no corrente ano.

Considerando que o envelheci-
mento na Europa é um desafio que
marca este século, e que as Olim-
píadas Intergeracionais consti-
tuem uma boa prática que poderá
ser replicada noutras regiões da
Europa, o Município de Vila Nova
de Cerveira submeteu uma candi-
datura com um maior impacto eu-
ropeu, que recebeu luz verde.

“Fomos pioneiros num projeto
intergeracional e que agora ganha
repercussões a nível europeu, o
que significa que Vila Nova de
Cerveira contribui e impulsiona o
desenvolvimento de políticas e
estratégias de promoção da saúde
mais eficazes. Com esta candida-
tura pretende-se estabelecer uma
rede de cooperação transnacio-
nal, na área do desporto, entre as
partes interessadas locais, regio-
nais e agora europeias, de modo
a identificar, promover e partilhar
boas práticas para a população
sénior”, sublinha o autarca cer-
veirense, Fernando Nogueira.

Sob liderança de Vila Nova de
Cerveira, o projeto ‘In Common
Sports – Intergenerational Com-

petition as Motivation for Sport
and Healthy Lifestyle of Senior Ci-
tizens’ vai envolver seis entidades
de cinco países (Portugal, Hun-
gria, Itália, Grécia e Bulgária),
entre janeiro de 2018 e dezembro
de 2020. Com o objetivo de apro-
fundar o conhecimento dos fato-
res motivacionais para a prática
continuada de exercício físico na
população idosa e o impacto da
competição “Olimpíadas Interge-
racionais” no estado de aptidão
física e mental do idoso, o con-
sórcio de parceiros vai promover
a realização de um estudo que
envolverá 350 participantes, e a
implementação de 12 competi-
ções “Olimpíadas Intergeracio-
nais’ com a participação mínima
de 500 pessoas, e o envolvimento
de 80 organizações locais (Ipss’s,
associações de jovens, desporti-
vas e voluntários).

Com um financiamento supe-
rior a 300 mil euros, o presente
projeto foi aprovado pelo Pro-
grama Erasmus+ Sport, enqua-
drado na medida Collaborative
partnerships – Group of priorities
1 (HEPA & European Week of
Sport). 

Cerveira lidera projeto europeu no 
âmbito do desporto sénior

A 25.ª edição do Vodafone Paredes de Coura regressa de 16 a 19
de Agosto à Praia Fluvial do Taboão. Os passes gerais podem ser ad-
quiridos no site oficial do festival e ainda em BOL.pt, Ticketea, Fes-
ticket e locais habituais (FNAC, CTT, El Corte Inglés, Worten,...) pelo
preço de 90€. Os bilhetes diários estão também disponíveis por 45€.

25 Vodafone Paredes de Coura
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O
Centro de Língua Portu-
guesa/Camões, I.P. em
Vigo acolhe, do 2 agosto

a 15 setembro, o projeto interna-
cional “Aquarte – Uma mirada ga-
laico-portuguesa sobre o rio
Minho 2017”, no âmbito da XIX
Bienal Internacional de Arte de
Cerveira. 

A exposição resulta de um de-
safio lançado em 2016, que con-
vidou quatro artistas portugueses
e quatro espanhóis a descer o Rio
Minho. Contribuindo para a coo-
peração cultural transfronteiriça,
o objetivo deste projeto consiste,
assim, em apresentar a visão des-
tes 8 jovens criadores das duas
margens do rio, como teste-
munho de uma identidade
comum. 

“Esta exposição abre portas a
diálogos e expetativas de como a
obra de arte pode ser um meio de
comunicação intercultural, per-
mitindo a partilha da visão das
comunidades e esbatendo fron-

teiras”, explica o coordenador ar-
tístico da XIX Bienal Internacio-
nal de Arte de Cerveira, Cabral
Pinto. Nazaré Alvares (PT), Már-
cio Costa (PT), Ricardo de Cam-
pos (PT), Filipe Rodrigues (PT),
Alfonso Rey (ES), Nerea Castro
(ES), Delio (ES) e Verónica Vi-
cente (ES) são os artistas repre-
sentados na mostra. 

“DA POP ARTE ÀS TRANS-VAN-
GUARDAS, Apropriações da arte
popular” é o tema da XIX Bienal
Internacional de Arte de Cer-
veira, que decorre de 15 de julho
a 16 de setembro, em Vila Nova
de Cerveira, para apresentar
mais de 500 participantes de 35
países, e mais de 600 obras de
arte.

De recordar que 19.ª edição da

bienal de arte mais antiga do
país alarga, mais uma vez, o seu
âmbito expositivo, apresentando
mostras também em Caminha,
Paredes de Coura e Ourense.

02 agosto a 15 setembro
Local: Centro Cultural do Instituto Camões I.P., Vigo
Aberto de quarta a sexta Horário: 18H00_21H00
Sábados e domingos Horário: 10H30_12H30
Encerrado dias 16,19 e 20 agosto

Vigo acolhe exposição da Bienal de Cerveira

É
um concerto que
está a suscitar
um enorme inte-

resse entre a peque-
nada. A Banda do
Panda vai atuar no dia
26 de agosto, à tarde,
nos Jardins da Piscina
Municipal de Vila Nova
de Cerveira, num
evento que torna real
aquilo que apenas
acompanham pela te-
levisão. Pulseiras à
venda na Loja Intera-
tiva de Turismo.

Habituado a gran-
des espetáculos musi-
cais, o palco da ‘Vila
das Artes’ prepara-se
para acolher um
evento diferente, muito dire-
cionado para as famílias. O
Panda vem a Vila Nova de Cer-
veira para contagiar com mú-
sicas e coreografias tão
conhecidas pelas crianças. 

Organizada pelo Município
de Vila Nova de Cerveira com
a Fundação Bienal de Arte de
Cerveira e as associações de
pais do concelho, a Festa com
a Banda do Panda promete um
programa recheado de surpre-
sas, que tem início à tarde e
só termina à noite.

Assim, a partir das 15h30,
o acolhedor recinto dos Jar-
dins da Piscina Municipal abre
portas para pais e crianças
desfrutarem de jogos, insuflá-
veis e algumas surpresas mi-

nuciosamente preparadas para
depois, bem animados, assis-
tirem ao concerto da Banda
do Panda agendado para as
17h00. À noite, o Auditório
Municipal recebe uma proje-
ção de Cinema ao Ar Livre,
com o ‘Gru, O Maldisposto 3’. 

As pulseiras para a Festa
com a Banda da Panda já
estão à venda na Loja Intera-
tiva de Turismo e, no local, no
próprio dia do evento. O valor
é de 10 euros a partir dos 3
anos de idade, e dá acesso ao
concerto e ao cinema infantil.
Para quem quiser apenas as-
sistir à sessão cinematográ-
fica, o bilhete custa 2,50
euros a partir dos 3 anos de
idade.

A Banda do Panda atua em
Vila Nova de Cerveira

O
Festival Transfronteirizo
Minho Reggae Sunsplash
anuncia a súa 8ª edi-

ción, que se celebrará a primeira
fin de semana de Setembro en
Goián, Tomiño, apostando unha
vez máis pola beleza e riqueza
desta entorna natural. É o pri-
meiro festival galego con temá-
tica ecoloxista e sustentable,
baseado nos valores e respeto á
natureza empregando material
reutilizable e compostable.

Novamente en colaboración co
colectivo Ecosistemas, que esta-
blecen a súa actuación na creati-
vidade e na sustentación, dando
solución a problemas reais no
campo das instalacións efímeras.
Céntrase na arquitectura e no de-
seño de producto para dar so-
porte a eventos e proxectos con
conciencia, concebindo tódalas
intervencións dende un prisma
ecolóxico, técnico, audiovisual e
interactivo. Este ano voltan crear
un proxecto de señalética lumí-
nica. Un proxecto para mellorar a
mobilidade dos usuarios no festi-
val; tanto o acceso ó recinto, á
zona de acampada como ás zonas
de traballo do persoal da organi-
zación de Minho Reggae, sen es-
quecerse de revalorizar e

promocionar unha área como é o
espazo fortaleza.

O Festival Minho Reggae
pecha o cartel musical desta 8ª
edición coa incorporación das
bandas internacionais como o
xamaiquino Rod Taylor, a cabo-
verdiana Mo'Kalamity, o cari-
beño Bob Wasa  ou Marcus Gad
dende Nova Caleonia, todos os
grupos lembrando que é moito
máis que un festival. Ademais,
o colectivo tamén defende
nesta nova edición a escea es-
tatal, contando coas actuacións
de Ras Kuko dende as Illas Ca-
narias, os madrileños Mango
Wood e, por suposto, non podía
faltar a representación galega
dende Compostela con Cachas
and Cousins. No festival non fal-

tará unha área soudsystem na
que colaboran Skank-Fu Hi-Fi,
Blackboard Jungle, George Pal-
mer, Nytto Dread e Payoh Soul-
Rebel. Se ben é certo,  resulta
toda unha experiencia que uni-
fica unha localización natural
única cunha completa progra-
mación musical e cultural que
combina a música con discipli-
nas como actividades deportivas
e lúdicas.

Por se fose pouco, o festival
acolle postos de comida así como
de artesanía variadas que exem-
plifican os nosos valores ante a
defensa do ecolóxico e sustenta-
ble. A maiores, haberá a oportu-
nidade de degustar a cervexa
artesanal oficial: a Minho Reggae
Splash Beer, Selectah!

Festival Transfronteirizo Minho Reggae
Sunsplash 2017, 1-2 de Setembro

D
ia 26 de agosto,
Dulce Pontes, vai
estar em concerto,

na Praça da Liberdade, em
Viana do Castelo, às 22h00.

A cantora, compositora
e letrista Dulce Pontes, de
48 anos, conta mais de 25
de carreira e recebeu os
prémios Luigi Tenco e Fon-
dazione Maria Carta, em
Itália, Amigo, para a mel-
hor solista feminina, e Mi-
crofone de Ouro, em
Espanha, entre outras dis-
tinções.

Dulce Pontes em 
Viana do Castelo



U
n colexio xesuíta de fi-
nais do século XIX morre
cheo de ferruxe, froito

do descuido na parroquia ponte-
vedresa de Camposancos co río
Miño na súa saia e fronte á po-
boación portuguesa de Caminha.
No hai ningunha indicación
desde a estrada que permita
chegar ata o que queda dos seus
muros para poder vislumbrar a
enormidade das súas dimen-
sións. Aos pés da fachada un
home rexenta un posto de xela-
dos que dá servizo aos viaxeiros
que apañan o transbordador para
cruzar o río a Portugal sen coñe-
cer a dramática e terrible histo-
ria que ata o ano 1941
aconteceu no impoñente edificio
que serve de escenario do seu
día a día.

A construción, que chegou a
ser orixe das universidades de
Deusto e Comillas, foi un dos
maiores campos de concentra-
ción que o franquismo usou para
a súa represión, aínda que hoxe
só vive presente na memoria das
familias das vítimas dos que mo-
rreron alí recluídos. O desinte-
rese das institucións ameaza con
facer perder para o seu tempo a
lembranza do que sucedeu entre
as súas paredes.

O edificio xesuíta foi utilizado
polos franquistas nun primeiro
momento para aloxar todos os
presos que eran capturados nas
loitas navais no fronte norte de
Asturias e en alta mar. Posterior-
mente, para aloxar todos os pre-
sos políticos da zona. Unhas
instalacións que, segundo o in-
forme de Inspección de campos
do rexime de Franco, podían
acoller a 868 homes porén ata o
seu peche en 1941 chegou a
hospedar ata 5.000 nunhas con-
dicións infrahumanas de amorea-
mento.

A importancia do campo de
concentración na represión fran-
quista estriba no feito de que a
partir de xuño de 1938 o Tribu-
nal Militar Número 1 de Asturias,
que ata entón estaba en Xixón,
pasou a exercer o seu negro
labor dentro dos seus muros. Alí
tiñan lugar ata catro consellos
de guerra ao día, e os fusilamen-
tos derivados das súas decisións
eran continuos. Quen non mo-
rrían axustizados polo mandato
do tribunal caían vítimas da tu-
berculose ou doutras doenzas
para as que os carcereiros non
procuraban cura.

Un lugar de memoria que
corre o risco de se perder. A ne-

cesidade do goberno de España
por borrar calquera recordo da
represión dos que deron orixe ao
seu pensamento avanza con
paso firme coa inestimable cola-
boración dos que cren que para
mirar adiante hai que botar
padas de esquecemento enriba
da nosa historia. En 2007, o PP
e o PSOE da Guarda aprobaron
un cambio de uso do solo para
converter o antigo campo de
concentración nun hotel de luxo.
A crise e os problemas burocrá-
ticos leváronse por diante o in-
tento da empresa do ex-xogador
do Celta de Vigo, Valery Karpin,
por darlle un uso empresarial ao
recinto. Dez anos despois segue
sin haber o máis mínimo intento
de facer saber a calquera cida-
dán ou viaxeiro a historia que
gardan aqueles muros.

A memoria de Camposancos
apágase fronte ao mar. O teste-

muño oral do que aconteceu alí
desaparecerá coa morte dos que
sofreron a sorte de estaren pe-
chados e o derrubamento dos
seus muros silenciará para sem-
pre os gritos de desesperación

que os presos deixaron escritos
en forma de graffitis: “Aquí pur-
garás as penas que non teñas”, di
un dos gravados resistindo feble
o paso do tempo e o azoute ine-
xorable da desmemoria.
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Camposancos, o campo de concentración esquecido de Galiza

Na poboación pontevedresa de Camposancos foi
ubicado ata o ano 1941 un dos maiores campos

de concentración do franquismo.
A desidia e descuido das institucións leva ao es-
quecemento un dos emblemas máis importantes

do que significou a represión franquista na Galiza.

Fachada principal do Colexio Jesuita da Pasaxe en Camposancos

Por Antonio Maestre (traducción Montserrat Rodríguez)

Tomado de lamarea.com



O
día 3 de agosto tivo lugar no Centro Cul-
tural de A Guarda a entrega de premios do
XXXI Certame de Poesía Feliciano Rolán,

organizado pola Agrupación Cultural Guardesa.
Nesta edición o xurado acordou premiar co pri-

meiro premio a Isaura Lago Álvarez, de Redondela,
polo poema “Meu fillo, meu corpo”, conceder o se-
gundo premio a Rocío Leira Castro, de Cee (A Co-
ruña), polo poema “Ruinas habitadas” e o terceiro
a Ramón Sandoval, de Vigo, polo poema “Náufrago
das cidades”.

Formaron parte do xurado: Chuny Vázquez Vi-
cente, poetisa e pintora; Gloria Inés Vázquez Cas-
tro, mestra de Educación Primaria, María Soledad
Diz Amil, licenciada en Xeografía e Historia e bi-
bliotecaria do Concello da Guarda; Florentina An-
drés Álvarez, profesora e doutora en Ciencias
Políticas; Fátima Pérez Sobrino, licenciada en Fi-
loloxía Hispánica.

A gala de entrega de premios contou coa actua-
ción musical das pianistas María Alonso Vázquez e
Laura González González.
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M
arta Villar, viguesa
afincada en Buenos
Aires desde hai sete

anos, visitou a Biblioteca da
Deputación de Ourense, para
iniciar un interesante proxecto
de intercambio coa Biblioteca
Rosalía de Castro do Centro de
Galicia na capital arxentina.
Preténdese recuperar a figura e
a obra do ilustre galeguista ou-
rensán Rodrigo Prada (Os Peares
1892- Buenos Aires 1980), fi-
gura senlleira da colectividade
galega en Arxentina, de quen se
cumple o 125 aniversario do
seu nacemento.

A Deputación de Ourense de-
cretou o 2017 como o ano de
Rodrigo Prada, un ourensán que
traballou na Arxentina e en
toda Iberoamérica pola lingua e

a cultura de Galicia desde co-
mezos do século XX. Foi un dos
iniciadores das Irmandades da
Fala en América  ata os anos
80, cando faleceu. Prada exer-
ceu de secretario e persoa de
máxima confianza de Castelao-
recorda Luis González Tosar-
durante a derradeira década da
vida do insigne rianxeiro.

Marta Villar será a colabora-
dora bonaerense do proxecto
Rodrigo Prada Chamochín, im-
pulsado polo Centro Galicia de
Buenos Aires, presidido por
José María Vila Alén. Marta Vi-
llar estivo acompañada na De-
putación ourensá por Ángeles
Fernández, da Biblioteca da
Deputación e por Luís Gonzá-
lez Tosar, escritor arxentino-
galego.

Ano de Rodrigo Prada

Ángeles Fernández, Luis Tosar e Marta Villar na Praza do Ferro de Ou-
rense.

O
Concello de Bueu abre o
prazo para participar no
VIII Certame de Relatos

de Muller Matilde Bares, que se
estende ata o 25 de novembro.
Tras a aprobación na Xunta de
Goberno Local deste martes,
agora as bases xa foron publica-
das na web do Concello
(www.concellodebueu.org). Po-
derán participar homes e mulle-
res maiores de idade e
residentes na Comunidade Autó-
noma de Galicia. 

O tema que se deberá abordar
terá que estar encadrado na te-
mática da muller. Non obstante,
valorarase especialmente o trata-
mento da igualdade de oportuni-
dades entre homes e mulleres, a
corresponsabilidade nas obrigas
familiares e sociais e a preven-

ción e eliminación da violencia
de xénero. Os criterios que se va-
lorarán para elixir as obras pre-
miadas serán: a orixinalidade no
tratamento do tema, o estilo li-
terario, a creatividade e a utiliza-
ción dunha linguaxe non sexista. 

O premio consistirá nunha do-
tación de 1500 €, e o gañador/a
darase a coñecer no mes de fe-
breiro de 2018. 

Este certame, recuperado logo
dun parón de seis anos, rende
unha homenaxe a Matilde Bares,
mestra de labor recoñecida que
se esmerou na preparación de ata
tres xeracións en Bueu, ademais
de ser organizadora de activida-
des culturais e grupos de teatro.
En 1898 daba clases na escola
privada da Banda do Río, e o 11
de novembro do 1932 realizóuse-

lle unha homenaxe coa coloca-
ción dunha placa conmemorativa
na que foi a súa casa en Eduardo
Vincenti, 41, e que pon “Os fillos
de Bueu en América a Matilde
Bares”. Unha homenaxe que foi
auspiciada polos emigrantes ar-
xentinos en agradecemento pola
súa labor, xa que a moitos deles
ensinoulles a ler e a facer contas
antes de partir a Arxentina.

Nos seus inicios este concurso
erixiuse como unha referencia no
sector literario, e ten premiado a
varias persoas destacables no
campo da cultura.  Na primeira
edición a gañadora foi Rosa María
Martínez Dios co relato “Dúas
cunchas”; seguidamente, Xurso
Sierra Veloso, con “As dúbidas de
María”; Xosé Alfredo Naz Fernán-
dez, con “Círculo”, Serafín Par-

cero Pérez, con “Ollos de cinsa”;
María del Carmen Caramés Gorgal,
con “Días de namorar” e Alexan-
dre Alonso Alonso con “Xénero
imperfecto”.

Tras a quinta edición do pre-
mio, o Concello de Bueu publicou
un volume especial, titulado
“Póker de dramas”, no que se re-
collían os relatos gañadores da
cinco primeiras convocatorias. 

Aberto o prazo para o Certame
de Relatos Matilde Bares

Foto de familia de gañadores do Certame de Relatos Matilde Bares

Isaura Lago gaña o XXXI Certame de Poesía
Feliciano Rolán

Isaura Lago, gañadora do concurso de poesía
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A ideia da fronteira como oportunidade
para a amizade e a solidariedade, e o in-

teresse pola cultura fluvial e fronteiriça en
todas as suas dimensons (das pesqueiras ao
contrabando, das luitas ambientalistas ao
lazer no contorno do rio), figerom que a So-
ciedade Cultural e Desportiva (SCD) do Con-
dado se decidira a dedicar o seu 31 Festival da
Poesia no Condado ao rio Minho.

Salvaterra de Minho será, como sempre, a
sede, e as datas, as da primeira fim-de-semana
de setembro: os dias 1 e 2. As chaves do pro-
grama deste 31 Festival som continuar gan-
hando espaços para a poesia (mais horários e
lugares para os recitais) e a representaçom de
artistas (na música, na poesia, na ilustraçom
e no cinema) da outra beira do protagonista:
o Minho.

Noite nas Minas
O Festival da Poesia começa na tarde da

sexta-feira, 1 de setembro, com a apertura de
exposiçons. Estas vam estar protagonizadas
por três ilustradoras: a galega Nuria Figueiredo
e as portuguesas Clara Não e Mariana Malhao.
Ademais, a associaçom cultural Lazoiro, tamén
sediada em Salvaterra, prepara umha mostra
fotográfica sobre o Minho. O acto vai ser às
20:30.

A continuaçom a portuguesa Vânia Couto
presenta em concerto o seu projecto Branta.
Antes recitará os seus textos o galego Fran
Alonso. Esta é a única actividade de paga-
mento do festival; as entradas custam 10
euros (8 para pessoas desempregadas) e

podem reservar-se chamado ao 605 67 65 72
ou escrevendo a info@scdcondado.org. À
saída vai-se servir o tradicional caldo verde e
haverá festa rachada com o Coro Fuscalheiro,
o grupo Baleia Baleia Baleia, o DJ Bigote Mix
e a novissima poeta do Condado Palmira V.
Mendes.

O sábado começa com passa-ruas (com
Ronco&Fol) e a feira de artesanato. Às 13:30
o Leo Arremecághona musica umha sessom
vermute na que recitam os seus poemas Marga
Tojo e Vítor Vaqueiro.

Na tarde, Brinca Vai vam conduzir a festa
infantil desde as 17:00. Às 18:00 Limiar Teatro
representam Lingua de Contrabando, e às
19:00 Diana Gonçalves projecta o seu filme
Mulheres da Raia. À mesma hora começa a
Abordagem Poética com Esbardalle e Catarina
Fernandes.

Festival poético e musical
Presentado por Isabel Risco, às 20:30 ini-

cia-se o festival poético e musical. Recitam as
poetas Charo Lopes, F. X. F. Naval, Miriam Fe-
rradáns, Rebeca Baceiredo, Lorena Conde e Ma-
rilar Alexandre.

A continuaçom a festa continua com De
Outra Margem (amigos da SCD Condado e ve-
teranos cantores de músicas das dúas beiras
do Minho), Esposa (pop energético desde Com-
postela), Os Diplomáticos de Monte Alto (clás-
sicos da música galega que voltam ao Festival
da Poesia depois de 27 anos –atuaram no 10º
Festival-) e Sacha na Horta (ritmos de baile
para pechar a festa).

O Minho protagonista os días 1 e 2 de Setembro no 
31 Festival da Poesia no Condado

>Mais espaço para os recitais, que convivem com a música, o cinema ou a fotografia.
>Os Diplomáticos de Monte Alto volvem depois de 27 anos a Salvaterra de Minho.

>Ampla presença artística portuguesa para celebrar o rio como vínculo entre culturas.


