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O
proceso de debate do novo Estatut
catalán de 2006 e máis o talante
supostamente autonomista do Go-

berno de ZP sementaron en moitos a idea
de que a Constitución española de 1978
era quén de evoluir cara un Estado pluri-
nacional onde encaixaramos diversas na-
cións do Estado. Na Galicia tamén se
avanzou substancialmente cara un novo
Estatuto no 2006. Até o extremo que xa
estaba consensuado un texto ao 95%
entre PP, PSdeG e BNG.

Mais  o PP optou por rachar os con-
sensos, xerar división social e defender
unha idea de España anacrónica, autori-
taria e uninacional. Feijóo bloqueou o

novo Estatuto na súa xuntanza a tres co
Vicepresidente  Anxo Quintana e co Pre-
sidente Touriño. Mentres, Rajoy, xa líder
do PP recorría perante o Tribunal Cons-
titucional (TC) o Estatut catalán , avi-
vaba o lume da catalanofobia recollendo
sinaturas nas praias e bloqueaba o ano-
vamento do TC  para evitar unha sen-
tenza que declarase inconstitucional o
Estatut.

En xuño do 2010 o TC “mandó a parar”
cunha sentenza que declarou inconstitu-
cionais as principais solucións para avan-
zar no autogoberno catalán, sendo a
primeira vez que se anulaba un texto rati-
ficado antes pola cidadanía. Rachouse,

pois, o pacto estatutario  entre o Estado
e Catalunya e implícítamente a propia
Constitución, demostrándose que a inter-
pretación dominante da Constitución im-
pedía a evolución de España cara á
plurinacionalidade.

Esta dinámica separadora fixo abrollar
o independentismo catalán, até entón en
níveis do 10%. O President Mas tentou en
setembro de 2012 un pacto sobre finan-
ciamento que substituira a normativa
económica do Estatut do 2006, declarada
inconstitucional, mais a resposta de
Rajoy foi de rexeitar calquera solución
negociada.

Dende aquí o Goberno do Estado  se-

guiu na súa teima de
negar toda solución
política, quer unha
reforma consti-
tucional que ra-
tificase os
avances estatu-
tarios do 2006,
quer  un  referéndum consultivo , que
máis do 70% dos cataláns pedían. Un ple-
biscito perfectamente constitucional con-
sonte co artigo 92 da Carta Magna.

O bloqueo das solucións politicas per-
mitiu rearmar o nacionalismo español,
ariete dunha recentralización que interesa
a grande parte do Madrid financeiro, eco-
nómico e mediático e non interesa nada a
Galicia. O bloqueo ás solucións políticas
está a prexudicar a convivencia, quizais de
xeito irreparábel.

Opinión
Cadernos da viaxe Por: Xoán Antón Pérez-Lema
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O bloqueo das solucións políticas

N
a nosa sociedade quizais non
exista  outro problema que afecte
tan directamente aos principais

dereitos fundamentais  (vida, integridade
física e  liberdades) como a violencia ma-
chista, tendo en conta o número de per-
soas atinxidas. Só no noso País a policía
protexe 3.100 vítimas, case o 0,25% da
poboación feminina total. E cumpriría en-
gadir ao universo de persoas en risco
aquelas que non denunciaron ou as que
denunciaron e non tiveron acollida a xeito
(que destas tamèn hai).

Compre combatermos a violencia ma-

chista dende a educación, de xeito trans-
versal. Porque semella que as cousas non
van tan ben neste eido cando o 27% dos
xoves entre 16 e 24 anos teñen interiori-
zado con normalidade esta pandemia.
Mais cando falamos de educación non fa-
lamos só do sistema educativo, senón de
todos os instrumentos de socialización,
incluída a familia e os media. E arrincar
destes instrumentos socializadores as ac-
titudes e lugares comúns do machismo,
porque son os que xeran o clima do que
xurde a violencia machista.  Entre outros
xeitos rexeitando na familia, na escola e

no faladoiro de amigos os comentarios
machistas supostamente paveros. E  non
xulgando o seu xeito de vestir, os costu-
mes ou os hábitos sexuais de ninguén,
porque  quen debe ser xulgado é o delin-
cuente e non a vítima. Facéndolle ver ao
maltratador que a súa conduta non só é
ilegal, senón que lle vai afastar da consi-
deración dos seus iguais e da inclusión
social.

No curto prazo, porén, confésolles o
meu escepticismo coas concentracións e
minutos de silenzo. No curto prazo o único
compromiso político operativo é o do or-

zamento, o dos cartos. Cómpre dotar a
xeito os Xulgados especializados de vio-
lencia contra a muller e crealos onde non
existan ( polo menos en Lugo, Compos-
terla, Ferrol, Ourense e Pontevedra). Cóm-
pre financiar axeit<damente as unidades
policiais especializadas. E, sobre todo,
cómpre facer da vítima o eixo do sistema
de protección, como se fixo coas vítimas
do terrorismo. E isto quere dicir dotar a
serio as axudas médicas, xurídicas, psico-
lóxicas e económicas ás vítimas. 

Velaí porqué a loita contra a violencia
machista ha constituir unha prioridade po-
lítica e social real, condicionando a
axenda e os orzamentos públicos e verte-
brando transversalmente as principais po-
líticas públicas.

A pandemia da violencia machista

A
normativa da UE definiu uns corre-
dores ferroviarios europeos de mer-
cadorías como eixos fundamentais

das Redes Transeuropeas de Transporte. O
corredor máis próximo é o corredor atlán-
tico, que conecta Porto-Leixoes e Lisboa
a través de Aveiro e segue cara Palencia,
Burgos, Euskadi e  Francia. Este mapa re-
xerá até 2027, cando menos. 

O corredor europeo pasa moi lonxe do
noso País, con grande perda de competi-
tividade non só para as nosas mercado-
rías, senón para a nosa vocación
portuaria. Os nosos portos son estratéxi-
cos pola súa posición intermedia entre a
Canle da Mancha e o mar do Norte euro-
peos e a costa do leste de América coa
nova Canle de Panamá de conexión co Pa-
cífico. Precisamos conectalos ferroviaria-
mente co porto seco de Monforte, grande
depósito loxístico de onde habería sair a

conexión cara Palencia.
Mais nisto, como no do traspaso da AP-

9 ou na tarifa eléctrica, a Xunta ten abdi-
cado da súa función de defensa dos
intereses galegos, apreixada de dependen-
tismo e torticole de tanto ollar cara Ma-
drid. E velaí que fose o voceiro
parlamentario de En Marea, Luis Villares,
quen petara na porta da Comisaría de
Tranportes da UE para que lle confirmaran
a total viabilidade e mesmo conveniencia
estratéxica europea desta conexión Mais a
UE precisa que  o Goberno do Estado  prio-
rice esta infraestrutura. E semella que non
está na axenda estatal.

Galicia xógase nesta conexión co co-
rredor europeo a viabilidade da nosa vo-
cación portuaria e o aproveitamento das
nosas avantaxes xeoestratéxica.  Cómpre
reaxir porque é unha cuestión esencial
de País.

Conectarmos co corredor
ferroviario europeo



L
evamos meses co tema catalán no
almorzo cada mañá. Hoxe deu co-
menzo a campaña para as elec-

cións previstas para o vindeiro día 21
deste mes de Nadal. As enquisas din
que os resultados pouco van cambiar;
que os nacionalistas que optan pola in-
dependencia de Cataluña do resto do
Estado volverán a
ter un importante
respaldo popular.

Eu non vou entrar
a facer valoracións
nin dar opinións
sobre este asunto
que, como xa dixen
máis arriba, está de-
masiado tratado e
maltratado na
maioría dos
casos. Soa-
mente me atrevo a
facer algunhas preguntas
que, como nos dicía o cate-
cismo do Padre astete, “doutores
ten a Santa Madre Iglesia (neste
caso serían os gurús da política os
que nos deben responder”. O que si sei é
que logo do día 21 se as cousas quedan
como estaban, e aínda que non sexa
exactamente igual, alguén terá que coller
o touro polos cornos e dar unha saída
seria, razonable, política, que non visce-
ral, ao tema de Cataluña.

Hoxe, coas Festas do Nadal ás portas,
cos grandes almacéns preparados para
muxirnos un chisco máis do que xa

veñen facendo todo ano, eu quero man-
darlles un abrazo fraterno a todos os
lectores deste xornal e aínda aos que
sen lelo poidan ser informados da miña
intención que, como non pode ser dou-
tro xeito, é froito dun desexo sincero de
felicidade para todos. Deixen aos polí-
ticos por un

tempo, agás os
cataláns que deberán

pensar e reflexionar a quen
deben darlle o seu voto. Os demáis

temos que esperar; esperar a que os
nosos políticos que din ser honrados
(por favor, non se rían), capaces e que
teñen as ideas claras, sexan eles os que
nos ofrezan solucións, non só a Cata-
luña, senón tamén aos parados que non
atopan traballo, aos dependentes que
seguen sen solución para a súa dramá-
tica situación, aos que durante este e
nos últimos anos se quedaron sen vi-
venda  porque a banca, que lles roubou

os seus aforros durante anos, rematou
quedándose co seu piso; aos mozos e
mozas que rematados os seus estudos
non saben a que porta chamar para ato-
par un emprego digno, proporcional aos
anos de traballo que lle dedicaron á súa

formación.

Veñen anos de proble-
mas serios, por se os que sufri-
mos non o foran de abondo; veñen
tempos de angurias para os que non
teñen máis que ofrecer que a súa man de
obra e os seus coñecementos. As máqui-
nas, nas máns dos de sempre, están ex-
pulsando os traballadores dos seus
postos. Os robots turran por substituír
ata os nosos pensamentos. Todo isto
está chegando  a toda velocidade. E os
que todo o teñen , os que de nada teñen
medo, seguen dirixíndonos como a
frauta de Hamelin cara o río do aban-
dono, do sufrimento, do desprezo; en

poucos anos a metada da poboación
non servirá para nada. Non terá

nada que facer, pero tampouco
ninguén se vai preocupar

por saber se ten un
cacho de pan que le-

varse á boca. Xa
está ocorrendo ao
noso arredor.
Vexan a eses mi-
lleitros de inmi-
grantes vagando
sen rumo e sen
futuro; morrendo
de fame, de en-
fermidades e de
frío. Estes xa
foron expulsados
do mundo dos se-
ñores da guerra, da

física e da económica. Pois en pouco
tempo haberá moitos miles de cidadáns
que tampouco terán onde ir, nin que
facer. Non quero ser apocalíptico, menos
hoxe que estamos ás portas do Nadal;
por iso repito os meus desexos de que
sexan felices mentras poidan.

Que pasen unhas alegres festas cos
seus; aproveiten mentres os teñen
consigo.  

3NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Decembro de 2017

Editorial

Bon Nadal e Próspero Aninovo

Por Guillermo Rodríguez

Humor
Por: Maitirena



O
interese internacional dos últimos
meses está protagonizado  polas
acusacións, cada vez máis directas

e menos veladas, de parte dos gobernos
occidentais de inxerencias nos procesos
electorais do Goberno ruso. Como non
podía ser doutra forma, tamén España su-
mouse a esta catarata de acusacións contra
Putin por tentar desestabilizar o proceso
soberanista catalán mediante “fake news”
maniqueamente urdidas  por axencias  de
noticias controladas polo Kremlin. O certo
é que, o recurso de culpabilizar a supostos
inimigos exteriores  dos fracasos políticos
e sociais de gobernos  e estados é un re-
curso moi utilizado por gobernos  en pro-
ceso  de descomposición, proxectando
desa forma unha sorte de exorcización
xustificativa que os perpetúen  no poder.
Pasou con Franco e as súas continuas ape-
lacións ás conspiracións xudeo masónicas,
con Hitler e a súa visión judeófoba do sis-
tema mundial, cos Zares e os protocolos
dos sabios de Sión. Exemplo palmario, e
máis actual,  sería a Venezuela de Maduro
cuxa resposta a todas as preguntas e por

qués atopan a mesma xustificación: o ini-
migo imperialista de ÚSA. 

Merkel
Pois ben, unha das últimas en levantar

a voz contra o leviatán ruso foi Merkel, a
principal causante do fracaso do proxecto

social e económico de Europa, reelixida
por cuarta vez en Alemaña cunha exigua
maioría e que está a compoñer un goberno

frankenstein de difícil lectura política.
Ante o seu pseudofracaso electoral elevou
por mor de xustificación a suposta  inxe-
rencia do oso ruso no proceso electoral
poñendo a súa maquinaria ao servizo do
novo populismo. Que en Francia haxa once
millóns de franceses que voten a Marine
Le Pen descontentos coas políticas de
continuos enganos dos partidos tradicio-
nais do establishment francés, tamén é de
Putin. Que en toda Europa do Leste broten
partidos políticos de corte conservador

contrarios a políticas
neoliberais que desna-
turalizan e baleiren de
contido  ás nación-es-
tado, tamén é culpa do
KGB. Que Reino Unido
decidise saírse da ór-
bita de Bruxelas e das
súas políticas globalis-
tas,  tamén, por su-
posto, é culpa dos
hackers rusos. Que Eu-
ropa non teña orde nin
concerto como enti-
dade  política suprana-
cional e que siga cos
ollos pechados as direc-

trices da OTAN en política de defensa,
tamén é culpa do conspirador ruso. Que
Trump gañe por sorpresa e levante a Pre-

sidencia aos plutó-
cratas dos Clinton,
tamén é polos dese-
xos de vinganza pu-
tinianos, segundo o
último libro da clep-
tómana Hillary.

Folla de ruta
E agora á falta dunha folla de ruta con

certa prestancia  e a unha planificación di-
vulgativa e pedagóxica que fixese fronte
aos embustes nacionalistas cataláns en
España, diversas terminais mediáticas
fanse eco das “fake news” e do uso das
verdades posmodernas por parte de deter-
minadas axencias rusas para xustificar
unha derrota moral no terreo mediático in-
ternacional propiciado pola inoperancia e
o complexo secular da dereita española.

Con todo iso, a mensaxe  que nos está
transmitindo esta pseudoélite política eu-
ropea ao servizo de intereses económicos
transnacionais é o seguinte “vostedes
pobo son culpables da súa propia ignoran-
cia ao non saber valorar esa sofisticada
nova forma de facer política na que tanto
esforzo e dedicación investimos e por dei-
xarse influenciar por influxos vetustos e
obsoletos que nos levarían a tempos re-
trógrados”. Todo iso sen ningún pudor e
sen a máis mínima autocrítica. Esta é a
nova política da posmodernidad.

O
que nos vén a dicir o Réxime do 78
é que os franquistas, nazis e neo-
nazis son xente respetábel. Fan a

súa misiña o 20 de Novembro, ameazan de
cando en vez cun golpe de Estado, amea-
zan   ou apalean a alguén, ocupan cargos
no Goberno e na Administración do Es-
tado: Xudicatura, Forzas e Corpos de Se-
guridade, Exército,... ; controlan a Igrexa
Católica, os medios de comunicación (case
todos),... A democracia é só aparente,
porén sempre que non te menees moito,

se tes sorte, non che pasa nada...
@s seus amig@s e aliad@s son a de-

reita ilustrada (xente de centro) ou de es-
querdas. Realmente
non son franquistas,
moit@s deles ou dos
seus pais sufriron in-
cluso o franquismo.
Pero únelles aos
franquistas ese amor,
esa querencia pola
patria común e indi-

visíbel, polas corridas de touros e polo
idioma e cultura cervantina (que nos im-
poñen polo noso propio ben e para que
non sexamos uns tarugos monolingües
como a maioría deles). En definitiva,
tod@s queren manter na (súa) orde con-
titucional ás nacións periféricas ou ben
nunha nova orde de características simila-
res pero que cheire menos.

E que me din da
Historia de España?
Está toda chea de
fazañas; pois non só
conquistan polas
armas, senón polo
seu natural atractivo
católico-imperial,
propio da xente que

pisa seguro, que
non titubea. O
español, en de-
finitiva, é un
pobo coloniza-
dor e Galiza, a
nosa patria, é
a súa posesión
desde hai 500 anos, na que desde Madrid
fan e desfán ao seu antollo. E a perfec-
ción do sistema neocolonial que teñen
aquí montado alcánzase cando son os
propios galeg@s do PP (e similares) os
que lles fan o traballo suxo, dándolle sus-
tento a este Réxime podre e corrupto a
cambio dun carguiño e de prebendas per-
sonais. E "viva España, viva el Rey, viva
el orden y la ley!"
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Opinión
Por Jesús Témez Fernández

A nova política da
posmodernidad

CONTOS DE VERAN Por Ramón Coira Luaces

@s franquistas, as súas amizades
e alianzas
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Entrevista
Por Moncho Mariño 

-Agora mesmo está vostede diante
dunha formación pola que moi pouca
xente apostaba. Non obstante, xa abri-
ron novas agrupacións.

Desde que son secretario xeral, abrimos
as agrupacións de Cervo, Santa Comba,
Foz, Lourenzá, Punxín, Agolada, Amoreiro,
San Amaro e recuperamos outras máis que
xa había. 
-Que ofrece CXG ás persoas que buscan
o que non atoparon noutras formacións
políticas?

-Quitando a xente d´Agolada, que son
concelleiros, as novas incorporacións son
persoas que veñen sen pasado político. A
iso unímoslle persoas desencantadas coas
formacións políticas actuais e que ven po-
sible aportar algo aos seus concellos.
Agora mesmo tiñamos un obxectivo no úl-
timo congreso, que era chegar ás cento
vinte candidaturas, un obxectivo que me
marquei eu. Ese obxectivo a día de hoxe
está conseguido para as municipais.
Tamén temos pechados uns referentes
para case todas as cidades, certo que nos
quedan de concretar Coruña e Pontevedra.
A estas alturas, a dezaoito meses das
eleccións, temos cubertos por tanto ob-
xectivos, e penso que seremos a sorpresa
das municipais. 
-Dezaoito meses son dabondo para estar
preparados?

Os tempos en política son moi relati-
vos. Os últimos oito meses, nos que xa en-
tras en precampaña, son máis
complicados de asentarse territorial-
mente, pero a diferenza con outras forma-
cións e mesmo con anteriores eleccións
por parte de CXG, xa levamos traballando
desde xaneiro con este obxectivo; asen-
tamento territorial, asentamento do pro-
xecto. Isto porque entendemos que hai
dúas maneiras de incidir na política ga-
lega. Tendo o respaldo dos medios cunha
candidatura potente e outra a que elixi-
mos nós, que é traballar vila a vila, con-
cello a concello, asentado a mensaxe.
Tomando o último artigo que escribiu
hai uns días, que é ser conformista?

Eu fago unha diferenciación, entre o
bloque constitucionalista e o que non é
constitucionalista. Iso tería que ser máis
o bloque conformista co ordenamento que
temos, ou un bloque que cre na necesi-
dade dun cambio e que debe avanzar. Es-
tamos máis polo labor de construcción
dunha Europa dos Pobos. Unha Europa sen
fronteiras internas na que o grande estado
sería Europa e logo os pobos. Evidente-
mente non estamos nese estado, estamos
noutro. Non falamos de independencia, fa-
lamos dunha Galicia cun máximo de auto-
goberno, coa máxima capacidade para
decidir nós sobre as nosas potencialidades.
Depois sermos solidarios cos demais, den-
tro dunha constitución europea. 
-PP, PSOE e Ciudadanos. A cal lle teria-
des máis medo?

A ningún. O PP é unha maquinaria elec-
toral que vive dos recursos electorais,
agora mesmo estase vendo esa necesidade
co tema da Gürtel. Para manter unha ma-
quinaria electoral tes que ter unha capa-
cidade económica e eran escravos desa
capacidade económica. É unha maquinaria
electoral que tanto ten que presente un
programa ou un proxecto, logo despois no
goberno fará o que queira. Ciudadanos é
un partido que está involucionando na so-
ciedade. En vez de ser unha novidade, aire
fresco a unha parte máis conservadora da
dereita, pois non. Está formado por xente
que naceu despois da Constitución, pero
que é o maior defensor dunha constitución
que non nos serve. Logo está a súa con-
trariedade, que nacendo en Cataluña, non
ten claro que España non é un conxunto
único. O PSOE levou o tiro de graza cando
reformou o artigo 135, renunciando a ser
un partido socialdemócrata, para conver-
terse nun partido liberal. Ademais, está
preso da profesionalización da política.
Todos os cadros que dirixen o PSOE hoxe
son profesionais. Por tanto non teñen ca-
pacidade nin empatía coa xente nin saben
o que é devolver unha factura ao banco. 
Falou algunha vez sobre a “política do
ego”, dentro da que metía a todas as

forzas, mesmo En Marea. Por que?
Penso que En Marea foi un proxecto de

egos, de sumar persoas e de alternativas
de varios campos. Falo en pasado porque
foi un proxecto que hoxe non é nada. Xun-
tou varios egos para crear unha ferramenta
e fracasou estrepitosamente. O ego é o
maior inimigo da acción política. Para min
a aspiración política é lexítima, todo o
mundo que está nun partido político aspira
a gobernar, a levar o seu proxecto para
adiante, iso é a aspiración. Pero o ego é
outra cousa, é crer que o teu proxecto
único é o que vale. 
É un proxecto que vai romper?

Penso que é un proxecto que está roto.
Na política municipal cada un vai polo seu
camiño, non teñen un proxecto de país,
non teñen algo que nós poidamos encadrar
dentro da idea de Galicia. 
A loita de egos entón é a responsable
da división no nacionalismo en Galicia. 

Pode ser un dos factores. Creo que hai
división no nacionalismo galego porque
primeiro, o nacionalismo deste país pivo-
tou sobre egos de persoas e referentes.
Logo hai outro problema, que a meta non
é igual para todos. Así o camiño non é o
mesmo para todos. 
Os tribunais hai pouco dixero, 1.573 mi-
llóns de euros polo “Prestige”. Pagarán? 

Dificilmente. É un tema que cómpre
non esquecelo porque aí foi cando se veu

a verdadeira cara do xestor que é o go-
berno de cara o público. Foi un cúmulo de
erros e de paso foi un exemplo de que
cando a xente responde, sabe resolver. O
outro día vin unha infografía comparando
a catástrofe do “Exxon Valdez” co “Pres-
tige”, no referente ás indemnizacións,
pois di dabondo como funcionan os dife-
rentes sistemas. 
Cre en Feijoo cando di que estamos pre-
parados para outro “Prestige”?

Non, porque non é un político con cre-
dibilidade. Respecto a todas as forma-
cións políticas, pero non me parece un
político con credibilidade porque non
podes dirixir Galicia pensando permanen-
temente en dirixir España. Non estás ao
cento por cento. Estamos mellor prepara-
dos? Seguramente, só faltaba que despois
de quince anos non o estiveramos. Pero
para un acontecemento como ese nunca
se está preparado e nunca se sabe o que
pode pasar. 
Queda un tempo para as autonómicas,
pero estaría en xogo a maioría absoluta
do PP?

Debería, por saúde democrática debería,
porque a xente debera saber que sen al-
ternancia política no goberno ao final case
es unha dictadura. Os mecanismos da ad-
ministración quedan viciados, a ilusión
non é a mesma e por tanto, creo que de-
bería estar en xogo. 

Juan Carlos Piñeiro Docampo, secretario xeral de Compromiso por Galicia

Juan Carlos Piñeiro (San Cibrao, Lieiro, Cervo, 1977) é o secretario xeral
de Compromiso por Galicia desde o 21 de xaneiro de 2017. Elixido no
congreso que puxo fin á etapa inicial de Xoán Bascuas, Piñeiro tén

diante o traballo de esparexer as liñas definitorias de CXG, cousa que xa anda
a facer logo de abrírense novas agrupacións en diversos concellos. Pero por
diante tamén está o labor de abrirse nun terreo, o da socialdemocracia, que
ata o de agora viñan reivindicando PSdeG e outras forzas nacionalistas de es-
querdas. Conversamos con el na sede de CXG en Compostela.

“O ego é o maior enimigo da ación política”
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D
esde Euskal Herria, segui-
mos o proceso catalán de
modo solidario e con ad-

miración coma se de algo propio
tratásese. Sorprendidos de que
fose Catalunya e non Euskal He-
rria quen se adiantase na loita
pola autodeterminación e a inde-
pendencia.

Así,  identificámosnos coa ca-
pacidade movilizadora, creativa e
resistente do pobo catalán, antes
do 1 de outubro e especialmente
o día da consulta. Ese pobo, ac-
tivado, que impulsara aos parti-
dos nacionalistas a convocar o
referendo de autodeterminación.
Ese pobo, subxetivado e determi-
nado, que foi quen de burlar, o
día 1 de outubro, á policía nacio-
nal e á garda civil (escondendo as
urnas, introducíndoas nos centros
de votación e defendéndoas pa-
cífica e valentemente cos seus
corpos da brutal represión das re-
feridas forzas policiais). Ese
pobo, en toda a sua diversidade,
capaz de espir ante o mundo o

franquismo reformado, que segue
dominando no Estado español, a
través das impactantes imaxes
das cargas policiais contra unha
nación que pretendía pacífica e
democráticamente decidir o seu
futuro. O noso respecto, xa que
logo, a ese pobo catalán que
soubo estar á altura que o mo-
mento histórico esixía.

Trala defensa popular da Con-
sellería de Economía e do Refe-
rendun do 1 de outubro, o Estado
español, a través da Audiencia
Nacional, encarcela aos líderes
dos movementos populares en
prol da independencia, Asemblea
Nacional Catalá e Ómnium, Jordi
Sánchez e Jordi Cuixart, acusados
de sedición. Trala aplicación do
artigo 155 da Constitución, o Es-
tado español intervén Catalunya
e a xuíza da Audiencia Nacional,
Carmen Lamela, tamén  encarcela
aos oito membros do Govern que
ficaron en Catalunya.

Nun cambio de estratexia, o
Goberno pasa da lóxica do pau

(Audiencia Nacional-xuíza La-
mela) á da cenoura (Tribunal Su-
premo-xuíz Llarena:). Así, cando
o Tribunal Supremo chama a de-
clarar a Carme Forcadell, Presi-
denta do Parlament de Catalunya
e aos membros da Mesa do Parla-
ment, o Xuíz Llanera comeza a
sesión con estas palabras: “Tran-
quilos, isto non é a Audiencia Na-
cional.” Estes, tras acatar o 155
e restar valor xurídico á DUI,
quedan en liberdade. Carme For-
cadell, pasa unha noite na cadea
e, tras abonar a fianza, queda
tamén libre; deixándonos a triste
imaxe dunha Presidenta do Parla-
ment, que acepta abandonar o
cárcere nun coche da garda civil!

Que decepción prodúcennos
comportamentos tan pouco éti-
cos. Parecen non ser conscientes
de que ao ceder desaparecen
como suxeitos, como cataláns in-
dependentistas. E que esa traizón
convérteos en obedientes e sumi-
sos súbditos de España. Como en-
tender comportamentos tan

faltos de ética? Lacan dicía que
se cede sempre polo servizo de
bens: por un interese material,
por un interese interesado (cada
un saberá cal é o interese polo
que vendeu a súa patria) e que
sempre se resiste por un ideal,
por un interese desinteresado (a
independencia de Catalunya,
neste caso). Os consellers que
están en prisión, se aceptan o
art. 155 da Constitución, por
máis que traten de disimular a
súa cesión trala fórmula “por im-
perativo legal”, seguirán a vía da
renuncia marcada pola Presidenta
da Mesa do Parlament. Este non
é máis que o comezo dunha
cadea de cesiones sen límite. Isto
sábeo ben o Estado e por iso
actúa como actúa: combinando
pau e cenoura. 

Que diferente tivese sido o
proceso si, trala Declaración Uni-
lateral de Independencia, procla-
mada dende a balcoada do
Parlament, os políticos ficaran
encerrados logo nesta institu-
ción, confiando na proteccion po-
pular, tal e como aconteceu
cando detiveron á cúpula da Con-
sellería de Economía.

É triste
t a m é n
comprobar
que os par-
tidos cha-
m a d o s
indepen-
dentistas
non sexan quen de ver a excepcio-
nalidade do momento político e,
no canto de apostar por unha lista
única, concorran por separado,
rompendo co sentir popular. Sor-
prende que partidos esquerdistas
(ERC e CUP), incapaces de sentir e
seguir a vontade popular, dividan
ao pobo no canto de unilo. Parece
mentira que sexa Puigdemont (e
non vale que digan que o fai só
para evitar o descalabro do Pde-
Cat) ao suscitar unha lista electo-
ral chea de independentes, Junts
per Catalunya, quen estea máis
próximo a esa vontade popular da
que falaba Rousseau. As súas pa-
labras, “Agora fai falta ser militan-
tes de Catalunya”, confírmano. 

En fin, se a nós prodúcenos
decepción ver certos comporta-
mentos dalgúns líderes políticos,
que sentirá ese pobo catalán que
resiste e non cede? 

Catalunya, da confianza á decepción

Profesor Honorífico da UPV/EHU

P
or riba da vergoña que estes días
poidamos sentir. Por riba do deses-
pero ao ver como non tardan en

xulgar a uns e poñelos directamente no
caldeiro, mentres outros aínda están agar-
dando con vistas ao mar que os seus deli-
tos prescriban e se esquezan. Pois ben,
anque todos teñamos que conter o sangue,
inchado nas veas, vendo urdangaríns por
aí de vacacións  mentres se empoleira a
xustiza con outros, na brevidade dun sa-
louco, e con condenas enormes nuns eidos
da xustiza que non caben na Lei. Pois ben,
por riba do que sentimos ao ver a bazofia
que largan os medios de comunicación
para convencernos insistentemente, facén-
dose eco das mentiras orquestradas desde
o goberno, cando dedican horas e horas,
programas e programas, faladoiros e con-
tertulios de toda condición e o mesmo
peto, cando enchen planas enteiras, infor-
mativos, parladoiros múltiples de radio,

prensa e televisión, chegando mesmo a in-
vadir as redes sociais espallando terxiver-
sacións da evidencia, da clara
manipulación, da edulcoración dos erros,
das obviedades para logo retraer o abuso
dos represivos, coa forza, negándose –a un
mesmo tempo- a querer entrar en enten-
demento. Pois ben, despois destas e ou-
tras moitas razóns que nos abafan,
algúns-moitos dubidamos e chegamos a
sospeitar contundentemente que hai unha
falta enorme de independencia xudicial.
Que usar tribunais de sospeita, incompe-
tentes para os delitos que xulgan como
resposta a problemas políticos, é unha
falta de tacto e consideración. Polo tanto,
se é así, é porque non hai democracia que
garanta o estado de dereito nin dereitos
humanos e sociais que se precen de ser.
Polo visto, xa digo, esqueceron os urdan-
garíns de turno, os chourizos enormes da
corruptela, e mentres encirran con  Cata-

luña dando cancha a tanta desconsiderada
acción incendiaria, desas que aloufan
aínda máis o lume e provocan o caos con
recendos franquistas. Mesmo, segundo os
seus medios, xa gañaron as eleccións que
eles mesmos convocaron, nunha nación na
que nunca puideron soñar goberno,  para
o día 21 e despois de aplicar o 155, que é
de abrigo para quen o aplica, segundo se
ve, pero ao mesmo tempo obriga –en cues-
tión de forza- aos que tiveron a ousadía
de preguntar e sacar a urnas. A intención
de voto xa ten medo e ponse da par dos
que mandan. Por riba seguen a berrar máis
titulares de horror, saíron á rúa con medos
e ameazas. Andan as empresas marchando,
desvíanse fondos do goberno catalán, cor-
tinas de fume para ocultar o desastre que
liaron, agrávase a crise, ameazan en papel
aos cargos que disentiron, chega a policía
á porta e leva un mandado de represión,
aparece o vitimismo e as mentiras. Hai
tantas contradicións que eles, os bos, so-
meten a aqueles, os malos, que foxen. A
cousa é doada, moi doada: que se fagan
do PP, porque entón desaparecen as pro-

bas, non irán ao
cárcere nin su-
frirán xuízos rá-
pidos, para
fi n a l m e n t e
quedar sen
pena ou pe-
rigo de fuxida.
Ese é o salvoconduto. Chegados aquí, a
cousa é clara. Aínda que non teñan razón,
teñen  a forza. O sentido común pregunta,
pois o problema non é saber que houbo un
levantamento, o problema é que entendan
–na meseta- o porqué desa insurrección e
das que se producen neste estado restri-
tivo dos dereitos dos pobos e tamén dos
dereitos individuais das persoas. Os discre-
pantes, teñen e temos un mal asunto. Ob-
servamos o fluír da auga sen que ninguén
colla un caldeiro para ir apagar o lume que
se nos  vai das mans e aumenta a tensión
social, paralizando o benestar e a com-
prensión, o entendemento. Polo medio,
neste estado constrinxido, aparece un
fedor horrible e insoportable de facheríos
múltiples que pensabamos caducos. 

Onde, o sentido común?
Por: Baldomero Iglesias Dobarrio, Mero
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Por Pilar Martínez

N
o convencemento de que
a existencia da Funda-
ción Francisco Franco é

unha absoluta anomalía demo-
crática, o BNG trasladou á euro-
deputadaTatjanaZdanoka a
petición para que se proceda a
ilegalización desta entidade, que
tramita as visitas ao pazo de
Meirás. A eurodeputadaletona
(que visitou a ría do Burgo en
2013 e realizou un informe dei-
xando constancia do seu mal es-
tado) forma parte da Comisión
de Peticións do Parlamento eu-
ropeo que tramitará a solicitude
realizada polo BNG en represen-
tación do Grupo Verdes-ALE.

Na presentación da petición
en Bruxelas participaron a con-
celleira do Bloque no Concello de
Sada, Isabel Reimúndez, o exal-
calde desta localidade pola for-
mación nacionalista, Abel López
Soto, así como os investigadores
Carlos Babío(e integrante da
Asociación de Recuperación da
Memoria Histórica de A Coruña)
e Manuel Pérez Lourenzo, entre
outros. Precisamente Babío e
Lourenzo presentaron recente-
mente a obra “Meirás, un Pazo,
un caudillo, un expolio”,no que
explican como na Transición se
deron os pasos necesarios para
que o pazo de Meirás seguira
pertencendo á familia Franco.

O argumento no que se basea
o BNG para levar adiante esta ini-
ciativa radica en que os valores
que defende a Fundación -de en-
xalzamento da ditadura, como ela
mesma recoñece-, son contrarios

aos principios de democracia e
dereitos fundamentais sobre os
que se asenta a Unión Europea.
Previsiblemente, a decisión da
Comisión de Peticións sobre esta
demanda demorarase tres meses,
de forma que coincidirá co inicio
do escano europeo por parte de
Ana Miranda, en virtude dos acor-
dos que o BNG mantén con outras
formacións políticas.
Xornada#FranquismoPostFranco

Previamente á petición de ile-
galización da Fundación Fran-
cisco Franco, o Bloque organizou
no Parlamento europeo (en cola-
boración con ERC, Bildu e Com-
promís) a xornada “Franquismo
despois de Franco”, na que diver-

sos investigadores, políticos e
xornalistas abordaron, desde di-
ferentes perspectivas, a pervi-
vencia e as consecuencias do
franquismo.

A xornada artellouse en catro
grandes bloques temáticos, de
xeito que no primeiro deles fa-
louse da pervivencia do fran-

quismo nas institucións así como
dos ataques á liberdade de ex-
presión. O catedrático de Cien-
cias Políticas, Ramón Cotarelo; o
director da revista El Jueves,
GuillermoMartínez-Vela; a vice-
presidenta da Deputación de A
Coruña, GorettiSanmartín; e o
profesor de Historia da USC, Lou-
renzo Fernández Prieto foron os
encargados de poñer de mani-
festo esa pervivencia, citando
como exemplos o pazo de Meirás
e os ataques á revista El Jueves.

Xa no segundo bloque, baixo
o título de “Políticas europeas de
memoria: accións de recupera-
ción da memoria histórica”, a eu-
rodeputada italiana Bárbara

Spinelli falou das similitudes e
diferenzas entre o caso español
e o italiano, mentres que Martí-
Grau explicou as actuacións para
promover o franquismo en clave
europea. Ademais, o xurista Fe-
rránPuchades fixo referencia á lei
de memoria histórica da Comuni-
dade Valenciana; JosepHuguet,

da Fundación Josep Iria,explicou
a recuperación do patrimonio ca-
talán da República; e, final-
mente, o profesor de Historia da
USC Antonio Míguez falou do
proxecto de recuperación da me-
moria nomesevoces.net.

Dando continuidade a este
bloque, o terceiro centrouse no

impacto do franquismo nas
identidades nacionais do
estado español. Así, o pre-
sidente da Fundación Eus-
kal Memoria Fundazioa
explicou as secuelas do
franquismo en EuskalHerria;
o historiador JoepMariaSolé
fixo referencia a súa inci-
dencia en Catalunya; o pro-
fesor de Socioloxía e
Antropoloxía Social da Uni-
versitat de Valencia Vicent
Flor, centrouse na relación
entre franquismo e antica-
talanismo no País Valencià;

e o profesor de Historia e presi-
dente da Fundación Alexandre
Bóveda, Uxío-Breogán
Diéguez,salientou o longo adou-
trinamento que fixo posible a
pervivencia do franquismo na so-
ciedade española.

Finalmente, e nun cuarto blo-
que temático cargado de emo-

ción, abordouse o tema “Dereitos
humanos e memoria democrá-
tica”. O integrante da Plataforma
Goldatu, -que loita polos derei-
tos dos represaliados vascos du-
rante a ditadura- JosuIbargutxi,
falou da impunidade do fran-
quismo, tema que continuou o
vicepresidente da Asociación
pola Recuperación da Memoria
Histórica, Marco González, coa
súa ponencia “Agujereando la
impunidad, Desde Priaranza del
Bierzo a Buenos Aires. 

Pola súa banda, a documenta-
lista e unha das principais im-
pulsoras da denominada
“Querela arxentina”, Manuela
Bergerot, abordou a cuestión da
memoria histórica desde unha
perspectiva de xénero e lembrou
a inesquecible figura de Carlos
Slepoy. A profesora de Dereito
Penal da UDC fixo unha análise
do negacionismo en Europa,
mentres que o xornalista espe-
cialista en Memoria Histórica,
Juan Miguel Baquero, abordou o
drama das fosas do franquismo e
o “terror silenciado”. Finalmente,
o integrante da Iniciativa Galega
pola Memoria, Matías Rodríguez
explicou a recuperación da me-
moria en Galiza.

A denuncia contra o franquismo chega ao Parlamento europeo
O BNG, da man de Ana Miranda –portavoz nacionalista en
Europa- demanda a ilegalización da Fundación Franco por

apoloxía do fascismo
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A
Concellería de Emprego e
Economía Social, dirixida
por Alberto Lema, impul-

sará un novo proceso para adxu-
dicar a explotación de 23 postos
baleiros nos mercados municipais
da cidade. O procedemento que
se habilitará, e que recibirá este
venres o visto e prace da Xunta
de goberno local, está aberto a
toda a cidadanía, se ben, primará
a aqueles proxectos que favore-
zan a inserción laboral de colec-
tivos con dificultades, ás pemes
e as asociacións e empresas de
economía social, así como a pra-
ceiros e praceiras que xa conten
con postos lindantes aos oferta-
dos. O responsable municipal sa-
lientou que se trata "do segundo
procedemento deste tipo que
leva a cabo o goberno local
neste mandato" e que "entronca
coas ambiciosas medidas de di-
namización das prazas de abas-
tos municipais que estamos a
levar a cabo en colaboración co
propio sector".

En concreto, e logo de que en
maio de 2016, o departamento de
Emprego e Economía Social sacase
a concurso 48 postos, o goberno
municipal ten previsto impulsar
un proceso semellante, mediante
concorrencia pública, para que as
persoas que así o desexen poidan
optar a explotar durante 15 anos,
prorrogables por 10 máis, 23 pos-

tos nos mercados (9 no Eusebio da
Guarda/Praza de Lugo, 6 en San
Agustín, 5 en Ramón Cabanillas, 2
en Elviña e un Palavea). "Unha
vez que a Xunta de goberno local
aprobe este proceso, procedere-
mos a facer públicas as bases do
concurso no propio perfil do con-
tratante da web municipal, e abri-
remos un período para que as
persoas que así o desexen presen-
ten os seus proxectos", comentou
o concelleiro Lema. "En menos de
dous anos levamos xa dous con-
cursos abertos coa fin de revitali-
zar os mercados coruñeses e dar
novas oportunidades de empren-
demento. Por contra, antes da
chegada do actual executivo mu-
nicipal, o último concurso deste
tipo foi no ano 94", comentou, á

vez que explicou que entre os 23
postos que se ofertan "existen al-
gúns que non foron adxudicados
na anterior convocatoria, ademais
doutros novos que non saíron a
concurso".

"Estamos ante unha nova mos-
tra do compromiso deste goberno
co impulso dos mercados munici-
pais", dixo Lema, quen recordou
o proxecto recentemente presen-
tado para a modernización e
posta a punto de Santa Lucía,
cun investimento de máis de 4
millóns de euros, ademais do
proxecto para renovar o mercado
e a praza de Monte Alto, e as ac-
tuacións que se están a desen-
volver na contorna do mercado
de San Agustín para favorecer a
súa accesibilidade.

Novo proceso para adxudicar 23 postos
baleiros nos mercados municipais

O concelleiro de Emprego, Alberto Lema, visita un dos postos do Mercado da
Praza de Lugo

O
Concello da Coruña re-
matará nos próximos
días a obra de pavi-

mentación que acomete na rúa
Xoán XXIII e que constitúe a
primeira fase do ambicioso
plan posto en marcha polo go-
berno local para a dinamiza-
ción e revitalización do
entorno do mercado de San
Agustín. O alcalde, Xulio Fe-
rreiro, visitou a obra esta se-
mana, acompañado do
concelleiro de Rexeneración Ur-
bana, Xiao Varela, quen desta-
cou o inicio inminente das
últimas actuacións de formigo-
nado.

A actuación, que foi adxudi-
cada por un prezo de 67.760
euros, supuxo a renovación das
beirarrúas desta vía, que pasa-
ron a ser de pedra, dando con-
tinuidade á contorna da igrexa
de San Jorge. A intervención
tamén serviu para igualar a al-
tura do firme co das beirarrúas
na intersección con Pío XII, no
lateral do mercado municipal,
de cara a mellorar a accesibili-
dade no cruce, a visibilidade da
rúa e facer a zona máis transi-
table, formando unha expla-
nada de preferencia peonil na
principal confluencia do fluxo
de persoas que empregan o
mercado. As melloras imple-
mentadas inclúen, ademais, un
estreitamento da calzada no
cruzamento con Marqués de
San Martín, aliñado coa escali-
nata da rúa Coral El Eco. "Esta
obra ten un especial signifi-
cado para nós, xa que estamos
a falar dunha reurbanización
que supón a posta en valor do
casco histórico da Coruña e
que, á vez, dá inicio ao con-
xunto de medidas e renovación
do espazo público na contorna

do mercado municipal de San
Agustín", comentou o conce-
lleiro Varela, que destacou "a
mellora que experimentará o
tránsito peonil na zona".

A actuación constitúe a pri-
meira fase dun plan cuxa se-
guinte actuación será a
construción dunha plataforma
única que conectará a fronte
principal do mercado de San
Agustín coa Praza dos Ovos,
cunha solución análoga á que
se está a executar na intersec-
ción de Xoán XXIII con Pío XII.
A intención do executivo, xa a
medio prazo, é poder conectar
esta zona con Panadeiras a tra-
vés dun inmoble propiedade do
Arzobispado situado no número
19. Con ese obxectivo, o go-
berno local xa levou a Pleno e
aprobou un modificativo de
crédito que lle permite ter con-
signados os fondos suficientes
para abordar a compra ou ex-
propiación deste inmoble, de
cara a posibilitar a apertura
dunha conexión peonil que fa-
cilita o acceso á contorna do
mercado, ás paradas de trans-
porte público e a máis prazas
de aparcamento. Varela recor-
dou que "se trata dunha actua-
ción decisiva para revitalizar
non só un equipamento tan bá-
sico e necesario como é o mer-
cado, senón toda a contorna da
zona". "Isto permitirá, tamén,
ter conexión co aparcadoiro do
Papagaio para que tamén a ve-
ciñanza e persoas usuarias
desta zona poidan facer uso
del", sinalou o responsable mu-
nicipal, quen recorda que a po-
sibilidade desta conexión está
recollida no Pepri, e quen in-
dica que o Concello xa iniciou
as conversas co Arzobispado de
cara a poder facerse co edificio.

Continúa a mellora do entorno
do Mercado de San Agustín

A
Coruña contará a partir da próxima semana
cun total de 42 contedores  para a recollida
específica de aceite doméstico usado, des-

pois de que se habiliten 16 novas unidades na con-
torna de Campo da Leña, Juan Flórez, Mestre Mateo,
Praza de Recife, Praza de Vigo, Calvo Sotelo, Casa
da Auga, Praza da Tolerancia, Ronda de Outeiro,
Avenida Fisterra, Castro Camiños, Parque Europa, A
Gaiteira, Os Castros e Xardíns de Méndez Núñez,
onde se colocarán dúas.

A concelleira de Medio Ambiente, María García,
salientou  o "considerable incremento" dos quilos
que se recollen na cidade dende que o actual go-
berno local comezou a colocar estes contedores, en
colaboración co colectivo Mulleres Colleiteiras, coas
que o Concello ten asinado un convenio. "En 2015,
A Coruña contaba cuns datos baixos en canto á re-
collida de aceites usados de cociña. Contabilizá-
banse uns 11.000 quilos que eran depositados pola

veciñanza nos puntos limpos da cidade. Pola contra,
neste ano, só nos 26 contedores habilitados (á
marxe dos puntos limpos) recolleuse catro veces
máis", indicou. En concreto, en 2016 contabilizá-
ronse 10.995 quilos de aceite doméstico, fronte aos
38.670 litros deste ano. "Estamos a falar de que en
ano e medio, xa que este servizo se iniciou a me-
diados do ano pasado, se recolleron case 50.000
quilos", subliñou a edil.

A Coruña amplía a 42 os contedores para
aceite de cociña usado
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O
Concello de Santiago vai
ser o primeiro do Estado
en asinar un convenio co

Ministerio de Economía para a
captación de fondos europeos
FEDER destinados ao fomento da
compra pública innovadora, no
período 2014-2020. A firma
deste acordo, que foi aprobada
por unanimidade polo Pleno da
Corporación municipal, permitirá
desenvolver o proxecto Smar-
tiago, no que o Goberno local
leva traballando dende comezos
do mandato.

O concelleiro de Medio Am-
biente, Convivencia e Informá-
tica, Xan Duro, explicou que "o
obxectivo último é contribuír ao
cambio do modelo produtivo,
promovendo a innovación no de-
senvolvemento de solucións para
os servizos públicos municipais".
Ao tempo, salientou o edil,
"apostamos pola sustentabili-
dade ambiental e a conservación
do patrimonio, nas tres liñas nas
que imos desenvolver o proxecto
Smartiago".

Captación de fondos 
Xan Duro explicou que a través

do convenio co Ministerio de Eco-
nomía "o Concello de Santiago re-
cibirá case cinco millóns de euros
de fondos europeos para o fo-
mento da innovación, na convo-
catoria 2014-2020". A esa cifra
"hai que engadirlle outros
618.000 euros achegados a través
doutro convenio que será asinado
coa Axencia Galega de Innova-

ción". Deste xeito, explicou o
concelleiro, "a primeira fase do
proxecto desenvolverase cun 90%
de fondos externos, e cunha
achega municipal do 10%".

Esta primeira fase, a de I+D+i,
ten unha duración estimada de
catro anos. Para a segunda fase,
que sería a do desenvolvemento
das solucións innovadoras no
caso de que as investigacións re-
sultaran exitosas, estímase un
orzamento doutros 6,18 millóns
de euros que sería achegado in-
tegramente polo Concello, "pero
que está condicionada a que esas
solucións innovadoras demostren
beneficios económicos, sociais e
ambientais para recuperar o in-
vestimento nun prazo razoable".

Liñas estratéxicas 
O proxecto Smartiago contem-

pla tres liñas estratéxicas: a da
xestión sostible e intelixente dos
residuos sólidos urbanos, a da
mobilidade intelixente sostible e
a do alumeado ornamental inte-
lixente para a conservación do
patrimonio.

Un dos servizos para o que se
buscarán solucións innovadoras
é o de xestión dos residuos sóli-
dos urbanos e a limpeza viaria,
"que supoñen un custo anual de
preto de 12 millóns de euros, e
no que Santiago segue sen aca-
dar as porcentaxes de reciclaxe
recomendado pola Unión Euro-
pea: só un 13% fronte á reco-
mendación comunitaria do 50%".
O proxecto Smartiago procurará

"situar este servizo na vangarda
da eficiencia, con tecnoloxías
smart waste, participación ci-
dadá e intelixencia artificial". O
concelleiro de Medio Ambiente,
Convivencia e Informática apun-
tou que o obxectivo é que "as
solucións innovadoras definidas
faciliten un novo modelo de tra-
tamento de residuos que permita
acadar os retos fixados pola
Unión Europea en canto a reci-
claxe; premien o comportamento
adecuado da cidadanía nesta ma-
teria; e posibiliten un novo mo-
delo de fiscalización da calidade
do servizo, sobre todo no que
ten que ver coa limpeza viaria".

A segunda liña de actuación
do Smartiago é a da mobilidade
intelixente sostible, "que afon-
daría no cumprimento das nor-
mas de acceso e estacionamento
da cidade histórica, a introdu-
ción do novo vehículo eléctrico
adecuado tamén para a amén-
doa, e no desenvolvemento da
tecnoloxía que permita controlar
o acceso e estacionamento e que
substituiría ás cámaras ou bolar-
dos tradicionais". Neste caso, o
proxecto debera permitir "reducir
de forma drástica os despraza-
mentos con vehículos contami-
nantes, previr os danos nos
pavimentos por accesos indebi-
dos de vehículos, ou garantir o
cumprimento do tempo de esta-
cionamento nas zonas ORA".

Por último, o proxecto Smar-
tiago pretende apostar pola in-

novación no ámbito do alumeado
público "para reducir o custo
enerxético e poñer en valor os
elementos patrimoniais de Com-
postela a través da iluminación
ornamental". Tamén se esixirían
solucións que "a través do propio
alumeado, permitan limitar os
gastos de conservación do patri-
monio a través do control da co-
lonización biolóxica, isto é, da
proliferación de organismos
como musgos".

Aforros e ingresos 
As solucións innovadoras que

achegará o proxecto Smartiago
permitirán reducir os custos de-
rivados dalgúns servizos, e incre-
mentar os ingresos doutros. Así,
o edil apuntou que, no que ten
que ver coa liña da mobilidade
intelixente e sostible, "debera
aumentar a utilización do trans-
porte público e dos aparcamen-
tos municipais, cunha
estimación dun aumento de in-

gresos de 450.000 euros anuais".
Nas outras dúas liñas de acción
estímanse aforros destacados
"que poderían ser de ata un mi-
llón de euros anuais no relativo
aos custos da limpeza viaria e a
recollida e tratamento dos resi-
duos; e de algo máis de 230.000
euros anuais no que ten que ver
co custo do alumeado público or-
namental e o seu mantemento".
En todo caso, sinalou Xan Duro,
"estes beneficios económicos
empezarían a percibirse na se-
gunda fase do proxecto, que está
formulado como unha aposta a
longo prazo".

Ademais, o concelleiro apun-
tou que "se as solucións innova-
doras son finalmente aplicadas, o
Concello de Santiago sería o pri-
meiro cliente e tamén parceiro,
de forma que cobraría "royalties"
no caso de que esas novas tecno-
loxías foran contratadas por ou-
tras administracións". 

O Concello de Santiago, pioneiro na captación de fondos
europeos destinados ao fomento da compra pública innovadora

Xan Duro explica antes do Pleno municipal os detalles do proxecto

A
s cooperativas e entida-
des que participaron nos
Almorzos do bo facer en-

tregaron as catro propostas saí-
das dos mesmos para que sexan
estudadas polo Concello para así
poder recibir o seu apoio. A
concelleira de Políticas Sociais,
Concha Fernández, e a técnica
municipal de Promoción Econó-
mica, Carme Casado, recibiron
as iniciativas no último dos en-
contros, denominado "Almorzo
Proxecta" e celebrado na Sala
Numax.

Unha das propostas é a elabo-

ración participativa dun plano de
contratación e consumo respon-
sable a nivel municipal para
mudar as políticas de contrata-
ción e compra pública. Os obxec-
tivos son: fomentar unha
empregabilidade digna e facilitar
e promover o acceso de empresas
da economía social municipal ás
contratacións e licitacións públi-
cas. Tamén se pretende facer par-
tícipe do proceso ao persoal
técnico do Concello, para enmar-
car adecuadamente as demandas
reais aos requisitos legais.

O segundo proxecto aposta

por realizar unha campaña de vi-
sibilización da economía social
de Compostela, mostrando este
modelo á cidadanía. Para iso é
necesario por en valor, con datos
prácticos e reais, este modelo
económico. Ademais, precisaríase
crear unha rede metropolitana de
apoio á economía social.

Outra das propostas é a de
crear unha área especializada no
Concello de apoio e coordinación
ás empresas da economía social,
e de programas de fomento da
economía social. Trataríase de
atender, asesorar e acompañar

iniciativas de economía social.
Esta iniciativa plasmaríase na
convocatoria dun programa espe-
cífico para a economía social.

O último proxecto presentado
este martes pretende fomentar o
consumo de produtos e servizos

de xeito interno, creando unha
rede que permita socializar con-
tactos e proxectos e ampliar a
base sectorial. Tamén se mellora-
ría o Catálogo da Economía Social
do Concello, facéndoo visual, ac-
cesible e práctico. 

Os "Almorzos do bo facer" rematan coa recollida
das propostas achegadas polas cooperativas

A concelleira Concha Fernández na Sala Numax
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O
presidente da Deputa-
ción de Lugo non com-
pareceu na Comisión

Terceira do Parlamento Galego
para dar conta dos Orzamentos
que o organismo provincial prevé
investir na provincia ao longo do
vindeiro ano. Tal e como indicou
o deputado autonómico, Daniel
Vega, “hoxe a silla do señor
Campos está baleira, como
tamén está na propia Deputa-
ción, porque é un presidente au-
sente”, afirmou. Deste xeito, o
popular denunciou ao comezou
da súa intervención que a in-
comparecencia do socialista
supón unha situación atípica e
unha falla de respecto ao Parla-
mento, “que é o máximo órgano
de todos os galegos”.  Daniel
Vega censurou a ausencia do re-
xedor provincial, xa que existe
un acordo unánime de todos os
grupos políticos con representa-
ción na Cámara do Hórreo para
que todos os titulares das depu-
tacións de Galicia acudan unha
vez ao ano, “nun exercicio de
democracia”, a explicar as prin-
cipais liñas estratéxicas do do-
cumento que Orzamentos.

“O señor Campos estalle fal-
tando o respecto a esta Comi-
sión. Non podemos pretender
como prefire rendirlle pleitesía á
presidenta da Deputación de
Pontevedra e a unha parte do

Partido que dar explicacións a
todos os lucenses”. Para Daniel
Veiga esta incomparecencia evi-
dencia “a profunda división in-
terna” que sofre o PSOE, e que
quedou de manifesto ao recoñe-
cer o deputado do Grupo Parla-
mentario Socialista, Luis Álvarez,
que o presidente lucense debería
de haber comparecido na Comi-
sión á que estaba convocado.
“Eu prefiro un presidente que
rinde contas, un presidente de
todos os lucenses e non un pre-
sidente que só exerce co carné
de militante”; sobre todo, indi-
cou Veiga, porque todos os titu-
lares provinciais o fixeron
durante os dez útimos anos.

Sen compromiso 
“A este Parlamento débeselle

un respecto, porque máis alá de
ser socialista é o presidente de
todos os veciños de Lugo”. E é

que para o deputado do PP a
ausencia de Darío Campos vén
a demostrar que “non ten com-
promiso coa provincia e, moito
menos, un obxectivo claro para
a Deputación. Se o tivese, indi-
cou, estaría hoxe aquí para di-
cirnos que ten pensado facer,
por exemplo, coa Granxa Ga-
yoso Castro; por certo, a Granxa
das mil primaveras máis, pois
cada vez que viñan se anun-
ciaba para a primavera. Agora
parece que é para febreiro, polo
menos xa adiantaron uns
meses”, subliñou con certa iro-
nía. Por todo elo, Daniel Vega
recoñece que non comprende
cómo o secretario xral permite
este desleixo do presidente lu-
cense, “cando a obriga, polo
menos moral, era a de estar
hoxe aquí, sentado nesa silla e
exercer a súa responsabilidade”.

Membros da Comisión Terceira, sin Campos Conde, no Parlamento Galego.

O PP critica a ausencia da presidente
da Deputación no Parlamento

A
Xunta continúa reforzando
a capacidade de resposta
das agrupacións de Protec-

ción Civil, co obxectivo de facilitar
mellores intervencións e dar maio-
res garantías de seguridade aos ci-
dadáns, coa entrega de máis
equipamento de emerxencias des-
tinado a sete concellos da provin-
cia de Lugo. O vicepresidente da
Xunta, Alfonso Rueda entregou
cinco remolques de emerxencias,
un baúl de salvamento e un
equipo de excarceración destina-
dos ás Agrupacións de Protección
Civil de Chantada, Monforte de
Lemos, Ourol, Portomarín, Viveiro
e para o GES de Becerreá, e que
acada un investimento por parte
do Goberno galego que supera os
128.000 euros.

Segundo explicou o vicepresi-
dente, o equipamento  está en-

marcado nun importante investi-
mento que se está a facer nos úl-
timos anos para mellorar a
dotación e os medios dos distin-
tos profesionais das emerxencias
de Galicia, e a entrega deste novo
material permitirá mellorar a efi-
cacia das actuacións na preven-
ción de riscos e nas intervencións
nas emerxencias. Ademais, tra-
tase dun exemplo de colabora-
ción entre o Goberno autonómico
e os concellos para ofrecer o me-
llor aos cidadáns, neste caso no
ámbito da seguridade e das emer-
xencias, polo que incidiu unha
vez máis na importancia da cola-
boración e da cooperación entre
as distintas administracións, es-
pecialmente cando se fala de se-
guridade e de xestión das
emerxencias, que é cando os ci-
dadáns máis o necesitan.

Alfonso Rueda con alcaldes e membros de Protección Civil de Lugo.

A Xunta entrega equipamento
de emerxencias ás agrupacións

de Protección Civil

C
elebrouse  en Portomarín o
acto oficial de entrega das
certificacións de calidade

ENAC a todas as adegas da  Ri-
beira Sacra, nun acto presidido
polo presidente do Consello Regu-
lador, José Manuel Rodríguez.
Asistiron tamén a directora xeral
de Gandeiría, Agricultura e Indus-
trias Alimentarias: Belén María do
Campo Piñeiro, o delegado da
Xunta  José Manuel Balseiro Orol,
a xefa do Departamento Agroali-
mentario de ENAC, Elisa Gredilla
Zazo e o alcalde  de Portomarín,
Juan Carlos Serrano López.

José Manuel Rodríguez Gonzá-
lez inaugurou o acto destacando
“a importancia do territorio en Ri-
beira Sacra, que grazas á implica-
ción de varios entes como a Xunta

de Galicia, a Entidade Nacional de
Acreditación (ENAC), a Universi-
dade de Vigo e sobre todo as ade-
gas e o persoal de Consello
Regulador, conseguiuse esta certi-
ficación que sitúa á  Ribeira Sacra
no máis alto e que en Galicia as
outras denominacións de orixe vi-
tivinícolas que teñen esta acredi-
tación son Rias Baixas e
Monterrei”.

Ao finalizar o acto os asistentes
degustaron degustar tres singula-
ridades gastronómicas, a parva, a
anguía e a torta do Camiño men-
tres gozaron observando a exposi-
ción composta de cinco cubos que
conmemora os 25 anos da creación
da denominación de orixe  Ribeira
Sacra e que se poderá visitar no
Pazo Xeral Paredes.

Vintecinco anos
O Consello Regulador da Deno-

minación de Orixe comezaba no
ano 2010 a súa andaina para con-
seguir a acreditación para a certi-
ficación de Produtos
Agroalimentarios baixo a norma
UNE-EN 45011:1998  que en Es-
paña concede únicamente a Enti-
dade Nacional de Acreditación
(ENAC). En setembro de 2012
aprobouse a norma UNE-ESO/IEC
17065 que anula e substitúe a
norma UNE-EN 45011:1998 (publi-
cándose en decembro de 2012). O
oito de xullo de 2016, ENAC ou-
torga a acreditación á entidade
técnica Consello Regulador da De-
nominación de Orixe Ribeira Sacra
segundo criterios recolleitos na
Norma UNE-EN ESO/IEC 17065,

para a certificación de Produtos
Agroalimentarios.

Ribeira Sacra consegue esta
acreditación internacional cum-
prindo coas esixencias derivadas
da OCM do viño para toda as indi-
cacións de calidade europeas, des-
pois das Denominacións de Orixe
Vitivinícolas gale-
gas Rías Baixas e
Monterrei.

Para conseguir
a acreditación na
norma UNE-
ESO/IEC 17065 Ri-
beira Sacra contou
desde  xullo de
2015 ata a actuali-
dade co asesora-
mento do grupo de
Enxeñería de Orga-

nización da Escola de Enxeñería
Industrial da Universidade de Vigo,
José Carlos Prado, director do pro-
xecto e Arturo José Fernández.

Na actualidade o Consello Re-
gulador atópase na fase de ades-
tramento e formación do Panel de
Cata do Consello Regulador da De-
nominación de Orixe Ribeira Sacra
aos requisitos da norma  UNE-EN
ESO/IEC 17025:2005.

O acto celebrouse no Pazo Xeral Paredes de Portomarín.

As adegas de Ribeira Sacra recibiron certificados de calidade 
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O
Grupo municipal do Par-
tido Popular de Monforte
pídelle ao alcalde que

actúe e requira a Aqualia o cum-
primento das obrigas establecidas
no contrato, que impón á em-
presa o deber de realizar “as obras
de mantemento e conservación de
conducións e instalacións así
como as de renovación e/ou subs-
titución de conducións e instala-
cións deterioradas ou avariadas,
que serán de conta do concesio-
nario”, tal e como recolle o artigo
26.4 do prego de condicións; así
como a localización de fugas na
rede de abastecemento de auga.
A voceira do Grupo municipal do
Partido Popular e deputada auto-
nómica, Julia Rodríguez, anuncia
a este respecto que dende o PP
se levará de novo ao próximo
Pleno municipal unha moción na
que se insta ao alcalde a que
abandone a súa inacción e actúe

ante a concesionaria. 
Julia Rodríguez lamenta que o

rexedor monfortino “a día de
hoxe non fixese nada para defen-
der os intereses dos veciños e
para que a empresa cumprise
coas súas obrigas contractuais”
pese a que, segundo lembra a vo-
ceira, “existen multitude de acor-
dos plenarios promovidos a
iniciativa do Partido Popular nos
que se pide que o alcalde proceda
ante a pasividade de Aqualia”.
Mesmo, indican os populares, o
rexedor chegou a votar en contra
de mocións cuxo “obxectivo cen-
trábase en que se ofrecese un
servizo de augas en condicións
aos veciños e que nunca se ante-
puxesen os intereses da empresa
aos dos monfortinos”

A voceira dos populares locais
precisa que o Concello de Mon-
forte necesita de 5.000 metros cú-
bicos de auga diarios “cando se

está a contabilizar un gasto de
11.000”, é dicir, “estase a perder
unha importante cantidade de
auga pola rede dado o seu mal es-
tado e as fugas que presenta, sen
que o Concello faga nada para re-
quirir á concesionaria ao res-
pecto”. Dende o PP lamentan que
“se nos acuse de estar sempre co
tema de Aqualia, pero o certo é
que a rotura das tubaxes e a situa-
ción que se está a vivir é a conse-
cuencia do mal que xestionaron
tanto este alcalde como o anterior
os incumprimentos existentes por
parte de Aqualia; únicos respon-
sables pola súa deixadez e a súa
permisividade con esta empresa,
sendo os veciños os que sofren as
súas consecuencias”.

Obras municipais
Ademais, na súa iniciativa os

populares tamén reproban que o
rexedor “non só non estea a requi-
rir á empresa que cumpra coas

súas obrigas, senón que tampouco
están a actuar dende o Goberno
local axeitadamente dado que
están a pavimentar as rúas sen
aproveitar estas obras para reno-
var as conducións. É dicir, Julia
Rodríguez lamenta que o Concello
non aproveite as actuacións de
pavimentación que se están a re-
alizar en rúas municipais para
acometer obras na rede de abas-
tecemento de auga “toda vez que
está en mal estado e as fugas e as
roturas son continuas”. “Todos sa-
bemos que o que supón un maior
custo na renovación das canaliza-

cións non é a tubaxe, senón os
acometidos de levantamento do
firme, polo que non entendemos
que non aproveiten as obras xa
proxectadas para realizar estas re-
novacións tan necesarias, aínda
que despois se lle reclame á con-
cesionaria o custo das tubaxes”,
explica Julia Rodríguez, quen en-
gade que “non facelo, implica nun
futuro ter que volver a levantar o
pavimento recentemente botado o
que supón uns gastos considera-
bles e engadidos ás arcas munici-
pais e, polo tanto, unha mala
xestión dos recursos públicos”. 

O PP de Monforte píde a renovación
da rede de abastecemento de auga

O PP quere que Aqualia realice obras de mantemento en Monforte.

O
13 de abril vimos como a
empresa Pizarras Veira do
Río S.L. (PIVERI) sufría

un derrube na concesión 5873 se-
pultando unha retroescavadora,
sen danos no seu persoal ao ser
día festivo.

Neste 27 de novembro a histo-
ria do derrube repítese, pero neste
caso na concesión 5646 (tamén
da mesma empresa). Desta vez
tampouco sufriron danos os traba-
lladores ao coincidir en día non
laborable pero o que si se produ-
ciron foron danos nas propiedades
privadas lindeiras e na vía pública
de titularidade municipal que da
aceso aos terreos  adicados a uso
agrogandeiro. A vía derrubada na
que tamén se detectaron novas
fendas que favoreceran futuros
derrubes quedou inutilizada e dei-
xou sen parte do seu aceso aos te-
rreos lindeiros, e ademais é un
grave perigo para os condutores e
viandantes que descoñecen a si-
tuación ao se atoparen cun desni-
vel vertical duns 20 metros de
caída vertical á saída dunha curva.

Dito derrube foi claramente de-
bido as voaduras con explosivos
realizadas durante a semana pa-

sada sen os mínimos controis de
seguridade, sen un estudo previo
do terreo e por a omisión inten-
cionada dos límites da louseira.
Voaduras denunciadas, nesa
mesma semana e con anteriori-
dade ao derrube, ante a Guardia
Civil por os veciños próximos a
louseira que sufriron danos nas
súas propiedades e vivendas.

Sumado a isto hai que denun-
ciar o martes pasado un vertido de
gasóleo no que se deixou un re-
gueiro ao longo de 530 metros na
estrada municipal entre as aldeas
de A Beira do Río e Soutoxoane,
provocando que co inicio das chu-
vias o asfalto esvaradío puidera
favorecer accidentes por saídas da
estrada. Cabe salientar que o ga-
sóleo filtrado ao terreo dista 65
metros do Río Baos, río no que se
abastece de auga potable o Con-
cello de Lourenza.

A vertedura foi debida a que o
transporte no que se efectúa o
transporte do gasóleo incumpre
todas as normas en materia de
transporte por estrada de mercan-
cías perigosas e o seu almacena-
mento, debido a que se realiza
nunha cisterna de purín “adapta”,

cunha capacidade de 2000 litros.
Realizándose o transporte sempre
con nocturnidade, por sabendas
do incumprimento da normativa.

A cisterna de purín aparece re-
flexada no informe fotográfico da
acta-denuncia núm. 2017-
101704-00000062 da patrulla do
SEPRONA, atopándose estacio-
nada na parcela 546 (polígono
503) propiedade de Pizarras Veira
do Río S.L.

En vista da situación a asocia-
ción “Afectados polas louseiras”
denuncia publicamente que a po-
lítica da empresa consiste en pre-
sionar a veciñanza e ao resto de
actividades económicas do Val do
Río Baos para o abandono das
súas lexítimas propiedades e vi-
vendas e posterior exilio para
“non estorbar”, e así a empresa
ter un uso exclusivo das vías pú-
blicas e en consecuencia apro-
piarse delas.

Dende a Asociación solicita-
ranse reunións coas respectivas
alcaldesas dos concellos de Mon-
doñedo e Lourenzá, así como
tamén se requirirá unha reunión
informativa in situ da Consellería
de Economía, Emprego e Indus-

tria, onde o enxeñeiro supervisor
de sendas concesións e depen-
dente da Consellería informe ante
os veciños e veciñas de que medi-
das se tomarán coa empresa con-
cesionaria debido a que a falta de
medidas medioambientas, de

saúde pública, e de seguridade la-
boral e viaria son unha práctica
arraigada na empresa e se preci-
san solucións urxentes ante a pre-
visible situación de danos
persoais de maior envergadura.

www.afectadospolaslouseiras.com

A historia repítese na louseira

derrube na 5646

Cisterna adaptada purin na 5873
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D
espois de tres días de in-
tensa actividade, Sportur
Galicia, o 1º Salón do

Deporte e Turismo Activo, reci-
biu máis de 10.500 visitas en
Expourense para gozar nunha fin
de semana do deporte galego.
Xoves e familias de toda a comu-
nidade e do Norte de Portugal
achegáronse ata o recinto feiral
para coñecer Galicia como des-
tino activo e saudable e descu-
brir a multitude de opcións que
esta comunidade ofrece para os
afeccionados ao deporte e ás ac-
tividades ó aire libre animando
ao mesmo tempo aos propios ga-
legos a practicalas. A celebra-
ción desta cita coincidou coa
presenza na cidade de Ourense
de milleiros de deportistas que
participaron na Carreira Popular
de San Martiño e que recolleron
os seus dorsais neste recinto.

A celebración de distintos
campionatos e exhibicións de-
portivas convocaron en Expou-
rense a máis de 1.000
deportistas que acudiron, na
meirande parte dos casos, acom-
pañados polas súas familias.
Tamén se realizaron varias con-
ferencias e presentacións de pro-
ductos como as diferentes
opcións que existen á hora de
elexir a zapatilla de running de-
pendendo da nosa pisada.

Organizado por Expourense e
coa colaboración da Axencia de
Turismo de Galicia e da Secreta-
ría Xeral para o Deporte, Sportur
Galicia naceu como un evento
destinado a todos os públicos
(deportistas, afeccionados ou
principiantes de todas as idades,

ademáis das familias) para que
coñezan os servizos, produtos e
opcións vencelladas co turismo
activo e o deporte que ofrecen
os expositores. Tamén foi esca-
parate para as federacións de-
portivas de toda a comunidade,
xa que dos 121 expositores par-
ticipantes, 32 foron clubes e
asociacións de distintos depor-
tes que se promocionaron orga-
nizando distintas exhibicións,
adestramentos e campionatos,
coma o Campionato Galego por
Clubes de Halterofilia e o I Tor-
neo Wushu Sportur Galicia. Os
expositores desta primeira edi-
ción procederon de Galicia e Por-
tugal, destacando a importante
presenza da Entidade de Turismo
Porto e Norte que convocou
nesta cita a boa parte dos seus
parceiros, 21 en total.

Porto e Norte
Foi un punto de encontro

para o sector onde tiveron ca-
bida dende concellos ou outras
entidades que promocionaron os
seus recursos vencellados a este
sector (rutas de sendeirismo e
acuáticas, instalacións deporti-
vas, carreiras, andainas, etc.),
ata empresas de equipamentos
para o deporte e a aventura e as
especializadas na venda de pa-
quetes turísticos que inclúen ac-
tividades deste tipo. Sportur
Galicia foi tamén un centro de
negocios onde destacou a orga-
nización do 1º Workshop de Tu-
rismo Activo de Galicia no que
participaron maioristas de viaxes
especializados neste sector pro-
cedentes de distintos puntos de
España e que contaron cun com-
pleto programa que os levou a
manter máis de 80 reunións B2B
cos representantes de destinos
de turismo activo presentes no
salón. 

Sportur Galicia foi un evento
único que conxugou turismo e
deporte con educación e coa
adopción de hábitos saudables
que melloran a nosa calidade de
vida. A finalidade foi ofrecer
novas opcións e equipamentos
aos que xa practican deporte e
animar aos demais a que tamén
o fagan. Algúns dos deportes
que estiveron representados
nesta cita foron o ciclismo (in-
fantil e rutas en bici de estrada
e BTT fóra do recinto); wushu;
halterofilia; tiro con arco; bád-
minton; marcha nórdica; pe-
tanca; voleibol; ximnasia
rítmica; esgrima antiga; xadrez;
fitness; pilates e zumba; pentat-
lón moderno-laser run; roller
derby; bodyjump; hockey, etc.
Tamén houbo obradoiros vence-
llados coa nutrición e outros de
realización de nós mariñeiros e
as presentacións do Campus con
Vida do Campus de Ourense, ade-
mais das degustacións de produ-
tos autóctonos no stand de
Porto e Norte.

Medallas
Entregáronse as medallas do

ciclo de probas “Correndo por
Ourense” que organiza o Conce-
llo. Ademais, o salón recibiu a

visita de importantes represen-
tantes dos deportes como a do
presidente do Comité Olímpico
Español, Alejandro Blanco; o di-
rector de comunicación da Real
Federación Española de Fútbol,
Marcos Rocha; as xogadoras con
Enviala F.S. que son campionas
de España de Fútbol Sala; o ga-
ñador da Volta a España 2008,
Ezequiel Mosquera; os xogadores
do Ourense C.F. e os da Unión
Deportiva Ourense; os xogadores
do Río Ourense Termal - Club Ou-
rense Baloncesto e do Monbus
Obradoiro CAB, así como tamén
do subcampión olímpico en
Kayak, Fernando Pimenta, do
Club Ponte de Lima (Portugal).

A paisaxe é a primeira moti-
vación pola que o turista elixe a
Galicia como destino e o I Salón
do Deporte e Turismo contribuiu
a promocionala como o mellor
escenario posible para gozar do
deporte e das actividades ao aire
libre que teñen un valor enga-
dido ao practicalos en Galicia.
Expourense pecha así a primeira
edición de Sportur, dándolle
paso a 18º Salón da Xuventude,
Megaxove,  os vindeiros 5 e 6 de
decembro, coincidindo coa
ponte da Constitución.Inauguración do salón.

Practicando taekwondo.

Gran éxito de participación na
primeira edición de Sportur Galicia 
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N
un pleno da corporación
municipal de Ourense, e
tras unha negociación

entre PP, Democracia Ourensá e
PSOE, chegouse a un acordo para
incorporar a tres persoas máis ao
staff destes grupos políticos. Con
estas fichaxes, a cifra de persoal
eventual no Concello queda en
14, o mesmo número que había
ao final do anterior mandato
cando gobernaban os socialistas
en solitario. Este incremento
supón un incumprimento no pro-
grama electoral do PP, que se
comprometeu a reducir o número
de asesores e tamén a asignación
aos grupos políticos. 

Os catro grupos do Concello
teñen baixo o seu mandato a un
total de 14 asesores. Trátase de
persoal eventual que é nomeado
de forma directa polo alcalde, e
cuxa tarefa conclúe co mandato.
Os soldos deste grupo de traba-
lladores van desde os 20.651,72
euros dos auxiliares cun salario
máis baixo ata os 36.714,16

euros brutos da xefa de gabinete
da Alcaldía. 

O custo en nóminas por este
concepto roza os 375.000 euros
brutos ao ano.  É a mesma cifra
que había ao final do anterior
mandato con trece asesores e
unha directora xeral. 

Tras o últimas tres incorpora-
cións aprobadas polo pleno do
venres, o PP  (a través de xente
asignada á a Alcaldía ou ao seu
grupo político) conta co apoio de
sete persoas. Trátase dunha xefa
de gabinete, unha asesora de po-
lítica de comunicación, tres ase-
soras políticas e dous auxiliares,
unha máis que ata agora. Demo-
cracia Ourensá incorpora dous
novos auxiliares e mantén a ou-
tras dúas persoas. A cambio, se-
gundo o acordo alcanzado co
goberno do PP, renuncia a unha
das súas dúas dedicacións exclu-
sivas, a de Domingo Castro. A
melloría para o PSOE pasa porque
as súas dúas persoas de confianza
pasan ao nivel de cobro máis alto

(asesoras) e ademais deixan de
traballar o 75 % da xornada para
facelo de forma íntegra. Ourense
en Común, pola súa banda, non
realizou ningunha proposta ao
cualificar de “mercadeo” a nego-
ciación e mantén únicamente a
unha auxiliar política. A marea
cuestiona, ademais, que a repar-
tición non é proporcional con res-
pecto aos votos obtidos nas
municipais.

Para as cidades que teñen
entre 75.000 e 500.000 habitan-
tes (Ourense ten 105.893)  as
corporacións teñen a posibilidade
de ter tantos asesores como con-
celleiros electos. É dicir, que en
Ourense por lei podería haber ata
27 persoas nese capítulo de
eventuais, case o dobre dos que
existen actualmente. É o mesmo
límite que se marca para a Depu-
tación que, no seu caso, conta
con 22.

Jesús Vázquez, o alcalde, fixo
referencia no pleno á repartición
de persoal de confianza nas cida-

des gobernadas pola marea, ale-
gando que en ningún caso man-
tense a proporcionalidade con
respecto aos votos que esixían
para Ourense. Na Coruña a marea
goberna con 10 edís e ten 16
asesores, polos 3 do PP que sacou
o mesmo número de concelleiros.

En Santiago a marea ten oito dos
16 asesores  cos que contan na
corporación da capital galega.
Ferrol acumula máis da metade a
pesar de ser segunda forza. Cos
tres novos fichaxes, o custo do
persoal de confianza crece a
375.000 euros ao ano. 

O custo en nóminas a asesores roza os 375.000 euros no
Concello de Ourense

Casa Consistorial de Ourense.

C
oincidindo co 42º ani-
versario da morte do
ditador Francisco

Franco, Ourense en Común ma-
nifestábase  sobre a necesi-
dade de “acabar
definitivamente coas moitas
manifestacións que en Ourense
aínda se manteñen do réxime”,
e avanzaba que levará ao pró-
ximo pleno unha moción pro-
movendo o cambio de
denominación da Praza Alférez
Provisional.

O grupo insiste no funda-
mental de “cumprir coa Lei de
Memoria Histórica” e de “se-
guir a evolucionar”, explicando
que “a ninguén se lle ocorre
seguir chamando General
Franco a Progreso ou Capitán
Eloy a Concordia”. Entenden
que esta praza é “outro vesti-
xio franquista que debeu elimi-
narse do noso rueiro hai

tempo” e conclúen que “cal-
quer demócrata debera enten-
der que non ten sentido seguir
chamándolle Alférez Provisio-
nal” a un espazo que valoran
como “idóneo” para homena-
xear á figura de Vázquez-Gu-
lías, “antes de que a Casa
Taboada”- que se erixe na
praza-, “se perda definitiva-
mente no abandono e a ruína
na que se atopa”, e aprovei-
tando o expediente de honra a
favor do ilustre arquitecto
aprobado recentemente no
Concello.

Malia suxerir o nome de Gu-
lías, o grupo deixa “aberta a
elección” do novo nome para
este espazo, e aposta “porque
sexa a propia veciñanza de Ou-
rense quen o decida mediante
un proceso participativo”.  O
grupo continúa con esta mo-
ción a súa “cruzada por unha

rexeneración democrática real
apremiando á “desaparición dos
símbolos fascistas das rúas e
espazos de Ourense”, como xa
fixeran levando ao pleno a re-
tirada das placas franquistas en
vivendas, apuntando a que “o
Concello aínda non cumpliu con
ese acordo plenario” e  lem-
brando que “tivemos que che-
gar nós ao Concello para que se
retirara a medalla da cidade ou-
torgada ao ditador hai corenta
anos”. 

Martiño X. Vázquez, voceiro
de Ourense en Común, lem-
braba a Francisco Franco como
o “responsable da época máis
triste da nosa historia e de
sumir durante catro décadas a
este país na máis terrible escu-
ridade de represión, medo e
morte” e avoga por “continuar
construíndo un novo relato do
pasado onde se poñan en valor
ás e aos demócratas e non a
quen fixo, apoiou e foi sus-
tento do réxime”. 

Ourense en Común promove
un cambio de nome para a
praza Alférez Provisional 

Praza de Alférez Provisional, en Ourense.

O
urense en Común reiterá-
base alertando da “ex-
trema gravidade” de que

Ourense non conte aínda cun
Plan de Emerxencias Municipal, e
denuncia que o goberno da ci-
dade “non fai os deberes, desou-
vindo os requirimentos da Xunta
e a Confederación Hidrográfica”,
en referencia á situación de seca
que está a sofrer o país.

O grupo pide ás dereitas da ci-
dade “que rectifiquen os seus
erros” no pleno do pasado venres,
o PP “desacreditando” ao presi-
dente da Xunta e á Confederación,
e Democracia Ourensana “negando
o problema”, rexeitando ambos
grupos a proposta de OUeC para
facer un “necesario seguimento
dos recursos hídricos do Concello”.

Ourense “nin tan sequera
temos tal Plan, cando hai máis de
dez anos que é obrigatorio” por
Lei nos Concellos de máis de
20.000 habitantes.”

Extrema
gravidade pola

seca
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O
conselleiro de Política
Social, José Manuel
Rey Varela, mantivo no

seu despacho de San Caetano
unha reunión de traballo co
alcalde do Carballiño, Fran-
cisco José Fumega Piñeiro, co
obxectivo de abordar a situa-
ción e as necesidades existen-
tes neste municipio ourensán
en materia social. O titular au-
tonómico fixo un repaso dos
principais servizos prestados
pola Xunta nesta localidade, o
que inclúe a escola infantil
Calvo Sotelo, pertencente á
rede de escolas infantís Galiña
Azul e que oferta 61 prazas a
través de catro unidades. A
administración autonómica in-
vestiu o pasado ano preto de
6500 euros en obras de me-
llora nestas instalacións.

No que respecta á área de
maiores, levouse a cabo a
construción dun novo centro
de titularidade autonómica
con 25 prazas residenciais
para persoas dependentes

para as que a Xunta inviste
máis de 323.000 euros. Estas
novas prazas súmanse ás 24
prazas residencias para per-
soas autónomas xa existentes
na localidade. Así mesmo, o
Servizo de Axuda no Fogar in-
crementouse nun 38,16% nos
últimos dous anos, o que
supón a posta a disposición
dos veciños e veciñas que o
precisen de 33.672 horas,
chegando así a unha ratio de
atención de case o 98%. O ob-
xectivo é ofrecer servizos de
calidade que respondan ás ne-
cesidades dos nosos maiores,
tal e como trasladou o conse-
lleiro ao rexedor.

Ambos mandatarios acorda-
ron que continuarán estu-
dando posibles novas vías de
colaboración entre as dúas ad-
ministracións, co fin de mello-
rar os servizos e equipamentos
de atención aos cidadáns no
Carballiño, e conseguir así
unhas mellores e máis eficaces
políticas sociais.

A Xunta repasa os servizos
que presta en materia
social no Carballiño 

José Manuel Rey Varela con Francisco José Fumega Piñeiro.

T
urismo de Galicia, vén de
promover un ano máis, a
campaña Outono gastro-

nómico co obxectivo de promo-
ver a singular gastronomía en
combinación coas agradables
estadías nas casas de turismo
rural da nosa comunidade con
modalidades e prezos moi atrac-
tivos. A delegada da Xunta en
Ourense, Marisol Díaz Mouteira,
visitou a Casa Grande de Cristo-
sende (A Teixeira. Ourense) na
Ribeira Sacra e comprobou os
menús que este establecemento
ofrece aos visitantes do Outono
Gastronómico. 

En Ourense, 21 locais, dos
89 de Galicia, forman parte
desta consolidada iniciativa de
turismo rural que se prolonga
ata o 17 de decembro. “Con
este programa perseguimos di-
namizar o turismo no eido rural
e favorecer a desestacionaliza-

ción neste período” indicou
Marisol Díaz, quen engadiu que
estes obxectivos se están a
cumprir á vista dos resultados
das once edicións celebradas.
En opinión da delegada, a
oferta do Outono Gastronómico
“convértese nunha excelente

oportunidade para atraer turis-
tas de fóra, pero tamén para
que os propios galegos poidan
descubrir e gozar da paisaxe,
da gastronomía e da calidade
dos establecementos rurais de
comarcas que aínda non coñe-
zan”.

Outono Gastronómico favorece a
desestacionalización da oferta turística 

Mar, primeira á dereita, explica os menús da Casa Grande de Cristosende.

O
conselleiro de Sanidade
Jesús Vázquez Almuiña,
presentou o proxecto de

construción do novo centro de
saúde de Pereiro de Aguiar, que
contará cunha superficie cons-
truída de 682,17m2. O prazo de
execución da obra está previsto
en 16 meses. Almuiña visitou
os terreos onde a Xunta de Ga-
licia ten previsto construír o
centro, cun orzamento de lici-
tación de 1.124.785,87 euros.
O Concello de Pereiro de Aguiar
ten na actualidade 3.499 tarxe-
tas sanitarias adscritas, das
que 276 son de pacientes en
idade pediátrica.

O Servizo Galego de Saúde xa
realizou un plan funcional para
construír un novo centro de
saúde neste concello. A superficie
quedará distribuída nunha en-
trada con vestíbulo con espazo
para camillas, recepción e mos-
trados e unha zona de espera. Na
área de asistencia sanitaria de
adultos contémplanse tres con-

sultas de medicina xeral, dúas de
enfermería, unha consulta da mu-
ller con aseo, unha sala poliva-
lente e unha sala de espera. Na
área pediátrica haberá unha con-
sulta de pediatría, unha de enfer-
mería pediátrica, e unha sala de
espera.

Así mesmo, o novo centro de

saúde contará con área de per-
soal/administración, con sala
de xuntas, aseos e vestiarios;
ademáis doutros espazos con
servizos comúns como aseos
públicos adaptados, aseos de
pediatría con cambiadores, al-
macén de residuos sanitarios,
entre outros. 

O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, presentou o proxecto.

Sanidade investirá 1,1 millóns de euros
na construción do novo centro de saúde

de Pereiro de Aguiar
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O
urense acolleu o 18 de
novembro  o encontro
“Hai Mareas”, no que

máis dun cento de persoas ven-
celladas ao movemento munici-
palista galego partillaron
ferramentas, metodoloxías e ex-
periencias co obxectivo de “mirar
cara ao 2019 desde a boa praxe
na xestión municipal, tomando os
exemplos de Coruña e Compos-
tela, que están poñendo os con-
cellos ao servizo da cidadanía”.

O alcalde de Santiago de Com-
postela, Martiño Noriega, xunto
ao voceiro de Ourense en Común,
Martiño Xosé Vázquez, abriron o
encontro manifestando a “nece-
sidade de compartir estes espa-
zos de reflexión, debate e
traballo” para “aprender e reivin-
dicar xuntas a capacidade do mu-
nicipalismo na transformación da
autonomía social e local”.

Durante a mañá, tres mesas de
traballo abordaron simultanea-

mente as metodolo-
xías organizativas de
cada proceso munici-
palista, as experien-
cias participativas
desenvolvidas en con-
cellos como o da Co-
ruña e Compostela, e
o funcionamento in-
terno das propias ins-
titucións, desde as
vivencias en primeira
persoa de Martiño No-
riega, alcalde de San-
tiago de Compostela,
de edís da Marea At-
lántica, Compostela
Aberta, Marea de
Vigo, e Ourense en
Común, e de deputa-
das de En Marea no
Parlamento galego.

Xa pola tarde, o salón de actos
da Biblioteca pública acolleu tres
palestras abertas.  Desde as catro
e media, durante a primeira das
palestras, dinamizada polo edil
de OUeC, Miguel Doval, puxé-
ronse en común as conclusións
das mesas de traballo matinais,
coincidindo e facendo fincapé na
necesidade de “abrir máis aínda
as institucións á participación ci-
dadá”, vencellando a vida insti-
tucional coa extitucional, e
fortalecendo un “espazo común e
fraterno onde as mareas camiñe-
mos xuntas”. 

Na segunda palestra da tarde,
baixo o título de “contrapoder” e
coa participación de movementos
e organizacións sociais como a
Mocidade republicana galega,
Stop Desafiuzamentos, a Plata-
forma Non ao TTIP, a plataforma
en Defensa da Sanidade Pública,
a organización estudantil ANEGA,
ou a Masa Crítica de Ourense, o
debate centrouse no que os mo-
vementos da rúa precisan do mu-
nicipalismo e das propias
institucións. 

Na recta final do encontro,
Jorge Duarte (concelleiro no go-
berno de Compostela), María Gar-
cía (concelleira no goberno da
Coruña), Xosé Lois Jácome (con-

celleiro da Marea de Vigo), e Mar-
tiño X. Vázquez (voceiro de
OUeC), avaliaron o camiño perco-
rrido polo municipalismo ata
hoxe, e as perspectivas, obxecti-
vos e  retos que se plantexan no
momento político actual, e de
cara á cita electoral de 2019.

No peche da xornada, o al-
calde de A Coruña, Xulio Ferreiro,
xunto á concelleira de Ourense en
Común, Ledicia Piñeiro, concluí-
ron que “é preciso máis e mellor
municipalismo, porque merece-
mos limpar as institucións de la-
dróns, corruptos, acosadores, e
podemos facelo”.  Xuntas avalia-
ron o nefasto goberno de Jesús
Vázquez na Alcaldía de Ourense,
“unha cidade paralizada, fronte
aos bos exemplos de Compostela,
A Coruña e Ferrol”, e é que si “se

pode ter renda municipal, se
pode ser transparentes nas con-
tratacións, se pode facer que nin-
gún neno ou nena quede atrás e
poidan comer nas súas escolas,
que podemos ter terrazas nas
rúas sen que sexan un perigo,
que podemos ter o monte limpo
e vivo...” e infinidade de  probas
máis de que “miramos ao inimigo
de fronte e con valentía, desa-
fiándoo,  porque somos a xente
común e levamos moita fartura
enriba”.

Concluídas as intervencións o
artista O Neno Elliot puxo a nota
musical á xornada de traballo, in-
terpretando o tema “Venceremos
nós”, un “canto optimista e es-
peranzador para un cambio polí-
tico desde abaixo, feito pola
xente, desde a rúa”.

Nace en Ourense o xérmolo para unha rede municipalista galega

A parálise do goberno de Jesús Vázquez en Ourense fronte aos bos
exemplos de Compostela, A Coruña e Ferrol foi un tema recorrente 

Martiño Vázquez, de Ourense en Común,  con
Martiño Noriega, alcalde de Santiago.

Ledicia Piñeiro, de Ourense en Común e Xulio Ferreiro, alcalde da Coruña.

O
urense en Común denuncia a rei-
terada negativa do concelleiro
responsable de Servizos Xerais,

Jorge Pumar, para facilitar os datos refe-
rentes ás medicións do gas radón toma-
das nas dependencias municipais
alegando que “está agardando por unha
segunda medición”, eludindo pronun-
ciarse sobre “cando se recolleron os pri-
meiros datos, nin cando se realizará a
segunda medida”.

“Levamos semanas pedindo a primeira
medición e négasenos”, explica Martiño
X. Vázquez, voceiro de Ourense en
Común, que conclúe que “estamos segu-
ras de que os resultados son alarmantes
e obrigarán ao Concello a reubicar ao

persoal”, xa que “é posible que algúns
espazos deste Concello non soporten nin
o máis mínimo informe de prevención de
riscos laborais”. 

Ledicia Piñeiro plantexaba esta cues-
tión na xunta de área de Persoal, e a
concelleira responsable, Flora Moure, ma-
nifestou o seu “total descoñecemento”
sobre as medicións de radón nin sobre os
informes de prevención de riscos laborais
nas dependencias municipais, confir-
mando que “non hai previstas medidas
nin traslados para mitigar o impacto do
gas sobre as traballadoras”. 

Ourense en Común valora emprender
accións legais contra o goberno por un
posible delito contra a saúde pública

“por non manter informadas ás traballa-
doras, nin tomar medidas preventivas”.  

A exposición ao radón é a  segunda
causa de cancro de pulmón en España e
Ourense é un dos concellos á cabeza no
índice de exposición ao gas, pero “para
o PP semella que é tan invisible o gas
como a problemática que pode provocar”. 

“De novo presenciamos a desidia e
falta de responsabilidade deste go-
berno”, que está moi lonxe de antici-
parse para cumprir a Directiva Europea
2013/59/EURATOM que entrará en vigor
o próximo 8 de febreiro, e que obrigará
a realizar medicións periódicas en espa-
zos de traballo en áreas de risco, a esta-
blecer niveis de referencia para as

concentracións do gas, emprender ac-
cións para protexer a saúde dos traballa-
dores, e a dar a coñecer o problema entre
a poboación, garantindo información
local relativa á exposición ao radón e aos
riscos asociados para a saúde.

Ourense en Común cre que os funcionarios
municipais están en risco polo gas radón
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X
a se atopan fina-
lizados os traba-
llos de instalación

da nova sinalización tu-
rística no Camiño de San-
tiago ao seu paso de
Mos, que hoxe se achega-
ron a ver Nava Castro, di-
rectora da Axencia de
Turismo de Galicia e Ig-
nacio López-Chaves, de-
legado territorial da
Xunta de Galicia en Vigo,
que estiveron acompaña-
dos pola alcaldesa de
Mos, Nidia Arévalo, Sara
Cebreiro, concelleira de
Cultura e Turismo, demais
membros do equipo de goberno
local e integrantes da Mesa do
Camiño do Concello de Mos;
para o que realizaron todos
xuntos o tramo a pé que vai
dende o albergue de peregrinos
da Veigadaña ata o Pazo de
Mos.

A instalación desta sinaliza-
ción foi posible grazas ó conve-
nio de colaboración entre a
Axencia Turismo de Galicia e a
administración local mosense
para a sinalización para a posta
en valor da marca ‘Mos, a Rosa
do Camiño’.

Grazas ao devandito conve-
nio realizaranse unha serie de
actuacións con orzamento de
20.892,27 euros dos cales
15.041,25 euros foron financia-
dos pola Axencia Turismo de Ga-
licia e os 5.851,02 euros
restantes asumiunos o Concello.

Os sinais que se instalaron
teñen o obxecto de aportar in-
formación e promocionar a acti-
vidade turística de interese e
ámbito local e conteñen a
Marca Turística de Galicia.

Os elementos de sinalización
que se instalaron e que foron
colocados ao longo do Camiño
de Santiago Portugués ao seu
paso por Mos inclúen tres tipos
de sinais tales coma frechas de
madeira, tótems de benvida e
carteis-directorio planimétricos
culturais.

A finalidade deste proxecto de
sinalización direccional é que os
peregrinos non se perdan nin se
desvíen da ruta. O obxectivo
principal desta actuación é que
o peregrino saiba cando entra e
cando sale de Mos e que durante
o tramo mosense se sinta o máis
a gusto e o máis cómodo posi-

ble; e, por suposto, sen sufrir
ningún tipo de incidente.

O Concello de Mos nunca es-
quece que é un municipio do
Camiño e, sabedor de que ser
paso do Camiño de Santiago é o
seu principal activo cultural e
turístico, pon o máximo em-
peño en coidar, mellorar e im-
plementar dito activo.

Esta iniciativa da posta en
valor da marca ‘Mos, a Rosa do
Camiño’, comezando por este
proxecto de sinalización do Ca-
miño de Santiago ao seu paso
por Mos, foi abordada e apro-
bada pola Mesa local do Ca-
miño, constituída o 28 de
febreiro do presente ano. A
Mesa do Camiño constituiuse xa
baixo o paraugas da marca ‘Mos,
a Rosa do Camiño’. Quérese po-
tenciar esta marca por ser a rosa
o símbolo municipal represen-
tado na bandeira e o escudo lo-
cais, ademais do principal
emblema cultural da localidade,
coa Festa da Rosa á cabeza; ce-
lebración que foi declarada de
Interese Turístico de Galicia fai
dous anos.

Así que, para poñer en valor
e potenciar dita marca, deci-
diuse sinalizar todo o Camiño
de Santiago Portugués ao seu
paso por Mos con sinais direc-
cionais que lles sirvan de orien-
tación aos moitos peregrinos
que pasan pola localidade mo-
sense. 

Este proxecto de sinalización
do Camiño inclúe un modelo de
sinal e panel informativo con
datos moi completos mediante
o que os camiñantes, nada máis
saír do Porriño, teñen informa-
ción do tipo: cantos quilóme-
tros lles quedan ata o Pazo de

Mos, que ao chegar ao Pazo ato-
paranse tamén cun albergue de
peregrinos, tenda, bar, restau-
rante, cafetería, etc. Este pro-
xecto está rexido pola
normativa establecida polo Xa-
cobeo.

Tras a andaina realizada
polos representantes autonómi-
cos, membros do goberno local
e integrantes da Mesa do Ca-
miño do Concello de Mos, cele-
braron unha reunión no Pazo de
Mos na que se abordaron as ini-
ciativas a acometer no tramo
mosense do Camiño Portugués
ás que a directora da Axencia de
Turismo, Nava Castro, manifes-
tou o seu apoio tales coma ins-
talación de cubre contenedores
de madeira, organización dun
programa de actividades cultu-
rais, mellora do propio tramo do
camiño con obras de optimiza-
ción do firme e do sistema de
recollida de augas pluviais e es-
tudiarase tamén a posibilidade
de crear algunha área de des-
canso tipo merendeiro.

Mesa do Camiño
Pola súa banda as represen-

tantes municipais, Arévalo e Ce-
breiro, anunciáronlles ós
integrantes da Mesa do Camiño
que a oficina de turismo que se
atopa en Sanguiñeda xunto ao
supermercado Gadis será trasla-
dada a uns metros, xunto á Ca-
pela das Angustias, para que se
atope sita en pleno Camiño de
Santiago e os peregrinos que
desexen pedir información non
teñan que desviarse en absoluto
da súa ruta.

Por último, alcaldesa e conce-
lleira informaron de que antes de
que remate o 2017 convocarase
a última Mesa do Camiño do ano.

Instalada a sinalización turística que pon en
valor a marca local ‘Mos, a Rosa do Camiño’

D
esde a executiva do par-
tido en Vigo trasladan a
sua grande preocupación,

ante a situación de ausencia dun
falla de un modelo museístico
para a cidade de Vigo e a inexis-
tencia dunha política cultural,
merecente de tal nome. O secreta-
rio local da formación galeguista
en Vigo, Xoán Antonio Cortés, in-
dica que neste campo, non se ten
avanzado nada nos últimos anos.
Polo contrario, constátase un re-
troceso moi importante, nunha ci-
dade como Vigo que é unha das
cidades do Estado máis activas
culturalmente.

Diante desta situación, os gale-
guistas urxen ao goberno local á
posta en marcha con urxencia dun
plan de museos da cidade, con do-
tación económica adecuada.

Os galeguistas propoñen unha
política cultural que asegure
unha programación completa nos
diferentes espazos e que defina
claramente as liñas programáticas
de cada un dos centros.

Ao tempo, dende Compromiso
por Galicia Vigo, consideran es-
pecialmente delicada a situación
do museo Marco, debido á impor-
tante reducción das achegas do

goberno do Estado e da Xunta de
Galicia. É mais do que necesaria
a colaboración entre as adminis-
tracións responsables da xestión
da cultura.

Por iso, solicitan ao excmo. sr.
Alcalde de Vigo, que tente abrir
canles de diálogo tanto coa Xunta
como co goberno do Estado, co
fin de que volvan ao Padroado do
centro co conseguinte incremento
das achegas ao orzamento do
mesmo, tendo en conta que as
actuais son escasas e non dan
unha óptima cobertura aos gastos
que implica o mantemento dun
contedor cultural deste tipo.

En caso de non teñan éxito
estas xestións, a forza gale-
guista, propón que sexa o Conce-
llo de Vigo, quen asuma con
fondos propios o mantemento
deste museo referencial da ci-
dade. Por último, reclaman unha
inmediata mellora na situación
concreta de equipamentos cultu-
rais como a Pinacoteca, o Verbum
ou o Centro de Arte Fotográfica
de Vigo, os cales carecen dunha
planificación e programación
adecuada o que leva a que teñan
unha nula interación co tecido
cultural da nosa cidade.

CxG considera necesario un
modelo museístico para Vigo

O
partido galeguista acusa
ao Concello de Vigo de
non dar dar a importancia

debida a un atractivo turístico de
valor internacional, que podería
ser un revulsivo económico nas
zonas do seu percorrido, e insta a
un acordo e colaboración entre a
Xunta de Galicia e o Concello de
Vigo para lograr unha urxente si-
nalización oficial do tramo vigués. 

O Secretario local de CxG en
Vigo, Xoán Antonio Cortés, en
nota de prensa, lamenta que,
pese a ser un dos tramos oficiais
recoñecidos pola Lei de Patrimo-
nio da Xunta de Galicia desde
abril de 2016, non se teña reali-
zado ningunha actuación oficial
sobre a sinalización do seu treito
vigués, polo que é cada vez máis
habitual atoparse con peregrinos
perdidos polas rúas e parroquias
de Vigo tentando seguir unha
senda oficial inexistente.

Esta situación provoca que
sexan voluntarios ou asociacións

de veciños quen tenten facer unha
sinalización axeitada, pero de que
fan de xeito altruista, pero non
oficial, co pintado de frechas ama-
relas indicadoras do Camiño en
distintas zonas de Vigo, tentando
guiar aos peregrinos dende a súa
entrada pola parroquia costeira de
Saiáns ate a saída polos montes
da Madroa e Teis. 

Xoán Cortes indica que o Ca-
miño portugués pola Costa debe
ser unha aposta turística de fu-
turo, dun gran potencial nas pa-
rroquias do seu percorrido.

Pese a estas deficiencias e o
abandono institucional, a ruta que
pasa por Vigo gaña en peregrinos
mes a mes e ao longo do ano 2017
foi percorrida por máis de 4.000
persoas, cando no seu primeiro
ano xa foi utilizada oficialmente
por 2.600 peregrinos. Os galeguis-
tas resaltan o valor do turismo e a
necesidade dunha estreita colabo-
ración entre todas as administra-
cións implicadas na sua xestión.

CxG denuncia o abandono do
Camiño Portugués en Vigo
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O
Alcalde de Arbo, Hora-
cio Gil, promociona a
Festa da Lamprea e o

patrimonio enogastronomico e
cultural de Arbo, con motivo da
Semana Cultural das Federacións
de Casas e Centros Rexionais de
Lleida. 

Co título “Arbo, Capital Mun-
dial da Lamprea” enogastrono-
mia e cultura milenaria”, no
Centro Galego de Lleida, ante
máis dun centenar de persoas,
entre os que se atopaban o te-
nente de alcalde do concello de
Lleida e concelleiros do mesmo,
o presidente da federación de
centros e casas rexionais de
Lleida, a xunta directiva da casa
de Galicia en Lleida,represen-
tantes de distintas casas de Ga-
licia en España así como
ademais doutro público asis-
tente, Horacio Gil explicaba que
Arbo é gastronomía, pero tamén
é natureza, é aventura ao aire
libre, é turismo rural, é enotu-
rismo, é relax, é cultura e tradi-
ción, e tamén unha segunda
casa para calquera turista que
se achegue a este municipio lin-
dante con Portugal e desde o
que se pode chegar a Vigo en
menos dunha hora para delei-
tarse coas súas xoias arquitec-
tónicas, ou a Santiago ou O
Porto en pouco máis de hora e
media. Cara a especial relevan-
cia á Festa da Lamprea, a festa
gastronómica máis antiga de
Galicia, declarada de interese
turístico nacional e que se cele-
bra o último fin de semana de

Abril, celebrándose no ano 2018
a LVIII Edición os días 27, 28 e
29 de abril. Por estas datas,
Arbo multiplica a súa poboa-
ción, e os 3.500 habitantes
deste municipio pontevedrés,
reciben con agarimo e amabili-
dade aos visitantes de pobos
veciños e afastados, que se
achegan para gozar dun sabo-
roso fin de semana no recinto
de Arbomostra.

Durante a conferencia Hora-
cio Gil tamén aseguro que falar
de Arbo é falar de lamprea e
viño e que tal é a relevancia en
Arbo, que a lamprea e as uvas
forman parte do escudo e a ban-
deira do municipio. A Lamprea
leva máis de 500 millóns de
anos no planeta, é o vertebrado
máis antigo do que se ten cons-
tancia, e vese que o Miño é o
hábitat máis óptimo para pre-
servar a súa ‘boa saúde’, porque
ano tras ano, regresa a desovar
alí despois de pasar gran parte

da súa vida no mar. O segredo
para a pervivencia deste curioso
animal, tamén coñecido como o
vampiro mariño, é a sustentabi-
lidade na súa pesca, e é que
aínda se conservan os métodos
tradicionais de hai máis de
1.000 anos, dise mesmo que
poden ser da época romana.
Trátase das “ pesqueiras”, unhas
barreiras ‘naturais’ encaixadas
na canle que capturan as pezas
sen esquilmar o río entre os
meses de xaneiro a maio, cando
está aberta a veda. 

Durante a estancia do Al-
calde e outros membros da cor-
poración arbense, foron
recibidos en “A Paeria” Concello
de Lleida polo Alcalde e o te-
nente de alcalde que lles ensino
as instalacións municipais e in-
tercambiaron agasallos, sempre
acompañado por membros da
casa de Galicia en Lleida e o
presidente das casas e federa-
ciónes rexionais de Lleida.

Horacio Gil promociona Arbo en Lleida

O
Goberno local de Monda-
riz cualificou de “inacep-
table” o abandono

sanitario en que quedará o mu-
nicipio ao quedar sen pediatra
dende hoxe e ata o vindeiro 15
de xaneiro “deixando absoluta-
mente desprotexido ao sector
máis vulnerable da poboación,
como son os nenos e nenas”.

Para o executivo que preside
Xoán Carlos Montes Bugarín, é
“inadmisible que, unha vez máis,
se xogue coa saúde dos veciños
e veciñas” un feito xa grave de
por si, pero que acada unha

maior dimensión “cando os afec-
tados son os nosos fillos e fillas”.

E impensable que calquera
municipio, e máis un enclavado
no medio rural, poida permane-
cer máis dun mes e medio sen
pediatra “obrigando á veciñanza
a facer longos desprazamentos
para conseguir atención sanita-
ria para os seus nenos e nenas”,
asegura o alcalde de Mondariz
que asegura “non entender que
por unha banda o Goberno ga-
lego fale da necesidade de frear
o despoboamento do rural e
asentar á veciñanza, e por outro

cada vez lles reste máis servizos
básicos, imprescindibles para
ese asentamento que tanto
anuncian”.

O Concello de Mondariz, que
iniciará unha recollida de firmas
entre a veciñanza, adiantou que
utilizará “todos os medios que
estean ao noso alcance para aca-
dar o restablecemento do ser-
vizo”  porque, asegura o Montes
Bugarín “xa non se trata de cores
políticas ou ideoloxías, senón de
defender un servizo sanitario
digno para todos e todas, algo
que afecta a toda a poboación”.

Mondariz considera “inaceptable” estar
sen pediatra ata o 15 de xaneiro 

O
Concello das Neves de-
cretou de urxencia repa-
racións en estradas, no

saneamento e no alumeado. Ade-
máis a limpeza de instalacións e
adquisición de contedores.

O goberno municipal infor-
mou da celebración dun Pleno
extraordinario no cal se propu-
xeron tres modificacións orza-
mentarias para dotar partidas
necesarias para facer fronte a
gastos urxentes derivados dos
incendios que afectan a servizos
esencias. A proposta de case
150.000 euros foi aprobada con
votos a favor do BNG e PSOE e
co voto en contra do PP.

No mesmo Pleno deuse conta
da contratación de emerxencia
por decreto de diversas repara-
cións en servizos como o alu-
meado no cal deben reporse
farolas, cadros e alomenos 9000

metros de cableado. Repara-
cións en saneamento, limpezas
e adquisicións de contedores
suman máis de 102.000 euros.

Outras reparacións están
sendo xestionadas a través dos
seguros, o campo de fútbol, as
piscinas, o colexio, varias esco-
las unitarias que sufriron danos
de diversa consideración.

O Alcalde Xosé Manuel Ro-
dríguez Méndez, explica que
“os danos en bens públicos cal-
culados e constatables neste
momento superan os 500.000
euros. Administracións como a
Xunta o Estado e a Deputación
adiantaron a súa intención de
acordar ou negociar convenios
para sufragar os gastos de repa-
ración pero tamén deben cola-
borar a medio e longo prazo no
oportunidade de renacer As
Neves”.

As Neves modifica o seu
orzamento en case

150.000€ para facer fronte
aos custes de reparación de
servizos públicos esenciais

O
Concello das Neves ven
de rematar as obras na
escola de Cerdeira que

abordaron a reposición do te-
llado para evitar filtracións de
auga e recuperar a seguridade
das persoas.

Este proxecto inclúe outras
reparacións en tellados como os

da escola de Vide e o do edifi-
cio da antiga Cámara Agraria.

As obras son subvencionadas
a través da financiación do Plan
Concellos e ascenden a canti-
dade de 31.000 euros.

A iniciativa vai incluida den-
tro dun programa de arranxos
en varios edificios públicos.

Remátase a primeira fase
das obras de reparación da

Escola de Cerdeira



NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Decembro de 201718

Novas da Raia
Redacción PONTEVEDRA

D
espois de máis de dous
anos de lexislatura,
dende o PP comproba-

mos que, pleno tras pleno, o Al-
calde segue a confeccionar as
ordes do día segundo lle con-
vén, introducindo por un lado
asuntos que non son competen-
cia de Pleno que si vota e, pola
contra, aqueles que non lle in-
teresa votar, as trata como
rogos, a pesar de que si son cla-
ramente competencia do Pleno.

Ademais, dende o PP, quere-
mos denunciar ao Alcalde polo
incumprimento reiterado e con-
tinuo de distintos acordos ple-
narios, como foron o caso da
modificación das ordenanzas de
vehículos (ITVM) e Plusvalías, a
Convocatoria da Comisión de Se-
guimento da obra de Canedo
para que esta emita o seu di-
tame e, por suposto, a non crea-
ción e convocatoria da Comisión

de Seguimento para investigar e
analizar os distintos contratos
externos realizados por este go-
berno municipal no que vai de
lexislatura.

Dicir tamén que o Alcalde
tomou como práctica habitual
convocar Comisións Informati-
vas sen cumprir cos prazos mí-
nimos de tempo, regulados por
Lei, para facilitar a participa-
ción dos membros da Corpora-
ción Municipal que non teñen
dedicación, cando os asuntos a
tratar non son para nada urxen-
tes, o que nos fai pensar que se
trata dunha nefasta planifica-
ción e nula previsión dun go-
berno que vai á deriva ou ben,
que sería o máis grave, trata de
ocultar a documentación para
imposibilitar a normal participa-
ción e transparencia na fiscali-
zación e control da acción do
goberno por parte da oposición. 

Por último, despois de máis
dun ano de que o Pleno apro-
bara a creación desta Comisión
de Seguimento das privatiza-
cións e contratos externos e,
despois doutro acordo plenario
no que se reprobou ao Alcalde
por estes incumprimentos,
este, unha vez máis, sáltase a
legalidade e as súas responsa-

bilidades ao non ter a valentía
suficiente de convocar a mesma
e entregar, dunha vez por
todas, aos partidos da oposi-
ción toda a documentación re-
ferente aos contratos externos,
si é que existen, e os listados
coas facturacións completas
destas empresas contratadas
ata a data.  

O PP acusa de antidemocrático ao alcalde de Ponteareas
polo incumplimento de acordos plenarios

O
Goberno tripartito do
Sr. Represas non conta
toda a verdade sobre a

mellora na recadación do Con-
cello, derivada principalmente
do Imposto sobre Bens Inmo-
bles (IBI) ou Contribución,
que recadou este ano pasado
máis de 3,1 millóns de euros,
un 35% máis que en anos an-
teriores, o que supón case 1
millón de euros máis que po-
dería destinar a baixar outros
impostos.

O Goberno municipal levou ó
Pleno pasado unha modifica-
ción no IBI, que consistía ex-
clusivamente en aplicar

bonificacións para determina-
dos colectivos, e que aínda que
foi aprobada por todos os mem-
bros da Corporación municipal,
segundo o informe do Interven-
tor, non vai ter incidencia sobre
a maioría dos veciños.

Este imposto aínda que é re-
cadado polos Concellos non é
potestade do Alcalde nin do
seu Goberno mudar libremente
os Valores Catastrais das pro-
piedades, que se fixan por Lei
a nivel estatal. 

En Ponteareas, o tipo impo-
sitivo que se aplica no IBI
dende fai 7 anos é do 0,4%, o
mínimo que permite a Lei, e que

foi reducido polo goberno Popu-
lar no ano 2009, cando o Minis-
terio, daquela gobernado polo
PSOE en Madrid, obrigou ó Con-
cello a actualizar os valores ca-
tastrais que levaban máis de 20
anos sen actualizar, e a única
opción que se logrou negociar,
naquel momento, co Catastro foi
que a aplicación deses novos va-
lores catastrais se fixera durante
10 anos, de tal xeito que os ve-
ciños non comezaron a pagar
polo 100% dos novos valores
das súas vivendas.

Xa na actualidade, despois
de que pasaron máis de 5 anos
dende que en Ponteareas se

fixo esta revisión, a Lei do Ca-
tastro permite revisar nova-
mente ditos valores, cunha
variación máxima do 10%, e
que non afectará a todas as vi-
vendas e propiedades urbanas
por igual.

Polo tanto, afirma Belén Vi-
llar, este Goberno tripartito non
fai máis que enganar ós cida-
dáns de Ponteareas, afirmando
que vai a reducirse a contribu-
ción, porque o tipo impositivo
non poden baixalo porque xa se
está aplicando o mínimo e tam-
pouco poden baixar os valores
catastrais, máis alá que o que
permite o Catastro.

A recadación do IBI aumenta un 35% en 2016

Serán de 
Presentación do
libro “Mulleres
de Gargamala!”

O
domingo 10 de decembro
a partir das 17 horas da
tarde terá lugar un serán

especial na Casa parroquial de
Mourelle en Gargamala (Concello
de Mondariz) co gallo da presen-
tación do libro "Mulleres de Gar-
gamala!" que a etnomusicóloga
Xulia Feixó e o folklorista Gui-
llerme Ignacio acaban de publicar
na colección Chave Mestra que
edita aCentral Folque. 

Estarán acompañadas polos
grupos locais O Son do Rio, Gui-
riñas de Castromao  e Cantarille-
gas de Castromao. O acto será
conducido por Elena Pérez
"Leni".  Ao final haberá un palco
aberto para todas aquelas per-
soas que queiran seguir facendo
a festa.

O
Portavoz Municipal de
ACiP Juan Carlos González
Carrera manifesta publica-

mente que o seu grupo non vai
seguir permitindo que o Alcalde
siga utilizando a páxina Web do
Concello coma se fose algo pri-
vado e para insultar á oposición e
non dicir a verdade.

O grupo Municipal ACiP puxo a

disposición dun despacho de avo-
gados o que o Alcalde Sr Represas
está a realizar coa pagina Web e
estudase denuncialo por unha pre-
sunta prevaricación por utilización
de diñeiro público en interese da
súa imaxe e do propio goberno. 

O Sr Represas utiliza a páxina
Wep do Concello para arremeter
contra a oposición no Concello

pero sempre con mentiras e en
moitos casos dando datos erróneos
para tentar confundir á cidadanía.

A mais este grupo advertiullo
en diferentes ocasións facendo
caso omiso o mesmo o cal nos
parece que o está realizando
como feitos consumados e unha
falta de respecto aos grupos da
corporación que formamos a

maioría deste Concello.
A Web ten que ser unha ferra-

menta de divulgación, promoción
e información deste Concello e
non un xoguete que o Alcalde
utiliza para insultar arremeter
contra a oposición coma se fose
un medio privado. 

Dita denuncia tamén irá diri-
xida contra a persoa contratada do

gabinete de prensa que realiza as
propias notas de prensa para re-
alizar unha campaña encuberta de
imaxe do alcalde e do propio go-
berno e esconder a súa incompe-
tencia en gobernar este Concello.

É curioso que este goberno de
repartición de poder a Concellería
de transparencia é do Concelleiro
socialista Benito Márquez que dá
como resposta a calada. 

ACiP xamais quere xudicializar
a vida municipal pero a situación
de abuso de poder do Alcalde é
inasumible neste momento. 

ACIP advirte ao alcalde que o denunciará por prevaricación
polo uso partidista da web municipal
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A
Xunta de Galicia liderará o
proxecto de cooperación
para mellorar o estado de

conservación das especies migra-
torias no Miño mediante o reforzo
das poboacións e o incremento
da súa mobilidade. Así o anun-
ciou hoxe a conselleira de Medio
Ambiente e Ordenación do Terri-
torio, Beatriz Mato, na presenta-
ción do proxecto INTERREG V
España-Portugal Migramiño-
Minho para a posta en marcha de
medidas que garantan a preserva-
ción das canles fluviais e de es-
pecies como o salmón, a anguía,
o reo, o sábalo, a saboga e a lam-
prea mariña ante a súa redución
progresiva.

Trátase, segundo indicou a
responsable do departamento au-
tonómico, dun proxecto de con-
servación no Miño centrado nos
peixes migradores, que se desen-
volverá dende o encoro de Friei-
ras ata a desembocadura do río,
case dous quilómetros. Unha ini-
ciativa baseada en tres eixos de
acción como son facilitar a mo-
bilidade das especies mediante a
eliminación de obstáculos nas
canles e a instalación de disposi-
tivos innovadores de franqueo; o

reforzo das poboacións a través
da traslocacións e da creación
dos stocks reprodutores; e a re-
dución da presión humana fo-
mentando o aproveitamento
sostible das especies e a recupe-
ración medioambiental das mar-
xes da ribeira.

En relación á mellora da mobili-
dade, a conselleira de Medio Am-
biente e Ordenación do Territorio
sinalou que, tras os estudos corres-
pondentes, en setembro de 2018
poderanse eliminar e permeabilizar
oito obstáculos presentes nas can-
les fluviais, que, no caso de Galicia,
centraranse nas dos ríos Deva, Ca-
selas, Furnia e Pego. 

Sobre o reforzo das poboa-
cións das especies migratorias,
Beatriz Mato indicou que “actua-
remos para mellorar o estado de
conservacións das especies em-
blemáticas na conca, como son o
salmón e a anguía” e, para iso,
realizarase unha traslocación de
exemplares xuvenís de anguía,
isto é, o traslado destas especies
a localizacións augas abaixo co
fin de atopar as condicións idó-
neas para o seu desenvolve-
mento. En concreto, serán
transportados desde o encoro de

Frieira 2.600 quilos de anguía, o
que equivale a 1,2 millóns de
exemplares. 

Con respecto ao salmón, trata-
rase de crear stock reprodutor,
que, unha vez reproducidos,
serán liberados en afluentes do
tramo internacional do Miño. Por
medio deste actuación, pode-
ranse soltar preto de 40.000
exemplares xuvenís de salmón.
Ademais, segundo explicou Bea-
triz Mato, “farase unha pequena
proba piloto co sábalo co fin de
comprobar se é idónea ou non a
súa cría en catividade”. 

A titular de Medio Ambiente
detallou, tamén, medidas para re-
ducir a presión de orixe humana
encamiñadas á recuperación me-

dioambiental das marxes con es-
tudos e inventarios de puntos
sensibles das redes de sanea-
mento, así como o establece-
mento de normas de pesca
comúns que promovan o aprovei-
tamento sostible das especies e a
intervención sobre 5 hectáreas de
vexetación ripícola deterioradas
pola acción humana.

Orzamento
En definitiva, Beatriz Mato sa-

lientou a necesidade dunha actua-
ción “conxunta e coordinada” a
ambos os dous lados da fronteira,
que se fará efectiva a través deste
proxecto cuxo orzamento ascende
a 2,1 millóns de euros, dos cales
a Consellería de Medio Ambiente
achega 600.000 euros. Neste

senso, a titular do departamento
autonómico asegurou que se trata
dun proxecto de “gran alcance”,
que beneficiará, en primeiro lugar,
ao medio natural e aos organis-
mos de conca, aos pescadores pro-
fesionais e deportivos e á
poboación local. 

Cómpre destacar que neste pro-
xecto participarán, pola parte ga-
lega, a Confederación Hidrográfica
Miño-Sil e a Universidade de San-
tiago e, pola parte portuguesa, o
Instituto de Conservação da Natu-
reza e das Florestas, a Administra-
ção da Região Hidrográfica do
Norte, o Centro Interdisciplinar de
Investigação Marinha e Ambiental
e a Cámara Municipal de Vilanova
da Cerveira. 

Migramiño-Minho, proxecto de cooperación España-Portugal
para a conservación das especies migratorias do Miño

A conselleira de Medio Ambiente e Ordenación
do Territorio, Beatriz Mato, inaugurou a

xornada de presentación do proxecto
Migramiño-Minho para a posta en marcha de
medidas que garantan a preservación destas

especies e das canles fluviais 

U
n ano máis o Concello de
Salvaterra de Miño entre-
gou os premios do Con-

curso de Slogans Contra a
Violencia de Xénero, que organiza
en colaboración co IES, e no que
participaron mais de 200 nenos e
nenas. O gañador foi Carlos Gil
Santos co eslogan “Contra a vio-
lencia non teñas paciencia”.
Tamén tiveron mencións especiais
"O amor non doe" de Alexia Alves,
"Se che fai sentir mal, maltrátate"
de Alba Porto e "Amar non é
matar" de Anxo Martinez. Deste

concurso saíu o slogan gañador co
que se  elaborarou os marcadores
de páxina, co se fará unha cam-
paña de concienciación, enfocada
en gran medida a poboación máis
nova do municipio e co que se
busca mellorar a convivencia en
sociedade transmitindo valores
como a igualdade, a tolerancia, a
non violencia e desmitificando es-
tereotipos, aspectos todos eles
que adoitan atoparse na base da
violencia machista.

Ademais este ano o municipio
adheriuse a campaña “En negro

contra a violencia” para intentar
visibilizar aínda máis esta repulsa
e dar tamén a opción a todos/as
os/as que quixeran a que se su-
maran, poñendo carteis nos co-
mercios, vestindo os escaparates
en negro ou pondo panos negros
nos balcóns.

Co lema do ano pasado, a “Li-
berdade non ten propiedade” ela-
borouse tamén este ano unhas
pulseiras que simbolizan o re-
chazo a esta lacra social e que
foron repartidas entre todos os
asistentes ao acto.

“Contra a violencia non teñas paciencia”,
lema gañador
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O
BNG  amósase satisfeito
pola aprobación no
pleno, cos únicos votos

favorábeis de nacionalistas e so-
cialistas, do convenio entre a De-
putación de Pontevedra e o
Concello da Guarda para a re-
forma da rúa Concepción Arenal,
que vai posibilitar un investi-
mento histórico no concello.

Este proxecto é fundamental
para a cambio de modelo urbano
do concello da Guarda porque
transformará unha estrada no
medio da vila nun espazo público
pensado por e para as persoas,

xerando dúas prazas públicas e
creando espazos con accesibili-
dade universal para favorecer a
mobilidade peonil e ciclista,
apuntan dende o BNG.

Para os nacionalistas  o con-
cello debería de aproveitar esta
actuación da Deputación para
implementar outra serie de medi-
das que vaian na liña de facer da
Guarda un exemplo de mobilidade
sustentábel, como a limitación
do transito de vehículos no cen-
tro, xeración de aparcadoiros di-
suasorios, zonas 30, fomento de
camiños escolares, etc.. medidas

xa analizadas e propostas no plan
de mobilidade.

“O proxecto de Concepción
Arenal vai na liña do noso mo-
delo para A Guarda,di o BNG,
transformándoa nunha vila para
as persoas, no que a xente se en-
contre na rúa, e se aposte polo
comercio local”. Pedirémoslle ao
goberno municipal que aproveite
esta oportunidade e continúe
nesta liña”, comentou Ángel Baz,
portavoz nacionalista guardés.

Esta obra vai reportar ao Con-
cello da Guarda uns investimen-
tos de máis de 1.100.000 € da

Deputación de Pontevedra dun
total de  1.600.000 €, algo que
non se vía en todos estes anos de
goberno do PP.

O convenio aprobado polo
pleno da Guarda é froito do com-
promiso do Deputado de Mobili-
dade, o nacionalista Uxío
Benítez, quen manifestou que o
proxecto de transformación da
rúa Concepción Arenal debería si-
nalar un antes e un despois para
o futuro da Guarda.

Aceso novo ao porto da Guarda
A transformación de Concep-

ción Arenal debe vir acompañada

doutra grande infraestrutura
como é o novo acceso ao Porto
da Guarda; proxecto que a Depu-
tación xa está redactando, para
que as actividades portuarias poi-
dan desenvolverse comodamente
non a través dunha rúa no medio
da vila.

“Un novo acceso ao porto é
posíbel e depende do PP, que
debería conseguir que o Go-
berno da Xunta poña cartos en-
riba da mesa para impulsar  as
actividades económicas no
porto; teñen competencias di-
rectas e xa o fixeron noutros lu-
gares. O BNG seguirá
traballando ata conseguir o
compromiso da Xunta na execu-
ción dun novo acceso ao porto”,
engadiu  Ángel Baz.

O BNG satisfeito co convenio para a transformación da
rúa Concepción Arenal na Guarda

N
o pleno municipal cele-
brado na Guarda o pasado
día 24 de novembro o

equipo de goberno levaba, coma
punto máis importante na orde do
día, a aprobación do convenio
entre o concello e a deputación de
Pontevedra para realizar as obras
de humanización da rúa Concep-
ción Arenal, que inclúen a Praza de
Avelino Vicente e o entorno do an-
tigo convento de San Benito.

Dende o ano 2012 o concello
viña solicitando da deputación
completar a urbanización desta rúa
de competencia provincial, presen-
tando distintos proxectos que o
presidente Louzán sempre desesti-
mou, ignorando a importancia
desta actuación que o goberno mu-
nicipal consideraba prioritaria.

Dende o comezo desta lexisla-
tura o alcalde da Guarda trasladou
a presidenta da deputación a im-
portancia de acometer a obra de
urbanización integral desta rúa,

polo seu mal estado na parte alta
e por ser unha das principais da lo-
calidade tanto desde punto de vista
social como económico, dado que
na actualidade é a que conta con
máis establecementos comerciais.

Despois de moitos meses de xes-
tións para conseguir a redacción
dun ambicioso proxecto e de chegar
a un acordo sobre os prazos de exe-
cución e o financiamento, foi ao
pleno ordinario de novembro a
aprobación do convenio que com-
promete a deputación e concello
para a execución das obras. 

O custo total da actuación as-
cende a 1.598.755,98 € dos cales
a deputación fará unha aportación
do 70% que ascende a
1.119.129,18 € e o concello o 30
% que ascende a 479.626,80 €. A
achega económica por parte do
concello está distribuída en tres
anualidades entre 2017 e 2019.

A sorpresa foi maiúscula cando a
hora da votación do punto na orde

do día, trámite imprescindible para
poder asinar o convenio e executar
a obra, o PP da Guarda manifestou
a súa postura en contra. Segundo o
alcalde: “o PP está aplicando aquelo
de “canto mellor peor”. Non ten vi-
sión institucional, decisións como
esta invalídano para ser alternativa
de goberno na nosa Vila. Non se
pode desprezar un investimento por
parte da deputación de máis dun
millón de euros. Os seus electores
deben coñecer e valorar este feito”.

A pesar da oposición do PP o
punto foi aprobado co apoio do
equipo de goberno e o BNG. Agora
falta que sexa aprobado no pleno da
deputación para que a presidenta
Carmela Silva e o alcalde Antonio
Lomba, asinen o convenio que per-
mita executar unha obra moi im-
portante para A Guarda. O proxecto
darase a coñecer á cidadanía a par-
tir do momento no que o docu-
mento de compromiso do
investimento estea asinado.

O PP da Guarda vota en contra das obras
en Concepción Arenal.

P
or terceiro ano
consecutivo, a
Concellería de Cul-

tura do Concello da
Guarda organiza tres
obradoiros de decoración
de Nadal pensados para
nenos e nenas de entre 4
e 12 anos, dentro das ac-
tividades programadas na
campaña Decora o teu
Nadal «Decora o teu
Nadal».

Os máis pequenos po-
derán aprender a construír
adornos de Nadal para de-
corar o Concello, a Praza de
Abastos e a Recepción Real,
os sábados 9 e 16 de decem-
bro e o martes 2 de xaneiro,
respectivamente. Todos os
obradoiros realizaranse na
Casa dos Alonso, en horario
de 11:30 a 13:30 h. 

Dende o Concello da
Guarda animamos a todos os

rapaces e rapazas a partici-
par na elaboración desta de-
coración de Nadal que tanto
éxito acadou en anos ante-
riores, logrando que a nosa
vila se se engalane, non só
coa decoración do Nadal,
senón tamén coa colabora-
ción e a ilusión de tódolos
guardeses e guardesas.

Obradoiros infantís «Decora
o teu Nadal»
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A depuración do maxisterio en Ponteareas

A
Banda de Música Xuvenil
de Xinzo comezou decem-
bro cun magnífico concerto

dedicado ao mestre e compositor
nado en Xinzo, Ponteareas, Jose
Luís Represas Carrera, con motivo
da festividade de Santa Icía.

O concerto, con repertorio da
súa autoría, contou coa colabora-
ción de Marcos Represas (irmán)

que interpretou o solo de re-
quinto do pasodobre “Xinzo”,
composto polo homenaxeado e
dedicado á parroquia ponteareá.

Tratouse sen dúbida dun
evento moi emotivo, ao que se
achegaron moitos veciños da pa-
rroquia. Visualizouse un video
con imaxes da infancia do mestre
e a súa traxectoria profesional.

Homenaxe en Xinzo ao
compositor José Luís

Represas Carrera

A escola da Segunda República
Para comprender a complexi-

dade, amplitude e dureza do pro-
ceso de depuración do Maxisterio
republicano que levou a cabo o
franquismo, hai que achegarse ne-
cesariamente aos proxectos de re-
forma pedagóxica postos en
marcha pola Segunda República e,
por suposto, ao rexeitamento que
tales proxectos xeraron nos secto-
res máis reaccionarios da dereita
española.

Aquela República quixo semen-
tar o país de escolas e encher estas
de mestres e mestras, e ocupalas
con moitos nenos e nenas. A edu-
cación sería laica, activa, social,
coeducativa, obrigatoria e gratuíta
até os 12 anos e ocupábase da
educación das persoas adultas. A
educación era unha función de Es-
tado. As Misións Pedagóxicas che-
gaban ás aldeas. Os Institutos

Obreiros púñanse á disposición do
ensino secundario. Todo o profeso-
rado recibiría unha remuneración
similar. As novidades da ILE, o pen-
samento inspirado no krausismo ou
as achegas de Lorenzo Luzuriaga,
as asociacións de mestres, os pri-
meiros pasos do sindicalismo e de-
mais, incidiron nos artigos
dedicados á educación na Consti-
tución republicana de 1931.

Como sinala Viñao (2008), o
golpe de Estado de 1936 tivo entre
os seus propósitos borrar a memo-
ria republicana do imaxinario co-
lectivo e, sobre todo, das xeracións
que naceron trala guerra. Así, ma-
nipulada, maldicida, negada e si-
lenciada polo medo e a represión,
a memoria individual, colectiva e
institucional da educación republi-
cana subsistiu aquí e alá, nuns
poucos grupos, persoas e institu-
cións da sociedade.

As mestres e mestres republica-
nos loitaron contra o atraso endé-
mico dos lugares onde
desempeñaban o seu labor. Ensina-
ban socrática, pacífica e civica-
mente. Eran protagonistas dunha
gran revolución cultural, ética e
pedagóxica. Ensinaban tamén a
cultivar o agro, a repoboar os mon-
tes, a curar animais. Aconsellaban
aos veciños, reconciliaban. Eran un
referente social e político.

Xa antes, o 20 de xullo de 1936
fora morto no antigo campo da feira
de Pontevedra, nos aterrecedores
sucesos daqueles días, o mestre na-
cional do Confurco (Xinzo), Manuel
Iglesias Filgueira. Manuel Iglesias
era natural de Mourente (Ponteve-
dra). Tiña 31 anos e estaba solteiro.
A súa escola mixta, de 12 nenos e 8
nenas, formaba distrito escolar coa
Hermida (hoxe deshabitada).

Dos depurados no Concello de

Ponteareas (uns 45), José Pino Ex-
pósito, mestre da Graduada, sufriu
traslado dentro da provincia e in-
habilitación para o desempeño de
cargos directivos (BOPP, 11-5-
1940). Consta igualmente na revi-
sión de expedientes, con data 10
de febreiro de 1942. Despois duns
anos de traslado a Noalla (San-
xenxo), onde substituía ao mestre
Manuel Iglesias Constenla, sepa-
rado do servizo e dado de baixa no
escalafón, «por revisión de depu-
ración» non volve a Ponteareas ata
outubro de 1946.

Con resolución de separación no
servizo e baixa no escalafón, cons-
tan Nieves Adrio (mestra de Angoa-
res, BOPP, 17/1/1942), Jesús
Bernárdez (de Bugarín-Prado, BOPP,
21/3/1941), José Bértolo (de Ci-
llarga, BOPP, 17/1/1942), Gonzalo
Pardellas (de Arcos, BOPP,
11/5/1940), Ignacio Ramírez (de

Cumiar, BOPP, 11/5/1940) e  José
Viéitez Iglesias (de Cristiñade,
24/7/1941). Marcial Viéitez Pérez
(mestre de Santiago de Oliveira),
separado en 1936, faleceu en 1938.

Con traslado e/ou suspensión de
emprego e soldo, e/ou inhabilita-
ción para cargos directivos

Sobre a mesma temática tamén
puidmeos escoitar á Profesora
universitaria Raquel Bautista Al-
faya, que centrou a súa conferen-
cia no mundo docente femenino;
un eido pouco estudiado e tratado
con seriedade.

Aso dous profesores e investi-
gadores neste eido temos que
agradecer a sýua presenza en Pon-
teareas e que nos fixeran partíci-
pes do que ocorreu no mundo do
ensino durante aqueles anos tris-
tes e fatídicos que, desgraciada-
mente, ainda queda alguén que lle
gustaría voltar.

D
ias pasados o profesor Anxo Porto Ucha ofre-
ceunos unha conferencia sobre a “Depuración
do franquismo no eido docente”. Botando

man  aos datos que posúe froito das súas investiga-
ción  durante moitos anos (ten publicado dous libros
sobre o tema, tanto sobre os Mestres como as mes-
tras), o profesor Porto Ucha mostrou ao público asis-

tente como foran os alicerces que a Segunda Repú-
blica tiña dotado as institucións docentes para que
os españois puideran disfrutar dunha educación
laica, activa, social e obrigatoria ata os 12 anos.

Expoñemos de seguido un breve resúme da con-
ferencia celebrada nos Salón de Plenos do concello
de Ponteareas.
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Concessionária do balneário termal tem
30 dias para regularizar as dívidas

O
novo balneário termal,
inaugurado pelo Presi-
dente da República Portu-

guesa, Jorge Sampaio, em junho
de 2001, nunca teve vida fácil.
Umas vezes, as cheias do rio
Minho. Outras vezes, questões de
ordem sanitária. E, nos últimos
anos, pagamentos em atraso da
concessionária responsável pela
exploração daquele equipamento
municipal.

Enquanto vereador no anterior
mandato, António Barbosa, aler-
tou várias vezes o executivo lide-
rado por Augusto Domingues para
a necessidade em resolver o pro-
blema de uma vez por todas.
Agora, como presidente da autar-
quia monçanense, apresentou uma
proposta na última reunião do exe-
cutivo, realizada em Tangil, tendo
sido aprovada por unanimidade.

Desta forma, com prazo a con-
tar da data de receção da notifi-
cação, a empresa “Advancesfera
– Unipessoal, Lda”, concessioná-
ria do balneário termal durante
25 anos (contrato celebrado em
24 de abril de 2007),tem um
prazo de 30 dias para regularizar
as dívidas em atraso.

Estas relacionam-se com o pa-
gamento de 11 rendas mensais
(55.000,00 €) eincumprimento
na liquidação do fornecimento de
água pública (11.587,07 €), bem
como atrasos no plano de paga-
mentos aprovado por deliberação
camarária (11.000,00 €). A estes
valores, acresce IVA à taxa legal
em vigor, situando-se a divida
global muito perto dos
100.000,00 €.

Saliente-se ainda que a con-

cessionária não tomou as medi-
das e providências necessárias
para evitar a suspensão de trata-
mentostermais que aconteceram
em dois períodos distintos. O pri-
meiro de 16 meses e o segundo
de 3 meses, contribuindo para
transmitir uma imagem muito ne-
gativa do termalismo em Monção.

“Temos de deitar mão a esta
situação, resolvê-la no rigoroso
cumprimento da lei e restituir o
prestígio às Termas de Monção”

N
o âmbito do ‘Alto Minho
TrEX’, as quatro brigadas
destacadas pela organiza-

ção da iniciativa iniciaramo tra-
balho de campo nos 10 concelhos
do distrito de Viana do Castelo.
Durante esta segunda-feira,
foram tratados cerca de 25 hec-
tares de áreas de pastagem em
dois territórios limítrofes, pela
açãode fogo controlado e com o
envolvimento não direto de duas
comunidades de pastores.

Asações piloto de treino e in-
tercâmbio de técnicas de gestão
de eventos de riscos e de uso do
fogo controlado decorreram, ao
longo do dia, na Gavieira, con-
celho de Arcos de Valdevez, e em
Lamas de Mouro, Melgaço. O ob-
jetivo é colocar em prática e no
terreno os conhecimentos e ex-
periências partilhados no works-
hop deTrainig Exchange,
realizado no passado sábado.

As duas brigadas vão percorrer
todos os concelhos alto-minhotos,

implementando ações de fogo
controlado em áreas predefinidas
e autorizadas ao abrigo do ex-
posto no nº 4 do artigo 26º da lei
nº 76/2017 de 17 de agosto.

Promovido pela CIM Alto
Minho em parceria com a "Natu-
reConservancy”, o “Alto Minho
TrEX” é uma iniciativa habitual-
mente realizada nos EUA e que
tem lugar pela primeira vez na
Europa.Integrado no projeto da

CIM “Protec|Georisk: Alto Minho
2020” (apoiado pelo PO SEUR),
este eventovisa promover a divul-
gação, intercâmbio e capacitação
técnica dos operacionais envolvi-
dos no uso do fogo. 

Esta rede de trabalho reconhe-
cida ao nível mundial pode ser
seguida na página da "Nature-
Conservancy”e ainda através da
rede social facebook "TREX Pres-
cribedFire Training Exchange".

TrEX em Arcos de Valdevez e Melgaço

T
êm sido várias e meritó-
rias as presenças de do-
centes da Escola Superior

Gallaecia– ESG em eventos e ini-
ciativas de cariz internacional,
fruto do reconhecimento do tra-
balho e da experiência dos seus
quadros numa oferta educativa
de ensino superior de excelente
qualidade. O Município de Vila
Nova de Cerveira felicita a ESG
pelo papel fundamental e con-
tributo ativo para o desenvolvi-
mento económico e cultural do
concelho, elevando o nome de
Vila Nova de Cerveira nas suas
participações internacionais.

Como exemplo disso mesmo,
de realçar que, no passado dia 7
de novembro, a ESG esteve repre-
sentada, pelo docente do curso
do Mestrado Integrado em Arqui-
tetura e Urbanismo Prof. Doutor
Rui Florentino, na Real Academia
de Belas Artes de Madrid, fa-
zendo parte do júri da 6ª edição

do Prémio Rafael Manzana de
Nova Arquitetura Tradicional.

Já nos dias 5 e 6 de novem-
bro, a Presidente do Conselho de
Direção da ESG, a Prof.ª Doutora
Mariana Correia, foi convidada a
dar formação a conservadores
que atuam em Património Mun-
dial, no Curso Internacional
Conservação da Arquitetura de
Terra. Organizado pelo ICCROM-
ATHAR nos Estados Árabes Uni-
dos, este encontro contoucom a
participação de profissionais da
conservação do Egipto, EAU,
Jordânia, Líbia, Palestina, Síria,
Sudão e Yemen. 

Outro exemplo de reconheci-
mento internacional é a pre-
sença no Japão do Docente do
curso de Artes Plásticas e Mul-
timédia da ESG, o Prof. Samuel
Barbosa, onde se encontra a fil-
mar ‘A Távola de Rocha’, um do-
cumentário sobre o realizador
Paulo Rocha.

Experiência de Docentes da
ESG reconhecida a nível

internacional

X
a están enriba da mesa
as propostas de proxec-
tos para levar adiante

no programa de Orzamento Par-
ticipativo Transfronteirizo
(OPT). Para esta segunda edi-
ción, 12 entidades e dous cida-
dáns enviaron ata 8 propostas
distintas de cooperación entre
Cerveira e Tomiño. 

Centrados en tres áreas de
acción, a que máis achegas re-
cibiu é a relacionada coa educa-
ción e a cultura. Como obriga as
propostas debían de estar pre-
sentadas ao menos por unha en-
tidade, asociación ou un veciño
ou veciña de cada un dos dous
concellos participantes, fomen-
tando a colaboración transfron-
teiriza entre Tomiño e Cerveira
dende o xermolo dos proxectos.

Agora, co prazo de presenta-
ción de propostas xa pechado,
os proxectos pasarán a revisión
técnica dos expertos. Tras un
período de reclamacións e se
non hai incidencias que resol-
ver, a cidadanía poderá votar

entre o 20 de decembro de
2017 e o 20 de febreiro de 2018
aquela idea que máis lle guste
para que se leve adiante ao
longo do vindeiro ano en
ambos os dous concellos. 

Nesta votación poderán par-
ticipar todos aqueles cidadáns
e cidadás que aparezan recolli-
dos no censo electoral de To-
miño e Cerveira. O voto
emitirase de xeito telemático a
través da propia web do OPT co
DNI de cada votante, que será
cotexado por parte dos servizos
municipais. En caso de que non
se cumpran os requisitos o
voto será declarado nulo. As
ideas presentadas optarán a
conseguir unha subvención
aproximada de 5.000 euros
para a execución do proxecto.

O Orzamento Participativo
Transfronteirizo é un proxecto
pioneiro na Eurorrexión Galicia-
Norte de Portugal que busca im-
plicar á poboación de Cerveira e
Tomiño na procura de solucións
para necesidades comúns. 

Educación e cultura centran a
maioría das ideas de cooperación

entre Tomiño e Cerveira



23NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Decembro de 2017

Novas da Raia
Redacción PONTEVEDRA

A
Universidade Sénior de
Monção, que assinala
dez anos de existência,

recebeu, as universidades se-
niores de Caminha, Vila Nova
de Cerveira e Covelo, localidade
galega, com um programa so-
cial que visou a partilha de
conhecimentos e a divulgação
da nossa terra.

Na receção aos visitantes, no
Museu do Alvarinho, o autarca
monçanense, António Barbosa,
endereçou os parabéns à Uni-
versidade Sénior pela comemo-
ração do décimo aniversário.

Emília Marinho, da Universi-
dade Sénior de Monção, histo-
riou o percurso da instituição e
lembrou que, apesar dos condi-
cionalismos e limitações,
existe força e disponibilidade
para a concretização dos próxi-

mos desafios, fazendo sempre
mais e melhor em prol de um
envelhecimento saudável. 

Após contacto com a nossa
doçaria tradicional, roscas sabo-
rosas, empurradas por um deli-
cioso Alvarinho, os visitantes
tiveram a oportunidade de darem
um passeio pelo centro histórico.
A história da nossa identidade
foi-lhes transmitida por Odete
Barra, técnica do município.

A parte de tarde, foi preen-
chida com um espetáculo na
Escola Profissional de Monção,
constando de atuações da Tuna
da Universidade Sénior de Vila
Nova de Cerveira e da Universi-
dade Sénior de Monção (grupo
de dança, grupo coral e grupo
de música tradicional). No
final, juntos, sopraram as velas
do décimo aniversário.

Universidade Senior de Monção
recebeu “colegas” de Caminha,

Cerveira e Covelo

T
erminou o domingo dia 03
de dezembro, mais uma
edição (de sucesso) da

Feira do Ambiente e Energia. O
certame, realizado pelo Município
de Ponte de Lima, e que vai já na
sua sétima edição foi uma ótima
oportunidade para as empresas
ligadas ao setor energético e de
sustentabilidade ambiental pro-
moverem e dinamizarem o seu
negócio. Em declarações, o Pre-
sidente da Câmara de Ponte de
Lima, Eng.º Victor Mendes disse
que esta é “uma área cada vez
mais importante na nossa econo-
mia”, considerando que esta feira
dedica “uma preocupação espe-
cial à educação contando com a
presença de empresas ligadas ao
setor, dos nossos serviços educa-

tivos da Área Protegida das La-
goas de Bertiandos e S. Pedro
D’Arcos; do Museu do Brinquedo,
e das escolas do concelho”. 

Durante todo o fim-de-semana
a VII Feira do Ambiente e Energia
contou com uma enorme afluência
de público nas várias iniciativas,

como os workshops, que juntaram
pais e filhos na mesma atividade. 

Este ano, a VII Feira do Am-
biente e Energia realizou-se no
recentemente inaugurado Pavil-
hão de Feiras e Exposições da Ex-
polima. Sobre este novo
equipamento municipal, o Presi-
dente do executivo limiano disse
que “este novo espaço é uma in-
fraestrutura de qualidade que
dignifica os nossos eventos e re-
força a atratividade do concelho”. 

A VII Feira do Ambiente e
Energia foi o segundo evento re-
alizado, de um total de treze, que
compõem o programa ‘Em Época
Baixa, Ponte de Lima Em Alta’,
iniciativa do Município de Ponte
de Lima que pretende dinamizar
o turismo e a economia local, de
novembro a maio.

VII Feira do Ambiente e Energia com muito
público e dedicação às causas ambientais

Galería de HERNÁNDEZ 4ª Festa do Viño Espumoso D.O. Rías Baixas, en Salvaterra de Miño

O
s días 2 e 3 de decembro celebróuse en Salvaterra
de Miño a cuarta edición da Festa do Espumoso D.O.
Rías Baixas onde se presentaron dezaseis varieda-

des de espumoso con uva autóctona, das adegas Señorío
de Rubios, Eido Sela, Bodegas As Laxas, Adega Valtea,

Adega Mar de Frades, Pablo Padin, Tollodouro,  Martin
Codax, Adegas Galegas e Terras de Lantaño.

A Festa do Viño Espumoso ofreceu unha programación
variada con cursos de iniciación ao mundo dos espumosos
e de armonía de viños espumosos con conservas de Galicia,

impartidos por D. Luís Paadín Primeiro Ambassadeur du
Champagnede de España,  cun showcooking a cargo do
Centro de Formación Profesional A Cancela e diversas acti-
vidades e actuacións que amenizarán os dous días, unha
cita ineludible cunha forte presencia na comarca.
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R
ealiza-se no próximo fim-de-se-
mana, de 8 a 10 de dezembro,
o VII Festival do Bacalhau e

Doçaria (mel e sidra), no Pavilhão de
Feiras e Exposições da Expolima, em
Ponte de Lima. Sendo uma das iguarias
mais apreciadas e procuradas da gas-
tronomia limiana, o Município de
Ponte de Lima organiza mais uma edi-
ção do certame dedicado ao bacalhau,
por forma e dinamizar e impulsionar
um dos elementos chave da cozinha
tradicional da região. Seja na forma de
petisco ou numa elaborada refeição, o
bacalhau é rei e senhor nas mesas de
todos os limianos.

Presença obrigatória nas famosas
tasquinhas d’outrora da feira quinzenal
é ainda hoje um dos produtos mais
procurados e mais comercializados da
‘Feira de Ponte’, por todos aqueles que
a ela se dirigem para feirar. 

Chegada a época natalícia, o VII
Festival do Bacalhau e Doçaria (mel e
sidra), ganha maior destaque pela ele-
vada procura por parte do público e,
como consequência, pela cada vez
maior oferta por parte dos comercian-
tes. Quem visitar o festival pode ainda
encontrar mel, sidra, licores, chocola-
tes, bolos e outras especialidades ti-

picamente limianas e que bem repre-
sentam a riqueza da gastronomia da
região. 

O VII Festival do Bacalhau e Doça-
ria (mel e sidra) dá as boas vindas a
dezembro e antecipa o Natal, com
muita animação e sabor desde show-
cookings, provas de degustação, mú-
sica popular e fados de Coimbra.
Destaque para a apresentação, na
sexta-feira, dia 08, da peça de artesa-
nato “Vaquinha Minhota” e do lança-
mento do conto infantil “Rosália, a
Princesa do Lima”, da autoria da ar-
tesã limiana, Nélia Saraiva. No dia 09,
sábado, destaque para a primeira edi-
ção do ‘Concurso do Bolo Rei de Ponte
de Lima’ e para o desfile “Há Moda em
Ponte de Lima”, pela Associação Em-
presarial de Ponte de Lima. No dia 10,
domingo e último dia do festival, o
destaque vai para as provas de degus-
tação, nomeadamente de Sidra, pro-
duto em franco crescimento em Ponte
de Lima.

O Festival do Bacalhau e Doçaria
(Mel e Sidra) realiza-se de 08 a 10 de
dezembro, no Pavilhão de Feiras e Ex-
posições da Expolima, em Ponte de
Lima, e é um evento a não perder, des-
tinado a toda a família.

VII Festival do Bacalhau e Doçaria (mel e sidra) de 08 a 10 de
dezembro  Pavilhão de Feiras e Exposições – Ponte de Lima


