
1ªFeira de Ensinanzas
Profesionais e
Artísticas

ANO 3 | Edición nº 26 | Febreiro de 2018 | Precio 0,50 euros 

Páxina 5

Páxina 17

Páxina 9

Páxina 19

Covelo dedica rúas a
José Costa e a José
Fernández Muradás

Guarda aproba a cesión
do Centro de Saúde ao

SERGAS

Valença vira-se para 
o rio

Páxina 4

O Coro Cantemos de
Ponteareas está de

parabéns

      
     

O Porriño estreará orzamentos
logo de seis anos de prórrogas –
hai que lembrar que o goberno do
PP non foi quen de aprobalos
entre 2012 e 2015 maila a ter
maioría absoluta- das contas mu-
nicipais tra-lo acordo acadado pola
alcaldesa cos voceiros de EU-SON,
Pedro Ocampo, BNG, Pedro Pereira,
e a concelleira do Grupo de Non
Adscritos, Sabela Landín.

As contas que ían este xoves a
un Pleno Extraordinario, serán ra-
tificadas a semana que ven nunha
nova xuntanza da Corporación,
tempo que será necesario para in-
corporar as propostas, negociadas
ata apenas 2 horas antes do comezo
do Pleno e, subliña Eva García de
la Torre, “abren tamén unha marxe
para intentar sumar aos oito con-
celleiros do Partido Popular”.

O Concello do Porriño terá novo orzamento 
por primeira vez dende 2012
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AS NEVES / SALVATERRA

A
portavoz nacional do BNG, Ana
Pontón reclama dende o conce-
llo das Neves “un plan de orde-

nación do monte” para que non se
repita no ano 2018 outra devastación
de Galiza como a vivida o pasado mes
de outubro coa vaga de lumes.

Na súa visita a “zona cero” no con-
cello das Neves, a nacionalista afirmou
que o goberno galego non abordou o
“grave problema ambiental, alto custe
en vidas humanas e perdas económicas
dos lumes”. Neste sentido, asegurou
que o Goberno de Feijóo non quere
aceptar que o problema está relacionado
“co abandono do rural e cun modelo
forestal fracasado”.

Ana Pontón acompañada do deputado
por Pontevedra, Luís Bará e o rexedor
das Neves, Xosé Manuel Rodríguez vi-
sitou varias zonas do concello afectadas
gravemente polos incendios e denunciou
que tres meses despois da vaga de
lumes moitas persoas afectadas aínda
non cobraron as axudas, ademais, dixo,
o goberno do Estado nin sequera pu-
blicou os decretos para que as institu-

cións persoas afectadas podan acollerse
ás axudas anunciadas.

Para a dirixente do BNG, é o mo-
mento de pensar en medidas a medio
prazo que eviten volver a vivir os in-
cendios do mes de outubro polo que o
BNG, recalcou Pontón, defenderá no
Parlamento galego unha proposta para
poñer en marcha “un Plan de Ordena-
ción do monte” fronte os incendios
forestais. “Unha medida de ordenación
do territorio delimitando as franxas
de protección e sobre a súa articulación.
O problema do monte é “un problema
colectivo” e necesita dunha figura de
ordenación do territorio e esta medida
pode mudar a situación de maneira
real contra os incendios.

Este Plan de Ordenación debe ir
acompañado doutras medidas entre as
que destacou a aprobación do PLADIGA
antes de Semana Santa, para axilizar
os traballos de prevención e non
agardar a época de maior risco de in-
cendios, porque os lumes, explicou,
“non se apaga no verán, o lume apagase
no inverno”. Para protexer as nosa in-

fraestruturas e vivendas, a Xunta debe
paralizar o debate sobre o plan forestal
porque o modelo “non vale” e debemos
dar un xiro de 180º cara un modelo
axeitado. Por outra parte, o BNG tamén
defenderá unha mesa de dialogo cos
traballadores e traballadoras para uni-
ficar o servizo de extinción de incendios
cun operativo que dependa da Xunta
de Galiza para coordinar adecuadamente
o dispositivo.

Tres meses despois da vaga de lumes,
a Xunta “non tomou nota do que
pasou” e vemos que non hai vontade
de cambiar as cousas. O monte debe
ser multifuncional e para iso temos
que cambiar o modelo actual de xestión
do monte cun novo plan forestal que
cambie o monocultivo do eucalipto
por madeiras de calidade e frondosas.

Pola súa parte, o alcalde das Neves,
Xosé Manuel Rodríguez reiterou que o
BNG mantén unha postura firme na
defensa da “rexeneración do noso te-

rritorio” e no caso das Neves, “debe
ser reconstruído dende o punto máis
cercano do Río Miño ata o punto máis
ao Norte despois da Autovía”. Para o
rexedor nacionalista, a recuperación
do concello é urxente e lembrou que
tralos incendios de outubro foi enviou
un amplo informe á Xunta de Galiza
solicitando “unha mirada singular cara
este concello para facilitar o traballo
de recuperación”.

Xosé Manuel Rodríguez manifestou
que o concello pode asumir o traballo
técnico destinado a delimitar os usos
do territorio porque sabemos, dixo, o
que queremos facer polo que pediu da
Xunta de Galiza “sensibilidade” para
poder executar o plan de ordenación.

Si queremos que un territorio como
as Neves sexa un lugar desexable para
vivir, temos que construír novos mo-
delos contrarios aos que nos arrastraron
a unha situación como a que vivimos
no mes de outubro. 

Ana Pontón reclama un plan de
reordenación do monte, aprobar o
PLADIGA e para o Plan Forestal

Na súa visita a zona cero no concello das Neves, a  portavoz
do BNG denuncia que despois de tres meses, as persoas afec-

tadas polos incendios aínda non cobraron as axudas

Salvaterra celebra os días internacionais
Contra o Cancro, a Muller Traballadora 

e o Día de Rosalía

O
Concello de Salvaterra ven de ce-
lebrar o pasado 5 de febreiro o
Día Mundial contra o Cancro

cunha actividade protagonizada polos
máis pequenos, onde se construiu un lazo
xigante no chan da praza do Concello e a
continuación tivo lugar unha solta de
globos en apoio a todos os que sofren
esta enfermidade.

O vindeiro 24 de febreiro celebrará o

Día de Rosalía con outra actividade in-
fantil ás cinco da tarde diante do Con-
cello. Entre todos os asistentes realizarase
unas chapas de Rosalía, e ao remate da
actividade recitaranse varios poemas da
autora galega.

Así mesmo a celebración do Día da
Muller Traballadora desenvolverase na Praza
do Concello as cinco da tarde coa actividade
infantil O Labirinto da Igualdade.
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SALVATERRA DE MIÑO

O
Concello de Salvaterra de Miño
pecha as inscricións do Enterro
da Lamprea 2018 coa partici-

pación de 15 carrozas e preto de 1500
persoas desfilando polas rúas da vila.

Un desfile que arrancou no ano
2007 e que ano a ano foise consoli-
dando, sendo a día de hoxe un evento
de referencia na comarca, onde acoden
comparsas de toda a contorna. Este
ano veñen dende Salvaterra, Salceda,
Tui, Mos, Ponteareas, Porriño, As Neves
e Nigrán para facer as ledicias de
todas a persoas que se deprazan a
Salvaterra para desfrutar da festa do
Entroido. Un entroido que tamén da a
oportunidade de participar sen formar

parte de ningunha carroza ou comparsa,
a través da comitiva da defunta lam-
prea, formando parte dese grupo de
choronas que fan o percorrido dándolle
o último adeus a defunta, a esa lamprea
símbolo tamén da riqueza gastronómica
do noso municipio.

O desfile arranca ás 17.00h do sá-
bado 17 de febreiro, percorrerá diversas
rúas da vila e rematará na Praza do
Concello, onde se dará lectura ao tes-
tamento e se queimará a Lamprea.

Ademais de moita diversión todos
os asistentes poderán desfrutar dun
chocolate quente, que un ano mais
tamén terá en conta as intolerancias,
ofrecendo chocolate sen gluten.

Preto de 1500 persoas desilarán o
sábado 17 no Enterro da Lamprea
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Por Montserrat Rguez.

V
én de celebrarse a segunda edición
do Certamen Infantil y Juvenil de
Habaneras de Candás (Asturias) que

contou coa participación da Coral Alegría,
de Madrid; a Coral In Crescendo, de León,
e o Coro Xuvenil Cantemos, de Pontea-
reas, ademais da intervención da soprano
Indira Ferrer, que ofreceu un recital de
habaneras líricas. 

Realizouse no esceario do Teatro Prendes
e foi organizada pola Concejalía de Cultura
en colaboración coa escola municipal de
música. O xurado deste ano estivo formado
por Aurelio Martínez, Antonio Abreu, Josu
Elberdin, Elena Rosso e David Colado.

O teatro Prendes encheuse co son das
habaneiras cuxas letras lembran os mari-
ñeiros falecidos en alta mar, as vilas
costeiras, os amores inolvidables. O II
Certamen Infantil y Juvenil de Habaneras
de Candás demostrou que as cancións,
que noutrora ambientaban os chigres
(local onde se vende sidra), se converte-
ron, co paso do tempo, en historia viva
das vilas mariñeiras.

Para o concurso, a Coral Alegría de
Madrid, dirixida por Francisco Díaz, foi a
encargada de abrir o certame. A seguinte
en subirse ao escenario foi a Coral In
Crescendo de León, dirixida por Juan
Carlos Oliveros que interpretou temas tan
populares como 'Con un beso' ou 'Estrella
de mar'. 

Por último, o noso coro Cantemos que
trae para casa nada máis e nada menos
que tres premios!!! O primeiro premio
máis o do público e o da mellor interpre-
tación da obra obrigada: 'La llamada' de
Armando Bernabeu.

Segundo os presentes no certame, a
súa actuación foi a mellor, a súa posta en

escea, sobria e elegante, resultou impre-
sionante. Souberon resolver con creces as
esixencias da obra obrigada e as habaneiras
foron resoltas coa madurez que xa posúen.
A interpretación máis impresionante foi a
da obra de Eva Ugalde que a directora
levou con grande mestría, acompañados
ao piano de Cristian Docampo Vázquez.

E é que o Coro Cantemos de Ponteareas
segue a superarse e a presentarse a retos
que o fan  máis forte. En palabras da súa
directora, Ruth Barros Abalde: “Este cer-
tamen aviva, se cabe máis, a chispa de
que hai que seguir a traballar duro. De
esixirnos un pouco máis. Dime que imos
polo bo camiño, aínda que queda moito
por percorrer. 

Non serven os premios para ego persoal
ou de grupo senón como medidor dos
acertos e desacertos. E é bo someterse a
isto de vez en cando. É bo que os nervios
te coman e traballar para comelos ti a
eles. É bo pasar polos escenarios de ta-
maños e acústicas diferentes. É bo cantar
para outros coros e en contrapartida, é
xenial escoitar outros coros en directo e
ver que todos estamos no mesmo barco.
Dedicarnos en corpo e alma aos nosos
cantores e dar o mellor de nós mesmos”

Este é un premio aos esforzos, a tanta
dedicación dos cantores e da loitadora-
directora pero tamén dos papás e mamás
que están por detrás apoiando e animando
como os mellores seareiros, do incondi-
cional pianista que sempre os acompaña,
dos membros de Obradoiro que viaxan
con eles, etc. O poder mobilizador deste
coro é inmenso.

AÚPA Ponteareas. Aúpa OVAV. Aúpa
Cantemos.

Desde este xornal agradecemos tantas
alegrías que nos dades!!

Muitos parabéns Cantemos!

O Coro Cantemos está de parabéns!!

PONTEAREAS
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O
s pasados días 5 e 6
de febreiro celebrouse
en Ponteareas a 1ª

Feira das Ensinanzas Profesio-
nais e Artísticas con máis de
setecentas visitas.

Ata esta primeira feira que
se celebrou no pavillòn muni-
cipal Álvaro Pino achegáronse
alumnos e alumnas das co-
marcas da Paradanta, Condado
e Louriña.

Vinte stands amosaron ao
alumnado e ao resto da comu-
nidade educativa as posibili-
dades profesionas e saídas la-
borais nas que se poden formar,
así como puideron visualizar
os proxectos educativos reali-
zados dentro dos centros.

Plasmar a utilidade dos co-
ñecementos no desenvolve-
mento da vida diaria foi un
dos obxectivos desta primeira
feira na que expuxeron centros
de secundaria, de formación
profesional e ensinanzas es-
peciais (concertados, privados
e públicos) para informar á
comunidade educativa de toda
as posibilidades formativas.

Un dos requisitos para os
centros expositores foi que o
stand estivera ocupado en todo
momento polo alumnado para
que eles mesmos compartiran
a súa experiencia cos visitantes
facéndoos partícipes e prota-
gonistas desta feira novidosa
na comarca.

Bacherelato de Artes
A concellería de Ensino, que

dirixe a nacionalista Cristina
Fernández, ten entre as súas
prioridades ampliar a oferta
educativa con novas ensinan-
zas. Ao ser a cidade referencia
nas dúas comarcas e tendo en
conta as dificultades de des-
prazamento que ten o conxunto
da poboación, a concelleira
considera indispensable que o
alumnado teña unha oferta
maior dentro do seu entorno.

A principios deste ano os
directores dos institutos remi-
tiron á Consellería de Ensino
un escrito solicitando a im-
plantación do bacherelato de
Artes no concello de Ponteareas.

A Concellería de Ensino amosou
o seu apoio a esta petición re-
dactando o seu propio escrito
a través do Consello Escolar
Municipal do que é presidenta.

“Tras a petición unánime
dos directores. O Consello Es-
colar Municipal decidíu brinda
ro seu apoio trasladando a
necesidade de implantar o
bacherelato de Artes nunha
cidade de tradición musical
e artística secular”, engade

Cristina Fernández.
Aproveitando a visita da

inspectora de ensino de zona
á feira, a comunidade educativa
trasladoulle esta iniciativa que
a inspectora acolleu con sa-
tisfacción sendo coñecedora
desta problemática na zona
que ela coordina.

Nesta primeira feira os cen-
tros intercambiáronse expe-
riencias e proxectos e citáronse
para vindeiras edicións.

Celebrada a 1ªFeira de Ensinanzas
Profesionais e Artísticas

O
alcalde de Ponteareas,
Xosé Represas e o con-
celleiro de Facenda,

Francisco Floreal Alonso, deron
conta da liquidación da "histó-
rica débeda" que o Concello
tiña contraída coa Seguridade
Social cunha última aportación
por valor de 44.565,55€ reali-
zada nestes días. Esta última
cantidade súmase á abonada
no ano 2017 por valor de
512.676,87€ supondo a maior

cuantía amortizada nun so ano.
Ponterareas, explicou o al-

calde, "libérase así dunha das
maiores cargas de débedas con
sentezas xudiciais con elevados
intereses de demora que afo-
gaban a economía municipal".
O rexedor local salientou "a
boa xestión do goberno muni-
cipal actual" que permiten
desbloquear a economía e afo-
rrar pagos de elevados intereses
de demora "para poder invertir

de aquí en adiante os cartos
en necesidades básicas polas
que os veciños levan tempo
agardando".

Xunto ao pago desta débeda
histórica están outras, non me-
nos históricas, como a de Eléc-
trica Sestelo que supuxo un
pago total no ano 2017 de
867.404,40 € abonando nos
últimos días de 2017
433.578,82 €. Xa no ano 2017
o Goberno de coalición puxo

fin a unha das grandes débedas,
a de Construcciones Crespo por
valor de 297.044,61€ dos que
máis de corenta mil eran inte-
reses demora.

Por último o concelleiro de
Facenda tamén informa da dé-
beda liquidada coa Sociedade
Xeral de Autores (SGAE) que
suma con intereses un total
47.898,35 €. Facendo fronte
ás sentenzas condenatorias e
aos intereses, aseguran o alcalde
e o concelleiro de Facenda, "o
Goberno actual consegue sanear
a economía e por fin a gran
parte das cargas herdadas de
gobernos anteriores".

“No momento que asumimos

o goberno municipal, en xuño
de 2015, a situación económica
era grave e ademais durante os
seguintes meses recibimos varias
condenas e sancións que limi-
taron moitísimo o marxe de
actuación, obrigando a destinar
boa parte dos recursos a pagar
as débedas históricas dos go-
bernos do PP”. afirmou Alonso.

O concelleiro afirma que “sa-
camos ao Concello da UCI eco-
nómica na que estaba. A 31 de
decembro de 2014, o remanente
era negativo en 5.031.208 €. A
partir de agora, co concello sa-
neado, poderemos afrontar no-
vos investimentos e atender en
prazo os compromisos de pago”.

Ponteareas liquida "débedas históricas"
por valor de 1.769.589 euros

PONTEAREAS
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O
goberno de Pontea-
reas reunirase cos
colectivos veciñais e

sociais das parroquias polas
que transcurre a PO-403
(Angoares, Moreira e núcleo
urbano) para valorar o pro-
xecto presentado pola
Xunta ao considerar que
non contempla as demandas
dos colectivos veciñais, do
goberno nin da Corporación.

A Tenente de Alcalde e
Concelleira socialista de Vías
e Obras, Chus Garrote, ma-
nifesta a súa disconformidade
con este proxecto no que
non se tivo en conta as
aportacións do goberno mu-
nicipal nin da cidadanía,
convertindo estas medidas
de mellora nun “parche de
trámite” que non da solución
aos principais problemas e
necesidades.

“Gustaríanos que tiveran
recollido as demandas dos
colectivos veciñais e estu-

daran as nosas propostas
nas que recollemos aqueles
puntos de especial impor-
tancia e máxima urxencia”,
aclara Chus Garrote.

Nestes intres o proxecto
está exposto a exposición pú-
blica ata o 13 de marzo, data
na que remata a presentación
de informes e alegacións. 

O proxecto contempla ac-
tuacións no tramo entre o
punto quilométrico 8+600
despois do enlace da A-52 e
o punto quilométrico 10+200
ao final da travesía de An-
goares preto de Ponteareas.

A Tenente de Alcalde
adiantan que trasladarán á
Consellería de Infraestrutu-
ras e Vivenda as reclama-
cións recollidas polo con-
cello nas súas reunións ve-
ciñais e tamén aquelas que
o propio goberno considera
indispensables para a me-
llora da seguridade viaria.

Nestes intres o goberno

está en conversas coa téc-
nico responsable da redac-
ción do proxecto para aclarar
os motivos que os levaron
a decantarse por unhas op-
cións e non por outras.

“A Xunta non se puxo en
contacto co goberno para
estudar as mellores opcións.
Entendemos isto como unha
falta de respecto institu-
cional. Por outro lado hai
demandas deste concello
que non están contempladas
no proxeccto como o son a
demanda de creación dunha
beirarrúa e barandilla en
Castelao no marxe dereito
preto da rotonda de Mon-
dariz, tampouco contemplan
a demanda das beirarrúas
solicitadas dende o pk 8220
e o 8790 dende pasar o res-
taurante das Pontes ata o
comezo da beirarrúa na pon-
te de Moreira”, explica a
tenente de Alcalde e Con-
celleira de Vías e Obras. 

Ponteareas solicitará que o proxecto de
mellora da PO-403 sexa completo

P
or terceiro ano consecu-
tivo Ponteareas homena-
xeará a tódalas mulleres

ponteareás, en especial a aque-
las que destacaran pola súa la-
boura a prol da empresa, da
familia ou calquera outra que
os colectivos sociais e asocia-
cións consideren que é merece-
dora da homenaxe.

A Concelleira aos colectivos
sociais a propor a unha veciña
para esta merecida homenaxe. 

O acto homenaxe ás mulleres
propostas terá lugar o día 11
de marzo no auditorio municipal
Reveriano Soutullo, polo que a
data máxima para a recepción
da súa nominada será o día 19
de febreiro, presentando por
escrito no rexistro do Concello
de Ponteareas ou no enderezo
de correo electrónico atencion-
primariaponteareas.gal

Durante a homenaxe, que
está aberta a toda a cidadanía,
poderase desfrutar dunha ac-
tuación teatral. 

As Asociacións
proporán as mulleres

homenaxeadas

PONTEAREAS

J
uan Carlos González Ca-
rrera como Portavoz de
ACiP denuncia que o go-

berno Municipal segue na
mesma liña na que o seu
grupo leva denunciado du-
rante meses e motivou unha
queixa ante a Valedora do
Pobo nos pasados días pola
falta de  transparencia, publi-
cidade de calquera concurso e
das propias ilegalidades que o
goberno realiza en calquera
proceso, pois os restrinxe en
moitos casos para os seus co-
ñecidos ou amigos, a máis do
impedimentos de acceso a do-
cumentación que os concellei-
ros temos dereito por Lei. 

O pasado dia 13 o Colexio

de Arquitectos de Galicia emi-
te un comunicado demoledor
enviado ao Concello e que o
mesmo ten escondido pois
non deu traslado aos membros
dos compoñentes da mesa de
compoñentes do xurado onde
deixa moi claro que non for-
mara parte do propio xurado
“ por unha cuestión de lega-
lidade e non exercicio do
noso deber en defensa dous
intereses xenerais dá profe-
sión e dá igualdade de todos
os colexiados non podemos
apoiar en nigun caso que a
condición de recoñocido pres-
tixio sexa determinates para
a contración pública, asi
como a falta de publicidade

e trasparencia.”
Dita comunicación é un

duro pau para o Alcalde e go-
berno advertíndolle que esta
a discriminar aos demais pro-
fesionais pois elixiron a dedo
cinco estudios de arquitectura
deixando así fose aos demais
profesionais que non poden
participar. 

Desde ACiP levamos denun-
ciado esta situación por prac-
tíca habitual dun goberno que
contrata directamente deixando
así sen oportunidade aos de-
mais e impide en moitos casos
aos grupos da oposición a ac-
ceder aos expedientes de con-
tratación pois non hai nin
contrato do mesmo. 

Cabe resaltar tamén o in-
forme que nos pasados días
publicado por Dyntra unha
avaliación  independente da
transparencia dos Concellos
de Galicia e Ponteareas sus-
pendía nun baremo de 100%
sae cun 14,47% é de dicir
dun indicado, sae co numero
24 un dato máis de que este
goberno incumpre todo, pre-
guntámonos onde queda o
día de investidura cando o
Alcalde no seu discurso deixo
claro que Ponteareas sería un
exemplo de transparencia van
tres anos de lexislatura e as
portas de cristal que el decia
agora son opacas ,impedindo
a labor da oposición  facendo
só da súa xestión publicidade
enganoso pois o resto é es-
curantismo en contratación
de empresas externas en moi-
tos casos con parentescos de

amigos e outros. 
Presentamos un escrito no

Concello esixindo ao Alcalde
a paralización deste xurado,
que tería que reunirse o día
16 ás 11 da mañá, para que
se aclare este plantón e lección
de ética do Colexio de arqui-
tectos de Galicia acusando o
goberno Municipal e daremos
traslado á presidenta da mesa
que é a arquitecta Municipal,
se dito xurado non se suspende
ese día o noso grupo non par-
ticipará no mesmo xa como
deixamos claro no escritos
presentado en día 19 de Xa-
neiro dos presentes ante o
Alcalde dicíndolle que non
presentariamos un represen-
tante do noso grupo mentres
o  Alcalde  nos siga poñendo
travas de acceso a documen-
tación para o exercicio do
noso labor de Concelleiros. 

O Colexio de Arquitectos rexeita participar
no concurso de ideas da Praza Bugallal
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E agora que nos espera?

C
ada vez que me poño
diante dunha páxina en
branco do meu ordena-

dorr para escribir un editorial
para os xornais acósame sem-
pre a mesma dúbida, de que
coño podo falar eu para que os
lectores disfruten e non sufran
máis do que o están facendo?

Porque se miramos ao noso
redor apenas hai cousas que
poidan alegrarnos.

Se miramos para os nosos
políticos cada día dannos un
susto coas decisións que toman
e que nós imos padecer: re-
cortes nos servizos mínimos
que temos dereito desfrutar,
novos impostos que non sa-
bemos a onda van parar; leis
que sempre benefician aos po-
derosos, etc. Se miramos para
os nosos veciños e compatrio-
tas a desolación é total: miles
de familias sen teito e sen un
bocado que levarse á boca,
mozos e mozas perdidos por
esas rúas abandonadas non se
sabe ben se bébedos ou dro-
gados, aos  que ninguén presta
atención; familias que teñen
por teito as pontes, cando
non o ceo aberto; comedores
sociais ateigados de seres hu-
manos que buscan un cacho
de pan e algo quente, etc.

A televisión, ese “gran her-
mano” que dirixe as nosas
vidas mostrándonos aos diri-
xentes desta pel de touro pe-
lexando entre eles sen ser
quen de sentarse a falar como
seres civilizados e buscar so-
lucións para tanta desgraza,
tanta miseria. O deles é a alta
politica. O deles é definir quen

é o “macho alfa”; quen ten a
exclusiva de mandar, ordenar
e xulgar todo o que ocorra te-
llas abaixo deste noso tellado
de cristal.

O presidente da Federación
Española de municipios e pro-
vincias, un socialista que pre-
sume de tal, vai renderlle plei-
tesía  ao Rey pedíndolle amparo
diante do Goberno (xa se sabe
que o Rei reina pero non go-
berna). Ú-la coherencia dun
socialista de xeonllos diante
da monarquía?

O goberno tampouco gober-
na. O “asunto Cataluña” tenlle
absorvido os sesos e non fan
outra cousa que preparar es-
critos para atacar ao mínimo
fallo que os soberanistas teñan.
A súa marca blanca estalles
saíndo rá. As esquisas está a
volvelos tolos. Xa se cren o
embigo do País e fanse de
rogar. Rajoy quere levalos “al
huerto catalán” pero eles dinlle
que laranxas de la China. Arri-
madas non se deixa arrimar. O
deles é esperar sentados á porta
para ver pasar o cadavre do PP
camiño do xulgado.

O noso Presidente galego
cabreouse porque Montoro que-
re facerlle un agasallo en forma
de quita ás Comunidades que
teñen unha débeda soberana
moi avultada. Feijóo comproba
como a súa política de auste-
ridade en Galicia só conseguiu
que o País galego estea na
rúa protestando polo deterioro
da  sanidade, polo ensino,
pola administración de xustiza.
El que aparecía coma o tapado
de Rajoy comproba como Ma-

drid ten outras mozas coas
que danzar neste baile de tri-
leros. El que aumentou a dé-
beda galega en máis de 7.400
millóns de euros nos últimos
nove anos pedindo cartos aos
bancos e non utilizando os
mecanismos de financiación
que o Estado facilitou as CCAA,
comproba agora que Galicia
terá que pagar centos de mi-
llóns en xuros pola súa mala
xestión  económica. O máis
fodido desta situación é que
aparece nos medios coma un
importante administrador pú-
blico cando a realidade é outra:
a débeda de Galicia só pode
refinanciarse e aumentar o
tempo en que seguiremos en-
debedados.

Tamén sabemos que España
ten 250.000 políticos. Un por
cada 185 habitantes; Alemaña,
que nos duplica en poboación,
ten 100 mil; un por cada  800
habitantes. Quen  lle pon o
cascabel ao gato para eliminar
tanto cargo público? Soamente
cunha seria agrupación de con-
cellos de menos de 5000 ha-
bitantes ( que temos miles
deles) e a desaparición das
Deputacións xa nos aforraba-
mos milleiros de políticos e
millóns de euros de gastos
públicos:soldos de presidentes,
alcaldes, concelleiros, dietas
por plenos, comisións, etc.

Os xulgados paralizados, os
sanitarios a punto de sair á
rúa, os traballadores en precario
berrando na rúa soldos dignos
para chegar a fin de mes; e o
Goberno do Estado laméndose
as súas  propias feridas; ta-

pando a cara diante de cada
xuízo por corrupción dos seus.

Diante deste panorama, de
que coño queren que escriba-
mos?. A pluma, o teclado,
sempre se nos vai para o mes-
mo lado. Isto ten que rematar,
isto non pode seguir así por
moito tempo.

A que están esperando os
políticos? Talvez  a outro 15M?
Penso que se isto ocorre os
resultados non van a ser  “tan
democráticos”. Os cidadáns xa
se decataron que sendo obe-
dientes, boas persoas, respec-
tuosos, deixándose engatusar
polo sistema, etc. nada cam-
biaba. O sistema engole todo
o que se lle poña por diante.
Solución: cambiemos o sistema

ou o sistema acaba connosco.
Claro que para esta obra

faise preciso dispoñer dun re-
cambio. Non imos “saír de
guatemala para entrar en gua-
tepeor”. E aquí é onde reside
o problema real. Ú-las forzas
políticas dispostas (agora sí)
a unha verdadeira “revolución
social”. Ú-los partidos políticos
que leven nos seus programas
un cambio profundo do sistema
que padecemos?

Aquí xorde de novo a pre-
gunta, quen manda realmente?
Teñen as forzas políticas ca-
pacidade de romper as liñas
vermellas  que lle marcan iso
que chaman mercados, trus fi-
nancieiros, lobys económicos,
etc.?  Esa é a nai do año.

FELIX Ideoloxía
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J
uan Carlos González Ca-
rrera, representante de
ACIP, presentou unha de-

nuncia contra o Alcalde  José
Represas, diante da Valedora
do Pobo polo incumprimento
reiterado das leis de Rexime
local ralativas aos dereitos dos
concelleiros á fiscalización  e
control dos actos do goberno
local, tal como se recolle nos
artigos 14 e 16 do (ROF), no
que se especifica que os Con-
celleiros teñen o dereito para
acceder a cantos antecedentes
datos ou información resulten
necesarios para o desenvolve-
mento da súa función.

“Esta situación de negativas
do alcalde de darnos acceso a
certos expedientes que o go-
berno non quere que vexamos,
el saberá cal é o motivo real,
denunciamos  o descontrol exis-
tente neste goberno;  cada gru-
po tira cara a un lado e  crea
estas situacións dependendo de
que Concelleria pertenza e que
o propio Alcalde incumpre.

O descontrol no Concello é
tal que escritos presentados  o
8 de setembro de 2017 son
contestados o 6 de Xaneiro de
2018, incumprindo claramente
o mandado no artigo 14 que di
textualmemte: “ o alcalde ten
cinco días, a contar dende a
presentación da solicitude,  para
autorizar ou denegar o devan-
dito acceso. Está clara a ilega-
lidade do Alcalde  quen ten
que motivar a súa resolución;
nunca o fai”, di Carrera.

“Esta situación, segue  ma-
nifestando o Concelleiro,  pro-
vocou que tiveramos que, no
seu momento,   pedir o amparo

da propia Secretaria municipal
para , dentro das súas  com-
petencias,  dar as instrucións
aos funcionarios para acceder
ao solicitado.  Situación  que
provoca  crispacións polo in-
cumprimento das leis e ao
mesmo tempo temor  as re-
presalias do propio goberno e
do Alcalde,  que as hai.

Dato curioso: este Alcalde
no seu discurso de investidura
dixo que o Concello ía ter portas
de cristal. Pasado o tempo de-
béronse  afumar  de tal maneira
que nada deixan ver. Nós pre-
guntámonos que se non respecta
a lei o único que está a facer é
amparar un goberno “fora da
lei”. Queremos lembrarlle que
representamos a miles de veci-
ños que nos deron o seu voto
para ser atendidos diante do
Equipo de Goberno do Concello.
Coñecemos a situación de moi-
tos  veciños que individualmente
acoden diante da Alcaldía en
busca de  amparo e de respostas
as súas inquedanzas.

“Tentamos advertir ao Alcalde
solicitando unha entrevista para
informarlle   das ilegalidades
que estaba a cometer,   pre-
guntándolle como  asinaba  de-
negacións diante do informe
da Secretaria?. O silencio é a
súa resposta.

A situación que vivimos dende
principio da lexislatura é insos-
tible,  por iso solicitamos amparo
diante da Valedora do Pobo;
pero advertímoslle ao Sr. Alcalde
que chegaremos ata onde sexa
preciso na defensa dos nosos
dereitos como concelleiros e re-
presentantes de milleiros de ve-
ciños deste Concello”.

ACIP denuncia ao alcalde ante a
Valedora do Pobo

E
squerda Unida rexistrou
unha moción para que a
actividade da aula

CeMIT do Concello de Pontea-
reas se manteña durante todo
o ano, tendo en conta a de-
manda por parte dos alumnos
e alumnas do mesmo.

A Rede de Centros para a
Modernización e Inclusión
Tecnolóxica (CeMIT), ten
como finalidade achegar e
facilitar o uso das novas tec-
noloxías ao conxunto da po-
boación. Ponteareas conta,
dentro desta rede, con unha
das chamadas Aulas de Refe-
rencia ao cumprir co requisito
de rexistrar unha actividade
superior ás 1000 horas anuais. 

O feito de contar cun aula
de referencia permítelle ao
Concello acceder a unha sub-
vención anual da Xunta de
Galicia de 15.000€. A pesares
disto, polo menos no referente
aos anos 2016 e 2017, a aula

non estivo operativa durante
todo o ano e cesou na súa
actividade en xaneiro de 2018.
En previsión deste feito, o
alumnado do CeMIT  rexistrou
en decembro de 2017 unha
solicitude, asinada por corenta
alumnos e alumnas,  dirixida
ao alcalde de Ponteareas de
cara a que se mantivera ope-
rativo o servizo máis alá de
ese mes, que era cando estaba
previsto o fin dos cursos. A
pesares disto, a día de hoxe
aínda non se iniciou ningún
procedemento de contratación
de profesorado para a reali-
zación de cursos.

Con referencia á posibili-
dade de manter operativa a
aula con realización de cursos,
hai que sinalar que durante
os anos 2016 e 2017, o Con-
cello non chegou a utilizar a
totalidade da subvención. No
ano 2016 empregáronse para
o funcionamento da aula Ce-

MIT, 12.246€ e no 2017,
10.814€. Deste xeito perdé-
ronse para o funcionamento
da aula 2.753€ no ano 2016
e 4.186€ no ano 2017. Estes
datos deixan e evidencia, por
unha banda que a aula puido
estar operativa durante máis
tempo, e por outra, tendo
en conta que os cursos aínda
non comezaron no mes de
febreiro de 2018, que esta
situación vaise repetir.

Ademáis chama a atención
que durante o ano 2017, dos
10.814€ empregados no de-
senvolvemento de cursos na
aula CeMIT, 6.904€ foron adi-
cados á contratación de em-
presas externas en lugar de fa-
celo á contratación directa de
profesorado. 

EU solicita que se amplíe o
período de funcionamento da
aula e que se desbote a con-
tratación de empresas privadas
para o seu funcionamento.

Esquerda Unida levará ao pleno a ampliación
do CEMIT

O
PP de Ponteareas leva
a pleno unha moción
co fin de que o al-

calde, Xosé Represas, asuma a
súa responsabilidade na cha-
puza da tramitación do expe-
diente que tiña como obxecto
cubrir unha praza interina de
Técnico de Intervención, fi-
gura que logo ante a denuncia
deste partido foi anulada polo
propio alcalde para a creación,
baixo o mesmo expediente e
sen ningún tipo de informe fa-
vorable, dun Viceinterventor.

Varios meses de disparates
nos que se advertiu pola nosa
banda, afirma Belén Villar, que
non se podía continuar co ex-
pediente con informes desfa-
vorables da Secretaria Munici-
pal. Informes aos que o alcalde
fixo caso omiso, mesmo chegou

a encargar a unha empresa
externa un informe técnico
que avalase a súa actuación,
que estaba claro que non cum-
pría coa lei dende o inicio. 

Segundo o PP o Goberno
segue aprobando expedientes
con informes desfavorables,
dalles igual, tiran para adiante,
e negan a  información os
grupos da oposición que deben
facer un traballo de fiscaliza-
ción, quedándonos como única
vía acudir á xustiza. 

O xulgado deunos a razón,
aínda que o Sr Represas recti-
ficase anulando a praza, antes
da celebración do xuízo, pero
ainda así condénaselle a pagar
ao Concello de Ponteareas os
gastos das costas o Partido
Popular. Cremos que os veciños
de Ponteareas non teñen que

pagar os caprichos do alcalde,
por iso solicitamos no pleno
que as Costas do procedemento
exposto ás que foi condenado
o Concello de Ponteareas, por
un importe máximo de 700€,
sexan asumidas directamente
polo Alcalde e non con diñeiro
público e de todos os veciños,
porque está máis que demos-
trado que o Alcalde actuou
irregularmente, e todo iso “a
propósito” de que o procede-
mento que estaba a seguir era
contrario a lei e estaba infor-
mado desfavorablemente por
parte da Secretaria municipal.

“Un acordo co que o Partido
Popular espera contar co apoio
do resto de grupos da oposi-
ción, ante unha clara actuación
de prevaricación administrativa
por parte do Sr Alcalde.

O PP solicita que o Alcalde asuma
persoalmente 700 euros de costas do xulgado

PONTEAREAS



O
pleno do Concello de
Covelo acordou de-
signar unha rúa ao

anterior Alcalde José Costa
Díaz e outra ao concelleiro
José Fernández Muradás
como recoñecemento da ac-
tual corporación ao seu labor
e compromiso cos veciños e
o pobo de Covelo desde a
chegada da democracia.

D. José Costa foi elixido Al-
calde en todas as eleccións
desde 1979 ata 2015, obtendo
en todas elas o apoio da maioría
dos veciños e veciñas de Covelo.
Pepe Costa, como cariñosamente
é coñecido polos covelenses,
dedicou a súa vida como alcalde
a loitar e traballar para que Co-
velo desenvolvésese a todos os
niveis e os seus veciños fosen
mellorando as súas condicións
de vida. En moitas campañas
electorais utilizou o lema “Ou
voso alcalde e amigo” que cons-
titúe un bo resumo da relación
que sempre mantivo cos veciños
baseada na proximidade con
todos, a atención e o traballo
continuo polo seu pobo. Ade-
mais de ser deputado provincial,

foi un dos alcaldes de toda Es-
paña que se mantivo no cargo
durante máis anos, pois foron
case corenta anos nos que os
veciños lle deron o seu apoio
por maioría absoluta.

D. José Fernández Muradas
entrou como concelleiro do
partido Socialista de Galicia-
PSOE no ano 1983 sendo su-
cesivamente reelixido conce-
lleiro nas lexislaturas de
1987,1991 e 1995. Despois
dunha paréntese, foi elixido
de novo concelleiro na lexis-
latura de 2015 pola mesma
formación política e desenvolve
o seu cargo na actualidade.

Como presidente da Comuni-
dade de Montes de San Salvador
de Prado é recoñecido como
un gran defensor dos veciños
e dos intereses da comunidade.
O actual alcalde, Pablo Castillo
agradeceulles en nome dos
concelleiros e dos veciños e
veciñas de Covelo o seu esfor-
zo, entrega e dedicación ao
longo de tantos anos e reco-
ñeceulles por ser un exemplo
tamén de convivencia e traballo
conxunto, desde distintos po-
sicionamentos políticos, polo
único obxectivo de buscar o
mellor para as parroquias e
veciños de Covelo.
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COVELO / ARBO

Covelo dedica rúas a José Costa e a José
Fernández Muradás

O
concello de Arbo, des-
pois de rematada as
obras de “Urbanización

da rúa Antonia Tovar, realiza-
das en dúas fases e financiada
a través da sinatura dun con-
venio coa Vicepresidencia e
Consellería de Presidencia,
AA.PP e Xustiza dada as caren-
cias de aparcamento existente,
na que subvencionaba o 100%
das actuación, o concello de
Arbo, acondicionou unha par-
cela para adicar a aparcamento
de vehículos na citada rúa.

A rúa Antonia Tovar é a Rúa
de entrada norte  ao Casco Ur-
bano de Arbo, recentemente

dotada con Beirarrúas e soa-
mente aparcamento por un
lado.   A proximidade destas
parcelas co casco urbano onde
se sitúan os supermercados,
comercios, praza de abastos,
biblioteca, multiusos así como
outras actividades, constituíndo
unha zona moi concorrida e
con escasos aparcadoiros o que
fai que a parcela acondicionada,
mostra circunstancias favorables
para convertelas en aparca-
doiro, non solo pola súa pro-
ximidade, tamén a súa super-
ficie (en conxunto) cunha su-
perficie total de 918m2, accesos
e a forma, permiten un maior

aproveitamento, non existindo
parcelas no entorno coas mes-
mas características, 

O alcalde, Horacio Gil, nos
informa que no mes de maio,
se habilitaba outra parcela na
estrada Po-400 a altura de Rial
do Pazo,   e que a creación das
novas prazas de aparcamento
gratuíto donde están as zonas
comerciais e administrativas,su-
poñen unha mellora para os
veciños e veciñas, así como
para os visitantes, así mesmo
e tendo en conta as prazas
creadas,  dende o concello e
coa colaboración da garda civil,
puxose en marcha unha cam-

paña para velar polo cumpri-
mento das normas de circulación
e seguridade vial, especialmente
o estacionamento, en beneficio

e para a seguridade de todos,
polo que dende o Concello  pi-
den colaboración e respeto a
normativa.

O Concello de Arbo habilita unha parcela para aparcamento de vehículos
na Rúa Antonia Tovar

P
or resolución de Alcal-
día núm. 30/18, de
data 24.01.18, foron

aprobadas as bases e a con-
vocatoria para a constitución
dunha bolsa de emprego para
cubrir o/os posto/s de traba-
llo de auxiliar de axuda no
fogar en réxime de persoal
laboral e as posibles vacan-
tes subseguintes.

A convocatoria ten por
obxecto o establecemento
dunha bolsa de emprego
para o posto de auxiliar de
axuda no fogar, mediante
contratación laboral tem-
poral; eventual por circuns-
tancias da produción e de
interinidade por substitución
de traballadores con dereito
a reserva do posto de tra-
ballo, ao abeiro do artigo
15 do texto refundido do
estatuto dos traballadores

coa finalidade de substitu-
ción de postos de traballo
da categoría convocada pola
concorrencia dalgunha das
seguintes causas: baixas por
incapacidade temporal ; xu-
bilación parcial ou antici-
pada polo período que medie
entre a xubilación e a co-
bertura da dita praza polos
procedementos de provisión
de postos de traballo pre-
vistos legalmente ; acumu-
lación de tarefas de carácter
puntual do servizo de axuda
no fogar ; calquera outra
que esixa a inmediatez na
contratación.

No Boletín Oficial de Pon-
tevedra, de día 12 de fe-
breiro, saiu publicada a con-
vocatoria. A partir do día
13 de febreiro queda o prazo
de presentación de instancias
ata o día 26 de febreiro.

Convocatoria para bolsa de
emprego SAF no Concello de Arbo
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AS NEVES 

O
pasado martes día 13
celebrouse no Salón
de Plenos a sesión ex-

traordinaria para a aprobación
dos orzamentos de 2018 e no
que tamén se aprobou a re-
ducción de certos impostos.

Os orzamentos preven unha
cantidade total de 2.380.000
euros o que significa un 14%
máis que o ano anterior.

En canto a reducción de
impostos gozarán dunha bo-
nificación do 95% na cota do
Imposto as construcións, ins-
talacións ou obras que sexan
declaradas de “especial interese
ou utilidade municipal” por
concorrer circunstancias so-
ciais, culturais, histórico ar-
tísticas ou de fomento do em-
prego que xustifiquen tal de-
claración e que contribúan a
satisfacer as necesidades e as-
piracións da comunidade ve-
ciñal, contempladas nos artigos

25 e 26 da Lei 7/85.
Asemade, para favorecer a

reparación, rehabilitación e
reconstrución, de edificacións
xa existentes no termo muni-
cipal, que foran afectadas
polos incendios que tiveron
lugar o pasado 15 de outubro
de 2017, as obras de repara-
ción, rehabilitación e recons-
trución, ou nova construción
sempre que veña imposta por
imperativo legal, gozarán da
bonificación do 95%. Esta bo-
nificación terá efectos retro-
activos a tódalas solicitudes
de licenza ou comunicacións
previas efectuadas dende o 15
de outubro de 2017 e estenderá
os seus efectos ata o 31 de
decembro de 2018. 

Disporán dunha bonificación
do 90 % na cota do imposto
as construcións, instalacións
ou obras nas que se incorporen
sistemas para o aproveitamento

térmico ou eléctrico da enerxía
solar. 

Gozarán dunha bonificación
do 90% na cota do mesmo
Imposto, as obras de reforma
de edificacións xa existentes
para favorecer as condicións
de acceso e habitabilidade dos
discapacitados. 

Estas bonificacións aplica-
ranse sobre o importe da cota
que resulte de multiplicar o
orzamento de execución ma-
terial das obras especificamente
destinadas á instalacións ou
obras nas que se incorporen
sistemas para o aproveitamento
térmico ou eléctrico da enerxía
solar e á eliminación de ba-
rreiras arquitectónicas polo
tipo impositivo. 

Tamén gozarán dunha bo-
nificación do 50% as constru-
cións, instalacións ou obras
referentes ás vivendas de pro-
tección oficial.

O
Concello das Neves
ven de rematar as
obras nas escolas

unitarias de Rubiós e Ta-
boexa que abordaron diver-
sos conceptos.

En Rubiós procedéuse a
pintado e o colocación de
cortinas e en Taboexa a pin-
tado, colocación de canalón
e reforma do patio entre
outros.

No Colexio de Infantil e
Primaria das Neves durante
estas vacacións de entroido

levánse a cabo obras para a
mellora nos peches das pistas
deportivas, reparación de ba-
randas e tamén se correxirán
certos problemas de seguri-
dade en taludes próximos a
zona de Infantil.

O Alcalde das Neves, Xose
Manuel Rodríguez Méndez,
indica que o goberno muni-
cipal continuará coa mellora
das infraestructuras educativas
e ten previsto investir nova-
mente durante 2018 nas dis-
tintas instalacións educativas. 

Obras de mantemento nas
escolas de As Neves

As Neves aproba os orzamentos do 2018
cunha suba do 14% e reduccións de impostos

A
agrupación socialista de As Neves
ven de elixir por unanimidade un
novo equipo executivo tras a

asamblea extraordinaria de afiliados ce-
lebrada no mes de xaneiro. Nesta
mesma asamblea alabouse e agrade-
ceuse o traballo realizado pola execu-

tiva anterior, para proceder despois ao
debate e eleción dos novos membros.

Os afiliados depositaron a sua con-
fianza en Manuel Eduardo Mariño, ac-
tualmente concelleiro e voceiro da
agrupación no consistorio de As Neves,
para nomealo Secretario Xeral da agru-

pación. Así mismo, elixiron as compa-
ñeiras Mª Cruz Míguez e Nuria Martínez
como responsables das secretarías de
Administración e de Organización res-
pectivamente.

Para este novo período tamén se
decidiu nomear a Benito Diz como
Presidente de Honra, cargo dende o
cal pon a sua grande experiencia en
política municipal a disposición de
todos os compañeiros da agrupación e
tamén da renovada executiva.

Manuel Eduardo Mariño, elexido Secretario
Xeral dos socialistas de As Neves
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A
alcaldesa maniféstase
“especialmente satis-
feita” polo acordo asi-

nado o sábado, día 10, con
Pedro Ocampo, voceiro do
Grupo Municipal de EU-SON
no Concello do Porriño para
a aprobación dos orzamen-
tos municipais para o ano
2018.

Eva García de la Torre amó-
sase segura de que as pro-
postas presentadas por EU-
SON “non so melloran os or-
zamentos, senón que serán
beneficiosos para o conxunto
das veciñas e veciños do Po-
rriño”, salienta a “boa sin-
tonía” que houbo durante
as negociacións con Pedro
Ocampo e agradece a súa
disposición para chegar a un
entendemento.

O acordo recolle distintas
actuacións, unhas no eido
económico e outras sociais,
que estarán en marcha ao
longo deste ano. Entre as
primeiras un estudo para in-
vestimentos na mellora da
Parroquia de Torneiros, que
irá reflectido nos orzamentos;
a creación dunha Oficina de
Participación Cidadá que ser-
va de enlace entre a veci-
ñanza e o Concello; a ela-
boración da Ordenanza, apro-
bada en Pleno, para modifi-
car a taxa para a utilización
privativa, ou o aproveita-
mento especial do dominio

público local; traballar na
transparencia en todos os
eidos da xestión municipal
ou ou que nos pregos de
contratación que se realicen
desde o Concello e as súas
empresas dependentes se in-
corporen cláusulas sociais e
ambientais.

Entre os compromisos eco-
nómicos cabe salientar o in-
vestimento, cando menos,
de 1 millón de euros na pa-
rroquia de Torneiros, ou que
os contratos de Recollida de
Residuos Sólidos Urbanos e
da Limpeza Viaria se fagan
polo mínimo tempo mentres
se licita un estudio para a
xestión directa por parte do
Concello ou de xeito man-
comunado con outros limí-
trofes: un ano prorrogable
a dous no caso de Limpeza
Viaria e catro anos no caso
da Recollida de Residuos Só-
lidos Urbanos.

Eva García de la Torre agar-

da que sexa posible, así mes-
mo, acadar o apoio do Bloque
Nacionalista Galego e, neste
sentido mantivo varias xun-
tanzas moi proveitosas e úti-
les co seu voceiro, Pedro Pe-
reira, nos días pasados, o
mesmo que sumar a este
acordo á representante do
Grupo Municipal de Non Ads-
critos, Sabela Landín.

“Estamos moi preto de po-
der aprobar uns novos orza-
mentos por maioría, sen ter
que acudir a outras posibili-
dades, como a Cuestión de
Confianza vencellada aos pre-
supostos a cal, dende logo,
non dubidaría en presentar
se fose necesario”, engade.

Sexa coma fose, a alcal-
desa, como expresou ao vo-
ceiro de EU-SON, Pedro Ocam-
po, manterá o acordo asinado
con él e co seu grupo, aínda
no caso de que se vise obri-
gada a recorrer a esa Cuestión
de Confianza.  

PSOE e EU-SON asinan un acordo para
aprobar os orzamentos

O
BNG presentou por re-
xistro este luns as
emendas á proposta de

orzamentos do goberno local.
Son 16 achegas necesarias, es-
tudadas e realistas coas que os
nacionalistas queren mellorar
os orzamentos municipais e
que pretenden corrixir as evi-
dentes deficiencias en materia
de investimentos e planifica-
ción dos servizos públicos das
que adoece a proposta do
grupo de goberno.

Así, fronte á pretensión do
goberno local de amortizar ata
7 prazas de traballadores pú-
blicos, o BNG propón a creación
de 23 novos postos de traballo
públicos. Entre eles destacan
11 postos para o servizos de
limpeza e de recollida do lixo.
Esta emenda enlaza coa pro-
posta do BNG para a creación
da Empresa Pública de Servizos,
para que o Concello asuma a
xestión directa dos servizos bá-
sicos para a cidadanía, evitando
a privatización.

Das 16 emendas destaca un
Plan de investimentos que as-
cende a 2.490.000 euros, para
varias obras en todas as parro-
quias como a renovación do
abastecemento de augas aos
barrios de Contrasto e Pereira
en Torneiros, afectados polo
lindano; a adquisición de par-
celas para a ampliación do pa-
seo e zonas verdes do parque
do Louro, para a que destinamos

400.000 euros; a segunda fase
da peonalización da rúa Manuel
Rodríguez e o barrio de San
Bieito; a mellora do parque in-
fantil da Guía, en Atios; a cons-
trución da rotonda na Ponte-
nova; a renovación e ampliación
da  rede de saneamento en
Mosende, Budiño, Atios, etc.
Este investimento pódese re-
alizar cos ingresos pola venda
de parcelas industriais de titu-
laridade municipal que o BNG
propón nas súas emendas e
que o goberno local omitiu de
xeito incomprensible. 

O BNG propón tamén una
partida de 200.000 euros para
a descontaminación e protec-
ción do medio ambiente, ine-
xistente na proposta do go-
berno. Asemade, pedimos que
se aumente en 80.000 euros o
gasto destinado a servizos so-
ciais, pois apenas chegaba á
metade. As emendas buscan a
redución de gasto innecesario,
como a contratación de máis
asesores do goberno, ou a re-
tirada dun inxustificado gasto
de 369.285,97 euros na urba-
nización da rúa Pontevedra, xa
que é a empresa que desenvolva
ese ámbito e non o concello
quen debe asumir o custo das
obras. Trátase dunha partida
coa que o goberno, se decide
seguir adiante, pode incorrer
en graves irregularidades, xa
que incumpriría a normativa
urbanística municipal. 

O BNG presenta 16 enmendas aos
orzamentos municipais

986 661 919
Rúa Real, 34
Ponteareas
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S
aúde Mental Feafes Gali-
cia, prestará o seus ser-
vizos no despacho que

vén de poñer á súa disposi-
ción,  no Multiusos de Tornei-
ros, a Concellería de Emprego,
Igualdade e Servizos Sociais,
que dirixe Soledad Girón.

Un técnico especializado
realizará accións de infor-
mación, orientación e ase-
soramento para a busca de
emprego, diagnóstico e de-
terminación do perfil profe-
sional do demandante, deseño
e xestión de Itinerarios Per-
sonalizados de Inserción, mo-
tivación, intermediación la-
boral con empresas e, en  re-
sumo, todas aquelas actua-
cións que favorezan a inser-
ción laboral das persoas de-
mandantes de emprego ins-
critas no Servizo Público de
Emprego de Galicia.

Saúde Mental Feafes Galicia
é unha entidade sen ánimo

de lucro que defende os de-
reitos das persoas con pro-
blemas de saúde mental tra-
tando de mellorar a súa cali-
dade de vida e a dos seus
familiares. Entre os seus ser-
vizos, Feafes Galicia ofrece
orientación laboral especia-
lizada onde se atende a de-
mandantes de emprego cunha
enfermidade mental co ob-
xectivo de mellorar a súa si-
tuación no mercado laboral.

As persoas que desexen
ser atendidas poden solicitar
unha cita previa, a través
do número de teléfono  986
485 784, ou ben medio dos
Servizos de Emprego ou So-
ciais do Concello. 

Ademais para realizar cal-
quera consultan teñen ao
seu dispor a oficina de Feafes
en Vigo a través do teléfono
986 485 784 ou do enderezo
electrónico feafesvigo@fea-
fesgalicia.org.

Saúde Mental Feafes
desprazarase a O Porriño para

prestar os seus servizos

A
xentes da Policía Local
do Porriño procederon
á detención, no termo

municipal de Mos, de
J.M.R.V. y J.L.V.M., coma pre-
suntos autores da comisión
dun delito contra o Patrimo-
nio e a Orde Socioeconómica-
roubo con forza-.

A Policía Local indica que
os feitos ocorreron ás 02:25
horas do un de febreiro: na
Xefatura recibiuse unha cha-
mada na que unha persoa in-
formaba da comisión dun feito
delituoso en Mos. O denun-
ciante, sinalou que estaba
vendo coma persoas desco-
ñecidas cargaban material de
unha vivenda en construción.

Ante estas circunstancias,
os axentes deron aviso, axiña,
á Garda Civil, que desprazou
ao lugar a varios axentes.

Xa no lugar os policías
puideron comprobar a vera-
cidade dos feitos e proceder
á detención destas dúas per-
soas que foron entregadas
aos gardas civís, que eran
aos que lles correspondía a
competencia territorial e ini-
ciar as dilixencias xudiciais
pertinentes.

Con esta actuación, os
axentes da Policía Local do
Porriño suman 6 detidos, en
15 días, pola presunta comi-
sión dos delitos de Roubo
con forza.

A Policía Local detivo en 15 días
a seis persoas acusadas da

presunta comisión dos delitos de
Roubo con forza

O
BNG do Porriño inau-
gurou o pasado venres
o seu novo local, nun

acto aberto á veciñanza e co-
lectivos locais no que estivo
presente Luís Bará

Esta nova sede local pre-
tende ser un espazo aberto a
todos aqueles veciños e veciñas
que teñan a ben compartir as
súas preocupacións, iniciativas
ou calquera cuestión que afecte
a vida diaria na localidade.

O BNG pretende servir de
canle á hora de tratar todos
aqueles temas que preocupan
á veciñanza do concello, tanto
a nivel municipal, a través do
traballo do noso portavoz mu-
nicipal Pedro Pereira; como a
nivel nacional, a través dos

nosos deputados no Parlamento
Galego. Así o comentaba Luís
Bará o pasado venres e así se
ten demostrado nas diferentes
ocasións en que o BNG conse-
guiu que O Porriño tivese voz
no Parlamento. Recentemente
con iniciativas para iniciar as
medidas necesarias  contra os

riscos á saúde dos solos con-
taminados  por  lindano no
Concello do Porriño ou para
tratar a situación dos traba-
lladores e traballadoras de Ma-
deras Iglesias.

A nova sede local do BNG
sitúase na rúa Ramón González
nº14 – Local A.

O
Festival de Cans im-
pulsa un ano máis o
seu Proxecto Cans 303,

un curso de gravación, edición
e montaxe de vídeo, coa inten-
ción de iniciar no audiovisual
a todas as persoas que dese-
xen adquirir coñecementos. O
obxectivo será facer como
exercicio final unha curtame-
traxe colectiva que se estreará
na vindeira edición do Festival
de Cans, que terá lugar do 23
ao 26 de maio deste ano.

En pasadas edicións, o festival
traballou con veciñas e veciños
de diversas idades na creación
de pezas documentais co ob-
xectivo de recuperar a memoria
da aldea e recompilar material
fotográfico, en vídeo ou sonoro.
Isto axudou e segue axudando
a contruír a historia recente de
Cans e a facer un archivo de
imaxes sobre a parroquia.

O curso comezará o sábado
24 de febreiro para celebrarse
todos os sábados dos meses de
marzo e abril, entre as 10,00 e
as 13,00 horas da mañá. Esta

formación, que
será impartida
na sede do Fes-
tival de Cans
polo realizador
Juanma Lodo,
terá un prezo
de 40 euros,
pero haberá un
desconto do
50% para todas
as persoas que colaboren na
organización do festival ou se-
xan socias da Asociación de
veciños O Castelo de Cans.

As persoas que desexen pre-
sentar a súa candidatura para o
curso poden inscribirse no mail
festivaldecans@festivaldecans.co
m, ou no número de teléfono
679 433 076. O prazo para a
inscripción rematará o xoves 22
de febreiro ás 15 horas.

Este ano, as persoas que se
inscriban no grupo, traballarán
nun documental sobre a figura
de Sara Quinteiro, mestra his-
tórica de Cans durante varias
décadas -á que todo o mundo
na aldea coñecía como Dona

Sara-, e que impartía as súas
clases na “Casa da Mestra”. O
festival fai un chamamento a
todas aquelas persoas que poi-
dan aportar material fotográfico
e reseñas biográficas desta
mestra e das que foron as súas
alumnas para recuperar a súa
historia coa maior exactitude
posible.

O Proxecto 303 tamén se
complementa cun blogue do
mesmo nome, coordinado por
Juanma Lodo, onde se van es-
cribindo os avances do curso
ao mesmo tempo que se expli-
can nocións técnicas de algun-
has das secuencias máis coñe-
cidas da historia do cinema.

O Festival de Cans impulsa un curso de vídeo
co obxectivo de realizar un documental sobre a

figura da mestra “Dona Sara”

O BNG inaugura novo local no Porriño
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Novas da Raia

Xornal galaico-portugués busca xornalista e comercial para ALTO MINHO
Condicións excelentes. Precísase curriculum e experiencia

Dirixirse a: redaccion@novasdoeixoatlantico.com

E
scolas galegas e portu-
guesas realizarán pro-
gramas en directo o día

21 de febreiro debido a que o
día 13, o Día Mundial da
Radio coincide co entroido.

As escolas aínda poden su-
marse a esta participación que
está aberta a programas que
se desenvolvan en directo des-
de calquera centro educativo. 

Entre as propostas que as
escolas poden abordar nos
seus programas están os xogos
tradicionais, a relación dos
deportistas e a radio, o xor-
nalismo deportivo, retrans-
misión deportivas na radio, a
igualdade de xénero no de-
porte, a lingua galega e o

deporte, as olimpiadas e os
deportes para-olímpicos, etc.

O portal “Escolas nas ondas!”
(www.escolasnasondas.com),
o primeiro espazo para di-
fundir e espallar os podcasts
e os programas das escolas
galegas e portuguesas e de
todo o ámbito da lusofonía
acollerá as producións que
se envíen.

As escolas ou os alumnos
a título individual poden par-
ticipar enviando os programas
ou podcasts que desexen ao
enderezo web@escolasnason-
das.com. Tamén poden com-
partilos desde  calquera pla-
taforma  como Ivoox, Sound-
cloud, Itunes, Spreaker, etc.

O
CPA Ribex de Tui, nas
próximas datas, ten
dúas citas moi impor-

tantes no seu calendario desta
tempada, onde se xogan a
maior parte dos seus obxecti-
vos deste ano 2018.

Así, este sábado 17, o grupo
show sénior buscará a súa cla-
sificación para o Campionato
de España, no Campionato Ga-
lego de grupos show, que se
celebrará no pavillón Santa
Isabel de Santiago de Com-
postela.

E o sábado 24,  a cita será
co Campionato Galego de Gru-
pos Show Xuvenís e Cuartetos,
que se celebrará no novo pa-
villón deportivo municipal de
Tui, dende as 17.30 horas, or-

ganizado polo pro-
pio CPA Ribex, en
colaboración coa
Federación Galega
de Patinaxe e o
Concello de Tui.

Dende as 10.30
ata as 14.00 horas,
os clubs participan-
tes realizarán os
adestramentos, a
razón de 15 minu-
tos por cada club.
A competición ini-
ciará ás 17.30 ho-
ras, coa categoría
grupos xuvenil, e
ás 19.05 coa de
cuartetos.

O custe da entrada para
este campionato será de 5€,

sendo gratuíta para os menores
de 7 anos.

O Campionato Galego de Patinaxe de Grupos
Show Xuvenís e Cuartetos se disputará en Tui 

o sábado 24

Ponte nas Ondas! celebra o Día
Mundial da Radio

Unha xornada especial en directo desde o 
IES de Breamo de Pontedeume e 
a Radio Afifense de Caminha

O
rganizados por turnos e
tarefas, a veciñanza
das Cortellas segue a

traballar na recuperación do
monte veciñal co propósito de
restablecer o patrimonio natu-
ral e reparar as feridas causadas
polo lume do mes de outubro.

Concienciados coa protección
do medio ambiente traballan
varios días ao mes sen que os
folgos decaian porque saben que
este ben de todos é indispensable
e a maior riqueza que posúen.

Facendo gala dunha coordi-
nación exemplar os veciños e
veciñas apoiados por volunta-
rios siguen unha rutina de tra-

ballo asesorada por técnicos
expertos en paliar as conse-
cuencias do lume.

A primeira medida foi espallar
palla polo monte chegando a
descargar ata  hoxe dous trailers
nas zonas que máis posibilida-
des tiñan de erosion, facendo
fincapé nas pendentes grandes
e sen vexetación que quedaron
desprotexidas.

O segundo paso foron os tra-
ballos de limpeza parar preparar
co que se vai cortando distintas
liñas de nivel de contención
buscando o nivel de pendente
para impedir que baixe a terra.

Agora están a prantar árbores

autótonas: bidueiros, carballos,
castiñeiros, loureiro e árbores
froiteiras salvaxes ocupan agora
algunhas zonas dos montes
queimados.

Formigas incansables que van
pondo parches para volver ter
o antes posible o patrimonio
perdido.

Un domingo ao mes reciben
voluntariado de fóra da parroquia
pero o resto dos días traballan
sos organizados por tarefas su-
mando unhas cincuenta persoas
dispostas a colaborar e coidar
os bens comúns.

O equipo de intendencia sube
as ferramentas mentres outros

preparan as pistas para poder
acceder ao monte. Outro equipo
atende aos pequenos e pequenas
voluntarias que aprenden desta
veciñanza e que contribúen
prantando árbores. O equipo de
traballo da aldea prepara o xan-
tar e outro equipo máis séntase
para os brain storming que lles
iluminen con posibles iniciativas
que axuden a recadar árbores

para prantar, sementes ou fór-
mulas máis axeitadas para a
correctar recuperación dos seus
montes.

Os veciños e veciñas das Cor-
tellas tamén agradecen o tra-
ballo do voluntariado que se
achega dende fóra da parroquia
e a axuda ofrecida dende a ofi-
cina do voluntariado do Concello
de Ponteareas.

Organizados para a recuperación do monte veciñal
Os veciños e veciñas das Cortellas limpan e constrúen barreiras de protección para

reter as terras queimadas
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A
empresa Bimba y Lola
presentou no Concello
de Mos un proxecto

para a ocupación e reforma
dunha nave na que asentará
as súas novas instalacións lo-
xísticas, que estarán situadas
na zona de Arrufana na parro-
quia mosense de Guizán.

As devanditas instalacións
garanten, segundo informan
dende a empresa, unhas boas
comunicacións tanto por vía
marítima, como aérea e te-
rrestre, e atópanse próximas
ás oficinas centrais da com-
pañía, actualmente tamén si-
tuadas en Mos, neste caso
na parroquia de Tameiga. 

O novo centro poñerase en
marcha e estará a funcionar
a pleno rendemento na pri-

mavera do próximo ano 2019. 
As instalacións compren-

den un silo automático de
5.300 metros cadrados e 20
metros de altura para alma-
cenaxe de produto en caixas,
3 plantas cun total de 19.000
metros cadrados nas que se
realizará a subministración
diaria a toda a rede de tendas
da compañía a nivel mundial,
así como á canle online,
planta semiautomática para
almacenaxe de 200.000 pezas
colgadas e zonas de servizos
comúns e oficinas loxísticas 

Este novo centro de dis-
tribución permitirá a inte-
gración de todos os procesos
de xestión loxística dando
resposta ao crecemento da
compañía nos próximos anos.

Novo centro de distribución
de Bimba e Lola en Mos

C
xG visita à comunidade
de montes de Tameiga,
nunha xuntanza onde a

forza galeguista trasladou a
sua vontade de trasladar a
Bruxelas da man dos sectores
afectados, os problemas que
poderia xerar o desenvolve-
mento da area comercial
anunciada polo Celta de Vigo
e a alcaldesa de Mos.

Acompañando ao Secretario
xeral dos galeguistas, Piñeiro
Docampo acudiu  parte da exe-
cutiva comarcal. O interese da
visita naceu a partir das dife-
rentes informacións verquidas
na prensa sobre o novo pro-
xecto de cidade deportiva que
o Celta de Vigo quere levar a
cabo en terreos de Pereiras e
Tameiga, no concello de Mos.

Na visita, trasladouse a po-
sibilidade de abrir a via de re-
currir a través dos diversos
mecanismos de partido no con-
greso e no senado e da euro-
deputada pola coalición por
Europa da que participa a forza
galeguista, Izaskun Bilbao,
para trasladar na UE o impacto

para os mananciais de auga
que poderia xerar un desel-
volvemento dunha area co-
mercial na zona sobre a que
todavia; segundo confirmounos
o presidente da comunidade
de montes en man común;
non existe ningunha proposta
por escrito e seria por parte
do Celta de Vigo S.A.D.

Desde Compromiso por Ga-
licia Vigo, queremos trasladar
á sociedade a necesidade para
a nosa comarca do desenvol-
vemento dun pólo de atracción
comercial e de ocio global
para toda a eurorexión, da que
somos parte central, mais sem-
pre desde o máximo respeto á

lexislación sobre medioam-
biente e dentro dun desenvol-
vemento sostible.

Sobre o proxecto anunciado
polo presidente do R.C. Celta e
a alcaldesa de Mos, Nidia Aré-
valo, desde CxG temos que in-
dicar que forma parte dunha
loita de intereses partidistas
do PP e que busca unicamente
unha proxección mediatica ante
un proxecto que non é mais
que fume. Entretanto Vigo e a
sua comarca seguen perdendo
oportunidades para xerar em-
pregos e riqueza ante a parali-
zación do concello de Vigo que
segue sen PXOU e a desapara-
ción da area metropolitana.

CxG levara a Bruxelas a afectación dos
mananciais nos montes de Tameiga
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Louriña
MOS / SALCEDA

A
concellería de
Participación
Cidadá mo-

sense que dirixe a
edil Julia Loureiro
organiza a xa case
tradicional excur-
sión á neve para a
xuventude mosense
(+ 18 anos) que
nesta ocasión realizarase á
estación de San Isidro os días
2, 3 e 4 de marzo.

Para participar nesta viaxe
existen catro modalidades: Mo-
dalidade A que inclúe curso de
esquí, aluguer de equipos, viaxe
e pensión completa cun prezo
de 161 euros. Modalidade B que
inclúe aluguer de equipos, viaxe
e pensión completa cun prezo
de 154 euros. Modalidade C que
inclúe viaxe e pensión completa
por 133 euros. E Modalidade D
que inclúe aluguer de equipo
de snowboard, viaxe e pensión
completa por 185 euros.

Os interesados en participar
deberán formalizar a súa ins-

crición do 6 ó 26 de febreiro.
Teñen preferencia os empa-

droadosen Mos e a admisión
será por rigorosa orde de entrada
no Rexistro do Concello ata cu-
brir o límite de prazas. A lista
de admitidos publicarase o 27
de febreiro no concello, na
OMIX ou na web do Concello.

Os destinatarios son persoas
maiores de 18 anos, preferen-
temente empadroados en Mos.
O mínimo de persoas para que
se realice a excursión será de
35 e máximo de 55 persoas.
No caso de quedar prazas va-
cantes, poderán asistir maiores
de 35 ou que non figuren em-
padroados en Mos.

Mos organiza unha excursión 
a San Isidro

O
Pleno da Corporación
Municipal mosense
aprobou inicialmente

por maioría, na sesión ordina-
ria celebrada o pasado 29 de
xaneiro, o proxecto de expro-
piación da obra para a amplia-
ción da senda fluvial do río
Louro, dende o Camiño de La-
goal na parroquia de Louredo.

No proxecto de expropia-
ción aprobado inclúense as
parcelas afectadas, os metros
afectados de cada parcela,
os titulares das mesmas e a
valoración económica dos me-
tros cadrados a expropiar.
Dito acordo plenario estará
en exposición pública durante
20 días dende a súa publica-
ción no Boletín Oficial da
Provincia (BOP), período du-
rante o cal os propietarios
poderán formular as alega-
cións que estimen oportunas.
A continuación procederase
á aprobación definitiva e por
último sinatura por parte dos
propietarios da acta de ocu-

pación, tras a que se fará
efectivo o acto de ocupación
das parcelas por parte do
Concello, previo pago do im-
porte correspondente aos ti-
tulares expropiados. Nese mo-
mento os terreos expropiados
pasan a ser titularidade do
Concello e xa se poderían
comezar as obras de amplia-
ción do Paseo do Louro.

Dentro das actuacións pro-
gramadas, proxéctanse dous
novos tramos de senda, os
cales estarán conectados entre
si por itinerarios naturais. O
primeiro tramo, de 622 m de
lonxitude, parte do Camiño
de Lagoal e finaliza onde dis-
corre un sendeiro existente.
Este primeiro tramo sitúase
fóra do DPH e mellora o acceso
ao Muíño Novo e ao Muiño do
Lagoal. A uns 150 m deste
primeiro tramo, debido á gran
pendente do terreo, deseñouse
unha adecuación ambiental
do carreiro existente, mediante
a execución de banzos con
materiais naturais, como ro-
llizos de madeira e xabre es-
tabilizado, así como elementos
de apoio consistentes en pos-
tes de madeira e cordas de
agarre. Como alternativa a
este tramo máis difícil, pro-
xectouse un ramal de unión
cun camiño existente, máis
afastado do río, que é máis
accesible para as persoas de
mobilidade reducida. O se-
gundo tramo, de 150 m, parte
do sendeiro existente e per-
mitirá pasear preto do río e

chegar á contorna do Muíño
Branco, onde a servidume pró-
xima ao río permite o tránsito
ao Camiño de Noveleda. O
proxecto prevé, ademais, a
execución de plantacións de
especies vexetais compatibles
cos valores naturais da con-
torna. Os traballos tamén in-
cluirán o desbroce e limpeza
do só do entorno respectando
o bosque de ribera e especies
locais e eliminando especies
invasoras, mellorando o con-
torno. Acometeranse así mes-
mo solucións de drenaxe para
resolver a saída das augas e
mellora da sinalización e posta
en valor dos elementos patri-
moniais abandonados.

O investimento previsto é
de 210.000 euros, que será
sufragado ao 50% entre am-
bas Administracións, e o pra-
zo de execución estímase en
4 meses.

As obras levan un proce-
demento de licitación do que
se encarga directamente a
Confederación Hidrográfica
Miño-Sil. Organismo que apro-
bou o proxecto de ampliación
do sendeiro presentado polo
Concello.

Os obxectivos da actuación
son dar continuidade á senda
fluvial actual de 3 km, entre
o Camiño da Gata e o Camiño
de Noveleda. O novo tramo
de senda fluvial facilita a
accesibilidade peonil dende
o Camiño de Noveleda ata o
Camiño Lagoal nunha lonxi-
tude dun 1 km.

Aprobadas as expropiacións para a
ampliación do paseo do Louro

Reunión informativa cos veciños da parroquia de Louredo realizada o pa-
sado mes de decembro. 

O
Concello de Salceda de
Caselas está a rematar
a adecuación de novas

zonas de aparcamento detrás
da Praza de Abastos. Os novos
espazos, que suman un total
de 2.270 metros cadrados e
supoñen a creación de máis de
50 novas prazas de aparca-
mento gratuíto en pleno casco
urbano, estarán dispoñibles
para ser usados xa nestes días
de Entroido, en que afluencia
a Salceda de Caselas se prevé
multitudinaria. O proxecto le-
vouse a cabo grazas á colabo-
ración dos propietarios dos
terreos que, en diálogo cons-
tante coas Concellarías de Trá-
fico e Vías e Obras, ceden o
uso dos mesmos de xeito to-
talmente altruísta para a crea-

ción de novas prazas de apar-
camento públicas.

Con estes son xa 13 os
aparcamentos esparcidos por
todo o núcleo urbán en zonas
comerciais e administrativas.
Estas áreas resultan funda-
mentais para a axilización do
tráfico e para seguir a con-
seguir unha maior calidade

de vida na vila.
Miguel González, Concelleiro

de Vías e obras: “seguimos a
ordenar un casco urbano cas-
tigado durante anos pola cons-
trución descontrolada e as
rúas estreitas. Damos un paso
máis no noso obxectivo de
conseguir unha vila sen atran-
cos nin restricións”.

50 novas prazas de aparcamento gratuito 
en Salceda

Marcos Besada, Jose Luis González e Miguel González visitan a nova zona
de aparcamento
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O
Concello da Guarda ven
de solicitar á Deputa-
ción de Pontevedra

unha subvención para a contra-
tación laboral temporal de 18
persoas desempregadas, con
cargo ao Plan Concellos 2018. 

As prazas ofertadas desti-
naranse a traballos de conser-
vación e funcionamento de
bens e servizos municipais,
cunha duración máxima de 9
meses, para o que se solicitarán
dous axudantes para a recollida
do lixo, persoal para a limpeza
das praias (4), dous varredores,
técnicos de turismo (1), in-
formática (1), emedio ambiente
(1), tres peóns forestais, un
oficial e un axudante de alba-
nelería,  un auxiliar para o
Centro Cultural e un conserxe

para o Castelo de Santa Cruz. 
As persoas interesadas nal-

gúns dos postos ofertados de-
berán estar inscritos no Servizo
Público de Emprego (SEPE)
como demandantes e dados de
alta no Código Nacional de Ocu-
pación (CNO) correspondente
á praza que desexan solicitar. 

O SEPE realizará unha son-
daxe para localizar, en base
aos seus datos, ás persoas can-
didatas que reúnan os requisi-
tos, de xeito que é moi impor-
tante que os interesados estean
inscritas no CNO asociado ao
posto do seu interese. Para co-
ñecer o código que corresponde,
os e as interesadas poden ache-
garse á Axencia de Emprego e
Desenvolvemento Local (AEDL)
do Concello da Guarda. 

O Concello ofertará 18 postos
para desempregados con cargo 

ao Plan Concellos

A
Concellería de Xu-
ventude, a través da
Oficina de Informa-

ción á Xuventude (OMIX)
da Guarda, lanza dúas
novas propostas de accións
formativas e lúdicas que
darán comezo en marzo:
un curso para a obtención
do título de monitor/a de
tempo libre e un obradoiro
de cociña orientado á ela-
boración de galletas. 

O curso para a obtención
do título de monitor/a de
tempo libre impartirase as
fins de semana dende mar-
zo e incluirá, como novi-
dade, a formación e certi-
ficación de manipulador/a
de alimentos. As clases
teóricas terán lugar no an-

tigo colexio Sinde e durarán
ata comezos do mes de
xuño, reservando o verán
para a realización das prác-
ticas. O custe do curso,
homologado pola Xunta de
Galicia e con prazas limi-
tadas, será de 175 euros
por persoa.  

O obradoiro de elabora-
ción caseira de galletas
ofrecerá unha opción de
cociña creativa e apetitosa
para elaborar doces. O taller
desenvolverase en tres se-
sións, previsiblemente, du-
rante os luns do mes de
marzo en horario de 19 a
21 h. O prezo da actividade
será de 28 euros por per-
soa, con todo o material
necesario incluído. 

A OMIX ofrece un curso de
monitor de tempo libre e un
obradoiro de galletas en marzo

O
Museo Arqueolóxico
do Monte Santa Trega
(MASAT) e o Museo do

Mar volvern abrir as súas por-
tas no seu horario habitual,
tras o paro de inverno.

O MASAT retoma a súa acti-
vidade de martes a domingo
en horario de inverno (de 11:00
a 17:00 horas), namentres o
Museo do Mar pode visitarse
as fins de semana (sábados e
domingos) e días festivos, en
horario de mañá (de 11:00 a
14:00 h) e de tarde (de 16:00
a 19:00). 

O MASAT e o Museo
do Mar volven ao

seu horario habitual

G
ran actuación da es-
cola de atletismo
Trega de Tomiño no

XXIX Campionato Galego de
Marcha en Ruta celebrado a
pasada fin de semana en
Aldán. Unha vez máis os ir-
máns Sierpes compartiron
podio, mentres que Emilia
Rodríguez conseguía tamén
quedar entre os tres primeiros
cunha magnífica carreira.

Os irmáns Sierpes Pereira
competían na distancia de 2
quilómetros en ruta sobre as-
falto nun circuíto ao que ti-
veron que dar dúas voltas.
Christian saíu dende o prin-
cipio a pola victoria, impo-
ñendo o seu ritmo e un claro
dominio que o levarían a pro-
clamarse como campión galego
dos 2 quilómetros alevín mas-
culino (mixto) en ruta cun

tempo de 10’31’’. Cun crono
de 10’50’’ facíase coa prata
Álex Sierpes e proclamábase
subcampión galego.

Pola súa banda, a marcha-
dora Emilia Rodríguez arran-
cou na saída disposta a dar
moita guerra e, a pesar da
intensa choiva, loitou polo
segundo posto ata o quiló-
metro 8. Tras dez voltas ao
circuíto, a atleta conseguía

o bronce na categoría de
master veteranas, cunha clara

vantaxe sobre a cuarta clasi-
ficada da categoría. 

Medallas para o Atletismo Trega no 
XXIX Campionato Galego de marcha en ruta
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A
concelleira de Educa-
ción, María Elena Baz,
reuniuse o 1 de febreiro

en Vigo co xefe territorial de
Educación en Pontevedra,
César A. Pérez Ares, para tras-
ladarlle as demandas esixidas
polos centros de educación
infantil e primaria da Guarda. 

Neste encontro acordouse
a prioridade e urxencia de
accións que, como a da re-
paración dunha das cubertas
do CEIP A Sangriña, serán

acometidas durante o pre-
sente curso. A edil recalcou
ao delegado da Xunta o feito
de que dous dos centros de
ensino público guardeses con-
tan con máis de 25 anos de
antigüidade, de xeito que
precisan de obras de mellora
e mantemento -como a re-
forma dos baños e outras es-
tancias- similares ás que a
Consellería de Educación ten
realizado noutros centros da
comarca. 

Próximamente, o equipo
técnico da Xunta visitará A
Guarda para estudar as nece-
sidades dos colexios e deter-

minar as posibilidades da ins-
titución autonómica de aten-
der ás distintas demandas
trasladadas.

O Concello e a Xunta acordan as necesidades de reforma
para a mellora dos CEIP da Guarda 

O
1 de febreiro
abríase o prazo para
solicitar a presta-

ción económica de paga-
mento único de entre 360 e
2.400 euros para familias
con fillas ou fillos menores
de 3 anos, que concede a
Xunta de Galicia.

Poderanse beneficiar des-
ta axuda as persoas con
cativos nacidos entre o 2
de xaneiro de 2015 e o 1
de xaneiro de 2018 (ambos
incluídos), que non  tivesen
obriga de presentar a de-
claración do IRPF do ano
2016 nin se tivese presen-
tado de xeito voluntario
aínda sen estar obrigados.

O prazo para a presenta-
ción das solicitudes rema-
tará o 21 marzo. Para máis
información sobre os re-
quisitos e o procedemento
para a tramitación, as per-
soas interesadas poden di-
rixirse ó departamento de
Servizos Sociais do Concello
da Guarda, no teléfono 986
61 45 07 ou ben presen-
cialmente. 

Abre o prazo para
solicitar a axuda
autonómica para
persoas con fillos
menores de 3 anos 

O
Pleno do Concello da Guarda
aprobou por unanimidade o pa-
sado 26 de xaneiro a cesión gra-

tuíta do Centro de Saúde da Guarda á
Consellería de Sanidade, proposta pola
alcaldía. 

A cesión posibilitará, na práctica, que
a entidade dependente da Xunta de Galicia
se faga cargo do mantemento das insta-
lacións nas que se ofrece o servizo sanitario
de competencia autonómica. Isto suporá
un aforro de aproximadamente 23.000
euros anuais para as arcas municipais,
que ata o de agora sufragaban o custe do

combustible, o consumo eléctrico, a man
de obra e os materiais para a reparación
de avarías, entre outros conceptos. 

A proposta da alcaldía basease no
Protocolo asinado en 2008 entre a Fe-
deración Galega de Municipios e Pro-
vincias e a Consellería de Sanidade no
que se establece o procedemento para
a asunción dos gastos dos centros de
saúde por parte da Consellería, previa
cesión ao SERGAS.

Tras anos traballando no proceso de
cesión patrimonial, e unha vez superadas
os inconvenientes formais para a con-

cesión efectiva, o equipo de goberno
logrou sacar adiante por unanimidade a
iniciativa. A solicitude da cesión será
enviada, xunto coa documentación re-
quirida, á Consellería de Sanidade para
que proceda á súa revisión e, unha vez
aprobada, procederase á sinatura do
convenio de cesión, facéndoa efectiva. 

O Pleno do Concello da Guarda aproba a cesión do Centro
de Saúde ao SERGAS 
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T
omiño conta dende este
mércores cun novo des-
fibrilador, que nesta

ocasión será empregado polos
voluntarios e voluntarias de
Protección Civil da localidade.
Este novo aparato súmase aos
tres desfibriladores cos que
xa conta a vila, que están si-
tuados nos campos de fútbol
da Carballa, do Alivio e de
Goián e cos que se buscaba
dotar a estas dependencias
polas que pasa un gran nú-
mero de persoas do material
indispensable para atender

calquera incidencia.
Dende o concello conside-

rábase fundamental que o ser-
vizo de Protección Civil contara
cun desfibrilador portátil que
se poida empregar nos distintos
eventos nos que colabora, xa
que empregando este aparello
nos 10 minutos posteriores ao
inicio dunha parada cardio-
respiratoria as posibilidades
de supervivencia do paciente
aumentan ata un 70%. 

Formación
Membros de Protección Civil

de Tomiño acudiron á Acade-

mia Galega de Seguridade Pú-
blica, Agasp, da Estrada para
recoller o desfibrilador e recibir
a formación e acreditación do
persoal para o seu correcto
uso. O aparato entra dentro
dos outros 157 desfibriladores
que a Xunta de Galicia entre-
gou este mércores aos corpos
de bombeiros comarcais, GES
e Protección Civil no marco
da aposta do goberno auto-
nómico por dotar os corpos
de emerxencias dos concellos
galegos cos mellores equipos
para unha rápida resposta

ante posibles sucesos. 
Tras a aprobación do Decreto

38/2017 polo que se regula a
instalación e o uso de desfi-
briladores externos fóra do
ámbito sanitario, a Xunta im-
plantou en  Galicia un total

de 2.161 desfibriladores e cer-
tificou a 17.750 persoas en
soporte vital básico e uso de
DESA. Na actualidade, 24.000
persoas morren cada ano en
España a causa dunha parada
cardio-respiratoria. 

A Xunta entrega a Protección Civil 
de Tomiño un novo desfibrilador

A
alcaldesa de Tomiño,
Sandra González  reu-
niuse en Madrid co Sub-

director Xeral para a
Protección da Costa, Ángel
Muñoz Cubillo, para presentar-
lle o proxecto da Senda do
Miño, unha senda de 15 quiló-
metros de lonxitude á beira do
río que prevé estenderse dende
a ponte internacional da Ami-
zade, en Tomiño, ata Tui.

A alcaldesa estivo acompa-
ñada na visita ao Ministerio de
Agricultura e Pesca, Alimenta-
ción e Medio Ambiente pola
xefa do Servizo Provincial de
Costas de Pontevedra, Cristina
Paz-Curbera; polo concelleiro
de Planificación Territorial, Uxío
Benítez, e por un dos técnicos
redactores do proxecto.

Durante a reunión o Subdi-
rector Xeral de Protección da

Costa recoñeceu que se trata
dun proxecto importante e in-
teresante que se desenvolve
“nunha zona de gran valor
ecolóxico e medioambiental”
e amosou a disposición do Mi-
nisterio a establecer puntos
de colaboración no futuro. 

Pola súa banda, a alcaldesa
de Tomiño manifestou a súa
satisfacción pola boa acollida
do proxecto. “Dende o goberno

local estamos moi satisfeitos
porque é importante que un
organismo público da relevan-
cia do Ministerio nos dea o
seu apoio, xa que serve para

visibilizar non soamente o río
Miño senón tamén o propio
concello de Tomiño”, asegurou
Sandra González tras a reunión
en Madrid.

Tomiño presenta a senda do Miño 
en Madrid



A
valorização da Área de
Lazer da Pesqueira dos
Frades, em Ganfei, é a

nova aposta da Câmara de Va-
lença na estratégia de aproxi-
mação e valorização do rio
Minho.

Novo Cais de Atracagem,
recuperação da antiga Pes-
queira, valorização da rampa
de acesso ao rio, novo percurso
da ecovia e intervenção em
toda a área de lazer pretendem
potenciar esta zona de lazer.

Os paramentos em pedra da
secular Pesqueira dos Frades
recuperaram a posição inicial
permitindo, hoje, termos a
noção exata da dimensão e
imponência desta pesqueira.
Toda a estrutura em pedra foi
reposicionada e consolidada. 

A pesqueira dos Frades, em
Ganfei, é uma das mais em-
blemáticas de Valença, a que

se associam, sobretudo, a de
São Pedro da Torre e a da Gin-
gleta em Verdoejo..

A rampa de acesso ao rio
Minho vai ser alvo de uma in-
tervenção de fundo de modo
a proporcionar melhores con-
dições e segurança nas ma-
nobras de acesso de embarca-
ções ao rio. Um desejo antigo
dos pescadores locais, sobre-
tudo na época do sável e sa-
velha, a época do ano que

mais embarcações  tem na
faina nesta área do rio Minho. 

Na parte sul da zona de lazer
vai ser implantado um Cais de
Recreio destinado às embarca-
ções de recreio e lazer.

O novo percurso verde pa-
ralelo ao rio, entre o Cais em
Valença e a Ecopista do Rio
Minho, em Verdoejo, vai co-
locar a Pesqueira dos Frades
como um dos grandes atrativos
das vias verdes de Valença.

19NOVAS DE TURONIO | Febreiro de 2018

Novas da Raia
PORTUGAL

P
ela segunda vez, os cida-
dãos de Vila nova de Cer-
veira e de Tomiño são

chamados a eleger três proje-
tos no âmbito do Orçamento
Participativo Transfronteiriço
(OPT) 2018. No total, foram
colocados a votação, até 20
de fevereiro, oito propostas de
cooperação diferentes apre-
sentadas por um total de 12

entidades e dois cidadãos dos
municípios envolvidos.

Durante dois meses, cervei-
renses e tomiñenses recensea-
dos nos respetivos concelhos
são convidados a aceder à pla-
taforma eletrónica do OPT
(http://participacerveiratomi-
no.eu/) e votar em três projetos
– um por área de intervenção
Educação e Cultura, Território

e Ambiente, Desporto e Lazer
– mediante o grau de impor-
tância e impacto no fortaleci-
mento da cooperação trans-
fronteiriça existente.

Oito proxectos a escoller
Entre os proxectos presen-

tados para esta segunda edición
está a organización de activi-
dades artísticas dirixidas á po-
boación escolar de Vila Nova

de Cerveira e
de Tomiño ou
un intercambio
musical trans-
fronteirizo en-
tre a Escola de Música de Goián
e a Academia de Música Fer-
nandes Fâo.

No ámbito deportivo a ci-
dadanía terá que escoller entre
a creación dunha pista en

terra batida para a práctica e
o fomento do BTT&Traill Run-
ning a ambos dous lados do
Miño ou o fomento de deportes
náuticos entre mozos e mozas
en risco de exclusión social.

Orçamento Participativo Transfronteiriço Cerveira-Tomiño
com oito propostas a votação

A
Câmara Municipal de
Monção promoveu, em
parceria com o Insti-

tuto de Soldadura e Quali-
dade (ISQ), uma sessão de
esclarecimento sobre o Aviso
de Concurso do Portugal
2020. Decorreu, na Biblio-
teca Municipal com a pre-
sença de empresários locais

Na abertura da sessão, An-
tónio Barbosa, referiu que
esta iniciativa do município
tem como finalidade sensi-
bilizar o tecido económico
local, nas mais variadas ver-
tentes de intervenção, para
as oportunidades de finan-
ciamento geradas pelo Pro-
grama Portugal 2020. 

Autarquía divulga programa de
financiamentos do Portugal 2020

Valença vira-se para o rio
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A
Mostra de Cultivos do Baixo
Miño quenta motores para cele-
brar a súa décimoquinta edición

con moitas novidades. Organizada de
forma conxunta pola Asociación de
Cultivos do Baixo Miño (Acubam) e
polo concello de Tomiño, a mostras ce-
lebrarase os próximos 2, 3 e 4 de
marzo no pavillón municipal de Goián
e terá como eixo central a historia do
agro na comarca, facendo un perco-
rrido polo que é, o que representa na
actualidade e cara a onde camiña a
través de diversas actividades.

Desta maneira, a mostra achegará
ao público participante aos inicios do
agro no Baixo Miño cunha exposición
fotográfica das principais épocas do
sector, que permitirá apreciar a súa
evolución ata hoxe en día e servirá
para facer unha radiografía do presente
a través dos preto de 30 expositores
que estarán no evento. O futuro chegará
un ano máis da man de Acubam Inno-

vación, un certame que alcanza a súa
terceira edición recollendo innovacións
tecnolóxicas aplicables a calquera elo
da cadea de valor do agro na comarca.

Novidades
A XV Mostra de Cultivos do Baixo

Miño chega con varias novidades na
súa programación. Entre elas, a pre-
sentación da apertura da convocatoria
e as bases de participación dos Premios
Xardinería 2018, organizados por pri-
meira vez por Acubam e pola Asociación
Galega de Empresas de Xardinería
(Agaexar).

Nesta décimoquinta edición Acubam
quere fomentar a responsabilidade civil
da asociación e achegarse máis á so-
ciedade da comarca e farao colaborando
co centro de educación especial San
Xerome, da Garda. Durante toda a xor-
nada do domingo 4 de marzo, o alum-
nado deste centro venderá na mostra
os produtos doados polos expositores,
para recadar fondos para o proxecto

de reforma dunha bañeira terapéutica
nesta entidade.

Programa
A mostra contará un ano máis con

conferencias e xornadas técnicas es-
pecialmente dirixidas aos profesionais
do sector, pero que tamén están abertas
ao público en xeral. Así, o evento
arrincará o venres 2 de marzo ás 11.30
horas coa mesa técnica sobre sanidade
vexetal, que reunirá a importantes ex-
pertos na materia para debater sobre
a importancia do diagnóstico e a defi-
nición dos protocolos de actuación na
loita contra pragas, facendo especial
mención ao caso Xylella. A programación
continuará pola tarde, ás 16.00 horas,
cunha mesa sobre o modelo de negocio
no agro na que se profundará na nece-
sidade de potenciar a profesionalización
do sector a través da mellora de com-
petencias e capacidades dos xerentes
das empresas e no que se estudarán
diversas fórmulas de éxito no ámbito

da xestión empresarial.
O sábado 3 de marzo dedicarase a

mañá ao acto inaugural da mostra
para dar paso pola tarde (16.30 h) a
unha xornada sobre a auga no rural,
na que a asociación Coxapo divulgará
a importancia dunha óptima xestión
da auga e abordará temas como os
plans hidrolóxicos, as regulacións nos
plans de seca, a garantía sanitaria do
recurso ou o problema do radón en
Galicia. Esa mesma tarde o público ta-
mén poderá participar nun taller de
empleabilidad (16.00 h) e noutro de
xardinería ecolóxica (16.30 h) impartido
pola Fundación Sales e a Asociación
Española de Xardinería Ecolóxica e di-
rixido a público de todas as idades.

A última xornada da mostra, o do-
mingo 4 de marzo, estará máis centrada
en actividades para toda a familia,
coa celebración por exemplo dunha
actividade lúdica con talleres ecolóxicos,
probas físicas, talleres de reciclaxe e
xogos tradicionais para espertar entre
os e as participantes a curiosidade
polo sector e dirixido pola granxa
escola Corazón de Carballo. A mostra
terminará cunha actuación do grupo
Rock Percusión, integrado por alumnado
do centro San Xerome, a partir das
19.00 horas.

Ao longo dos tres días que dura a
mostra, o público tamén poderá gozar
dunha exposición de arte do Colectivo
Somosarte, composto por artistas, es-
cultores e pintores locais que mostrarán
as súas obras vinculadas á temática
do agro no Baixo Miño.

A  Mostra de Cultivos cumpre 15 anos poñendo en
valor a historia do  agro no Baixo Miño


