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Á
s 12.00h do día 8 de
marzo de 2018, Día In-
ternacional da Muller

Traballadora celebrouse na
Praza do Concello unha concen-
tración para reinvindicar o
papel que xogan as mulleres na
sociedade, pero tamén para vi-
sibilizar a situación que viven
e o que queda por andar, reivin-
dicando a igualdade de oportu-
nidades nas condicións de
traballo, na esfera social e no
dereito a vivir sen violencias.

“As mulleres somos o motor
da nosa vida, da nosa casa,
da nosa familia, do noso tra-
ballo, do noso Concello, da
sociedade en xeral pero moitas
veces fomos relegadas a un

segundo plano, nos somos as
que temos que escoller e moi-
tas veces renunciar, pero hoxe
estamos aquí para lanzar un
grito e unha mensaxe, quere-
mos que se respeten os nosos
dereitos, o dereito a ter unha
familia e a traballar, a poder
ter un posto de responsabili-
dade e a cobrar o mesmo que
o meu compañeiro pero sobre
todo o dereito a igualdade,
unha igualdade real entre ho-
mes e mulleres, entre mulleres
e homes.” dixo a 1º Tte de Al-
calde e Concelleira de Igual-
dade, quen aprobeitou dito
acto para facer a presentación
do II Plan Municipal de Igual-
dade de Oportunidades entre

mulleres e homes que será o
documento que guiará as ini-
ciativas e actividades deste
Concello do 2018 ao 2022.

Este II PIOM marcará as liñas
de traballo, que se focalizan
sobre todo en iniciativas edu-
cativas entre os máis cativos e
na conciliación da vida familiar
e laboral, ademáis de seguir
apostando polo traballo en
igualdade dende a administra-
ción pública, do que este Con-
cello é unha mostra clara, onde
unha ampla maioría do persoal
son mulleres. Coa elaboración
deste Plan buscase favorecer e
dinamizar o compromiso coa
igualdade de oportunidades en-
tre mulleres e homes no eido

local, cun abano de actuacións
a realizar nos vindeiros anos,
un documento técnico que in-
clúe as diferentes áreas de in-
tervención como a promoción
da Igualdade dende o Concello,
a coeducación, formación e
emprego, conciliación, corres-
ponsabilidade e asociacionismo
e prevención e eliminación da
violencia de xénero.

Estas liñas de traballo con-
levan a realización práctica

dunha serie de actividades, al-
gunhas de nova creación e ou-
tras que xa se levan desenvol-
vendo dende hai anos no noso
Concello, como o Concurso de
Eslogans contra a violencia ma-
chista en conmemoración do
25 de novembro e que está di-
rixido ao alumnado da ESO, as
diferentes actividades educa-
tivas dirixidas aos cativos e
cativas do municipio ou os
campamentos de conciliación.
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Salvaterra presenta un Plan de Igualdade de
Oportunidades no acto do Día da Muller
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P
resentouse no Concello o Pro-
grama de Conciliación  Familiar
para as vacacións de Semana

Santa. Un programa que se enmarca
dentro das liñas a desenvolver dentro
do II Plan de Igualdade de Oportunida-
des entre Mulleres e Homes 2018-2022,
e que foi presentado pola 1ª Tte de Al-
calde Marta Valcárcel Gómez o Día In-
ternacional da Muller Traballadora.

Un Plan que busca favorecer e dina-
mizar o compromiso coa igualdade de

oportunidades entre mulleres e homes,
con diferentes actuacións,  neste caso
no eido da conciliación. Así nesta Se-
mana Santa o Concello de Salvaterra
de Miño ofrece un Campamento Infantil
os días 26, 27 e 28 de marzo e o 2 de
abril para nenos e nenas a partires de
4 anos, cun horario de 9.00 a 14.00h,
totalmente gratuíto e con prazas limi-
tadas, para empadroados,  que se im-
partirá na Casa de Cultura e cuxo prazo
de inscrición ábrese o 15 de marzo.

Programa de conciliación familiar en Semana Santa

D
espois do éxito rotundo que
tiveron os diferentes cur-
sos/obradoiros de natureza

impartidos polo Concello o Departa-
mento de Medio Ambiente presenta
unha nova liña de actividades a reali-
zar durante os meses de marzo, abril
e maio.

Ábrese cun obradoiro sobre “Hortas
verticais”, onde os participantes crearán
a partir de botellas de plástico o seu
propio horto vertical, e continúa co
obradoiro “Máis que plantas II”. Nesta
segunda edición abordarase diferentes

temas relacionados coa horta e xardín,
dende compostaxe e vermicompostaxe,
biocidas e fertilizantes naturais, ata
plantas acompañantes. Tamén organizan
unha charla sobre a compostaxe do-
méstica, en que consiste?, como fun-
ciona?, que residuos son aptos para
compostar?, como facelo?.

Organizan tamén encontros no orqui-
dario os segundos e últimos domingos
de abril e maio e un roteiro onde ademais
de camiñar, recollerase o lixo que vaia
aparecendo no percorrido, falando dalgún
dos aspectos naturais do entorno.

Novos cursos/obradoiros de natureza
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O
Alcalde de Ponteareas, Xosé
Represas, ven de informar
do compromiso acadado

coa Confederación Hidrográfica
para rematar co grave problema dos
vertidos ao Tea pola insuficiencia
da depuradora, cun investimento
previsto de 4.500.000 de euros. O
primeiro paso que confirma oficial-
mente este compromiso e a licita-
ción para a redacción dos proxectos
de mellora de saneamento no casco
urbano e da EDAR da Moscadeira,
proxecto cofinanciado, como mí-
nimo nun 60%, polo Fondo Europeo
de Desenvolvemento Rexional no
marco do Programa Operativo de
Crecemento Sostible 2014-2020

A Confederación Hidrográfica
Miño-Sil publicou no Boletín Ofi-
cinal do Estado o anuncio de lici-
tación do contrato de servizos de
"Enxeñerías para o estudio de al-
ternativas e a redacción de sendos
proxectos para a mellora do sa-
neamiento do casco urbano e
aglomeracións limítrofes de Pon-
teareas e da EDAR de A Moscadeira” 

O orzamento de licitación para
a redacción dos proxectos ascende
a 100.974,56, importe total con
IVA, e trala axudicación do encargo
do proxecto, que sucederá no mes
de maio en base aos prazos de
apertura de sobres das ofertas, o
adxudicatario disporá de sete meses
para presentar os proxectos, polo
que con toda probabilidade a final
de ano contarase cos proxectos

para posteriormente licitar as obras.
O alcalde tamén explicou que a

EDAR situada na Moscadeira dispón
dunhas instalacións que dende hai
décadas resultan insuficientes para
tratar o caudal que recibe, “no seu
día non foi dimensionada para as
necesidades reais de Ponteareas e
as parroquias que podían conectarse
á mesma. Para superar esta limi-
tación da capacidade o estudo
contempla propor alternativas e
redactar os proxectos para a mellora
do saneamento no casco urbano e
aglomeracións limítrofes de Pon-
teareas e da depuradora. 

Realizarase unha análise da si-
tuación da rede de saneamento e
de caudais de augas claras no nú-
cleo urbano. Tamén fixará a súa
atención nas filtracións que non

deben ir á actual depuradora e te-
ñen que ser encauzadas ao río Tea.

Este estudo permitirá dispor
dunha completa información da
rede de saneamento urbano da que
se carece con planos xeoreferen-
ciados nos que se indiquen arque-
tas, trazados, cotas, pendentes,
materiais, conexión entre os di-
versos elementos tanto pluviais
como fecais ou mixtas. O estudio
planteará solucións a corto prazo
para a separación de augas que
non deben ir ao saneamento 

A depuradora existente foi cons-
truída no ano 1989 e no 2010 re-
alizouse unha actuación menor de
mellora do pretratamento pero xa
nese momento a instalación recibía
un caudal moi superior ao que
podía tratar. 

Represas logra o compromiso da Confederación
Hidrográfica para as obras da depuradora e un novo

colector por 4,5 millóns de euros

A
concelleira de
Seguridade Ci-
dadá, Vanesa

Rodríguez. e o xefe de
bombeiros reuníronse
co Xefe de emerxen-
cias da Xunta, Luis
Menor, para trasladar-
lle a necesidade dun
novo vehículo de
maior potencia e ca-
pacidade

Vanesa Fernández
informoulle que o
concello de Pontea-
reas só dispón dun
camión, cedido polo
concello de Vigo, con
2.000 litros de capa-
cidade, e o Cometa
que xa non se usa,
agás en casos de moi-
ta urxencia.

“Para atender aos
dez concellos da Co-
marca, dixo a Conce-
lleira, precisamos un
camión de maiores
prestacións. Camión
que xa está orzamen-

tado pero ten un cus-
te (300.000€) que o
concello non pode
asumir en solitario,
precisando a colabo-
ración das demais Ad-
ministracións”.

Segundo a Conce-
lleira, o director xeral
recoñece a situación
e solicita que tamén
colabore a Deputa-
ción de Pontevedra.

Así mesmo, a con-
celleira trasladoulle a
preocupación polo
tratamento dos niños
da vespa velutina,
porque desborda a ca-
pacidade dos conce-
llos. Solicitou a posta
en marcha de cursos
fisosanitarios para os
profesionais do ser-
vizo de bombeiros.
Cursos para os que
ofreceu o Centro de
desenvolvemento Lo-
cal para todo o Sur
da provincia.

Seguridade Cidadá
solicita un novo camión

de bombeiros
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O
estudio de arquitec-
tura Abalo Alonso Ar-
quitectos gaña o

concurso para realizar o pro-
xecto de renovación da Praza
de Bugallal. Cunha proposta
que volve ás orixes da praza e
que atopou a súa inspiración
na simboloxía das alfombras
florais, os arquitectos Elisa-
beth Abalo e Gonzalo Alonso
serán os encargados de realizar
o deseño da renovación desta
céntrica praza. 

“O primeiro que fixemos foi
afondas nas orixes rescatando
fotos antigas e analizando a
importancia da arte floral e
das alfombras. Iso foi a nosa
inspiración, acadar algo en sin-
tonía coa forma e os significado
dos pétalos das flores”, Elisa-
beth Abalo.

Segundo explican, buscarán
un espazo máis flexible e ama-
ble de líñas suaves que permita
a circulación pero priorizando
a seguridade e o movemento
dos peóns. 

Os arquitectos Abalo/Alonso
consideran que o deseño actual
facilita o funcionamento da
praza case como o dunha ro-
tonda de tráfico co coche como
protagonista e propoñen unha
serie de actuacións encamiña-
das a reducir o impacto do ve-
hículo sobre o peón. 

Tendo en conta as conclu-
sións do estudo de mobilidade
municipal, haberá máis vexe-

tación que contribuirá a reducir
o impacto acústico da circula-
ción e xerará un entorno máis
saudable favorecendo a relación
co medio ambiente.

A praza será dos peóns e re-
ducirase a velocidade do tráfico
para garantir a seguridade, o
entorno da praza e da igrexa
de San Miguel terá carácter
preferentemente peoníl pero
non estará pechada ao tráfico.

As áreas de estancias leva-
ránse aos bordes da praza con
bancos e grandes xardiñeiras
con formas de pétalos que te-
ñan sempre presente as alfom-
bras florais deixando no centro
un grande espazo libre no que
se poida seguir desenvolvendo
as actividades lúdico-culturais
e comerciantes existentes.

O pavimento será de formi-
gón lavado unificándose co
pavimento de pedra existente
e facilitando os encontros coas
rúas adxacentes. O deseño ele-
xido facilita a resolucuión de
accesibilidade en todo o ám-

bito xa que non depende de
peldaños nin desniveis nas di-
ferentes zonas.

Árbores e xardiñeiras nos
laterais da praza e nas rúas do
entorno configurarán un espazo
verde e un roteiro polo que
pasear baixo especies de folla
caduca, reservando as árbores
de folla perenne para as zonas
de bancos.

Iluminación en altura e ra-
sante completan este proxecto
que propoñen executar en dúas
fases, unha primeira coa praza
e as seguintes xuntas ou por
separado afectaría ás zonas
aledañas

Con máis de vinte anos de
experiencia, o estudio de arqui-
tectura Abalo Alonso foi o res-
ponsable de distintos proxectos
en espazos públicos como as
hortas de Caramoniña en San-
tiago de Compostela no 2015,
a reurbanización da praza de
San Clemente no 2011 ou Riba-
deo Accesible. Tamén recibiron
premios como o Premio europeo

de intervención no patrimonio
histórico, categoría espazo pú-
blico, otorgado por Aadipa, Bar-
celona 2017 ou o primeiro pre-
mio Espacios Públicos Sosteni-
bles, coa participación, entre
outros organismos, do Consello
Superior de Arquitectos, Madrid
2016, o Premio XIII Bienal Es-
pañola de Arquitectura y Urba-
nismo, Granada 2016.

A idea presentada será o
borrador de inicio co que se
comezará a traballar en con-
xunto cos colectivos sociais e
representantes dos grupos da
Corporación introducindo as
modificacións precisas para que
a obra realizada se axeite ao
100% ás necesidades e usos
deste emprazamento que mar-
cará a liña estética a seguir
no futuro de Ponteareas.

Cun orzamento de máis de
600.000€ (proxecto de obra,
direción de obra e execución)
a mellora da Praza Bugallal re-
alizarase con cargo aos Fondos
FEDER da Unión Europea en-
marcada na estratexia “Pon-
teareas, Hábitat Saudable”.

O goberno de Ponteareas
agradece aos cinco estudios
participantes o seu traballo e
a súa resposta aportando pro-
xectos de calidade para un es-
pazo que conforma o eixo cen-
tral do núcleo urbano. 

O estudio SCP, Cendón Váz-
quez Arquitectos, quedou en
segundo lugar.

A arte floral inspira ao estudio gañador do concurso 
de renovación da Praza de Bugallal

O
s xogadores do Club
Escola de Billar
Sportivo de Pontea-

reas, José Ángel Nogueira e
Jorge Abadín, gañaron esta
fin de semana a súa praza di-
recta para participar no Tor-
neo Internacional Ardennen
Cup 2018 tras xogar a final
galega de billar (A.G.P). 

Esta tempada o Club Es-
cola de Billar Sportivo está
participando nos mellores
eventos de Galicia, de Es-
paña e de fóra das nosas
fronteiras. O Club quere agra-
decer aos patrocinadores o
seu apoio que permite am-
pliar horizontes, o Centro
Artístico Sportivo, o concello
de Ponteareas, a Deputación
de Pontevedra e todos aque-
les que fan posible que os
xogadores amosen as súas
destrezas.

Billar Sportivo
estará no Torneo
Internacional
Ardennen Cup
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O
s socialistas de Pon-
teareas amosan a súa
indignación e denun-

cian o desinterese e a insen-
sibilidade total do Partido
Popular polas demandas e ne-
cesidades dos veciños de An-
goares e Moreira. “O PP está
máis preocupado por satisfa-
cer a Núñez Feijóo que por
arranxar aos veciñas de Pon-
teareas” Sinala Chus Garrote.

O Partido Popular vén de
absterse na votación do pleno
extraordinario onde se tra-
taron as alegacións propostas
polos veciños de Angoares e
Moreira ao proxecto de me-
llora da seguridade viaria na
estrada PO-403 que ten pre-
sentado a Xunta de Galicia,
o que para o PSdeG-PSOE de
Ponteareas é unha mostra de
deslealdade cara os veciños.

Recordar que estas alega-
cións e propostas son froito
das diversas xuntanzas man-
tidas polo goberno cos co-

lectivos sociais afectados,
chegando a percorrer a PO-
403 cos veciños e veciñas
de Moreira e Angoares para
detectar os puntos máis crí-
ticos. A esta andaina foron
invitados todos os partidos,
mais o PP fixo caso omiso á
invitación plantando aos ve-
ciños.

Chus Garrote sinala que
“Salvador González Solla está
máis preocupado por gañarse
unha silla ao lado de Feijóo,
agora que deixa o cargo, que
polas necesidades de Pon-
teareas”.

O PSdeG-PSOE de Ponteareas lamenta
que o PP ignore as demandas dos
veciños de Moreira e Angoares

E
squerda Unida considera
lamentable a actitude da
Xunta de Goberno de

Ponteareas, conformada por
BNG, PSOE e ARDT con res-
pecto á prestación do Servizo
de Axuda no Fogar (SAF). 

O tripartito de Ponteareas
aprobou, grazas ao voto de
calidade do alcalde e co voto
en contra de EU-son, un novo
expediente de contratación
do SAF. Este novo contrato,
cun custe de preto de dous
millóns e medio de euros,
terá unha duración de tres
anos, e será prorrogable por
un ano máis. 

Isto imposibilitará durante
polo menos tres anos a posi-
bilidade de xestionar o servizo
dende o propio concello. Deste
xeito, a actual Xunta de Go-
berno de Ponteareas non soa-
mente non fixo nada para aca-
dar a remunicipalización do
servizo, se non que foi máis
alá do anterior contrato for-
malizado polo PP que era re-

novable anualmente. 
Por outra banda, Lino Cos-

tas, concelleiro de EU-son,
denunciou que o anterior con-
trato, formalizado no ano 2013
foi prorrogado directamente
en Xunta de Goberno tanto
polo PP como pola actual
Xunta de Goberno, feito que
constituíu unha irregularidade
xa que a competencia con res-
pecto ao contrato era do Pleno.
A maiores disto, Esquerda Uni-
da lembra que a inoperancia
do concelleiro de servizos so-
ciais ante a finalización do
contrato da actual empresa
xestora do servizo, que rematou
en setembro de 2017,  posi-
bilitou a chantaxe da empresa
CLECE ao concello reclamando
unha suba do prezo do con-
trato. Este aumento do prezo
foi tamén formalizado irregu-
larmente  pola actual Xunta
de Goberno que non era com-
petente para tal modificación.

EU entende que a reinter-
nalización de servizos sería

unha prioridade para calquera
formación que se diga de es-
querdas, polas posibilidades
de mellora do servizo, mino-
ración de custes e mellora
das condicións laborais das
traballadoras que o prestan,
e por que supón extraer a
prestación de servizos da lóxica
de obtención de plusvalía e
da explotación laboral. 

Esquerda Unida é consciente
das dificultades dos procesos
de reinternalización de servizos
debido á lexislación privati-
zadora do goberno do PP, máis
o certo é que existen maneiras
de acadar a remunicipalización
dos servizos, tal e como están
a facer noutros concellos de
todo o estado. Isto implicaría
pedir informes ao respecto e
estudar todas as posibilidades.
Pola contra, a actual xunta
de goberno non fixo nada nese
sentido, deixando así en evi-
dencia que en pouco ou nada
se diferencia a súa política
da do Partido Popular.

Esquerda Unida acusa ao goberno de facer
política privatizadora

O
alcalde de Ponteareas,
Xosé Represas solici-
tou por carta unha

entrevista co presidente da
Xunta de Galicia, Alberto
Núñez Feijoo, co obxectivo de
concretar o apoio e colabora-
ción da Xunta de Galicia en
proxectos que son vitais para
Ponteareas. Represas citou al-
gúns dos proxectos nos que
que é necesasrio concretar a
colaboración entre as dúas
administración; a ampliación
de capacidade da EDAR da
Moscadeira, levar a rede mu-
nicipal de auga ás máis de
duascentas vivendas que care-
cen deste serizo básico, a re-
alización do proxecto de
circunvalación, a mellora da

PO-403 ou o traspaso da resi-
dencia de maiores.

A ampliación de capacidade
da depuradora e a construción
dun novo colector é un dos
temas de actualidade polo re-
cente compromiso da Confe-
deración Hidrográfica de fi-
nanciar nun 60%, con cargo
aos fondos 2020 da Unión Eu-
ropea. O investimento total
desta obra está estimado en
4.500.000 euros dos que
1.800.000 teñen que ser fi-
nanciados polo Concello e a
Xunta de Galicia para o que é
preciso asinar un convenio de
colaboración entre as tres ad-
ministracións. 

“Despois do compromiso da
Confederación agardamos con-

cretar a colaboración da Xunta
para porlle data de caducidade
a un problema xa crónico de
Ponteareas, os vertidos ao Tea
pola insuficiencia da depura-
dora. Nós poremos a nosa parte
pero é imprescindible o apoio
da Xunta de Galicia” manifestou
o Alcalde.

Outra das cuestións que Re-
presas agarda tratar con Feijoo
é o Plan Xeral de Ordenación
que limita o crecemento da
cidade e para o que xa houbo
un consenso da Corporación
de solicitar que permitan contar
coa aprobación do plan no
menor prazo posible aínda que
sexa de forma parcial xa que
daría seguridade xurídica a
moitas empresas.

Ponteareas lémbralle
ao Presidente da Xunta
que nestes anos tamén
se asumíu o custe de
servizos impropios (Re-
sidencia de Maiores, Es-
cola Infantil, Bombeiros,
Estación de autobuses
ou o Conservatorio), que
noutros Concellos son
xestionados pola Xunta
de Galicia, servizos dos
que asumen anualmente o seu
déficit impedindo destinar
eses recursos propios para in-
vestimentos en servizos que
sí son de competencia muni-
cipal e temos obriga de pres-
tar, polo que é urxente resolver
o traspaso á administración
autonómica.

Outro dos temas urxentes é
o proxecto da circunvalación
ou variante de Ponteareas,
comprometido pola Xunta de
Galicia en 2015 para conectar
o núcleo urbano e a N-120
coa autovía A-52, así como
mellorar a seguridade viaria
na PO-403.

Represas solicita unha reunión co Presidente da Xunta
para apoiar o crecemento e futuro dos ponteareáns
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Destruíndo a democracia

H
oxe, consciente das miñas li-
mitacións, vanme permitir
que me apoie nas palabras

de Noam Chomsky nunha entrevista
que lle fan para  a revista EL VIEJO
TOPO  do pasado mes de febreiro.

Noam Chomsky é lingüísta, politó-
logo e activista político. Profesor
emérito no Instituto Tecnolóxico de
Massachusetts (EE UU). Considerado
figura descatada no eido da lingüística
e ciencia cognitiva, así como polo
seu activismo político cunha forte
crítica ao capitalismo contemporáneo.
Tamén se lle considera un socialista
libertario.

Vexamos, pois, brevemente, algun-
has das súas  declaracións que van
servirnos como piares e alicerces do
que nós, humildemente, pretendemos
comunicarlles.

“Ao remate da 2ª Guerra Mundial
entramos nunha nova era. Chamámoslle
Antropoceno; era na que os humanos
producen un impacto severo, de feito
cáseque desastroso sobre o medio
ambiente. Ao redor dos anos setenta
a intelixencia humana dedicouse a
eliminar, ou polo menos a debilitar,
as principais barreiras. Chámanlle neo-
liberalismo. Houbo unha transición
que algúns chamaron “estado do be-
nestar, a socialdemocracia. Ás veces
chámaselle “a idade de ouro do capi-
talismo  moderno”. Isto cambiou nos
setenta coa chegada do neoliberalismo
na que vivimos dende entón.

O seu principio fundamental é  de-
sactivar os mecanismos de solidarie-
dade social e o compromiso popular
na determinación das políticas. Chá-
maselle liberdade, pero “liberdade”
que implica subordinación ás decisións
dun poder político concentrado, non
responsable, privado. Margaret  That-
cher díxoo moi acertadamente: “ a

sociedade non existe, só existen in-
dividuos”. Sen querer estaba a para-
frasear a Marx  quen na súa condena
pola represión en Francia, dixo: “a
represión está tranformando á socie-
dade nun saco de patatas, só indivi-
duos, unha masa amorfa que non
poida actuar conxuntamente”.

Nos setenta houbo un grande debate
entre a elite sobre o perigo de que
houbera demasiada democracia e a
necesidade do que chamaron “mode-
ración” na democracia para que a
xente  fora máis pasiva e apática,
para que non molestara
demasiado. Iso é o
que fan os pro-
gramas neo-
liberais.Non
se pode
saber en
que mo-
m e n t o
p e r o ,
c a n d o
se im-
p o ñ e n
políticas
socioeco-
nómicas  que
conducen ao
estancamento ou
ao declive para a
maioría da poboación , a deslexitimar
a democracia, a que as decisións po-
liticas non estean nas mán do pobo,
o resultado é xente descontenta, en-
furecida e atemorizada. Ese é o fenó-
meno ao que chaman, de forma en-
ganosa, populismo.

En Europa a forma de desacreditar
a democracia é moi directa. As deci-
sións están nas mans dunha troika
que non foi elixida: Comisión Europea,
que non se vota; o FMI, igualmente
non votado e o Banco Central Europeo.

Eles son os que toman as decisións;
así que a xente está cabreada, está
perdendo o control das súas vidas;
son os que sofren as consecuencias
das politicas económicas, o resultado
é a ira, a desilusión, o descontento.

Dende o punto  de vista consen-
suado dos liberais internacionalistas
e as tres grandes democracias indus-
triais  conclúen que “as institucións
son as responsables do adoutrinamento
dos xoves: as escolas, as universidades,
a igrexa, non están facendo ben o
seu traballo. Non están a adoutrinar

a mocidade adecuada-
mente. Esta ten

que voltar a ser
pasiva e obe-

diente, en-
tón será
cando se
arranxe
a de-
mocra-
c i a ” .
Isto era
o que se

d i c í a
pola ban-

da da es-
querda.
Pola banda da

dereita, existiu un
documento moi influente: “O mome-
rando Powell2, escrito para a Cámara
de Comercio de EE.UU.que foi o cau-
sante do movemento conservador mo-
derno. A visión é que unha esquerda
alborotadora se apoderou de todo.
Temos que utilizar os recursos de que
dispoñemos para vencer a esta ers-
querda desbocada que está a danar a
liberdade e a democracia.

Pero hai algo máis. Como resultado
do activisnmo dos anos setenta e a
militancia laboral houbo unha caída

da taxa de beneficio. Iso non é acep-
table, así que había que reverter esa
caída, había que debilitar a partici-
paciópn democrática. Que chegou,
logo? O neoliberalismo que ten exac-
tamente eses efectos”.

Carlo Formenti, escritor italiano,
dinos no seu libro “La variante popu-
lista” que o ordoliberalismo alemán
sobre cuxos principios se funda todo
o edificio comunitario considera ao
mercado como unha construción da
que o Estado debe facerse cargo, ga-
rantindo o respecto do principio de
competividade. O Estado , evitando
interferir directamente  no proceso
económico, pero impulsando un pro-
grama radical de privatización dos
servizos públicos e aplicando os prin-
cipios da xestión privada á xestión
da administración pública, debe per-
seguir a estabilidade dos precios eli-
minando todo obstáculo ao espalla-
mento da libre competencia. O respecto
destes principios é imposto aos países
membros a través dun ríxido sistema
de normas que baleiran de contido as
lexislacións dos devanditos estados.
Regras que funcionan realmente como
unha constitución europea por medio
dunha serie de tratados vinculantes
(véxanse as reformas constitucionais
para impoñer o equilibrio orzamen-
tístico, chegando a prohibir calquera
política industrial que comporte in-
vestimentos públicos e impoñendo,
ademáis, ao Estado o alleamento do
seu patrimonio público que aínda
quede sen privatizar). A UE  preséntase
coma un mega-experimento moral e
antropolóxico, unha verdadeira e
propia utopía que se propón crear ao
“home novo” da orde neoliberal. Este
é un proceso de des-democratización
que busca baleirar a democracia de
substancia sen suprimir a forma.
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PONTEAREAS

O
Portavoz Municipal
de ACiP, Juan Car-
los Gonzalez Ca-

rrera, vén de alertar sobre
o perigo que supoñen o
gran número de cabalos
soltos que, nos últimos
tempos, se poden atopar
na estrada Ponteareas-
Pazos de Borbén, o que,
segundo o portavoz inde-
pendente ponteareán
“supón un grave perigo
para os veciños e veciñas
que diariamente circulan
por dita estrada”.

Os incendios do pasado
mes de outubro, obrigaron
que os cabalos que estaban
soltos polos montes, baixa-
ran a zonas máis poboadas
en busca de pastos e, “dia-
riamente” asegura González
Carrera, “invaden a estrada
Provincial diariamente pro-

vocando situacións de grave
risco aos condutores e ve-
ciños en xeral”.

ACiP asegura facerse eco
das denuncias da veciñanza
de Padróns que ve como os
animais soltos “invaden as
súas propiedades sen que
ninguén tome medidas” e
asegura que garantir a se-
guridade da veciñanza “entra
dentro das competencias do
Concello e da Deputación
de Pontevedra que é a pro-
pietaria da estrada”.

O Concello, afirma Carrera,
ten que realizar o seu labor
de recoller os animais, “com-
probar que levan o corres-
pondente chip de identifi-
cación e publicar un bando
para que os propietarios os
reclamen e paguen aos ve-
ciños e veciñas os danos su-
fridos nas súas propiedades”.

ACiP alerta sobre o perigo
dos cabalos soltos en Padróns

O
Portavoz de ACiP, Juan
Carlos González Ca-
rrera,  esixe ao alcalde

unha atención inmediata a
unha señora que resultou con-
tusionada de gravedade (nece-
sitou atención médica e
farmacolóxica) polo accidente
sufrido nunha arqueta (mellor,
pola falta de arqueta) na via
pública por onde transitaba.

A señora presentou un es-
crito no concello dirixido ao
Alcalde o dia 2 de novembro,
no que lle explicaba o acci-
dente, acompañaba os partes
médicos e solicitaba unha in-
demnización polos gastos oca-
sionados asi como a reparación
urxente  da devandita arqueta
inexistente.

Juan Carlos Carrera acusa
ao Alcalde de non cumprir
coas sáus obrigas (ainda que
neste caso tamén está impli-
cada a Concelleira de Obras
Públicas  Sra. Garrote), de non
preocuparse  polo estado das
vías públicas e por non ter a
decencia de respostar a esta
señora despois de cinco meses. 

González Carrera continúa
afirmando que lle parece indig-
nante que calquera veciño de
Ponteareas, e mais cando resulta
accidentado pola neglixencia
do gobernó local, non reciba
unha satisfacción do Alcalde,
asi como o pago dos gastos
ocasionados polo accidente.

Ao parecer, segundo os ve-
cinos, esa arqueta non existe
dende tempos ha pero ninguén
se preocupou de repoñela ainda
que o gobernó local ten cons-
tancia do perigo que supón. 

ACIP pidelle disculpas á se-
ñora que sufriu o accidente e
denuncia publicamente o que
entende é unha falta de sen-
sibilidade que un cargo público,
e máis se se trata do Alcalde
ou Concelleiro responsable, se
pode permitir. Está claro, segue
dicindo González Carrera, que
este gobernó,  chamado de
esquerdas,  parece importarle
pouco o que lle ocorra aos ve-
cinos do Municipio, moitos de-
les seus votantes.

Que a estas alturas ninguén
do gobernó (Alcalde ou Con-

celleira de Vias e Obras) se
puxera en contacto con esta
señora interesándose  polo seu
estado e facerse cargo dos
gastos por medio do Seguro
de Responsabilidade Civil  re-
sulta indignante.

O que tería que ser  un
paseo de domingo para un ve-
ciño/a  pasa a ser un dia con
consecuencias  desgradables .
Todo pola dexación dun gobernó
que non está para solucionar
eses pequenos problemas  nin
se lle espera.

Carrera pide explicacións sobre o 
accidente nunha arqueta

A
concelleira do P.P. local,
Belén Villar, manifesta
estar sorprendida, des-

pois das últimas manifesta-
cións na prensa polo Goberno
local, especialmente polo con-
celleiro Sr. Troncoso, sobre o
inicio do Expediente de Con-
tratación para o Servizo de
Axuda no Fogar de Dependen-
cia. Cando di “o goberno
aposta pola mellora deste ser-
vizo e que pode verse no au-
mento da inversión e das
horas prestadas aos veciños
nos últimos anos”, estámin-
tindo. A realidade é que o
Concello non destina nin un
só euro á este servizo, é a

Xunta quen o paga e quen au-
mentou 3.000 horas máis.

O Sr. Troncoso afirma que
só se limitan a prorrogar un
servizo realizado pola mesma
empresa, pero oculta que antes
o contrato era anual e agora

pretende sexa por catro anos.
Isto impedirá poder munici-
palizar o servizo, como antes
pedían os partidos que con-
forman o goberno actual, cando
o Estado permita aos concellos
aumentar a contratación de

personal, cousa que está agora
mesmo en discusión.

Sen embargo, sigue afir-
mando Belén Villar, no servizo
de axuda a domicilio, compe-
tencia municipal, onde o Sr.
Troncoso podería lucirse des-
tinando máis diñeiro, hai me-
nos cartos que fai catro anos.
Resumindo: fan o contrario do
que pregoan. Aínda máis, re-
ducen o personal pasando de
7 a 6 empregadas. Non con-
trataron a ninguén, logo dunha
xubilación, nin sequera cos
Plans de Emprego da Deputa-
ción que sò para este concello
concedeu 55 traballadores/as.

Este é o principal contrato

que ten o Sr. Troncoso na súa
área; ainda así déixao caducar
e dende setembro pasado veno
ampliando a mesma empresa,
coa asinación do Alcalde, sen
licitación nin publicidade, pa-
gando un 24% máis. Agora
“de presa e correndo” preten-
den unha licitación mal feita;
co informe en contra do Se-
cretario accidental, sen informe
de Intervención e por un prezo
superior ao que había. O Al-
calde atrévese a asumir com-
petencias propias do Pleno,
polo que entendemos que non
se axusta a legalidade, remata
afirmando a concelleira do PP,
Belén Villar.

Políticos que pedían a municipalización dos
servizos agora son os reis das privatizacións
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A CAÑIZA / AS NEVES

O
Concello das Neves
ven de instalar xa
hai semanas un novo

parque infantil na praza de
enriba do auditorio, xusto a
beira da Casa do Concello en
pleno centro da vila.

Esta instalación deportiva
está tendo un uso diario por
crianzas das Neves en con-
traposición co que estaba a
ocurrir cos parques existen-
tes. A nova instalación esta
colocada no centro da vila
nun lugar moi accesible e
cómodo. En cambio os par-

ques anteriores están en lu-
gares afastados e de difícil
acceso.

O Alcalde das Neves, Xosé
Rodríguez Méndez, indica
novamente que as crianzas
son o futuro das Neves. “De-
bemos ofrecerlle servizos e
comodidades a elas e aos
seu proxenitores, melloras
nas zonas de lecer, -parques,
Casa da Xuventude-, tamén
nos centros de ensino, na
Biblioteca, nas áreas depor-
tivas e nos eventos culturais
amáis do servizos diarios.

Novo parque infantil nas Neves

O
pasado 2 de marzo Mi-
guel Domínguez pre-
sentou no Salón de

Plenos do Concello o proxecto
do novo parque infantil que
empezará a construirse neste
ano e que suporá un impor-
tante activo para a Cañiza.

A instalación sitúase en ple-
no casco urbano, pegado ao
actual parque Heriberto Fuer-
tes, nuns terreos adquiridos
trans un longo proceso de ex-
propiación. Na presentación o
Alcalde agradeceu a coopera-
ción dos propietarios destes
terreos, sobre todo dos veciños
de A Cañiza, que estiveron en
boa disposición dende o inicio
do expediente, de cara a faci-
litar en todo o posible o pro-
ceso expropiatorio.

O Proxecto redactado polo
arquitecto Oscar López Alba

abarca un total de 4000m m2,
con varios espazos diferencia-
dos, que acollerán parques
para nenos menores de 3 anos,
un segundo para nenos a par-
tires de 4 anos e un terceiro
para adolescentes e adultos.
Incluirá una pista polideportiva
con bancada para anfiteatro
que acollerá tanto actividades
deportivas como culturais.

Unha vez construido desta-
cará tamén pola variedade de
árbores caduciformes orientados
estratéxicamente para dar som-
bra aos distintos espazos.

A obra que en breve estará
en fase de licitación, comezará
a executarse neste verán e es-
tímase que a súa construcción
esté rematada no prazo de ca-
tro meses dende o inicio. 

O Alcalde presenta o proxecto do novo
Parque Central de A Cañiza

O Concello reforma o taller e amplía a
cuberta do parque de maquinaria

O
deterioro polo uso e o
paso do tempo do ta-
ller, da edificación

anexa e máis do peche do re-
cinto así como a existencia de
novas necesidades, foron de-
terminantes para executar
estas actuacións de cara a ga-
rantir sobre todo a prestación
duns servizos de calidade.

A nave municipal, unha edi-
ficación de 208 m2  que se
usa como taller e que conta
cun pequeno molle de carga
adousado de 118 m2, requería
dunha reforma inmediata, sobre
todo da cuberta,  xa que des-
pois de 30 anos deixou de
cumprir a súa función ao per-
mitir abundantes filtracións de
augas. Para iso substituiuse a
totalidade da cuberta, deseñada
inicialmente en dentes de serra
e composta por placas de fi-
brocemento, retirando e redi-
señando toda a estructura pa-
sando a construir unha cuberta

a dúas augas, máis sinxela,
moderna e funcional.

Aproveitouse tamén para
ampliar o molle de carga e
parte do recinto permitindo
acoller o acopio de material
de obra e a maquinaria muni-
cipal (retroexcavadora, perfi-
ladora, asfaltadora, tractores
desbrozadores...).

A nave serve de base á bri-
gada de obras e mantemento
de vías municipais, parques e
xardíns e limpeza viaria.

Tamén se acometeu a urba-
nización integral da parcela,
construindo una beirarrúa de
2 m de ancho, paralela á cuneta

así como un novo pechamento
perimetral co obxectivo de
acadar unha mellor adecuación
do entorno.

Fora do recinto pero na mes-
ma parcela, o Concello conta
con outra edificación de planta
baixa de 100 m2, coñecida
como a casa da Cruz Vermella
que serviu durante anos como
base para as ambulancias e
ata hai pouco como base cen-
tral das brigadas de defensa
contra os incendios forestáis.
Despois da rehabilitación, está
destinada ao acopio ordenado
do material máis sensible das
brigadas municipais.

O
Concello das Neves
está rematando a
instalación de 43

áreas de reciclaxe en tódalas
parroquias do territorio mu-
nicipal. As obras que se re-
alizan consisten na maior
parte dos casos na prepara-
ción dunha soleira de formi-
gón delimitada con pintura
e barras de aceiro. Amáis
colócanse sinais explicativas
da recollida selectiva cun
espazo para anuncios.

O goberno nacionalista e
socialista das Neves aumen-
tou, dende 2015, un 50% o
número de contedores para
a recollida selectiva. Oscar
González, Concelleiro de Me-
dio Ambiente, indica que
hai moito por avanzar no
tratamento do lixo. Reducir
a cantidade de lixo xerado,
sobre todo mediante a com-
postaxe, e separar para re-
ciclar son esenciais ecolóxica
e económicamente, conse-

guindo a sustentabilidade
do ambiente e reducindo o
gasto en lixo que pode per-
mitir non ter que aumentar
taxas e reorientar o gasto a
outros investimentos. 

Salientar, tamén, as me-
lloras realizadas no Punto Lim-
po, que pasou de ser hai dous
anos un basureiro con multas,
contaminación e custes moi
elevados, a ser un lugar agra-
dable, atendido de martes a
sábado onde cada vez un
maior número de residuos que
entran son destinados a re-
cuperación e reciclaxe.

As Neves prepara 43 áreas de
reciclaxe



O
final do inverno e ó
inicio da primavera
prodúcese a saída do

seu refuxio das reinas de ve-
lutina para formar o niño pri-
mario a partir do cal formarán
o niño definitivo que é o que,
posteriormente, se pode ver
nas cimas das árbores. Có ob-
xecto de reducir o impacto
desta especie invasora é im-
portante iniciar os traballos
de localización e trampeo
neste momento do ano. 

O Concello de Covelo orga-
niza unha xornada informativa
para a loita contra a vespa
velutina, dunha hora de dura-
ción, que terá lugar o venres
16 de marzo de 2018, as 18:00
h. no Auditorio Municipal de
Covelo. Esta charla informativa
será impartida por un técnico
especializado da empresa TRAG-
SA e incidirá sobre a diferen-
ciación de especies, a forma
de expansión, o ciclo de vida
da especie invasora e os mé-
todos mais axeitados de control
así como a súa programación
o longo do ano. 

Ó final da exposición se
entregarán trampas de cap-
tura ás persoas asistentes
para que poidan colaborar,
dende o seu ámbito, a frear
a extensión deste problema
ambiental.

O
Concello de Covelo
está adherido ó Pro-
grama de compostaxe

doméstica de Sogama có ob-
xecto de que as persoas e fa-
milias interesadas poidan
aproveitar os restos orgáni-
cos que xeneran nos seus do-
micilios e reducir con isto a
cantidade dos mesmos que
decotío rematan no contedor
verde ou xenérico.

A compostaxe doméstica é
o proceso de descomposición
biolóxica da materia orgánica
xerada no fogar, como son os
restos de comida e podas, ob-
tendo un abono natural con
excelentes propiedades para o
solo e que o propio produtor
pode utilizar en substitución
dos fertilizantes artificiais.

Nesta terceira fase, a So-
ciedade Galega de Medio Am-
biente (Sogama) en colabo-
ración có Concello facilitará
as persoas ou familias inte-
resas un total de 25 compos-
teiros, un manual de com-
postaxe doméstica e un pe-
queño curso de formación
(duración de unha hora) có
obxecto de procurar o maior
éxito na implantación da ex-
periencia composteira.

Os interesados en participar
nesta inciativa deben residir
en vivendas unifamiliares que
dispoñan de horta ou xardín,
estar empadroados e solicitar
a participación nas oficinas
do Concello ata o 22 de marzo. 

A selección dos 25 partici-
pantes que cumplan os requi-
sitos farase por orden de soli-
citude, respetando as inscri-
cións sin atender da segunda
fase e quedando os demais
inscritos para unha posible
fase posterior do programa.

O venres día 23 de marzo,
ás 18:30h. impartirase, no Edi-
ficio de Usos Múltiples, o pe-
queño curso de compostaxe e
entregaránse os 25 compos-
teiros previstos ás persoas ou
familias seleccionadas.
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Condado / Paradanta
COVELO / ARBO

U
n ano máis o Concello
de Arbo organiza a An-
daina da Lamprea, que

este ano vai pola súa 3ª Edi-
ción, e terá lugar o domingo 8
de abril sendo o “pistoletazo”
de saída ás actividades progra-
madas antes da Festa da Lam-
prea deste ano 2018. 

A saída será dende a Praza
do Concello ás 9.30 h., confi-
gurándose como un percorrido
circular de aproximadamente
13 Km. O prezo da andaina as-
cende a 5 euros e será ingresado
no numero de conta ES12 2080
5011 8230 4000 6781.  Está
prevista a entrega de agasallos
para todos os participantes e
unha  degustación de lamprea
e viño de Arbo. As inscricións
poderán  recollerse nas ofici-
nas municipais ou baixarse da
páxina web do Concello
(www.concellodearbo.es) 

III Andaina da
Lamprea

Programa de compostaxe
doméstica III en Covelo

Xornada informativa de loita
contra a vespa velutina e entrega
de trampas para a súa captura 
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Louriña
O PORRIÑO

B
enestar social, fomento
do emprego, actuacións
nas parroquias e  huma-

nizacións, son os eixes funda-
mentais do novo orzamento
do Concello do Porriño, apro-
bado polo Pleno da Corpora-
ción logo de seis anos-dende
2012- nos que as contas mu-
nicipais tiveron que ser pro-
rrogadas, mesmo durante o
mandato dun Goberno local
que contaba con maioría ab-
soluta.

En total, este ano investi-
ranse na vila máis de 4,2 mi-
llóns de euros, que servirán,
para levar o saneamento a
Chenlo, Mosende, Pontellas,
Cans, Atios ou Budiño e para a mellora
do estado das vías públicas- máis de
1,5 millóns de euros; para a urbani-
zación das rúas Coruña e Pontevedra,
370.000€; para a creación de emprego,
un 600.000€ e para incrementar as
accións no eido do Benestar e Servizos
Sociais, en conxunto 1,3 millóns.

As contas reflicten, así mesmo, as
inversións que se realizarán no barrio
do Contrasto, en Torneiros, vía rema-
nente de Tesourería, que superan os
350.000€ para conectar as casas á
Rede Municipal de Abastecemento de
Auga, tal e coma se comprometerá a
alcaldesa cos veciños e se recolle no
plan entregado o pasado mes de de-
cembro á Xunta de Galicia.

Con cargo ao Plan Concellos da De-
putación, se recolle a Humanización
da Avenida de Galicia, cun proxecto
que contempla melloras neste entorno
para facilitar o seu aproveitamento e
o gozo por parte dos veciños, un pro-
xecto que achégase os 500.000€ e,
tamén financiado pola Deputación, o
investimento de 1 millón de euros na
nova pista de atletismo.

Como subliña a alcaldesa, Eva García
de la Torre, estas contas dan “resposta
aos problemas do día a día que teñen
as veciñas e veciños do Porriño” e son
os “primeiros orzamentos consensuados
coas forzas da Corporación”.

Neste sentido García de la Torre
agradece a “EU SON a actitude de co-

laboración, aberta a aprobar as contas
do Concello con propostas  que van a
mellorar o funcionamento dos servizos
municipais, como un Plan Integral de
Actuación en Torneiros, dotado cun
millón de euros, no que haberá unha
intervención directa dos veciños, a
creación dunha Oficina de Participación
Cidadá e as súas aportacións para que
haxa unha maior transparencia na xes-
tión municipal”.

Do mesmo xeito, a alcaldesa preza
a colaboración e o“traballo conxunto
na mellora das condicións de vida
das porriñesas e porriñeses con máis
dificultades”, por parte da concelleira
do grupo municipal de Non Adscritos
e, aínda que non foi posible un en-
tendemento total que permitise un
voto a prol das novas contas, “maila
a que o Goberno local fixo súas gran
parte das súas proposicións” , a abs-
tención do BNG, que fixo posible
aprobar finalmente os orzamentos mu-
nicipais.

Eva García de la Torre ve, do mesmo
xeito, un cambio de talante no Partido
Popular aínda que, ao seu entender
“redactou unha carta aos Reis Magos,
con propostas  non cribles, que non
se axustan ás posibilidades reais de
gasto o que suporía que tivésemos
que desatender servizos básicos” o
cal non permitiu incorporar as súas
emendas e chegar, finalmente, a un
entendemento. 

Os novos orzamentos do Porriño
priorizan accións nas parroquias,

fomento do emprego e benestar social

A
sentenza ditada o
pasado 28 de fe-
breiro pola titular

do xulgado de 1ª Ins-
tancia e Instrución nº 3
do Porriño dálle a razón
aos veciños de Atios na
súa reivindicación sobre
a propiedade das parce-
las onde se localizan as
explotacións de granito. O auto da
xuíza Adriana López Barcón, baseán-
dose na abondosa documentación his-
tórica e na declaración dos peritos e
testemuñas durante a vista oral, non
deixa lugar a dúbidas sobre a titulari-
dade inmemorial do monte Carrascal e
Laxedo.

Como aconteceu noutros preitos se-
mellantes, por exemplo, polas parroquias
de Cabral, Tameiga, Teis, Mourente ou
Salcedo, a xustiza recoñeceu a pro-
piedade veciñal dun aeroporto, un po-
lígono industrial, un zoolóxico, un
hospital ou un cuartel militar. A xuris-
prudencia é clara e reiterada a respecto
do carácter comunal dos montes onde
se asentan esas instalacións, tan di-
versas e afastadas do que puidera en-
tenderse como aproveitamento veciñal.
Aínda no caso da parroquia porriñesa
de Budiño, en que a xustiza non lle
deu á razón á Comunidade de montes
na súa demanda de propiedade sobre
as canteiras situadas no monte Cerola
e Faro, os autos xudiciais non negan o
carácter veciñal deses terreos, senón
que se desestima a demanda porque,
tecnicamente, a Comunidade de montes
non puido demostrar que tales parcelas
destinadas a canteiras estivesen dentro
do límite do monte veciñal. O caso de
Atios é distinto porque non admite
dúbidas, a sentenza dá por probada a
identificación e límites do monte Ca-
rrascal e Laxedo.

Afortunadamente para os intereses
do Concello, a sentenza de 1ª instancia
non fai condena en custas e cada
parte debe asumir os seus gastos.
Con todo, este preito custoulle xa ao
Concello arredor de 50 mil euros, entre
avogados, procuradores, técnicos pro-
pios e o perito xudicial solicitado
polo letrado do Concello, un informe
que disparou o custo do procedemento
para as arcas municipais. Recorrer en

apelación ante a Audiencia Provincial
suporía o incremento dos gastos xu-
diciais, coa alta posibilidade de ser
condenado o Concello a pagar tamén
as custas da outra parte. Un risco,
creen dende o BNG, que non debe
asumir o goberno local, habida conta
dos escasos ingresos que hoxe en día
deixan as canteiras de Atios na te-
sourería municipal.

Por todo isto, dende o BNG instanao
goberno local que non recorra a sen-
tenza, sente a negociar coa comunidade
de Montes de Atios e chegue ao mellor
acordo para os intereses municipais.
Tarde ou cedo, a xustiza fará firme a
propiedade legal dos veciños e, daquela,
o Concello non terá marxe de manobra
nunha negociación.

Temos moi preto un exemplo de
acordo que pode servir de referencia
para o caso. A comunidade de montes
de Tameiga gañou en primeira instancia
a propiedade do monte Faquiña, onde
se asenta o polígono industrial. O
concello de Mos, co apoio de todos
os grupos da corporación, deu por
válido o fallo e acadou un acordo,
aínda con informes desfavorables dos
técnicos municipais, coa Comunidade
de montes para o reparto das rendas
percibidas polos alugueiros das parcelas
do polígono. E, curiosamente, o con-
cello saíu gañando,  xa que agora
ingresa máis que cando era o titular
legal do terreo.

Recollendo as palabras da propia
alcaldesa do Porriño, Eva García de la
Torre, quen no inicio do seu mandato
prometeu aos veciños de Atios acabar
coa litixiosidade entre as dúas enti-
dades e non recorrer un fallo favorable
no preito da canteiras, o BNG presenta
unha moción ao pleno, para que o
goberno non recorra a sentenza e
acade un acordo coa Comunidade de
montes.

O BNG propón que o Concello non recorra a
sentenza das canteiras e chegue a un acordo

cos veciños de Atios 
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Xornal galaico-portugués 
busca xornalista e comercial 
para O CONDADO e A LOURIÑA

Boas condicións . Precísase con coche
Enviar curriculum e experiencia a:

redaccion.ndt@gmail.com

A
Xunta de Galicia tiña no
seu poder dende o día 21
de decembro de 2017 o

proxecto para levar a rede muni-
cipal de abastecemento ás veci-
ñas e veciños do Contrasto, tal
e como recoñece a mesma Xunta
no “Informe sobre a contamina-
ción por lindano na zona de
Contrasto-Porriño”de data 15 de
febreiro pasado.

Ese 21 de decembro-hai exac-
tamente 62  días- a alcaldesa
do Porriño, Eva García de la
Torre, mantivo unha xuntanza
en Vigo con 11 técnicos e res-
ponsábeis das consellerías de
Medio Ambiente e Sanidade do
Goberno de Galicia e, como fi-
gura, literalmente, na páxina 10
do devandito informe, remitido
por email pola xefa do servizo
de control de riscos ambientais
da Xefatura Territorial de Sani-
dade, este martes, 20 de febreiro,
“O Concello xunto co Consorcio
de Augas do Louro está a traballar
no proxecto que foi presentado
na reunión mantida o 21 de de-
cembro coas consellerías de Sa-
nidade e Medio Ambiente e Or-
denación do Territorio”.

O devandito proxecto-de 24
páxinas- no que constan descri-
ción das obras,  estimacións or-
zamentarias e planos de cada
un dos tres treitos  para estender
a Rede de Abastecemento Muni-
cipal Augas á zona do Contrasto,
fora elaborado en novembro polo

Consorcio de Augas do Louro,
polo cal é certo o que se indicaba
na nota de prensa remitida polo
Concello o pasado día 16, “o
Goberno local quen, dende o 4
de decembro pasado, ten xa un
proxecto para levar a rede mu-
nicipal de saneamento a todas
e cada unha das casas afectadas
polo lindano […]”.

Posteriormente, o día 8 de
febreiro, a técnico do Concello
encargada de seguir adiante con
este proxecto para axilizar o
mesmo, debido á baixa laboral
do xerente do Consorcio de Augas
do Louro, enviou un e-mail ao
subdirector xeral de Avaliación
Ambiental, dependente da Con-
sellería de Medio Ambiente, ás
11:48 horas no que adxunta me-
moria das obras a realizar para
a extensión da rede de abaste-
cemento de auga na zona do
Contrasto. 

A petición de Medio Ambiente,
este mesmo proxecto remítese
dende o Concello do Porriño o
día 15 de febreiro ás 18:44 h.-
curiosamente a outro organismo

da Xunta de Galicia- á Xefatura
Territorial de Sanidade, tendo
selo de entrada na Xunta ás
09:56 h.do día 16 deste mes.

En ningún caso-como certifi-
can os propios rexistros da Xun-
ta- o proxecto recibiuse o día
20 de febreiro na súa Delegación
Territorial: os responsábeis de
Medio Ambiente e Sanidade tiñan
xa coñecemento do mesmo o 21
de decembro, tal e como reco-
ñecen; amais, a Subdirección
Xeral de Avaliación Ambiental
ten no seu poder, cando menos,
dende o día 8, hai 13 días, o
mesmo xunto coa memoria de
obras a realizar e a solicitude
do Concello de que se indique
se é posible a súa realización e
con qué condicionantes e estaba,
por segunda vez, a dispor da
Xefatura Territorial de Sanidade
dende primeira hora do día 16
deste mes, tres días antes da
xuntanza dos seus técnicos con
veciñas e veciños de Torneiros
no Salón municipal de Plenos e
catro das declaracións públicas
da xefa territorial.

A Xunta tiña o proxecto de abastecemento 
na zona do Contrasto afectada polo lindano

A
Concellería de
Medio Ambiente
quere mobilizar

aos veciños na loita
contra a vespa velutina
e xa empezou a repartir
500 trampas -300 máis
que o ano pasado- e 175
litros de líquido atrainte
deste insecto que esta-
rán situados en todas as
parroquias do Porriño.

“¿Quén mellor que os
propios veciños, algúns
deles apicultores, para
facerlle fronte a esta es-
pecie invasora?”, sinala
o concelleiro Marcelino
Coto, quen asegura que
cada trampa que entre-
gue o Concello estará
numerada e nunha lo-
calización concreta, “o
cal permitirá ter un re-
xistro exacto da súa
efectividade”.

Coto subliña que as
porriñesas e os porriñeses
son os máis interesados
en acabar coa vespa ve-
lutina, en defender as
súas casas, as súas ár-
bores, as súas colmeas,
e defender eles mesmos,
“non esquecemos a morte
de Ángel González, ve-
ciño de Orbenlle, en Bu-
diño, logo do ataque de
varias destas vespas”.

O reparto e a coloca-
ción destas trampas, o
95% das cales serán reu-

tilizabeis o ano que ven,
coincide, “como xa ti-
ñamos previsto”, co co-
mezo da floración, que
é o momento, segundo
indican os expertos, no
que empezan a sair as
raíñas, ao redor das cales
formaranse os panais, “e
ista é unha época do
ano que é clave para
causar o maior daño po-
sible a esta especie”.
Ademáis, está a poucas
semanas do celebración
da XXX edición da Feira
Apícola das Rías Baixas,
impulsada polo Concello
do Porriño e organizada
pola Agrupación Apícola
de Galicia e a Asociación
de Apicultores de Pon-
tevedra, coa colabora-
ción da Indicación Xeo-
gráfica Protexida (IXP)
Mel de Galicia.

Marcelino Coto lembra
o “constante traballo”
que se fai, dende hai
anos, polo Concello para
afrontar a invasión da
vespa velutina, unha la-
bor que foi recoñecida
pola Facultade de Cien-
cias da Universidade de
Vigo o pasado 2017,
cando se eliminaron
3.800 exemplares deste
insecto, “o 85% deles
raíñas fundadoras”, apro-
ximadamente unas
3.300.

500 trampas na nova
campaña anti-velutina 

no Porriño



13NOVAS DE TURONIO | Marzo de 2018

Louriña
SALCEDA

O
Equipo de Goberno do Concello
de Salceda (Movemento Sal-
ceda) lamenta o acontecido no

Pleno Extraordinario desta mañá, onde
unha nova alianza entre os grupos da
oposición (PP e PSOE) impediu aprobar
o Recoñecemento Extraxudicial de Cré-
dito que permitiría o pago de
309.865,06 € a diferentes provedores
do Concello de Salceda, que o grupo de
Goberno levaba por segunda vez a
Pleno. 

A pesar de terse presentado o informe
técnico solicitado polo Partido Popular
sobre a realización dunha obra na pa-
rroquia de Picoña, e a pesar de aclararse
tódalas dúbidas existentes co informe
técnico presentado, o PP decidiu seguir
inventando novas excusas segundo iba
avanzando o Pleno, coa única finalidade
de bloquear unha vez máis a acción do
Goberno, prexudicando deste xeito a
ducias de provedores de bens e servizos,
aos que se lles imposibilita así o cobro
das súas facturas pendentes. 

O PSOE volveu pedir unha vez máis
a retirada do punto da orde do día,
sen alegar ningún motivo que xustificase
esa retirada, e incidindo unha vez máis
na votación de facturas por separado,
intentando así decidir a que proveedores
se lles paga e a cales non.

Ante as dúbidas dos partidos da
oposición sobre as facturas consideradas
como “investimentos”, incidiuse unha
vez máis no informe de intervención
que lle deu cobertura a esas facturas,
que nese aspecto é favorable, incidindo
dende intervención que, de non ser le-
gal, houbese emitido reparo nese senso,
cousa que non fixo. Inciden dende o
Equipo de Goberno en que non se pode
confundir o resultado dun informe coa
argumentación empregada no mesmo,

que deixa ben claro o recoñecemento
de tódalas facturas recollidas no REC.
A oposición decidiu actuar deixando
ao marxe os diferentes informes pre-
sentados polo equipo de Goberno, tanto
de intervención como dos técnicos ur-
banísticos e xurídicos.

Denuncian dende Movemento Salceda
a enorme irresponsabilidade dos grupos
da oposición antepoñendo unha vez
máis os seus intereses sobre os intereses
das empresas e autónomos que traballan
para o Concello de Salceda, e o que é
máis grave, sobre os intereses dos pro-
pios veciños e veciñas.

O Recoñecemento Extraxudicial de
Crédito é unha figura legal que permite
ás empresas cobrar polos seus servizos
sen ter que recurrir aos xulgados. Ante
a pinza de PP e PSOE, os proveedores
do Concello vense abocados a recurrir
de novo á vía xudicial, tal como xa fi-
xeran no 2016.

Jose Luis González, Concelleiro de
Facenda: “Os partidos da oposición
seguen inventando ducias de excusas
para evitar pagarlle ás empresas pro-
veedoras do Concello. Xa non caben
máis falsas coartadas, PP e PSOE deben
decidir se permiten que as empresas
poidan cobrar o que se lles adebeda ou
prefiren seguir a xogar e a bloquear a
acción de Goberno, sen importarlle nada
o prexuizo que lle están a causar a
veciños e proveedores”.

Marcos Besada, Alcalde de Salceda:
“mentres Movemento Salceda estea ao
frente deste Concello non imos permitir
ningún tipo de discriminación ou se-
gregación entre os nosos proveedores.
Todos teñen exactamente os mesmos
dereitos, e o Concello de Salceda de
Caselas ten as mesmas obrigas con
todos e cada un deles”.

A oposición volve deixar as empresas
proveedoras do Concello sen cobrar

O
Concello de Salceda de Case-
las, xunto co grupo de volun-
tariado vinculado á vespa

velutina, ven de iniciar o proceso de
colocación de trampas para esta nova
tempada. Un total de 21 persoas co-
laboran altruistamente nesta tarefa,
distribuíndose o traballo por parro-
quias, e que se encargarán cada duas
semanas de repasar as trampas colo-
cadas e o número de vespas velutinas
que caeron nas mesmas. O Concello
facilítalle ao voluntariado o material
e productos precisos para as trampas.

O pasado ano en Salceda de Caselas

desactiváronse un total de 81 niños,
que comparados cos máis de 100 que
se desactivaron no 2016 aporta datos
positivos en canto ao funcionamento
das trampas, que están a conseguir a
eliminación de raíñas e, polo tanto,
de novos niños.

Segundo Carla Pérez, Concelleira
de Medioambiente “A Xunta de Galicia
non fixo os seus deberes neste tema
dende o primeiro momento, ata re-
matar derivándonos o problema aos
Concellos, que nos temos que buscar
a vida para solucionalo co escaso
material que se nos aporta".

Salceda intensifica a loita 
contra a velutina

O
Concello de Salceda de Caselas
está a realizar os traballos de
limpeza dos espazos ou “resa-

lidos” municipais, dentro dos traballos
de creación do inventario de bens mu-
nicipais. O obxectivo fundamental
desta limpeza é a delimitación exacta
dos espazos e o levantamento topográ-
fico en coordenadas UTM dos mesmos.

A posta en marcha do inventario
de bens suporá a catalogación duns
100 “resalidos” ao longo de todo o
territorio municipal, así como o rexistro
de edificios, fontes e elementos pa-
trimoniais municipais (cruceiros, petos
de ánimas, lavadoiros…)

O inventario vai permitir ademáis
a legalización de usos preexistentes
de determinados elementos como os
potes comunais, muíños de herdei-
ros/as ou outras construccións.

O Concello de Salceda dispón dun
Inventario Municipal que data do
ano 1967, e que basicamente consiste
nun libro que describe de xeito literal
algúns bens que nesa data constaban
como municipais. A veces dita des-
cripción estaba acompañada dun

croquis realizado a man alzada, que
a día de hoxe están completamente
desfasados e sen os datos de situa-
ción, xeorreferenciación, xurídicos
etc. precisos para que os bens alí
reseñados poidan ser catalogados
correctamente tal como esixe o RBEL
nos 8 epígrafes que constitúen un
Inventario Municipal.

En 2012 o Concello contratou a
empresa LAYA que realizou e poste-
riormente foi aprobado o inventario
municipal de viais, catalogando tódolos
viais municipais, polo que quedaría
para completar o Inventario o resto
dos epígrafes: fincas urbanas, fincas
rústicas, dereitos reais, mobles espe-
ciais, valores, vehículos, semovientes,
mobiliario e bens revertibles, nos que
agora se está a traballar.

Salceda cataloga os seus espazos públicos
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A
concellería mosense de
Educación que dirixe o
edil Camilo Augusto im-

partiu onte ao alumnado de
primeiro e segundo cursos da
ESO do IES de Mos (242 rapa-
ces e rapazas en total) unha
actividade de concienciación
sobre o correcto e seguro uso
das redes sociais. A iniciativa
enmarcouse baixo o título
“Que non te enRede a Rede”.

A este respecto o conce-
lleiro Augusto declarou que
“na actualidade, internet e
máis as redes sociais forman
parte das nosas vidas tanto
no eido profesional coma no
persoal. Por iso, non podemos
negar a súa existencia ou uti-
lización, pero si educar á mo-
cidade para que faga bo uso
delas. O mundo das redes so-
ciais achéganos moitas van-
taxes, máis tráenos algún que
outro problema se esta ferra-
menta se usa dunha maneira
desaxeitada. Por iso dende o
Concello de Mos quixemos ofre-
cerlle esta charla aos/ás alum-
nos/as do Instituto, para ex-
plicarlles os perigos das redes
sociais facendo fincapé na im-
portancia do uso responsable

das novas tecnoloxías”. 
Por outra banda atópase o

ciberacoso escolar, que podería
ser definido como o uso dos
medios telemáticos para exer-
cer o abuso entre iguais, que
pode ser exercido de múltiples
maneiras, dende o feito de
colgar en internet unha imaxe
comprometida doutra persoa,
proporcionar datos sen cosen-
temento ou ben datos falsos
dalguén, deixar comentarios
ofensivos en foros, facerse pa-
sar por outra persoa, etc.

O obxectivo desta iniciativa
é que os participantes na mes-
ma tomen conciencia das van-
taxes e riscos do novo mundo

das redes sociais. Os temas
que se trataron na actividade
foron: descripción das redes
sociais, configuración e pri-
vacidade das mesmas, e perigos
de ter un perfil público.

Así mesmo os puntos nos
que se fixo maior fincapé para
que fosen interiorizados polos
alumnos/as foron a importan-
cia de ser donos da súa rede
social, de posuír a información
necesaria para que ninguén
poida violar a súa intimidade,
dos perigos que conleva facer
a súa imaxe pública, e da con-
cienciación sobre a existencia
de perigos que son perfecta-
mente evitables no día a día.

Mos educa aos adolescentes para un uso 
seguro das redes sociais

O
Concello de Mos lem-
bra  que o servizo de
atención ao público

sobre a regularización catas-
tral estará operativo no salón
de sesións da Casa Consisto-
rial en horario de 09.00 horas
a 14.00 horas ata o vindeiro
venres 16 de marzo, cabendo
a posibilidade de ampliación
deste prazo de ser necesario.

Este servizo, prestado por
un técnico especializado do
ORAL, pretende facilitar aos
veciños e veciñas de Mos a
tramitación das consultas
sobre a liquidación da regu-
lación catastral. Esta medida
evita que os habitantes de
Mos teñan que desprazarse
ata as oficinas do ORAL para
realizar estas consultas.

Servizo de atención ao cidadán
sobre a regularización catastral

O
m o -
sense
Anto-

nio Barros
deu a coñecer
a canción
“Sinto o meu
lar, que forma
parte do que
será o seu
primeiro tra-
ballo discográfico, o pasado
venres, 9 de marzo, no pro-
grama Luar da Televisión de
Galicia; e que estará a partir
dese intre en tódalas plata-
formas dixitais.

Barros, que foi o gañador

na pasada edición de Recantos
do programa Luar, tamén ven
de renovar como Mellor Can-
tante Masculino da Verbena
Galega 2017; concedido polos
oíntes do programa “Palco de
Estrelas” de Radio Valga. 

Antonio Barros estrea a canción
“Sinto o meu lar” na TVG
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TUI

R
euniuse no concello
de Tui a mesa de ne-
gociación onde o

goberno municipal e os
sindicatos chegaron a un
acordo sobre o capítulo de
persoal. 

Segundo o alcalde, Carlos
Vázquez Padín, “chegouse
a un acordo cos sindicatos
para rectificar o capítulo 1
dos orzamentos e incre-
mentalo en 82 mil euros”.
Ao tempo explicou que se
mantén o estudo da Rela-
ción de Postos de Traballo
fóra do capítulo 1, por

cuestións técnicas, que su-
porá un investimento na
mellora da organización e
os seus traballadores. 

Logo deste acordo cos
sindicatos, que o alcalde
Carlos Vázquez Padín en-
tendía que era importante
para poder levar os orza-
mentos a pleno, nos pró-
ximos días remitirán no
novo borrador dos intención
é continuar até o pleno de
marzo e aprobar os orza-
mentos. Nos próximos días
remitirán o borrador aos
grupos da oposición.

Acordo entre concello e
sindicatos sobre persoal

O
goberno municipal de
Tui tratará nos vindei-
ros meses de levar a

pleno a rebaixa do IBI, Im-
posto de Bens Inmobles, que
era un dos puntos do acordo
programático chegado entre

C21 e PP para gobernar no Con-
cello de Tui. 

O alcalde de Tui, Carlos Váz-
quez Padín, explicaba que esa
rebaixa do IBI, faise máis per-
tinente que nunca “tendo en
conta o malestar que está xe-

rando na poboación a regula-
rización do Catastro” algo que
aclara “é completamente alleo
ao concello”. 

Arestora o goberno municipal
está a estudar coma acometer
esa rebaixa. Posteriormente le-
vará a pleno, nos próximos me-
ses, a aprobación inicial da
baixada do IBI, no que sería o
primeiro paso a dar dunha me-
dida que, completada a trami-
tación, entraría en vigor o 1
de xaneiro do seguinte exercicio,
neste caso de 2019.

O goberno municipal levará a
pleno nos próximos meses a

rebaixa do IBI O
Concello de Tui
vén de sacar a lici-
tación a contrata-

ción do contrato de
servizos para a elaboración
dun informe/ditame/pro-
posta sobre as patoloxías
presentes do edificio das
vivendas rehabilitadas
polo Concello do antigo
cuartel da Garda Civil de
Caldelas. O importe da li-
citación ascende a 5.445€.

O alcalde, Carlos Vázquez
Padín, explica que para o
equipo de goberno é unha
prioridade darlle unha so-
lución á situación deste

edificio de vivendas tanto
para facer xustiza cos pro-
pios veciños que no seu
día mercaron unha das vi-
vendas municipais, coma
polo interese do propio
concello propietario do in-
moble, no que restan 11
vivendas baleiras.

Este é o primeiro paso
efectivo en moito tempo,
indica Vázquez Padín, para
facer un diagnóstico fiable
dos problemas do edificio
para, a partir, de aí, poder
tomar medidas encamiña-
das á solución da proble-
mática.

Tui saca a licitación a
elaboración dun informe sobre
estado das vivendas de Caldelas

O
concello de Tui vén
de adxudicar o ante-
proxecto e estudio de

viabilidade do aparcamento
subterráneo na traseira da
Área Panorámica por un valor
de 17.500€ máis IVE. O estu-
dio de arquitectura adxudica-
tario encargarase tamén da
redacción dos pregos técnicos

para a posterior adxudicación
do proxecto e da construción
do aparcamento subterráneo,
cuxa construción debería
estar en marcha no que queda
do actual mandato. 

Despois de ter dialogado
con varias empresas o con-
cello chegou á conclusión de
que para a viabilidade eco-

nómica do investimento a
concesión do aparcamento
soterrado ten que ir ligada á
implantación da zona azul
nas rúas céntricas de Tui xes-
tionada pola mesma empresa.
Así o alcalde de Tui, Carlos
Vázquez Padín, sinala que
“obviamente ninguén pode
pretender que un investidor

se gaste unha enorme suma
de diñeiro nun aparcamento
soterrado se este vai estar
rodeado de aparcamento gra-
tuíto”. Engade o rexedor que
o  obxectivo é “atraer a Tui
un investimento privado su-
perior aos dous millóns de
euros que permita paliar a
problemática da escaseza de

aparcamento e poder urba-
nizar a traseira da Área Pa-
norámica, dando cumprimento
ao que o Plan Xeral contempla
para esa zona, a súa conver-
sión en zona verde”. Precisa
amais que no remate do pe-
ríodo de concesión o aparca-
mento pasaría a ser de pro-
piedade municipal.

Adxudicado o anteproxecto e estudo de
viabilidade do aparcamento subterráneo na

traseira da Área Panorámica

A
zona de Secretaría na
planta baixa da Casa do
Concello de Tui vén de

ser reestruturada ofrecendo un
entorno máis axeitado tanto
para os traballadores coma
para o público que acode a re-
alizar calquera xestión. 

Coa nova distribución, coa
que se creou un espazo máis
aberto, sinalizáronse con carteis
indicativos os trámites que se
realizan en cada posto de tra-
ballo, de tal xeito que o cidadá
pode identificar claramente a
quen dirixirse en función da
xestión pola que acode até o
concello.  

O alcalde, Carlos Vázquez Pa-
dín, explica que deste xeito
amósase a aposta que fan polo

“goberno aberto e a vocación
de servizo aos cidadáns”.  En-
gade que “a nova distribución
facilita o labor dos empregados
incrementando a súa produti-
vidade e tamén facilita o ache-
gamento da cidadanía aos ser-

vizos públicos”.
A concelleira de Persoal, Mila

González, sinala que a reestru-
turación levouse a cabo con
medios propios e cun mínimo
investimento referido á impre-
sión dos carteis indicativos. 

Reestruturada a zona de Secretaría para
ofrecer un mellor servizo aos cidadáns
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Baixo Miño
A GUARDA / TOMIÑO

P
reto de dous centenares
de persoas de todas as
idades encheron onte a

Praza do Reló para reivindicar
a igualdade real de dereitos,
deberes e oportunidades de
mulleres e homes, co gaio do
Día Internacional das Mulle-
res que se conmemora cada 8
de marzo. 

A concentración comezou
pasadas as 12:30 horas coa
lectura dun manifesto por par-
te da Concelleira de Igualdade
e Servizos Sociais, Mª Teresa

Vicente, no que clamou por
unha sociedade «libre de opre-
sións, de explotación e vio-
lencias machistas», na que
non exista a discriminación
laboral por cuestión de xénero
nin as mulleres «sexamos xul-
gadas e podamos exercer a
nosa liberdade sexual, repro-
dutiva e, en xeral, en todas
as áreas e facetas da nosa
vida». Nesta mesma liña in-
terviron a concelleira de Tu-
rismo e deputada provincial,
Montserrat Magallanes; a pre-

sidenta da Asociación de Mu-
lleres Progresistas da Guarda,
Carmen María Castro; e o al-
calde do Concello da Guarda,
Antonio Lomba. 

Con todo, a intervención
máis emotiva foi a do alum-
nado do IES A Sangriña. Un
grupo de preto de 40 alumnas
e profesorado do centro guar-
dés achegáronse á Praza do
Reló ataviados con camisetas
de cor morado e unha pan-
carta reivindicativa. Alí, leron
un manifesto no que desta-

caron o labor esencial das
xeracións máis novas na pro-
cura dunha sociedade xusta
e libre de violencias machis-
tas.

Esta foi, con todo, unha

concentración sen precedentes
na vila, tanto polo número de
persoas participantes como
polo compromiso e unión de
todas elas en prol da causa
feminista. 

8M: Preto de 200 veciñas e veciños da
Guarda xúntanse para clamar pola igualdade

Concentración na Praza do Reló

O
venres 16 ás 12:30 visi-
tarán a praia da Lamiña-
O Forte os deputados

Patricia Vilán, viceportavoz e
responsable de Medio Ambiente
do PSdeG no Parlamento de Gali-
cia, e Guillermo Meijón diputado
pola provincia de Pontevedra no
Congreso dos Deputados que,
ante a falta de resposta da Xunta
de Galicia e o Goberno central,
queren mostrar o seu apoio e co-
ñecer máis de preto a situación
do esteiro do Miño tras os últi-
mos temporais destas semanas,
de cara á presentar iniciativas
parlamentarias. Os deputados es-
tarán acompañados polos socia-
listas guardeses.

“
Hoxe, con este xesto de
busca dunha sociedade
máis xusta e igualitaria,

decidimos parar”. Con estas
verbas da alcaldesa de To-
miño, Sandra González,
arrancaba a mobilización ce-
lebrada na praza do Seixo
con motivo do Día Interna-
cional da Muller e no que se
chamaba á folga feminista
para reivindicar a igualdade
para todas as persoas, a
“igualdade para a metade da
poboación que vive en este
planeta e que aquí e en tan-
tas partes do mundo padece
discriminación. Comezo
polas mulleres que loitan
todos os días en calquera
lugar do mundo por subsis-
tir, por comer, por protexer

aos seus fillos e fillas
en condicións de gue-
rra, de opresión ou de
fame. Penso hoxe nas
mulleres sirias, nas re-
fuxiadas, nas saha-
rauís, nas mulleres de
África e América La-
tina, que sofren esa
dobre discriminación:
polas súas circunstan-
cias e por ser mulleres”.

Así, ante unha praza do
Seixo ateigada, a alcaldesa
recordou que a busca da
igualdade debe ser “un afán
internacional que non se im-
porte de nacións, de ban-
deiras, de relixións nin de
partidismos. Na defensa da
igualdade cabemos todos e
todas porque soamente bus-

camos unha sociedade máis
xusta. Nada máis e nada me-
nos”.

Entre consignas como ‘Con-
tra a violencia nin un gramo
de paciencia’, ‘Ante a discri-
minación, mobilización’ ou
‘Somos a voz das que non te-
ñen voz’, varias mulleres,
entre elas as concelleiras Ana
Cristina Martínez e Fátima

Rodríguez, participaron na
lectura do manifesto co gallo
do Día Internacional da Muller,
no que “miles de mulleres
abandonaron hospitais, aulas,
fogares... para demostrar que
se nós paramos o mundo para”
e para denunciar “o alto valor
que representamos en todas
as esferas, moitas veces oculto
e non retribuído”.

O Concello de Tomiño “para” en defensa da igualdade Deputados
socialistas visitarán
o esteiro do Miño
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Baixo Miño
A GUARDA

O
alcalde dirixiu unha carta a
Costas do Estado, Conselle-
ría de Medio Ambiente e a

Subdelegación do Goberno en Pon-
tevedra, reclamando accións urxen-
tes, dado o acelerado deterioro da
liña da costa no esteiro do Miño a
causa do recente temporal. 

O alcalde do Concello da Guarda,
Antonio Lomba Baz, ven de solicitar
aos organismos autonómicos e es-
tatais competentes unha actuación
urxente que poña solución á perda
de terreo na praia da Lamiña-O
Forte e na zona do Codesal, onde
as mareas vivas e o temporal dos
últimos días causaron unha signi-
ficativa aceleración no proceso de
mingua do terreo. 

Nesta liña, a erosión das mareas
e outros fenómenos influentes no
nivel do río «veñen producindo
unha perda notable de terreo e
zona dunar dende hai anos», indica
Lomba, que cuantifica o retroceso
do terreo na praia da Lamiña en
preto 2 metros nos últimos días,
co consecuente derrube de nume-
rosas árbores no proceso. Neste
punto existe, ademais, o risco de
que a auga rompa o cordón dunar
e acade a coñecida como «cova do
Forte», unha zona onde o nivel do
terreo é máis baixo ca o do río,
provocando o seu asolagamento e

a consecuente perda da barreira de
dunas e de zona boscosa do Feno. 

As consecuencias da acción das
correntes fluviais e a acción do
mar durante os últimos días tamén
se poden comprobar na zona do
Codesal, onde un tramo de escolleira
reparado por Costas en 2016 resultou
derruído. Esta obra de contención
foi realizada seguindo os criterios
ditados por Medio Ambiente, fa-
cendo uso de sacos de area e se-
mentes para que a vexetación -que
nunca chegou a xerminar- protexera
a costa. «Esta solución, que pode
funcionar nas canles dos ríos, ten
demostrado non ser útil no esteiro
do Miño», considera o rexedor local,
que apunta ao organismo  autonó-
mico como «responsable» da dete-
rioración da zona. 

Encontro con Costas 
A xefa do Servizo Provincial de

Costas, Cristina Paz-Curbera, visitou
o pasado 27 de febreiro a praia da
Lamiña, a fin de comprobar o de-
terioro do areal. Nesta ocasión,
Paz-Curbera comprometeuse a so-
licitar un informe técnico ao Centro
de Estudos e Experimentación de
Obras Públicas (CEDEX) de forma
inmediata, así como unha proposta
de actuación no areal. 

Na situación actual, o Concello
da Guarda esixe a tramitación de
emerxencia das obras de repara-
ción e contención nas zonas da
Lamiña e o Codesal, co obxectivo
de evitar consecuencias maiores
sobre o terreo e o aumento dos
custes económicos que estes da-
nos poidan ocasionar. 

O Concello urxe a tramitación de emerxencia da
reparación do litoral na Lamiña e o Codesal 

D
ebido as malas
previsións me-
teorolóxicas o

Concello da Guarda e o
Municipio de Caminha
acordaron aprazar a
andaina para o sábado
17 de marzo.

Esta ruta estará
guiada pola Asociación
Costa de Castros. A
Ruta Máxica de Oia
percorre uns 18km da
Serra da Groba pasando
polas parroquias cos-
teiras deste concello. 

A ruta sinalizada
comezará no miradoiro
da Pedreira onde se
atopan petróglifos e

continuará coñecendo
outros gravados ru-
pestres ata chegar ao
río Broi e ao espazo
natural das Sobreiras
do Faro, o bosque me-
diterráneo máis occi-
dental. Despois ascen-
derase ata o Castro
do Cano do Mouros e
as Pozas de Mougas
onde se realizará o
xantar. Nesta última
parte do percorrido
descenderase ata o
Castro de Cabeziña. A
ruta rematará na es-
trada PO552 onde se
atopa o Camping O
Muíño.

Andaina pola ruta máxica
de Oia o sábado día 17
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Condado / Paradanta

O
Concello de Mondariz
instalará un total de
24 paneis informati-

vos en todas as súas parro-
quias de cara a que a
veciñanza teña acceso a in-
formación útil tanto co xerada
polo Concello, como bandos
ou comunicados municipais,
como aquela outra que poida
ser de interese da cidadanía,
como cursos, actividades ou
subvencións entre outras.

A instalación dos paneis
supoñerá un investimento de
10.265,64 €,e se realizará
con cargo ao Plan Concellos
2017 da Deputación de Pon-
tevedra. Os paneis informa-
tivos, cunhas dimensións de
150 cm x 100 cm e taboleiro
de contrachapado fenólico de
15 mm, instalaranse sobre
piares de madeira, de cara a
minimizar o impacto visual
sobre o entorno en que esta-
rán situados.

A necesidade de instalación
destes paneis ven dada por
dous motivos, por unha banda,

tal e como explica o alcalde
de Mondariz, Xoán Carlos Mon-
tes Bugarín, “a dispersión da
poboación fai preciso facilitar
á veciñanza o acceso á infor-
mación” e por outra, o feito
de que o concello “conta con
moita poboación de idade
avanzada que non dispón de
medios ou ten dificultades
para acceder ás novas tecno-
loxías da información”.

Doutra banda, apunta o
rexedor local, conséguese
unha mellora substancial da
imaxe da paisaxe rural, xa
que contar con este tipo de
paneis “evita que carteis e
follas informativas acaben
pegadas en postes, muros e
incluso árbores”.

Os 24 paneis serán colo-
cados en puntos onde habi-
tualmente reúnese a veciñanza
dos barrios ou tamén en zonas
de cruces de camiños ou pun-
tos singulares de cada zona,
de xeito que sexa facilmente
accesible a todos os veciños
e veciñas.

Mondariz instalará paneis
informativos nas parroquias

O
concello de Pontea-
reas homenaxeou ás
mulleres nun acto en-

marcado dentro das iniciati-
vas programadas polo Día da
Muller. En colaboración cos
colectivos e asociacións veci-
ñais que propuxeron ás home-
naxeadas, o goberno de
Ponteareas agradeceu no au-
ditorio municipal o traballo e
o exemplo de esforzo destas
dez mulleres. 

Por terceiro ano consecutivo
a concellería de Benestar So-

cial, Igualdade e Mocidade,
que dirixe a nacionalista Ve-
rónica Carrera, quixo destacar
o relevante papel da muller
na sociedade. Pluriempregadas
e polifactéticas as mulleres
supoñen, na maioría dos casos,
o eixo central das familias á
vez que contribúen á economía
familiar con traballos remu-
nerados ou sen remunerar
como as tarefas no campo ou
no mar.

Onte o goberno de Pontea-
reas homenaxeou a Cristina

Corbacho, ás Mulleres Xitanas
da Feira, a Lucía Cantalapiedra,
ao Círculo Feminista, Inocencia
Lago (Pitucha), a Josefa Es-
tévez, Rosina Carrera, Olga
Araujo, ás Mulleres do Estra-
perlo en Xinzo e a Sara Soto.

A concelleira de Benestar
Social agradece á veciñanza
o apoio e masiva participación
das cidadás non só de Pon-
teareas, se non tamén da con-
torna, á concentración do pa-
sado xoves día 8 de marzo na
Praza de Bugallal. 

Ponteareas homenaxea ás súas mulleres
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Novas da Raia

A
Eurocidade Tui-Va-
lença estudará a soli-
citude de subvencións

para poder converter a Tui e
a Valença nunha Smart City
logo da presenza de técni-
cos das dúas cidades a pa-
sada semana en Barcelona
no World Congress Mobile. 

Para o Concello de Tui
asumir en solitario o inves-
timento preciso para a mo-
dernización dos servizos que
presta sería inviable econo-
micamente polo seu tamaño
polo que a aposta sería a
asociación con municipios
limítrofes, inclinándose por
esa alianza con Valença den-
tro da Eurocidade.

O proceso de conversión
en Smart City podería le-
varse a cabo de xeito gra-
dual, adaptando en primeiro
lugar as infraestrutura exis-
tentes para a implantación
das TIC’s. Unha transfor-
mación que podería comezar
en servizos coma o do alu-
meado público ou o da re-
collida do lixo.  Esta trans-
formación conlevaría unha
mellora na eficacia destes
servizos co conseguinte afo-
rro económico. 

A Eurocidade Tui-
Valença busca ser
unha Smart City

A
Santa Casa da Misericór-
dia de Vila Nova de Cer-
veira, em parceria com a

Câmara Municipal e a Associa-
ção Vencer Autismo, organiza
a 21 de março, pelas 18h00, a
palestra “Entender o Autismo”
no Cineteatro de Cerveira.
Trata-se de uma ação de sensi-
bilização de caráter informa-
tiva e interativa, que decorre
pela primeira vez no distrito de
Viana do Castelo. A participa-
ção é gratuita, mas as inscri-
ções são obrigatórias, podendo
ser efetuadas em www.vence-
rautismo.org/evento/vilanova-

decerveira. O certificado de
participação tem um custo de
5 euros, sendo solicitado no
dia da palestra.

Dirigida a profissionais de
saúde, professores, auxiliares
de educação, pais e familiares
de crianças com perturbação
do espectro do autismo, bem
como público em geral, a pa-
lestra é conduzida pelos fun-
dadores da Associação Vencer
Autismo, Susana Silva e Joe
Santos, que vão abordar temas
sobre o autismo em geral, pro-
curando sensibilizar para a mu-
dança do estigma negativo.

Cineteatro recebe Palestra
Gratuita ‘Entender o Autismo’

O
domingo 18 de marzo
ten lugar o Trilho Sa-
bores da Lamprea,

ruta de ámbito paisaxístico –
cultural que abre o calenda-
rio de andainas da Euroci-
dade Tui-Valença de 2018.

Sairá ás 10 hora española
da igrexa de são Pedro da
Torre. Consta dun percorrido
de 7 quilómetros de dificul-

tade básica e unha duración
aproximada de 2 horas e 30
minutos.

O prezo para poder parti-
cipar é de 5€ por persoa. Dé-
bese facer unha transferencia
ou ingreso, facendo constar
nome e apelidos, na seguinte
conta do Banco Popular: IBAN
ES51 0238 8307 70
0600236806.

Trillo Sabores da Lamprea
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A
demais do aumento de
volume de negocio, o
evento contou tamén

cunha grande afluencia de pú-
blico xeral. O punto de venta
solidaria do centro de educa-
ción especial San Xerome,
todo un éxito  

Tomiño, 5 de marzo de
2018.- Grande éxito da décimo
quinta edición da Mostra de
Cultivos do Baixo Miño. O
evento pechou este domingo
as súas portas despois de tres
días de expositores, novidades,
obradoiros, mesas técnicas,
exposicións e actividades cunha
grande afluencia de público.
Tratábase dunha edición na
que a Asociación de Cultivos
do Baixo Miño (acuBam), or-
ganizadora do evento xunto

co Concello de Tomiño, apos-
taba de cheo pola profesiona-
lización do sector, creando por
primeira vez un espazo que
xiraba arredor do emprego no
agro, cun taller de emprega-
bilidade e cunha mesa técnica
centrada no modelo de negocio
no agro no que se abordaron
distintas perspectivas do sector
e diversas fórmulas de éxito
tamén a través do testemuño
de empresas da comarca.

Ademais, por primeira vez a
Mostra de Cultivos abría as súas
portas un día antes para abrir
o abano do público profesional,
unha decisión que resultou
“moi favorable, xa que dupli-
camos as visitas recibidas de
profesionais do sector e xeramos
dúas xornadas de negocio, au-

mentando así o volume de in-
tercambios comerciais”, salien-
tou a presidenta de acuBam,
Patricia Rodríguez. 

A este incremento súmase
a ampliación da fronteira xeo-
gráfica dos visitantes, xa que
houbo moitos procedentes de
todos os puntos de Galicia e
de Portugal. “Estamos moi sa-
tisfeitos, aínda que non con-
formes, xa que sabemos que
temos que seguir traballando
e debemos de facelo con tempo
para conseguir mellores resul-
tados”, asegurou Rodríguez.
Venta con fondo social
A organización amósame moi

contenta non soamente coa
afluencia do público profesio-
nal, senón tamén do público
xeral, un éxito avalado pola
gran xornada de ventas reali-
zadas polo centro de educación
especial San Xerome. Por pri-
meira vez, a Mostra daba res-
posta a unha demanda reiterada
por parte dos visitantes, que
buscaban poder comprar pro-
dutos durante o evento. 

E o facía ao tempo que re-
forzaba a súa responsabilidade
social coa contorna, firmando
un convenio de colaboración
con este centro educativo de A
Guarda, que durante todo o do-
mingo contou cun punto de

venta de produtos doados polo
resto de expositores, arredor
de 30, para recadar fondos para
a reforma dunha bañeira tera-
péutica. “Tratábase non só de
comprar, senón de facelo cun
marcado fondo social”, explica
Rodríguez, quen asegura que
“foi unha experiencia que fun-
cionou moi ben, polo que a re-
petiremos en vindeiras edicións”.
Premios Xardín Galego
Entre as novidades presen-

tadas este ano na Mostra estivo
a presentación e posta en mar-
cha dos I Premios Xardín Ga-
lego, cos que acuBam e a Aso-
ciación Galega de Empresas
de Xardinería (Agaexar) buscan
recoñecer e difundir actuacións
exemplares na execución de
traballos de xardinería pública
e privada realizados en Galicia
por empresa e autónomos.
Dende esta mesma fin de se-
mana e ata o 31 de xaneiro de
2019 os interesados poderán
presentar os seus traballos,

nos que o xurado valorará a
prioridade de uso de material
vexetal fronte a materiais iner-
tes, a preferencia de material
vexetal producido en Galicia e
os criterios de sustentabilidade
aplicado á obra, así como o
deseño, a creatividade, a ori-
xinalidade ou a composición
vexetal, combinación de es-
pecies, textura e cor.

As e os interesados en par-
ticipar deberán enviar un correo
electrónico a info@agaexar.gal
coa ficha de inscrición cos da-
tos do candidato, a declaración
escrita que garanta a autoría
da obra presentada, fotografías
xerais e de detalle co antes e
o despois da intervención e
unha memoria descritiva do
proxecto realizado. O gañador
coñecerase durante a celebra-
ción da próxima edición da
Mostra, en 2019, na que tamén
se montará unha exposición
coas fotografías dos proxectos
participantes.

A Mostra de Cultivos pechou as súas portas co
dobre de visitas de profesionais do sector


