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Entrevista

-Este xullo pasado estive-
ron na casa de Rosalía en
Padrón o teu fillo Xairo e
Alba María. Xa se ven os
froitos de levar a regueifa
aos centros de ensino.

O que facemos O Caruncho
máis eu cando imos a un
centro de ensino é levarlles
un tema para que fagan unha
copla e que o pasen ben. A
partir de aí, todo é andar o
camiño ata que se poda re-
gueifar. Logo veñen os pasos
para que fagan unha copla e
que o pasen ben, se o pasan
ben, o camiño está medio
andado. 
-Hai xente que non en-
tende ben os segundo sen-
tidos, a ironía dentro das
regueifas, nunca che pasou
que che chamasen a aten-
ción?

Normalmente hai xente que
non entende porque non que-
ren entender. Enténdeno can-
do se usa a ironía contra
outro, pero cando é contra
un mesmo pois non entende.

Pero cada quen é como é. Se
me chamaron a atención,
pois cando comezaba non
usaba tanto a ironía senón
que era máis directo, había
quen non asimilou tan ben,
pero asimilei eu mellor o
golpe. 
-Os pementos de Padrón
pican menos ou máis coas
regueifas?

Non, pican menos, porque
normalmente póñense a es-
coitar e cando están escoi-
tando están en período de
reposo e nese momento có-
llelos a traizón e entón non
pican, porque teñen as de-
fensas baixas. 
-Entón algunha regueifa
vai caendo mentres se re-
collen.

Pola conta que nos ten e
non nos molesten nos intes-
tinos, si.
-Mantés o mesmo ritmo
nas regueifas que ao co-
mezo?

Normalmente o ritmo que
temos o Caruncho máis eu é

diferente. Porque antes ti-
ñamos un ritmo máis rápido,
pero agora ás regueifas dá-
moslle un ton máis de cantar
de cego. 
-As novas xeracións de re-
gueifeiros introducen
novos temas, cales son os
que máis te sorprenden?

Pois os temas das novas
tecnoloxías que eles enten-
den moito máis. Eu polo me-
nos non o miro tanto, esta
xente non lles escoitarás
nunha copla “pásalle o arado”
porque xa non saben nin o
que é. Eles falan sobre todo
de instrumentos como o mó-
bil que xa naceron con el. 
-Agora falo con Xairo
(colle Xairo o teléfono)
Vinte na Casa de Rosalía
con Alba María, ti como
adestraches para ser re-
gueifeiro? 

Empecei de pequeno, can-
do os escoitaba a eles re-
gueifar e acaboume gustando.
Cando tiña ganas regueifaba
co meu pai, logo cando pedía

cousas o meu pai dicía que
llas pedira regueifando, ata
que un día estaban cantando
e quixen entrar á regueifa e
de aí ata hoxe.
-A regueifa ten outros
nomes noutros lugares?

Só escoitei regueifa, pero
despois escoitei outros can-
tos improvisados pero que
teñen unha métrica distinta. 
-Vas acompañado para

facer regueifas ou vas só?
Iso non depende de min,

quen chame chamarame a
min e a outra persoa para
acompañe. Ultimamente fun
ao certame de Regueifesta e
despois a Ponteceso, Vigo e
temos ido a Barcelona pero
hai tempo. 
-E ata cando regueifarás,
ata o último día?

Ata que aguante o corpo.

Por Moncho Mariño

Pinto d´Herbón e Xairo, regueifeiros

“Os pementos de Padrón pican menos con regueifas”

P
into d´Herbón é o regueifeiro de re-
ferencia para moitas persoas aman-
tes deste estilo de copla popular.

Xunto co seu compañeiro O Caruncho, foron
aprendendo polos centros de ensino esta
arte ata que, un tempo despois, apareceron

novas xeracións de regueifeiros e reguei-
feiras que darán continuidade ao diverti-
mento coa ironía propia deste estilo. Tal é
así que o seu fillo Xairo xa está percorrendo
diferentes camiños para demostrar todo o
aprendido. 
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N
ormalmente cando se produce
un cambio de goberno os cida-
dáns tamén sofren algún cam-

bio, polo menos mental. Todos
esperamos que algo cambie e que
sexa para ben, obviamente.

O goberno actual chegou cando nin-
guén o esperaba. Foi algo así como
cando xogas un décimo da lotería para
axudar o lotero de toda a vida que
sabes está buscándose a vida vendendo
participacións; ti, aló no teu fondo dos
espellos (perdoa Ferrín por copiarte),
non mercaches o décimo esperando
sentado o teu cambio de vida. Como
moito, se aínda che queda un chisco
de ilusión, comentas cos amigos que
se tes sorte dás unha volta ao mundo;
unha viaxe desas que ves nas reportaxes
da tele que, realmente, son preciosas.

Pero cos cambios de goberno non
esperamos nada. Como  moito que
cambien as carotas porque normalmente
non buscan os máis agraciados para
os cargos importantes; din que o co-
rrecto é que sexan os máis competentes
quen se poñan á fronte dos ministerios
decisivos: facenda, sobre todo. Para o
resto dos cargos xa pouco importa;
total os cambios van a ser apenas im-
perceptibles. A Facenda é esa señora
atrevida que non solicita permiso para
entrar na túa vida e deixarche os
petos baleiros sen despeitearse. As
conversas habituais dan voltas arredor
de canto che vai supoñer o cambio na
declaración do IRPF, ou como vai que-
dar o prezo do combustible. Melloras
nunca esperas. E menos mentras te
teñan convencido de que aínda lle
debemos pasta a Europa; esoutra
señora que se nos meteu no cuarto
con nocturnidade e alevosía e da que
xa non somos quen de librarnos.

Quédanos o divertimento, se non
fora ás veces tráxico-cómico, da acti-
vidade política. Aquí si que hai cambios.
Coa chegada de cada novo goberno, e
máis se é de signo distinto, prodúcese
unha auténtica revolución de cargos.
Os que teñen que saír mórdense as
unllas mentras non poidan morderlle
aos novos rivais. Aínda sen coñecelos
xa disparan a dar tomando como ob-
xectivo cada un dos que acaban de
chegar. Na tabernas (perdón), nos
bares e cafeterías organízanse espon-
táneas tertulias entre os presentes
aínda que non se coñezan de nada.
Teñen algo en común: darlle caña ao
goberno aínda antes de que tome po-
sesión dos cargos e teña conciencia
do que lle espera debaixo das alfom-
bras.Non importa, aquí o importante
é criticar os gobernantes. O que días
atrás era aceptable porque estaba no
poder o teu Partido, agora non se lle
perdoa a máis mínima falta, sexa como
sexa. Hai que comezar o acoso e
derribo para que non se aposenten,
boten raíces  e logo sexa máis compli-
cado botalos, aos gobernantes. É  un
espectáculo nada dignificante. Demostra
que neste mundo de m...só hai cabida
para os rancorosos, os imcompetentes,
os malvados, os indecentes, os impre-
sentables, humanamante falando. A
decencia, no máis extenso sentido do
termo, a honestidade, a honradez, non
están nin se lles espera. Todo un
mundo de zancandís que xustifican o
inxustificable como quen se fuma un
puro acompañado  dunha copa de co-
ñac.

Existe unha crenza, sobre todo entre
os poderosos, de que para ocupar certos
cargos públicos se debería esixir aos
opositores ao cargo un certo nivel in-

telectual e cultural. Algo así como xa
ocorria nos pasados séculos co chamado
voto censitario. Eu creo que o exame
que deberan pasar estas persoas tiña
que determinar o nivel de honestidade
e decencia; os seus valores diante dos
dereitos humanos, o seu compromiso
coas necesidades da Humanidade. Se
foran quen de superar esta proba o de-
máis ata poderiamos pasalo por alto.
Cecais coa práctica do goberno ata po-
derían facelo ben. O problema é de
raiz. Por que un cidadán ou cidadá se
presentan para ocupar un determinado
cargo público? Sobre todo cando ese
cargo supón unha importante cota de
Poder  (potestas, que dicíann os roma-
nos), porque é aquí, cando se ven in-
vestidos de Poder cando se cren deuses
posuidores da verdade rebelada ou in-
tuida; é nese momento cando, falando
familiarmente, se suben ao "machito"
e ven o mundo, léase o resto dos cida-
dáns, como se foran seres inferiores.
Aquelo de “ti non sabes de que falas
porque non es alcalde, ministro ou di-
rector xeral da cousa".

Unha severa e rigurosa proba de hu-
mildade sería “conditio sine quad non”
para entregarlles as nosas vidas sociais,
culturais, laborais, etc.

A sociedade está tan alienada, tan
drogada que non é quen de ver máis
aló dos seus fuciños. O escritor- histo-
riador Sampedro afirmaba pouco tempo
atrás durante unha entrevista que os
politicos facían o que lles daba a gana
porque a sociedade, ou sexa nós, non
estabamos minimamente preparados
para analizar as barbaridades que a
cotío cometían connosco. Eu asino ao
cento por cento esas afirmacións. Unha
das miñas teimas dende que teño uso
de razón social e política susténtase,

precisamente, nese alicerce: non existe
unha masa social crítica que se enfronte
ás decisión políticas contra os seus in-
tereses como persoa, como ser vivo,
como membro dunha sociedade inerte,
durmida, avasallada, sen recursos para
facer fronte ás sucesivas barbaridade
políticas, culturais, sociais que día a
día sufrimos.

Xa estamos, están , en campaña. Te-
mos que prepararnos para soportar as
mentiras, as medias verdades, os dis-
parates en forma de promesas que nos
van ofrecer. E nós inertes, indefensos,
sen ferramen tes válidas e validadas
para contrarrestar os efectos que sabe-
mos imos sufrir.

Se non estamos dispostos a apretarnos
o cinturón o noso futuro vai ser terro-
rífico, véñennos dicindo dende anos
atrás. Somos uns privilexiados que vi-
vimos por enriba das nosas posibilidades
e logo, de seguido, sen tempo  para
tomar alento,  podemos informarnos,
aínda que con reparos, que os multimi-
llonarios aumentaron neste país por
enriba do aumento da miseria dos últi-
mos anos, que xa é dicir.  Ou sexa, nós
apretamos o cinturón para que eles
compren tirantes.

En fin, perdoen porque esta vez a
miña alacena estaba tan acugulada de
cousas que non me atrevín a tirar da
cereixa que arrastra as outras na súa
saida da cesta. Quixen compartir con
vostedes estas miñas elucubracións
que, estou seguro, para moitos lles
parecerán tonterías. É tal o grao de
“imbecilidade intelectual” existente
que resulta difícil atoparse con alguén
que te entenda. Vdes. disculpen e
sexan felices se poden , a pesares de
todo o que está chovendo.

Saúdos fraternais
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C
ompostela acolle a ter-
ceira edición de Her-
Danza, Festival de Danza

Contemporánea en Espazos Her-
dados, do 3 ao 8 de setembro.
Este envento busca a dinamiza-
ción e promoción da danza con-
temporánea nalgúns dos
espazos máis representativos e
fermosos da cidade. HerDanza
ofrece diversas actividades en
torno á danza contemporánea:
talleres formativos, conversas
con profesionais da danza, pro-
xeccións e espectáculos de pe-
queno e mediano formato en
rúas, claustros e espazos aber-
tos de Compostela.

Logo dos tres primeiros días
onde se desenvolveron unha
serie de conversas sobre dife-
rentes aspectos do mundo da
danza, o xoves 6, quenda para
os espectáculos de rúa. Ás
20:00 horas, Dani Booqz re-
presentará Crisálida na igrexa
de Santa Salomé. Despois, ás
21:30 h, Fran Martinez co seu
espectáculo A temperatura e o
temperamento na igrexa das
Ánimas. Para rematar a xornada,
ás 22:30 h, proxección de curtas

na Casa do Matadoiro en cola-
boración co Festival de Cine-
danza Choresoscope.

O CGAC, ás 18:30 horas, aco-
llerá o primeiro espectáculo do
venres 7. Será Sombras, de Dani
Booqz e Graciel Stenio. No mes-
mo lugar, un cuarto de hora
despois, residencia creativa con
Íker Gómez. A danza trasládase
aos arcos de Bonaval ás 20:00
h co espectáculo Torre de Babel,
da compañía 5S. Finalmente,
ás 21:30 h, na praza da Inma-
culada, representación de Vo-
lutas, de Les Braves.

A última xornada de HerDan-
za, o sábado 8, abrirase cunha
clase aberta con Dani Booqz
nos Bancos da Alameda a partir
das 12:30 h. Xa pola tarde, ás
18:30 h, Clara Ferrao representará
Miñaxoia no Museo do Pobo
Galego. De volta á rúa, o festival
pecharase con dous espectácu-
los: Ulises e a nena durmida,
con Ánxela Blanco (20:00 h,
praza de Santo Agostiño), e
Imprevisibles, un espectáculo
de danza improvisada e música
en directo (21:30 h, praza de
San Martín Pinario).

Varios espazos singulares da
cidade acollen a terceira edición

do festival HerDanza

O
concelleiro de Espazos
Cidadáns, Dereito á Vi-
venda e Mobilidade

presentou o anteproxecto ela-
borado pola empresa Proyfe,
adxudicataria da redacción do
proxecto básico de reurbani-
zación da rúa de Clara Cam-
poamor. Jorge Duarte explicou
que a proposta persegue, ade-
mais de dar servizo á futura
estación intermodal, "darlle
ao viario o tratamento de rúa
urbana, mellorar a conectivi-
dade peonil e favorecer a mo-
bilidade ciclista". A partir de
agora, a empresa e o Concello
traballarán para definir o pro-
xecto de reurbanización.

O concelleiro de Espazos
Cidadáns incidiu en que "a
construción da estación in-
termodal obriga a facer unha
transformación de todo o seu
contorno, que aproveite as
súas potencialidades e que
resolva as problemáticas exis-
tentes". Nesa liña, Jorge Duar-
te sinalou que "a infraestrutura
conformará unha nova fachada
urbana, e a rúa Clara Cam-

poamor converterase nunha
especie de miradoiro sobre as
Brañas de Sar e o Monte
Gaiás". Por iso, a proposta de
Proyfe "cumpre co requisito
do Goberno de que este viario
tivera un tratamento urbano
e non a consideración de pe-
riférico, e iso obriga a mellorar
a accesibilidade peonil e a
adoptar medidas para que se
reduza a velocidade de circu-
lación na rúa". O obxectivo,
explicou Duarte, "é que Clara
Campoamor deixe de ser un
viario estruturante do tráfico,
para que os vehículos de paso
utilicen o túnel do Hórreo".

O anteproxecto de Proyfe
recupera a configuración ori-
xinal da rúa de Clara Campoa-
mor cun carril para cada sen-
tido de circulación, "tal e
como foi deseñado o viario,
se ben despois se ampliou a
catro carrís por mor das obras
no túnel do Hórreo". Os dous
carrís estarán separados por
elementos vexetais interme-
dios, e contemplaranse carrís
de incorporación á altura da

entrada e da saída da futura
estación de autobuses. As bei-
rarrúas veranse notablemente
ampliadas, e na marxe máis
próxima ao parque das Brañas
de Sar crearase un carril bici.

A conexión da rúa coa futura
estación intermodal, e máis
en concreto coa plataforma
peonil cuberta, farase cunha
nova praza , que "tamén servirá
para mellorar os fluxos cara o
barrio de Pontepedriña e cara
as Brañas de Sar". Tamén se
actuará no contorno da rotonda
de Sar, que "presenta defi-
ciencias no que ten que ver
coa conectividade peonil".

O proxecto de reurbaniza-
ción da rúa de Clara Campoa-
mor está orzado nun millón
de euros. A previsión de Jorge
Duarte é que o proxecto estea
aprobado antes de que acabe
o ano para iniciar a licitación.
O prazo das obras é de 9 me-
ses, "de xeito que o novo
viario estará rematado de for-
ma paralela á estación de au-
tobuses, que ten un prazo de
execución de 18 meses".

A rúa de Clara Campoamor será un
bulevar urbano con amplos espazos para

a mobilidade peonil e ciclista

O
programa da quinta edi-
ción do WOS Festival x
SON Estrella Galicia,

festival multidisciplinar que
terá lugar entre o 12 e o 16
deste mes e que encherá du-
rante cinco días as rúas de San-
tiago de Compostela en torno
ao risco e a exploración, inclúe
artistas de máis de dez nacio-
nalidades, numerosas estreas e
primeiras veces de artistas a
escala nacional, e unha carga
de artes audiovisuais superior
á de anteriores edicións. 

O festival conta cos dife-
rentes subprogramas: WOS Club-
bing x Red Bull Music, centrado

na música de baile contempo-
ránea; WOS Showcase x Jäger-
music, que encherá de música
a noite do xoves; WOS Cinema
x NUMAX, con tres películas,
dúas delas estreas a escala na-
cional, e WOS Encontros, con
seis palestras de debate en co-
laboración con Fest Galicia, Ci-
dade da Cultura, e Centro Galego
de Arte Contemporánea.

Un ano máis, os once esce-
narios que enmarcarán as pro-
postas deste festival indoor de
vocación transdisciplinar e pro-
xección europea serán o Centro
Galego de Arte Contemporánea
- CGAC, a Cidade da Cultura, o

Teatro Principal, a Fundación
Eugenio Granell, a igrexa da
Universidade, o Salón Teatro,
o Mercado de Abastos, a sede
da Fundación SGAE, a Sala Ca-
pitol, a Sala Malatesta e a sala
NUMAX. O festival foi selec-
cionado como candidato aos
European Festival Awards e Ibe-
rian Festival Awards, entre ou-
tras categorías como mellor
festival indoor, en 2017.

Entre as citas máis destaca-
das do programa cabe sinalar
Continuum, un dos traballos
máis emblemáticos do artista
e experimentador sonoro Paul
Jebanasam, que estará acom-

pañado o artista visual Tarik
Barri, un dos máis solicitados
e celebrados do actual panorama
electrónico. Outra das propostas
que máis atención está a xerar
é o primeiro concerto en España
de Abul Mogard, unha figura
tan misteriosa como encomiada,

da que se conxectura que é un
traballador do aceiro serbio que
comezou a súa traxectoria ar-
tística tras a súa xubilación. O
seu directo estará acompañado
polas visuais da artista brasileira
afincada en Londres Marja de
Sanctis.

Chega a quinta edición do WOS Festival

Iván Arias, Goretti Sanmartín, Branca Novoneyra, Ana Isabel Vázquez e Ja-
cobo Sutil na presentación do festival
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O
deputado no Congreso Miguel
Anxo Fernán Vello (En Marea)
ven de lle preguntar ao Go-

berno do Estado cando pensa anular o
xuizo no que un tribunal “de facto”
condenou  Alexandre Bóveda no 1936.
Esta esixencia, amplamente abeirada
na opinón pública galega , ven de se
expresar tamén pola voceira nacional
do BNG, Ana Pontón, este venres 17,
aniversario do asasinato do devandito
patriota galego.

A Lei estatal da Memoria Histórica
do 2007 (LMH) declarou a ilexitimidade

das condenas penais decididas polos
ilegais tribunais de excepción, quer
militares, quer o TOP ou os Tribunais
de Responsabilidades Políticas. Mais
non anulou estas condenas. As Salas
do Militar e do Penal do Tribunal Su-
premo rexeitaron sempre todas as so-
licitudes de anulación destas condenas
do franquismo. Porque seica (eu dubí-
doo, mais isto é outra lea) cómpre
unha Lei que declare esta nulidade. O
máis axeitado,neste senso, sería in-
troducir unha disposición “ad hoc” na
Lei de Axuizamento Criminal

A nulidade das condenas do fran-
quismo é unha cuestión de dignidade
democrática e de reparación moral.
Mais tamèn de reparación económica.
E velaí o problema no seu día de Za-
patero e hoxendía de Sánchez. Anular
a sentenza de Alexandre Bóveda ou
de calquera outro represaliado suporía
reparar cadansúas familias nos gra-
vosísimos efectos patrimoniais das
responsabilidades civís e multas im-
postas, cando non devolver propie-
dades adquiridas de mala fe nos pro-
cedementos de execución xudiciais e
administrativos por persoas e em-
presas achegadas ao réxime de facto
franquista.

Mais unha democracia real e madura
terá de enfrontar a nulidade destes

xuizos, como fixo Alemaña,  en dúas
ocasións a falta dunha. Fíxoo despois
do 1945 coas condenas dos tribunais
nazis e despois do 1990 coas condenas
dos tribunais da RDA. Indemnizando
económicamente ás vítimas destes
pseudoTribunais.

Adoita afirmar a xornalista Cristina
Fallarás que o Estado español é o
Estado europeo no que menos se re-
parou ás vítimas da violencia institu-
cional. Pois mentres os alemáns dam-
nificados polo nazismo (ou pola Stasi
da RDA), e os italianos agredidos polo
fascismo foron reparados, aquí segue-
mos na teoría de pasarmos a páxina.

E cómpre, si, pasarmos de vez esa
páxina, esa folla. Mais antes cómpre
lérmola ben a xeito.

I
saac Díaz Pardo e Luis Seoane,
dende o Laboratorio de Formas,
crearon o Grupo Sargadelos. Que-

rían un grupo empresarial comercial-
mente potente, financeiramente
viábel, mais que fixese País na crea-
ción cultural, informativa e no benes-
tar social . Velaí a fundación de
Edicións do Castro e o Instituto Galego
de Información.

“Cerámicas del Castro, S.L” (O Castro).
ten case o 40% do capital social de
“Fábrica de Cerámicas de Sargadelos,
S.L.” (Fábrica de Sargadelos), o que
lle permite o control indirecto da
mesma e do Grupo Sargadelos todo.

No 2006 a xenerosidade e patriotismo
de Isaac Díaz Pardo (que transmitira
de balde importantes cotas do capital
social a determinados colaboradores)
privoulle do control d’ O Castro e, moi
logo, por mor  do seu control indirecto,
da Fàbrica de Sargadelos e do Instituto
Galego de . Entón, a nova maioría
elixiu conselleiro-delegado ao socio
Segismundo García.

Despois dun tempo no que se afastou
da xestión, Segismundo García pactou
no 2014 coa familia Vázquez Freire (
beneficiarios daquelas cesións gratuitas
de capital de Díaz Pardo) o seu nomea-
mento como administrador único da

Fàbrica de Sargadelos (xa que entre él
e a devandita familia controlaban o
51% d’O Castro). Dende entón, a Fábrica
de Sargadelos enfrontou un concurso
de acredores e unha reorientación co-
mercial e de proxecto que pasou por: i)
liquidar todo o legado de  Díaz Pardo e
Seoane e todo compromiso cultural con
Galicia (Instituto Galego de Información
e Edicións do Castro) ii) Liquidar toda
relación co Laboratorio de Formas ,
antes responsábel da dirección artística,
do seu  “know how”. iii) Prescindir dos
mellores tècnicos da empresa, o que
incrementou a porcentaxe de fallos na
produción do 10-15% anterior a case o
40%. iv) Perder a identidade e o deseño
orixinal como sinais propios, impedindo

na práctica cara
ao futuro garantir
a merca dos pro-
dutos do Grupo na
gama alta de prezo
onde se moveron
historicamente. 

Hoxe Segismundo García quere botar
fóra ao 50% do cadro de persoal da Fa-
brica de Sargadelos pola súa incapacidade
de dirixir a actividade empresarial nas
marxes da Lei, pois  quere descoñecer
sentenzas xudiciais e convenios colec-
tivos. Mais Galicia asume o risco da
perda do patrimonio inmaterial do Grupo
Sargadelos, hoxe administrado de xeito
irresponsabel.

Cómpre salvarmos Sargadelos.
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Anularmos o xuizo de 
Alexandre Bóveda

Salvarmos Sargadelos

“Este Xornal non se identifica coas opinións dos seus Colaboradores”

C
oñecida de todos é o grave de-
valo e desprotección  da lingua
galega no noso País. Polo que

cómpre pensarmos máis en solucións,
canto menos parciais.

Un dos problemas fulcrais da lingua
é a desigualdade xurídica a respecto
do castelàn. É dicir, iso de que vostede
e máis eu teñamos que coñecer o cas-
telán e   xuices, médicos  ou directores
do Ikea poden dicir aquilo de que non
entenden o galego. Esta desigualdade
constitúe unha grave chata para garantir
a plenitude dos dereitos lingúísticos,
un xeito de promoción indirecta de
iniciativas tan pouco democráticas

como as de Galicia Bilingüe ou Habla-
mos español  e require,xa que logo,
dunha reforma constitucional e esta-
tutaria “ad hoc”.  É de xustiza.

Mentres, os usuarios do galego ha-
bemos revindicar, con sorriso e cor-
dialidade, si, mais ferreñamente os
nosos dereitos lingúísticos como cida-
dáns, consumidores, profesionais e tra-
balladores.

Como cidadáns e usuarios dos ser-
vizos públicos habemos esixir ser in-
formados en galego nos concellos, no
SERGAS, nas Axencias Tributarias e na
Seguridade Social e denunciar mediática,
xudicial  administrativamente calquera

violación dos nosos dereitos lingüísti-
cos. Esixir na escola pública- e con-
certada-  galega e nas escolas infantís
o uso do galego como lingua vehicular,
coordinando accións de concienciación
e reivindicación dende os níveis do
barrio, na vila e  na parroquia. 

Como profesionais entender o im-
portante para normalizarmos a lingua
da  nosa escolla. Hai semanas rexeitei
o requirimento dunha avogada de fóra
de Galicia a que traducira unha demanda
ao castelán. E esta actitude foi avaliada
positivamente polo conxunto dos pro-
fesionais da xustiza, mesmo cando moi-
tos non usan o galego. No nível laboral
cómpre garantir que os traballadores
teñan dereito real a usar a súa lingua
en toda circunstancia, lembrando que
calquera sanción, discriminación ou

despedimento por razón de escolla lin-
gúística é nulo de pleno Dereito.

Como consumidores cómpre esixir o
uso da nsoa lingua nos comercios,
proveedores de servizos, Bancos e em-
presas. E usar da soberanía do consu-
midor. Se Abanca ou R son merecentes
dos nosos prácemes polo seu uso da
lingua, o Santander ou Ikea haberían
recebir o castigo do seu desleixo para
coa mesma.

Bó sería asumir como obxectivo
para todos  o de usar a nosa lingua en
todas as circunstancias da vida cotián,
agás na relación con outros países e
territorios e cos turistas e viaxeiros.
Mais xa sei que somos humanos. Fagan
todas as excepcións que sexa mester,
pero non esquezan tal obxectivo como
regra xeral.

Dereitos cidadáns, 
dereitos do galego
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A
s pedras furadas, húmidas e
sombrizas de San Pedro de Ro-
chas, transmiten séculos. As

covas antropomorfas reiteradamente
ocupadas polo po no que nos segui-
mos revertendo desacougan cun sú-
peto remuíño. Seica unha placa,
considerada fundacional, cita o ano
573. Miro sería o rei do Gallaecium
Regnum.

É un dos templos cristiáns máis
antigos. Tres naves escavadas. Na
central, un oco permite a entrada de
luz. O primitivo mosteiro seica ficou
deserto coas invasións musulmás ata
que, segundo a lenda, un nobre cha-
mado Gemondus, a finais do século
IX,  descobre aquela paraxe e  retírase
a facer vida de penitencia. Logo vaise
creando a nova comunidade.

Nunha parede da capela da esquerda,
onde se entende que está o sepulcro
do lendario nobre restaurador do ce-
nobio, consérvanse restos dunha pin-
tura ao fresco, datada entre 1175 e
1200, na que se amosan figuras dos
apóstolos nun mapamundi que os ex-
pertos identifican co reproducido  no
Beato de Osma, datado en 1086, e
quizais confeccionado no mosteiro
leonés de Sahagún. Na realidade o
mapa é unha carta da diáspora apos-
tólica que indica os lugares onde pre-
dicou cada apóstolo.

Se é o de Osma realizouse nos
inestábeis tempos das disputas mo-
nárquicas entre irmáns: García, Sancho

e Afonso que co ordinal de VI reinaría
en Galicia, León Castela e Toledo
dende 1073 ata 1085. Se as datas do
mural de San Pedro de Rochas son as
que dixemos estariamos nos últimos

anos do reinado de Fernando II (1157-
1188) ou nos primeiros anos de Afonso
VIII, o que na historiografía española
ordenan como IX, (1188-1230).

O mapamundi é unha representación
esquemática do mundo na que o ta-
maño do representado indica a im-
portancia do mesmo. Trátase dun cir-
culo, rodeado polo río Océano no que
o Mediterráneo ocupa o centro vertical
do mesmo, máis ben ovalado no de-
buxo, facendo a barra vertical dunha
especie de T. O Nilo e o Ponto Euxino,
debuxan a barra transversal da T. 

No centro iconográfico está Xeru-
salén e o Mar Vermello separa o mundo

coñecido do descoñecido, o África. O
esparexemento dos apóstolos repre-
séntanse cun debuxo da cabeza dos
mesmos cos lugares de referencia. Só
en dous casos non se recorre a esta
iconografía, no de san Pedro e no de
Santiago. Ambos se representan dentro
dun edificio con torres: Roma e Com-

postela, sendo evi-
dente o maior tama-
ño desta última que
indica a maior rele-
vancia da mesma, no
momento da súa
consolidación e ex-
pansión como cabeza
do mundo cristián e
remate do camiño
francés.

Na banda esquerda
está Europa. A pe-
nínsula Ibérica ocu-
pa a franxa inferior,
sinalada por unha

contundente liña vermella que repre-
senta os Perineos. Na representación,
o espazo central,
que ocupa a maior
parte, está ocupado
por Gallecia, co
enorme edificio da
catedral compostelá
e o rostro do após-
tolo. Por riba un
enorme Faro (A Co-
ruña) e por tras As-
turias. O espazo
está delimitado polo
leste polo curso de
dous ríos: Miño e

Douro. 
Despois un terri-

torio, Spania, onde
está un edificio de
moita menor di-
mensión que corres-
ponde a Toletum e
a referencia a Terragona, Carthagine?
e Olisbona. 

O mapa representa a visón xeopo-
lítica do reino cristián do norte cons-
truído arredor do culto a Santiago e
do camiño que nos relaciona con Eu-
ropa e do papel de primacía da Sé
Compostelá sobre Toledo, a capital
do desaparecido reino visigodo no
que os futuros reis de Castela procu-
rarán a “inventio” da lexitimidade.

Aínda na actualidade, con técnicas
de representación perfectas, seguimos
a facer trampas nos mapas, e Europa,
esaxerada en extensión, representa o
poder central da súa cultura, mentres
seguimos reducindo as dimensións
da marxinal África, por poñer un
exemplo.

En San Pedro de Rochas

Por Carlos Méixome

T
urquía afúndese pola política
comercial de  Trump. É a gran
noticia do mes de agosto a

nivel internacional e como non, con
Trump como protagonista. A penúl-
tima, foi o seu suposto  desaire á
Raíña Isabel por chegarlle uns minu-
tos tarde. Ben, agora resulta que a
política proteccionista da nova admi-
nistración americana está a afundir
na máis absoluta das miserias ao país
otomán. Pregúntome, sen ánimo de
ofender,  que estamos en pleno mes
vacacional:  a globalización (co  ul-

traliberalismo e libre comercio que
esta leva) pode funcionar ?, ou é que
simplemente o sistema económico
global occidental desde os 90 cimen-
touse en políticas impulsadas por ac-
tores  transnacionais que únicamente
responden aos ditados da cor verde
do dólar sen importarlle as conse-
cuencias para os individuos e os es-
tados nación?, seica estaba  Trump
nos 90? e antonte?  para  culpabili-
zarlo de todo, ou sinxelamente é o
chibo  expiatorio do  establishment
económico e comercial  transnacional

que pretende linchalo desde as súas
`poderosas trincheiras e terminais
mediáticas?.

Agora non ao  Aquarius. Pregúntome
sen ánimo ofender, que insisto, é
período vacacional, que é o que cam-
biou respecto da outra situación que
se produciu en meses anteriores e
que recibiu unha resposta tan dife-
rente?, que novas medidas adoptou
este goberno  pseudoclandestino,
máis aló dos fogos de artificio que
veñen do  suntuoso Val dos Caídos,
para subir tanto como din as enqui-
sas?. O  lifting da RTVE sen contar
co consenso da maioría de forzas
parlamentarias?  a sanidade universal?.

Permítanme una
certo sorriso  ma-
ledicente, pero
só certa, non
vaia a ser que
me censuren por
sorrir abertamente.

Para finalizar, adiántolles como
cuam  augur que o protagonismo me-
diático do que queda de verán vai
ser para o  master de Casado, o novo
Lepen español segundo as terminais
mediáticas de  Roures e Ferreras, e
para o inicuo e  demoníaco  Trump,
os dous xinetes da apocalipse que
ameazan o futuro da política española
e mundial.

Reflexións de verán

Por Jesús Témez Fernández
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V
alle-Inclán no primeiro volume
de La Guerra Carlista, “Los Cru-
zados de la Causa”, referido ao,

século anterior, tempo da novela polo
1.880, dom Juan Manuel de Montene-
gro, fidalgo das montanhas galegas,
exclama ao  falar da justiça e de un
marques abafado por sentenças injus-
tas: “y aquel mentecato aun siguió en
pleitos toda la vida, acatando  la jus-
ticia de los jueces”.No ano 1923 publi-
cava Castelao um dos seus desenhos,
baixo o titulo de “Lerias  no adro”, no
que dous labregos tinham o seguinte
diáslogo: “Temos mais leises que nen-
gum país do mundo”, afirmaba um e  o
outo perguntava “e será por iso que
nom temos xustiza?”.. Melhorou isto
algo durante o resto do século XX ou
neste ja adentrado seulo XXI? Com
mais de 55 anos de profissão penso
que a tónica é a mesma, tanto nos tri-
bunais mais outos como nos julgados
de instancia. Remíto-me á opinião ci-
dadana generalizada e ao seu despres-
tigio popular evidente nos últimos
tempos. Um problema é a mentalidade
dos juizes ao interpetar a lei e outro
problema pode ser o de que as leis não
sejam as adequadas ao evoluir da so-
ciedade para a que se ditam, não im-
portando a quantidade senão a
qualidade. No primeiro caso o ejemplo
mais palmario é uma recente noticia,
leida en “El Pais” de 12.07,18 de que
“Mas de 750 de los aproximadamente
5000 magistrados espanholes han pre-
sentado una queja en el Consejo Con-
sultivo de Jueces Europeos para
denunciar la gravisima amenaza contra
la independencia judicial que se ha
producido por el linchamiento pú-
blico... (referido ao caso de “a ma-
nada”)...” Um nada despreciavel 15%
não tenhem o mínimo pudor em mani-
festarse publicamente em tema ainda
discutivel juridicamente, muito mais
no social; só mostra o iceberg ao des-
coberto sua parte mais visivel. Sem re-
flexão os tribunais espanhois insistem
nas resoluções sobre Catalunya rejei-
tadas por tribunais de diversos paises
europeios, sem deter-se um momento
a pensar se estarám fazendo algo mal;
do mesmo jeito o Tribunal Europeio de
Direitos Humanos leva  rejeitado perto
do 75% das sentenças ditadas neste
ámbito por tribunais espanhois, sem
que tal resultado modifique os crite-

rios seguidos por estes. Agora solici-
tam amparo para o juiz Llarena ante a
demanda apresentada por Puigdemont
contra ele num tribunal belga, natu-
ralmente porque temem que, dados os
pareceres seguidos maioritariamente
pola justiça europeia, cheguem a con-
siderar que a contumacia de Llarena
em persistir nas suas resoluções (con-
trariando incluso as recomendações da
Comissão de Direitos Humanos da
ONU) incorre em algum tipo delictivo;
persiste o sentimento castelhano, que
pasou ao resto do Estado, de “mante-
nella e nom enmendalla”. Aquí tambem
há “casta” do mesmo jeito que, ainda
escasamente, há  bons juizes que ten-
hem ao dia seus julgados, que tomam
medidas adequadas e vivem na socie-
dade que evolue e muda adaptándose
ás realidades. Tambem temos provas
concretas, fronte ao pedido do CGPJ
para que o governo outorgue amparo
ao juiz Llarena ante a demanda apre-
sentada em Bruselas por Puigdemont,
publica e barilmente dous membros do
Conselho,  Enrique Lucas e Sra. Saenz,
manifestam que nem Llarena nem a ju-
risdição espanhola merecen amparo.
Porem parece que pese a todo o go-
verno de este hiperbólico Reino, a
costa dos sufridos súbditos, rectifica
(não sempre rectificar é de sabios) e
ja  encarregou a um escritorio de ad-
vogados belga a defesa do teimudo
juiz Llarena.

Neste asombroso Reino de Espanha
a justiça é lenta (polo que ja comeza
sendo injusta), dispar, insegura, escasa
de sentido comúm e carente de sensi-
bilidade. Se a dilação resulta injusta
tambem o som as desigualdades no
tratamento de os procesos e das con-
denas....Fiquei assombrado ao lêr a
sentença condenatoria para Juana Rivas
no caso da sua rocambolesca fugida
com seu filhos para impedir sua entrega
a um pai  maltratador, em cumplimento
de uma ordem judicial, ordem que ao
final acatou. O certo é que a sociedade
de este curioso Reino ficamos muito
sensibilizados com todos os casos oco-
rridos nos últimos tempos de pais que
aproveitando ter os filhos  na sua
companha, e geralmente como vingança
contra a mãe, os assasinam. No caso
de Juana Rivas e seus dous filhos
estava obrigada a entregalos  ao pai,
estrangeiro e acusado de malos tratos.

Não sei se esta senhora é de caracter
normal, excitado ou  histérico, pero
em qualquera dos casos o que todos
pudemos apreciar era que o que tratava
era proteger a seus filhos (com motivo
ou sem ele), não  ridiculizar á Justiça;
passado um tempo, de conselhos con-
traditorios, a mulher acabou entregando
seus filhos no Julgado.E abrirom-se
actuações judiciais pola sua desobe-
diencia ao negar-se ou dificultar a en-
trega dos filhos a seu pai Sensatamente
todos pensavamos que sería um trámite,
bem arquivo bem uma pequena condena
para cobrir o espectáculo mediático
de varias semanas de desaparição. Meu
assombro a noticia e depois o texto
da sentença ditada polo Julgado do
Penal de Granada imputando-lhe variuos
delitos e que a condena a cinco anos
de prissão mas seis anos sem poder
relacionar-se com seus filhos, que re-
sultam igualmente condenados a não
ver á sua mãe durante seis anos sem
ser parte na causa nem culpaveis de
nada.

Resulta lamentavel que agora que
tanto se fala de delitos de odio e se
demoniza ao inimigo (pois na actuali-
dade esta-se aplicando o direito penal
do inimgo aos inimigos políticos, ideo-
lógicos ou sociais)..no canto de mo-
derar-se as resoluções judiciais rece-
bamos sentenças que alguns ja quali-
ficam como de “vendetta”, sentenças
nas que a delitos de suposto odio se
responde igualmente com, a lo menos,
aparente odio e assanhamento. Juana
Rivas ficava condenada ja desde antes
do juiço pois, ao parecer, a  sentença
no mesmo dia do juiço ficava redigida;
A Asociacion Mujeres Juezas emitia
um comunicado no que alertava da
erosião da legitimidade do sistema ju-
dicial quando se aferra a um sistema
erróneo e obsoleto de aplicação da
justiça com  resultados injustos. Seu
contido fainos desconfiar de que venha
motivada polo desafio de Juana Rivas
ao Poder Judicial e ao concepto de
supremacia paternalista, emitindo uma
clara mensagem a aquelas mulheres
que podam matinar um desafio .ás re-
soluções juidiciais  Lamentavelemente
a sentença legalmente não é injusta,
ainda que exagerada e com resultados
injustos, e asume todos os estereotipos
de género, como podem ser o perfil do
maltratador ou o do emprego que al-
guma mulher tem feito do processo de
violencia para obter ventajas proces-
suais, estereotipos que contaminam á

justiça até o ex-
tremo de que
por parte da
ONU se consi-
deram como pri-
meiro obstáculo
do aceso da mulher á justiça. E ja a
guinda é essa condena aos filhos de
não poder relacionarse com a mãe du-
rante seis anos (a condena á mãe é
igualmente aplicavel aos filhos), em
claro desafio com a normativa da Con-
venção dos Direitos do Menor, de que
toda decissão judicial deve reflectir
qual é o interese superior do neno, e
incluso fronte á normantiva legal e
jurisprudencial espanhola de que nas
decisões que se tomem em relação
com o neno deve prevalecer o interese
de este; no caso que nos ocupa o filho
de Juana manifestou expresamente
querer viver com a mãe. Agora que
tudo aparece no Internet pudem com-
probar que o juiz que ditou a sentença
comentada opuso-se publicamente no
seu día á Lei Integral de Violencia de
Genero.

Perguntáva-se Celso Emilio Ferreiro
num verso de seu poema “nenos nun
rancho de Caracas”, “cando aforcaremola
inxusticia?”; pois quando consigamos
ter juices imparciais, serios, e capaces
de interpretar as leis, porque o juiz
não só tem que aplicar a lei (para
esso obteriamos melhores resultados,
visto o visto,  com um robot) senão
tambem interpretala e agora com muita
maior possibilidade e seguridade, pois
qualquera juiz pode acudir em demanda
de interpretação da norma nacional
em relação com o direito europeio ao
Tribunal Europeio de Justiça, trámite
que tenhem seguido varios juices es-
panhois, os que por acima de todo o
que pretendem é acertar.

Sempre a maldita hemeroteca nos
permite comprovar a desigualdade nas
penas, e tenho noticias recentes da
sentença ditada por um  Julgado  de
Cáceres que condena a 6 anos por
violação e de outra, alucinante, de
um julgado de Alicante com condena
de 4 anos e 6 meses por violação em
grupo; comparade com os cinco anos
a Juana Rivas por  intentar, com ração
ou sem ela, proteger a seus filhos.
Um julgado de Ibiza deixa em liberdade
a dous boxeadoores acusados de drogar
e violar a uma mulher. Estas alarmantes
sentenças nas que campea o lema
contrario ao popular, o de “hermana,
yo no te creo”, faime lembrar ao meu

Quando aforcaremos a injustiça?

“Este Xornal non se identifica coas opinións dos seus Colaboradores”
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admirado Eduardo Pondal (eram outros
tempos e outra mentalidade, tambem
no Cristianismo estava admitida a es-
cravitude, os cristianisimos Reis das
Espanhas negociavam em escravos e
a Inqusição queimava pessoas que
previamente confesavam suas culpas
sometidas a tormento) naquela poesia
publicada no 1.886 titulada  “Mulleres,
quen vos oia” e que remata: “vosas
vanas repulsas/ por cousa vana
teño/.Porque ¿quem fará caso/ do ca-
prichoso vento,/ e das livianas follas/
ó que din dera creto?/ Quem cre no
que decides,/ ese é tolo ou memo/
Porque, queiras ou non,/ sempre decís
non quero/. Está craro que para estes
juizes não passarom os 140 anos que
vam entre aqueles versos e nossos
dias.

A justiça espanhola é desigual e
sorprendente. Pensas que podem ser
tribunais medios ou inferiores os mais
proclives a sentenças impropias, tal
vez pola bisonhez dos juizes que os
atendem. Só vou põr um exemplo de
que esto não é assim, prenscidindo ja
do triste espectáculo da perseguição

judicial nos temas de Catalunya e na
reiterrada reprovação pola justiça eu-
ropeia. O exemplo é do Tribunal Supremo
que em 2007 (STS18.02.07) exonera
de que se celebre juiço contra Emilio
Botin (poderoso presidente do Banco
de Santander) com o novedoso criterio
de que se não existia acusação pública
ou privada não era suficiente com a
acusação popular, ejercida unicamente
naquele caso polo Colectivo de Defensa
de Inversores, doctrina que pública-
mente se entendeu  “por ser vos quien
sois” e para liberar a Botín do mediático
suceso de sentalo no banquinho dos
acusados e probavel sentença conde-
natoria; Bom, ja temos uma nova doc-
trtina jurisprudencial. Mas apenas um
ano mais tarde, 16.04.08, no juiço
seguido contra Atutxa e outros mem-
bros do Parlamento vasco, por  não
expulsar ao grupo político de Herri
Batasuna, tampouco existia acusação
pública nem privada nem particular,
só acusação popular ejercida nada
menos que polo Sindicato Manos Blan-
cas, de tão “blanco expedente”, ja
não se aplica a anterior doctrina, para

poder condenar a Atxuxa e compan-
heiros, com grande escándalo não só
político e popular senão tambem no
proprio Alto Tribunal no que 5 dos 12
magistrados votam em contra do cam-
bio; neste caso não é o Sr. Botín, é o
Sr. Atutxa. Não será preciso refrescar
a memoria do perspicaz leitor que foi
capaz de chegar até aquí para lem-
brar-lhe que a doctrina Botin voltou a
acadar plena virtualidade no caso da
Sra. Infanta. Ë certo que sem padrinhos
não te bautizas Bom, há pouco tempo
num Julgado de Intrucción de Ourense
ditava-se uma sentença que funda-
mentava o falho nas claras e criveis
declarações de duas testemunhas e na
documental aportada polo Ministerio
Fiscal no acto do juiço, alem de outras
declarações de duas testemunhas e
da propria denunciante; no juiiço nom
interviram nem os dous testigos fun-
damentais nem o Ministerio Fiscal,
polo que dificilmente poderia haver
aportado prova documental; solicitada
a gravação da vista para apresentar
recurso de nulidade, resultou que tam-
pouco a gravação tinha som, polo

que não se escoitavam as declarações
das testemunhas, ainda que sim se
podia comprovar que nem as duas tes-
temunhas determinantes do falho nem
o Ministerio Fical compareciam; com
todo o anterior o recurso resolveuno
um magistrado da Audiencia provincial,
desestimandoo por entender que não
existiam motivos para declar a nulidade;
resolução sem posibilidade de recurso
que é o tipo de procedimentos nos
que se produce com maior frequencia
estas resoluções pouco ajustadas a di-
reito.Resulta igualmente pernicioso
que nos Julgados do Social haja uns
que som pro-empresario e alguns menos
que som pro-operario ou que haja tipo
de resoluções definitivas que tenham
coutada a via do recurso. Claro que no
seu dia a justiça divina, por delegação,
quando por um milhão de pesetas ob-
tinhas a nulidade matrimonial em al-
gumas Dióceses, tampouco era preci-
samente respeitavel.

Caro Celso Emilio, quando aforcamos
a injustiça? Tua pergunta segue sem
resposta.

Quinta do Limoeiro, agosto de 2.018. 

A
cho que a Dorothy bem pode ser
a nossa Inês Arrimadas, essa
mulher de bom coração e um

bocado beata, que transita desde a sua
imaginação pelos mundos de Oz. Do
seu lado vai o Alberto Rivera, um
homem que quer governar a cidade Es-
meralda, ainda que for vendendo fume
e com batotas de mago de feira e be-
beragens mágicas. 

Assim saem pelas ruas dessa imagi-
nária Oz, percorrendo a calçada de
tijolos amarelos, matando às bruxas, à
má do leste, a má do norte e a todas,
vierem de onde vierem!! O tema claro
está, unicamente seguem essa calçada
de tijolos amarelos por que levaram um
forte golpe na cabeça nalgum momento
e vivem num mundo onde unicamente
podem ver espanhóis, dizer que atuar
em democracia é “crispar” à sociedade
e não se sabe quantas mais coisas. 

O certo é que o paralelismo entre a
ficção do filme e a realidade desse

“anovado” Ciudadanos é relativa, mas
tirei um bocado de licencia, digamos
que quase poética, para dar imagem a
uma realidade que está a passar na
agenda política, com cada vez mais
intensidade. Claro está que a Arrimadas
de bom coração não deve andar sobrada,
o do Rivera vendendo beberagens má-
gicas isso já é um bocado mais atinado.
Assim é que podemos falar de uma po-
lítica em tecnicolor, deslumbrante,
como se for feita de fogos de artificio.
Mas só é isso, artificio e teatralidade. 

Nesta teatralidade temos aos que
eram chamados a ser a nova política,
em atitude onanista, falando sobre si
próprios e para si próprios, uma e
outra vez, uma e outra vez, como o
espantalho do filme que anda sem cé-
rebro e não dá para outro estado freu-
diano. Outros são esses de sempre, os
que nunca tiveram coração, que são
como homem de lata, autómatos que
repetem as ordens dos seus donos.

Também temos aos que hoje são contras
e amanhã a favor. Estes são os de
sempre e que ficaram a porta de ter
conseguido a coragem para tirar a
mascara do que em verdade são.

A trama não vai muito com o filme,
mas vai-se percebendo por onde vou,
não é? Pois isso, uns e outros a nada
fazer no médio do turbilhão, uns e
outros a fazer luta partidária. O bom

em democracia é
que os cidadãos
podemos escolher,
ora bem podemos
escolher o filme
ou soluções para
a nossa vida na realidade, onde não
há estradas nenhuma de tijolos ama-
relos, nem bruxas, nem espantalhos
sem cérebro. 

“Segue a estrada de tijolos
amarelos”

...Ven da páxina anterior.

Por Daniel Lago Leirós

“Este Xornal non se identifica coas opinións dos seus Colaboradores”
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Opinión
Por Xosé González Martínez. Presidente do Foro E. Peinador

“Este Xornal non se identifica coas opinións dos seus Colaboradores”

C
ando o Tribunal Constitucional
resolveu en 1986 o recurso de in-
constitucionalidade presentado

pola Delegación do Goberno contra al-
gúns preceptos da Lei de Normalización
Lingüística de Galicia, a sentenza orde-
naba que a Administración tiña que dis-
poñer dun prazo de adaptación gradual
e progresivo ao réxime da cooficialidade
lingüística previsto na Constitución.
Acontece que trinta e dous anos despois
ese aggionarmento aínda non se produ-
cíu en moitas administracións.

A Asociación de Funcionarios para a
Normalización Lingüística, que era a
única entidade preocupada pola norma-
lización da lingua galega nos usos xurí-
dicos, acudíu ao despacho do director
xeral de xustiza, do que era titular un
profesor da Facultade de Dereito de
Santiago de Compostela, para presentarlle
un plan de dinamización nas oficinas
xudiciais. O titular daquel departamento
aínda non lera a sentenza do Tribunal
Constitucional ,un ano despois da súa
publicación, e insistiunos que deramos
por rematada a xuntanza “porque se
han equivocado ustedes de puerta; ese
asunto no nos incumbe a nosotros”.

O máis sorprendente é que aquel alto
cargo nomeárao un conselleiro perten-

cente a un partido nacionalista. O seu
talante e conduta respecto da lingua
galega non o acreditaban para continuar
no cargo. Por moito menos Claudio, un
emperador romano, destituira a un dis-
tinguido Gobernador por non coñecer
ben a lingua do Latio; e outro funcionario
proconsular fora destituido por non saber
ortografía, por escribir ixi por ipsi.

Mais sucedeu, inexplicablemente, que
aquel director xeral seguíu no cargo e a
lingua galega quedou durantes moitos
anos sen un plan reitor para a súa in-
trodución paulatina nos xulgados e usos
xurídicos.

Contamos esta anécdota porque é
reveladora dun proceso regaleguizador
freado moitas veces polas propias ad-
ministración obrigadas por lei  a fo-
mentaren o uso oral e escrito do noso
idioma consonte as normas que esta-
blecen a súa igualdade xurídica.

Dona Consuelo Castro Rey, a recente-
mente nomeada Avogada Xeral do Estado,
pronunciou o seu discurso de ingreso
na Real Academia Galega de Xurispru-
dencia e Lexislación co título “Plurilin-
güísmo e Dereito: A diversidade lin-
güística no marco político dun Estado”,
o 5 de outubro de 2012, cando era a
xefa da Avogacia do Estado en Galicia.

No texto atopamos unha reflexión certa:
“Unha lingua non pode sobrevivir sen
funcións relevantes de comunicación.

Isto significa hoxe en día estar presente
nas actividades dos poderes públicos”. A
Avogada Xeral do Estado  é partidaria,
consonte coa xurisprudencia  ditada
polo Tribunal Constitucional “de introducir
medidas de intervención e mesmo de

discriminación positiva –como a impo-
sición de cotas mínimas de uso en de-
terminados ámbitos- que aínda son fonte
de fortes discrepancias”.

Consuelo Castro non é unha xurista
que se dedica a facer  disquisicións de
teoría xurídica abstraéndose do com-
promiso persoal. Ela toma partido con
palabra e feitos cando afirma que “o fu-
turo que lle agarda á lingua galega,
hoxe na encrucillada, é unha decisión
que nos corresponde tomar a todos nós;

mesmo aos gale-
gos que pensan
que o galego non
é útil e que o lu-
gar axeitado para
el  está na taber-
na e únicamente nas cancións populares”.
Sempre foi consecuente no exercicio da
súa función ao fronte dos servizos xurí-
dicos do Estado utilizando a lingua
galega na escrita dos informes e nas
vistas orais dos xuízos aos que acudía,
tal foi o caso do “Prestige”, onde as
súas intervencións fíxoas en lingua ga-
lega, ao igual que outros tres avogados
–Alejandro Martín, Pedro Trepat e Avelino
Ochoa-, todos eles ,coma ela, perten-
centes á Irmandade Xurídica Galega,
que motivaron que a sentenza de máis
proxección internacional fose ditada en
lingua galega.

Consuelo Castro , a nova Avogada
Xeral do Estado é a profesional máis
cualificada para dirixir os servizos xurí-
dicos do Estado, que terá que ser pluri-
nacional recoñecendo de feito os idiomas
que son oficiais nos respectivos ámbitos
territoriais. Un bo acerto da ministra
que a nomeou.Mellor para este cargo
non a puido atopar.

O próximo día 14 a Irmandade Xurídica
Galega convoca un xantar-homenaxe no
castelo de Soutomaior, aberto a todos
os compañeiros, amigos e profesionais
do dereito que en Galicia sintonicen co
maxisterio dunha xurista que fai escola.

Homenaxe á Avogada Xeral do
Estado

N
on falo só de Galiza, nin
da súa lingua, historia e
cultura ancestrais, falo

da natureza e do planeta, das
clases pupulares e da humani-
dade en xeral: de todos os seus
pobos, de todas as nacións e
de todas as razas. A vida im-
plica amor e defensa do propio
(que non debería ser necesaria
nun Estado que se di democrá-
tico nin nunha orde mundial
que se di xusta e respectuosa
cos débiles). A vida implica
respecto pola natureza e polos
animais, pola diversidade cul-
tural e lingüística, polo res-
pecto da identidade sexual e da

sexualidade. Concebida non
como opresión, espolio ou ex-
plotación, senón como goce
libre e compartido e aproveita-
mento sustentábel. Querer vivir
en armonía coa natureza, cos

animais e coa humanidade.
Querer ser útil ao teu país e á
vida que temos en común. Res-
pectar ao adversario e deixarlle
unha saída airosa e non querer
aniquilalo e sometelo á servi-

dume ou á humillación. Defen-
derse pacificamente e, se é
preciso, incluso coas armas na
man. Defender a igualdade de
todo ser humano e negarse a
oprimir e a ser oprimido. Ser
crítico e rebelde se é preciso,
pero cunha rebeldía comedida
e respectuosa, na medida do
posíbel. Negarse a ser escrav@
e non renunciar a ningún dos
nosos dereitos individuais e
colectivos. Porén exercitar a
paciencia e non facer máis
dano do estritamente necesa-
rio, estando sempre dispost@s
ao diálogo, á negociación e ao
compromiso. En 1936 o pobo
galego expresouse abrumado-
ramente a favor do seu pri-
meiro Estatuto de Autonomía.
Porén a barbarie fascista en-

cheunos
de san-
gue e de
h o r r o r .
Despo i s
veu a re-
p r e s i ó n
l ingüís-
tica e cultural e a asimilación
forzada, a imposición do nacio-
nal-catolicismo; a humillación
e a escravitude cunhas cadeas
non sempre visibéis. Podedes
estar segur@s de que algúns
aprendimos a lección. Aprendi-
mos -e sufrimos- moito en
todos estes anos de franquismo
aberto ou camuflado. E a con-
clusión que eu tiro -sen deixar
a un lado a solidariedade- é
que só Galiza salvará a Galiza.
Viva Galiza ceibe e popular!

Vida ou morte

Por Ramón Coira Luaces
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Redacción A CORUÑA

Galicia
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O
Forum Metropolitano enche a
súa programación para setem-
bro de maxia e cine. Durante

este mes o centro municipal acollerá a
celebración do ciclo Forumáxico, que
organiza catro espectáculos de maxia
dirixidos a un público familiar. Ade-
mais, retoma a programación de pelí-
culas con 13 títulos, parte das cales se
encadran no ciclo Cine e Gastronomía
que se organiza como parte do cente-
nario do pasamento do exalcalde Ma-
nuel María Puga y Parga, Picadillo, e
no denominado Os ollos abertos.

O Forumáxico propón espectáculos
de comedia, drama ou teatro nos que
tamén ten protagonismo a maxia, en
diferentes estilos. O programa comeza
o 8 de setembro coa posta en escena
do espectáculo Sherlock Holmes, de
Cayetano Lledó e continúa o 15 con
Les artuans, de Arturo Cobas e Antuán

de la Cream. O mago Teto e o seu es-
pectáculo O Alquimista poden verse o
día 22 e pecha o ciclo o mago Rafa
con Ahora o día 29 de setembro. Todos
os pases se celebra as 19.00 horas e
as entradas teñen un custe xeral de 5
euros con  prezo reducido a 2 euros
para menores de tres anos e a posibi-
lidade de mercar un abono familiar de
tres entradas por 12 euros.

No tocante á oferta de cine, o Fórum
Metropolitano programa na sala Marilyn
Monroe estreas en versión orixinal
subtitulada como son Starred Up, de
David Mackenzie, nos días 6, 7 e 8 de
setembro, a libanesa L'Insulte, de Ziad
Doueiri, o 13, 14 e 15, Jusqu'à la
garde, de Xavier Legand, o 20, 21 e 22
e Cartas de Guerra, de Ivo Ferreira, o
28 e o 29 do mes. As películas proxec-
taránse ás 20.15 horas os xoves e os
venres e ás 15.15 e ás 20.15 os sábado.

Esta sala aco-
llerá tamén o
ciclo Os ollos
abertos, orga-
nizado pola ONG AIRE, no que se pa-
sarán os filmes Alma Mater (luns 24),
69 minutes of 86 days e Tout le monde
aime le bord de la mer (martes 25),
Fuocoammare (mércores 26) e Medite-
rránea (xoves 27). Ao remate de cada
película, que comezan ás 19.00 horas
e son gratuítas, haberá un coloquio
sobre a temática da mesma.

A sala Fernando Rey, pola súa banda,
estará dedicada á proxección das pelí-
culas escollidas dentro do ciclo Cine e
Gastronomía, que organiza o Goberno
local dentro da programación do con-
curso de tapas Picadillo. Poderase ver
Il Gatopardo (6, 7 e 8), The Party (13,
14 e 15), The cook, the thief, his wife
and her lover (20, 21 e 22) e 18

comidas (27,28 e 29). Todas as películas
darán comezo ás 20.30 horas.

O prezo do cine, coa excepción do
ciclo Os ollos abertos que é gratuíto,
é de 3 euros. As persoas que teñan
carne xove, máis de 65 anos ou estean
desempregadas teñen redución ata os
2 euros. É posible tamén mercar un
abono para cinco películas por 12
euros. Ademais, a sesión do espectador,
os sábados ás 17.15 horas, custa 1,5
euros. A venta faise na conserxería do
Fórum Metropolitano ou no portelo
media hora antes de cada función. Co
motivo da recomezo da programación
de cine, as sesións do día 6 son gra-
tuítas e repartiranse as entradas no
portelo media hora antes do pase.

O Fórum Metropolitano retoma a súa
programación durante o mes de 

setembro con ciclos de maxia e cine
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Redacción LUGO
Galicia

A
voceira do PP local,
Julia Rodríguez, la-
menta que “o alcalde

de Monforte se dedique a tor-
pedear todo o que ten que
ver co Camiño de Inverno e
non queira ver a súa trans-
cendencia presente e futura”.
De feito, o grupo municipal
Popular denuncia que “o Go-
berno local non foi capaz de
ter acondicionado o Camiño
de Inverno nin aberto o
baixo do hotel Comercio
como centro de recepción aos
peregrinos para este verán”.
Nese sentido, os populares
pregúntase cando pensa o
goberno monfortino abrir o
baixo do hotel Comercio ou
se, pola contra, pensa seguir
pagando 300 euros ao mes e
mantelo pechado indefinida-
mente.

Os populares monfortinos
laianse da “mala imaxe que
reciben os peregrinos do Ca-
miño de Inverno á súa entrada
no municipio” por mor da
falta de acondicionamento
dos camiños municipais que
forman parte desta ruta xa-
cobea e “se atopan cheos de
maleza e auga sendo o res-
ponsable o goberno local”.

Así mesmo, dende o Partido

Popular de Monforte pídenlle
ao alcalde que “sinalice e in-
forme sobre a potabilidade da
Fonte de Rioseco porque os
peregrinos pasan de largo sen
saber que aí hai unha fonte”.

Queixas
Julia Rodríguez asegura que

“levamos moito tempo de-
nunciando o mal estado do
Camiño de Inverno ao seu
paso polo concello de Mon-
forte”; pero, agora, na época
de máis afluencia de peregri-
nos, son os propios usuarios
que empregan esta ruta os
que manifestan as súas quei-
xas a través das redes sociais
como podemos comprobar no
grupo de facebook Camino de
Invierno”. A popular engade
que “lle pedimos ao alcalde
o arranxo dos camiños de ti-
tularidade municipal, que son
da súa competencia, e porque
consideramos que hai que
manter especialmente porque
forman parte desta ruta”. Pero,
como indica a líder da oposi-
ción, “sempre se negou”. 

Rodríguez augura que “terá
que ser a Xunta a que colabore
para corrixir este despropó-
sito”. Aínda así, explica que
“a Xunta pode colaborar pun-
tualmente, pero para iso o

alcalde tiña que ter pedido
esa colaboración coa antela-
ción suficiente para que se
tivese actuado este verán
como fixeron noutros Conce-
llos”. De feito, “outros Con-
cellos limítrofes están toman-
do a iniciativa para dotar de
albergues e outros servizos
para os camiñantes ás inme-
diacións do Camiño de Inver-
no; pero o Concello de Mon-
forte non defende ningunha
iniciativa neste sentido. Tor-
pedea todo o que se propón
tanto dende a Asociación de
Camiños a Santiago pola Ri-
beira Sacra e coma dende a
oposición”, conclúe a voceira
popular.

Camiño de Inverno ao seu paso por
Monforte.

O PP lamenta que “o alcalde de Monforte
se dedique a torpedear todo o que ten

que ver co Camiño de Inverno”

O
Presidente da Deputa-
ción, Darío Campos
Conde, acompañado de

técnicos da Deputación, e do
Alcalde de Pastoriza, Primitivo
Iglesias supervisaron o estado
da estrada provincial LU-P-
1106 que transcorre por este
municipio chairego. Os servi-
zos técnicos provinciais cons-
tataron o elevado volume de
tráfico que presenta este vial
debido aos traballos que re-
aliza unha canteira situada no
núcleo de Xemil,  xustamente
por onde transcorre esta vía.

O Presidente e o Alcalde,
realizaron esta visita tralas
demandas veciñais, que rexis-
traron un escrito no organismo
provincial, queixándose do la-
mentable estado deste estrada
que utilizan a cotío moitos
veciños desta zona e do Con-
cello, que cualificaron como

“intransitable”. Este vía de co-
municación, que vai dende o
cruce de Bretoña ata o Campo
do Oso, é moi utilizada como
saída a Mondoñedo.

O Servizo de Vías e Obras
da Deputación constatou as
numerosas deficiencias tanto
no firme, nas cunetas, así como
todo o que conleva a seguri-
dade desta vía comunicación.
Así as cousas, dende o servizo
técnico provincial trasladaranlle
a esta empresa os pasos a se-
guir para devolver ao seu es-
tado a LU-P-1106 ao seu paso
por Xemil, e poder garantir a
todos os seus usuarios a se-
guridade desta estrada, co fin
de que se poidan circular con
todas as garantías.

Ademais, dende o Organismo
Provincial comprométense a
redactar o proxecto técnico
para acondicionar este vial.

A Deputación atende aos veciños
de Xemil na Pastoriza, e solicitará
a mellora da estrada LU-P-1106 

O
Goberno da Deputación mello-
rou con 80.000 euros unha es-
trada na parroquia de Lousada,

en Xermade, que vai cara as praias da
Mariña. Trátase tamén dunha vía que
une a parte alta do Concello co muni-
cipio veciño de Muras, e que empregan
a cotío os veciños da zona por tratarse
dun atallo para ir ás praias da Mariña,
concretamente ás de Viveiro, que son
as que están máis preto do municipio
xermadés.  

Fernández Queipo destacou que “son
traballos que executamos nun treito de
1 quilómetro que beneficia aos veciños
do Concello de Xermade, Muras e tamén
Vilalba. Son pequenas obras que teñen
un grande impacto no día a día dos lu-
censes”. Neste  senso, o Vicepresidente
lembrou que o Executivo provincial in-
vestiu 40.000 euros na reparación de
firme nas parroquias de Cabreiros, Fraixo
e Xermade, todas elas de aproximada-
mente 1 quilómetro. Eran vías secundarias

que tiñan fochancas
e que dificultaba o
acceso dunha vin-
tena de veciños ás
súas casas. 

García Pernas
agradeceu a “cons-
tante colaboración”
do Goberno da Deputación co Concello
de Xermade” e lembrou que “seguimos
á espera de que a Xunta de Galicia
arranxe a estrada autonómica LU-170,

que é unha antiga reivindicación dos
veciños de Xermade, que o Goberno
de Feijóo prometeu en moitas ocasións
pero nunca executou”. 

Arranxada a vía de Xermade que vai cara as praias
da Mariña, con 80.000 euros da Deputación 
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Redacción OURENSE

Galicia

O
urense en Común rexistrou
unha pregunta dirixida ao al-
calde de Ourense, Jesús Váz-

quez Abad, coa finalidade de coñecer
o estado das negociacións coa Xunta
de Galicia para ceder o espazo da ac-
tual Biblioteca Nodal a colectivos cul-
turais da cidade, entre eles o Ateneo.

Unha emenda de Ourense en Común
a unha moción do PSdeG-PSOE, apro-
bada por toda a oposición no pleno
celebrado en febreiro de 2017, obrigaba
ao equipo de goberno do Partido Po-
pular en Ourense a: “trasladar á Xunta
de Galicia o compromiso desta Corpo-
ración Municipal para a futura cesión
gratuíta das instalacións do actual
edificio da Biblioteca Pública de Ourense
na Rúa Concello nº11 (que quedarán
baleiras despois do seu traslado ao
Complexo de San Francisco) co fin de
garantir o seu uso social como hotel
de asociacións e espazo de creación
cultural. Albergando entidades culturais
referentes da cidade como o Ateneo
de Ourense e o Cineclube, así como
aqueles outros colectivos comprome-

tidos co desenvolvemento cultural den-
tro do municipio”.

Uns meses despois daquel acordo,
o desaloxamento da Sociedade Re-
creativa Cultural Ateneo volvía a poñer
sobre a palestra a posibilidade de
empregar as instalacións anexas ao
Parque da Alameda do Cruceiro como
centro de referencia cultural da cidade.
Neste caso, un pleno extraordinario
promovido conxuntamente por Ourense
en Común e PSdeG-PSOE sacaba,
“agora si”, o acordo do goberno de
Jesús Vázquez Abad para esixirlle á
Xunta de Galicia a cesión urxente e
gratuíta dunhas instalacións no actual
edificio da Biblioteca Pública de Ou-
rense na rúa Concello, nº 11 co fin
de evitar a desaparición do Ateneo
de Ourense.

Máis de ano e medio despois, o
Ateneo continúa nunha sede provisional
e moitas entidades culturais agardan
sen espazo físico para desenvolver a
súa actividade, entre outras as decenas
de colectivos que conforma ESCUA
(Espazo Cultural Alternativo de Ou-

rense), razón pola que o voceiro mu-
nicipal de Ourense en Común cuestio-
naba o compromiso de Jesús Vázquez
Abad coa cultura local e volvía a
poñer no foco a incompetencia da
concelleira Belén Iglesias.

“O Ateneo non é unha pequena
Asociación Cultural, é unha sociedade
na que participa a administración pú-
blica como recollen os seus estatutos,
integrando ao delegado da Xunta de
Galicia nos seu órganos de dirección.
É un referente local de liberdade, en-
contro e diversidade. Porén ao alcalde
e á súa concelleira de cultura semella
non importarlle como non lle importa
o Outono Fotográfico, o Festival de
Cinema e tantas outras. Ourense vive
nun escenario ferido de morte para a
cultura nas mans do Partido Popular e
Belén Iglesias, á que máis de 300 per-
soas no mes de agosto xa lle pediron
a súa dimisión nunha campaña en
Change.org. Estamos seguras que no
mes de setembro a cifra seguirá au-
mentando. E pediremos novamente a
súa dimisión en pleno”.

Ourense en Común cuestiona o compromiso do alcalde co Ateneo

Edificio onde está ubicada actualmente a Bi-
blioteca Pública, na rúa Concello.

O
urense en Común rexis-
traba esta semana un
escrito dirixido á conce-

llería de infreaestruturas e par-
ticipación, polo que require
información sobre a localiza-
ción e a forma en que o Conce-
llo está a custodiar a tapa de
sumidoiro retirada en decembro
de 2017 da rúa Salustiano
Muñoz, no barrio da Ponte, que

aínda conservaba a lenda: “Al-
cantarillado: Concello de Ca-
nedo. 1931”, e solicita que se
inicie o inventariado dos restos
materiais e inmateriais que
aínda perduran do extinto con-
cello, para avanzar no cumpri-
mento do acordo plenario para
a constitución dun Museo de
Canedo, que “conserve a me-
moria e o sentimento que per-

vive na psique pontina, e é que
Canedo existe”. 

O pleno aprobaba no pasado
mes de febreiro a iniciativa
de Ourense en Común para a
posta en valor da historia do
barrio da Ponte, procurando
conservar e protexer do van-
dalismo e a degradación os
restos físicos de mobiliario ur-
bano persistentes do vello con-

cello, e dignificar a memoria
daquelas nove parroquias que
conformaban “un concello cun-
ha grande identidade, fagoci-
tado  polo Concello de Ourense
o 20 de abril de 1943”.

Martiño Xosé Vázquez, vo-
ceiro do grupo, destaca que o
75º aniversario daquela fusión
entre os Concellos, “non debe
deixarse pasar, o momento é
agora, é unha oportunidade
para avanzar na cohexión entre
os noutrora diferentes concellos
do val do Miño, e incluso entre

os diferentes barrios da nosa
cidade. Canedo xa non será
unha unidade administrativa
nin terá personalidade xurídica,
pero segue a ser unha bisbarra
xeográfica real e un territorio
específico na lembranza de
moita xente. Por iso é funda-
mental preservar vestixios do
seu legado material. Elementos
como a tapa da alcantarilla é
moito máis que mobiliario ur-
bano, é un símbolo para as
pontinas que non debe terse
agochada e degradándose”.

Ourense en Común propón avanzar no futuro 
Museo de Canedo
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O
presidente da Deputa-
ción de Ourense, Ma-
nuel Baltar asinou, en

Lobios, un convenio de cola-
boración coa alcaldesa do mu-
nicipio, María del Carmen
Yáñez; e co presidente da Fun-
dación San Rosendo, José Luís
Gavela, que ten como obxec-
tivo promover a construción
dunha residencia para persoas
maiores en Lobios. 

Esta nova alianza permitirá
non só a creación dunha resi-
dencia con 80 prazas, senón
tamén a “creación de preto de
35 postos de traballo que van
a dinamizar económica e so-
cialmente esta vila, na que a
Fundación San Rosendo xa con-
ta cun evidente protagonismo
coa xestión do balneario de
Río Caldo”, sinalou Baltar.

Coa sinatura deste convenio,
na que tamén estivo presente
o presidente de honra da da
Fundación San Rosendo, Be-
nigno Moure, materializamos
“un proxecto longamente de-
mandado polo Concello de Lo-
bios no que a Deputación co-
labora economicamente de for-
ma rotunda, tendo en conta o
bo estado das finanzas provin-

ciais”, explicou Baltar, quen
agradeceu a colaboración da
Fundación San Rosendo que
“non só vai a construír a Resi-
dencia, senón que tamén en-
cargarase da xestión desta im-
portante infraestrutura”. 

Para tal fin, a Deputación
de Ourense destinará unha
achega de 400.000 euros para
financiar o custe da Residencia,
achega que se incluíu nos or-
zamentos da institución pro-
vincial no Pleno do mes de
abril deste ano. 

Pola súa parte, a Fundación
San Rosendo comprométese a
proxectar e construír unha re-
sidencia con capacidade para
80 prazas asistidas coas salas
necesarias e tódalas instalacións
complementarias de acordo á
normativa vixente. Así mesmo

encargarase de poñer en fun-
cionamento e xestionar este
centro, e de contratar á maioría
dos traballadores entre os re-
sidentes de Lobios que teñan
os cursos de formación que se
realizarán para tal fin. Terán
preferencia para entrar neste
centro os residentes en Lobios. 

O Concello de Lobios asume,
coa sinatura deste convenio, a
cesión dos terreos necesarios
para a construción da residen-
cia, tramitar a preceptiva li-
cenza de obras e actividade á
Fundación San Rosendo, dotar
o terreo no que se construirá o
complexo das dotacións co-
rrespondentes de auga, sumi-
doiros, acceso rodado con pa-
vimentado de beirarrúas, peches
e urbanización de viais, incluso
do aparcadoiro.

Lobios terá residencia para
persoas maiores

Veciños de Lobios acudiron á sinatura do convenio.

A
Alcaldía de Xinzo de
Limia, que vai xa polo
seu terceiro rexedor

nesta lexislatura, conver-
teuse nunha especie de
"xogo de tronos" dun  Con-
cello que é "un bazar de ne-
gocios". De "negocios",
sobre todo, do ex alcalde in-
habilitado por sentenza xu-
dicial, Antonio Pérez, cuxa
"sombra" segue proxectán-
dose na institución munici-
pal e no Goberno de Xinzo,
afirmou a portavoz socia-
lista. Esa sombra é a princi-
pal razón da dimisión de
Manuel López Casas, afirmou
Elvira Lama, que dixo que o
de San Pedro de Laroá "é o
máis honrado" e que "se foi
porque o botaron".

Quen lle releva, o ex PSOE
Manuel Cabas López, é, por
contra, "un tránsfuga" e  co-
laboracionista da arribada en
2010 de Antonio Pérez á Al-
caldía de Xinzo de Limia desde

o número 5 da lista do Partido
Popular. O que ocorreu, lem-
brou Lama, á conta de des-
prazar da devandita Alcaldía
ao seu compañeiro de partido,
Isaac Vila. Logo, segundo a
portavoz socialista,  Cabas e
o primeiro dos agora ex al-
caldes de Xinzo, formaron un
tándem nunha "irresistible as-
censión" á dirección do Con-
cello do Xinzo.

A portavoz socialista pediu
"un cambio real para unha
administración pública —o
Concello de Xinzo— que agora
mesmo non ten sentido", dixo;
respecto para todos os veciños
e, mesmo, "respecto para os
votantes e militantes do PP".
Pois dixo a portavoz do PSOE
que agora mesmo en Xinzo
moitas críticas ao que está a
ocorrer arrincan desde o propio
Partido Popular: "o PP en
Xinzo é algo máis que un
circo, é un bazar de negocios",
recalcou Elvira Lama.

Os socialistas de Xinzo de Limia critican ao goberno local.

O Concello de Xinzo é "un bazar
de negocios", sostén o PSOE

O
presidente da Deputa-
ción de Ourense, Ma-
nuel Baltar recibiu no

Pazo Provincial ao alcalde de
Celanova, José Luís Ferro, con
quen abordou futuros proxec-
tos de colaboración entre
ambas administracións a medio
e longo prazo en materia de
Cultura. Trala xuntanza, Baltar
explicou que entre as propos-
tas de cooperación analizadas
destaca a posibilidade de que
Celanova albergue o Museo In-

ternacional
de Corna-
musas que
c o n t a
cunha das
coleccións
de gaitas
máis impor-
tantes do
mundo, con instrumentos pro-
cedentes de África, Asia, Eu-
ropa e América Latina e que
actualmente está ubicado na
Escola Provincial de Gaitas da

Deputación de Ourense. Así
mesmo, na reunión tamén
acordaron desenvolver un am-
bicioso plan de novos usos do
Mosteiro de San Salvador.  

Reunión de Manuel Baltar co alcalde 
de Celanova

O
urense en Común cali-
ficou “unha vergoña” o
estado da tesourería

municipal logo de coñecer que
o Concello de Ourense ten oito
millóns e medio de euros pen-
dentes de pago, cun retraso
de 100 días “e subindo”,
cando o prazo que permite a
lei é de só 30 días.  

Apuntan a que o reiterado
incumprimento do prazo legal
de pago durante todo este
2018, “que desde xaneiro se

disparou desde os 40 aos 100
días”, require un plan de axuste
para “corrixir a morosidade e
evitar que o Ministerio de Fa-
cenda teña que intervir“ os
recursos do Concello.

Engaden que é “inxente”
a cantidade de facturas acu-
muladas e denuncian que
sexa unha “práctica habitual
tramitar servizos sen contra-
to, alongando aínda máis os
trámites administrativos e
contables”.

Concello moroso
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O
s portavoces do
PSdeG-PSOE dos mu-
nicipios de Cenlle,

Leiro, Arnoia, Beade e Corte-
gada (pertencentes á co-
marca ourensá do Ribeiro)
denuncian o pésimo estado e
o mal uso dos recursos deste
ente público, entre eles, os
medios do servizo de reco-
llida do lixo ou do vehículo
de Protección Civil. Destacan
os problemas do camión de
recollida do lixo, que realiza
o servizo verquendo un lí-
quido cun cheiro insoporta-
ble durante todo o seu
percorrido. Así, non entenden
que se esté a empregar este
vehículo defectuoso e fedo-
rento, cando a mancomuni-
dade ten outro novo que
custou 145.000 euros, dos
que 50.000 foron sufragados
pola Deputación e o resto foi
a cargo dos cartos de toda a
veciñanza dos concellos ad-
heridos á mancomunidade. 

Os socialistas recordan que
o presidente da mancomuni-
dade e alcalde de Leiro, Fran-
cisco José Fernández, “des-
tacaba e agradecía a cola-
boración da Deputación de
Ourense nesta iniciativa am-
biental que supoñía investir
nun novo equipamento da
recollida de residuos sólidos
urbanos”. Os portavoces fi-
caron “negativamente sor-
prendidos” ó comprobar os
abundantes verquidos prexu-
dicias do vehículo vello e
salientan que “non se pode
mellorar nin o medio am-
biente nin a calidade do ser-

vizo de recollida con camións
terceiromundistas que están
a desfacerse en anacos”. "Que
está a pasar co novo vehícu-
lo? Onde se gastou a pasta?”
pregúntanse.

Os concelleiros do PSdeG-
PSOE do Ribeiro destacan
que “se está a sangrar ós
veciños e veciñas dos muni-
cipios aínda pertencentes á
mancomunidade con servizos
máis caros pero de evidente
peor calidade e, por este mo-
tivo e moitos máis, incluso
concellos gobernados polo
Partido Popular como Avión
ou Melón marcharon do ente
público ante a nefasta xes-
tión, a nula atención ás de-
mandas veciñais reais e o
manifesto encarecemento dos
servizos públicos levada aca-
bo polo seu presidente”.

Uso particular
Os portavoces tamén de-

nuncian públicamente que
un voluntario e encargado
do servizo de Protección Civil

está a empregar unha furgo-
neta da agrupación para uso
particular, malgastando di-
ñeiro e facendo un uso inde-
bido dun recurso público que
debería estar ó servizo de
todos e todas. Os socialistas
aseguran que “leva meses
facendo isto co pleno con-
sentimento da mancomuni-
dade, polo que imos pedir
explicacións polo miúdo ó
presidente, posto que non
obtivemos explicación algun-
ha por parte desta persoa
que está a usar un vehículo
público como se fose de seu”.
“Tamén imos pedir a dimisión
do presidente da mancomu-
nidade pola pésima xestión
dos recursos públicos do ente
e por consentir este tipo de
accións con diñeiro de todos
e todas xa que, se ésta persoa
non ten coche en propiedade,
debería comprar ou alugar
un no lugar de empregar un
ben de interese xeral para
uso propio”, conclúen.

A sede da Mancomunidade do Ribeiro está en Beade.

Os socialistas do Ribeiro denuncian
que a Mancomunidade fai pésimo uso

dos recursos

O
Parlamento de Galicia
recibiu o  XXXIV Pre-
mio “Celanova, Casa

dos Poetas”, galardón que
outorga anualmente a Funda-
ción Curros Enríquez,  pola
tradicional e estreita relación
que esta institución leva
mantendo ao longo do tempo
coa entidade e con Celanova.

O vicepresidente da Depu-
tación lembrou que con este
recoñecemento a Fundación
Curros Enríquez, da que é pa-
trón a Deputación de Ourense,
quere “salientar o esforzo que
o Parlamento está a facer por
abrirse ao país, tratando de
ter presenza activa, máis alá
da vida parlamentaria que
desenvolve diariamente no
Pazo do Hórreo, en tódolos
ámbitos sociais, culturais e
educativos, co fin de que poi-
da ser entendida como a ins-
titución máis representativa
da sociedade galega”.

Durante o acto, o presidente
da Fundación entregoulle ao
premiado a medalla de prata
conmemorativa do galardón,
obra do escultor ourensán
Acisclo Manzano, na que se

fai unha simbólica alegoría
aos tres grandes poetas de
Celanova, ademais dun diplo-
ma, obra do pintor e poeta
celanovés Baldo Ramos.

Previa á entrega do pre-
mio, tivo lugar unha ofrenda
floral diante do monumento
a Celso Emilio Ferreiro, para
posteriormente, na Casa dos
Poetas, desenvolver o acto
de entrega do premio, que
foi recibido polo presidente
do Parlamento de Galicia,
Miguel Santalices,  en re-
presentación dos 75 parla-
mentarios. O acto contou
tamén coa participación do
presidente de fundación e
alcalde de Celanova, José
Luis Ferro e dos voceiros
das formacións políticas do
BNG, En Marea, PSdeG-PSOE
e do PPdeG. Trala entrega
do premio, o presidente do
Parlamento e os voceiros
das formacións políticas asi-
naron no libro de honra da
Fundación. A actuación mu-
sical durante a celebración
correu a cargo de Amancio
Prada e do Grupo de Gaitas
de Celanova.

O acto celebrouse na Casa dos Poetas.

O Parlamento recibiu un
premio en Celanova

www.novasdoeixoatlantico.com
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L
ogo de que na pasada
reunión da Mesa Xeral
de Negociación do

Concello de Ponteareas se
aprobaran por unanimidade
os documentos do Convenio
Colectivo e o Acordo Regu-
lador, Esquerda Unida rexis-
trou unha solicitude para
asinar canto antes estes do-
cumentos e levalos ao pleno
de setembro.

O acordo acadado entre a
Xunta de Goberno e a repre-
sentación sindical do Con-
cello supón unha boa nova
para o conxunto das traba-
lladoras e traballadores do
mesmo. Agora ben, para que
estes documentos sexan
efectivos deben ser asinados
polas partes e aprobados no
Pleno. Cabe lembrar que o
Convenio Colectivo xa foi
sometido a votación a prin-
cipios de ano e aprobado
igualmente por unanimidade,
quedando pendentes tanto
o Acordo Regulador de Fun-
cionarios como a Relación
de Postos de Traballo (RPT). 

Nestes intres e unha vez
aprobados os documentos,
queda pendente a aprobación
da RPT, documento onde se
determina o organigrama do
Concello e a valoración dos
postos de traballo (que or-
ganiza a súa vez o nivel de
Complemento Específico que
lle corresponde a cada posto
de traballo). 

A negociación da RPT ató-
pase aínda pendente de re-
matar. O motivo de que non
se chegue a acordo con res-

pecto a este último documento
é a intención do goberno mu-
nicipal de agrupar distintos
postos de traballo nunha mes-
ma denominación. Así, pre-
tenden por exemplo agrupar
a auxiliares de biblioteca e
administrativos nunha mesma
denominación chamada “Ofi-
cial Administrativo”, e a postos
de moi distinta natureza como
axudantes de cociña, de lim-
peza, conserxes ou peóns de
vías e obras nunha mesma
denominación chamada “Ofi-
cios Varios”. A intención desta
unificación por parte do Con-
cello é poder dispoñer libre-
mente deste persoal para asig-
nalo a distintas tarefas, algo
que dende os sindicatos cues-
tionan. 

Para EU, o feito é que se
ben podería aceptarse algún
tipo de unificación de postos,
non se pode pretender  que,
por exemplo, unha auxiliar
de biblioteca faga tarefas
de auxiliar administrativo
ou un axudante de cociña
faga de peón de vías e obras.
Neste sentido Esquerda Unida
reclama ao Concello de Pon-
teareas que sexa flexible nos
seus formulacións, teña en
conta as reclamacións sin-
dicais e retome as negocia-
cións canto antes. 

Sería lamentable que ago-
ra, cando está a piques de
aprobarse a RPT, cos seus
necesarios incrementos sa-
lariais para a maior parte do
persoal funcionario, esta que-
dara se aprobar por unha
teima do equipo de goberno. 

EU esixe negociación cos
sindicatos

A
concellería de Seguri-
dade Cidadá do concello
de Ponteareas recórdalle

á cidadanía que a partir do día
1 de setembro será obrigatorio
o cumprimento da Ordenanza
reguladora de estacionamento
de zona azul polo que a Policía
Local poderá denunciar a todos
os vehículos que cometan in-
fraccións á mesma, sendo obri-
gatorio a colocación do ticket
nun lugar visible do vehículo.

O horario da zona azul será
de 09:00 a 14:00 horas tódolos
días laborais, agás domingo e
festivos e permitirase aparcar
nesta zona unha hora e media
ao día totalmente de balde. 

De doado manexo tan só ha-
berá que premer o botón verde,
marcar a matrícula do vehículo
e volver premer o botón verde
para proceder á retirada do
ticket e colocalo no parabrisas.

Unha vez concluído o tempo
máximo de utilización, o ve-
hículo deberá abandonar o es-

tacionamento e non poderá
volver aparcar durante o horario
establecido para limitación de
estacionamento durante esa
xornada.

A zona Azul seguirá sendo
de balde e nos parquímetros
expedirase un ticket no que fi-
gure o número do expendedor
e os datos do vehículo así como
a hora de comezo e remate do
estacionamento. 

Para asegurar a rotación e
bo funcionamento da zona azul
no ticket incorpórase o número
do expendedor que identifica
cada parquímetro.

Para a concelleira de Seguri-
dade Cidadá a zona azul garante
máis axilidade e maior oportu-
nidade de aparcamento que-
dando as zonas de aparcamento
municipal, que se atopan no
perímetro do centro a unha dis-
tancia inferior a cinco minutos
andando, para aqueles vehículos
que precisen estar estacionados
un longo prazo de tempo.

A cidadanía poderá atopar
trípticos informativos na casa
do concello, na biblioteca,
nas dependencias da Policía
Local e nos comercios do cen-
tro urbano.

A zona azul xa é de obrigado cumprimento

As nais e pais da escola de
San Mateo superan o reto e
consiguen o mínimo do alum-
nado esixido pola Xunta. Con
seis alumnos matriculados a
parroquia de San Mateo recupera
o sorriso e seguirá escoitando
a algarabía das voces infantís
que dan ledica a este recuncho
do rural.

Ilusionados e optimistas as
nais e pais de San Mateo afé-
rranse ao compromiso trasladado
polo secretario Xeral Técnico
na reunión de hai unha semana
de manter aberta a escola se
no comezo do curso tiñan un
mínimo de seis alumnos/as.

Sen sabelo, estes novos tres
alumnos comezan a súa andaina
educativa garantindo a perma-
nencia desta escola que so tiña
que superar o reto deste curso
2018/2019 xa que para o vin-
deiro curso xa eran moitos os

pais e nais os que adiantaron o
seu compromiso de matricular
aos seus fillos e fillas que xa
estarían en idade educativa.

O problema era este curso
que comeza xa, un problema
resolto grazas á loita das nais
e pais e ao apoio de todos os
colectivos veciñais e sociais,
da Fundación Zúñiga, da FANPO,
da ANPA Xuntanza, dos grupos
da oposición EU e ACIP e de
todo o goberno de Ponteareas,
pero sobre todo grazas tamén
ás novas familias que apostan
polo ensino de calidade nunha
escola unitaria como a de San
Mateo.

Unha nova familia que se
traslada a San Mateo atraída
polo servizo da unitaria e pola
loita veciñal, unha profesora
que consciente da importancia
e da calidade do ensino nunha
unitaria cambia a matrícula do

seu fillo dunha escola privada
á de San Mateo e outra familia
máis que soubo que o ensino
nunha escola non masificada
era moito máis agarimoso para
os primeiros pasos do seu pe-
queno no mundo educativo.

As nais e pais de San Mateo
entregaron o día 4 no rexistro
de Ponteareas a documentación
que enviaron áo Presidente da
Xunta, Núñez Feijoó; ao Conse-
lleiro de Educación, Román Ro-
dríguez, ao xefe territorial, Pérez
Ares, á dirección do CRA (Centro
Rural Agrupado) e á inspección
de educación. 

A escola unitaria de San Ma-
teo está en mellor forma ca
nunca e sigue aberta a todas
aquelas familias que queiran
para os seus fillos e fillas unha
toma de contacto co ensino fa-
miliar, cercano e personaliza-
do.

San Mateo consegue que a escola siga
aberta tres anos máis
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A
través da fi-
nanciación do
fondo de

compensación am-
biental o goberno
das Neves acaba de
adquirir un vehículo
novo e tamén varios
tipos de contedores
para a recollida do
lixo. A subvención que se
aproveita ao cento por cento
permite a adquisición de equi-
pamento destinado a mellora
do medio ambiente.

O Concello das Neves quere
seguir avanzando na trans-
formación do sistema de tra-
tamento do lixo, para iso
amáis de apostar polo plan
de compostaxe -plan Revita-
liza-, ao tempo dota aos seus
núcleos de poboación de máis
posibilidades para a reciclaxe.

Neste momento remata de
comprar contedores para a
recollida selectiva de papel-
cartón, envases e outros de
tamaño menor para o seu uso
en eventos.

Por outra banda, tamén ven
de entregarse a nova furgoneta
que servirá para mellorar a
prestación dos servizos públi-
cos sustituíndo, en breve a
algún dos vehículos máis an-
tigos que están no límite da
súa vida útil.

As Neves adquire contedores
para a recollida selectiva e

unha furgoneta
O

Concello de Arbo re-
cibe unha achega
para  a redacción dos

proxectos para a creación de
Parques Forestais grazas a
subvencións concedidas ao
Concello de Arbo pola Excma.
Deputación Provincial de
Pontevedra no marco da
“Convocatoria de subven-
cións a concellos destinadas
á mellora dos montes me-
diante a creación de parques
forestais”

O Concello resultou bene-
ficiario de dúas subvencións.
Unha por importe de
11.616,00 € para a redacción
do proxecto para a creación
do parque forestal de “Alto
de San Fins”, cun orzamento
total de 14.520,00 €. O con-
trato de servizos  para a re-
dacción do referido proxecto
ven de ser adxudicado neste
ano 2018 á mercantil “Lagares
Oca S.L.” no importe de
12.000,00 €. Existen amplos
Convenios de Colaboración

asinados coas Comunidades
de Montes Veciñais en Man
Común de Cabeiras e Sela,
nos que se contempla o com-
promiso de ambas partes de
garantir que dito parque fo-
restal será destinado ao uso
e lecer de toda a cidadanía,
sendo de acceso libre.

Outra subvención conce-
dida por importe de 4.791,60
€ para a redacción do proxecto
para a creación do parque
forestal de “Bouza de Miguel”,
cun orzamento total de
5.989,50€. O contrato de ser-
vizos para a redacción do re-

ferido proxecto foi adxudicado
o pasado ano 2017 á mer-
cantil  “Servicios Técnicos e
Obra do Rural S.L.” no importe
de 5.989,50 €. Existe Conve-
nio de Colaboración asinado
coa Comunidade de Montes
Veciñais en Man Común de
Santa María de Arbo, no que
se contempla que parque fo-
restal será destinado ao uso
e lecer de toda a cidadanía,
sendo de acceso libre, sen
máis restricións que as que
se xustifiquen no proxecto a
redactar conforme á normativa
de aplicación.

Arbo consegue subvencións para
parques forestais

S
eguindo coas melloras nos espazos publicos e turis-
ticos, logo de rematado o Sendeiro que une o Río
Miño coa Ponte de Mourentan dende o lugar da Al-

muiña, o concello de Arbo instalou no paseo de acceso a
Praia Fluvial de San Xoan bancos e papeleiras. En breve
tamen se acondicionara o Muiño sito a marxe da Ponte Ro-
manica, que sufriu actos vandálicos hai uns meses, donde
se destrozou e queimou o interior deste local. 

Novos bancos no paseo da
Praia de San Xoán

N
o marco de axudas a in-
vestimentos non pro-
ductivos vinculadas a

realización de obxectivos
agroambientais e climaticos en
Concellos incluídos na Rede
Natura 2000, o Concello de
Arbo recibe unha achega para
acondicionar os Sendeiros da
Moiura e Das Pesqueiras

O motivo das obras e res-
taurar o estado dos sendeiros,
xa que arderon 1.000 has. no
concello de Arbo. A ruta viuse
afectada en máis de dous terzos
da súa extensión. A parte da
ruta que discorre próxima a
zona Rede Natura, no río Deva,
e onde a vexetación de ribeira
autóctona ten maior presenza,
non se viu afectada. Ao longo

de todo o sen-
deiro existian
marcas de pin-
tura, sinais,
frechas de ma-
deira e outras
pequenas in-
fraestruturas
de madeira,
como o mira-
doiro do Coto da Moura sobre
a cunca do Deva. Como conse-
cuencia do incencio a maioria
dos elementos de sinalización
resultaron danados o que fai
complicado continuar o trazado
da ruta. 

Según explica o alcalde do
Concello, Horacio Gil, as obras
consisten na instalación dun
panel interpretativo acerca do

Sendeiro da Moura con marcas
de Pintura, instalación de ba-
lizas de sinalización verticais,
instalación de postes de sina-
lización direccional vertical,
instalación de infraestruturas
de madeira,  como escaleiras
ou pasarelas e traballos de
adecuación do sendeiro: roza
e retirada de especies invasoras
e mellora de caixa no camiño. 

Acondicionamento dos sendeiros da Moura e 
Das Pesqueiras
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A
Associação Nacional de
Cuidadores Informais
promove, a 8 de setem-

bro, o “1º Encontro Regional
de Cuidadores Informais” no
Cineteatro de Vila Nova de
Cerveira. A iniciativa, que
visa o reconhecimento do im-
portante papel do cuidador
informal pela criação do esta-
tuto específico, conta com a
presença de vários represen-
tantes de altas entidades do
foro político e médico-cientí-
fico, para além de testemun-
hos na primeira pessoa. O
Presidente da República, Pro-

fessor Doutor Marcelo Rebelo
de Sousa, vai presidir à ses-
são de encerramento.

De um conjunto de cuida-
dores e ex-cuidadores de fa-
miliares diagnosticados com
demência e/ou de crianças com
considerável grau de depen-
dência surgiu, no passado mês
de junho, a Associação Nacional
de Cuidadores Informais, mo-
vimento nacional que luta pela
dignificação do cuidador, ma-
terializada na criação do Esta-
tuto do Cuidador Informal.

Com o intuito de informar
e apoiar uma missão que

abrange inúmeras famílias por-
tuguesas, esta associação tem
dinamizado alguns encontros
regionais que despoletem uma
maior reflexão e debate para
esta causa. Com o apoio da
Câmara Municipal, Vila Nova
de Cerveira acolhe, na tarde
de 8 de setembro, uma ação
de sensibilização de âmbito
distrital, mas com grande par-
ticipação e impacto nacional.

A sessão de abertura deste
“1º Encontro Regional de Cui-
dadores Informais” em Vila
Nova de Cerveira está agen-
dada para as 14h00, com a

presença do presidente da Câ-
mara Municipal, Fernando No-
gueira, e da Vice-Presidente
da Alzheimer Europe e Euro-
deputada Marisa Matias.

O programa é constituído
por três painéis complemen-
tares: o dos cuidadores infor-
mais e as questões legais e
sociais que aborda relatos de
como vivem os cuidadores e
os seus familiares a necessitar
de cuidados, os apoios sociais
disponíveis e o testamento
vital; o painel político para
salientar a importância do es-
tatuto do cuidador informal

e que vai contar com a pre-
sença de Deputados da As-
sembleia da República; e uma
terceira abordagem de cariz
médico-cientifico, com médi-
cos da especialidade e a par-
ticipação de investigadores
da Universidade de Coimbra.

A sessão de encerramento
será presidida pelo Presidente
da República, Professor Doutor
Marcelo Rebelo de Sousa, um
defensor do estatuto do cui-
dador informal, e pela Presi-
dente da Associação Nacional
de Cuidadores Informais, Sofia
Figueiredo.

Vila Nova de Cerveira acolhe
“1º Encontro Regional de Cuidadores Informais”

A
tingindo metade do
tempo de calendário, a
XX Bienal Internacional

de Arte de Cerveira já recebeu
mais de 50 mil visitantes nos
diversos espaços expositivos,
voltando a afirmar-se como
um dos eventos obrigatórios
do verão minhoto. Os núme-
ros são a prova do êxito da
edição comemorativa dos 40
anos, marcada pela homena-
gem ao último dos surrealis-
tas portugueses, o mestre
Cruzeiro    Seixas.

Voltando-se a realizar em
anos pares, a XX Bienal In-
ternacional de Arte de Cerveira
está de portas abertas até 23
de setembro para apresentar
mais de 600 obras de 400 ar-
tistas de mais de 30 países e
celebrar quatro décadas de

existência. E o público tem
respondido à efeméride com
entusiasmo. 

“É com muita satisfação
que já atingimos mais de 50
mil visitantes, neste que é
um dos acontecimentos mais
marcantes das artes plásticas
do país e que tem atraído
milhares de portugueses e es-
trangeiros”, anunciou o pre-
sidente da Fundação Bienal
de Arte de Cerveira, Fernando
Nogueira.

Segundo o coordenador ar-
tístico Cabral Pinto, “ao fim
de 40 anos, Vila Nova de Cer-
veira tem resistido aos mo-
delos que aniquilaram outras
iniciativas congéneres e é um
exemplo de persistência e de
empenhamento, tendo desem-
penhado um papel importan-

tíssimo no desenvolvimento
local e regional”.

O destaque da edição é o
artista homenageado Cruzeiro
Seixas, também ele um resis-
tente aos 97 anos. “Na cabeça
de todos nós, existem ideias
e sonhos para realizar que se
tornam vitais para a vida de
um país. Estou muito emo-
cionado com esta homenagem,
obrigado”, referiu este que é
um dos máximos expoentes
do surrealismo português por
altura da inauguração. Através
de uma exposição retrospetiva
da sua obra plástica e poética,
composta por 120 peças pro-
venientes de coleções públicas
e privadas, é proposta ao pú-
blico uma nova leitura sobre
o movimento artístico. 

A bienal de arte mais antiga
do país e da Península Ibérica
mantém um formato de su-
cesso, que tem procurado ino-
var e a encontrar novas formas
de cativar o público, com ati-
vidades para todas as idades.

O evento integra projetos cu-
ratoriais, artistas convidados,
representações de 21 insti-
tuições de ensino superior
nacionais e estrangeiras, per-

formances, residências artís-
ticas, workshops, ateliers in-
fantis, conferências e debates,
visitas guiadas e espetácu-
los.

XX Bienal Internacional de Arte de Cerveira: 
Já foram registados mais de 50 mil visitantes

Bienal de arte mais antiga do país
mantém-se de portas abertas até 23

de setembro

Horário de 2 a 23 de setembro: 

Segunda, terça, quarta e quinta-feira: 14h30-20h00 
Sexta-feira: 14h30-22h30 | Sábado: 10h30-22h30 |

Domingo: 10h30-20h00

Mestre Cruzeiro Seixas na inauguração da XX Bienal de Arte de Cerveira
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U
n verán máis, o Con-
cello de Tomiño ten
que facer fronte aos

numerosos casos de niños de
vespavelutina localizados no
municipio. 

Aínda que este verán os
niños comezaron a verse máis
tarde que no ano anterior,
lévanse atendidos xa medio
centenar de casos, coa par-
ticularidade de que neste ve-
rán se detectou un maior
número de niños en edifica-
cións, tanto do núcleo urba-
no, coma das parroquias,
mentres que en anos ante-
riores, a maioría formábase
nas árbores.

O Concello ten que em-
pregarse a fondo para poder
retirar esta cantidade de ni-

ños, utilizando persoal
municipal e de Protec-
ción Civil; unha grúa e
outra maquinaria dispo-
ñible, tendo incluso que
adquirir traxes especiais
para esta tarefas, pér-
tegas con bomba e pro-
dutos para a eliminación
dos niños, cun desem-
bolso importante para
as arcas municipais.

A alcaldesa de Tomi-
ño, Sandra González, ex-
plica que A Consellería
de Medio Rural solicitou
nun primeiro momento, a co-
laboración do ente municipal,
desentendéndose logo de
toda responsabilidade. 

Segundo a alcaldesa, a
situación actual foi comu-

nicada á Xunta de Galicia,
sen que até o momento,
esta se fixera cargo da eli-
minación dos niños, nin alo
menos, dos gastos ocasio-
nados polos traballos.

Tomiño retira medio centenar de niños de
vespa asiática nos últimos dous meses

A
última semana de
agosto incorporouse
novo persoal ao Centro

de Afectados en Guillarei. Trá-
tase dun arquitecto e dunha
traballadora social contratados
polo concello de Tui para re-
forzar a atención aos afecta-
dos no eido urbanístico e
social. Este persoal atenderá
aos afectados de luns a venres
de 9 a 14h. Onde continúan a
traballar o xerente urbanístico
da catástrofe, a traballadora
social, unha auxiliar adminis-
trativa, unha asesora fiscal e
un experto en  seguros. 

Mentres tanto continúan os
traballos de desamiantado e
retirada de cargas sobre for-
xados e apuntalamentos de se-

guridade da zona afectada pola
explosión do pasado 23 de
maio, nos que se teñen retirado
xa 250 toneladas de amianto,
prevéndose chegar ás 300 to-
neladas. A isto súmanse 90
m3 de lixo procedente de en-
seres inservibles e outros 90
m3 de madeira queimada e
restos das canas dos fogos ar-
tificiais. Estes traballos está
previsto que rematen na pri-
meira semana de setembro. 

Por outra parte está ulti-
mándose o proxecto de xestión
de residuos, sendo este docu-
mento o paso previo para aco-
meter o desentullo da zona,
agardando que o goberno cen-
tral cumpra o seu compromiso
verbal nese senso.

Incorpóranse un arquitecto e un
traballador social ao Centro de

Afectados en Guillarei
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O
Equipo de Goberno do
Concello de Salceda
ven de facer público o

proxecto de humanización da
Avenida de Galicia, entre o en-
lace da PO-510 e a intersec-
ción coa PO-2505 xunto ao
Parque da Gándara, incluíndo
a mellora da conexión do vial
co mencionado parque e, polo
tanto, coas piscinas munici-
pais. O proxecto preséntase
dentro do Plan de Mobilidade
que o Concello está a elaborar
e que ven a redeseñar gran
parte do tecido urbano da
vila, favorecendo os modos de
accesibilidade non motoriza-
dos (tráfico peonil e de bici-
cletas), e ordenando de forma
clara as circulacións e os usos
de estacionamento no casco
urbano. Unha vez que se con-
firmou a inminente execución
do proxecto de mellora da es-
trada da Gándara ata o inicio
da Senda Francisco Estévez,
esta obra suporá completar a
actuación de humanización e
mellora desta entrada da vila.

O proxecto de humanización
preséntase cun obxectivo claro
de remodelar unha contorna
urbana hoxe en día deteriorada,
potenciando os usos peonís e
as zonas verdes dentro deste
espazo urbano, e maximizando

ao mesmo tempo a seguridade
vial. Proponse abrir o Parque
da Gándara cara o vieiro urba-
no, creando unha zona de prio-
ridade peonil entre o mencio-
nado parque e o Campo de
Fútbol Municipal da Gándara.
Establécese ademais como prio-
ritaria a eliminación das ba-
rreiras arquitectónicas na zona,
continuando co traballo xa de-
senrolado ata o de agora nou-
tras zonas do casco urbano.

A reforma conta con un or-
zamento de 209.484,46 €, para
o cal o Equipo de Goberno tra-
balla xa sobre distintas liñas
de financiamento para poder
acometer a mellora no menor
prazo de tempo posible. A pro-
posta foi presentada o pasado
14 de marzo na xuntanza que

o Alcalde, Marcos Besada, o
Concelleiro de Vías e Obras,
Miguel González, e o arquitecto
municipal, Rubén Martín Váz-
quez, mantiveron con Francisco
Menéndez, director da Axencia
Galega de Infraestructuras, aca-
dando o compromiso de traballar
conxuntamente na urbanización
do espazo, incluíndo a rotonda
da Gándara, competencia da
Dirección Xeral de Mobilidade.

Así mesmo, o proxecto foi
presentado polo Concello ante
a Xunta de Galicia nas sub-
vencións convocadas para a
creación ou mellora de in-
fraestructuras e equipamentos
nos Concellos de Galicia para
este ano 2018, aínda que foi
denegada por parte do ente
autonómico.

Presentado o proxecto de
humanización da Avenida de Galicia

O
Concello
de Sal-
ceda ven

de dar comezo á
obra de instala-
ción dun eleva-
dor no Pavillón
Municipal de De-
portes, que solu-
cionará os problemas de
accesibilidade á zona reser-
vada para o público que
existían ata o de agora. O
Pavillón Municipal de Depor-
tes, ubicado na zona depor-
tiva de Altamira, carecía ata
o de agora deste sistema, o
cal impedía o acceso das
persoas con mobilidade re-
ducida ás bancadas destina-
das ao público, aínda que si
podían acceder á zona da
pista deportiva. 

O proxecto, cun orzamento
de 30.699,12 €, está sub-
vencionado con 19.006,68 €
pola Vicepresidencia e Con-
sellería de Presidencia, Ad-
ministracións Públicas e Xus-
tiza da Xunta de Galicia, den-
tro das axudas para a creación
e/ou mellora das infraestru-
turas, dotacións, instalación
e equipamentos vinculados
á prestación de servizos mu-
nicipais, destinadas a Con-

cellos de Galicia para este
ano 2018. Os 11.692,44 €
restantes serán financiados
polo Concello de Salceda con
fondos propios.  

Con esta reforma, o Con-
cello segue na liña de elimi-
nación de barreiras arquitec-
tónicas nos edificios e espa-
zos municipais, para o que
se levan feito importantes
esforzos nos últimos anos.
Cabe lembrar que o Pavillón
Municipal é empregado en
horario escolar polos nenos
e nenas do CEP Altamira, e
fora deste horario ten unha
grande actividade acollendo
as Escolas Deportivas, os clu-
bes de balonmán e balon-
cesto, as actividades depor-
tivas da ANPA Altamira e ou-
tras iniciativas deportivas,
polo que estamos a falar
dunha infraestructura funda-
mental e con un alto índice
de uso. 

O Pavillón Municipal de
Salceda contará con ascensor

para a zona das gradas 

U
n ano máis miles de persoas se
concentraron na Praza de Sal-
ceda (calcúlanse máis de

20.000) para degustar unha ou dúas
racións de callos. Callos que, como
cada ano, preparou o xa veterano Fer-

nando, traballador de Frigolouro, con
todo esmero e cariño. Eu creo que este
ano lle saíron aínda máis sabrosos que
outros anos, que xa é dicir.

De toda a contorna acudiron á cita
milleiros de persoas que comeron e le-

varon para casa. Só unha eiva: os
aparcadoiros previstos non deron abasto.
Problema que afecta a todos os pe-
quenos concellos que organizan “festas
grandes”. Todos imos en coche e logo
temos problemas para aparcar. 

Éxito rotundo da
Festa dos Callos

de Salceda
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Por Daniel Lago

Ultimamente a policia por-
tuaria foi noticia en relación
a trama “GoVi” que está a
ser investigada nos xulgados
e na que están suposta-
mente implicados alguns
compañeiros teus. Como
está na actualidade este
tema e como se leva desde o
comité de empresa?

Eu como Policía Portuario
que son e sabendo o traballo
que temos que facer e facemos,
non dubido da profesionalidade
de todos os meus compañeiros
e tras ver cómo se levou a in-
vestigación e as primeiras acu-
sacións, penso que todo foi un
pouco raro; a miña opinión é
que foi algo orquestado. A sen-
sación dende a policía portuaria
foi esa, pois coincidiu o anuncio
da intención de externalizar as
lonxas por parte do señor López
Veiga coa operación, isto trouxo
moitísima repercusión mediá-
tica, ensuciouse a imaxe da
Policía Portuaria e despois nunca
se chegou a informar que 17
policías portuarios foron in-
vestigados por culpa duns pro-
cedementos internos como a
propia Autoridade Portuaria che-
gou a recoñecer nun comuni-
cado interno. Eses policías están
a día de hoxe á espera de que
a Autoridade Portuaria asuma
o coste dos avogados que se
tiveron que costear ao negarlle
asistencia xurídica o Presidente
da APV. A sensación dentro da
Policía Portuaria, tanto a raíz
da operación “GoVi” como a
causa de outras publicacións
de actuacións que se fan no
Porto e onde se agradece a
participación doutros corpos e

nunca da Policía Portuaria, é
que dentro do Organismo non
se quere recoñecer a labor que
fan día a día os axentes por-
tuarios.
Neste sentido, é certo que
nos últimos tempos a rela-
ción do comité de empresa
co Presidente da APV, López
Veiga, ten tido moitas ten-
sións, incluso con acusa-
cións moi graves referidas á
liberdade sindical, ten posi-
bilidades de voltar á paz so-
cial dentro do Porto de Vigo?

Desde a chegada de López
Veiga, un dos grandes proble-
mas que vivimos no Porto de
Vigo é a falta de dialogo e co
comite non se fai unha ex-
cepción, moitas veces as de-
cisións son unilaterais e sen
contar coa parte social, por
iso estamos implicados en de-
nuncias e temas no xulgado
social. Certamente falta moi-
tisimo diálogo, ás veces as
cousas ollan-se desde outro
prisma, non quero dizer con
isto que a parte social sempre
teña a razón, pero existe un
convenio e unhas leis que te-
ñen que cumprir-se. O carácter
caciquil e autoritario de López
Veiga leva ao incumprimento
de artigos do convenio pola
sua parte o que desde o comité
de empresa non podemos deixar
pasar por alt.
No mes de Xullo produci-
ronse cambios na regulación
nos accesos ao Porto Pes-
queiro, uns cambios que non
contaron co necesario
acordo entre os actores im-
plicados, cal é o ambiente
existente entre compradores

e vendedores a raiz das
novas limitacións no acceso
as lonxas?

O ambiente en principio xe-
rou moita tensión, no fondo, o
gran problema é a falta de diá-
logo por parte de López Veiga
na aplicación das novas medi-
das, isto levou finalmente a
que recuncara nestas novas me-
didas que queria levar adiante
ante a tensión xerada entre
compradores e vendedores. O
problema mais grave da actual
APV é a sua falta total de diá-
logo coas partes e os sectores
implicados. Isto queda en ma-
nifesto cos cambios que se in-
troducen trala aprobacion das
instruccións ó ver que algunhas
das medidas eran inviabels
A raiz dunha denuncia do
presidente da APV chegou
por parte da UE unha san-
ción sobre a estiba, na que
curiosamente sancionan a
sindicatos e a outros actores
privados. Como se tomou
esto no sector da estiba?

É un tanto curioso que as
sancións recaian sobre sindicatos
e empresas privadas, cando a
mesma APV foi parte implicad;,
xa que ten a maior parte de
porcentaxe da sociedade estatal
de estiba. Resulta estrano que
a sanción unicamente recaia
nunha das partes implicadas
no conflicto da estiba.”
Esto pode entrar dentro da
política de López Veiga de
continuo enfrontamento cos
traballadores do Porto de
Vigo e do plan de externali-
zación e privatización das
actividades portuarias que
ten deseñado?

“A política da actual APV e
tamén a da maior parte dos
portos de titularidade estatal
é unha política de recurtes,
de recurtes de persoal e na
que a maior parte dos servizos
portuarios están a ser exter-
nalizados, no Porto de Vigo
temos o exemplo mais claro
no servizo de mantemento,
onde cada vez actuan mais
empresas privadas e entran no
porto a fazer traballos que an-
teriormente facian desde man-
temento do porto directamente.
Realmente non sabemos as
rentabilidades destas externa-
lizacións, xa que seguen polo
momento mantendo o persoal
dependente da APV e pagando
polo servizo a axentes externos.
A finalidade última está claro
que debe ser a redución de
persoal propio do porto.
Nesta liña como se leva
desde dentro o conflicto dos
estibadores portuarios?

A nível estrutural non hai
moito cambio, se ben, esta
claro que co tema da estiba
buscou-se criminalizar a un co-
lectivo de traballadores que le-
van moitos anos no porto. O
problema producese polo modo
de actuación de López Veiga.
Os estibadores foron atacados
desde moitos lugares como tra-
balladores privilexiados, isto
entra dentro da parte do discurso
que quere traballadores sen de-

reitos. Na estiba existe unha
grande siniestralidade laboral,
que non teñen por exemplo os
políticos que cobran moito mais
que estes traballadores.
Por último, non podiamos
deixar escapar unha pre-
gunta sobre o accidente no
festival “O Marisquiño” tan
de actualidade política.
Como ollades desde dentro a
loita de competencias entre
administracións e a descar-
nizada loita política iniciada
entre PP e PSOE?

A min o que me sorprendeu
enormemente desde o primeiro
dia foi que no canto de mostrar
a sua solidariedade coas vícti-
mas, as administracións co-
mezaron a botar balóns fóra,
teria sido moito mellor deixar
a contenda política para mais
adiante e deixar eses momentos
para solidarizarse coas victimas
e os seus familiares e amigos,
deixando nas mans da xustiza
a investigación sobre as causas
do sinistro. O que teño claro,
polo traballo realizado pola
policia portuaria, informes e
actas, é que o estado de con-
servación nesa zona do porto
non era o axeitado. De feito
teño constancia de que alguén
nas diversas administracións
tiña que ter coñecemento.
Agora que a xuiza faga o seu
traballo e que pague quen te-
ñan que pagar.  

E
ntrevistamos a Diego González Domínguez (Vigo, 1982), traballador na policia portuaria
e que xa leva tres anos como Presidente do comité de empresa do Porto de Vigo en re-
presentación do sindicato CIG. Nos últimos tempos o Porto de Vigo está na palestra in-

formativa por diversos motivos e neste último mes de Agosto foi portada en todos os medios
por motivo do accidente do Marisquiño. Falamos con el sobre este e outros asuntos que afectan
a un dos principais motores económicos de Galicia.

Diego González Domínguez. Presidente do comité de empresa do Porto de Vigo

“Os estibadores foron atacados desde moitos lugares 
como  travalladores”
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A
alcaldesa, Eva García
de la Torre, acompa-
ñada do responsable

da Policía Local, a enxe-
ñeira xefe da obra e repre-
sentantes da empresa que
fará os traballos da abaste-
cemento na ‘zona cero’ do
barrio do Contrasto, man-
tivo este venres unha xun-
tanza cos veciños desta
zona, para explicarlles polo
miúdo cómo se acometerán
os mesmos, cando durarán e
qué medidas de seguridade
haberá que seguir durante a
súa realización.

A obra, que abrangue a
colocación das canles de
abastecemento nun camiño
de 600 metros lineais, estará
dividida en tres treitos: o
primeiro, de 250 metros, o
segundo de 200 e o terceiro
de 160 metros, que estarán
cortados ao tráfico-agás aos
residentes- durante un pe-
ríodo de tres semanas, como
máximo, que ó que se estima
que durarán os traballos.

O avance das obras será
de entre 40 e 60 metros ao
día e mentres as foxas es-
tean abertas non estará
permitido o acceso nin aos
veciños, aínda que a em-
presa comprométese a que
os treitos que se abran ao

comezo da xornada estean
pechados ao final da mes-
ma, de xeito que os resi-
dentes desta zona poidan
entrar e saír das súas casas,
sen risco, a diario.

Para garantir a seguridade,
e dado que as altas tempe-
raturas ás que terán que
traballar elevan as posibles
emisións de lindano, os ope-
rarios realizarán vestirán
‘buzos’ e levarán equipos de
respiración autónomos; as
foxas abertas pecharanse
cada día e mentres estean
a realizarse as tarefas de
tendido da rede de abaste-
cemento as casas deberán
ter as portas exteriores e as
fiestras pechadas.

As obras comezarán a
principios da semana que
ven, última do mes de agos-
to, ás 8 da mañá de cada
día; nos primeiros 250 me-
tros de actuación está pre-
visto un avance diario de
60 metros, con tres acome-
tidas, tendo en conta que
os  traballos poden verse
limitados pola existencia
doutros servizos soterrados,
como os de telefonía ou
electricidade, a accesibili-
dade veciñal e a exposición
dos equipos de respiración
autónoma.

Seguridade nas obras de
abastecemento do Contrasto

A
alcaldesa do Porriño,
Eva García de la Torre,
presidiu a presentación

das distintas categorías do
Club Balonmano Porriño para
a tempada 2018-2019, na
participarán máis de 200 xo-
gadores e xogadores do club
que, un ano máis, terá nas in-
tegrantes do equipo feminino
de División de Honra, o seu
referente.

No acto, que estivo prece-

dido de distintos partidos de
exhibición na Praza de Antonio
Palacios, asistiron o conce-
lleiro de Urbanismo, Comercio
e Industria, Marcelino Coto,
e a responsable de Educación,
Lourdes Moure, ademais do
presidente e adestrador do
Balonmano Porriño Grupo Go-
doy Maceira, Abel Estevez,
quen logo de amosar o seu
orgullo por todas as depor-
tistas dos diferentes equipos

de cada categoría, dende os
máis pequenos, ata os mem-
bros do plantel que xogará a
1ª división Galega masculina,
agradeceu a colaboración do
Concello e en especial “a sen-
sibilidade da alcaldesa polo
deporte feminino”. Estévez
pediu que o apoio que presta
o Concello ao Balonmano Po-
rriño se manteña no tempo e
que  “este siga a ser o Concello
do Deporte".

O Club Balonmano Porriño presenta a
tempada con máis de 200 integrantes

A
alcaldesa do Porriño, Eva
García de la Torre, man-
tivo o 31 de agosto unha

xuntanza en Madrid coa presi-
denta de ADIF, a Isabel Pardo
de Vera, a petición dela, para
retomar o proxecto de elimina-
ción do paso a nivel que atra-
vesa o centro da vila.

Na reunión, a alcaldesa rei-
terou a postura de toda a Cor-
poración porriñesa que consi-
derou inviábel e inaceptábel a
construción dun paso soterrado
ou elevado para peóns e coin-
cidiu coa responsábel de ADIF
en “traballar nun proxecto que
conquerirá que o tren deixe de
pasar en superficie polo centro
do Porriño”.

García de la Torre vén de
convocar aos voceiros dos gru-
pos municipais para informarlles
desta xuntanza, “da cal saín

moi satisfeita e segura de que
a eliminación do paso a nivel
está máis preto que nunca”,
grazas, subliña a alcaldesa, ao
cambio no Goberno de España
que entende que hai que afron-
tar con urxencia un problema
“que padecemos as porriñesas
e porriñeses e que pedimos que
se solucione dende 1948, hai
xa 70 anos”.

O seguinte paso será o de
manter unha reunión de traballo
co secretario de Estado de In-
fraestruturas do Ministerio de
Fomento para fixar que os Pre-
supostos Xerais do Estado para
2019, que o Goberno quere
aprobar no mes de novembro,
recolla o proxecto de eliminación
do paso a nivel e o orzamento
necesario para executar-lo.

A alcaldesa e a presidenta de ADIF retoman
o proxecto de eliminación do paso a nivel
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A
Concellería de Xuven-
tude do Concello do Po-
rriño a través da súa

OMIX,  impulsa a iniciativa de
participación infantil e ado-
lescente, enmarcada na candi-
datura do Porriño ao
recoñecemento de Cidade
Amiga da Infancia de UNICEF.

No tempo que se leva  tra-
ballando conxuntamente con

centros escolares no recoñe-
cemento do Porriño  de “Cidade
Amiga da Infancia”,  entre
outros resultados acadouse a
creación do ‘Consello Municipal
de Infancia do Porriño’,  órgano
que  representa a tódolos ne-
nos, nenas e adolescentes deste
concello.

Este órgano  acordou no
último Pleno, entre outras ini-

ciativas, a  idea de realización
do  “Pinchoneno’, con produtos
saudables e “non tan sauda-
bles” durante as datas  14 e
15  do mes de setembro,  coin-
cidindo coa antesala das  festas
locais. Esta proposta logo de
ser traballada nas aulas, e de-
batida no salón de plenos, foi
aprobada por unanimidade no
Pleno infantil do pasado mes
de abril.

En resposta a  esta demanda,
dende a Concellería de Xuven-
tude co apoio da Concellería
de Festas levarase a cabo, a
primeira edición deste  ‘1º
Pinchonen@’ dacordo co Pleno.
Unha actividade especial, cun
atractivo formato que, ademais,
supón  primeiro paso para tra-
tar de consolidalo e acadar en
futuras edicións a implicación
do sector da hostalería e o
comercio local. 

Dende a Concellería de Edu-
cación sinálase que “agora o
mais importante é dar resposta
a esta iniciativa de participa-
ción infantil, enmarcada na
candidatura do Porriño ao re-
coñecemento de Cidade Amiga
da Infancia de UNICEF, tratando

de atender as
opinións, intere-
ses e necesidades
dos veciños e ve-
ciñas mais no-
vos”.

O ‘Pincho-
nen@’  contará
cunha completa
axenda de acti-
vidades, que se-
rán levadas a
cabo na “carpa
do Roxy”: entre
outras, un con-
certo infantil, un
show cooking, un
obradoiro de co-
ciña, un photo-
call ou agasallo.

Así mesmo, es-
tará presente “Miri”, partici-
pante do  5º Masterchef-Es-
paña, nos diversos talleres e
actividades programadas para
esas datas. Tamén estará Noemí
Férnandez, segunda clasificada
na final do programa ‘La Voz
Kids’, veciña do  Porriño, e
tamén a famosa cociñeira e
blogueira Inés Carcacía. 

En relación cos obradoiros,
dende a Concellería de Educa-

ción subliñase que: as prazas
nos mesmos serán cubertas
entre os interesados por rigo-
rosa orde de chegada ao recinto
no día da súa realización; as
idades dos participantes serán
desde os 7 ata os 14 anos; o
Público que así o desexe  po-
derá asistir ata completar aforo,
200 persoas máximo e o ‘Pho-
tocall’ para as dúas datas,  non
ten límite de aforo.

O Concello do Porriño organiza, dentro da programación 
das Festas do Cristo o 1ª Pinchonen@

A
alcaldesa vén de super-
visar, persoalmente, o
remate dos traballos de

reforma e mellora da Escola
Infantil A Galiña Azul de Tor-
neiros, que o Concello acome-
teu cun orzamento de
37.577,53€, con cargo á liqui-
dación do Consorcio Galego de
Benestar.

Eva García de la Torre, que
estivo acompañada pola con-
celleira de Educación, Lourdes
Moure, comprobou que as obras
abrangueron a retirada do per-

piaño superior do inmoble, a
colocación de novas baixantes,
a reparación da caneta poste-
rior e do comedor; a demolición
de varios tabiques; a elimina-
ción das filtracións de auga;
arranxo oe muro de contención
do xardín de xogos; substitu-
ción do pavimento; colocación
dun novo pechamento metálico
na entrada; amaño do xardín
e o céspede; substitución dos
zócolos; reparación de xogos,
elementos e bambáns; pintado
das varandas, selado de fiestras

ou a limpeza das fachadas cun
tratamento de auga a presión.

A alcaldesa subliñou que a
reforma, recuperación e repa-
ración desta gardería era unha
demanda “xusta”, longamente
solicitada polas veciñas e ve-
ciños, país e nais e os res-
ponsábeis do centro, “e un
compromiso meu, persoal, con
eles”, indicou, afirmando que
seguirá a demandar ao Go-
berno de Galicia a creación
dunha nova gardería no Po-
rriño, “porque  na Xunta saben

perfectamente que somos o
concello no que máis nenas e
nenos nacen na provincia de

Pontevedra e o segundo en
crecemento vexetativo de toda
Galicia”.

Rematan os traballos de reforma da Escola da Galiña Azul, en Torneiros,
nos que o Concello investiu máis de 37.000€
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