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O
Grupo de Cidades Patri-
monio da Humanidade
concederá á Rede de Pa-

radores de Turismo o seu Premio
Patrimonio 2019. Así se acordou
na Asemblea Xeral do Grupo, ce-
lebrada en Santiago. Este premio
élle concedido cada ano a per-
soas ou institucións que destaca-
ron na posta en valor ou
conservación do patrimonio cul-
tural, e o ano pasado recaeu na
raíña dona Sofía.

O alcalde de Santiago, Martiño
Noriega,  que o anunciou, mostrou
a súa satisfacción porque "este
acordo se produza nunha Asemblea
celebrada nun dos establecemen-
tos máis emblemáticos da rede,
o Hostal dos Reis Católicos"

O presidente do Grupo e alcalde
de Cuenca, Ángel Mariscal, expli-
cou que "nas súas 12 edicións,
este galardón serviu para recoñecer
o labor de persoas e institucións
na protección e promoción do
noso patrimonio, e as 15 cidades
do grupo entendemos que Para-
dores de Turismo ten un papel
moi importante neste sentido". 

Mariscal tamén deu conta da
reunión de traballo dos alcaldes e
alcaldesas do Grupo de Cidades
Patrimonio, celebrada o dia 22.
Na sesión debateuse a proposta
para a modificación dos Estatutos
do Grupo, "que databan de 2008
e que necesitaban unha actuali-
zación para adaptarse ás novas
necesidades dun grupo en crece-
mento". Ademais, analizaron o

novo Regulamento Económico-Fi-
nanceiro do Grupo, que ata o de
agora carecía desta ferramenta,
que "axilizará notablemente o fun-
cionamento da entidade".

As Cidades Patrimonio anali-
zaron tamén en Santiago o nivel
de execución dos seus orzamentos
de 2018, que acadou o 99,5%.
Ángel Mariscal explicou que "o
orzamento de 2019 medrará li-
xeiramente ata o 1.255.000 euros,
de forma que poderemos manter
o convenio con RTVE para a re-
alización de documentais en 4K
sobre as Cidades Patrimonio".
Para este ano está prevista a gra-
vación de catro novos capítulo,
dedicados a Baeza, San Cristóbal
de La Laguna, Tarragona e Úbe-
da.

A Asemblea Xeral do Grupo de
Cidades Patrimonio da Humanidade
celebrada en Santiago serviu ta-

mén para que as diferentes co-
misións informativas da entidade
deran conta dos proxectos que se
abordarán nos próximos meses.
Alcaldes e alcaldesas foron infor-
mados de programas como "Aula
de Patrimonio", dirixido a esco-
lares das 15 urbes, o II Circuíto
de Carreiras Cidades Patrimonio
da Humanidade, que se celebra
de marzo a decembro; ou o VI
Ciclo Música de Cámara que co-
mezará o próximo venres en Cuen-
ca e chegará a todas as cidades
do Grupo ata o próximo mes de
xuño, coa participación da Escola
Superior de Música Raíña Sofía.

Tamén se abordou o calendario
de accións de promoción turística,
entre as que Ángel Mariscal des-
tacou as xornadas que se cele-
brarán nas cidades chinas de Can-
tón, Shangai e Pekín do 31 de
marzo ao 4 de abril. 

O Grupo de Cidades Patrimonio acorda en
Santiago conceder o seu Premio Patrimonio

2019 á Rede de Paradores

O
Estadio Municipal Verónica Boquete de
San Lázaro converterase nun dos epicen-
tros do fútbol europeo durante os días 3,

6 e 9 abril coa celebración de tres partidos clasi-
ficatorios para a Eurocopa Sub-19, que terá lugar
en Escocia durante o verán.

Estes partidos corresponden á segunda fase de
clasificación ou ronda elite, fase que consta de
sete grupos e onde cada gañador, xunto ao mellor
segundo, avanzará á ronda final. En cada un dos
grupos hai un equipo anfitrión que acolle todos
os partidos clasificatorios. No caso do Grupo 4,
ao que pertence a Selección Española Sub-19 fe-
minina, o país anfitrión é España, de tal xeito
que o Estadio Verónica Boquete e o Municipal de
A Lomba (Vilagarcía de Arousa) serán as sedes
desta fase. España parte como favorita tras gañar
o Europeo do 2018 contra Alemaña en Suíza.

Os partidos que acollerá o Estadio Municipal Ve-
rónica Boquete de San Lázaro son o España-Serbia,
o mércores 3 de abril ás 18:30 horas; o España-
Hungría, o sábado 6 ás 18:30 horas; e o Irlanda-
España, o martes 9 de abril ás 18:30 horas. O
director deportivo da Federación puxo o foco pre-
cisamente no partido do martes 9 de abril, "no
que España se enfrontará a Irlanda, unha das se-
leccións con máis nivel do campionato".

As entradas son de balde e poden conseguirse
en eventos@futgal.es.

O Estadio Verónica Boquete
acolle tres partidos
clasificatorios para a

Eurocopa Sub-19 feminina

Noa Morales e Rafael Louzán na presentación do evento.
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Editorial
Por: Guillermo Rodríguez Director

E
stamos atravesando o noso parti-
cular  Rubicón que non sabemos
ben que é o que nos vai ofrecer

unha vez traspasado. Como di a expre-
sión clásica “as ciencias avanzan unha
barbaridade”, pero, sen embargo non
sabemos ben cara onde nos levan.César
tampouco o sabía, aínda así pronunciou
aquela histórica frases de “alia jacta
est” (a sorte está votada). Nós tamén
estamos chamados a apostar pola nosa
sorte, pola nosa vida.

Ultimamente os escritores Aldox Hus-
ley, coa súa obra “Un mundo feliz” na
que nos anuncia que nun próximo futuro
os seres humanos serán teledirixidos
sen capacidade algunha para determinar
a súa vida, unha marioneta nas mans
de científicos sen escrúpulos,  e George
Orwell coa súa obra “1984” aparecen a
cotío como base e fundamento de co-
mentaristas para tratar de explicar en
que mundo vivimos  e cara a que mundo
camiñamos. Será certo o que estes es-
critores nos avanzan? En realidade, se
examinamos polo miudo as súas adver-
tencias parece  que non van mal enca-
miñados. Pero, realmente, fáisenos moi
duro ter que admitir que non sexamos
máis que bólas de golf que imos inexo-
rablemente caer no burato que “os que
mandan” xa teñen asignado para nós
dende as alturas dos seus oráculos. E aí
é onde aparece, por exemplo, Daniel
Estulín co seu libro “Los secretos del
CLUB BILDERBERG”, no que nos informa
da existencia dun entramado secreto,
un clube,  a  través do que os amos do
mundo  moven os fíos do poder mundial.
Dinos que este Clube tivo unha decisiva
intervención nos acontecementos oco-
rridos nos últimos 50 anos. Pon como
exemplo a intervención do Clube para
fragmentar Canadá. Curiosamente, sobre
esta cuestión vense falando estes días;
do interese de EEUU en que os nacio-
nalistas canadienses puideran  trunfar
no seu referendo para independizarse
do Poder Central. Será que para os nor-
teamericanos un Canadá roto lles resulta
máis manexable que un Canadá unido?
Non parece unha idea desacertada.

En paralelo, tamén asistimos a unha
frecuente “visita” dos comentaristas
políticos e históricos as fontes clásicas.
Personaxes  como Platón, Aristóteles
ou Tucídides, por citar uns cantos,
saen á palestra con moita frecuencia.

Parecera que estes homes foran  uns
adiantados no eido das ciencias humanas;
como se o que daquela ocorreu poidera
repetirse nestes momentos. É dicir,
unha volta ao pasado.

Neste eido atopamos, por exemplo,
a Sófocles coa súa obra “Edipo rey”.
Nela  pretende dicirnos que a liberdade
non existe. O personaxe de Edipo repe-
senta o fracaso da razón fronte aos de-
signios dos deuses.Cre que conseguiu
escapar do destino que lle tiñan anun-
ciado os oráculos e está decidido a
descubrir polos seus propios medios a
verdade. Sen embargo, a cada paso que
dá non fai máis que  precipitarse cara a
súa ruína. Edipo vén sendo unha versión
literaria do que xa nos ensinaron os es-
toicos: a enorme dificultade de explicar
as accións humanas dende dúas pers-
pectivas; dende a crenza espontánea
de que somos libres e polo tanto res-
ponsables dos nosos actos, e tamén o
empeño en explicar canto sucede para
logo afirmar que a liberdade é unha
ilusión.

Aquí atopámonos coas dúas crenzas
relixiosas: o determinismo que nos di
que todo está xa cocido; que fagamos
o que fagamos, que as condutas humanas
se explican dende principios científicos.
Para os estoicos é a lei natural que
todo o dirixe sendo ao mesmo tempo
destino e providencia. O mundo medieval,
sobre todo a Reforma e Contrareforma,
pola contra pregúntase se Deus xa ten
determinada a nosa salvación ou condea,
se existe ou non marxe para a vontade
libre de cada quen.

Unha parte dos científicos  cren ter
descuberto que a liberdade é unha fic-
ción, un mito, unha superstición; pero
acto seguido anímannos a construír
unha sociedade mellor. En que queda-
mos? Somos ou non somos libres para
determinar o noso destino?

A historia antiga é actualidade nestes
momentos grazas á presenza  das tec-
noloxías dixitais. Gurús ben coñecidos
revelan que todo está programado nos
cerebros humanos, que somos dignos
de compaixón todos os Edipos que  es-
tamos embaucados polo mito da liber-
dade. Que somos a combinación de xe-
nes, neuronas e o mundo social; que
nós non eliximos; que deciden en todos
os casos de tal maneira que como
persoas nada decidimos libremente.

Estamos diante dunha xa vella falacia:
confundir determinación e condiciona-
mento. Claro que cando tomamos deci-
sións estamos condicionados por un
número de factores que non eliximos.
Chámanlle “a lotería natural”. Atende a
características coas que nacemos; logo
tamén nos pode tocar a “lotería social”
conformada pola órbita cultural en que
nos socializamos e vivimos. Tanto unha
coma a outra, tócannos sempre aínda
sen xogar; nelas non temos mérito nin
culpa pero condicionan as nosas vidas.

Como as palabras non son inocentes,
teñamos cuidado cando falamos de
estar condicionados cando actuamos,
porque non é o mesmo que estar deter-
minados, de forma que non teñamos
nin sequera un chisco de liberdade;
sen esquecer  tampouco que a liberdade
humana nunca é absoluta, senón que
se move nun mundo de condiciona-
mentos, algúns dos cales posibilitan o
exercicio da liberdade e outros obsta-
culízana.

As grandes tarefas do século XXI
consisten en aproveitar os impagables
avances tecnocientíficos para construír
un mundo máis xusto dende a nosa in-
declinable liberdade. Hoxe fálannos de
non sei que algoritmos que poden ma-
nexarnos ao seu antollo e decidir por
nós. Din coñecernos mellor que nós
mesmos. Que o intenten non significa
que o consigan; aquí está o noso persoal
espazo de liberdade.

No mundo clásico de Sófocles este
aparece con unha personalidade firme
e equilibrada, sen desprezar os logros
da novas ciencias; el manifesta unha
fe relixiosa tradicional que defende
todas as crenzas populares, aínda que
recoñece a arbitrariedade e a cruel in-
diferenza con que os deuses manexan
os destinos dos homes.

Quen son hoxe eses deuses? Aí os
temos, segundo Aldos Husley e George
Orwell. Hoxe os deuses que pretenden
dominarnos chámanse televisión, medios
de comunicación dependentes de poderes
relacionados co Clube Bilderberg, es-
critores pagados  para que escriban o
que lles interesa a quen lles paga, en-
quisas falseadas que pretenden presen-
tarnos como reais feitos que foron co-
ciñados, etc.etc.

Estes días lemos como a UE está es-
tudando poñer en marcha mecanismos

que poidan controlar todo lixo infor-
mativo que nos chega aos móbiles, ás
nosas televisións. Ao que parece “eses
poderes fácticos” poden facer que cambie
o signo e dirección de millóns de votos
nun momento importante como son
unhas eleccións.

A finais deste mes de abril estamos
chamados a votar para elixir os 350
deputados que van conformar a nova
Cámara Lexislativa (o Congreso dos De-
putados) e ao Senado. Parece que nas
votacións americanas das que saiu o
doberman  Tramp eses famosos algorit-
mos tiveron un papel destacado. Agora
en Europa están as autoridades preo-
cupadas, como hai varias eleccións que-
ren asegurarse de que os resultados
son os que os votantes decidiron. Aí
están eses gurús informáticos que din
controlan as nosas vidas. Aí está en
xogo a nosa liberdade de elixir os nosos
gobernantes aínda que nos enganemos
e lle deamos poder a quen non o
merece. Pero seremos nós quen o faga.

Estes son os desafios que hoxe temos
sobre a mesa. Estaremos tan condicio-
nados que non sexamos máis que ma-
rionetas na corda, que dicía aquela ra-
paza na súa canción?

Eu quero pensar que non. Claro que
son consciente da influencia que exercen
todos estes poderes dos que antes falei
pero tamén son consciente, ou quero
selo polo menos, de que esa pequena
fenda de liberdade miña non ma van
poder tapar. Por aí saen os meus pen-
samentos, as miñas ideas, as miñas de-
cisións. Estou condicionado, sí; seino,
pero tamén sei que se teño vontade
firme e decidida serei quen de manexar
eses condicionamentos.  

Vdes. estean vixiantes, non acepten
de boas a primeiras todo o que lles
digan. Fagan comparacións e pidan ou-
tras opinións diferentes, tal vez así se
decaten de que non todo o que facemos
depende das novas tecnoloxías. Aínda
nos queda unha pequena parcela de li-
berdade que temos que defender como
gato panza arriba.Ánimo!; a libertade
é o mellor tesouro que podemos posuír.
Por ela deron a vida milleiros de seres
humanos aos que temos a obriga moral
de ofrecerlle a nosa loita polo que eles
deron a vida: a liberdade. Sexan ceibes;
sexan felices. Vémonos despois das
eleccións.

Quen somos? Quen dirixe as nosas vidas?
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A
Xunta de Goberno acor-
dou exercer a acusación
particular nas dilixencias

previas iniciadas como conse-
cuencia da denuncia e a que-
rela impulsadas pola Fiscalía
en relación ao vertedoiro de
Miramontes. O alcalde, Martiño
Noriega, lembrou que "o Go-
berno local ten un interese di-
recto e evidente en que as
actividades de xestión de resi-
duos que se desenvolven en
Compostela se axusten á lega-
lidade, e máis cando inciden no
medio ambiente e nas condi-
cións de vida da veciñanza".O
Ministerio fiscal vén de trasla-
dar unha querela contra a so-
ciedade mercantil Sertego
Servicios Medioambientales, e
unha denuncia contra a socie-
dade mercantil Tecnosolos Ga-

laicos SL, a raíz das denuncias
presentadas pola Plataforma de
Afectados polo Vertedoiro de
Miramontes. O alcalde lembrou
que "a propia Fiscalía relata
que a veciñanza da parroquia
de Grixoa vén sufrindo dende
hai anos a degradación das
súas condicións de vida e da
habitabilidade das súas viven-
das, por mor dos cheiros cons-
tantes procedentes da canteira
que inciden no medio ambiente
e que poden poñer en perigo a
saúdo das persoas". Nesa liña,
Martiño Noriega lembrou que
"as inspeccións realizadas
desde 2016 a 2018 mostraron
que en Miramontes se están a
incumprir as condicións das
autorizacións, porque se su-
pera a porcentaxe máxima per-
mitida de materia orgánica alí

depositada e porque o trata-
mento dos residuos non é o
axeitado, o que provoca lixivia-
dos e cheiros".

O alcalde lembrou tamén
que o Concello xa se tiña su-
mado á denuncia presentada
pola propia Plataforma de Afec-
tados polo Vertedoiro de Mi-
ramontes, e agora fai o propio
coa acción da Fiscalía "porque
é lóxico e coherente co que
viñemos facendo". Ademais,
Martiño Noriega reiterou que
"o Goberno local ten abertos
varios expedientes en relación
á canteira, e non se puido
continuar coa súa tramitación
porque a Xunta non respondeu
aos catro requirimentos de in-
formación que se teñen reali-
zado desde o mes de novembro
en relación a Miramontes".

O Concello exerce a acusación particular
nas dilixencias abertas pola Fiscalía en
relación ao vertedoiro de Miramontes

A
Xunta de Goberno ad-
xudicou o contrato das
obras de mellora do

firme nas parroquias de Ver-
día, Grixoa, A Peregrina, Sa-
bugueira e Barciela, ás que
se van destinar case 175.000
euros. Dos traballos encarga-
rase a empresa Alcomte Ga-
licia.

Os viarios nos que se vai
actuar presentan un grado
de deterioro elevado, e so-
portan un tráfico intenso por-

que son nalgúns casos as
principais vías de acceso a
núcleos de poboación. As
obras adxudicadas hoxe su-
porán a mellora do firme en
case cinco quilómetros da
rede viaria, e teñen un prazo
de execución de dous meses.

Case 175.000 euros para
obras de mellora do firme
nas parroquias do norte

A
s Fillas Bravas, perso-
naxes creados pola
compañía Chévere,

serán as protagonistas do
evento climático organizado
este ano no marco do pro-
xecto “Descarboniza! Que
non é pouco....” O espectá-
culo Bravas fronte ao cam-
bio climático, que contará
tamén coa participación do
contacontos Celso F. San-

martín, celebrarase no Tea-
tro Principal o 10 de abril, a
partir das 20:00 horas. A en-
trada será de balde, pero é
preciso retirar previamente a
invitación. Os pases, dous
por persoa, estarán dispoñi-
bles a partir do 2 de abril na
propia billeteira do Teatro
Principal, de martes a sá-
bado en horario de 18:00 a
21:00 horas.

"Bravas fronte ao cambio
climático", evento do

"Descarboniza! Que non é pouco..."

Este pasado luns, 25 de
marzo, remataba o prazo
para presentarse a dúas con-
vocatorias de axudas que
ten en marcha o Consorcio
de Santiago co fin de me-
llorar os edificios da cidade
histórica compostelá. Tráta-
se, por un lado, do programa
Ter é manter, dirixido ao
mantemento e mellora da
eficiencia enerxética da en-
volvente exterior dos edifi-
cios. E, por outro lado, o
programa destinado de ma-

neira específica á rehabili-
tación de carpinterías de ma-
deira e reixas de cara a op-
timizar a eficiencia ener-
xética das vivendas e o seu
illamento acústico. Cada
unha destas subvencións al-
canza o importe global de
150.000 €.

O programa Ter é manter
recibiu un total de 31 solici-
tudes. Pola súa parte, o pro-
grama de carpinterías recibiu
34 solicitudes. 

O Consorcio recibe 65 solicitudes
de axudas para a rehabilitación
dos inmobles da cidade histórica

O
Concello de Santiago e
a Asociación Cultural
O Galo queren dar a

coñecer e poñer en valor a pe-
gada que o escultor Francisco
Asorey deixou en Compostela.
É por iso que ambas institu-
cións colaboran no roteiro
guiado que se vai desenvolver
o próximo 5 de abril.

O roteiro terá como punto
de partida o IES Rosalía de
Castro, ao carón do busto de
José Ibáñez que se conserva
no instituto. Despois, as per-
soas participantes coñecerán
outras obras de Asorey como
as placas a Bernardo Barreiro
ou ao doutor Carracido, os
bustos de Lino Torres e Ramón
Aller do edificio do reitorado,
ou o retrato da súa esposa
que se garda no Pazo de Raxoi.
Outras das paradas importantes
será a Facultade de Medicina,

onde traballou Asorey como
escultor anatómico e onde se
verán diferentes placas e os
bustos de Roberto Novoa San-
tos ou Alejandro Rodríguez
Cadarso. O roteiro inclúe ade-
mais paradas na que foi a re-
sidencia da familia Asorey, no
Campiño do Carme, nos seus
obradoiros de Santa Clara e
Caramoniña, ou no Panteón
de Galegos Ilustres onde está

soterrado. Tamén se poderán
coñecer, no Museo do Pobo
Galego, os bosquexos das súas
obras e as ferramentas de Aso-
rey alí conservadas.

O roteiro Asorey en Com-
postela vaise celebrar o 5 de
abril, a partir das 17.00 horas.
Hai 30 prazas dispoñibles para
o roteiro e a inscrición debe
facerse a través do e-mail co-
municación@ogalo.gal. 

O Concello e a Asociación Cultural O Galo reivindican a
escultura de Francisco Asorey nun roteiro guiado
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A CORUÑA
Galicia

A
concelleira de Xustiza
Social e Coidados, Sil-
via Cameán, asinou un

convenio de colaboración
coa Deputación da Coruña
mediante o cal o ente pro-
vincial se compromete a
achegar 15.000 euros para o
financiamento do programa
de bolsas Acoreuropa VI, no
marco da iniciativa de apren-
dizaxe permanente Erasmus+
2014-2020. 

Tal e como salientou a
edil, este programa, no que
tamén colabora o Servizo Es-
pañol para a Internacionali-
zación da Educación (SEPIE),
ofrece ao alumnado recen-
temente titulado de forma-
ción profesional a posibili-

dade de realizar prácticas en
organismos e empresas dou-
tros países europeos, “coa
finalidade de favorecer unha
maior capacitación e adqui-
sición de coñecementos  que
lles permita facilitar o acceso
ao mundo laboral”. “Investir
en formación significa investir
en futuro, porque uns e unhas
profesionais máis e mellor
preparadas farán desta unha
cidade con menos desigual-
dades, máis xusta”, apuntou
Cameán. Na última convoca-
toria de 2018, na que se in-
vestiron 216.235 euros, o
Concello concedeu 50 bolsas
de até tres meses de duración
en Florencia, Cork, Burdeos
e Lisboa.

Xustiza Social asina o
financiamento das bolsas

Acoeuropa VIO
alcalde, Xulio Ferreiro,
a concelleira de Medio
Ambiente, María Gar-

cía, e a edil de Xustiza Social,
Silvia Cameán, participaron
esta mañá nunha plantación
de oito magnolios na rúa Tui
con alumnado de 3º de Prima-
ria do CEIP Curros Enríquez. A
acción forma parte das planta-
cións previstas durante a pri-
mavera para acadar o
obxectivo de aumentar en
1.500 exemplares o número de
árbores do municipio, e que se
completará durante a vindeira
semana. Nos primeiros días de
abril están previstas tres plan-
tación, dúas con alumnado dos
centros educativos CIFP Ánxel
Casal e o CEIP Cidade Vella no
paque Carlos Casares e na zona

da Maestranza e unha no polí-
gono da Grela.

O rexedor aproveitou tamén
a acción ambiental para visitar
ao alumnado do centro, co
que comprometera unha visita
para falar das políticas de be-
nestar animal e de tenza res-

ponsable despois de que os e
as estudantes intercambiaran
cartas con Ferreiro sobre a
tenza de cans. No marco desta
conversa, Ferreiro convidou ao
alumnado a enviar as súas pro-
postas para a reforma do Campo
de Marte.

Plantación de magnolios na rúa Tui

O
punto de encontro
para a mocidade da
Sagrada Familia que

promove a Concellería de Par-
ticipación e Innovación De-
mocrática desenvolverá,
durante todo o mes de abril,
unha nova programación de
actividades centrada en obra-
doiros, concursos, xogos de
misterio e unha semana dedi-
cada especifica ao mundo da
aviación. O proxecto piloto de
dinamización xuvenil Mocida-
deSF, que se atopa no 4º
andar do Centro Social da Sa-
grada Familia e abre de martes
a domingo, ofrece actividades
abertas ao barrio que, tal e
como lembra a concelleira
Claudia Delso, "son escollidas
polas propias usuarias e usua-
rios do espazo". A programa-
ción iniciarase o venres 5 a

través de Xogos de detectives,
unha iniciativa na que as e os
asistentes deberán de resolver
os misterios que se propoñan.
Ao día seguinte, o sábado 6,
haberá unha sesión deportiva,
de 18.00 a 19.00 horas, no
polideportivo do barrio.  

De cara á segunda semana
do mes, celebrarase unha pro-
gramación especial dedicada
ao mundo da aviación, que
promoverá a creación de apa-
ratos ao longo de varios días,
que se presentarán nunha final
o domingo 14 de marzo. Antes,
o día 12, celebrarase un obra-
doiro de música con instru-
mentos de percusión e o sábado
13 un concurso de saltos. Na
fin de semana seguinte, coin-
cidindo co período non lectivo
do calendario escolar --durante
toda a semana o espazo estará

aberto no horario habitual--,
o día 19 terá lugar un taller
de ciencia, na que se abordarán
cuestións vinculadas á elec-
tricidade e ao magnetismo, e
o sábado 20 celebrarase un
obradoiro de modelaxe. A pro-
gramación mensual de activi-
dades finalizará o venres 26
cun taller de relaxación e o
sábado 27 cun concurso de
puntería.

O proxecto MocidadeSF, que
xurdiu como resposta a unha
demanda veciñal, conta con
dúas persoas que dinamizan
tanto o espazo como as acti-
vidades coa mocidade, ademais
de deseñar estratexias de me-
diación coas rapazas e rapaces
do barrio. Para máis informa-
ción sobre o mesmo, pódese
visitar www.coruna.gal/parti-
cipacion.

O espazo de dinamización xuvenil da
Sagrada Familia acolle este mes de abril
obradoiros, xogos de misterio e unha

semana de aviación

A
Xunta de goberno local
reuníuse de forma ex-
traordinaria para dar

luz verde ao proxecto de
reurbanización do cruce da
Rolda de Nelle coa avenida
de Fisterra, unha actuación
que conta cun orzamento de
licitación de case 1,2 millóns
de euros e que contempla o
derrubo do viaduto, unha de-
manda histórica da veci-
ñanza da zona.

A obra  ten un período de

execución estimado en 12
meses e a demolición do via-
duto supón un 40% do orza-
mento total da intervención.

Á marxe da derruba, o pro-
xecto comporta o mantemen-
to de catro carrís na vía e a
construción dun carril para
o uso da bicicleta en sentido
subida, que irá acompañado
da instalación na contorna
dunha estación de BiciCoruña,
así como aparcabicis para a
veciñanza.

1,2 millóns para a
reurbanización da Rolda de Nelle
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Por Moncho Mariño

Entrevista

Enrique Penabad, director do CEIP de O Valadouro

-Como consegue o CEIP do
Valadouro aumentar o nú-
mero de alumnos fronte á
caída xeral de alumnado
dentro do ámbito rural?

Hai varias causas. A primeira
penso que é estrutural e influi
moito. É un concello cun PXOM
aberto onde se podía construir.
Comezouse a construir arredor
dunhas infraestruturas públicas
previas. Desde O Valadouro á
costa son vinte minutos por
estrada que aforraban de irse
para outro sitio. Moitos ma-
trimonios acabaron asentán-
dose. Desde o centro conse-
guiuse mellorar a conciliación.
Cando cheguei eu, este lugar
era moi agrícola, coa chegada
da UE, a agricultura foi cara
abaixo. As persoas foron buscar
traballo fóra. Aínda así, os
pais non podían atender os
nenos. Propúxenlle ao alcalde
abrir o centro non só no horario
lectivo, senón unha marxe de
catro horas máis. Faise unha
hora e cuarto pola mañá antes
do horario escolar e tres horas
pola tarde. Os pais quedaban

despreocupados mesmo para
buscaren traballo. Así ata as
sete da tarde tiñan un lugar
para atender os nenos. E logo
creo que o labor do mesmo
centro tamén axudou, pois es-
tamos dentro de varios pro-
xectos de innovación e a par-
ticipación dos país é grande
no centro. 
-Como é esa implicación dos
pais e cales son os labores
desenvolvidos polo centro?

Pois por exemplo, dentro
de tres semanas teremos un
festival un sábado pola tarde,
e iso que é un colexio público.
Participarán os alumnos e os
pais e nais dos cursos supe-
riores de quinto e sexto. Xun-
taranse cincocentas ou seis-
centas persoas independen-
temente dos que actúen. Esta
actividade é anual. Ademais,
participamos en proxectos ga-
legos e europeos, como tamén
levamos un premio de inno-
vación educativa. Por outra
parte, o comedor escolar está
funcionando moi ben, come-
mos con eles. 

-O comedor quen o xestiona?
É de xestión directa, temos

cociñeiros, non é cáterin, le-
vámolo nós. 
-O labor de conciliación am-
pliando o horario no que o
alumnado pode quedar no
centro, como inflúe no seu
rendemento escolar?

Relativamente, non inflúe
moito. Polas mañás axúdalles
porque poden repasar. Polas
tardes, como están de todas
as idades, ten unha parte boa
que é o contacto entre o pro-
fesorado e as persoas que os
atenden. Cando tes un alumno
ou alumna que leva algo de
reforzo para a casa, as moni-
toras, que tamén son mestras,
pódeselles dicir que lles boten
unha man aos nenos e nenas.
Hoxe mesmo pola tarde un
grupo de alumnos e alumnas
estaban preparando un exame.
Aínda así hai máis actividades
para o factor de conciliación.
-Non é algo estraño para os
nenos e nenas estaren tantas
horas desconectados dos seus
pais e nais? Porque como

dixo moitos traballan fóra.
Si, claro. Hai unhas semanas

comenteilles este  punto aos
pais e nais nunha reunión. Se
hai que traballar, porque a
cousa obriga, tampouco que-
remos que nos deixen os nenos
como se fosen un moble. Sem-
pre llelo recordo aos pais e
nais “por riba de todo son os
vosos fillos”. A metade vanse
ás cinco, pero moitas familias,
entre que saen tarde, chegan
ás tres, comen e logo van bus-
car os nenos. Mais sempre lles
recordamos que son responsa-
bilidade súa. 
-Teñen compartido esta ex-
periencia con outros centros?

Sempre que compartimos
experiencias, sempre o fixemos
con centros da Unión Europea,
dentro do Estado e Galicia non
fixemos intercambios. Si que
os fixemos con grupos alemáns,
polacos e lituanos. Facelo todos
os anos ou non, depende da
cantidade de persoal que teñas
no centro. As cargas familiares
da xente inflúe moito. Mais
eu animaríaos a facelo polo

menos unha vez. Ves diferentes
métodos de traballo. Algo que
me chamou a atención noutros
países foi a área de Educación
Artística, que leva teatro, plás-
tica e outras aprendizaxes.
Ogallá puidese facer máis in-
tercambios cos nenos pola ri-
queza que iso implica. Inde-
pendentemente do idioma,
porque é unha aprendizaxe
para a vida. 

“Conseguimos mellorar a calidade da
conciliación familiar e laboral”

A
actual crise demográfica afecta de
maneira especial ás escolas e cen-
tros educativos instalados no de-

nominado rural. A baixa natalidade, as
escasas posibilidades de conciliar vida

laboral e familiar estarían dentro de moi-
tas causas que explicarían este fenó-
meno. Non obstante, unha excepción, o
CEIP do Valadouro, no concello de Fe-
rreira do Valadouro, reverteu esta situa-

ción para transformala xusto no contra-
rio. Enrique Penabad, director deste cen-
tro educativo explícanos como
conseguiron que o número de nenos e
nenas non baixase e mesmo subise. 



E
n 1992 Bill Clinton non era máis
que gobernador dun estado de
segunda fila. Os grandes lideres

demócratas evitaban, non con moito
disimulo, eludir o doloroso cáliz de en-
frontarse a un poderosísimo Bush
(pai), enormemente popular tras a
Guerra do Golfo. Mais o mandato re-
mataba cunha recesión económica .

Clinton, aceptou o reto e, ben acon-
sellado, encheu as paredes da súa ofi-
cina de campaña cun cartel que poñía,
mais ou menos: “É a economía estú-
pido, é a economía” para lle lembrara
os seus colaboradores que os votantes
querían ouvir falar  de educación e
sanidade, benestar e dereitos cidadáns
e non, ou non só, do satán Hussein.
Bush-pai, perdeu as eleccións

En 2008 Bush-fillo, encomiado polos
papaleisóns europeos (quen non lembra
a famosa foto dos Açores), inzou o
mundo de guerras e mergullou a eco-
nomía norteamericana, e mundial, nun-
ha recesión da que nin demos saído,

nin se lle albiscan mellores brotes
verdes, que os que intuía a ministra
Espinosa ou quería ver na escuridade
do túnel o ínclito Luís de Guindos.

Stiglitz publicou, na altura un libro
que poderíamos resumir en “É a guerra,
estúpido, é a guerra”. Os tres billóns
de dólares, cifra na que estimaba  o
Nobel de economía os custes da guerra
de Iraq causara o déficit orzamentario
da economía norteamericana e arrastrou
ás do seu ámbito a unha crise da que
dez anos despois aínda non se albisca
a súa profundidade.

Rousando para a casa. En 2018,
Luís Villares atrevese a dicir, ben acon-
sellado: “É a organización, estúpido,
é a organización”. Sorprende, e gaña
unhas eleccións internas aos tres gran-
des partidos que apoiaban En Marea,
cuestionando o modelo de coalición
de partidos.

O final as formulas organizativas
importan. E moito. Tanto que a única
resposta posíbel a centos de persoas

activas ou votantes que se interrogan
polas diferenzas entre as esquerdas,
só hai unha resposta: o modelo orga-
nizativo.

O modelo de participación das elites
políticas da esquerda tamén se cues-
tionou durante estes anos. Non se
impugnou só o sistema bipartidista.
O de “non nos representan” non estaba
só dirixido ás elites gobernantes al-
ternantes, senón tamén as das es-
querdas. Ese foi o éxito inicial de
“Podemos”. O seu incumprimento é a
súa tumba.

Se forzamos a que a participación
das persoas se realice a través de
subgrupos, e non individualmente,
remataremos provocando que as de-
cisións teñan que ser, sempre, a través
do acordo entre as cúpulas directivas.
O acordo entre subgrupos muda nun
imposíbel cando hai desacordo e o
seu corolario é o fraccionamento.O
que fixo o grupo En Marea no Congreso
de Deputados ao obrigar aos seus
membros a integrarse no Grupo de
Podemos foi transgredir o mesmo mo-
delo de coalición, pois na vez de
deixar que cada deputado se adscribise
ao seu grupo correspondente, isto é

uns a IU, outros
a Podemos e ou-
tros ao grupo mix-
to-Anova, some-
teunos a unha
disciplina imposí-
bel de respectar.

O mesmo acontece cando un grupo
ostenta a condición de maioritario e
sinte a comprensíbel tentación de
facer valer a súa maioría cando hai
desacordo. O resultado é o fracciona-
mento. Neste último caso o modelo
de relación UPG-BNG ou PCE- IU é
ben coñecido e estaba, e está, cues-
tionado. O mesmo aconteceu con AGE
que ou ben se convertía en algo dife-
rente, un partido de afiliación indivi-
dual, ou persistía no modelo coalición
que lle auguraba e aseguraba o seu
fraccionamento.

Agardo que a valentía de Villares
ao resistir as imposicións da vella e
enviciada esquerda teña un amplo
apoio electoral que permita albiscar
un futuro prometedor para unha al-
ternativa soberana galega, de esquerda,
verde e feminista e de afiliación indi-
vidual que supere a perversa dinámica
de grupos de interese.

F
actorías como a fábrica de alumi-
nio de Alcoa en San Cibrao adican
o 40% dos seus gastos a pagar a

enerxía, o que constitúe unha grave
desavantaxe comparativa a respecto
doutros países. Galicia é o territorio do
Estado con máis incidencia da indus-
tria electrointensiva (25% do emprego
estatal con case 5.000 empregos di-
rectos, cando só representamos o 5,3%
do PIB). O xornalista galego  Julián
Rodríguez Moscoso ven de informar
que entre o 30 e o 40% da potencia
subhastada nas poxas de interrumpi-
bilidade dos últimos anos foron para
Alcoa, Ferroatlántica e outras factorías
galegas. Velaí que o problema do ele-
vado custo da enerxía para a industria
electrointensiva sexa  un problema
moito máis galego ca español.

Sigamos cos números. O rascuño
de Estatuto da Industria Electroin-
tensiva que o Goberno do Estado ven

de quitar para alegacións é ruín e ca-
tiveiro, pois que  só prevé destinar
71 M€ para todo o Estado, cando a
UE permítelle destinar en axudas 200
M€ até 2020.   E cando a exclusión
da tarifa 6.2, no
2018, para a in-
dustria vasca e na-
varra usuaria das
liñas de 35 kV que
adoitaba instalar
Iberdrola custou
outros 200 M€. Ve-
laí a proba de que
o PSOE non enxer-
ga a xeito o pro-
blema, sen que
isto lle quite culpa
á absoluta inactividade ao respecto
durante os dez anos de Goberno Feijóo
e os seis anos e medio do Goberno
Rajoy.

Máis números. Case o 40% da enerxía

producida na Galicia destínase á ex-
portación. A tarifa imponse para todo
o Estado pensando nos territorios non
produtores de alto consumo doméstico
(como a megalópolis madrileña) sen
que Galicia lle  poida ofrecer á nosa
industria (nomedamente á electroin-
tensiva)  unha tarifa aquelada baseada
no seu excedente produtivo que nos

faga competitivos e reforce un desen-
volvemento autocentrado e sostíbel.
Máis aínda, cada galego pagará durante
un ano 17,20 € adicionais ao seu con-
sumo para lle compensar ás eléctricas

dos tributos autó-
nomicos aboados
durante 2013. So-
mos os que máis
pagamos, fronte
aos 0,55 cents de
Madrid ou Andalucía. Pagamos máis
ca calquera ao prezo que lle interesa
aos que nin producen enerxía nin a

usan intensivamente en
procesos industriais. 

Xa que logo, xogámonos
moito co Estatuto da In-
dustria Electrointensiva.
Mais haberíamos ser cons-
cientes de que nós produ-
cimos electricidade , asu-
mindo elevados custos am-
bientais, paisaxísticos e
económicos , mentres ou-
tros chuchan o beneficio
xerado por este sacrificio.

O grave problema eléctrico da Galicia
só se amaña cun marco tarifario global
que sexa xusto cos países produtores
de electricidade. Só se amaña con
máis autogoberno.
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Opinión

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

Por Xoán Antón Pérez-LemaCadernos da viaxe

O problema eléctrico da Galicia

É a organización, estúpido, é a
organización

Por Carlos Méixome
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D
arío naceu no ano 1920 e está
de aniversario, fixo 99 anos tal
día coma un dez de febreiro.

Tivo unha vida difícil por quedar moi
cedo –aos cinco anos- orfo de nai e
cun pai que tivo que facer de nai e de
pai, mentres puido, mentres lle deixa-
ron. Así comezaba a historia, nos arre-
dores de Loentia, Castro de Rei, Lugo.
Chámase Darío Rivas Cando, e agora
está nunha residencia de maiores en
Bos Aires, cidade á que marchou sendo
moi novo. Alí soubo, sendo aínda
neno, que ao seu pai –alcalde do con-
cello- matárano os falanxistas sacán-
doo do Cárcere de Lugo e nun paseo
por terras descoñecidas. Sentiu esa te-
rrible dor da ausencia e da incompren-
sión. Non sabía e non entendía. Así
pasou moitos anos, sen saber, sen en-
tender os niveis do odio e incompren-
sión humana que o deixaron orfo,
agora tamén do seu pai Severino
Rivas. Buscou e buscou durante moito
tempo, viña todos os veráns e non pa-
raba buscando pistas que dixeran algo,
ata que xa con noventa e pico anos
atopa indicios e informacións que o
levan a un lugar, Cortapezas preto de
Portomarín. Lembro ben aquel día,
todos tras do bálsamo que o puidese

aliviar. Alí estivemos un grupo de
xente próxima, agardando canda el, no
silencio contido de cada esperanza vi-
sual, nos prantos mudos de cada capa
de terra que se mesturaba coa dor e
coa vergoña que sentiamos, un pe-
queno obxecto, unha pedra, un óso.
Ningún grupo político sensible ao
tema.  Apareceu o suficiente para sa-
tisfacción del e de todos nós, xa avan-
zada a tarde. De todo aquel acontecer,
e na súa compaña recibimos a lección
incalculable da persoa que diante do
drama da súa vida, responde xeneroso
e rexeitando desde o primeiro mo-
mento calquera manifestación de vin-
ganza ou mínima violencia. Iso si,
sempre na verdade e recoñecendo a
dignidade daqueles heroes que deron
as súas vidas a conta de nós, e do que
hoxe temos e somos. A lección debe
ser completada: é urxente a restitu-
ción debida da dignidade que nos
transmitiron. En realidade, as xera-
cións que viñemos despois, somos de-
positarias daquela honra na legalidade
vixente, somos codia que envolvemos
aquel pan, capas de memorias que se
van superpoñendo. Detrás de nós viran
outros e tamén cubrirán o pouso que
nós deixemos desta sublime condición

de herdeiros e desta memoria, semente
de porvir, de liberdades. Foi un dos
promotores da recuperación da memo-
ria e da Querela Arxentina contra os
crimes do franquismo, colaborador de
constantes chamadas de atención a un
estado que, despois de 80 anos, aínda
ten en cunetas e gabias a miles de
persoas, mentres o ditador está nun
mausoleo. Que esperpento! E sempre
se preocupou de facer ver aos gober-
nantes a total carencia de ética, sem-
pre e cando estas angueiras non se

resolvan, pois
son responsabi-
lidade do estado
e abranguen a
todos os parti-
dos nunha so-
ciedade que di
desfrutar dos grandes estándares de-
mocráticos. Tanta é a grandeza do
noso amigo Darío que deixou  dito,
está escrito nunha parede do Vello
Cárcere de Lugo: “Non se trata de de-
senterrar agora mortos dun lado para
botar terra sobre os mortos do outro,
senón de dar o merecido descanso a
todos os defuntos que a morte igua-
lou, por riba de títulos e ideoloxías.
So así, poderá desarraigarse o odio
que segue a envelenar algúns cora-
zóns, e pechar definitivamente as fe-
ridas da alma. Só despois de
restablecida a xustiza, cabe o perdón.
Anque sen arrepentimento nin repara-
ción, o perdón pode ser algo sobrehu-
mano ou senón, sinxela e equívoca
aparencia”. Grande mensaxe de amor.
Por iso e polo exemplo que sempre
deu, eu mándolle os meus parabéns
desexándolle moitos anos máis de
vida e, nesta lembranza agradecida, a
el e a toda a xeración de resistentes
no medio do ruín silencio, darlles a
nosa gratitude por tantas ensinanzas
que deixaron. Nós, Darío, gardaremos
memoria para que non volva suceder
o crime.

Falta fai que nos duren ben os
resistentes e heroes

Por Baldomero Iglesias Dobarrio, Mero

M
anuel Colmeiro Guimarás foi
un pintor galego que naceu en
Chapa (Silleda) en 1901 e fa-

leceu en Salvaterra de Miño en 1999.
Emigrou de novo a Buenos Aires, onde
estudou pintura ao tempo que traba-
llaba nunha fábrica de zapatos. Estu-
dou tamén un ano nas Academia de
Belas Artes. As súas primeiras obras
eran expresionistas, porén destruiu a
meirande parte delas antes de regresar
a Galiza en 1924. A Deputación de
Pontevedra deulle unha bolsa de estu-
dos, coa que foi a Madrid e asistiu á
Academia de San Fernando. Acudía
tamén asiduamente ao Museo do
Prado. Casou con Emilia Glez. Colmeiro.

En 1937, durante o terror da Guerra

Civil exiliouse a Buenos Aires, onde
ficou até 1948. Anos nos que se rela-
cionou con Luís Seoane, Rafael Dieste

e Rafael Alberti. En 1949 trasladouse
a París, onde morou até 1989, ano en
que regresou de novo a Galiza. O reco-
ñecemento masivo chegoulle nos anos
60, con exposicións en Londres, París
e Madrid. Pertence ao grupo de “Os

novos” ou reno-
vadores da arte
galega, aunando
tradicións popula-
res coas vangar-
das. E, tanto el
como Maside,
Seoane, Laxeiro,
Torres, Arturo Sou-
to manteñen re-
lación coa xene-
ración “Nós”. En
1987 recibiu o
Premio das Artes
da Xunta de Gali-

cia, entre outros
recoñecementos.

A figuración de
Colmeiro está ins-
pirada na tradi-
ción popular, po-
rén tamén atende
á natureza morta, á pasaixe ou á te-
mática social. Bebendo ao mesmo
tempo da vangarda internacional. A
súa obra foxe do folclorismo e trata á
figura humana, especialmente á muller
traballadora, con rotundidade case es-
cultórica (estética do granito) e certo
primitivismo.  A súa obra está chea
de cor e de lirismo.  Combina renovación
con compromiso social. Di Luís Seone
del: “como un berro ou unha protesta
levántanse hoxe os personaxes dos
cadros de Colmeuiro”. Trátase, en fin,
unha arte de clase e nacional.

Manuel Colmeiro

Por Ramón Coira Luaces
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N
a súa concepción patrimonial
galega, podémolo entender
como unha gran combinación

de elementos mesturados, pertencen-
tes á inmaterialidade deste compen-
dio. Danza, música, representacións
teatrais, rituais e incluso outros sa-
beres tradicionais que son transmiti-
dos en calquera época anual, ficando
a súa cima coa exposición nestas
datas. Pode ser considerado como un
dos maiores espectáculos que consti-
túen e representan parte da nosa
idiosincrasia.

Famoso e recoñecido polo mundo
adiante é o triángulo máxico. Relativo
á provincia de Ourense está constituído
por Xinzo, Verín e Laza, pero a súa
presenza non só se remite a estas tres
localidades, onde este acto festivo é
esperado durante todo o ano para
poder sacar as pantallas, cigarróns e
peliqueiros. Castro Caldelas, Chandrexa
de Queixa, Maceda, Manzaneda, Viana
do Bolo, Vilariño de Conso e outros
moitos sitios agardan por esta cele-

bración. Aquí, non só se cingue a dis-
frazarse uns días, soe haber dentro
dela diversas formas de celebracións
como o fareleiro, oleiro, comadres,
compadres...

Esta cerimonia de data variable,
prohibida durante anos, dá comezo o
xoves lardeiro para rematar o martes
de carnaval. Neste senso, non se nos
debe esquecer o óleo de O combate
entre don Carnaval e dona Coresma,
que expón unha dualidade entre o
desfrute e a devoción relixiosa.

A presenza deste acto lúdico, ob-
sérvase polo mundo adiante en moitos
territorios espallados no espazo e
tamén atendendo ó tempo histórico.
Se ben xa aparece aludida dende
séculos atrás, establecer un inicio sería
moi aventurado, aínda que expertos
xa relacionasen con aspectos caracte-
rísticos de antigas festas como as Ba-
canais romanas. En diferentes culturas,
o emprego da máscara ou pinturas
teñen a causa en variados rituais e
crenzas, que aínda son palpables e

constitúen un bo campo de estudo.
Uso, que se pode remitir ben a con-
memoración de actos pasados, hono-
rabilidade a divindades, representación
do alén e ánimas... posibilitando e
dando lugar a evolución de diferentes
celebracións.

Na nosa terra, as festividades teñen
unha enorme importancia. Romarías,
festas antiguísimas ou de nova creación,

concentran gran
cantidade de
xente. Son moi-
tos os que se
xuntan ó redor
de cada esmorga,
que xeralmente
está acompañada por elementos lúdicos
e musicais como gaitas, pandeiretas,
pandeiros, peitoques ou mesmo cunchas
que provocan o baile e risas entre os
asistentes. Quizais se poida entender
como unha forma de exaltar e expresar
a alegría e cultura. Non cabe lugar a
dúbida que, os instrumentos se con-
verteron en elementos de gran impor-
tancia dentro destas festas, mesmo ás
veces fórmana. Nestes actos lúdicos,
destacan os pasa rúas ou as ruadas,
cuadrillas de gaiteiros e orquestras
entre outras agrupacións. Podemos
dicir que na maioría, por non dicir en
todas as celebracións populares, pre-
séntanse músicos, acto que xa é cos-
tume. Nestas, de non ter contactado
antes con outros produtores musicais,
é casual que apareza de súpeto algunha
gaita ou pandeireta, preparados ou
preparadas para tal e como se di no
seu argot, armala festa.

Fareleiro, Oleiro... Carnavais!

Por Rafael José Adalid Rodríguez
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O
delegado territorial
da Xunta en Lugo,
José Manuel Balseiro,

presentou o proxecto e desta-
cou que este é o tramo con
maior intensidade de tráfico
da rede de estradas autonó-
micas na provincia, cunha
media de 10.000 vehículos ao
día, dado que constitúe o ac-
ceso preferente á cidade polo
leste e sirve tamén para ac-
ceder ao hospital Lucus Au-
gusti e á autovía A-6.
Balseiro explicou que neste
tramo realizarase un acondi-
cionamento integral, con fre-
sados localizados nos puntos
que presenten maior dete-
rioro e a renovación da capa
de rodadura en toda a lonxi-
tude. A Axencia Galega de In-
fraestruturas —dependente
da citada consellería— lici-
tará e adxudicará as obras nas

vindeiras semanas coa previ-
sión de que estean executa-
das neste mesmo ano.

A Xunta investirá tamén
188.500 euros noutros proxec-
tos de mellora que se acome-
terán próximamente na mesma
estrada. Vanse repintar as mar-
cas viarias nos 37 quilómetros

que separan Castroverde e A
Fonsagrada, co fin de mellorar
a visibilidade e reforzar a se-
guridade viaria. Igualmente,
realizará obras de mellora en
Castroverde, entre os puntos
quilométricos 15+200 (Arcos)
e o 21+000, onde finaliza a
travesía da localidade.

José Manuel Balseiro, durante a presentación do proxecto .

Arranxo da travesía de San Eufrasio, 
a de maior intensidade de tráfico

A
dif solicitara á Direc-
ción Xeral de Patrimo-
nio Natural a

autorización necesaria para
levar a cabo a estabilización
dos noiros de once trinchei-
ras da vía da citada liña na
que se produciron desliza-
mentos. Os traballos, que se
efectuarán entre os puntos
quilométricos 34+750 e
43+220, teñen como obxec-
tivo restituír os parámetros
de estabilidade e seguridade
óptimos, así como evitar o
deterioro das infraestruturas.
O informe precisa que este
proxecto non se localiza no
marco de ningún espazo na-
tural protexido nin afecta a
áreas protexidas da Rede Na-
tura 2000. Tampouco se apre-
cia incidencia sobre especies
pertencentes ao catálogo ga-

lego de árbores singulares. 
A Xunta vén demandando

a mellora das conexións fe-
rroviarias na comunidade ga-
lega, entre elas a moderniza-
ción da liña entre Lugo e Ou-
rense, para proporcionarlles
aos cidadáns uns servizos máis
eficientes, competitivos e me-

llor adaptados ás súas nece-
sidades. O Goberno galego
defende a prioridade da co-
nexión de Lugo con Madrid
en alta velocidade, a través
de Monforte e Ourense, es-
tendendo así os beneficios
económicos e sociais do AVE
á provincia lucense. 

Estación do tren en Monforte.

A liña de tren entre Monforte e
Ourense será reparada

O
alcalde de Monforte,
José Tomé Roca,
acudiu a unha pro-

dutiva e interesante reunión
no Ministerio de Fomento,
en Madrid, na que se presen-
taron as últimas novidades
do Corredor Atlántico de
Mercadorías, nun acto presi-
dido polo ministro de Fo-
mento, José Luis Ábalos.

A exposición pública do
proxecto correu a cargo de
José Javier Izquierdo, secre-
tario xeral de Infraestruturas
do citado Ministerio. Tras el,
interveu Isabel Pardo, presi-
denta do ADIF, para explicar
polo miúdo as múltiples va-
riantes coas que conta o pro-
xecto, que está dotado, a
través de fondos europeos,
cunha inversión total de
41.000 millóns de euros.

En concreto, entre outras,
tamén se falou das melloras
que se levarán a cabo na
liña que afecta a Monforte,
que é a que parte de Venta
de Baños e transcorre por
León-Ponferrada-Monforte de
Lemos-Ourense-Vigo-A Coru-
ña. Neste senso, estase xa a

traballar nesta liña, ben fa-
cendo estudos de mellora
nalgúns tramos, ben come-
zando a desenvolver proxec-
tos noutros. O importante é,
en verbas do Alcalde, “que o
plan sobre o Corredor Atlán-
tico está xa enriba da mesa,
reflexado en documentos con-
cretos. É dicir, o Corredor é
xa unha realidade documental
sobre a que se está a traba-
llar, co obxectivo de poñelo
en marcha a medio prazo”.
Un proxecto que estará in-
cluído no novo período or-
zamentario europeo 2021-
2017.

Do mesmo xeito, José
Tomé Roca resaltou, en rela-
ción ao Corredor Atlántico,
que “é moi boa noticia para
a cidade, porque Monforte
será un dos dous nodos lo-
xísticos, xunto con Ponfe-
rrada, que figura na liña Ven-
ta de Baños-Vigo-A Coruña”.
O cal implica que Monforte
contará, se todo vai segundo
o previsto, cunha plataforma
ferroviaria de altas presta-
cións que canalizará un gran
volume de mercadorías.

O alcalde de Monforte
valora moi positivamente
a presentación do Corredor
Atlántico de Mercadorías

O alcalde de Monforte co delegado do Goberno, Javier Losada.
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A
concelleira de Benestar
e Igualdade do Concello
de Quiroga, Ana Núñez

García, presentou o IV Plan de
Igualdade de Oportunidades
entre Mulleres e Homes 2019-
2023 do Concello de Quiroga.
Este acto tivo lugar o pasado
día 8 de marzo, Día Interna-
cional da Muller. O Plan foi
presentado previamente no
Pleno da Corporación Munici-
pal e foi aprobado por unani-
midade por todos os grupos
políticos, PP, PSOE e BNG.
Este plan recolle un conxunto
de obxectivos, medidas e ac-
cións, planificadas e con co-
herencia entre elas, para
avanzar no alcance de igual-
dade de dereitos e oportuni-
dades entre mulleres e homes.
O Concello de Quiroga foi dos
primeiros de Galicia en contar
cun Centro de Información a

Muller (CIM) que funciona
dende o ano 2004 e cuxa fun-
ción principal consiste en in-
formar e asesorar as mulleres
e ao colectivo LGTBI para o
exercício eficaz dos seus de-
reitos, prestándolles apoio
psicosocial e dándolles a co-
ñecer os recursos disponibles
na nosa comunidade.

Igualdade de oportunidades
en Quiroga

A
s igrexas de san Antón
de Vilanuíde e Santa
Eulalia de Bendollo

contan cunha nova cuberta
de lousa. Estes arranxos for-
man parte do convenio asi-
nado entre o Concello de
Quiroga e o Bispado de
Lugo no pasado mes de de-
cembro para o arranxo de
tres igrexas parroquiais no
municipio. Cun importe de
50.470 €, dos que 21.000 €

son aportados polo Concello
de Quiroga, arranxáronse as
igrexas de San Antón de Vi-
lanuíde, Sta Eulalia de Ben-
dollo e Santiago de
Augasmestas. O rexedor
local Julio Álvarez, acompa-
ñado do enxeñeiro munici-
pal achegouse ata Vilanuíde
e Bendollo para supervisar
as obras que se acometeron
nestes dous templos parro-
quiais.

Arranxos en igrexas

A
corporación municipal
aprobou o orzamento
xeral para o exercicio

económico 2019. Contempla
máis de 3.500.000 €, nos que
se inclúe partidas para unha
nova licitación do servizo de
Axuda a Domicilio e o finan-
ciamento para o futuro xeo-
parque Montañas do Courel. O
alcalde presidente destacou a
baixada significativa en case
catro puntos nun ano do en-
debedamento nestes orza-
mentos, que se aprobaron coa
abstención dos grupos da
oposición.

Nesta mesma sesión apro-
bouse un recoñecemento ex-

traxudicial de créditos e o
expediente de réxime retri-
butivo na situación de inca-
pacidade temporal do persoal
ao servizo do Concello de
Quiroga. Tras a aprobación
da urxencia a sesión plenaria
rematou coa aprobación uná-

nime do novo Plan de Igual-
dade de Oportunidades Mu-
nicipal entre mulleres e homes
2019/2023 e das modifica-
cións suxeridas por Inspección
de Servizos Sociais do Regu-
lamento de Funcionamento
do Centro de Día.

Sesión plenaria no Concello de Quiroga.

Quiroga aprobou o orzamento municipal

O
Ministerio de Fo-
mento está a traba-
llar no arranxo do

firme da N-120 ao seu paso
polo concello de Quiroga.
Nun paquete de actuacións
de emerxencia que o Ministe-
rio de Fomento aprobou o pa-
sado 13 de decembro, cun
orzamento de 1.200.000
euros, incluíase a reparación
da estrada N-120 xunto coa
N-540, que comunica Lugo e
Ourense por Chantada, a N-VI
en Lugo e a N-634 na Mariña. 

No caso da N-120, o tramo
para reparar inclúe todo o
territorio de Quiroga. É o que
comprende entre o quilómetro
480 e o 526, é dicir, entre a
parte do termo municipal de
Quiroga máis próxima á co-
marca de Valdeorras e Mon-
forte de Lemos. Trátase de
46 quilómetros que inclúen
algúns dos tramos en peor
estado desta estrada, cuxo
asfalto deficiente leva tempo
provocado protestas dos con-
dutores que usan habitual-
mente esta ruta entre Ponfe-
rrada e Ourense. 

No mes de decembro a
corporación municipal de Qui-
roga aprobaba unánimemente
unha moción do grupo po-
pular solicitando ao Goberno,
titular da estrada, o seu
arranxo. No tramo máis pro-
blemático polo número de
accidentes, o da subida da
Frieira, cambiouse a capa de
rodaxe e arranxouse tamén
na zona da Brence. Agora
comezouse a traballar na
zona de Quiroga tanto na
parte da Labrada como por
Montefurado. Un traballo máis
que necesario, xa que o firme
desta estrada colocado no
ano 2006, estaba cheo de

fochancas e os centos de
condutores que circulan por
ela a diario non deixaban de
manifestar as súas queixas.

Fomento tamén ten previsto
mellorar o túnel de Montefu-
rado para cumprir a obrigación
que marca a Unión Europea
de que os túneles da rede de
estradas do Estado cumpran
uns estándares de seguridade
en canto a lonxitude, tránsito
medio de vehículos, sistemas
de ventilación artificial, dis-
positivos de control dos con-
taminantes emitidos polos ve-
hículos, dispositivos de de-
tección do lume e sinistros
de tráfico e iluminación.

Fomento repara a estrada N-120 ao
seu paso por Quiroga

Obras de mellora na estrada nacional 120.
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C
omezaron as obras de
ampliación do Museo
de Xeoloxía e Paleon-

toloxía de Quiroga. A am-
pliación permitirá exhibir
unha ampla serie de pezas
que agora non poden mos-
trarse ao público por falta de
espazo. As obras permitirán
o ensanche do museo polos
dous laterais e tamén pola
parte traseira, polo que
todas as súas salas terán
maior amplitude. Ademais
crearase unha nova sala que
servirá para proxeccións au-
diovisuais.

O proxecto de ampliación
está orzamentado en 71.000
euros, cantidade que será su-
fragada en gran parte polos
fondos Leader que manexa o
GDR Ribeira Sacra-Courel. A
parte da obra que comezou e
foi supervisada polo alcalde
de Quiroga, Julio Álvarez, e
polo enxeñeiro municipal,
esta a realizala unha empresa
local. Outra parte será aco-
metida polos traballadores
do obradoiro SilLor.

A primeira das cinco salas
do museo está dedicada a
formación do territorio de
Galicia, coa análise do pre-
gamento de Campodola-Lei-
xazós. O contido desta tamén
conta cunha colección de mi-

nerais e rochas procedentes
da bisbarra, que pretende
ampliarase.

A segunda sala centrase
na historia paleontolóxica.
Aquí amósanse diferentes fó-
siles animais todos eles po-
boadores da nosa serra, entre
os que destacan o esqueleto
completo dun oso das ca-
vernas. O proxecto de am-
pliación contempla que aco-
lla a colección de fósiles re-
collida en diferentes puntos
da comarca polo biólogo Ma-
nuel García Ávila e cedida
ao concello.

A terceira sala é a da idade
dos xeos, representada por
cantos de depósitos glaciares
recollidos na zona da Lucenza,
que se ampliará coa estalag-

mita da Cova de Arcoia, que
permitiu estudar a secuencia
climática.

A cuarta das salas centrase
nas primeiras ocupacións hu-
manas da zona. Nesta sala
pódense ver dez cranios dos
primeiros humanos e ferra-
mentas líticas do Paleolítico
e do Neolítico, atopadas na
zona da Hermida e na que se
contempla albergar a recons-
trución da muller prehistórica
coñecida como Elba (a pastora
do Courel), cuxos restos foron
descubertos hai anos nunha
cova da serra do Courel.

A última sala, na que se
expoñen bloques de distintos
minerais collidos na zona que
representa a parte da nosa
minería, tamén se ampliará.

Quiroga amplia o Museo de Xeoloxía

Estado actual das obras do museo.

O
Concello de Quiroga
está rematando a or-
ganización da edición

XXXVII Feira do Viño, que terá
lugar os días 20 e 21 de abril.
A casa consistorial acolleu a
primeira reunión na que se
organizan todas actividades
que inclúe esta festa do viño,
na que se engloban o con-
curso “Quiroga de Tapas” e a
carreira popular. Coincidindo
con esta celebración Quiroga
acollerá un ano máis o Cer-
tame Celtibérico de Bandas
de Gaitas, na que xa será a
súa IV edición.

Sete son os colleiteiros que
se anotaron para participar.
Os requisitos mínimos que se
lle esixían para poder parti-
cipar era que os viños tivesen

unha graduación alcohólica
mínima de 12 º para o viño
branco e de 11,5 º para o
viño tinto. E unha acidez vo-
látil máxima de 0,5 gr. acéti-
co/l. para o viño branco e de
0,6 gr. acético/l. para o viño
tinto. En canto á cantidade,
fixarase unha cantidade mí-
nima de 200 botellas de viño
branco e 250 botellas de viño
tinto para presentar na feira,
e outra cantidade igual ou
superior na adega. Estes sete
colleiteiros inscritos deberán
aboar a cantidade de 100 € e
entregar mostras do viño ins-
crito que terá que superar
dúas probas, unha análise or-
ganoléptica e unha cata po-
pular polos membros da Con-
fraría do Viño de Quiroga.

Quiroga prepara a XXXVII
Feira do Viño

Participantes na edición anterior da feira.
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A
deputada nacionalista
por Ourense, Noa Pre-
sas, defendeu  no Par-

lamento Galego a petición
dun informe do Consello de
Contas respecto do proxecto
Life Rexenera Limia en cuxo
convenio participa a Xunta
de Galicia “por mor da preo-
cupación trasladada polos
colectivos ecoloxistas, gan-
deiros e agricultores diante
da contaminación da Limia e
o aparente fracaso do Rexe-
nera Limia, que ten recabado
importantes recursos econó-
micos sen parecer ter resul-
tado nin cumprimento das
esixencias. Debemos saber
que se está facendo, canto
custa e o seu resultado para
impulsar novas propostas
que axuden ao futuro da
Limia conxugando a activi-

dade agrogandeira e a res-
tauración ambiental”.

Presas amosouse satisfeita
por un paso “que debe ser o
primeiro doutros para axudar
a buscar consensos e solu-
cións responsables que non
se baseen nin na criminali-
zación dos gandeiros ou do
ecoloxismo nin no confor-
mismo do Partido Popular res-

pecto da xestión dos residuos,
tamén urbanos. É o momento
de facer propostas responsa-
bles, queremos que As Con-
chas este verán non volva
estar contaminado e queremos
que a zona sexa saneada para
poder ter un modelo agro-
gandeiro sostibel e garante
de futuro que sexa motor
económico e de traballo”. 

O BNG demanda unha auditoria sobre
o proxecto Rexenera Limia

A deputada do BNG Noa Presas

O
concello ourensán de
Bande, polo seu em-
prazamento preto do

parque natural Baixa Limia-
Serra do Xurés e das rutas
dos camiños de San Rosendo
e da Vía Lusitana que enla-
zan co Camiño de Santiago,
é estratéxico para o turismo
e precisa dunhas infraestru-
turas axeitadas para atender
a demanda turística. Por esta
razón, a Consellería de Cul-
tura e Turismo e o Concello
de Bande asinaron un conve-
nio de colaboración, por un
importe de 48.400 euros,
para realizar obras da con-
torna do albergue municipal.

A delegada da Xunta en
Ourense, Marisol Díaz Mou-
teira, acompañada do alcalde
de Bande, José Armada, su-
pervisou as obras executadas
no albergue, cuxa posta en
marcha requiriu que se lle

dotase dun aparcadoiro e do
acondicionamento do seu ex-
terior, incluíndo a mellora
dos seus accesos. O obxecto
desta actuación é mellorar a
atención aos peregrinos e vi-
sitantes no concello, com-
pletando e mellorando a súa
oferta de aloxamento, o que
repercutirá na mellora da ima-
xe de Galicia e, nomeada-
mente, de Bande. O proxecto

incluíu o acondicionamento
do pavimento exterior, para
mellorar así os seus accesos
e a zona de aparcadoiro. Esta
zona dotouse dun pavimento
de formigón cepillado e para
delimitala colocouse tres fia-
das de lastra. Ademais, os
traballos de mellora tamén
consistiron no acondiciona-
mento e embelecemento dos
muros existentes.

Bande impulsa o albergue turístico

A actuación tamén afectou ao aparcadoiro.

O
director xeral de Gan-
daría, Agricultura e
Industrias Agroali-

mentarias, José Balseiros, reu-
niuse  con representantes de
diferentes colectivos de agri-
cultores, gandeiros, regantes
e ecoloxistas da comarca ou-
rensá da Limia. Neste encon-
tro escoitou as súas demandas
e inquedanzas en relación con
asuntos como a xestión de re-
siduos gandeiros, o impulso
aos regadíos e a mellora das
canles de drenaxe da zona.

Na xuntanza participaron
técnicos das consellerías do

Medio Rural e de Medio Am-
biente, Territorio e Vivenda,
así como da Deputación de
Ourense. Tamén, responsables
do Centro Tecnolóxico da Car-
ne, das asociacións de produ-
tores de pataca, representantes
da Asociación de empresarios,
gandeiros e agricultores da
Limia (Adegal), das comuni-
dades de rega e da Indicación
Xeográfica Pataca de Galicia.
Ademais, asistiron portavoces
de diversos colectivos ecolo-
xistas, tales como Auga Limpa
Xa e o Movemento Ecoloxista
da Limia (MEL).

Demandas do sector
agrogandeiro e dos
ecoloxistas da Limia

Xuntanza de diversos colectivos da Limia.

O
recentemente falecido
presidente de honra de
La Región xa ten a súa

avenida no concello da Pobra
de Trives. A proposta que o al-
calde da Agrupación Trivesa In-
dependente, Domingo Diéguez
González, levou ao pleno saíu
adiante cos sete votos de ATI
e PP, e a abstención do edil de
Son de Trives. O acordo deberá
ser sometido a información pú-
blica durante 20 días.

O texto que recibiu o visto
e prace da Corporación foi o
seguinte: "José Luis Outeiriño
Rodríguez, á parte de ser un
dos editores que marcou época
non xornalismo dá provincia

de Ourense, creando La Región
Internacional non ano 1966,
foi ou impulsor dá estación de
montaña de Cabeza de Manza-
neda. Foi non ano 1972 cando
se construíu a única estación
de montaña de Galicia ou que
permitiu a socialización dá
práctica do esquí en Galicia e
tamén non Norte de Portugal.
A actividade desenvolta por
Meisa foi ou motor dá economía
do Macizo Central". O docu-
mento continúa expondo unha
proposta de acordo para "apro-
bar a denominación dunha tra-
vesía sita na cabeza de Manza-
neda co nome de José Luis Ou-
teiriño Rodríguez".

Avenida en Trives para José
Luís Outeiriño
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A
delegada territorial da
Xunta en Ourense, Ma-
risol Díaz Mouteira, vi-

sitou  o concello de Muíños
para comprobar as obras de
ampliación, reforma e equi-
pamento executadas na resi-
dencia de maiores ‘Virxe da
Clamadoira’ grazas a unha
achega de 405.000 euros do
Goberno galego. Díaz Mou-
teira acompañada do al-
calde de Muíños, Plácido
Álvarez Dobaño, supervisou
os traballos realizados na

planta baixa desta infraes-
trutura municipal xestio-
nada pola Fundación San
Rosendo que lle permitiron
incrementar 20 prazas, pa-
sando das 39 que tiña auto-
rizadas a un total de 59
prazas para maiores e de-
pendentes. As obras realiza-
das na residencia de maiores
da parroquia de Mugueimes,
en Muíños, foron financiadas
pola Xunta a través das Con-
sellerías de Política Social e
do Medio Rural.

A residencia de maiores de
Muíños amplíase

Marisol Díaz con Plácido Álvarez e residentes.

E
n Marea reclamou a co-
rrección das deficiencias
que presenta o decreto

da Xunta no que se declara a
Ribeira Sacra como Ben de In-
terese Cultural (BIC). Segundo
explicou ánxeles Cuña na Co-
misión de Educación e Cultura
do Parlamento, no escrito do
Executivo autonómico, apro-
bado o 27 de decembro, in-
clúense 70 bens protexidos,
pero quedan fóra 55 elemen-
tos patrimoniais que merecen
igualmente ser recoñecidos
como BIC.

Os 55 bens desprotexidos
repártense entre 15 concellos
das provincias de Lugo e Ou-
rense: Carballedo, Castro Cal-
delas, Chantada, Monforte, No-
gueira de Ramuín, Pantón, Pa-
radela, Portomarín, Ribas de
Sil, O Saviñao, Sober, Taboada,
Parada de Sil, A Teixeira e A
Pobra de Trives. ánxeles Cuña
citou a Dieter Moure, presidente
da asociación O Sorriso de Da-
niel, que traballa na protección
da arte románica, indicando
que “non hai románico maior
ou menor, hai un único libro
do que non convén esgazar
ningunha das súas fermosas
páxinas. Os máis de 50 edificios
románicos que quedaron fóra
desa declaración BIC chaman
a berros por nós”. Así, defendeu
que “máis alá do amparo le-
xislativo que todos estes bens
merecen, cómpre subliñar que

para garantir a protección e
recuperación do patrimonio
precísase máis. Precísase fo-
mentar o aprecio polas nosas
expresións culturais e precísase
recuperar o rural. O románico
ten que servir como motor de
desenvolvemento económico
para unha zona moi castigada
demográficamente”.

“As políticas neglixentes da
Xunta levan demasiado tempo
poñendo en perigo o patrimonio
galego. Segundo parece, ao Go-
berno de Núñez Feijóo non lle
preocupa o suficiente o noso
rico legado cultural, como de-
mostra o feito de que todos os
anos teñamos que denunciar a
deterioración de centos de bens
patrimoniais de enorme valor”,
afirmou a deputada de En Marea.
Entre as propostas para mellorar
esta situación expostas por
Cuña figuran que a catalogación
do patrimonio se poida con-
sultar na rede, inspeccións pe-

riódicas que permitan planificar
as intervencións ou a publica-
ción no DOG dos horarios de
visitas dos BIC.

Ánxeles Cuña engadiu que
“o Goberno do PP non entende
que o patrimonio cultural, que
condensa os valores, as tradi-
cións e as manifestacións ar-
tísticas dun pobo, é un rico
legado que temos a obriga de
preservar, difundir e legar ás
xeracións futuras. Non entende
que o patrimonio conta cun
inmenso potencial para xerar
oportunidades de crecemento
social e económico que con-
tribuirían a fixar a poboación
no territorio. Tampouco en-
tende que o seu coidado nos
compete a todas, pero moi es-
pecialmente ás diferentes ad-
ministracións, que deben poñer
os medios materiais e humanos
necesarios para que o mante-
mento e a divulgación do noso
patrimonio sexa posible”.

A deputada Ánxeles Cuña.

En Marea reclama a inclusión de 55 elementos
patrimoniais no BIC da Ribeira Sacra
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E
n Marea denunciou ante
a Fiscalía de Medio Am-
biente da provincia de

Ourense o problema ao que
está sometida a comarca da
Limia por mor da produción
gandeira en intensivo e polos
residuos que está a xerar. “A
Xunta de Galicia, a través das
consellerías de  ten que darlle
Medio Rural e Medio Ambiente
ten que darlle solución a este
problema”, considerou o depu-
tado no Parlamento Davide
Rodríguez, quen estivo acom-
pañado polo candidato de En
Marea ao Congreso por Ou-
rense, iván Olmos e polo mem-
bro do Movemento Ecoloxista
da Limia, Manuel García.

Davide Rodríguez anunciou
a petición de documentación
á Xunta que será aportada ás
dilixencias que vai abrir a fis-
calía. “Esa documentación é
relativa ás medidas que a con-
sellería tomou con respecto

ás esterqueiras, aos envases
dos produtos que están apa-
recendo ciscados por toda A
Limia, e ás empresas que están
a reciclar os xurros que se
xeran en toda a provincia. Non
sabemos que están a facer con
eles”, indicou. 

No tocante ás medidas a
tomar, o deputado de En Marea
solicitou a apertura dunha in-
vestigación para depurar res-
ponsabilidades sobre a conta-
minación das augas da comar-
ca, a publicación dun decreto
de obrigado cumprimento para
regular estes residuos agro-
gandeiros, a posta en funcio-
namento dunha planta de tra-
tamento que leva anos pechada
e que se fixo con fondos euro-
peos, a elaboración dun censo
actualizado sobre a carga gan-
deira que soporta A Limia, a
ordenación das explotacións
existentes, unha revisión das
superficies asociadas  ao retiro

dos xurros para ser adecuadas
ao tamaño das propias explo-
tacións e un control exhaustivo
das empresas de transporte.
“Non imos en contra de nin-
gunha empresa, pero si deste
modelo de produción e das
políticas agroambientais que
vén desenvolvendo a Xunta de
Galicia”, afirmou Rodríguez. 

Pola súa banda, Iván Olmos
apuntou que “temos que esi-

xirlle ao Goberno do Estado
que haxa máis fondos públicos
adicados á xestión de residuos.
O orzamento destinado a esta
materia foi recortado nos úl-
timos anos e deben aumen-
tarse os recursos para que as
Comunidades Autónomas poi-
dan xestionar mellor os resi-
duos e protexer as zonas que
están sendo altamente con-
taminadas".

En Marea denuncia ante a Fiscalía de Medio Ambiente a
contaminación da comarca da Limia polos xurros 

Davide Rodríguez manifestou o seu descacordo coas políticas agrogandeiras
da Xunta.

O
concelleiro de urba-
nismo do PP, Cudeiro
Mazaira, protagonista

durante o PXOnazo  do exal-
calde  Manuel Cabezas, e cuxo
maior mérito está en fundir
unha empresa pública como
Urbaourense deixando unha
débeda de máis de 23 millóns
de euros, volve ser o instru-
mento ao servizo do Partido
Popular para tal fin. Non lles
chega con provocar o maior
problema da historia desta ci-
dade co cambiazo do PXOM se
non que agora pretenden reme-
morar un capítulo semellante.

O intento do goberno popular
de aprobar o PXOM pola porta
de atrás demostra que ademáis
de ineptos, por non ter some-
tido á deliberación do Pleno a
aprobación provinsional durante
o que levamos de mandato,
teñen poucos escrúpulos, es-
cudándose en informes do Con-

sello Consultivo. Este intento
de aprobar provisional o PXOM
a dous meses das elecións pon
ao concello no disparedeiro,
toda vez que calquera recurso
xudicial contra esta aprobación
pode acabar demorando e dando
ao traste coa necesaria apro-
bación dun instrumento que
ten 33 anos de antiguidade,
para un concello que precisa
un novo plan e seguridade xu-
rídica para poder desenvolverse
social e económicamente.

Dende a caída do PXOM de
2003, elaborado e aprobado
polo Partido Popular e ilegali-
zado pola xustiza, o Bloque
Nacionalista Galego ven recla-
mando a elaboración dun novo
documento cun modelo de ci-
dade non baseado na especu-
lación e a través dun proceso
participativo.

O Partido Popular que tanto
reclamou transparencia e par-
ticipación cando estaba na
oposición ten agora unha opor-

tunidade de demostrar que era
verdade e non electoralismo.
É máis importante que o do-
cumento sexa participado por
tod@s a que se aprobé con
premeditación e alevosía.

O BNG pídelle ao PP que
explique públicamente qué mo-
dificacións plantexa no docu-
mento e cal é a profundidade
das mesmas. Do mesmo xeito
os veciños de Ourense teñen
o dereito de coñecer todas es-
tas modificacións independen-
temente de que realizaran ou
non propostas de modificación
a través das elgacións.

O BNG propón que sexa a
nova corporación a que poña
en marcha unha fase nova e
un proceso de explicación pú-
blica a colectivos e organiza-
cións de todo tipo sobre esas
modificacións que se plantexan
ao documento da aprobación
provisional.

Ourense desde Parada de Piñor.

O BNG acusa ao PP de ir contra os intereses de Ourense

A
comisión de porta-
voces socialistas da
Mancomunidade do

Ribeiro denuncia que este
órgano presidido polo al-
calde do Partido Popular
de Leiro, Francisco José
Fernández, da un trato de
favor o Concello de Ar-
noia, aínda que este o
negue. Os socialistas ex-
plican que o goberno mu-
nicipal deste municipio de
O Ribeiro recada por taxas
nos servizos do lixo
46.135 euros, namentres
que a mancomunidade,
que é a que presta o ser-
vizo, factúralle polo
mesmo 37.000. Para os so-
cialistas, isto supón toda
unha irregularidade, pois
entenden que un concello
non pode mediante taxas
recadar máis do que custa
o servizo e neste caso o
Concello de Arnoia está
recadando segundo as ci-
fras oficiais 9.135 euros
de máis.

O PSdeG-PSOE na man-
comunidade vén denun-
ciando dende outubro de
2018 irregularidades na
xestión da mesma e en pa-
labras dun dos seus vocei-
ros “este caso é a proba
evidente de que o custo
real do servizos de lixo de
Arnoia é de 46.135 euros
como afirmábamos dende
o principio e que negan
desde a mancomunidade
e, en particular, o seu al-
calde”. Ao entender dos
socialistas “entre o presi-
dente da mancomunidade
e o alcalde de Arnoia ma-
nipulan a repartición de
custos dos servizos impu-
tables aos concellos, dando
lugar a favoritismos, falta
de equidade e privilexios
entre concellos”.

O PSdeG ve
irregularidades
nas taxas do
lixo en Arnoia
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Guía Gastronómica

G
alicia  Gourmet pre-
senta no mercado
desde hai 20 anos

produtos de Galicia de cali-
dade. Durante máis dunha
década relacionáronse con
persoas de diferentes re-
xións, idades e culturas, cun
trazo común, o gusto pola
boa alimentación, a gastro-
nomía de Galicia, o interese
e a curiosidade por probar
novos produtos. 

A sede social trasladárona
de Madrid a Galicia, cunha
dobre intención; abaratar cus-
tos de estrutura e poder ofer-
tar os mellores produtos e
prezos e estar máis preto dos
produtos estrela, os produtos
galegos. O obxectivo inme-
diato é continuar  testando e
investigando en todos os re-
cunchos de Galicia, novos
produtos, dignos dos clientes.
Produtos naturais,  enxebres,
tradicionais e ecolóxicos. Car-
nes galegas, queixos, embu-
tidos e salgados; conservas,
salgaduras e  encurtidos; acei-

tes, peixes e mariscos; mar-
meladas e mel de Galicia; pa-
nadería e repostería; produtos
para  celíacos. Ecolóxicos e
de tempada. Bebidas. Como
especialidade o polbo. A tenda
Galicia  Gourmet está na rúa
Marcelo Macías 40, de Xinzo
de Limia. 988 680 781.
info@productosdegalicia.com

Desde este mes Galicia
Gourmet representa na pro-

vincia de Ourense a  Gastró-
noms, cociña para cociñeiros,
de Jordi  Margall  Grau, catalán
de  Castelló  d´  Empúries, en
Xirona. Unha mostra desta
cociña presentouse na Socie-
dade gastronómica Cen Graos
de Ourense a hostaleiros da
capital. Trátase de cociña
preparada, para que os coci-
ñeiros profesionais lle den o
toque final.

Degustación na sede gastronómica Cen Graos.

Cociña para cociñeiros

C
afetería Santa abriu
na rúa Greco 6 do ba-
rrio ourensán do

Couto. É un dos mellores lo-
cais do contorno. Dispón de
ampla terraza exterior e no
seu interior adornan as pa-
redes sete litografías sobre
lenzo con temas de Ourense
realizadas por  Xoán Neira. O
establecemento ten dúas

zonas diferenciadas, boa ilu-
minación, calefacción e aire
acondicionado. Ofrécense
viños de todas as denomina-
cións de orixe; almorzos con
diversa bolería e torradas;
tapas, bocadillos, xeados e
pronto pratos combinados.
Está á fronte da xerencia
Antonio  Nurchi un clásico
en hostalería.

Abriu Santa en 
rúa Greco

Antonio  Nurchi, primeiro pola esquerda, con clientes habituais.
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O
secretario xeral do
PSdeG, Gonzalo Caba-
llero, destacou trala

aprobación das candidaturas
socialistas por parte do Co-
mité Federal, a mostra de “re-
novación e capacidade” que
presenta o partido en Galicia
para reforzar a maioría de
Pedro Sánchez.

“Estamos preparados”, re-
saltou o líder dos socialistas
galegos, quen apelou ao com-
promiso co traballo para que
Pedro Sánchez “siga sendo pre-
sidente cunha maioría máis
ampla e sólida” e, así, poida
“desenvolver un proxecto de
progreso” para todos.

Ademais, o máximo dirixente
do PSdeG puxo en valor o feito
de que catro mulleres concorren
como cabezas de lista ao Con-
greso nas catro provincias ga-
legas. “É unha mostra do noso
compromiso coa igualdade real

e do noso compoñente femi-
nista”, enfatizou.

Por último, Gonzalo Caba-
llero amosouse convencido de
que as listas dos socialistas
galegos presentan “os mellores
perfís”, de persoas “preparadas
e capaces” de cara ás eleccións
xerais do vindeiro 28 de abril.

En canto ao Congreso, a
provincia da Coruña está com-
posta por Pilar Cancela, Pablo
Arangüena e Montse García;
mentres que Ana Prieto liderará
a lista de Lugo por diante de
Sonsoles López Izquierdo e Ja-
vier Cerqueiro. Marina Ortega
concorre en Ourense xunto con
Adolfo Pérez Abellás e Uxía

Tizón; e en Pontevedra a lista
a encabeza Olga Alonso, con
Guillermo Meijón e Ángeles
Marra nos seguintes postos.

Para o Senado, na Coruña
irán Antonio Vázquez, Obdulia
Taboadela e Julio Barros; en
Lugo César Mogo, Pilar García
Porto e José Luis Raposo; en
Ourense son Juan Carlos Fran-
cisco Rivera, Marina Tallón e
Eva Maldonado; e en Ponteve-
dra Modesto Pose, Margarita
Adrio e Daniel Chenlo.

Ademais, de cara ao Parla-
mento Europeo, o lalinense
Nicolás González Casares con-
correrá no número 9 da lista
encabezada por Josep Borrell.

Gonzalo Caballero destaca a
"renovación e capacidade" das

candidaturas socialistas en Galicia
Pilar Cancela, Ana Prieto,

Marina Ortega e Olga Alonso
encabezan as listas ao Con-
greso das catro provincias, o
que amosa a “compoñente

feminista” do PSdeG

A
cita electoral do 28 de
abril é unha “oportu-
nidade” para que Ga-

liza recupere voz propia no
Congreso e para iso o BNG
presenta as persoas que li-
deran o que a portavoz na-
cional, Ana Pontón, definiu
como candidatura de país,
“que transcende as propias
siglas do Bloque para ser un
proxecto común en defensa
dos intereses dos e das ga-
legas, un proxecto ambi-
cioso de país”.

Esa “candidatura de país”
que se presenta para “sumar

por Galiza” está encabezada
por Nestor Rego na Coruña,
Maite Ferreiro en Lugo, Iago
Tabarés en Ourense e Carme
da Silva en Pontevedra.

O Bloque presenta unha
candidatura con persoas sol-
ventes e comprometidas, “sen
ataduras” que, nun escenario
sen maiorías absolutas, van
marcar a diferencia a favor
de Galiza. “Non me cansarei
de dicilo: É máis útil para os
galegos e as galegas 1, 2, 3
deputados do BNG  que 23
atados de pés e mans ás forzas
estatais”, recalcou Pontón. 

"Candidatura de país"
do BNG para darlle voz

a Galiza

A
coalición En Común-Unidas Po-
demos presentou de maneira
oficial a súa candidatura ás elec-

cións xerais do 28 de abril con tres
eixos fundamentais no seu programa:
"Feminismo, ecoloxismo e pacifismo".
Despois de desvincularse de En Marea,
que concorrerá en solitario aos comi-
cios, En Común-Unidas Podemos
adiantou que "de aquí en diante" non
vai pronunciar "unha palabra do pa-

sado" nin dos problemas internos
desta organización.

Na presentación foron anunciados
os cabezas de lista da coalición: o se-
cretario xeral de Podemos Galicia, Antón
Gómez-Reino, pola Coruña; a ex coor-
dinadora nacional de Esquerda Unida
Yolanda Díaz, por Pontevedra; a ex-
concejala no Concello de Ourense Ledicia
Piñeiro, por esta provincia; e a membro
de EU Vanessa Somoza, por Lugo.

En Común-Unidas Podemos
preséntase "feminista,
ecoloxista e pacifista"
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O
s galeguistas pre-
sentan listas nas
catro provincias ga-

legas ao congreso e ao se-
nado, coa ollada posta en
recuperar o peso político
que a Galicia lle corres-
ponde dentro do estado.

Os cabezas de lista para
o congreso serán Xoán Ma-
nuel Rodriguez Bastida (Co-
ruña) Berta Margarita Rol-
dan Pimentel (Pontevedra)
Sara Corral Losada (Ourense)
e José Luis Moñita Martín
(Lugo).

Polo senado Raquel Pi-
llado (Coruña) Daniel Lago
(Pontevedra) Antonio Ma-
nuel Iglesias Fernandez (Ou-
rense) e Saúl Sánchez Freire
(Lugo).

Compromiso
por Galicia
presentase
polas catro
provincias

FUCO PRADO

Marta González, Ana Pastor, Belén Vázquez e Jaime de Olano, candidatos
ao congreso por A Coruña, Pontevedra, Ourense e Lugo respectivamente

Q
ueremos non só ter voz,
senón ter decisión", pro-
clamou a cabeza de lista

ao Congreso pola Coruña, Ana Sei-
jas, en rolda de prensa na que es-
tivo acompañada por Cristina
Pérez  Herráiz (Lugo), Iris  Mal-
vido (Pontevedra) e Millán Brea
Castro (ao Senado por Ourense). O

candidato co número un na lista
ao congreso por Ourense é Iván
Olmos Ferreiro.

Segundo Seijas, tamén  vicepor-
tavoz da coordinadora de En Marea,
a súa é unha "candidatura cento
por cento galega, sen tutelas",
porque "non queremos que ninguén
decida por nós", sostivo.

En Marea al 28-A: "Somos la lista 100% gallega; sin tutelas"

O
presidente do PPdeG,
Alberto Núñez Feijóo,
advertiu de que os

votos sen escano pola divi-
sión nas urnas só favorecen a
Pedro Sánchez e aos seus so-
cios: “A maioría que preferi-
mos un goberno presidido
polo Partido Popular que por
Pedro Sánchez con Podemos e
cos independentistas non po-
demos permitirnos votos sen
escano”. Así, avogou por non
dispersar os esforzos e en
unir o voto no PP: “O que
queira un Goberno do PP que

vote ao PP; o que queira un
Goberno de Pedro Sánchez
que vote a calquera”.

As listas ao Congreso do PP
en Galicia estarán encabezados
por Marta González na Coruña,
Ana Pastor en Pontevedra, Be-
lén Vázquez por Ourense e Jai-
me de Olano por Lugo. Nas
listas ao senado os número do
partido son Miguel Lorenzo
Torres pola Coruña, Miguel Fi-
dalgo Iglesias por Pontevedra,
Ana Belén Vázquez Blanco por
Ourense e  Miguel Ángel Viso
Diéguez por Lugo.

Feijoo chama a unir os
votos no Partido Popular
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D
urante o 2018 Expou-
rense celebrou 13 fei-
ras, 3 das cales

(Xantar, Termatalia e Funergal)
foron  internacionais o que
supón que Expourense organi-
zou a metade das citas inter-
nacionais celebradas en Galicia
o ano pasado. Os 17 eventos
organizados no recinto e a
quincena de competicións de-
portivas reuniron en total a
máis de 113.000 visitas proce-
dentes de 38 países.

Todos os certames contaron
coa presenza de 1.073 expo-
sitores, unha cifra superior á
do ano anterior (940 exposi-
tores) e que indica o bo grao
de fidelización e confianza das
empresas e institucións polos
proxectos levados a cabo por
Expourense. 

Estes datos confirman a Ex-
pourense como unha plataforma
que contribúe, a través da or-
ganización de citas únicas, a
fomentar a competitividade das

empresas galegas e a facilitar
contactos internacionais, sobre
todo en sectores estratéxicos
como o termalismo, a enogas-
tronomía, o turismo activo, a
automoción ou a industria fu-
neraria. Por todo o anterior,
as feiras e eventos promovidos
por Expourense exerceron de
axente dinamizador da activi-
dade económica galega con-
seguindo ademais a involucra-
ción dos empresarios e fomen-
tando o asociacionismo.

Máis de trinta países tiveron representación en Expourense en 2018

Alejandro Rubín, xerente de Expourense, presentou a Memoria 2018.

O
Festival de Jazz de Pri-
mavera de Ourense chega
á súa edición número 23

cunha sensacional escolma de
formacións musicais, e con 11
concertos que se desenvolverán
desde o día 4 de abril ate o 4 de
xuño. No salón de plenos do Con-
cello de Ourense presentouse o
certame coa presenza do alcalde
Xesús Vázquez, e a concelleira de
Cultura, Belén Iglesias, xunto con
Eduardo Rodríguez, responsable
de Café Latino e Marco Vázquez,
da Fundación Florencio Álvarez.

Será unha edición con ampla
presenza de jazz flamenco, da
man de Diego Amador, ou dos
tríos formados por Antonio Serrano,
Josemi Carmona e Javier Colina,
así como por este último acom-
pañado por El Bola e Bandolero.
Un ano máis actuarán en Ourense
recoñecidas figuras do jazz inter-
nacional, coma os saxofonistas
Benny Golson e Charles McPherson,
o trío que forma Dean Brown con
Dennins Chambers e Hadrien Fe-
raud, ou pianista Benny Green,
unha figura emerxente como é a
pianista e vocalista Sarah McKen-
zie, e músicos galegos da talla de
Pablo Castaño, Víctor Prieto e
Abe Rábade. Todos eles actuarán

no Café Latino e as entradas se
poderán adquirir no local.

O certame terá unha das súas
citas estelares o venres 3 de
maio, cun concerto ao aire libre
que ofrecerán The Blues Giants
na praza de Santa Eufemia. Unha
formación integrada por un elenco
de estrelas dentro do mundo do
blues; Jimi Bott, Willie Campbell,
Sugaray Rayford, Albert Castiglia
e Nick Schnebelen, que de seguro
fará as delicias dos aficionados a
este estilo e amantes da música
en xeral

O alcalde de Ourense, Xesús
Vázquez, salientou a importancia
do Festival de jazz de Primavera
de Ourense: “unha cita ineludible
do panorama musical español”
que -dixo- “lle achega á cidade
un valor engadido. É evidente

que temos un festival de jazz que
para si quixeran en moitas cidades.
E o que é máis importante: temos
un certame consolidado e sólido
que cada ano enche de talento a
nosa cidade e proxecta a Ourense
cara ao exterior”, subliñou. 

Neste senso, manifestou: “Ou-
rense ten un potencial cultural
inmenso que debemos apoiar de
xeito firme e decidido. Facémolo
aunando a iniciativa privada, xer-
me deste festival, coa colabora-
ción institucional, e así apostamos
pola música como motor cultural,
turístico. En definitiva, a música
como motor económico”, asegurou
Xesús Vázquez, quen felicitou o
excelente traballo da organización
deste festival por parte de Café
Latino e Fundación Florencio Ál-
varez, xunto co Concello.

Festival de Jazz de Primavera en Café Latino

Presentación do Festival na Casa Consistorial de Ourense.


