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SALVATERRA DE MIÑO

O
IES de  Salvaterra de
Miño participou nunha
competición organizada

conxuntamente pola Alianza
STEM, Amgen Teach y Next-Lab
concretamente na modalidade
STEM Discovery Week 2019 or-
ganizada por SCIENTIX, unha
comunidade para ensinanza das
ciencias en Europa, co proxecto
"A táboa periódica".

Esta é unha iniciativa inter-
nacional que invita a proxectos
e escolas de todo o mundo a
levar a cabo estudios nos campos
da Ciencia, Tecnoloxía, Inxenería
e Matemáticas (STEM). O obxec-
tivo do concurso é facilitar o in-
tercambio entre educadores de
toda Europa e outras partes do

mundo e inspirar a outros mos-
trando unha gran variedade de
pedagoxías de educación STEM,
metodoloxías e prácticas.

O lema da campaña deste ano
é mellorar as prácticas no uso
de recursos innovadores en STEM.

Os 13 gañadores, dos 108
proxectos presentados, atopa-
rémonos na European Schoolnet
en Bruselas o fin de semana do
14-15 de junio. De toda España
fomos o único proxecto selec-
cionado.

Asemade os alumnos de 2º
Bach. de Comunicación Audio-
visual obtiveron a 1ª mención
especial no II festival audiovisual
infantil e xuvenil organizado
polo museo de Pontevedra.

O IES de Salvaterra premiado nunha
competición internacional de

proxectos de ciencias

O
Concello de Salvate-
rra da un paso mais
na liña de aforro

enerxético. Este Concello
leva tempo traballando na
sustitución paulatina de
bombillas de baixo consumo
nas parroquias, e nestes días
deu un paso mais coa firma,
por parte da súa Alcaldesa
Marta Valcárcel, dun conve-
nio coa Deputación de Pon-
tevedra para acceder a través
de fondos FEDER a sustitu-
ción  de todos os puntos de
luz no casco urbano, recinto
amurallado e a substitución
e instalación de caldeiras de
biomasa na Casa do Conce-
llo, Casa de Cultura e no edi-
ficio do Xuzgado de Paz.

Estas inversións enmar-
canse dentro do programa
FEDER – EELL- 20019-000-
559, que conta co financia-
mento do 80% do FEDER,
achega da Deputación Pro-
vincial e coa inversión do
propio Concello, cun importe
global de inversión de  máis
de 300.000€.

O obxecto deste convenio

é a renovación da ilumina-
ción pública exterior ac-
tuando sobre 221 puntos en
casco urbano e 61 no Re-
cinto amurallado, acadando
unha reducción de consumo
de enerxía elétrica da ins-
talación reformada en polo
menos un 30%, coa susti-
tuación de lámpadas actuáis
por outras máis eficientes,
sustitución de luminarias
por outras con maior ren-
demento e lámpadas de me-
nor potencia de tecnoloxía
LED, sustitución de balastros

electromagnéticos por lec-
trónicos, instalación de re-
loxos astronómicos como
sistema de coltrol da ilumi-
nación en horarios noctur-
nos, instalación de sistemas
de regulación de fluxo lu-
minoso mediante pre – pro-
gramación da luminaria.

Ademáis levarase a cabo
a subsitución de caldeiras
cuxo combustible é non re-
novable por caldeiras de bio-
masa acadando unha reduc-
ción do consumo de enerxía
eléctrica.

Máis de 300.000 euros para a
eficiencia enerxética de Salvaterra

E
ste ano o Concello decidiu
dar un paso máis e esten-
der os campamentos de

conciliación do verán, que nun
principio estaban enfocados ao
mes de xullo, tamén a agosto.

Así este ano a oferta esténdese
as catro quincenas, nas que
participan máis de 100 nenos e
nenas, coa opción de aula ma-
tinal e comedor, en colabora-
ción coa ANPA.

Campamentos de verán
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D
a Sociedade Cultural e Despor-
tiva do Condado queremos
transmitir publicamente umhas

breves consideraçons ao respeito da in-
formaçom publicada no dia 13 de junho
de 2019, na ediçom de Vigo do jornal
La Voz de Galicia, sob o título “El PP
pregunta por el patrocinio de la Dipu-
tación a un festival que hace presunta
apología del independentismo”.

1º.- A SCD do Condado organiza a
primeira ediçom do Festival da Poesia
no ano 1981, celebrando-se anualmente
de maneira inenterrupta, exceto num
breve paréntese entre 1996 e 2001,
chegando no dia 31 de agosto à sua
33ª ediçom. Um festival galego e em
galego, no qual se fusiona música e

poesia e onde tenhem intervindo o
melhor da cultura do nosso país e de
outras latitudes do mundo, com des-
taque para a lusofonia.

2º.- Cada ediçom do Festival a nossa
entidade escolhe umha temática: Mi-
graçom, a luita feminista, o Centenário
das Irmandades da Fala, a defesa dos
direitos e liberdades… som algumhas
das questons abordadas nos últimos
anos. Nesta 33ª ediçom, a temática
escolhida é a solidariedade interna-
cionalista, o que em palavras da poetisa
nicaragüense Gioconda Belli chamou
a “ternura dos povos”.

3º.- Ficamos surpreendidas da “per-
gunta” que fai o Partido Popular ao
governo em funçons da Deputaçom de

Ponte Vedra, embora desconheçamos
os termos concretos da mesma, para
além da “informaçom” publicada em
La Voz de Galicia.

A nossa entidade leva concorrendo
a subsidios de distintas instituiçons
praticamente desde a nossa fundaçom,
entre eles os da Deputaçom de Ponte
Vedra governada polo Partido Popular
de Rafael Louzán ou a Junta da Galiza
de Nuñez Feijó. Sobra dizer que cada
euro desses subsidios recebidos foi
justificado com base na lei vigente.

4º.- Desconhecemos a suposta “in-
formaçom” que “maneja” o Partido Po-
pular a respeito da Feira de Artesanato
e Coletivos, na qual tenhem cabida
todas as entidades que o solicitarem,
sempre que se situem no respeito dos
principios que a nossa entidade leva
defendendo desde o franquismo. Nom
nos consta que nengumha das entidades
citadas na notícia solicitassem pôr

banca de material em nengumha das
ediçons do festival.

5º.- Ser independentista NOM é de-
lito. Na SCD nom escondemos os nossos
principios ideológicos e a defesa dos
direitos nacionais como povo e a
defesa do seu direito de autodetermi-
naçom é um deles, é por isso, por
exemplo, que fazemos parte da Plata-
forma apartidária Via Galega.

6º.- Da SCD continuaremos a tra-
balhar em positivo pola nossa língua
e cultura no Condado e na Galiza. 

Até aqui todo o que temos que
dizer sobre esta questom. Temos muito
trabalho por diante como para perder-
mos mais tempo com esta polémica
artificial. 

Aproveitamos para convidar tod@s
a assistir a esta nova ediçom do
Festival da Poesia, no dia 31 de agosto
em Salvaterra do Minho. 

No Condado, 13 de junho de 2019

Manifesto da SCD do Condado, de
Salvaterra

A
capitá do buque Sea Watch 3, Ca-
rola Rackete, ven de ser prendida
pola Guardia di Finanza na illa ex-

tremeira da Lampedusa, baixo unha de-
saquelada e inxusta acusación do Fiscal
de Agrigento (Sicilia), o Luiggi Patro-
naggio, quen acusou dun delicto de re-
sistencia e violencia contra nave de
guerra a unha capitá que apenas cum-
priu co seu deber. O Sea Watch 3 coli-
dira levemente cun barco da devandita
policía italiana cando tentaba atracar
no peirao para salvar a vida dos 40 mi-
grantes que levaba a bordo, despois de
botar tres días ás portas do peirao lam-
pedusiano agardando a licenza para
achegarse á terra sen éxito. Unha li-
cenza rexeitada pola brutaldade do Mi-

nisterio do Interior italiano, xerido polo
extremodereitista Salviani. 

Os sistemas xurídico-penais demo-
cráticos recoñecen o estado de nece-
sidade como circunstancia eximente
de toda responsabilidade criminal.
Quen desenvolve unha conduta tipifi-
cada como delicto ficará libre de toda
culpa se demostra que actuou para
evitar un meirande mal propio ou alleo.
É evidente que a vida de 40 persoas é
un interese ben máis merecente de
protección ca a simple integridade
material dunha nave policial ou mesmo
ca o valor dun autoritario mandado
gubernamental. Nunhas circunstancias,
ademáis, onde a manobra da capitá
non acadaba níveis de risco obxectivo

para a vida ou integridade física dos
tripulantes do buque policial italiano.

A nosa Europa, a vella Italia, están a
vulnerar os dereitos humanos dos mi-
grantes e tamén os de cidadás europeas
como a navegante alemá. Velaí xente
como o viceprimeiro ministro Salvini
ou o fiscal Patronaggio de Agrigento,
quen amosa outravolta como varias Fis-
calías europeas manteñen unha depen-
dencia ou proximidade con cadanseu
Goberno incompatíbeis co sistema de-
moliberal. Canto ao primeiro ministro
italiano, o xurista Giuseppe Conte,
amosa a súa grave ignorancia do Dereito
italiano, europeo e internacional cando
denuncia un suposto e gravísimo in-
cumprimento da Lei pola capitá Rackete.
Professore Conte, u-la presunción de
inocencia? U-la non inxerencia no tra-

ballo da xudicatura
por parte do seu
Goberno?

A capitá Carola
Rackete amosounos
que ela xoga cos
bós. Mentres que o proffesore inope-
rante-a quen chaman primeiro minis-
tro-, o sociópata lombardo e o fiscal
siciliano pertencen ao mundo dos que
sementan o odio e o racismo nunha
Europa que amosa estar tan cega
diante deste caso como cando permi-
te-polo de agora-que tres eurodeputados
cataláns elixidos democráticamente ao
abeiro das leis españolas non poidan
asumir perante o Parlamento de Stras-
bourg, ao que pertencen por lexítimo
mandado democrático.

Todas nós somos a capitá.

Todas nós somos a capitá
Por Xoán Antón Pérez-LemaCadernos da viaxe
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FUCO PRADO

O
concelleiro de Cultura
e Lingua, Fernando
Groba, fai un balance

positivo da terceira edición da
feira do libro de Ponteareas na
que abriron os seus stands
oito librarias e unha editorial
e pola que pasaron as e os es-
critores galegos máis salienta-
bles deste último ano. 

Grazas á feira do libro os e
as ponteareás puideron con-

versar con escritores como
Raquel Castro, Beto Luaces,
Isabel Blanco, María Soliño,
Luís Vallecillo, Manuel Esteban,
Diego Giráldez, Anna R. Fi-
gueirido, Elena Gallego, Arant-
za Portabales, Alberte Momán,
Iolanda Zúñiga, Clara do Roxo
ou  Xoán Curiel.

Presentacións, sinaturas de
libros, concertos, obradoiros,
charlas sobre autismo da man

de Familias Azuis, a convi-
vencia lingüística do alumnado
ponteareá a través do ERAS-
MUS+ e descontos en todos
os libros foron os ingredientes
que fixeron que esta feira me-
dre e se asente atraendo, cada
ano, a un público máis amplo. 

Fomentar a lectura e es-
pertar a curiosidade polo mun-
do das letras en todos os seus
formatos son algúns dos ob-

xectivos da Feira do Libro de
Ponteareas que se organiza
en colaboración coa Federa-
ción de Libreiros de Galicia e

que este ano contou coa co-
laboración especial do pre-
goeiro, Roi Vidal Ponte, dra-
maturgo e escritor. 

A Feira do Libro medra e aséntase como
cita obrigatoria na axenda de verán 

A
concellería de Cultura e
Lingua, que dirixe Fer-
nando Groba e o grupo

Algazara de Celeiros presenta
unha nova edición de “Alga-
zara Danzando entre Culturas”
que terá lugar este domingo
día 21 a partir das 22:00h no
parque da Feira Vella co patro-
cinio da Concellería de Cultura
do Concello de Ponteareas.

Nesta edición participarán
grupos de países como EEUU,
Guinea Bissau, Martinica ou
Galiza.

O Trinity Irish Dance En-
semble (TIDC) de EEUU foi fun-
dado no ano 1990 dirixido polo
director artístico Mark Howard
na procura incesante de buscar
medios de expresións orixinais
mantendo un alto respecto pola
tradición da danza irlandesa.
O resultado é unha visión ar-

tística completamente nova e
atractiva que vai máis aló da
fonte sen perder o contacto
coa súa esencia. 

TIDC ten colleitado éxitos
en escearios de todo o mundo
con entradas esgotadas en Eu-
ropa e Asia tendo actuando
no Centro Kennedy de Was-
hington, nos teatros Joyce y
New Victory de Nueva York, o
Orchard Hall de Tokio e o Royce
Hall de Los Ángeles, entre moi-
tos outros. 

A Associação dos Amigos
da Criança fundou no ano 2000
o Grupo Cultural Netos de Ban-
dim co obxectivo de crear un
ambiente de integración so-
ciocultural para a mocidade
do barrio de Bandim nun con-
texto de post guerra militar
(1998). Da necesidade de xerar
espazos de convivencia a través

da música e da cultura para
grupos da sociedade que ro-
zaban a extrema pobreza a
gañar no ano 2010 o Festival
de Cultura Tradicional Africana
celebrado en Gambia, este gru-
po, que ten actuado en es-
cearios de todo o mundo, tra-
balla tamén pola educación a
través da cultura.

Folklorique Group Les Bali-

siers de la Martinique naceu
no ano 1966 e hoxe está pre-
sidido por Josélita Francisque
co obxectivo de perpetuar a
través da danza, da música e
do baile a tradición e a cultura
da illa Martinica.

Por último, actuarán os or-
ganizadores de “Danzando entre
Culturas”, a Agrupación Folcló-
rica “ALGAZARA” que xurdíu a

partires dunha xuntanza de mo-
zos e mozas co afán de conser-
vala nosa tradición no folclore,
tanto na danza coma na música,
aló polo mes de novembro de
1997.Os membros da agrupación
repártense entre as seccións
de baile, gaita e pandeireta e
as respectivas escolas, con ida-
des comprendidas entre os seis
e os setenta anos. 

Danzar entre Culturas da man de Algazara de Celeiros
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Á
espera de cifras oficias,  o  go-
berno de Ponteareas quere agra-
decer a todos os que fixeron

posible esta nova edición das festas do
Corpus. “Alfombristas, hostaleiros, tra-
balladores municipais, comerciantes,
delegacións internacionais, medios de
comunicación e veciñanza en xeral con-
seguiron que este ano se mantiveran as
cifras do ano pasado en canto a afluen-
cia de público”, adianta o alcalde de
Ponteareas, Xosé Represas Giráldez,
unha vez consultados os rexistros das
oficinas de turismo instaladas en dis-
tintos puntos do concello e tras as con-
versas mantidas con hostaleiros e
comerciantes da vila.

Os hostaleiros da vial trasladan ao
concello un balance moi positivo des-
tacando que esta festividade chega a

supor unha facturación equivalente a
tres meses de traballo.

A chuvia non puido apagar o brillo
das nosas alfombras florais que unha
vez posicionaron as festas do Corpus de
Ponteareas no top ten das festas máis
destacadas de Galicia.

Visitantes de toda Galicia, de Portugal
e do resto do estado español ateigaron
as rúas de Ponteareas e distintos medios
de comunicación cubriron as distintas
actividades para informativos e maga-
cines de alcance estatal. 

Os e as nosas alfombristas deixaron
o seu testumuño nas diferentes entre-
vistas e reportaxes de prensa, radio e
televisión levando o nome de Ponteareas
ás canles de caracter estatal e mesmo
nas súas emisións internacionais.

Catro cámaras webs permitiron que

dende calquera punto do mundo
se puidera desfrutar dalgúns
dos nosos tramos alfombrados
que se amosaron vía dixital
dende a web do concello.

Ao igual que o ano pasado,
destácase a grande afluencia de
público de Portugal que acudiron de
xeito individual e tamén organizados
en autobuses.

Ademais, visitantes de toda a área
metropolitana achegáronse a divertirse
co paso das carrozas etnográficas dos
veciños e veciñas e da animación de
rúa que acompañou non só ás carrozas
se non aos e as alfombristas durante
esta última semana. 

A concellería de Cultura que dirixe
Fernando Groba destaca a participación
por décimo ano consecutivo dos alfom-

bristas de Monçao e a visita da delegación
de alfombristas mexicano de La Octava
Noche que confeccionaron na Praza
Maior unha alfombra de 14 por 7 metros
e que quixeron arroupar coa súa presenza
cada acto organizado polo concello. 

Pola súa parte, Cristina Fernández,
responsable dos eventos municipais
quere agradecer a implicación de todo
o persoal, de voluntarios, alfombristas
e delegacións internacionais facendo
posible que esta última edición mantivera
o listón nas cotas máis altas. 

As alfombras florais de Corpus manteñen a
Ponteareas no top ten das festas máis afamadas 

O
Concello de Ponteareas in-
forma de que se incorporaron
vinte persoas desempregadas

que prestarán os seus servizos para re-
valorizar os espazos públicos.

Estas vinte persoas contratadas du-
rante nove meses formarán parte do
servizo municipal de obras no marco
da subvención concedida pola Conse-
llería de Economía, Emprego e Industria
por un total de 197.181,61€. 

En concreto contratáronse oito peóns
para horticultura e xardinaría, dous
auxiliares administrativos, tres peóns
de vías e obras, catro oficiais para
mantemento de edificios públicos, un
auxiliar de museo e duas limpadoras. 

“Xerar emprego é o piar básico para
o benestar. Os esforzos deste goberno
están centrados en dar calidade de
vida á cidadanía, mellorando os servizos
municipais e espazos públicos mais
tamén ofrecer unha oportunidade la-
boral sobre todo ás persoas en risco
de exclusión”, explica Xosé Represas. 

Vinte desempregados
comezan a traballar

na mellora dos
espazos públicos

municipais
A

corporación do concello de
Ponteareas entregou as meda-
llas do Corpus Christi 2019 aos

e ás alfombristas elexidas por cada
tramo e asociación de alfombristas.
Durante o acto de entrega de meda-
llas destacouse a figura do alfom-
brista Ramón Gallego Prado que
recibíu unha mención especial reco-

llendo a medalla o seu fillo José An-
tonio Gallego Álvarez. A afamada e
máis representativa empresa galega
de cerámica, Sargadelos, elexíu un
deseño do ponteareán José Antonio
Gallego para o deseño dunha ban-
dexa que rende homenaxe ás alfom-
bras florais do Corpus de Ponteareas;
por este motivo e pola súa paixón

como deseñador de alfombras e al-
fombrista que o levaba a plantar du-
rante todo o ano distintas plantas e
flores e a cultivalas con mimo, o Cor-
pus 2019 decidíu renderlle unha
emotiva homenaxe na que os seus
familiares e achegados destacaban a
ilusión coa que vivía a confección de
alfombras florais.

A Corporación entregou as medallas do CORPUS 2019
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O
Alcalde de Ponteareas,
Xosé Represas, nomeou
aos concelleiros e con-

celleiras delegadas das diferen-
tes áreas do goberno local.

O rexedor local resérvase a
área de Facenda así como a de
Urbanismo. Nesta última inté-
granse as políticas relacionadas
co saneamento, depuración e
abastecemento de auga. O pla-
neamento urbanístico, tal e
como foi pactado no acordo
de goberno entre BNG e PSdG-
PSOE, será compartido polo Al-
calde e a edil socialista Chus
Garrote, mentres a xestión ur-
banística cotián queda delegada
na área de Bo Goberno. Xosé
Represas ocuparase ademais
directamente da área de Segu-
ridade Cidadá e Emerxencias
así como dunha área transversal
de nova creación, Medio Urba-
no, desde a cal coordinará
todas as actuacións das dife-
rentes concellarías que teñan
incidencia no casco urbano,
ademais do deseño e execución
das humanizacións.

A primeira Tenente de Al-
calde, Cristina Fernández, con-
tinuará exercendo como con-
celleira de Educación e ade-
mais asume a área de Eventos
encargada de deseñar a pro-
gramación estábel de eventos
sociais, culturais, deportivos
ou de tempo libre, incluidos
os festexos, en coordinación
con áreas como Cultura ou
Deporte. Fernández ocuparase
ademais da concellaría de Saú-

de e Consumo.
A segunda Tenente de Al-

calde, Chus Garrote, dirixirá a
concellaría de Vías, Obras e
Alumeado cuxos cometidos se-
rán a apertura de viais no rural
así como o mantemento e con-
servación do viario urbano,
ademais da dotación e conser-
vación do alumeado en todo o
termo municipal.

Roberto Mera, terceiro Te-
nente de Alcalde, encargarase
da concellaría de Bo Goberno,
Transparencia e Participación
Cidadá que asume as funcións
da antiga concellaría de Réxime
Interior, encargada do funcio-
namento administrativo do
Concello, ademais da atención
e información cidadá, a trans-
parencia na xestión pública,
a creación e aplicación de me-
canismos de participación e
colaboración cidadán e de
cumprimento das normas de
convivencia e civismo. O na-
cionalista ocuparase ademais
da concellaría de Medio Rural
para planificar e coordinar to-
das as actuacións con inci-
dencia nas parroquias. Por úl-
timo asume a área de Tráfico
e Mobilidade, que inclúe o
transporte público.

Verónica Carrera continuará
ocupándose da concellaría de
Benestar Social e Igualdade.
Fernando Groba asume as áreas
de Cultura e Lingua. Eva Gil di-
rixirá a concellaría de Promoción
Económica, que inclúe Comercio
e Turismo, e Vanesa Fernández

encargarase da concellaría de
Formación e Emprego. Rosa Co-
velo ocuparase da área de Me-
dioambiente, onde se inclúen,
entre outras, as competencias
de recollida e xestión de resi-
duos e os parques e xardíns.
Nahir Covelo dirixirá a área de
Deportes, mentres Miguel Bouzó
se ocupará da concellaría de
Mocidade de maneira transversal
co resto de áreas de goberno.
Por último, Benito Márquez
continuará ocupándose da con-
cellaría de Innovación e De-
senvolvemento Tecnolóxico ade-
mais da área de Persoal.

O Alcalde amosouse conven-
cido de que o reparto de res-
ponsabilidades nun goberno de
doce edís “contribuirá a gañar
en eficacia e capacidade para
atender os grandes retos que
temos por diante nos vindeiros
catro anos” e animou a todo o
seu equipo “a esforzarse para
dar resposta ás grandes expec-
tativas depositadas en nós pola
maioría da veciñanza”.

Xosé Represas configura o goberno coa asignación das áreas
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M
áis de cen nenos e
nenas de Pontea-
reas desfrutan xa

da aventura de aprender xo-
gando no Campus Tea e no
Verán Rural.

Para contribuir na mellora
da conciliación laboral e fa-
miliar, a concellería de En-
sino que dirixe Cristina Fer-
nández puxo en marcha, por
quinto ano consecutivo, o
Campus Tea e o Verán Rural
para que todos os cativos e
cativas poidan aprender des-
frutando nas mañás dos me-
ses de xullo e agosto.

Dende as nove da mañá
e ata as dúas da tarde os e
as participantes no Campus
Tea e no Verán Rural descu-
brirán recunchos singulares
de Ponteareas, achegaránse
ao mundo dos sons e da
música da man do profeso-
rado do conservatorio mu-
nicipal, realizarán saídas di-

dácticas, xogarán e mergu-
llaránse nas propostas lúdico
educativas dos monitores e
educadores. 

Repartidos en quendas,
o Campus Tea tamén dispón
de horario de aula matinal
para os e as máis madruga-
doras, inicándose as activi-
dades no CEIP Nosa Señora
dos Remedios ás 07:30 horas
para todos os que o solici-
tasen.

O Verán Rural tamén abríu
as súas portas na parroquia
de Xinzo para viaxar na se-
gunda quenda a Prado e Gu-
láns e continuar así con
este servizo de conciliación
iniciado xa en 2017 nas pa-
rroquias que o precisan.

A concelleira de Ensino
estivo dando a benvida ao
alumnado do Campus Tea e
na parroquia de Xinzo visi-
tando ao alumnado do Verán
Rural.

Máis de cen nenos
participan no Campus Tea

e no Verán Rural

FUCO PRADO

A
concellería de Deportes,
Nahir Covelo, e o al-
calde de Ponteareas pre-

sentan o I Trofeo Agility
Concello de Ponteareas que
terá lugar este sábado día 20
de xullo no campo municipal
de Pardellas organizado por
CANEDUPO.

Explica Tania López, dona
de Floki e membro do equipo
Canedupo, que o agility é un
deporte que pode practicar
calquera can ou cadela co seu
dono, independentemente da
súa idade, raza, tamaño... “é
unha forma perfecta de crear
un bo vínculo có can a través
de xogo, de facer deporte xun-
tos e ademáis de estimular o
can cognitivamente”.

O agility consiste en facer
un percorrido de obstáculos
cada vez diferente gañando o
can ou cadela que o faga máis
rápido e sen cometer erros.

Nahir Covelo adianta que a
cita co Agility en Ponteareas
é unha proba triple puntuable
para o Campionato de España
2020 na que o espectador po-
derá ver a máis de 100 cans
chegados de toda España que
competirán en distintas cate-
gorías (mini, midi e standard
segundo o tamaño do can) e
graos: G0 para cans moi xóve-
nes o moi maiores que non

saltan a altura reglamentaria,
G1 para cans que están a ini-
ciarse na competición, G2 para
cans que queren clasificarse
para o Campionato de España
e G3 para cans que queren
clasificarse no mundial.

Aínda que calquera can ou
cadela pode practicar este de-
porte co seu dono ou dona, a
raza máis habitual nestes cam-
pionatos é o Border Collie, un
can de pastoreo que estase a
por moi de moda pero que
non é para mans inexpertas,
xa que se non se traballan co-
rrectamente poden acabar con
moitos problemas de compor-
tamento. 

Tania López recomenda que
o mellor é comezar có can
que se teña na casa e tomalo
coma un xogo.

Estes singulares equipos de

persoas e cánidos adestran ha-
bitualmente tres días semanais
facendo obstáculos, ademais
de dedicarlle tempo aos paseos,
á natación, ao acondiciona-
mento físico ou á nutrición xa
que son atletas de alta com-
petición. 

Todos e todas as que queiran
gozar deste espectáculo pro-
gramado pola concellería de
Deportes totalmente de balde,
poden facelo o venres 19 a
partir das 21h, o sábado 20 a
partir das 19h e o domingo
21 a partir das 10:30.

A duración de cada xornada
será de 4 ou 5h, o sábado
ademáis das probas puntuables
para o Campionato de España,
tamén haberá o "I Open Con-
cello de Ponteareas", no que
se repartirán máis  de 2.000
euros en premios.

Máis de 100 cans participarán no 
I Trofeo Agility Concello de Ponteareas

www.novasdoeixoatlantico.com
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O
goberno de Ponteareas
informa que ven de
adxudicarse por

122.193,96€ (ive incluído) as
obras de reurbanización do
primeiro tramo da rúa San
Roque, conseguindo un aforro
de 49.499,11€ respecto ao
prezo de licitación.

Un total de 21 empresas
presentaron os seus proxectos
elexindo a mesa de contratación
a mellor oferta calidade/prezo.
A empresa adxudicataria terá
a partir do comezo da obra un
prazo de dous meses e quince
días para executala, estando
previsto o comezo inmediato
das mesmas.

Esta primeira fase reformará
o tramo que une a rúa dos Fe-
rreiros coa avenida de Castelao.
Unha rúa que, na actualidade,

apenas ten beirarrúas e se ato-
pa moi degradada e abando-
nada, onde os veciños que
queren achegarse ao río deben
camiñar pola calzada. Co pro-
xecto de humanización a rúa
transformarase totalmente pen-
sando no tránsito de persoas
de forma segura e cómoda.

As obras perseguen mellorar
a seguridade viaria dos peóns,
favorecer o uso peonil dos es-
pazos públicos, xerar un reco-
rrido accesible, mellorar a ima-
xe e calidade dos espazos ur-
banos, poñer en valor algunhas
das edificacións de carácter
histórico ou tradicional que
delimitan a rúa e mellorar as
instalacións de saneamento e
iluminación.

Este primeiro tramo de San
Roque terá espazos para os

peóns diferenciados da zona
de circulación dos vehículos,
mediante a formación de bei-
rarrúas a un nivel superior e
mediante a instalación de ele-
mentos físicos de protección
(bolardos e balizas). Haberá
dúas plataformas ao longo de
toda a rúa que garantirán un
percorrido accesible cunha pla-
taforma elevada con zonas es-
pecíficas para peóns e con pe-
quenos espazos de estancia
con mobiliario e arborado e
con unha zona en plataforma
única e preferencia peonil, que
permite ampliar a zona fun-
cional dos peóns, sen restrinxir
circulación de vehículos.

Ademais, na zona de tran-
sición co casco antigo e nas
zonas de estancia empregaranse
dous tipos de lousas de granito,

de 8 cm para a zona de paso
de vehículos, e de 4 cm para
as zonas de uso exclusivo peo-
nil. No resto da rúa emprega-
rase un pavimento de formigón
coloreado. As zonas de estancia
dotaranse de mobiliario sinxelo
e acorde cos pavimentos pre-
vistos (bancos de granito e
madeira e papeleiras de aceiro
e aluminio), e catro árbores
(ginkgo biloba) que permitan
humanizar e mellorar a fun-
cionalidade destes espazos.

Tamén se renovará a rede
de saneamento, cun sistema
separativo que substituirá ao
unitario actual. Mellorarase a
iluminación mediante balizas
acordes ao uso peonil dos es-

pazos, sistema que comple-
mentará ao xa existente de
farois ancorados ás fachadas.

As obras executaranse con
cargo á estratexia Ponteareas
Hábitat Saudable aprobada
pola Unión Europea e dotada
con 5 millóns de euros para
Ponteareas.

Esta actuación únese a ou-
tras xa realizadas como o Paseo
Matutino e outras que xa están
en marcha como as do Alto da
Gloria, ou as anunciadas na
Rúa Redondela, o parque da
Feira Vella ou a Praza de Bu-
gallal que persiguen, en pala-
bras de Represas “transformar
Ponteareas nun lugar pensado
para a xente”.

Adxudicadas por 122.193€ as obras de
reurbanización do primeiro tramo da rúa

San Roque
A empresa terá dous meses e medios para a execución das obras

que comezarán de inmediato
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T
ras dez días de compe-
ticións o Open de
tenis Vila do Corpus

pon fin a súa décima edición
repartindo 1.500€ en pre-
mios. A concelleira de De-
portes, Nahir Covelo,
acompañou ao Club Tenis
Ponteareas na entrega de
premios da final na que no
cadro absoluto subiron ao
podium o vallisoletano Jorge
Hernando que venceu na
final a Ricardo Villacorta por
7-6/6-4 e a coruñesa
Adriana Subias do C. T Zoo-
naIndor impóndose a Clara
López do Ureca por un doble
6-1, proclamándose ámbolos
dous campións do X Open
Vila do Corpus.

En veteráns +45 Joaquín

Silva vencía na final a Luís
De Saracho, os dous do C.
T. Tui por 6-3 / 6-1 e na
final de veteráns +35 Alfonso
Santos da Universidade de
Vigo derrotaba a Jorge Eiras
de C.I. Mercantil de Vigo
por un axustado 7-5 / 4-6 /
10-8.

Na absoluta Jorge Her-
nando que partía como ter-
ceiro cabeza de serie chegou
á final tras imporse a David
Vidal (6-2/6-3), Iago Sal-
vador (6-1/6-4) e en semi-
finais ao número 2 do cadro,
o asturián Roberto Menéndez
por (6-4/7-6) nun partido
espectacular para o disfrute
do numeroso público. Ri-
cardo Villacorta, número 1
do cadro chegaba á final

tras vencer a Ruben Caldas
(6-1/6-2). Mikel Martínez
(6-4/7-5/6-4) no partido
máis longo do torneo e en
semifinais derrotaba ao nú-
mero 1 galego Tomas Currás
por un doble 6-4.

Promesas
Sara Bertolez, Rodrigo Pé-

rez e David Noé Fidalgo son
os campións do X Vila Do
Corpus Promesas. En cadete
feminino Sara Bertolez do
Náutico de Vigo vencía na
final a Claudia Sanjuán de
C.T. Gondomar, en cadete
masculino Rodrigo Pérez im-
púñase a Izan Díaz , os dous
do Ureca e en infantil mas-
culino David Noé Fidalgo do
Náutico de Vigo vencía a Ma-
nuel Moreira do Codesal.

O tenista Jorge Hernando e a tenista Adriana Subías proclámanse
campións absolutos do X Open de tenis Vila do Corpus

Once medallas de ouro para o
equipo alevín mixto do Club

Natación Ponteareas

N
o Campionato Galego
Alevín celebrado en
Ourense, o equipo

mixto formado por Uxía Gon-
zález, Eva Resille, Iria Lemos,
Inés Borge, Sofía Carballo, Ga-
briel Acevedo e Darío Pérez
conseguíu once medallas de
ouro, catro de prata e catro de
bronce.

Ademais, o equipo feminino

proclamouse campión galego
ganando todos os relevos, un
total de tres, e conseguindo
oito marcas mínimas estatais.

Os mozos, pola súa parte,
quedaron en 16ª posición.

A nivel conxunto o Club
Natación Ponteareas rematou
en sexta posición e o C.N. Fe-
rrol foi o club campión na
clasificación conxunta.

A
xogadora ponteareá do Club Xadrez
Ramiro Sabell de Ponteareas, Antía Re-
boredo Barrosa, proclámase subcam-

pioa de España 2019 en categoría sub 8.
A ponteareá destacou a pasada fin de se-

mana na localidade granadina de Salobreña
e colocou nos primeiros postos o nome de

Ponteareas e do seu club. 
Antía é a actual campioa de Galicia Abso-

luta donde compiten nenos e nenas na ca-
tegoría sub 8.

En Granada o Club Ramiro Sabell tamén
estivo representado por Adrián Argudín Fer-
nández quen realizou unha boa actuación. 

A xadrecista ponteareá Antía Reboredo
subcampioa de España en categoría sub8
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XULLO
Venres 5
11:00 II MOSTRA DE PRO-

DUTOS DE COVELO. Obradoiro
de Cociña en directo con Sushi
vegano con productos de tem-
pada

13:00 Sesión vermú, Ce Or-
questa Pantasma

Sábado 6
20:30 XI Ciclo de Música

Relixiosa. DUO ARA, música
cubana a la antiga. Igrexa de
Barcia de Mera 

Domingo 7
9:00h. ROTEIRO AQA. Saída

Praia Fluvial de Maceira
Domingo 14
10:00h. ROTEIRO DO RÍO

ALEN E BARCIA DE MERA. Saída
dende os Muíños de Portafu-
rado

Sábado 20 
20:00h. VIII Edición con-

curso de Postres, Fotografía e
Debuxo. Amenizado pola ac-
tuación das Pandereteiras do
Suido e Grupo de Gaiteiros
“Cinco nun coche”. Praza Mestre
Cerviño

Domingo 21
9:00h. ROTEIRO DA POZA

PIÑEIRO. Saída dende Cemiterio
de Piñeiro

Martes 23
23:00H.  FESTA CO GRUPO

AMÉRICA DE VIGO na Praza
Mestre Cerviño

Mercores 24
20:30h. MAGO MAGIN BLAN-

CO no parque infantil da Praza
Mestre Cerviño.

23:00h. FESTA CO GRUPO
RITMO 

2:00h. SESION DISCOTECA
CON DJ

Xoves 25
12:00h. MISA SOLEMNE EN

HONOR A SANTIAGO APÓSTOLO
CON PROCESIÓN acompañada
pola Banda de Música Municipal
de Mondariz. Triduo en honor
a Santiago Apóstolo os días
22,23,24 na Igrexa de Covelo
as 20:00h.

17:00h. GRAN CHURRASCA-
DA. Prato, churrasco de Porco
e tenreira, chourizo,pementos,
pan e viño ou auga por 6 (5€
empadronados con retirada an-
ticipada ata o dia 22 nas ofi-
cinas do concello).

Amenizada co grupo de gai-
tas Cinco nun coche e o Grupo
TALISMÁN no Campo da Feira.

Venres 26
22:30 FESTA COS FESTICUL-

TORES na Praza Mestre Cervi-
ño

Sábado 27
22:30 Cine de VERÁN “CAM-

PEONES” na Praza Mestre Cer-
viño.

AGOSTO
Venres 2 
11:00 II MOSTRA DE PRO-

DUTOS DE COVELO. Obradoiro
de Cociña en directo con Sushi
vegano con produtos de tem-
pada.

13:00 Sesión vermú e con-
certo de SOFIA ESPIÑEIRA

Domingo 4
10:00h ROTEIRO DOS CA-

RRANOS. Saída dende a Reitoral
de Fofe

Venres 9
20:30h O MAGO PACO “Unha

maxia diferente” no Auditorio
Sábado 10
22:00h Cine de Verá  “LOS

VENGADORES: Infinity War” na
Praza Mestre Cerviño

Domingo 11
10:00 ROTEIRO PEDRA DO

LOBO. Saída Praza Mestre Cer-
viño

Xoves 15 
20:30h  XI Ciclo de Música

Relixiosa. CAPELA FINISTE-
RRAE. Música do Renacimento
na Igraxa de Barcia de Mera

Sábado 17
19:00h Festa da Bicicleta.

Praza Mestre Cerviño
Domingo 18
9:00h ROTEIRO DO XABRIÑA.

Saída dende Paraños
Sábado 24

18:00 ROTEIRO NOCTURNO
e Iniciación á astronomía “Ca-
miño das Estrelas”. San Salvador
de Prado

Domingo 24
9:00 ROTEIRO FORCA DO

LOBO. Saída dende Campo.
Sábado 31
20:30h CONCERTO Coral XUN-

TANZA de Covelo na Praza Mes-
tre Cerviño

Domingo 1 Setembro
Dende as 11:00h FESTA DA

AUGA na Piscina Municipal de
Covelo

Venres 6 Setembro
11:00 II MOSTRA DE PRO-

DUTOS DE COVELO. Obradoiro

de Cociña en directo con pro-
dutos de tempada.

13:00 Sesión vermú e con-
certo de MARIA BRAVO E HEC-
TOR LORENZO

Domingo 8 Setembro
Entrada GRATUINA para to-

das e todos na Piscina Muni-
cipal de Covelo

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES VERÁN 2019
CONCELLO DE COVELO
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N
a reunión celebrada,
este luns 1 de xullo,
entre o persoal do Cen-

tro de Saúde, o Alcalde e a Con-
celleira de Sanidade e Servizos
Sociais, identificáronse as defi-
ciencias de persoal médico que
afectarán a atención a pacientes
durante todo o verán.

Dos/as tres médicos/as coas
que conta actualmente o cadro
de persoal, só van prestar servizo
dúas delas durante estes meses
de verán, ao non ser substituído
este persoal no seu período va-
cacional. Isto supón que as
citas médicas van ser, como
mínimo, duns 20 días a partir
da súa petición.

Por outra banda, traerá como
consecuencia que as veciñas e
os veciños van ser atendidos/as
por distintos facultativos/as,
que, ademais, ocasiona un pro-
blema para ambas partes (des-
coñecemento da problemática
do/a paciente e do seu historial,
falla de seguimento na historia

clínica, aumento de traballo no
mesmo horario…).

O servizo de Pediatría non
será substituído no mes de Xullo,
sendo derivado á A Cañiza, na
dirección contraria ao lugar onde
se atopa o hospital de referencia,
Vigo, o que supón unha perda
considerable de tempo no caso
dunha urxencia e un total con-
trasentido.

O persoal do Sergas puntua-
lizou nesta reunión que "Este
problema non é puntual por ser
época de vacacións, senón que
se ven repetindo desde fai varios
meses, cando se produce a au-
sencia dun facultativo/a por ou-
tros motivos (solicitude de días
de Libre disposición, baixas,..)"

O goberno municipal esixe
do SERGAS que se dote o Servizo
médico cos medios suficientes
para atender a nosa veciñanza
(que se incrementa nesta época
estival) para que teña un servizo
de saúde pública axeitado e de
calidade.

As Neves reclama atención
sanitaria eficiente

O
Concello de Monda-
riz Balneario orga-
niza ao longo do

mes de xullo unha serie de
visitas guiadas por esta vila
turística.

Os martes organiza un
"Percorrido de Mondariz Bal-
neario a través da sua  his-
toria", os mércores "Perco-

rrido natural e
histórico por
San Pedro" e
os xoves un
"Paseo polo río Tea". 

O punto de encontro pra
a  realización das actividades
será na fonte da Gándara as
10:30H. Os días festivos no
se realizaran visitas. Para

realizar as peticions das vi-
sitas de grupos, se deberá
pedir con antelación e se
deberá acordar o horario co
técnico de turismo a traves
do email ou no  676417046. 

Visitas guiadas en
Mondariz Balneario
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Juan Louzán.

N
on tiña bastante con
ser a Romaría máis
antigua de Galiza, a

máis coñecida, donde máis
cruces lingüísticos se produ-
cen, e máis peregrinos faen
parada e ronda en este evento
relixioso e festivo durante os
dias 27, 28, 29 e 30 de xullo,
camiño de Santiago Apóstol.
Ademáis, cada ano que pasa,
aumentan os feligreses e feli-
gresas, que tras escapar das
mans de morte, uns por acci-
dente e outros por unha grave
enfermedade, queren transmi-
tir a SantaMarta  un emocio-
nado sentir de
agradecemento, procesio-
nando dentro de un cadeleito.
Os que non conseguiron sal-
varse, sin dúbida, os familiáis

máis cercanos, choran ditas
ausencias con profundo dolor
e nostalxia.

É tal o estado de pasión e
fervor en eses puntuales mo-
mentos, que unha vez cerran
os ollos dentro da caixa, entran
en un estado de trance, semi-
incincientes, como noutro mun-
do misterioso e divino, preo-
cupando seriamente aos fami-
liais que lles acompañan. 

Todo o recorrido da proce-
sión é seguido por varios cen-
tos se persoas con máis ou
menos intensidede de creencia
relixiosa, pero a grande mul-
titude, ante a presencia das
persoas dentro dos cadeleitos,
sinten tan incontrolada emo-
ción, que hay choros, desma-
yos, estremecementos, esca-
lofríos e gritos dirixidos a Virxe
milagrosa, cos brazos levan-
tados, gritandolle "gracias,

gracias pola tua misericordia
e bondade". Os tañidos das
campanas durante todo o re-
corrido, aumenta o grado de
tensión emocional. Sobre todo
en aquelas persoas que esti-
veron mais cerca da morte. 

As vivencias son dos mo-
mentos recentes, actuais, sin
pensar demasiado atrás, nin
na historia milagreira de Santa
Marta, é durante a procesión
de cada ano donde se sinte
un rayo interno de cada feligrés
e feligresa, fiel devoto da Virxe,
imposible de conter, con ex-
presions sorprendentes para
os forasteiros que siguen o
evento grabando videos para
revivir dita aventura o regreso
as suas casas. Cada ano se
comproba que todo o recinto
donde se celebra e conmemora
a festa en honor a Santa Marta
de Ribarteme, mellora nota-

blemente as suas instala-
cions, igrexia, accesos, rutas
e comunicacions. Comodi-
dade, belleza e seguridade
saltan a vista. Entonan a
modernidade co tradicional,
creando unha zona que sa-
tisface sobre todo os tu-
ristas. 

Todo elo gracias a un co-
lectivo de persoas que de-
sinteresadamente traballan todo
o ano neste sentido para que
todo o programa de festas,
teña o mellor dos resultados
posibles. No aspeito relixioso
está todo garantizado e asi-
mesmo no festivo con grupos
musicáis e outras variadas atrac-
cións, que colman en sumo
grado a xovens e menos xovens.
Son tres dias de paz, emocions,
recordos variados no sentimen-
tal, e o término da festa a pro-
mesa de volver no siguiente
ano a vivir en As Neves, algo
sensacional e milagreiro. 

0 resume dos presentes é
que Santa Marta de Ribarteme
construie futuro; comparte

boas novas; ilusiona a todos
os que se confían a ela e forza
sonos; cautiva e fai que crean,
amen e gocen na esperanza
por sair da terrible enfermedade
ou accidente, devolvéndolles
a todos a necesaria sorrisa
dun milagro quecura todos os
sufrimentos e calvarios. 

Por iso cada ano aumenta o
número de fieles, unha multi-
tude apasionada e con fame
de paz cerca da santa.É un
viaxe cheo de agarimo. É unha
festa donde se complementan
os milagros físicos e psicoló-
xicos, con o sabor incomparabel
dacociña galega. As Nieves e
cada día mais querida.

Santa Marta de Ribarteme
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