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Miscelanea

N
aceu no lugar de Carba-
llás, en terras de Cer-
dedo, encima de dous

manoxos de herba extendidos,
que o acolleran perto do monte
Seixo e xa sendo un neno acom-
pañaba a Socorro Doporto, súa
nai a misa as feiras en Cerdedo,
os primeiros domingos de cada
mes. Seu pai e irmao, Constan-
tino Barros Varela e Isidro Barros
Doporto, emigrantes na capital
de Venezuela.

Aladino ía crecendo e cando
tiña seis anos retratouno Virxilio
Vieitez, aquel fotógrafo que che-
gou a ser considerado un dos
grandes artistas en blanco e
negro. Foi o lado dun taxi de cor
negro, para enviar a Caracas. Co-
ñeceu ao pai cando tiña 9 anos e
a seu irmao cando xa cumplira
20. Un encontro na Sala Avenida
de Cerdedo, onde estaba tocando
na primeira formación musical
Gales de España.

Aladino comezou a estudiar
acordeón no ano 1963, con Se-
gunda González Freijeiro, muller
de Pepe Poceiro, o da afamada
orquestra de Pontevedra.

Aos once meses, chegaron a
Academia uns músicos de Marin
buscando un acordionista e despois
de probar a nove alumnos, deci-
díronse polo rapaz de Cerdedo
para integralo nos Gales de España,
permanecendo no grupo ata cum-
prir coas obligacións militares.

A partir do ingreso no Con-
xunto, iniciou estudos de piano,
recibindo aulas de don Ciriaco
Juez Rojas, bilbaino director da

Banda da Escola Naval Militar de
Marín. Ata 5º ano examinandose
no Conservatorio de Pontevedra,
tanto de piano como de solfexo,
teoría musical e armonía.

Do 5º de Piano ao 8º, asistía
dúas veces a semana en Madrid a
clases co profesor coruñés, Rafael
Sebastiá.

Os Gales de España, integrado
por Luis Medal Novas, baixista e
voz; Xaime González Viceiro, saxo
tenor, alto e clarinete; Tomás
Abreu Mouco, guitarra e voz;
Bibí, cantante e trompeta; Euloxio,
batería alem de Aladino Barros.

No ano 1967 incorporóuse a
filas na capital de España e os
tres meses, formou o trío "Los
Gigantes".

O cumplir, vinte días despois,
chamaronno Los Rivers, músicos
da Banda Escola Naval Militar e
cando chegou os oidos do baixista
de Os Gales de España, mestre na-
cional, insistiulle que retornara ao
grupo para sustituir a un portugues
que tocaba o acordeón.

Aladino, non estaba moi con-
forme, dado que si regresaba
había que ensaiar moito máis,
mínimo tres días semanalmente.
Sexa como for Barros, reincorpo-
rouse sustituindo igoalmente a
Xaime Gonzalez Viceiro nas fun-
cións de director da formación
musical, impoñendo a partir desa
data, sancións aos que incumpliran
as normas. Aos dous meses resistiu
solo o guitarrista e cantante, To-
más Abreu Mouco, incorporando
músicos da súa idade.

Enrique Esperón Sobral, batería

que infelizmente faleceu no ano
1979; Felix Quintillán, baixista,
Antonio Castro, trompeta e can-
tante, Carlos Froiz Planes, guitarra
e voz, os stres de Poio e o saxo
Xosé Fernández Leiro.

Aladino xa con un organo Han-
mond, modelo L122 e Leslie 760,
alen dunha amplificación Semprini
que sustituiría dous anos mais
tarde por Altec Lansing alen dun
equipo de luces.

A presentación Eloise, unha
canción cantada por Barry Ryan,
escrita polo seu irmán xemelgo
Paul, e moi sonada na voz de
Tino Casal
Black is black, I want my baby back 
It's grey, it's grey,
since she went away, oh oh 
What can I do, 'cause I, I'm feelin' blue 
If I had my way, she'd be here today…

Outro tema de Os Bravos, po-
díase escoitar en calquera verbena
ou Salas de Festas, onde eles su-
bían ao cenario e tamen cancións
como "Todo tiene su fin", "El gato
que está triste y azul", "Un beso
y una flor" e mesmo "Airiños, ai-
riños aires" que te tiñan que
repetir e moitas ocasións.

Días antes do malogrado acci-
dente de Nino Bravo compartiran
palco no "Xardin Club de Vigo"
igual que coincidiron con Cristina
y Los Stop na Sala As Airas de
Carballo; Irmans Benitez, na Mi-
ramar de Redondela; Os Pecos en
Negreira; Juan Bau, Montouto;
Manolo Escobar, Sala Yenka de
Caldas de Reis; Hermanos Calatrava,
Montesol, As Neves; Antonio Ma-
chín, na Piscina de Sanxenxo; Os

Sirex Sala Teucro en Pontevedra;
Mari Trini, A Ramallosa 2000 Ni-
gran; Jeannete, Sala Peña de San
Xorxe de Sacos; Basilio en Xardin
Club; Módulos en Vilanova de
Arousa, Sala Hermida 5000. 

No Xardín Clubde Vigo, coñeceu
a María Esperanza García Pereira
no ano 1972 a que se uniu para
compartir amor e traballo en di-
versas empresas.

Hoxe continuan disfrutando da
música e doutros negocios que
ten que ver co entorno natural e
a paisaxe ,tanto na Boa Vila como
no seu berce de Carballás en Cer-
dedo, ese territorio de Terra de

Montes que pariu personaxes que
levaron a música e as artes alen
Mar, Avelino Cachafeiro, Virxilio
Vieitez, Chano Piñeiro, Ricardo
Portela, Antón Fraguas e mesmo
a escritora Nélida Piñón, con raices
sen esquecer aquelas Bandas de
Música Lavandeira e de Benito.

"Estraños en la noche", "Grande,
grande, grande" " Si no te hubieras
ido", Angelitos negros", son entre
outras moitas composicións que
toca sentado diante dun piano
Medeli, un dos instrumentos máis
recomendados en Alba Solo Música,
un negocio que él fundara na Boa
Vila hai moitos anos.

Aladino Barros e Os Gales de España,
unha institución musical en Pontevedra

Por Manuel Estévez
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Daquí, dalí e dacolá

C
omo lles prometín en an-
teriores editoriais hoxe
voume limitar a indicar-

lles algún temas de actualidade
para que aquel que teña interese
profundice nos mesmos. Son tan-
tos que se o fixera eu en vez dun
editorial tería que ofrecerlles
un libro. E ainda así que tocho
de libro seria!!

Comencemos por aquelas fra-
ses: ”Reiste, resiste” que sempre
negaron os populares e da que
Rajoy dixo non ter nin idea.
Home, algo despistado sí que
parecía pero tanto…. Se lles
interesa o tema tiren do fio.

Guerra político-sanitaria
Madrid é o campo de batalla

elixido por Pablo Casado para
atacar ao Goberno de Pedro
Sánchez. O pretexto é o coro-
navirus e a maneira de comba-
telo.

Nada mellor para esta guerra
que disponer dunha heroína
tipo Juana de Arco para non
fallar no intento. Ese papel re-
preséntao a Presidenta da Comu-
nidade madrileña a Sra. Ayuso.
Ela é quen ergue a bandeira do
madrileñismo máis rancio para
gritar a  voces que Pedro Sanchez
vai acabar con Madrid. Nin sequera
durante a Guerra Civil o ferrolán
foi quen de facelo, pero….

A Presidenta madrileña dispú-
talle ao gobernó o número de
contaxiados diarios de Madrid,
cidade e Comunidade. Fai trampa
no solitario e non aporta o número
concreto de afectados  cada dia;
desa maneira nunca se sabe con
exactitude cantos son. Aquí está
a nai do año. Segundo os seus
cálculos diarios están baixando
os contaxiados, pero non di que
cando aporta os datos fáltanlle
por sumar os dos últimos días.

Asi as contas nunca son exactas.
O problema de Casado é que

os seus “baróns” con responsabi-
lidade institucional ou non labran
as súas respectivas leiras  cos
seus propios arados. Feijóo dende
Galicia entendese directamente

con Pedro Sánchez. Bonilla (PP)
dende Andalucia segue as reco-
mendacións do doutor Simón, o
mesmo que fai Mañueco dende
Castela-León. Só en Madrid existe
guerra.

O problema é que a pandemia
non entende de guerras políti-
cas.

A terceira pata do Estado
está coxa

Vdes. saben que dende Mon-
tesquieu existen tres poderes: le-
xislativo, executivo e xudicial.

O primeiro ofrécenos a diario
un espectáculo deprimente. Con-
céntrase no Congreso e no Senado
voces subidas de tono, insultos
de todo tipo, etc.  Un espectáculo
deprimente que non nos merece-
mos. Claro que pola súa compo-

sición resulta complicado conse-
guir algo de sentido común. Entre
os grupos independentistas que
tentan botarlle un pulso ao Par-
lamento e tamén ao Goberno e o
PP e Vox que se dedican a tensar
a corda da españolidade e da de-

mocracia borbónica o espectáculo
está servido. Nel ten un papel
destacadísimo o Partido Popular
que perdeu Poder. Os populares
non se acostumbran á Oposición
por iso nada lles vale segundo
veña do Goberno os dos demais
grupos que lle deron apoio a Sán-
chez para tumbar a Rajoy.

Pero onde mellor se ve este
ªquero e non podo” popular é no
que fai referencia á renovación
dos órganos do Poder xudicial xa
en prórroga dende fai dous anos.

Pablo Casado afirma que non
se senta con Pedro Sánchez para
negociar este tema tan básico
nunha democracia ata que Sánchez
non bote fora do goberno aos mi-
nistros podemitas, sobre todo a
Pablo Iglesias. Terá Casado algún

tornillo frouxo? Terá, acaso, al-
gunha enfermidade mental que lle
afecte á memoria? Como pode
pedir a un presidente dun goberno
elixido polo Parlamento do Estado,
conformado logo da censura con
membros deses partido que foron

os          alicerces  desa sesión
solicitar a súa demisión?

Obviamente, diante desta
teimosía de non querer renovar
eses membros do Poder Xudi-
cial o Partido Socialista, que
non o Goberno, presentou no
Parlamento unha proposta de
lei para poder facer esa reno-
vación coa maioria simple de
176 deputados. Hai discre-
pancias entre os xuristas se
isto é ou no posible, xa que a
Constitución fala dunha maio-
ria reforzada de 210 deputa-
dos. Sexa dunha maneira ou
doutra Casado xa ten anun-
ciado que levará o tema ao
Tribunal Constitucional. É po-
sible que este tribunal bote
por terra e anule a lei prevista,

pero o problema é que cando o
faga xa se terán producido unha
serie de actos xurídicos que vai
ser moi difícil desenredar. Por ló-
xica antes dun ano non haberia
sentencia do Constitucional.

Voltemos a Terra
Nas pasadas eleccións munici-

pais Feijóo celebrou esponsais en
Ourense cun tal Jácome que pasaría
a ser o Alcalde de Ourense a cam-
bio de que o PP puidera seguir
gobenando a Deputación. Ata ai
todo “correcto”. O problema pre-
sentouse cando Jácome se dedicou
a gobernar a súa maneira. Total
que os concelleiros do PP aban-
donárono e nestes momentos está
gobernando con só dous conce-
lleiros. Un goberno de tres, que
non un tripartito, leva as rendas

da municipalidade ourensá.
Todos piden a renuncia de Já-

come para constituir un novo go-
berno de maioría pero os demais
partidos non se poñen de acordo
en como facelo. Todos queren ser
cabeza de león.

Diante deste panorama Feijóo
ordenou o peche da cidade de Ou-
rense pola pandemia comunicán-
dollelo ao Alcalde pasados 20 mi-
nutos despois de que fora publicada
a orde respectiva. Todo un talante
democrático, non cren?. Así anda
a política na cidade das Burgas;
quente como as mesmas augas
que saen das sáus entrañas.

Unha de Caixas de Aforros
Lembrarán que anos ha produ-

ciuse unha fusión entre a Caixa
de Aforros de Vigo-Ourense e a
Caixa Galicia da Coruña. Deste
matrimonio sae CAIXANOVA . Esta
fusión amparada de maneira in-
teresada por Núñez Feijóo acabou
quebrada. A razón, segundo ven
de sinalar a Audiencia Nacional,
foi o empeño de meter a Caixa
Galicia, que estaba en bancarrota,
na operación da fusión. Que in-
terese tiña Feijóo en que as
cousas se fixeran en contra da
opinión dos expertos?  Tal vez
algún dia o saberemos, claro que
xa ninguén lle devolve a Galicia
as súas caixas de aforros que
tanto servizo prestaban ao noso
Pais.

Por hoxe, xa chega, non cren?.
Vaian averiguando máis sobre
estes e outros temas. Non quere-
mos ser pesados nin que entendan
tmos un interese especial. 

Sexan vdes. quen cheguen a
conclusións que sempre serán
súas mellor que ditadas por nin-
guén.

Teñan coidado co ar infectado
que nos toca respirar. Saúdos.
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O
Concello de Salvaterra de
Miño, foi beneficiario
dunha subvención con

cargo á Liña 1 da convocatoria de
subvencións a concellos destinada
á mellora dos montes mediante a
creación de parques forestais, da
Deputación Pontevedra.

A subvención foi para a redac-
ción do proxecto do futuro parque
forestal denominado Monte Castelo,
a petición da MVMC de Pesqueiras
e en colaboración co Concello de
Salvaterra, e que conta cunha ex-
tensión de 31,35ha.

O obxecto desta axudas é a
elaboración de proxectos de par-
ques forestais e a súa execución
na província de Pontevedra , en-
tendéndose por tales as zonas de
monte con suficiente amplitude,

mínimo 30 hectáreas, con valores
paisaxísticos a preservar e poñer
en valor e que abrangan área con-
tinuas e coherentes , tratadas me-
diante a execución dun proxecto
que teña por finalidade potenciar

os valores paisaxísticos, o uso e
disfrute xeral por  parte dos veci-
ños/as e a resistencia aos incen-
dios, tanto na posibilidade que se
orixinen como nos seus efectos
no caso de iniciarse.

Proxecto do Parque Forestal Monte Castelo

O
Equipo de Goberno do
Concello de Salvaterra
de Miño ven de reu-

nirse para tratar o delicado tema
da apertura do Parque de A Ca-
nuda, así como das pistas de-
portivas.

Como xa é sabido por todos,
unha das primeiras medidas
adoptadas polo Concello fronte
a COVID-19 foi o peche do Parque
e as Pistas Deportivas, sendo o
Parque especialmente un lugar
de atracción turística no que as
visitas masivas de persoas supuña
un risco de contaxio elevado
difícil de xestionar.

Logo de todos estes meses e
sendo conscientes do que supón
este lugar de ocio e deporte
para os nosos veciños e veciñas,
se abrirán as portas de ambas
zonas, iso sí, cunhas medidas
adaptadas a situación actual e
que poderán variar en función
da evolución da crisis sanitaria.

A principal novidade referida
ao Parque, ademais do protocolo
habitual da máscara facial e a
distancia de seguridade, é que
terá un horario de apertura que
será de luns a venres de 08:00
-20:00 horas, permanecendo
pechado a fin de semana para

evitar a chegada masiva de vi-
sitantes doutras zonas. Ao mes-
mo tempo, soamente se abrirá
a zona “verde” do Parque, que-
dando inicialmente a zona de
xogos restrinxida; “non é unha
situación de normalidade nin o
fin do Coronavirus, polo que
temos que ser responsables e
actuar con rigor para non por
en perigo todo o sacrificio que
levamos feito conxuntamente
a Administración Pública e o
Pobo de Salvaterra”, apunta a
Alcaldesa Marta Valcárcel.

En canto ás Pistas Deportivas,
ademais do uso da máscara
facial en todo o recinto, lém-
brase que haberá que evitar as
situación de contacto na pista
polideportiva e manter unha
distancia de seguridade no foso
de SKATE, polo que se roga res-
ponsabilidade aos usuarios.

As canchas de tenis poderán
reservarse na nova páxina web
de Deportes do Concello, de-
portes.concellodesalvaterra.com,
onde dun xeito doado e guiado
cun sistema de horarios e de
pago quedará reservada, así
como a pista de pádel que
estará en funcionamento nos
vindeiros días.

Abre o Parque de A
Canuda, de luns a venres,

e as pistas deportivas

A
s obras de ampliación do
IES Salvaterra de Miño,
que a Consellería de Edu-

cación, Universidade e Formación
Profesional adxudicou para a am-
pliación dos talleres do centro,
por importe de 528.891 euros,
levan un bo ritmo de execución . 

As obras compatibilízanse coas
clases, sempre baixo as máximas
medidas de seguridade. Os tra-
ballos teñen un prazo de execu-
ción de nove meses. 

A actuación ten como finali-
dade atender as necesidades de
espazo dos ciclos de madeira,
moble e cortiza, mediante a am-
pliación das instalacións de ta-
lleres do instituto, que ata o
momento estanse impartindo nun-
ha nave do Polígono Industrial
Chan da Ponte, que costea  o
Concello de Salvaterra de Miño.
Para iso empregaranse 244,67
m2; da planta inferior do actual
ximnasio.

Obras de ampliación do IES Salvaterra
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O
Concello de Salvaterra
de Miño ven de adxudi-
car por un importe de

máis de 100.000€ a pavimenta-
ción de viais no Polígono Indus-
trial Chan da Ponte, en
Salvaterra de Miño ,a través
dunha subvención concedida
pola Consellería de Economía,
Emprego e Industria para mello-
ras de parques industriais.

Con esta acción o Grupo de
Goberno local quere realizar me-
lloras no seu polígono, que a
día de hoxe da traballo a máis
de 500 persoas e que necesita
unha obra de mellora nos seus
viais. Por ese motivo o Concello
acolleuse a orde da Xunta para a
habilitación e mellora de in-
fraestruturas nos parques em-
presariais de Galicia que financiará
a obra por un importe de
80.255,85, os outros 20.063,96€
cofináncianse a través do Plan
Concellos.

O Polígono Industrial de Chan
da Ponte, que se puxo en fun-
cionamento no ano 1999, conta
con 275.000 metros cadrados
de superficie e unha superficie
neta industrial de 156.111 m2.
Os viais interiores teñen un
nivel de deterioro severo, pro-
vocado polo intenso tráfico que
circula por eles e o paso do
tempo.

A actuación principal de pa-

vimentación executarase median-
te estendido e compactado dunha
capa de rodadura de 5 cm de es-
pesor de mestura bituminosa en
quente tipo AC16 Surf 50/70D,
ademais fresaranse zonas con-
cretas nas que non se pode subir
a cota actual do vial, 1860 m2
de fresado firme e máis de 8.600
m2 de capa de rodadura.

As obras teñen un prazo de
execución de 1 mes.

Obras  de pavimentación no Polígono
Industrial de Salvaterra de Miño

O
Concello de Salvaterra
de Miño adhírese ao
Porxecto Horeca, un

proxecto que ten un dobre ob-
xectivo, por un lado a divulga-
ción e por outro a formación,
meturado co fomento da reco-
llida selectiva municipal.

Esta actuación realízase con
fondos compartidos entre a Xun-
ta de Galicia e Ecoembes, e nos
que xa participan máis de 100
concellos en Galicia e máis de
2500 bares e restaurantes, que
están potenciando un crece-
mento importante no contenedor
amarelo.

Nestes días estanse facendo
en Salvaterra visitas aos esta-
blecementos para informar acerca
do proxecto e promover a súa
incorporación, captar estable-
cementos que queiran sumarse
a iniciativa de Ecoembes e in-
centivar a reciclaxe.

Ademais nas visitas faise un

recoñecemento do local, coa fi-
nalidade de definir os medios
que necesitan para a reciclaxe
(cubo, papeleira..). Entrégase
información en materia de re-
collida selectiva a través de díp-
ticos e guías de barras.

Temos que recordar que o
sector da hostelería e da res-
tauración xogan un papel im-
portante para seguir incremen-
tando a reciclaxe de envases
lixeiros no noso municipio. A
súa colaboración e participación
é fundamental á hora de realizar
unha correcta separación de
envases lixeiros (envases de
plástico, briks e envases de
aceiro e aluminio). A implicación
do sector nesta iniciativa é pri-
mordial para que entre todos
sigamos contribuíndo no incre-
mento da reciclaxe de envases
lixeiros no municipio e na me-
llora e conservación do medio
ambiente.

Salvaterra adhírese ao
Proxecto Horeca

O
concello de Salvaterra
contará proximamente
cun servizo de Orienta-

ción sociolaboral financiado pola
Xunta e impulsado polo concello
que terá por obxectivo o incre-

mento e a mellora da emprega-
bilidade así como a cualificación
das persoas inscritas no Servizo
Público de Emprego de Galicia.

O servizo estará situado no
edificio do concello e as persoas

interesadas poderán solicitar cita
a través da oficina de emprego
de Ponteareas. Tamén terá pre-
senza nas redes sociais para a
difusión de ofertas de emprego
e información sobre formación.

Servicio de Orientación sociolaboral

O
Concello de Salvaterra
os cursos de inverno,
entre os que están os

de carretilleiro, DNI electrónico
e certificados electrónicos, mo-
nitor de tempo libre, fotografía

creativa,papiroflexia, lingua de
signos ou dietética.

As inscricións pódense facer
na web do Concello.

Máis información na contra-
portada deste xornal.

Comezan os cursos de inverno
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O
goberno de Ponteareas
informa que se retoman
as obras de reurbaniza-

ción do primeiro tramo da rúa San
Roque despois da paralización
provocada polo abandono inxus-
tificado da empresa adxudicataria
que deixou sen rematar obras en
múltiples concellos de Galicia. 

O Concello procedeu a licitar
a continuación das obras despois
de resolver todos os trámites le-
gais precisos e esixir as respon-
sabilidades, sancións e garantías
á empresa adxudicataria, adxu-
dicando en 91.480,83€ a conti-
nuación das obras de reurbani-
zación deste primeiro tramo da
rúa San Roque. Unha operación
que conta co apoio dos fondos
FEDER da Unión Europea no marco
da estratexia “Ponteareas, Hábitat
Saudable” .

O goberno local realizará un
exhaustivo seguemento da obra
e nestes primeiros días os técni-
cos revisan as canalizacións so-
terradas para garantir o seu bo
funcionamento, “agradecemos a
comprensión e a paciencia da

veciñanza que tivo que convivir
coas obras e cos prazos e trámites
complexos pero imprescindibles
para garantir a legalidade e esixir
todas as responsabilidades. Prazos
que se prolongaron coa parálise
do estado de alarma”.

Retómanse as obras de reurbanización
do primeiro tramo da rúa San Roque

O
goberno do BNG e PSOE
adxudicou as obras de
humanización da Praza

de Bugallal por un importe de
605.338,28 euros. A actuación
está financiada ao 80% con cargo
aos fondos da Unión Europea no
marco da estratexia “Ponteareas,
Hábitat Saudábel” mentres o
Concello achega o 20% restante.
Ao concurso público presentá-
ronse un total de doce empresas.

Na actualidade, a céntrica Praza
de Bugallal ten pouco máis de
1.000 m2 de superficie e está ro-
deada perimetralmente por viais
destinados á circulación e esta-
cionamento de vehículos que ocu-
pan uns 2.000 m2, convertendo
á praza nunha sorte de rotonda.
Coa humanización a praza tripli-
cará as súas dimensións superando
con creces os 3.500 m2 ao unirse
en plataforma única a todas as

fachadas circundantes e ao espazo
ocupado pola igrexa parroquial.
Deste xeito a Praza de Bugallal
integrarase nas zonas xa huma-
nizadas da contorna da Igrexa, a
rúa de Oriente e Esperanza e a
Praza Maior conformando todas
elas un espazo de máis de 20.000
m2 humanizado pensado para as
persoas, a súa mobilidade e es-
tancia e para unha actividade
comercial de calidade.

Ademais, a reforma e trans-
formación conleva a creación de
espazos verdes, a dotación de
novo arborado de grande porte
que achegará sombra á praza,
grandes xardineiras, bancos e mo-
biliario urbano así como nova
iluminación. As obras tamén in-
clúen a renovación das canaliza-
cións de subministros soterrados
e de saneamento e o soterramento
dos cableados actuais.

Ponteareas adxudica as 
obras de humanización 
da Praza de Bugallal

O
voceiro de Alternativa
Cidadá de Ponteareas
(ACiP), Juan Carlos Gon-

zález Carrera, denunciou un "des-
control" nos servizos que presta
a Policía Local, no que existen
días sen ningún axente de policía
nin servizo nocturno, toda vez
criticou a "política municipal de
afán recadatorio", que obriga aos
efectivos policiais a sancionar in-
discriminadamente.

Neste último caso, denunciou
a existencia dun radar privado

da empresa que realiza a recada-
ción do Concello, que levou a
súbitos cambios na limitación da
velocidade a 20 km/h no centro
urbán e 30 km/h na rúa Castelao.
Informou  igualmente que existen
"graves irregularidades" nos cobros
das multas.

González Carrera tamén sina-
lou que, no 2018, o Concello
recadou 300.000 euros e que
aínda non se ten acceso público
á memoria de recadación muni-
cipal de 2019. 

ACiP denuncia descontrol e
irregularidades nos servicios

da policía local

O
s populares presentaron
unha moción, tras reu-
nirse coa plataforma de

afectados, na que instaban o Go-
berno Central a manter no borra-
dor dos Orzamentos Xerais do
Estado, os 27 millóns comprome-
tidos no ano 2018. “O bipartito
preferiu retirar a nosa moción e
substituíla por unha que insta o
Estado a comprometerse con
estas infraestruturas pero sen ci-
frar contías económicas. Iso dá-
lles carta branca para que volven

propoñer os 100.000 euros, e non
os 27 millóns, como xa fixeron no
anterior borrador, que non saíu
adiante por falta de apoios”, ex-
plica Villar. 

A moción saíu adiante coa
abstención de ACIP no pleno,
pero os populares consideran que
o bipartito dobregouse ante o
Estado e as pretensións de Sánchez
e Iglesias de recortar o investi-
mento no municipio. 

“O que fixo o goberno foi subs-
tituír a nosa moción por unha

deles, sen buscar consenso e sen
atender as demandas da Plata-
forma, que na reunión que man-
tivemos con eles hai unha semana
solicitaron que mentres non estean
definidos os proxectos e coñezá-
molos, que o diñeiro que está
déixese estar. Pero BNG e PSOE
renuncian a esixir eses cartos
que un goberno do PP en Madrid
deixou no ano 2018 nos orza-
mentos, poñendo por diante as
siglas políticas antes que o inte-
rese de Ponteareas”, di Villar. 

O bipartito dobrégase ante o estado
rexeitando solicitar por escrito os 27 millóns

de euros para a n-120 e a circunvalación

O
Pleno da corporación
celebrado o 30 de se-
tembro, decidiu deses-

timar a alegación presentada
polo sindicato CSIF contra a mo-
dificación da Relación de Postos
de Traballo ( RPT) aprobada de-
finitivamente polo goberno bi-
partito en maio deste ano 2020.

Previamente, tamén se deses-
timaron as alegacións de CCOO

e UXT, tomándose todos estes
acordos cos únicos votos a favor
de BNG e PSOE.

O PP sempre se posicionou
en contra da modificación da
RPT do Concello, do mesmo xeito
que os sindicatos e traballadores.
Unha modificación que recolle
un recorte inxustificado do per-
soal de limpeza. “Resulta que o
Goberno que propuxo unha RPT

en 2018, agora decide que non
se axusta á realidade e manifesta
que sobran prazas de persoal de
limpeza. Primeiro créaas e un
ano despois amortízaas co be-
neplácito do PSOE. Os abande-
rados de “ municipalizar” todos
os servizos, recortan o servizo
público de limpeza para entregalo
a unha empresa privada”, afirman
os populares.

O goberno confirma o recorte de traballadores e a
privatización do servizo de limpeza 
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N
ovas ferramentas tec-
nolóxicas, paneis infor-
mativos e a mellora da

sinalización difunden a riqueza
do noso patrimonio cultural. 

Veñen de realizarse actua-
cións de mellora e sinalización
interpretativa de seis impor-
tantes elementos do patrimonio
cutural. Esta iniciativa contou
co apoio da Deputación de Pon-
tevedra e tivo un custe total
de 13.833 €. Unha aplicación
móbil a través dun código Bidi
trasládanos á igrexa parroquial

de Santa María de Areas ou á
de Santa Mariña de Pías, Santo
Estevo de Cumiar, San Pedro de
Angoares ou Ponte de San Roque
e Ponte Vella dos Remedios,
ademais de coñecer a orixe da
Ponte das Partidas. 

Ponteareas potencia os principais
elementos culturais do rural

O
Concello de Pontea-
reas ven de conceder
as axudas a  entidades

sociais que desenvolven activi-
dades no municipio. Así o
anunciou a Concelleira de Be-
nestar Social e Igualdade, Ve-
rónica Carrera, que destacou o
labor que realizan os diferentes
colectivos que desenvolven
programas para promover o be-
nestar social da cidadanía. 

“Con esta nova concesión,
que continúa a liña marcada
polo actual goberno municipal
desde 2015 de colaboración e
apoio ás entiades sociais, 7 en-
tidades poderán dar continui-
dade a diferentes programas
que realizarán co apoio do Con-
cello”, manifestou a Concelleira
nacionalista. Neste ano 2020
reciben apoio: Adapta, Cogami,

Dar Máis, Familias Azuis, Aso-
ciación de Maiores, Pontesoli-
dario e Asociación Española
contra o cancro.

Estas subvencións permitirán
realizar  accións ou actividades
de prevención, asistencia, in-
corporación social, fomento e
sensibilización da participación
cidadá ou igualdade de oportu-
nidades entre homes e mulleres.
Un labor que  acada aínda maior
importantancia nesta situación
sanitaria pola COVID-19.

Verónica Carrera explicou que
"as axudas outórganse cos fon-
dos propios do Concello e con-
cédense de forma transparente
e en concurrencia libre para as
entidades sociais. O Concello
ten a obriga de apoiar o traballo
destas entidades pola labor so-
cial que realizan”.

O Concello adxudica 8.000 euros
en axudas ás entidades sociais 

A
concellaría de Mocidade,
que dirixe Miguel Bouzó,
fixo balance das activida-

des desenvolvidas durante este
verán en Ponteareas no marco do
programa Mocidade Viva.

Bouzó salientou que “preto
dun milleiro de asistentes puideron
gozar da ampla e variada oferta
de actividades programadas para
as mozas e mozos tendo en conta
as súas opinións e demandas”. 

Os espazos ao aire libre como
as prazas e parques da vila foron
o escenario de máis de quince
actividades que se desenvolveron
cumprindo as medidas sanitarias
vixentes. Modalidades de cultura
urbana, cine ou actividades no-
vidosas na vila como a orientación
nocturna e o sendeyak foron as
que máis atraeron ás mozas e
aos mozos. 

O concelleiro quixo agradecer

novamente o traballo levado a
cabo voluntariamente polas dina-
mizadoras xuvenís no desenvol-
vemento e planificación desta pro-
gramación, lembrando que “dende
o Concello facilitamos a formación
en materia de lecer alternativo e
saudable dun grupo de mozas e
mozos no pasado mes de febreiro,
e agora coa súa implicación nestas
actividades esa formación reverte

na mocidade ponteareá”.
O programa Mocidade Viva, es-

table durante todo o ano, “con-
tinuará neste outono ofrecendo
diversas actividades lúdicas e for-
mativas, así como espazos nos
que a mocidade poida desenvolver
libremente as súas inquedanzas.
Así, o sábado día 3 celebrouse
unha sesión de patinaxe libre no
Complexo Deportivo Álvaro Pino.

As actividades de Mocidade Viva sumaron
preto dun milleiro de asistentes no verán

A
Concellaría de Deportes,
que dirixe Nahir Covelo,
informa da concesión das

axudas aos clubs deportivos de
Ponteareas por importe de
50.000 euros, seguindo o com-
promiso do goberno local de con-
vocalas anualmente e mantendo
a cifra dos últimos anos, a pesar
da COVID-19.

Estas axudas teñen como fina-
lidade apoiar o esforzo dos clubs
sen ánimo de lucro federados en

competición oficial, que están
tratando de dar continuidade á
actividade deportiva coas debidas
medidas de seguridade sanitaria
para evitar posibles contaxios do
coronavirus. Nesta ocasión foron
22 as entidades beneficiarias.

Tras esta concesión, o Concello
comunica a cada club a cantidade
concedida e procede á súa publi-
cación no taboleiro de anuncios
municipal, abríndose o período
de xustificación da subvención por parte dos clubs.

O Concello de Ponteareas concede 50.000 euros
en axudas a clubs deportivos federados 

A Concelleira de Deportes, Nahir Covelo.



A
Asociación de Veciños Ponteareas Saudable,
convocante das caceroladas en protesta
pola ubicación da caldeira de biomasa, pre-

sentou unha denuncia contra o Concello de Pon-
teareas, ante o Servizo Nacional de Coordinación
Antifraude pertencente ao IGAE ( Intervencion
Xeral da Administracion do Estado) do Ministerio
de Facenda, por un delito de falsidade documental
e malversacion de fondos publicos ao ser utilizados
nunha propiedade pivada.

Tamén presentaron unha denuncia ante a presi-
denta e o secretario da Deputación de Pontevedra
para que paralice a subvención concedida ao
Concello de Ponteareas para a instalación da
planta de Biomasa por achegar un informe FALSO
de titularidade da parcela. Xa que como acreditou
esta asociación, os terreos onde se está construíndo
non son do Concello de Ponteareas.

Ademais presentouse ante a Subdireccion Xeral
de Coordinacion da Administración pertencente
ao Ministerio de Politica Territorial e Función
Pública denuncia contra a subvencion concedida
con fondos FEDER para a instalación da Planta de
Biomasa por achegar un informe FALSO de titula-
ridade da parcela. 

Isto conlevaría a que o Concello de Ponteareas
pode perder estas subvencións por achegar un in-
forme FALSO, o que conllevaria “a ter que asumir
ao seu cargo (é dicir dos veciños de Ponteareas)
dita obra pola cabezoneria dun alcalde, que a sa-
bendas, continua coas obras”. 
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M
embros da Asociación
de Alfombristas Do
Corpus Christi de Pon-

teareas confeccionaron unha al-
fombra para participar no 5 º
Encuentro Internacional De Al-
fombristas Virtual De Uriangato
2020 que se celebrou o 6 de Ou-
tubro con motivo das festas de
San Miguel Arcanxo. 

A alfombra tinga como te-
mática San Miguel Arcanxo,
como patrón de Uriangato e
Ponteareas, e dous son os sím-
bolos que porta e cos que
adoita representarse, a balanza
, que pesará as nosas almas e
a espada de lume coa que de-
rrota ao demo. Espada e balanza
sobre a ponte e o rio Tea, que
como non podía ser doutra for-
ma, fai referencia ao nome de

Ponteareas.  
Pero Uriangato e Ponteareas

comparten ademais outra tradi-
ción, como son os globos que
desde tempo inmemorial lánzanse
ao aire no momento do paso da
procesión , globos representados
nesas volutas brancas que rodean
o motivo central. 

Desde a “Asociación de Al-
fombristas do Corpus Christi de
Ponteareas”, agradecen a D.
Anastacio Rosiles Perez, Presi-
dente Municipal de Uriangato,
Guanajuato, Mexico, a invitación
para participar no 5º Encontro
Internacional de alfombristas
“Virtual” en Honra a San Miguel
Arcangel ," E facer extensiva a
mesma a todos os nosos irmáns
alfombristas e aos veciño de
Uriangato en xeral".

Alfombra virtual de
Ponteareas A Uriangato

O
Grupo Municipal do PP
lamenta a falta de diá-
logo que o bipartito ten

cos veciños aos que non quixo
escoitar no pleno. 

Os populares empezaron a se-
sión plenaria solicitando que se
deixase intervir primeiro aos ve-
ciños que o solicitaban. “Era un
pleno moi denso, xa que había
moitos temas na orde do día. As
intervencións veciñais son ao fi-
nal. Como había moita inquietude
e protestas no exterior, solicita-
mos que se iniciase o pleno coas
intervencións veciñais dos pais
da escola infantil e da Plataforma
en contra da localización da cal-
deira de biomasa, pero o alcalde
negouse a darlles voz no inicio
da sesión. O resultado foi que a
sesión se alongou e o bipartito
cancelou a intervención da Pla-
taforma. Os pais da escola infantil
puideron falar a metade da se-
sión”, explican os populares. 

O PP considera que non houbo
vontade por parte do bipartito
en escoitar aos veciños que esta-

ban a reivindicar diálogo. “Sabían
que o pleno tería unha ampla du-
ración e por iso negáronse a
adiantar a intervención. O bipartito
non tivo vontade de dar voz á
Plataforma que defende unha nova
localización da caldeira de Bio-
masa, en plena construción”. 

Pola contra, os representantes
da Plataforma mantiveron unha
reunión cos deputados provinciais
do PP para que os mesmos coñezan
a problemática desta obra, e por-
que ademais, como parte do fi-

nanciamento é con diñeiro da
Deputación provincial, que lle
presta ao Concello e que só é
viable a súa concesión se o terreo
sobre o que se inviste é municipal,
cuestión que nestes momentos
aínda que o alcalde non quere
escoitar, é algo que está en cues-
tión despois da diferente docu-
mentación achegada polos veciños.
“Fronte á falta de diálogo do bi-
partito, temos outro partido que
está disposto a escoitar e tentar
buscar solucións”. 

O PP lamenta que o bipartito non escoite
aos afectados pola ubicación da caldeira

A Asociación de Veciños Ponteareas Saudable
presenta varias denuncias contra o Concello
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FUCO PRADO

N
o pleno do 1 de outubro
o goberno de Ponteareas
composto por BNG e

PSOE, acordou prorrogar o con-
trato da actual empresa concesio-
naria do ciclo da auga Viaqua.
Segundo o alcalde, isto faise por-
que a día de hoxe o Concello aínda
non dispón da documentación que
foi retirada polo xulgado no marco
do caso Patos , o que impide facer
os trámites necesarios para resol-
ver o fin do contrato e decidir o
"futuro da xestión". 

O certo é que "o futuro da xes-
tión" xa o teñen decidido BNG e
PSOE, xa que o pasado agosto
contrataron por 18.000 euros a
unha empresa para redactar os
pregos do novo contrato. É dicir,
que xa teñen decidido seguir pri-
vatizando o servizo por moito que
tenten dar a entender outra cousa.
De aí ven a negativa do alcalde a
responder aos requirimentos da
oposición cando lle lembraban que
no ano 2018 se acordou iniciar o
proceso de remunicipalización da
xestión da auga.

Esquerda Unida ten claro que
dende o goberno municipal pre-
tenden seguir enganando á veci-
ñanza sobre as súas verdadeiras
intencións ata que xa estean os
feitos consumados. Soamente coa
presión veciñal se poderá cambiar
o rumbo que xa ten tomado este
goberno municipal. De todas nos
depende que unha multinacional
se siga a lucrar co que é dos ve-
ciñas e veciños ou que a xestión
do ciclo da auga sexa levada di-
rectamente polo concello. Por Es-
querda Unida non vai a quedar.

Esquerda Unida
lamenta a prórroga

do contrato de
Viaqua

Ponteareas terá un edificio municipal na Praza Maior

O
goberno de Ponteareas
do BNG e do PSOE ad-
quirirá unha propiedade

na praza Maior para dar novos
servizos á cidadanía. Con esta
compra increméntase o patrimo-
nio municipal, estando ata
agora completamente limitaos
os espazos para ofrecer novos e
mellores servizos á veciñanza ou
ampliar os existentes.

A través dun procedemento
administrativo que garantíu a
transparencia, o Concello nego-
ciou coas distintas propiedades
que reunían as características
técnicas. Agora, o Concello mer-
cará por 250.000€ unha propie-
dade de 341 metros cadrados
que alberga unha edificación de
918 m2 divididos nunha planta

baixa e dous andares.
Para esta nova adquisición, o

goberno de Ponteareas xa ten
solicitado ao Fondo Galego de

Cooperación da Xunta de Galicia
un préstamo sen intereses a de-
volver en oito anos. Para a obra
de restauración e posta en servizo

á cidadanía dispón do apoio dos
fondos europeos a través da es-
tratexia “Ponteareas, hábitat sau-
dable”. Concretamente os fondos
FEDER aportarán o 80%.

Previamente, e con esta fina-
lidade, o goberno municipal re-
alizou un proceso de consulta
cidadá no que participaron re-
presentantes do tecido socioe-
conómico da Vila, ademáis dunha
consulta dixital. Tamén se contou
coas aprotacións realizadas por
representantes da administración
local (Membros do goberno e
voceiros dos grupos políticos
con representación municipal,
persoal técnico e traballadores
municipais). Froito desa partici-
pación definíronse os usos do
futuro edificio.

O
alcalde, Xosé Represas,
e a concelleira de Vías,
Obras e Alumeado, Chus

Garrote reuníronse coa subdele-
gada do Goberno en Pontevedra,
Maica Larriba, que lles avanzou a
redacción do deseño de trazado
de mellora da N-120 ao seu paso
polas parroquias de Xinzo, Areas
e Arnoso. Na xuntanza tamén
participaron o xefe da Unidade de
Estradas do Estado en Ponteve-
dra, Pablo Domínguez, un repre-
sentante da empresa redactora
do proxecto de trazado e mem-
bros da plataforma pola mellora
da seguridade viaria da N-120.

Maica Larriba informou aos
asistentes que “se trata dun tra-
mo de vía de 5 quilómetros, que
vai contemplar a construción de

seis rotondas que mellorarán a
mobilidade na estrada e garan-
tirán unha maior seguridade,
evitando os xiros á esquerda”.

Así mesmo engadíu que o deseño
do novo trazado contempla unha
senda peonil ao longo dos 5
quilómetros que se alternará en-
trambas marxes da estrada, alén
dos conseguintes pases de peóns.
encontro mantido entre os re-
presentantes e técnicos da Ad-
ministración Xeral do Estado e
do Concello, así como cos veciños
das parroquias afectadas, buscaba
“mellorar a coordinación entre
as diferentes Administracións e
a propia plataforma veciñal,
amais de adiantarlles o traballo
realizado ata agora pola Demar-
cación de Estradas do Estado”.

Seis novas rotondas e unha senda peonil para a N-120 
ao seu paso por Xinzo, Areas e Arnoso
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O
goberno do BNG e do
PSOE informa á veci-
ñanza que está trami-

tando o recoñecemento dos
92.875 metros cadrados que
ocupa o casco histórico de Pon-
teareas como Área de Rehabilita-
ción Integral (ARI).  Declaración
que será solicitada  á Consellería
de Vivenda e Solo da Xunta de
Galicia.

A Área de Rehabilitación In-
tegral de Ponteareas beneficiará
a un total de 518 vivendas agru-
padas en 74 edificios de uso re-
sidencial colectivo e 133 vivendas
unifamiliares. Ademais, no ámbito
existen 5 edificios de equipa-
mentos e suporá tamén unha in-
versión na reurbanización de rúas
e prazas incluídas nesta contorna
(mellora en alumeado público,
nas redes de servizos e submi-
nistros, no mobiliario urbano…)

O alcalde de Ponteareas, Xosé
Represas, destacou que “esta nova
medida forma parte da estratexia
de cambio iniciada en 2015 para
dinamizar o núcleo urbano, e es-
pecialmente o caso histórico coa
finalidade de mellorar a calidade
de vida das persoas, recuperando
os espazos, tanto públicos como
privados. Unha iniciativa que
axudará á recuperación urbanística
do caso histórico e favorecerá a
creacion de emprego. Medidas

entre as que se encadra tamén a
recente adquisición dun edificio
na praza Maior para destinalo a
servizos municipais á cidadanía”.

O goberno municipal xa ten
adiantados os traballos para esta
declaración, “contamos xa coa
memoria e a planificación para a
delimitación da ARI, un expe-
diente detallado no que se recollen
as actuacións para que a solicitude
poida remitirse á Xunta, logo da
súa aprobación polo Pleno Muni-
cipal”, manifestou a Concelleira

Chus Garrote que xa iniciara éstes
traballos no pasado mandato.

O goberno local quere facer
partícipe aos veciños e veciñas
do casco histórico deste proxecto
e, aínda que neste momento non
é posible realizar reunións abertas
á cidadanía, comunicará directa-
mente a proposta e nos vindeiros
días abrirá na web municipal un
espazo informativo sobre o ARI
de Ponteareas e unha canle de
comunicación para recibir ás apor-
tacións da cidadanía. Posterior-

mente, cando as condicións sa-
nitarias da pandemia o permitan,
manterase un encontro aberto no
que participará o equipo técnico
redactor do proxecto para explicar
os beneficios que reportará á Área
de Rehabilitación Integral, “que-
remos traballar xunto cos veci-
ños/as e propietarios/as para lo-
grar a declaración do ARI”, de-
clarou Represas.

O ámbito do ARI de Ponteareas
organízase en torno ás dúas pra-
zas principais da vila, a Praza

Maior e a Praza de Bugallal.
Estas compoñen o centro do ARI,
e a partir de aí medra comezando
dende o sur, os Xardíns da Xiralda,
a Casa do Concello, e a Praza de
Bugallal, a conexión entre ambos
espazos  pola Avenida da Cons-
titución, e tamén entra o entorno
da Igrexa. A continuación está a
conexión entre ambas prazas
principais, que se desenvolve
pola Rúa de Oriente e a Rúa da
Esperanza. Os edificios do entorno
destas rúas constitúen outra
parte recoñecible do ámbito. Por
suposto un punto importante do
Casco Vello é a Praza Maior e as
rúas que de esta saen para co-
nectala con distintos espazos da
Vila. As rúas traseiras da Praza
Maior, xunto coa Rúa dos Ferreiros
forman outro espazo cun carácter
propio, e de gran importancia
no ámbito. Así, a Rúa dos Fe-
rreiros prolóngase cara o sur coa
Rúa do Doutor Fernández Vega,
que remata o ámbito antes da
Praza de Abastos. Finalmente, a
parte máis ao norte do ámbito,
a Rúa Real, que corresponde ao
paso da N-120 pola vila. Na zona
desta rúa onde desembocamos
dende a Praza Maior baixando
pola Baixada de San Gregorio
atopamos cuns edificios históricos
da vila con clara necesidade de
rehabilitación. 

O goberno de Ponteareas propón o recoñecemento de 93.000 m²
do casco histórico como Área de Rehabilitación Integral

Unha declaración da que se beneficiarán 651 vivendas que poderán contar con axudas para a rehabilitación

www.novasdoeixoatlantico.com



11FORO A PENEIRA | Outubro de 2020

Condado / Paradanta

O
Concello de Arbo ven
de adxudicar a dota-
ción de mobiliario ur-

bano no Casco urbano e de unha
balaustrada no parque infantil
de Coruxa en Barcela. O importe

da obra é de 19.354,96€, sendo
financiada dentro do Plan Con-
cellos da Deputación de Ponte-
vedra e licitada a través da
plataforma de Contratación do
Estado.

Adxudicadas a mellora do Parque
Infantil de Barcela e mobiliario

urbano para Arbo

O
Concello de Arbo, ad-
xudicaba a contrata-
ción das obras de

Ensanche Mellora do camiño de
Urzal – Civida 2ªFase” a traves
da plataforma de contratación
do Concello de Arbo.

As obras incluídas neste pro-
xecto consisten no ensanche e
a mellora dun tramo do camiño
existente no lugar de Urzal na
parroquia de Barcela e do que
xa se executou o ano pasado a
primeira fase deste proxecto 

O importe do contrato as-

cendería á cantidade de
90.978,94 €. A obra está finan-
ciado ao 100%  pola Deputación
no marco do Plan Concellos 2020

Dan comezo as obras no camiño
Urzal, en Barcela

E
ste mes de outubro, o
Concello das Neves anun-
ciou a súa participación

nun programa de formación para
maiores de 50 anos da Universi-
dade de Vigo, titulado "Mareas
de Coñecemento e Experiencia".

O proxecto busca a democra-
tización do coñecemento e o

acceso á educación superior para
as persoas maiores, indepen-
dentemente da súa idade, xénero,
domicilio ou recursos.

O curso, gratuíto e con prazas
limitadas a 30 persoas, consta
de tres seminarios a realizarse
no CIPC de Taboexa, e no salón
de Servizos Sociais das Neves.

As Neves entra no programa
"Mareas de Coñecemento e

Experiencia" na UVigo

U
n mes despois do co-
mezo do ano escolar
2020-2021, o Consello

escolar do IES "Pazo da Mercé",
a dirección deste centro, a ANPA
e o Concello das Neves, denun-
ciaron á Consellería de Educa-
ción da Xunta de Galicia a
existencia de graves problemas
na calidade da ensinanza así
como de seguridade no centro
educativo.

Un dos problemas ten que ver
coa falta de autobuses, que afecta
ao alumnado coa perda de 2 horas
lectivas dende que iniciou o curso
escolar. Isto ten provocado que
un grupo de alumnos deban em-
pregar un autobús regular para
asistir a clases. Toda vez, coa
modificación de horarios, os luns
e os venres terían que agardar
máis dunha hora polo transporte. 

Ante este problema de trans-

porte e a súa influencia nos ho-
rarios, a dirección do IES veuse
na obriga de adiantar ás 14:30
pm a hora de remate das clases,
cando anteriormente estaba pre-
vista para as 15:20 pm, coa fi-
nalidade de evitar que grupos
de alumnos quedaran abando-

nados á hora de xantar. 
O IES denuncia que debeu

tomar estas medidas agardando
que foran de xeito provisional.
Non obstante, non observan nin-
gún tipo de resposta e de solu-
ción por parte da Consellería de
Educación. 

As Neves: denuncian carencias na calidade
de ensino no IES Pazo da Mercé 

O
Concello de Mondariz
iniciou a segunda fase
do proxecto de rehabi-

litación da antiga escola unita-
ria de Rego, na Parroquia de
Vilar, valorada en 38.473,97 €,
grazas ao financiamento da De-
putación de Pontevedra a través
do Plan Concellos 2018-2019.

Igualmente, a Corporación Mu-
nicipal iniciou os traballos de
restauración da antiga escola
unitaria da parroquia de Toutón,

que estaba sen cuberta desde
1990. Estas obras tamén contan
co financiamento da Deputación
de Pontevedra, por valor de
22.000 € e adxudicados a unha
empresa local, no marco do Plan
Concellos 2020. 

Neste parroquia, o Concello
tamén acordou coa Dirección Xe-
ral de Patrimonio da Xunta de
Galicia a restauración do cruceiro
da Igrexa de Santo Mateo, do
ano 1712 e de estilo barroco. 

Finalmente, o Concello tamén
iniciou as obras de ampliación
do Parque Infantil do Monte da
Ovella, situado ao lado da Bi-
blioteca Pública Municipal "Xoan
Xosé Pérez Labaca", licitada por
48.000 € tamén no marco do
Plan Concellos 2020. Estas obras
cumpren co obxectivo do Con-
cello de Mondariz de fomentar
o desenvolvemento rural e a re-
cuperación de espazos comuni-
tarios. 

Rehabilitación de escolas e parque
infantil en Mondariz
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O
alcalde da Cañiza, Luis
Piña, presenta o estudo
integral das redes de co-

lectores e depuración e augas re-
siduais de todo o territorio da
Cañiza, coa meta de acadar nos
vindeiros anos a excelencia me-
dioambiental. Un estudo impres-
cindible e inexistente ata o de
agora que por primeira vez plan-
texa a realidade da Cañiza en
materia de depuración: o 41%
dos veciños non dispoñen deste
sistema.

Este proxecto, cunha vixencia
de 15 anos, servirá de guía para
coñecer en profundidade os pro-
blemas e necesidades en depura-
ción e augas residuais nos 252
núcleos do noso municipio. 

Serán necesarios 2.757.000€
para poder dotar de depuración
ao municipio estimando a colo-
cación no futuro de 16 novas de-
puradoras. Tamén contempla a

subsanación das deficiencias nas
EDAR existentes.

Como é o caso das Estacións
Depuradoras de Augas Residuais
de Valeixe e de Achas, que nece-
sitan ser sustituidas canto antes
debido as deficiencias no seu fun-
cionamento que provoca que te-
ñamos inspeccións da Confedera-
ción Hidrográfica do Norte e a im-
posición de elevadas multas.

Luis Piña, xunto cos técnicos
da empresa Teswater Global, en-
cargados da elaboración e redac-
ción deste documento, presen-
taron o ESTUDO INTEGRAL reali-
zado polo Concello da Cañiza
para profundizar nas necesidades
en materia de depuración en todo
o Municipio.

Un Proxecto que ofrece unha
radiografía exacta das carencias
que temos en cada lugar de cada
parroquia e que servirá como
mapa de ruta para empezar a tra-

ballar nesta materia. 
O traballo desenvolve un estudo

e descripción integral de toda a
rede municipal de colectores e
depuración así como as necesi-
dades a satisfacer en cada núcleo
e as zonas de actuación.  Por
exemplo na parroquia do Couto
debido á súa accidentada orografía

serían necesario colocar 5 esta-
cións de bombeo (EBAR) e 1 de-
puradora (EDAR) para conseguir
sanear o 100% das vivendas.  

Plantexanse as posibles insta-
lacións de saneamento en función
da agrupación de núcleos rurais,
se propoñen os sistemas de de-
puración máis axeitados a cada

lugar dependendo da súa orografía,
situación e número de habitantes
e tamén se aporta unha descrip-
ción e a xustificación e estimación
dos costes das obras para cada
alternativa. 

Plantexa tamén a mellora dos
procesos de depuración naqueles
núcleos que a pesar de ter rede
de saneamento, o tratamento que
reciben as augas residuais non é
suficientemente efectivo en canto
a calidade da auga que se verte
aos ríos como é o caso dos núcleos
que teñen colectores conectados
a fosas sépticas.

Por último propón os lugares
máis deficitarios con determina-
ción das fases de actuación por
prioridades.

Este Proxecto verase comple-
tado cun segundo documento no
que se recollerá a situación actual
e estudo das necesidades da rede
de alcantarillado do Municipio.

A Cañiza presenta o estudo integral das redes de colectores 
e depuración e augas residuais

Concurso fotográfico na Cañiza

Salvaterra honra aos 
seus mortos

O
goberno de Salvaterra
reuníuse o pasado
martes con membros

da Plataforma para a Recupera-
ción da Memoria Histórica.

A alcaldesa e varios tenentes
de alcalde escoitaron as pro-
postas dos membros da plata-
forma que consisten en:

1.- Colocación dunha placa
co texto: “ Espazo da Memoria:
O pobo de Salvaterra de Miño
en recoñecemento ás vítimas
do golpe de estado de 1936”.

Poríase tamén a data do acto.
2.- Lugar do monumento.-

A proposta da plataforma é co-
localo no parque que está diante
do mercado. Deste xeito se
transformaría unha fonte con
vestixios franquistas nun espazo
da memoria.

As dúas propostas están pen-
dentes de ser aprobadas polo
goberno local. Dende a plata-
forma cren que non haberá nin-
gún impedimento para levalas
adiante.

A
CiP esixe ao goberno mu-
nicipal a reparación e
mantemento adecuado do

Parque das Pombas, que nestes
momentos se atopa moi deterio-
rado e impracticable.

A vice portavoz Municipal Ra-
quel Bautista Alfaya, denuncia o
que as zonas verdes do Concello
están deterioradas mentras o go-
berno municipal BNG-PSOE gasta
miles de euros en contratar em-
presa privadas para realizar tra-
ballos que perfectamente poden
realizar persoal municipal. Dí que
o Concello ten máis de 70 traba-
lladores a través de contratos da
Deputación e Xunta de Galicia, e
aínda así os espazos verdes están
inservibles e non aptos para o
seu uso.

Lamentan que este parque,
inaugurado no ano 2002 cunha
superficie de máis de 10.000 me-
tros e sendo un referente naqueles
momentos como unha verdadeira
zona de recreo para os pequenos
e para os maiores, con parque
biosaudable e zona de pistas po-
lideportivas, se atope en estado

de abandono con arquetas rotas,
fochas na zona dos xogos infantís,
cables de iluminación soltos, etc..

Para ACiP é grave que o parque
esté aberto ao uso, cando tería
que estar valado debido á situa-
ción na que se atopa. Esixen ta-
mén a apertura da cafetería que
leva máis dun ano pechada, sendo
reclamado por ACiP en decembro
do 2019, ante o que o alcalde
prometeu a súa apertura inmediata
e que aínda non cumplíu. 

ACiP lamenta o estado do Parque das Pombas

O
Concello da Cañiza or-
ganiza o Certame Fo-
tográfico “Encantos

das nosas parroquias” no que os
participantes deben presentar
fotografías relacionadas coas
parroquias de A Cañiza e facer
referencia a un lugar concreto
dunha delas, salientando valo-

res naturais, etnográficos, as
súas xentes, paisaxes, valores
culturais, gastronómicos, etc.

O primeiro premio esta do-
tado con 200 euros, o segundo
150 e o terceiro 100. 

A data límite para entregar
as fotografías é o 30 de outubro
de 2020.



13FORO A PENEIRA | Outubro de 2020

Foro A PENEIRA do Alto Minho

P
or terceiro ano consecu-
tivo, a rexión do Alto
Minho inclúese na inicia-

tiva "Top 100 Sustainable Des-
tinatios 2020", na lista das cen
rexións consideradas os mellores
destinos sustentables a nivel
mundial, realizada na Conferen-
cia Global "Green Destinations
Days", entidade internacional
especializada en turismo sus-
tentable.

Esta distinción recoñece a
calidade do traballo realizado
pola Comunidade Intermunicipal
(CIM) Alto Minho, conformado
polos Concellos de Arcos de Val-

devez, Caminha, Melgaço, Mon-
ção, Paredes de Coura, Ponte
da Barca, Ponte de Lima, Va-
lença, Viana do Castelo e Vila
Nova de Cerveira, cun área total
de 2.210 km2.

Debe salientarse que perto
do 30% do territorio do CIM
Alto Minho está incluido na Rede
Natura 2000, sendo tamén a
primeira NUTS III de Portugal
Continental en ser galardoada
coa Carta Europea de Turismo
Sustentable (CETS), concedida
pola Federación Europea de Par-
ques Nacionais e Naturais (Fe-
deración EUROPARC)

Alto Minho no "Top 100" dos
destinos mais sustentables a

nivel mundial

A
terceira fase das obras já
está em andamento com
a pavimentação do troço

entre as freguesias de Gondarém
(Cerveira) e Lanhelas (Caminha). 

O autarca de Vila Nova de
Cerveira, Fernando Nogueira vi-
sitou as obras, tendo realçado
que a conclusão da ‘via verde’
de Vila Nova de Cerveira incorpora
ainda uma componente de novos
desafios de atractividade turística
para o território municipal, bem
como é uma porta aberta para a
Galiza. “Queremos concretizar,
num futuro próximo, a ponte
pedonal e ciclável entre o nosso
Parque do Castelinho e o Espaço
Fortaleza, em Tomiño, Galiza, e
que será o primeiro Parque Trans-
fronteiriço pelo menos de Por-
tugal/Espanha”, recorda Fernando
Nogueira. 

Com esta última fase, cuja
conclusão está prevista para o
final do ano, a Ecovia ‘Caminho

do Rio’, em Vila Nova de Cerveira,
ficará com cerca de 13,5 quiló-
metros de pleno contacto com o
rio Minho e natureza envolvente. 

A ecovia foi considerada como
a terceira melhor via verde da
Europa, nos 8th European Green
Award, na Irlanda.Está a decorrer
a pavimentação do troço da Ecovia
‘Caminho do Rio’ que liga os con-

celhos de Vila Nova de Cerveira e
de Caminha, entre a Praia Fluvial
da Mota, em Gondarém, e a fre-
guesia de Lanhelas. Esta 3ª e úl-
tima fase, correspondente a 940
metros, dá por concluída a ‘via
verde’ que atravessa o território
municipal, proporcionando a plena
usufruição pedonal e ciclável ao
longo de 40kms até Monção.

Ligação da ecovia entre Cerveira e
Lanhelas concluída até ao final do ano

A
Câmara de Caminha está
a terminar a obra de pro-
longamento, para sul, da

ecovia do Camarido, criando um
atravessamento seguro na N13. 

Para tal, será colocada uma
passadeira e instalação de tec-
nologia adequada, melhorando
as condições e aumentando a
segurança de pessoas dada a
elevada frequência de utilização
anual, como se verifica no PDM
de Caminha em vigor, classificado
como “Caminho de Santiago”,
eliminando esta forma de pontos
de acumulação de acidentes que
envolvem peões e ciclistas.

Dos trabalhos fazem parte:
execução de passadeiras inteli-
gentes privilegiando o percurso

e acesso pedonal; execução de
passeios; ligação pedonal e ci-
clável entre Caminha/Moledo e
Cristelo/Moledo; sistematização,
redistribuição e renovação e co-
locação do mobiliário urbano.

A obra está em fase de conclu-
são, faltando apenas autorização
das Infraestruturas de Portugal
para intervir na passadeira que
fará a ligação de nascente a
poente.

Caminha finaliza prologamento da 
ecovia do Camarido

A
região do Alto Minho a
16 de outubro, apresen-
tava 324 casos ativos de

Covid-19, segundo o último re-
latório epidemiológico divul-

gado pela ULSAM.
Desde o início da pandemia,

esta região contabiliza 1317 ca-
sos, dos quais 928 estão curados,
e há 65 óbitos.

Alto Minho com 324 casos
ativos de COVID-19

A
Feira dos Santos de Cer-
dal, em Valença, realizada
todos o anos no “Dia de

Todos os Santos” e considerada
a última grande feira romaria do
calendário anual do Noroeste Pe-
ninsular, foi cancelada devido à
pandemia do COVID-19. 

Esta foi a decisão tomada
pela paróquia de Cerdal, após
serem consultadas as autoridades
locais e o Delegado de Saúde

de Viana do Castelo.
A tradicional feira, aparece

documentada em 1758 e atrai
todos os anos milhares de por-
tugueses e espanhóis e que se
realiza todos os anos no Largo
de S. Bento na freguesia de Cer-
dal em Valença, estando prevista
para os dias 1 e 2 de novembro,
naõ se realizará no ano de 2020.
A Feira iria reunir cerca de 400
expositores

Tradicional Feira dos Santos
cancelada em Valença 
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M
elgaço foi surpreendido
com o encerramento do
balcão do Banco San-

tander Totta, S.A. (BST). A notí-
cia foi recebida com desagrado
pelo autarca melgacense, Manoel
Batista, que de imediato fez che-
gar uma carta aos presidentes da
instituição onde mostra o seu
total descontentamento. «La-
mentavelmente, o BST deixou de
encarar o nosso território como
estratégico e apesar dos inúme-
ros clientes melgacenses confia-
rem na instituição, esta
virou-lhes as costas. Lamentamos
esta vossa decisão, profunda-
mente lesiva para os habitantes
e empresas do nosso concelho.»,
expressa o autarca de Melgaço
em carta dirigida aos Presidentes
da Comissão Executiva, Pedro
Aires Coruche Castro e Almeida, e
do Conselho de Administração,
José Carlos Brito Sítima, do BST.

Nesta carta, Manoel Batista,
para além de mostrar a sua insa-
tisfação, também ela representa-
tiva dos sentimentos dos melga-
censes, atenta para algumas opor-
tunidades de negócio que o BST
pode estar a enjeitar ao tomar a
decisão de abandonar o concelho
de Melgaço.

E acresce ainda «Melgaço é,
historicamente, um concelho com

reservas importantes. Não é por
acaso que, desde sempre foi con-
siderado estratégico, tendo agências
do BPI, Millenium BCP, CGD, Novo
Banco e CCAM Noroeste. Ao aban-
donar o concelho, o BST deixará
de figurar entre as marcas com
maior implantação territorial em
Portugal. Com toda a certeza, os
melgacenses saberão deixar também
de confiar na vossa instituição.»

Presidente da Câmara “não aceita” decisão
de encerramento balcão do banco

Santander Totta em Melgaço

O
s trabalhos de requalifi-
cação urbanística da
Rua 25 de Abril estão

concluídos, tendo transformado
aquela entrada no centro histó-
rico da vila numa área vistosa,
atraente e funcional, transmi-
tindo uma imagem moderna,
contemporânea e próxima das
pessoas.

Nesta área, foi criada uma
zona de descanso, com pérgula
e bancos, funcionando como uma
"varanda" com uma panorâmica
interessante e agradável sobre a
rua. Sem dúvida, um local privi-
legiado para apreciar a passagem
do Cortejo Etnográfico das Fre-
guesias e as procissões solenes
do Corpo de Deus e Senhora das
Dores.

No decorrer da obra, foi des-
coberto um túnel de acesso à
fortaleza de Monção, concreta-
mente à falsa braga do Baluarte
da Cova do Cão, o qual se encon-

trava soterrado pelo muro de su-
porte de terras. Com adaptação
do projeto inicial, procedeu-se à
sua recuperação.

A intervenção compreendeu
ainda a criação de passeios mais
largos e a plantação de novas ár-
vores, privilegiando-se a circulação
pedonal, bem como a reorgani-
zação do trânsito e estaciona-

mento. A circulação automóvel
mantém-se nos dois sentidos.

A beneficiação da Rua 25 de
Abril enquadrou-se num projeto
global de requalificação urbanística
do centro histórico da vila, o qual
configura uma verdadeira "revolu-
ção" na imagem dos espaços pú-
blicos, fomentando o aumento tu-
rístico, cultural e comercial.

Rua 25 de Abril de Monção mais
atraente e próxima das pessoas

N
os dias 7 e 8 de no-
vembro, o Município
de Ponte da Barca

promove o último Domingo
Gastronómico do ano, desta vez
dedicado ao Sarrabulho.

Depois do sucesso do Cozido
à Portuguesa, da Posta Barrosã
ou do Naco à Terras da Nóbrega,
o Município de Ponte da Barca
termina o ciclo dos fins-de-se-
mana Gastronómicos com o Sa-
rrabulho a reinar.

Há seis restaurantes aderen-

tes em Ponte da Barca onde o
Sarrabulho pode ser degustado,
a saber: Churrasqueira Barquen-
se, Jaime Gomes, o Emigrante,
o Kibom, S. Martinho (Crasto)
e Santana.

Boas razões para visitar Ponte
da Barca, concelho que como
refere o Presidente da Câmara,
Augusto Marinho, além do 'ex-
celente vinho e gastronomia, é
uma terra de gente hospitaleira,
com paisagens idílicas, ar puro,
tradição e património'.

Seis restaurantes para se
deliciar com o Sarrabulho

em Ponte da Barca

D
epois de serem avista-
dos visons-americanos
no rio Selho em Guima-

rães e no rio Cávado em Barce-
los, sendo que também há
relatos da sua presença no rio
Ave e no Este, em Braga, na
zona de Gualtar, existe agora um
avistamento na foz do rio Minho. 

O mamífero foi avistado em
Caminha, na passada sexta-feira
16 de outubro, enquanto recol-
hia uma carcaça de uma gaivota. 

O vison-americano, é um ma-
mífero da família mustelidae e
está relacionado com doninhas
e lontras. Trata-se de uma es-
pécie invasora.

De acordo com os biologos,
o vison-americano representa
uma “ameaça” para as espécies
nativas. Estes salientão que não
sendo novo, é normal existirem
mais avistamentos nesta altura

do ano porque está mais ativo
a preparar o Inverno. O maior
perigo que o animal representa
é comer ovos das aves que ha-
bitam as margens do rio e fazem
ninhos no solo. 

Em Portugal, o vison-ameri-
cano foi introduzido na década
de 80, sendo provavelmente pro-
veniente de quintas de criação
localizadas na região da Galiza,
existindo apenas uma quinta de
criação em Portugal, na cidade
de Valença do Minho.

Vison-americano visto a
recolher carcaça de gaivota na

foz do rio Minho



A
s Câmaras Municipais de
Arcos de Valdevez e Ponte
da Barca enviaram uma

missiva ao Primeiro Ministro Por-
tuguês, António Costa, onde rei-
vindicam, mais uma vez, a
melhoria da estrada que liga o IC
28 à fronteira com a Galiza, mais
concretamante, a fronteira de li-
gação Madalena/Ourense. 

Esta via é muito importante e
estratégica para a competitividade
destes municípios e da região.

A melhoria da estrada permitirá
colocar as pessoas e os produtos a
menos de 30 minutos das redes

rodoferroviárias principais de ligação
a Madrid e ao centro da Europa,

isto porque irá ligar com a au-
toestrada de acesso à Europa (A52).

A via também permitirá a liga-
ção com o TGV uma vez que está
em construção a sul de Ourense/Ce-
lanova a estação da Linha de Alta
Velocidade entre Madrid-Galiza.

De referir que a obra faz parte
do plano rodoviário português,
bem como do plano da Junta da
Galiza, que considera estruturante
a conexão entre Celanova e a
fronteira da Madalena.

Ambas Câmaras Municipais, há
mais de uma década, têm vindo

a reivindicar esta ligação, no-
meadamente junto do Governo
Português antes da Cimeira Luso
Espanhola, do passado dia 10 de
Outubro.

As duas autarquias pretendem
que o Governo Português considere
prioritária a execução desta via
no Plano de Recuperação e Resi-
liência de Portugal, de forma a
alavancar as relações económicas
e transfronteiriças e a atratividade
dos municípios e da região.
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O
grupo B&B Hotels vai
iniciar em dezembro, em
Viana do Castelo a cons-

trução de um hotel, de 7,7 mil-
hões de euros, para abrir em 2022
e criar 35 novos empregos, disse
hoje o responsável em Portugal.
Torcato Faria disse que “os 35
novos postos de trabalho, diretos
e indiretos, serão preenchidos
com recursos humanos recrutados
na região e formados pelo grupo”.

A nova unidade hoteleira vai
ficar instalada num quarteirão si-
tuado entre as ruas Tenente Co-
ronel Afonso do Paço e a estrada
da Papanata, junto à ponte Eiffel,
no centro da cidade de Viana do
Castelo.

O início da construção está
previsto para “a primeira quinzena
de dezembro”, e implicará a “de-
molição de antigos armazéns”

instalados nos terrenos adquiridos
pelo grupo, estimando-se a aber-
tura do hotel “em abril de 2022”.

A unidade de três estrelas,
com 116 quartos, “é a décima
sétima de 34 que o grupo está
ou se prepara para construir em
Portugal”. O hotel “terá rés-do-
chão e, em parte, o edifício terá

quatro pisos, sendo que na área
de colmatação, que encosta a
um outro imóvel, terá um quinto
piso”, especificou.

A construção do novo hotel
foi avançada pela Lusa em janeiro
de 2019. Hoje, na Câmara de
Viana do Castelo, foi formalizado
o contrato de investimento.

Novo hotel abre em 2022 e vai criar 35
empregos em Viana do Castelo

A
exposição do artista in-
titula-se "Miríade … de
Bichos" e inclui peças

originais fruto da transforma-
ção de “lixo” em arte. Para ver
de 15 de outubro a 30 novem-
bro de 2020, na sala de Exposi-
ções Temporárias, com a
parceria da Fundação da Caixa
Agrícola do Noroeste.

A exposição do artista Hum-
berto A. Cruz reúne um conjunto
significativo de trabalhos, de
pintura e de escultura, desen-
volvidos ao longo de 25 anos,
que certificam a criatividade e
o entusiasmo patente em cada
peça de sua autoria. Coloridas
e originais, estas peças revelam
a veia artística do autor e di-
vulgam a criação harmoniosa
de fragmentos inóspitos que
deram origem a uma mostra de
arte distinta.

A visitar de terça a domingo,
no Museu do Brinquedo Português,
espaço museológico, de partilha
de conhecimentos e de interpre-
tações evidenciados através das
diversas exposições patentes neste

espaço que se traduzem em meios
de comunicação e de aprendiza-
gem por excelência.

O ARTISTA
Humberto Augusto da Cruz

Rocha e Silva, nasceu em Baltar,
em 1960, licenciado em Engen-
haria Agrícola pela Universidade
de Évora, é professor nessa área.

Conhecido pelas suas barbas,
na escola onde trabalha, desde
miúdo recolhia das lixeiras re-
síduos de materiais, hoje con-
siderados recicláveis.

Todo esse material foi con-
servado, sem utilização, até ao
dia em que se serviu dele como
base da sua pintura e escultura.

Desenvolveu a atividade ar-
tística durante 25 anos, parti-
cipou em diversas exposições,
estando, desde 2015, sem criar
arte devido à falta de espaço
para produzir e para guardar
todo o seu material.

As peças originais de Hum-
berto Silva são fruto da trans-
formação do desperdício, de-
monstrando que do “lixo” se
faz arte.

Trabalhos de Humberto A. Cruz em
exposição no Museu do Brinquedo

Português de Ponte de Lima

Arcos de Valdevez e Ponte Da Barca reivindicam
melhoria da ligação à fronteira com a Galiza



Editorial NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO S.L.
Avda. Sarmiento Rivera, 4-4ºD 
(36860 PONTEAREAS - GALIZA) 
T. 986 64 12 69
x.foroapeneira@gmail.com




