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Caderno da viaxe

E
stas eleccións catalás xogáronse
coas cartas marcadas. As anteriores
foron fixadas polo 155 de Rajoy, Ri-

vera e Pedro Sánchez. A maioría indepen-
dentista (70 s/ 135 daquela) non puido
investir nin Puigdemont, nin Jordi Sán-
chez  polas decisións do Tribunal Supremo
(TS) español. O remate da lexislatura
tamén o sinalou o TS coa insólita condena
penal do president  Torra. Mesmo a data
foi determinada polos Tribunais españois.
Convíñalle ao Goberno do Estado que Sal-
vador Illa fose investido president dun
xeito ou doutro e houbo que votar con
grave risco para a saúde das persoas. Velaí
os dados de participación, cun curto
53,45%.

Co 97,5 % escrutado PSC, ERC e Junts-
xCat acadan resultados moi parellos (33
deputados e 22,98% para os de Illa e ca-
danseus 32 deputados para os republicanos
de Junqueras e os soberanistas de Puig-

demont e Laura Borrás con cadanseus
21,35% e 20,12% de votos). Illa e Pedro
Sánchez poderán fachendear de ser os
primeiros en votos e escanos, mais esta
circunstancia non lle suporá ningunha
posibilidade para gobernar. Porque a eses
33 deputados só poderían engadir os 8
dos comúns, co que só representarían o
30% do novo Parlament. Illa xa recebira
anticipadamente o apoio dos comúns e
de Vox. Mais agora  non ten xa oportuni-
dade ningunha.

O independentismo obtén 4 deputados
máis (74/135 agora) e, por primeira, vez,
acada o 51,15% dos votos, engadíndolle
ao 6,7% da CUP (quinta forza, cos seus 9
deputados) o 0,21% de Primaries  e o
2,7% do PdeCAT, que non obtivo deputado
ningún, pechando de vez por moitos anos
a historia do autonomismo de Convergência
i Uniò, malia que seica impedise coa súa
presentación electoral que a auténtica re-

velación destas eleccións, Laura Borràs
(JuntsxCat) poida ser a primeira muller
presidenta da Generalitat. Porque nun es-
cenario no que só estaban previstos ERC e
PSC, JuntsxCat, coa súa candidata, co seu
referente Puigdemont e cos seus dirixentes
presos ( Sánchez,Turull, Rull, Forn) amo-
saron ser a primeira proposta do sobera-

nismo transversal.
No ámbito do unio-

nismo os comúns re-
piten resultados (8 de-
putados), malia os
máis de nove pontos de avance socialista,
que recolle a meirande parte da desfeita
de Cs, que baixa de 36 a 6 deputados.
Unha baixada que fai medrar o voto de
Vox até 11 deputados co 7,66% de votos,
esnafrando as alternativas de Cs (5,55%
de  votos e 6 escanos ) e PP, que baixa de
4 a 3 escanos. A dereita española perde a
metade da representación, de 40 a 20 es-
canos e sen dúbida o efecto do sorpasso
producira inmediatos efectos na sede do
PP da madrileña rúa Xénova, probábelmente
a xeito de conversas inmediatas entre o
PP e CS para unir forzas.

Sendo moi importante a vitoria sobera-
nista, o certo é que tamén sofriron da de-
safección abstencionista, sen dúbida xerada
polas súas liortas internas . Semella, pois,
que o  electorado soberanista catalán
quere solucións e non está disposto a
aturar  aa falla de entendemento entre os
seus partidos. 

O independentismo acada o  
51% dos votos

Eleccións catalás 14-F

Por Xoán Antón Pérez-Lema

V
elaí o grande balbordo xerado polo
prendemento de Pablo Hásél para
que cumprise unha pena de nove

meses de cárcere imposta pola chamada
“Audiencia Nacional” (Tribunal de excep-
ción que vulnera o principio constitucional
do xuiz natural da Convención europea de
dereitos humanos-CEDH) polos delictos de
inxurias ao anterior Xefe de Estado e aos
funcionarios policiais e de loubanzas ao
terrorismo . Un Hasél a quen lle fora sus-
pendida outra pena de dous anos de cár-
cere polo delicto de loubanzas ao
terrorismo no 2014, pola súa falla de an-
tecedentes. ll

Vaia por diante que o Hasél foi tamén

condenado polos Tribunais de Lleida (os
seus xuices naturais, por certo e a medio de
sentenzas até de agora recorridas e, xa que
logo, non definitivas) a penas de cárcere
por ameazar e agredir a unha testemuña e
por agresión a un xornalista de TV3. Son
estes delictos que non teñen nada a ver coa
liberdade de expresión e polos que o Hásel
habería apandar coas consecuencias dos
seus actos en calquera Estado democrático
europeo no suposto que estas condenas ou
algunha delas fose confirmada. 

Mais non importa o trovador (bastante
cativo e ruín, por certo, neste caso),
senón a trovada. Porque o Tribunal Europeo
de Dereitos Humanos (TEDH), que interpreta

e aplica a CEDH e que constitucionalmente
é o máximo Tribunal español no eido dos
dereitos humanos, ten dito moitísimas
veces que queimar bandeiras, criticar ace-
damente, mesmo con verbas inxuriantes,
aos funcionarios públicos ou ao Xefe do
Estado ou loubar accións violentas-terro-
ristas ou doutra caste-non constitúen de-
licto ningún e, xa que logo, calquera Tri-
bunal europeo ha absolver ás persoas acu-
sadas desta caste de condutas.

Que condutas de expresión han ser cas-
tigadas, segundo o TEDH ? Pois nin máis
nin menos ca as que constitúen unha pro-
vocación, conspiración ou proposición para
a agresión ou delicto violento ou as
ameazas e coaccións . E que son ameazas?
O anuncio incondicional de fururas agresións
violentas. E que son coaccións? O anuncio
condicionado de futuas accións violentas

se o coaccionado non se comporta como
se lle require.

É dicir, o que di a xustiza europea
(como tamén o Tribunal Supremo dos USA)
é que só cómpre sancionar penalmente as
expresións que ameacen, coaccionen ou
chamen de xeito actual ou potencialmente
eficiente á agresión directa ou indirecta.
Por certo, os mesmos principios que rexían
o tipo penal de apoloxía do terrorismo até
o 2000, cando Aznar e Zapatero decidiron
amplialo a calquera expresión que loubase
as accións terroristas.

Queimar a bandeira dos USA non é de-
licto. Chamar delincuente por mor de ac-
cións desenvolvidas por mor do seu cargo
a Biden, ao rei Wilhem ou a raíña Elisabeth
non é delicto. 

A liberdade de expresión habería ser o
máis potente alicerce da nosa convivencia.

Cárcere e liberdade de expresión



E
n 1939, Sir Winston Churchill chegou
a definir a Rusia como "un acertixo
envolto nun misterio, dentro dun

enigma". Neste labirinto, o célebre pri-
meiro ministro británico lanzou tamén a
posibilidade dunha certeza: "pero quizáis
hai unha clave. A clave é o interese nacio-
nal de Rusia". 

Por precisamente enigmática, a de Chur-
chill tense considerado como unha das
frases máis célebres que, especialmente
dende Occidente, tense realizado á hora
de definir o que é Rusia, ese xigante eu-
roasiático. 

Na cultura dese país, resulta común re-
ferirse á "alma rusa", unha especie de
idiosincracia moi peculiar que define o
modus operandi dos seus habitantes. Com-
pre atender como esa "alma rusa" entra
tamén en escena actualmente.

Esta simple disertación ven a colación
dos recentes acontecementos en Rusia co
regreso do disidente Alexéi Navalny, quen
atizou unha serie de protestas no país
ante o que ven acusando como a corrupción
do sistema instaurado polo presidente Vla-
dímir Putin dende a súa chegada ao poder
en 1999.

Navalny, quen acusa aos servizos de
seguridade rusos, o FSB, de presuntamente
envenena-lo en agosto pasado durante un
mítin en Siberia, foi sentenciado xudicial-
mente a tres anos de "traballos correctivos",
un eufemismo de prisión, por instigar á
rebelión contra Putin. Unha decisión ne-
tamente de arbitraria e política. 

Por outra banda, os medios informativos
occidentais, tan pendentes do que pasa
naqueles países onde ansían cambios de

rumbo, consideraron as protestas "pro-
Navalny" como as maiores acaecidas en
Rusia desde a desintegración da URSS fai
tres décadas. 

O affaire Navalny é unha metáfora deses
enigmas rusos dos que falaba Churchill.
Ou quizáis, se me permiten, tamén deses
estereotipos que tanto se dan dende a
perspectiva occidental de cara a aquelas
culturas que nos resultan tan exóticas e
inquietantes, como é o caso da rusa. Son,
dalgún xeito, historias de ruletas rusas,
de matrioshkas interminables, de enigmas
difíciles de descifrar. 

Ou quizáis non tanto. Porque ninguén
dubida da lexítima aspiración de Navalny e
de milleiros de rusos a protestar contra un
sistema que poderíamos definir como unha
"oligocracia", onde Putin é o epicentro e o
mestre de cerimonias. Protestas lexítimas,
si, pero, ata que punto realmente populares?
Realmente está Putin ante o seu peor
desafío político lanzado por un Navalny
que, tras o seu "enigmático" envelenamento,
foi tratado medicamente de inmediato en
Alemaña? Hai algo mais detrás disto?

Fíxense. O Alto Comisionado de Política
Exterior da UE, Josep Borrell, visitou Mos-
cova o 5 de febreiro, e pediulle así, sen
anestesia, ao seu homólogo ruso Serguéi
Lavrov, a liberación de Navalny. Horas
antes, Rusia había expulsado a diplomáticos
de Polonia, Alemaña e Suecia que partici-
paron nas manifestacións "pro-Navalny".
Diplomáticos occidentais participando en
protestas doutro país. Curiosa diplomacia.
Na Ucraína das protestas de 2013-2014,
esas que levaron á caída dun goberno pro-
rruso e a reacción de Putin co retorno de

Crimea a Rusia, tamén se viron casos si-
milares. E ollo, na Ucraína de hoxe, o go-
berno pecha medios de comunicación in-
cómodos e lanza campañas en contra da
utilización da lingua rusa. Pero os medios
de por aquí non reflicten nada diso.

Pero sigamos. Nas tradicionalmente dis-
cordantes relacións ruso-europeas, era o
"affaire Navalny" tan imperiosamente im-
portante como para poñelo na axenda Bo-

rrell-Lavrov como se fora algo estratéxico? 
Molesto pola referencia a Navalny, Lavrov

non se cortou ningún pelo: apelou aos
presos políticos do procés catalán en Es-
paña. Si, unha referencia de talante opor-
tunista e demagoga. Pero, a de Navalny
non foi tamén unha referencia oportunista
por parte de Borrell? 

O guante recolleuno a ministra de Ex-
teriores, Arantxa González Laya, dicindo
que en España non hai presos políticos e
que a española está entre as 25 principais
democracia a nivel mundial, mentres que
a rusa anda polo posto 124 entre 148 paí-
ses. Xa entramos en conta do que está pa-

sando. Aquí entra
plenamente en xogo
outro actor tan ala-
bado en Occidente:
a democracia.

Pero aquí, mais
que a democracia, entra mais ben a xeo-
política en xogo. Por exemplo, o caso da
veciña Bielorrusia, onde as protestas contra
o autócrata Lukashenko comezaron a min-
guar. Putin gañou o pulso xeopolítico en
Bielorrusia, mantendo a Lukashenko no
poder, toda vez quere gañar mercados en
Europa para a súa vacina Sputnik V. Países
como Hungría, membro díscolo da UE,
aceptaron comprar a vacina rusa. A Sputnik
semella ser efectiva, o cal é unha compe-
tencia para vacinas como a de Astra Zeneca
e outras que tamén queren o seu mercado.
E incluso Borrell aproveitou a súa visita a
Moscova para "alabar a vacina rusa". 

E agora, en medio deste torbellino,
salta Navalny ao ruedo. Será que o asunto,
mais que a democracia, é mais ben a xeo-
política? 

E seguimos na órbita. A BBC publica
estes días unha información sobre unha
investigación realizada pola Universidade
de Oxford na que asegura, con fontes ve-
rídicas, que a cadea rusa RT é un modelo
da "manipulación informativa" do Kremlin
e das súas pretensións de desestabilizar
as democracias occidentais vía fake news.
Será este entón o "interese nacional ruso"
ao que facía referencia Churchill? 

Con Navalny, hai moitas ruletas rusas
que xogar. Pero, principalmente, e como
as célebres matrioshkas, son moitas as
caretas que saen á superficie. E coidado,
neste 2021 da vacina da pandemia, cúm-
prense 30 anos da caída da URSS. Vaia,
como o tango, se "vinte anos non son
nada", a ver que son tres décadas.
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Por Avelino Jácome

O Mapamundi Por Roberto Mansilla Blanco

De ruletas e matrioshkas

"Alicia: Canto tempo é para sempre?
Coelliño branco: Ás veces só un segundo."
(Alicia no País das Marabillas, Lewis Carroll).

O
coello ten razón, musitoume  Nisa
ao oído, debes converter cada se-
gundo, no segundo eterno do re-

cordo. Queres dicir que todos os momentos
poden ser eternos?

Non!, respondeume, a eternidade é só
a suma de cada instante, cando durmo
pegada ás túas costas, contemplo cara a
cara, a face da eternidade.

Mentres conversabamos, colocámonos

a armadura branca, esta noite témonos
que enfrontar os vampiros de hospital.
Invadiron a cidade do Ouro e o Gran
Maestre recrutou a todos os cazadores,
para unha "operación especial".

Cada un na súa materia, nós converté-
monos en esenciais nesta loita sen cuartel,
somos dos poucos que combaten contra
"vampiros mentais alados."

Dentro do Complexo Hospitalario espé-
ranos o noso aliado " Etienne do Escudo".
Lévanos directamente á cripta no interior
do "Cenáculo." Dámonos présa, o veleno
transmítese polo aire, polo chan, pola

auga... 
Sen tempo que perder, sacamos o reloxo

de hipnosis, a canina crávalle os ollos
nos seus ollos e paraliza a súa mente,
mentres  desenfundo a espada "Arco da
vella", e  cun golpe seco chapodolle o
pescozo, separandolle a cabeza. O do Es-
cudo desliza entre as súas roupaxes a pe-
quena daga ardente, atravesándolle o co-
razón.

Ao abandonar a parte alta, na xanela
do corredor, unha dama de beleza singular,
regálanos un sorriso,antes de alcanzar a
escaleira.

Na porta de saída, vimos ao coelliño
branco que nos saudou dicindo : "Só o
ben é eterno, o mal será vencido" a canina
miroume aos ollos, a súa mente reveloume

o seu pensamento:
"Se non pensará en
comermo;  ata po-
dería entenderme
ben con este coe-
llo..." 

Fóra  diluviaban
océanos de nubes abertas, mares de choi-
va... 

Démonos tanta présa como o pensa-
mento, para alcanzar a tranquilidade da
nosa morada, tremendo de frío e de emo-
ción. Nun amén venceunos o sono. .. E
soñamos cun mundo novo. Sen pestes! 

Nisa, estirouse cravando as súas costas
nas miñas costas...

(Da serie: “Os Vampiros viven con
nós”, de Avelino Jácome).

Vampiros e coellos de hospital



H
ai cousa de medio ano, escribía
unhas liñas a propósito daquela
polémica ferida na cella á depu-

tada De Meer durante un mitin de Vox en
Sestao («Apoloxía dunha pedrada»), con-
textualizando a xusta reacción popular e
criticando o relato liberal da esquerda par-
lamentaria coa súa condena da violencia
“veña de onde veña”. A pasada semana re-
petíase a escena en Vic, Salt e Valls, cos
de Abascal sendo expulsados de barrios
que se negaron a soportar as súas prédicas
racistas e españolistas, mentras a policía
autonómica catalá cargaba contra as ma-
nifestantes antifascistas. Nulo (e previsi-
ble) interese mediático no feito de que
durante a retirada, unha das furgonetas
que transportaba aos líderes fascistas atro-
pelara a varias manifestantes con perigo
de morte: a noticia volvía ser o “terrorismo
antifa” coa correspondente reprobación do
establishment político de dereita a es-
querda, centrada nas eleccións do vindeiro
domingo.

Alberto Garzón, ministro con carné de
comunista, apresurábase ante o acontecido
en condenar “todo tipo de política que

non se exerza coa palabra”, defendendo o
dereito do fascismo a “expresarse e con-
vencer de que os voten”; e é idea asentada
entre a militancia dos partidos de esquerda
parlamentaria, a de que este tipo de res-
postas populares non fan se non incre-
mentar os votos de Vox a costa de reducir

os seus como antifascistas. O xogo de
trilero socialdemócrata pretende aquí re-
coller o voto do medo ao fascismo ao
tempo que se escandaliza de quen se
toma en serio o perigo fascista (e que es-
quece, non lle pediu permiso en ningún
momento para darlle cun croio á furgoneta
de Vox), mesmo se no camiño ten que

equiparar a violencia fascista coa da anti-
fascista alegando “sentido común demo-
crático e pacifista”.

Venme á cabeza unha entrevista ao in-
telectual maoísta indio K. Murali recollida
no seu último libro de ensaios. Nela,
cando o xornalista lle pregunta sobre a
pertinencia da violencia nunha política de
liberación (como a que enfronta ao fascismo
brahmánico hindú), Murali lembra que “vi-

vimos en medio da violencia. As
clases dominantes que existen aquí,
a súa explotación, a opresión das
mulleres, o machismo... no son
todas elas manifestacións da vio-
lencia? (…) Debemos enfrontarnos
a ela e tentar eliminala, ou debemos
procurar vivir conformándonos con
ela? Esa é a cuestión que se nos
plantexa. Cando se di que se está
introducindo unha política da vio-
lencia aquí, que non é o que cómpre

etc., encúbrese a violencia que verdadei-
ramente está presente aquí”.

O discurso lacaio co que non comulgamos
as antifascistas das pedradas, é no mellor
dos casos terriblemente inxenuo no seu
antifascismo “civilizado”: que se pode
agardar do diálogo con quen defende a ex-
pulsión de menores estranxeiros, a perse-

cución de musulmás,
o afogamento de in-
migrantes nas costas
españolas, ou o en-
carceramento de in-
dependentistas e
marxistas? Antifascismo, abofé, cómodo e
burgués, que se limita á análise de contidos
e estruturas discursivos que, non por ma-
chacóns e recurrentes á mentira máis ab-
surda, deixan de ter o seu propio sentido.
Quen opta por esta vía, atoparase irreme-
diablemente estancado na derrota ante a
idea racista/fascista que pretende impugnar,
ao ter que asumir o seu marco de referencia
cos seus falsos principios interesados.

Non podemos obviar que o axitador
fascista non busca discusións teóricas das
súas ideas: pola contra, interpela á súa
audiencia con “ideas claras” de “sentido
común”, “verdades politicamente inco-
rrectas” que buscan excitar certo perfil
sociolóxico. Non se lle pode pretender re-
futar un discurso que está articulado para
evitar calquer debate sobre a súa consis-
tencia. Si podemos impedirlle que berre
ante persoas negras que teñen que marchar
cos fillos do país, ou que lle chame a
unha muller “feminazi” un nazi; mais
claro, con pedras a falta de porras.

U
nha nación é unha comunidade
asentada nun territorio e unida por
un idioma e cultura propias, unha

historia común e unha idiosincrasia colec-
tiva. En moitos casos a nación ten un Es-
tado e noutros trátase de nacións sen
Estado, moitas veces sometidas a procesos
de asimilación lingüística e cultural, espo-

lio económico e negación do dereito colec-
tivo á liberdade e á soberanía por parte do
estado do pobo hexemónico. Ás veces até
se lles nega a súa historia nos libros de
texto, como no caso galego, porque non
interesa politicamente que sexamos orgu-
llosos como galeg@s, para facilitar así a
nosa perda de identidade e substitución

desta pola identidade hexemónica. Galicia
é unha nación adormecida e interésalles
que siga así... Pero a nós non. Pódese ser
verdadeiramente demócrata e imperialista
ao mesmo tempo? Dubídoo, porque negas
aos demás o que lles corresponde lexitima-
mente. Eu fun funcionario de prisións e a
miña mestra moitas veces foi a dor, por iso
vos digo que se vos queredes sentir bien
con vosoutr@s mesm@s, ante unha situa-
ción de inxustiza, non podedes lavarvos as

mans e serdes neu-
trais. O medo ao
fascismo témolo
tod@s, e eu o pri-
meiro. Pero no Es-
tado español hai
pres@s polític@s e
exiliad@s e hai que dicilo claramente. Un
saúdo desde a cidade das Burgas, a capital
máis próspera e florecente de Galiza, grazas
a D.O. e ao PP.
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Por Ramón Coira Luaces

O carácter plurinacional do Estado

Lanzarmos a pedra amosando a man

Por Luís Redondo Gaona

F
ernando Pessoa (Lisboa, 1888-1935)
foi o poeta portugués máis universal.
Foi educado en Sudáfrica nunha es-

cola católica irlandesa e ao principio che-
gou a ter máis familiaridade co inglés que
co portugués, escribindo nesa lingua os
seus primeiros poemas publicados. A súa fa-
milia era da pequena aristocracia. O seu pai
-que era funcionario do Ministerio de Xus-
tiza e crítico musical- faleceu e a nai vol-
vería casar. Nai e fillo vanse a Durban,
Sudáfrica, onde cursa estudos no Liceu
desta cidade. Finalmente, regresa a Lisboa
e monta unha pequena tipografía que non
sairá adiante. Adicarase de por vida á tra-

dución de correspondencia comercial. O cu-
rioso de Pessoa é que creaba pseudónimos
con biografía e carácter propios -heteróni-
mos- cos que escribiu boa parte de súa
obra: Ricardo Reis, Álvaro Campos, Alberto

Caeiro e un longo etcétera. Aparte de poe-
mas soltos, en vida só publicou un libro de
poesía: “Mensagem”, que saíu á luz co seu
nome propio un ano antes de morrer: trata
sobre os navegantes e demais personaxes
da historia de Portugal. Pessoa definíase
como un “cristián gnóstico” e criticaba a
Igrexa organizada. Pessoa, a súa maneira,

defendeu a liberdade e a
dignidade humana, escri-
bindo cartas, poemas e es-
critos satíricos en contra
da ditadura de Salazar e do
fascismo. Algún foi censu-
rado pero outros foron pu-
blicados.

Baixo o heterónimo de
Alvaro Campos, escrebe es-

tes sonados versos:
Não sou nada.
Nunca serei nada.
Não posso querer ser nada.
Aparte isso, tenho em mim todos os

sonhos do mundo.
Porén esa realidade opresiva do Estado

Novo hogano hai que figurala e o profesor
italiano Antonio Tabucchi (Vecchiano, Pisa,
1943- Lisboa, 2012), estudoso de Pessoa
e moi vencellado a Lisboa, faino moi ame-
namente na súa sonada novela “Afirma
Pereira” (“Sostiene Pereira”, en español),
que recomendo vivamente. Pois, como di
Manuel Rivas, “a verdade hai que imaxinala”;
porque con frecuencia está oculta ou en-
terrada. As probas indicarannos se acerta-
mos ou non.

Pessoa, o Estado Novo e Tabucchi
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O
templo da Nosa Señora das Virtu-
des, coñecido como santuario de
Arante, no municipio de Ribadeo,

será obxecto dunha importante obra de
mellora, grazas á intervención da Xunta de
Galicia, que, a través da Consellería de Cul-
tura, Educación e Universidade aportará
183.000 euros a varias actuacións de re-
cuperación de diferentes elementos do
templo.

Así o explica o delegado da Xunta en
Lugo, Javier Arias, quen chama a atención
sobre o gran valor cultural que posúe este
santuario, situado na parroquia ribadense
de Arante, por tratarse dun templo dos
séculos XVI e XVII, que ten a consideración
de Ben Catalogado Inventariado, co grao
de protección II. Ademais, esta igrexa de
estilo renacentista contén elementos únicos
en Galicia, como son as pinturas murais
de temática mariñeira, que datan do século
XVI.

Revestimentos
Precisamente, garantir a conservación

destes frescos únicos na comunidade é un

dos obxectivos destas obras que terán un
prazo de execución de seis meses e que se
licitarán próximamente. Na actualidade, a
igrexa presenta unha serie de patoloxías
ocasionadas por humidades que afectan
tanto ao exterior como ao interior, e
tamén ás pinturas murais.

Javier Arias sinalou que, a falta de
estar rematada a redacción do proxecto
básico de execución, as principais actua-
cións que contempla este proxecto de re-
cuperación pasan por actuar sobre os re-
vestimentos, a través do picado e posterior
revestimento con pintura ao silicato para
corrixir os problemas de humidades no ex-
terior. Tamén se prevé a retirada da escada
adosada ao paramento sur do templo, xa
que está a provocar unha forte entrada de
auga ao interior do muro.

Os problemas de humidades tamén afec-
tan ao interior, de aí que estea prevista a
retirada dos revestimentos para favorecer
a ventilación dos paramentos. Para solu-
cionar a entrada de auga pola cuberta,
substituirase a lousa existente e colocaranse

canlóns e baixantes. Finalmente, renovarase
o sistema de iluminación con con tecnoloxía

led que mellore a iluminación ornamental
das pinturas.

Camiño do Norte
Ademais do valor cultural que ten o

santuario da Nosa Señora das Virtudes,
este templo destaca igualmente pola súa
importancia histórica, lembrando un feito
de relevancia coa celebración da Romaxe
das Cruces. Así, cada ano o barrio da
Ponte, en Arante, celebra unha nova edición
desta festa, declarada de interese turístico,
para conmemorar a vitoria sobre as tropas
napoleónicas dos veciños e veciñas de
sete parroquias de Ribadeo e Trabada:
Arante, Ove, Cedofeita, Cubelas, Vidal, Vi-
laboa e Sante. O momento máis vistoso
desta celebración é o bandeo dos pendóns,
un ritual que require de gran destreza,
forza e precisión para que, indo paralelo
ao chan, non chegue a tocalo.

Todos estes atractivos tamén impulsan
a este santuario como parada obrigada no
Camiño Norte, para aqueles que realizan a
ruta Xacobea, na etapa que discorre entre
os municipios de Ribadeo e Lourenzá.

A Xunta mellorará o Santuario de Arante, en Ribadeo

Estado actual do santuario de Arante, en
Ribadeo.

O
presidente da Deputación de
Lugo e responsable directo da
área de Xestión Territorial, José

Tomé Roca, supervisou xunto coa depu-
tada de Réxime Interior, Promoción do Te-
rritorio e Turismo, Pilar García Porto, o
resultado dun conxunto de actuacións de-
senvolvidas pola institución provincial no
concello de Carballedo, acompañados por
un grupo de veciños e veciñas. Entre as
obras acometidas, está unha de moito in-
terese social no encoro dos Peares, onde
“había problemas de drenaxe da auga no
aparcadoiro, polo que foi preciso renovar
esta zona e a estrada neste punto, e
tamén arranxamos a pasarela de acceso a
pé que presentaba desgaste polo paso do
tempo”, concretou Tomé Roca. “Son obras
con moita importancia social porque me-
lloran a seguridade e a comodidade dos
usuarios da rede viaria, e polo tanto me-
lloran e achegan os servizos públicos”,
asegurou o presidente. 

En concreto, cun investimento de
32.400€, actuouse en dúas estradas onde
se detectaron problemas de drenaxe das
augas que dificultaban a circulación cando
chovía. É o que acontecía na vía LU-P-
1010, que conecta A Touza coa Granxa,

pasando pola presa
dos Peares. Nesta es-
trada, á altura do
quilómetro 2,7, exis-
tía un problema de
drenaxe das augas
pluviais, polo que foi
preciso reperfilar as
cunetas do aparca-
doiro do pantalán dos
Peares e formigona-
las. Á súa vez, reali-
zouse a canalización
das augas e reno-
vouse o firme deste
espazo co fin de que
se rematasen este problemas que afectaban
á vía cando chovía moito. 

Pasarela
No encoro dos Peares tamén se reparou

a pasarela de acceso para garantir e
reforzar a seguridade das persoas que aco-
den a este lugar, e colocouse a cruz de
San Andrés, repoñendo a estrutura para
unir as vigas.

Doutra banda, a Deputación tamén me-
llorou a estrada provincial LU-P-1001, que
une os núcleos da Barrela e Os Peares, pa-
sando por Castro. Entre os puntos quilo-

métricos 16,385 e 16,770 realizouse, en
primeiro lugar, unha limpeza das cunetas
e despois formigonáronse para que o sis-
tema de drenaxe das augas sexa o máis
eficaz posible.  

O presidente sinala que “estas actuacións
reafirman o compromiso e as prioridades
do goberno coa mellora das comunicacións
e a seguridade vial na provincia. Unha
rede de estradas en boas condicións é
fundamental para o desenvolvemento rural,
xa que achega servizos e permite fixar po-
boación”.

Renovación do aparcadoiro e arranxo da 
pasarela peonil nos Peares 

A veciñanza está satisfeita coa mellora da seguridade viaria.

A
proveitando a súa visita á Ma-
riña, unha bisbarra na que
tamén estivo en Foz, Ribadeo

e Mondoñedo, Gonzalo Caballero fixo
un chamamento dende Burela a un
“gran pacto para recuperar a área
sanitaria da Mariña que demandan
os alcaldes e alcaldesas da Mariña
xunto cos veciños e veciñas”. Cha-
mou a restaurar esta área suprimida
por decisión unilateral do goberno
galego que provocou un deterioro da
calidade da atención sanitaria para
milleiros de familias.

Resumiu que “non queremos se-
guir vendo como retrocede a cali-
dade asistencial nos centros de
saúde da Mariña, mentres o Hospital
perde servizos e capacidade de
atención aos cidadáns e cidadás
da Mariña”. Sinalou á supresión da
Atención Primaria polas tardes nos
centros de saúde ou o retroceso no
Servizo de Cardioloxía como dous
exemplos dos recortes asestados
polo goberno de Feijóo á sanidade
pública. 

Caballero propón un
gran pacto para
recuperar a área

sanitaria da Mariña
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A
Volta das Catedrais’, 76ª
edición da rolda ciclista
española, arrincará fronte

á Catedral de Burgos o 14 de
agosto e discorrerá íntegramente
por territorio español ata a úl-
tima etapa, que desembocará na
Catedral de Santiago, o 5 de se-
tembro. Antes, o día 3 de setem-
bro, a etapa 19 sairá de Tapìa
(Asturias) en dirección a Mon-
forte de Lemos con un percorrido
de tipo media montaña e 187,8
quilómetros entre as localidades.

Unipublic deu a coñecer o 11
de febreiro, o percorrido da Volta
21, que se disputará entre o 14
de agosto e o 5 de setembro. Os
oito primeiros quilómetros dos
3.336,1 qms. que compoñen a
proba serán unha contrarreloxo
individual urbana na cidade de
Burgos. Un percorrido ao redor
da súa catedral, o monumento
máis emblemático da localidade,
que en 2021 conmemora o VIII
centenario da súa construción.
As dúas etapas seguintes mante-
ranse dentro da provincia burga-
lesa, cun final no barrio da  Ga-
monal e outro na cima do  Picón

Blanco, primeira chegada no alto
inédita da Volta 21.

O pelotón irase desprazando
cara ao leste da península, con
paradas nas provincias de Soria,
Guadalaxara, Conca, Albacete, Va-
lencia e Alacante. Neste último
territorio descubrirase outra su-
bida: o Balcón de Alacante. Un
pouco máis cara ao sur, A Volta
terá unha meta na Región de
Murcia e poñerá o punto final á
primeira semana de competición
no xa coñecido Alto de  Velefique,
en Almería.

Tras unha primeira xornada de
descanso, a carreira renovarase
en Roquetas de Mar e tomarase o
seu tempo para percorrer a xeo-
grafía andaluza. As provincias de
Málaga, Xaén e Córdoba recollerán
a alternativa antes de que A Volta
regrese a Estremadura por primeira
vez desde 2013. Badaxoz e Cáceres
acollerán dúas saídas e dúas metas
en 2021. Destaca por espectacu-
laridade o Pico  Villuercas, unha
subida durísima e inédita na pro-
ba. Xusto antes do descanso,
Ávila rematará a segunda semana
cunha meta no histórico El Ba-

rraco, berce dalgúns dos mellores
ciclistas da historia do ciclismo
español.

Galicia
Os corredores repoñerán forzas

antes dun último tramo de carreira
que promete emocións fortes.
Cantabria ofrecerá unha etapa ín-
tegra na comunidade, antes de
dar paso á subida aos emblemá-
ticos Lagos de Covadonga. O Prin-
cipado de Asturias buscará erixirse
en xuíz da Volta 21, encadeando
a xornada na mítica subida can-
guesa e unha etapa que servirá
para descubrir un novo porto para
a historia: o  Altu d’O  Gamoni-
teiru. Galicia retomará a proba
cunha meta en Monforte de Lemos

e unha etapa íntegra na provincia
de Pontevedra que fará as delicias
dos  clasicómanos.

Non será Madrid, senón A Co-
ruña a provincia elixida para a
disputa da última xornada da
Volta 21. En ano Xacobeo e sendo
a de 2021 A Volta das Catedrais,
a organización preparou unha úl-
tima contrarreloxo con final en
Santiago de Compostela e saída
de Padrón. Etapa que soará no
recordo dos afeccionados ao ci-
clismo dos 90, moi similar a
aquela que decidiu o triunfo de
Tony  Rominger na Volta 1993.

Javier Guillén, director xeral
da Volta expresou que “estamos
a atravesar un período moi duro

en todo o mundo e que se está
notando sensiblemente no noso
país. Por iso, quixemos deseñar
unha carreira diferente. É unha
Volta ambiciosa, con moitos qui-
lómetros de percorrido, pero que
se restrinxe unicamente a España.
Queremos mostrar o noso país: a
súa beleza e o seu potencial como
referente turístico mundial. Es-
taremos en moitísimos territorios,
cunha gran variedade de terreos
e sedes inéditas, ademais de vi-
sitar algúns dos grandes núcleos
turísticos do país. É a nosa ma-
neira de axudar ao entretemento
e a promoción turística á espera
de que podamos volver, aos pou-
cos, á normalidade”.

Monforte será meta da etapa 19 da Volta Ciclista a España 2021

Solpor en Monforte de Lemos.
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O
Concello de Vilar de Ba-
rrio defende o valor
ecolóxico e social da

Serra de San Mamede, onde o go-
berno noruegués quere promover
un parque eólico. Despois de
examinar a documentación na
sede electrónica do ministerio de

Transición Ecolóxica, o Concello
advirte que o proxecto carece do
respaldo do Concello e da xunta
de montes en  mancomún de
Rebordechao propietaria dos te-
rreos. Así o comunica o alcalde,
Manuel Conde Gómez, do BNG,
nun comunicado de prensa.

Vilar de Barrio en contra
dun parque eólico

Consistorio de Vilar de barrio.

O
delegado territorial da
Xunta en Ourense des-
prazouse ao Concello de

Esgos para manter un encontro
institucional co seu alcalde,
Mario Rodríguez. Durante unha
hora analizaron as principais de-
mandas do municipio en relación
á Administración autonómica e
fixeron repaso dos grandes pro-
xectos e necesidades que depen-
den da Xunta de Galicia.

A continuación visitaron o ca-
miño de acceso ao núcleo rural
de Gomariz, no que están proxec-
tadas unha serie de actuacións de
alargamento e mellora da capa de
rodaxe, no que a Consellería do
Medio Rural -a través do Plan de
Infraestruturas Rurais (PIR)- vai
investir preto de 43.000 euros.

Tamén se subvenciona o reforzo
do firme, de noiros ou de cunetas,
as obras de mellora da sinalización
ou da drenaxe e a adecuación de
traballos de paso de cursos flu-
viais, así como o mantemento do
firme, a limpeza das marxes do
camiño ou o reforzo dos terra-

pléns.  Gabriel Alén destacou a
importancia destes programas de
subvencións para as administra-
cións locais, que permiten mellorar
as condicións de vida dos resi-
dentes nas áreas rurais mediante
o acondicionamento das súas
principais vías de comunicación.

Esgos conta cun plan de 
infraestruturas rurais

Camiño de acceso a Gomariz.

O
Pereiro de Aguiar.- O
PSdeG-PSOE de Ourense
a través das súas repre-

sentantes e do seu representante
no Parlamento de Galicia volve-
rán a insistirlle ao presidente da
Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a
que dote de forma “urxente e in-
mediata” do servizo de pediatría
ao novo centro de saúde de Pe-
reiro de Aguiar, aberto o pasado
7 de decembro, despois de nume-
rosos atrasos que os socialistas
xa denunciaron no seu momento.

Os socialistas levan dende 2008
reclamando a construción deste
novo centro de saúde con dotación
de medios materiais e humanos
suficientes para as necesidades
de poboación, con especialidades
como pediatría, fisioterapia e
atención primaria, ademais do
persoal necesario, dado que o
existente se atopaba nunha si-
tuación precaria por falta de es-
pazo, ocupando naquel momento
parte do edificio do Concello.

O novo edificio conta cunha
superficie de 682 metros, aumen-
tando un 54 % o espazo do vello
centro de saúde, así mesmo, no

interior a nova infraestrutura ten
tres consultas de medicina xeral,
dúas de enfermería, unha sala
polivalente, unha consulta de
muller, outras, e un área pediátrica
específica (90 m2) formada por
enfermería pediátrica, pediatría,
aseos e sala de espera. Os socia-
listas consideran que dado que
se construíu esta sala pediátrica
“o idóneo sería darlle uso cunha
consulta de pediatría”. Ademais,
destacan as queixas dos veciños
da zona polos ruídos producidos
pola instalación da climatización
do edificio, e estar a construír o

aparcamento despois da posta
en marcha do centro se saúde.

A parlamentaria socialista, Car-
men Rodríguez Dacosta, destaca
a “importancia” de dotar de ser-
vizo de pediatría a este centro
de saúde que conta cunhas 3.500
tarxetas sanitarias, das cales 276
pertencen a menores de 14 anos
en idade pediátrica. Destaca ta-
mén que nos últimos anos “Pereiro
incrementou de forma notoria as
familias con fillos ao cargo, polo
que é imprescindible dotar a estas
familias duns servizos sanitarios
dignos para as súas crianzas”.

Os socialistas urxen o servizo de Pediatría
para Pereiro de Aguiar

O
conselleiro do Medio
Rural, José González,
mantivo unha xuntanza

co alcalde de Taboadela, Álvaro
Vila, para coñecer  as necesida-
des e demandas dos veciños
deste concello ourensán relacio-
nadas co agro. Así, entre os
temas tratados, destacou a posi-
bilidade de crear unha aldea mo-
delo neste municipio e así poñer
de exemplo de prevención e de
desenvolvemento económico a
un núcleo deste concello. Con-
cretamente, falouse do núcleo de
Pazos da Rabeda como posible
candidato a este proxecto de re-
cuperación de terras.

O alcalde mostrouse moi in-
teresado e comprometeuse a ana-

lizar a situación actual do núcleo
de Pazos da Rabeda para com-
probar que se axusta ás caracte-
rísticas deste tipo de proxectos
de recuperación. Pola súa banda,
o titular de Medio Rural agradeceu
a súa disposición para traballar
todos xuntos na protección do
rural e incidiu en que, a través
desta figura, ademais de executar
a limpeza das chamadas franxas
secundarias é determinante po-
ñelas a producir para que actúen
como devasa natural fronte aos
lumes forestais.

José González transmitiulle
ao alcalde que, nas vindeiras
semanas, técnicos da Consellería
se desprazarían á zona para ava-
liar as posibilidades deste núcleo. 

Pazos da Rabeda podería ser
aldea modelo, en Taboadela

Consistorio de Taboadela.
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O
Concello de Pereiro de
Aguiar abriu o Centro de
Información á Muller,

dentro da Concellería de Igual-
dade, e está pensado para que
proporcione asesoramento xurí-
dico, atención psicolóxica, orien-
tación profesional e
socio-laboral, así como calquera
outra información encamiñada á
consecución da igualdade efec-
tiva entre mulleres e homes.
Atenderá a todas as mulleres que
o demanden, de maneira indivi-
dual ou colectiva, así como a cal-
quera persoa sexa home ou

muller, en asuntos relacionados
coa promoción social da igual-
dade de xénero. Prestarase tamén
asesoramento, pola igualdade de
trato e non discriminación, a les-
bianas, gais, transexuais, bise-
xuais e intersexuales e as súas
familias achegadas. (LGTBI). Para
acceder aos servizos do Centro de
Información á Muller (CIM), de-
berán solicitar cita previa coa
persoa correspondente (psicóloga
ou asesora xurídica). 

“Padre Feijoo”
A Concellería de Igualdade con-

sidera oportuno, e a modo de re-

coñecemento, denominar o centro
de información á muller co nome
de “Padre Feijóo”. Benito Jerónimo
Feijóo Montenegro, naceu en Cas-
demiro (O Pereiro e Aguiar), o 8
de outubro de 1676 e morreu en
Oviedo o 26 de setembro de 1764.
É o filósofo español máis impor-
tante do século XVIII, capaz de
reflexionar sobre aspectos ina-
movibles da sociedade do seu
tempo. Segundo o Padre Feijoo,
“as mulleres deben espertar do
seu letargo para tomar conciencia
da súa situación”.

Entre as súas achegas funda-

mentais ao coñecemento e á cul-
tura está a súa obra Teatro Crítico
Universal, escrita entre 1726 e
1740, e as Cartas Eruditas e Cu-
riosas, publicadas entre 1742 e
1760. Considéraselle o introductor
do ensaio na literatura española e
entre a variedade de temas que

abordou, atópase o papel que a
muller desempeñaba na sociedade
do seu tempo, cun fito destacado
na historia do feminismo, que é o
discurso “Defensa de las mujeres”,
publicado no tomo I do Teatro
crítico, considerado como o pri-
meiro tratado feminista español.

O Centro de información á Muller de
Pereiro chamarase “Padre Feijóo”

A
directora de Turismo de Ga-
licia, Nava Castro visitou o
encoro de Cachamuiña, no

Concello do Pereiro de Aguiar, co
seu alcalde Luis Menor Pérez. O
encoro acollerá o proxecto “Un ca-
miño imaxinado”, que contou co
apoio da Xunta no marco do pro-
grama O Teu Xacobeo cunha
achega de máis de 17.900 euros. 

Será unha recreación das dis-
tintas etapas da Vía da Prata entre
A Pobra de Sanabria e Santiago
de Compostela e que unha vez
desenvolvido converterase nun
medio de divulgación e promoción
do Camiño de Santiago neste mu-
nicipio, dentro unha contorna na-
tural privilexiada e porta de entrada
cara a Ribeira Sacra e as serras
orientais de Galicia. O Camiño

imaxinado exporá, nun percorrido
deseñado a unha escala circular
de catro quilómetros nun espazo
de recreo de uso diario, o patri-
monio natural e cultural presente
nas diferentes etapas da Vía da
Prata en dous orixinais formatos.

Sinais e paneis
Utilizarase a cuncha da vieira

como símbolo máis representativo
do Camiño de Santiago de gran
tamaño para sinalizar a ruta no
inicio desta e, por outra, distri-
buiranse nove paneis informativos
ao longo do traxecto. Nestes es-
pazos, realizados sobre lona im-
presa, persoas de recoñecida tra-
xectoria intelectual presentarán
esta ruta nunha linguaxe atractiva
para ilustrar os recursos presentes
no percorrido.

As etapas que contempla O
Camiño imaxinado, atendendo ta-
mén ás variantes que presenta
esta ruta, son: A Pobra de Sana-
bria-Lubián (en Zamora), Lubián-
A Gudiña, A Gudiña-Laza, Laza-
Xunqueira de Ambía, Xunqueira
de Ambía-Ourense, Ourense-San
Cristovo de Cea, San Cristovo de
Cea-Dozón, Dozón-Bandeira e Ban-
deira-Santiago de Compostela.

O Teu Xacobeo
Na súa segunda fase, o pro-

grama O Teu Xacobeo pretende
dinamizar os concellos que forma
parte da Vía da Prata-Camiño do
Sueste achegando un impulso ao
diálogo entre a totalidade dos
concellos polos que pasa o Cami-
ño. Deste xeito, apóstase por
darlle voz á poboación máis nova

para que sexa esta a encargada
de recompilar as historias e ex-
periencias que se xeran ao longo
da Ruta Xacobea.

A segunda edición do programa
O Teu Xacobeo permitirá desen-
volver un total de 220 propostas
orientadas a dinamizar a progra-
mación sociocultural do Xacobeo
2021-22, destinando un investi-
mento de case 3,3 millóns de eu-
ros. Trala resolución da concesión,
os beneficiarios veñen de comezar
a desenvolver os seus proxectos
para o que contan de prazo ata o
vindeiro mes de setembro, trala
concesión dun adiamento por mor
da covid-19 co obxectivo de que

poidan dispor de máis tempo para
levar adiante os proxectos pro-
postos.

Esta segunda edición volveu
resultar un éxito de convocatoria,
con case un milleiro de proxectos
presentados, que permitirán mo-
bilizar un orzamento de 5,8 mi-
llóns de euros.

O resultado é unha programa-
ción sociocultural que está a con-
tribuír na promoción de Galicia
e, especialmente, do Xacobeo
2021, a través dun impulso des-
centralizador e plural que permite
o desenvolvemento de actividades
en todo o territorio galego.

“Un camiño imaxinado” no Pereiro de
Aguiar, na Vía da Prata

Presentación do Centro de Información á Muller.

Trátase da recreación da Vía da Prata no Pereiro para divulgar os valores do
Camiño de Santiago.
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O
pintor e escultor de
Sober Modesto Trigo
proxecta a construción

dun museo de oficios perdidos en
Gundivós. Con este obxectivo o
artista está a traballar nun pro-
xecto que, próximamente, prevé
achegar á súa vila natal parte da
súa obra pictórica e tamén ca-
dros de diferentes artistas. A
idea vai máis alá da parte artís-
tica e pretende converterse
tamén nun espazo de referencia
para rescatar oficios perdidos ou
case perdidos, como pode ser o
de canteiro. Os cadros que for-
men parte das exposicións expli-
carán a tradición histórica e con
eles animará a recuperar eses ofi-
cios como unha forma para asen-
tar poboación no rural.

Ademáis do museo, o artista
ten previsto acondicionar un ta-
ller no que poder traballar as
temporadas que estea en Sober,

así como contar con dife-
rentes espazos colaborado-
res nos que amosar a súa
obra, relacionada directa-
mente co rural da zona e a
Ribeira Sacra.

Tal e como el mesmo ex-
plica “trátase de poder pintar
aí e traballar no concepto
de aldea global desde o
lugar no que nacín. Desa
maneira o traballo que se
faga servirá como resonancia
de Gundivós e de Sober”.
Recoñece que se trata dun
proxecto “ambicioso” que
reúne arte, ciencia e sus-
tentabilidade co que non só
expoñer arte, senón facerlle
ver á xente que no rural ta-
mén hai posibilidades.

O pintor, natural de Gundivós,
está afincado en Madrid e a súa
obra pictórica ten sido exposta
por todo o mundo. Na actuali-

dade prepara unha exposición
no Museo Nacional de Ciencias
Naturales de Madrid titulada
‘Arte y Ciencia’.

O pintor Modesto Trigo constrúe un
museo de oficios perdidos 

Modesto Trigo preparando o taller.

J
osé Tomé Roca, presidente
do organismo provincial,
asinou coa alcaldesa de Vi-

veiro, María Loureiro García,
tamén deputada provincial de
Muller e Igualdade, un convenio
de colaboración polo cal a ins-
titución provincial destina
25.000€ a o Concello para pro-
xectar e promocionar o turismo
desta localidade mariñá. 

Tomé Roca explica que esta
achega económica ten como
obxectivo poñer en valor o pa-
trimonio cultural e natural da
cidade do Landro e tamén me-
llorar e acondicionar os lugares
de reclamo para que a expe-
riencia do visitante sexa o máis
enriquecedora posible. “Vanse
colocar 4 carteis de sinalización
na autovía A-6 e A-8 que sirvan
para visibilizar e poñer en valor
o destino e os atractivos turís-
ticos de Viveiro, e tamén para
incrementar a percepción de
identidade e de destino turístico
de calidade”.  Ademais, “refór-

zase a súa imaxe como lugar
de referencia da Semana Santa,
de capital do Resurrection Fest,
e os numerosos reclamos his-
tóricos e paisaxísticos que ate-
soura”, detallou o mandatario
provincial. 

O convenio inclúe ademais a
renovación de determinado mo-
biliario urbano que se atopa ob-
soleto ou deteriorado como pa-

peleiras ou bancos, pero tamén
aqueles que facilitan o transporte
alternativo libre de impacto am-
biental, como son os aparcabi-
cicletas. “Parécenos moi impor-
tante que as vilas e cidades es-
tean adaptadas e faciliten que
as persoas teñan os recursos
oportunos para facer máis fácil
desprazarse en bicicleta”, indica
o presidente.

Proxección turística de Viveiro 

José Tomé e María Loureiro García.

O
Concello de Sober re-
partiu un lote de 50
composteiros domésti-

cos individuais aos veciños que
os soliciten, de xeito totalmente
gratuíto. Os composteiros poden
instalarse no exterior das viven-
das ou nas eiras anexas. Trátase
de colectores duns 300 litros de
capacidade, que veñen acompa-
ñados dun pequeno manual de
instrucións no que se explica
cómo realizar o proceso da com-
postaxe de xeito correcto.

O goberno local considera
que a compostaxe é parte da
solución para contribuír  á re-
dución da pegada medioambien-
tal, para mellorar a nosa contorna
e reducir a factura do lixo. Son
residuos que non van producir
contaminación e que se van
aproveitar para xerar enrique-
cemento do solo dentro da propia
vivenda. O proceso é limpo, non

produce cheiros e non necesita
mantemento.

O Concello de Sober foi un
dos primeiros en adherirse ao
programa de compostaxe do-
méstico de Sogama. Con esta
técnica, ademais da obtención
de compost, conséguense im-
portantes beneficios ambientais
e económicos, tendo en conta
que os concellos poden ver re-
ducida a frecuencia de recollida
do lixo convencional, así como
o importe da factura que deben
pagar a Sogama pola xestión e
tratamento da bolsa negra.

Sober reparte de balde
composteiros domésticos

A
xestora da Agrupación de
Voluntarios de Protección
Civil do Concello de Mon-

forte constituiuse para dar cum-
primento ó acordado no Pleno da
Corporación do 27 de xullo de
2020, no que se aprobou o novo
regulamento da Agrupación mu-
nicipal de Protección Civil. 

Na xuntanza para a constitu-
ción da xestora estiveron pre-
sentes o alcalde de Monforte,
José Tomé Roca, a primeira te-

nente de alcalde e responsable
de persoal, Gloria Prada Rodrí-
guez, o secretario do Concello,
José Antonio Mourelle Cillero,
así como as persoas designadas
para traballar en devandita xes-
tora, e que son: presidente, To-
más Losada González; secretario,
Manuel Fernández Álvarez; te-
soureiro, Dositeo Piñeiro Rodrí-
guez e vogais, Pablo García Frei-
reCarlos García Expósito, e An-
tonio Iglesias Rodríguez.

Monforte xa ten xestora de
Protección Civil

A xestora constituiuse na Casa do Concello.
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J
osé Tomé Roca, presidente
da Deputación,  e Jaime
López Vázquez,  secretario

xeral da Confederación de Em-
presarios da Provincia de Lugo
(CEL), presentaron  o “Lugo en
cifras”, unha publicación que se
retoma grazas á colaboración
entre as dúas institucións. Tomé
Roca explicou que “é unha re-
compilación de datos socioeco-
nómicos sobre a provincia de
Lugo. Trátase dunha fotografía
da realidade social e da reali-
dade empresarial e económica da
provincia, que volve a publicarse
despois de dez anos de parón, e
que é froito, un froito máis, da
colaboración permanente que
mantemos dende a Deputación
co tecido produtivo da provin-
cia, neste caso, coa CEL”. 

Jaime López destacou que esta
publicación nace con vocación de
continuidade, e que “nos próximos
anos nos permitirá analizar o ver-
dadeiro impacto da crise da CO-
VID-19 en Lugo e os avances que
se vaian producindo no camiño

da recuperación”. Espera tamén
que sirva para “consulta e análise
por parte tanto das empresas como
dos responsables políticos que de-
ben tomar decisións de futuro en
relación á provincia”.

Recuperación
“Lugo en cifras” 2020 é a re-

cuperación dun informe que fora
publicado xa durante seis anuali-
dades (de 2005 a 2010) pola
Fundación CEL, e a que agora se
edita tratando de dar continuidade
a aquela iniciativa. Incorpora da-
tos fundamentalmente dunha
anualidade, coma as anteriores,
neste caso 2019 por ser os máis
actualizados. Non obstante, en
determinados apartados contém-
planse tamén datos de anualidades
anteriores para facilitar a análise
comparativa. 

Permite a consulta nunha única
publicación e datos provincias e
comarcais de poboación, demo-
grafía empresarial, mercado laboral
ou prazas en aloxamentos turís-
ticos, entroutros. Entre algunhas
cuestións reseñables, destacan

en Lugo en cifras 2020 datos
como a confirmación do descenso
e progresivo envellecemento da
poboación lucense en comparación
co total de Galicia e de España,
resultando “preocupante” segundo
a CEL “que a idade media dos ha-
bitantes da provincia se sitúe xa
case nos 50 anos”. 

Riqueza nos fogares
A nivel da riqueza dos fogares,

destácase que a maioría dispón
de entre 1.000 e 1.500 euros
mensuais. O PIB mantense no
entorno dos 7.500 millóns de eu-
ros, preto do 13% do galego,
mentres que se consolida o sector
servizos, no que xa se empregan

o 68,21% dos traballadores da
provincia, mentras continúa en
descenso o sector da agricultura
debido á desaparición dun gran
número de explotacións, á súa
agrupación e mecanización, o
que implica una menor necesidade
de man de obra neste ámbito. 

O tecido empresarial da pro-
vincia aglutina a case 25.000
empresas, o que representa o
12,34% do total de Galicia. Más
da metade destas non ten em-
pregados (un 53,31%) e case un
97% son microempresas, é decir,
teñen menos de dez traballadores,
e soamente un 0,28% teñen entre
50 e 249 traballadores, “reflexo

do atomizado que está o noso
tecido empresarial”, sinala a  CEL.

Lugo en cifras 2020 incorpora
tamén datos do sector exterior,
complementarios da publicación
específica “Lugo e os mercados
exteriores”, editada tamén pola
CEL e a Deputación de Lugo, e
que en 2019 confirman a balanza
comercial negativa que a provincia
ten co exterior por valor de 90
millóns de euros. 

Agricultura ecolóxixa
Outros datos destacables son

que Lugo é a provincia de Galicia
que máis superficie destina á
agricultura ecolóxica (case o 50%
do total da comunidade); a que
ten un maior número de opera-
dores (43,28% do total de pro-
dutores e 24,01% do total de co-
mercializadores) e a que máis
vendas xera ao ano (un 35,70%
do total), así como a tendencia á
alza do sector turístico.

Finalmente, o estudio tamén
retrata que as comarcas máis pu-
xantes en términos económicos,
empresariais e demográficos con-
tinúan a ser Lugo, moi por diante
das demais, xunto coa Terra Chá,
Sarria, A Mariña Central e Terra
de Lemos.

Lugo é a provincia de Galicia que máis superficie destina á agricultura
A idade media dos habitantes da 

provincia sitúase case nos 50 anos

Tomé Roca e Jaime López presentaron a publicación.

A Deputación de Lugo colabora
un ano máis coa Sociedade Mico-
lóxica Lucus na edición da revista
Micolucus. Trátase da sétima edi-
ción dunha publicación que recolle
traballos de investigación e di-
vulgación. A institución provincial
colabora cunha achega económica
de 3.500 euros, co obxectivo de
poñer en  valor e promover o co-
ñecemento da micoloxía, a natu-
reza e o medio ambiente na pro-
vincia de Lugo.

Esta publicación anual está
composta por 13 artigos dunha
alta calidade informativa elaborada
por profesionais recoñecidos. Entre
os traballos poden atoparse artigos
nos que se estuda o patrimonio
xeolóxico das reservas da biosfera
lucense ou aspectos vinculados
aos liques, os réptiles, o lobo

ibérico ou unha bibliografía mi-
colóxica. Cada un dos traballos
que se poden atopar nesta publi-
cación contan cun gran valor
científico e foron realizados por
expertos neste eido. A revista
distribúese actualmente en máis
de 60 localidades de 14 países, o
que permite achegar o patrimonio
natural lucense a outros territorios. 

Sociedade Micolóxica Lucus
A Sociedade Micolóxica Lucus

celebra este ano o seu vixésimo
aniversario. Fundouse en 2001
pola iniciativa dun grupo de afec-
cionados á micoloxía e cos ob-
xectivos de fomentar os valores
naturais lucenses e achegar esta
ciencia á cidadanía coa posta en
marcha de cursos de micoloxía. O
presidente da Sociedade, Julián
Alonso, é Doutor en Ciencias Bio-

lóxicas e experto micólogo, im-
partiu máis de 160 cursos, xor-
nadas e conferencias ao longo da
súa carreira.

A Sociedade Micolóxica Lucus publica un
novo número da revista Micolucus

A revista está caracterizada polo
amplo rigor científico.

HARCA
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A
Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e
Cambio Climático asinou a

resolución pola que se emite o
Informe Ambiental Estratéxico
deste proxecto que persegue
unha ordenación integrada,
tendo en conta as súas especiais
características naturais, ecolóxi-
cas e paisaxísticas. Recolle -e or-
ganiza- unha serie de actuacións
a desenvolver agrupadas segundo
o seu nivel de intervención,
como: pequenas adaptacións es-
téticas en construcións, infraes-
truturas e viarios e actuacións de
integración paisaxística (nivel
básico de intervención) e a recu-
peración do camiño peonil Chan-
tada–San Fiz, do Castro da Ribada
e da canteira xerada coa constru-
ción da presa de Belesar, a ade-
cuación de catro miradoiros e a
creación dun aparcadoiro disua-
sorio (nivel ampliado)

Trátase dun dos dez proxectos
recollidos no Plan de Acción Es-
tratéxico para a Ribeira Sacra,
posto en marcha polo Goberno
galego para protexer, conservar e
dinamizar esta zona de alto valor
medioambiental e e cultural. A
Dirección Xeral de Calidade Am-
biental, Sostibilidade e Cambio
Climático vén de asinar a resolu-
ción relativa a esta iniciativa na
que se recoñece a combinación
da protección do patrimonio na-
tural e cultural deste ámbito co
mantemento dunha economía ba-
seada na agricultura e os recursos
culturais e turísticos.

Gran contraste
Asemade, destaca o mante-

mento dos usos tradicionais do
espazo agrario, a correcta inte-
gración paisaxística das constru-

cións existentes e futuras, así
como das instalacións asociadas
(accesos, peches ou platafor-
mas...) e a conservación da es-
trutura parcelaria en relación ao
viario e ao cultivo de vide en so-
calcos. A identidade desta paisaxe
céntrase nun gran contraste mar-
cado pola profunda fenda que
supoñen os cursos fluviais no te-
rritorio, así como a forte pendente
dos seus vales, que presentan
grandes inclinacións e mesmo pa-
redes verticais, e ladeiras que re-
matan contra zonas chairas con
pendentes inferiores ao 16º.

As súas elevadas pendentes
permiten unhas vantaxosas con-
dicións de exposición a unha máis
eficaz orientación ao sol e a dis-
poñibilidade natural para crear
un solo artificial, coa modificación
da súa superficie natural, distri-
buída en socalcos que empregan
a mesma pedra en pequenas te-
rrazas horizontais, o que crea o
substrato ideal para desenvolver
unha agricultura de vides e oli-
veiras tamén favorables ás con-
dicións climáticas.

Os asentamentos e vivendas
tamén usan os mesmos recursos,
xa que elixen nun terreo acci-
dentado aqueles lugares máis pro-
picios, sexa próximos ao fondo
do val ou nas ladeiras en función
da posibilidade das pendentes e
da orientación.

Un plan de ordenación do medio
físico conten as determinacións
relativas ás características dife-
renciais do ámbito, destacando
os valores naturais e potenciali-
dades como soporte de actividades
de carácter agropecuario, forestal,
ecolóxico, recreativo, cultural ou
científico. No caso concreto do

POMF de San Fiz de Asma recóllense
–e organiza- unha serie de actua-
cións a desenvolver agrupadas se-
gundo seu nivel de intervención.

No nivel básico de intervención
(cun horizonte de entre un a tres
anos), destacan pequenas adap-
tacións estéticas de baixa entidade
en construcións, infraestruturas
e viario, actuacións de integración
paisaxística e redución do impacto
visual das construcións, infraes-
truturas e viarios ou a desmontaxe
e recuperación ambiental de cons-
trucións, infraestruturas e viarios
que se atopen en zona de máxima
protección e non poidan ser adap-
tadas estéticamente ou integradas
paisaxísticamente para solucionar
a súa problemática.

Miradoiros
Por outro lado, tamén se reco-

llen proxectos dentro do nivel
ampliado, cun horizonte de exe-
cución de entre un a cinco anos,
como a recuperación do camiño
peonil Chantada – San Fiz; a ade-
cuación de catro miradoiros, que

deberán seguir as recomendacións
da Guía de boas prácticas en in-
tervencións en espazos públicos,
e a creación dunha área de aco-
llida, aparcadoiro disuasorio e in-
tercambiador, así como a súa res-
tauración paisaxística.

Outras actuacións a levar cabo
son a recuperación do Castro da
Ribada, da paisaxe socalcada e vi-
ñedos sobre un túnel de nova cons-
trución, e da canteira xerada coa
construción da presa de Belesar.

Tamén se enumeran unha serie
de determinacións para mellorar
a integración ambiental do plan,
como incluír disposicións especí-
ficas para regular a integración
de elementos accesorios ás edifi-
cacións (pérgolas, plataformas,
mobiliario accesorio, etc.), a ins-
talación de elementos de produ-
ción enerxética ou calefacción
(paneis solares ou fotovoltaicos,
pequenos muíños aeroxeneradores
ou caldeiras de calquera tipo,
etc.), así como sobre as instala-
cións relacionadas co uso agrícola

dos terreos (cubricións tipo in-
vernadoiro, valados cinexéticos,
etc.) e dos sistemas de abaste-
cemento e saneamento e recollida
das augas de escorrentas (depó-
sitos, conducións á vista, etc.).

Señalase a necesidade de ga-
rantir a protección das masas ar-
boradas autóctonas  establecendo
as medidas necesarias para con-
tribuír á súa conservación e posta
en valor, así como favorecer a
súa funcionalidade ligada á co-
nectividade entre ecosistemas e
biótopos existentes.

Acción para a Ribeira Sacra
O Plan de Ordenación do Medio

Físico de San Fiz de Asma en
Chantada é un dos dez proxectos
que o Goberno galego recolle no
Plan de Acción Estratéxico para a
Ribeira Sacra, co que se pretende
promover o máximo coidado e res-
pecto por unha zona de alto valor
medioambiental e e cultural.

A Xunta impulsa desde o ano
2019 este proxecto ambicioso para
conservar, protexer e dinamizar
unha zona de indubidable valor
paisaxístico e natural de Galicia,
do que xa se teñen acadado fitos
importantes. Os máis recentes, a
presentación da Guía de árbores e
formacións singulares da Ribeira
Sacra, ou o Pacto pola Paisaxe da
Ribeira Sacra, o segundo que se
firma en Galicia. Outros proxectos
concluídos son a declaración da
Área Integral da Ribeira Sacra e
convocatoria de axudas, a recu-
peración dos espazos públicos
abeiro do Plan hUrbe; ou o impulso
á candidatura a reserva da biosfera
da Ribeira Sacra e serras do Oribio
e Courel, que será o único espazo
en todo o país que opte a acadar
este distintivo no presente ano.

A Xunta conclúe o Plan de Ordenación de San Fiz de Asma, en Chantada

En San Fiz de Asma hai videiras, adegas e vivendas.
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A
Axencia Galega de De-
senvolvemento Rural
(Agader) destinará máis

de 400.000 euros deica o ano
2022 ao Grupo de Desenvolve-
mento Rural (GDR) Sil-Navea-
Bibei para apoiar o labor de
dinamización que levan a cabo
na súa área de influencia na
provincia de Ourense.

Este grupo poderá exercer
como xestor do Sistema de in-
formación de terras, prestando
apoio e información aos intere-
sados e mesmo tramitando soli-
citudes de incorporación e de
arrendamento. Tamén poderá
asesorar para a solicitude de po-
lígonos agroforestais ou actua-
cións de xestión conxunta, in-
formar sobre parcelas en estado
de abandono ou infrautilización

e, entre outros, colaborar na re-
visión e actualización dos mapas
de usos e do Catálogo de solos
agropecuarios e forestais. 

O GDR Sil-Bibei-Navea é o en-
cargado da planificación dos pro-
xectos que se levan a cabo no
marco da medida Leader no ámbito
dos municipios ourensáns de Castro
Caldelas, Montederramo, Parada
de Sil, A Teixeira, Chandrexa de
Queixa, Manzaneda, A Pobra de
Trives, San Xoán de Río, Viana do
Bolo e Vilariño de Conso. Neste
grupo pode integrarse calquera
entidade que desexe participar
na dinamización e desenvolve-
mento desta zona caracterizada
polos seus relevos montañosos e
a súa extensa rede fluvial e que
cumpra cunha serie de requisitos
para facerse membro.

Agader subvenciona ao grupo de
desenvolvemento rural Sil-Bibei-Navea 

A Navea (A Pobra de Trives).

San Xoán de Río.

P
lácido Álvarez, portavoz
do grupo provincial po-
pular e vicepresidente

terceiro da Deputación, criticou
aos grupos socialista, naciona-
lista e DO “que nun exercicio de
incongruencia din que non se
pode poñer en risco a estación
de montaña, pero logo non son
quen de superar os seus prexuí-
zos partidistas e se absteñen de
apoiar ao goberno provincial
para que non desapareza as ins-
talacións turísticas e deportiva
de Manzaneda”.

“A responsabilidade e o com-
promiso que o grupo provincial
do Partido Popular ten asumido
coa viabilidade da estación de
montaña de Manzaneda salvaron
a este complexo do seu peche
definitivo”, afirmou  Plácido Ál-
varez, que subliñou tamén o
apoio de Ciudadanos á ampliación
de capital da sociedade Meisa
presentada ao pleno. “Un posi-
cionamento que está nas antí-
podas do PSOE, BNG e DO, aos

que se lles enche a boca falando
do importante que é Manzaneda
para Ourense, pero logo non
apoian unha operación econó-
mica vital para o seu futuro,
xusto agora que principia unha
nova etapa de xestión”.

Aínda recoñecendo o esforzo
económico que supón o crédito
extraordinario aprobado por va-
lor de máis de 498.000 euros,
“o grupo popular asimiu a ne-
cesidade de facer fronte a este
préstamo participativo para ga-

rantir a viabilidade da estación
de montaña”, dixo Plácido Ál-
varez. Unha vez máis, afirmou
Álvarez, “o PP e o goberno pro-
vincial demostraron con feitos
que por riba de todo pensan
en Ourense e, hoxe en concreto,
nun complexo estratéxico como
dinamizador económico e tu-
rístico dos concellos de Man-
zaneda e Trives, da comarca,
da provincia e de Galicia pola
súa singularidade na nosa co-
munidade.

“A responsabilidade e compromiso do
PP salvaron a Manzaneda do seu peche
definitivo”, segundo o portavoz popular

J
osé Antonio Quiroga, presi-
dente da Confederación Hi-
drográfica do Miño-Sil

(CHMS), organismo autónomo
dependente do Ministerio para a
Transición Ecolóxica e o Reto De-
mográfico, e a alcaldesa da loca-
lidade ourensá de Petín, Raquel
Bautista, rubricaron  o Convenio
de colaboración que determina

as condicións para o financia-
mento, execución, mantemento,
conservación e posterior entrega
das obras contempladas no Pro-
xecto construción dunha nova
depuradora para o núcleo de Por-
tomourisco, T.M. de Petín (Ou-
rense). O convenio prevé un
investimento de 50.000€ por
parte do goberno estatal.

A CH Miño-Sil mellorará a
depuración do núcleo de
Portomourisco, en Petín

A
Confederación Hidrográ-
fica Miño-Sil (CHMS) dí
nun comunicado de

prensa que investiu máis de
480.000 euros na limpeza e con-
servación de leitos na comarca
da Limia durante o período 2019-
2020. O organismo sinala que ac-
tuou en máis de sesenta
quilómetros de leitos nos muni-
cipios de Sarreaus, Sandiás,

Xinzo, Vilar de Santos, Vilar de
Barrio, Rairiz de Veiga, Por-
queira, Trasmiras e Bande. A Hi-
drográfica explica que estas
intervencións son para “mellorar
o funcionamento natural do río”.
Aplicáronse técnicas de bioinge-
niería, con biorrollos ou plan-
tando frondosas. Desde o 18 de
xaneiro, traballan no arroio
Grande, en Ganade (Xinzo).

A Hidrográfica limpou 
os ríos da Limia

Arroio Grande en Xinzo de Limia.

A
xunta de goberno local
tratou, na sesión extraor-
dinaria, 16 asuntos ache-

gados por diferentes áreas. Este
órgano municipal, presidido polo
alcalde e integrada polos conce-
lleiros Armando Ojea (DO) e Flora
Moure (PP), aprobou as bases e a

convocatoria de dous premios li-
terarios máis senlleiros deste
Concello: Por unha banda, o
XXXVII Premio de Poesía “Cidade
de Ourense”; pola outra, o XXII
Premio Risco de Creación Litera-
ria. Ambos están dotados cun
premio de 6.000 euros.

Convocados os premios de
poesía e de creación literaria



A
longa tradição golpista do exército
espanhol, as mais das vezes para as-
segurar a monarquia, algumas para

derrocá-la e escassas a favor do povo, não
deveria deixar cair na indiferença os claros
avisos que estamos a receber nos últimos
meses do estamento militar. Por declara-
ções no dezembro passado de algum ex-mi-
nistro de Defensa chegamos a conhecer a
existência, em anos anteriores, de comen-
tários e atitudes de mandos militares reve-
ladoras de uma clara afinidade com a
ultradireita e o franquismo. Provavelmente
avalentoados pô-la escassa repercussão so-
cial e a mínima ou inexistente sanção, foi
aumentando a sensação de impunidade e
na última semana do passado ano chegou
aos médios e foi de total conhecimento um
chat de mais de 40 altos mandos militares
retirados, da XIX promoção do Exército do
Aire, identificados, no que pediam a “purga
de los rojos”, exaltam os assassinatos do
ditador Franco: “Que Franco fusiló a mucha
gente en la guerra? Mi respuesta es que a
muy pocos…”, “Habia que aniquilar a 26
millones, niños incluidos”; mensagens de
odio contra o feminismo, o coletivo LGTBI,
os independentistas, aos que desejam a
morte, e chamadas ao combate. A resposta
seguiu a ser lassa por considerar que era um
grupo minoritário de retirados, considera-
ção que deu azos a seus autores e propiciou

uma carta ao Rei assinada por 39 dos que
intervinham no chat, na que pretendiam
que o Rei interviesse em política e derrocar
ao governo (estamos falando de dezembro
passado não de um outro fevereiro); inda
73 mandos na reserva dirigem outra missiva
ao Rei em 25.11.20 porque “el gobierno de
coalición entre el PS y Podemos, apoyado
por filoetarras e independentistas amenzan
com la descomposición de la unidad nacio-
nal”. E há uma quarta carta assinada por
271 militares retirados na que se oferecem
“a revertir la peligrosa deriva de nuestra Pa-
tria”. Lembram-lhe a Felipe VI que lhe deve
o trono a Franco.

Todo isto destapou também a existência
de vídeos, entre outros de abril de 2.018
(de una unidade de 250 pessoas entre ca-
detes e alféreces) e dezembro de 2020,
com soldados do Exercito espanhol mar-
chando ou celebrando com o saúdo fascista
e cantando o hino de Divisão Azul. Feito
que não parece de nostálgicos nem de
aposentados aborridos. No seio de exército
existe um grupo importante de ideologia
franquista que confirma o que pensamos
mais de um, que o do 23 de fevereiro não
foi um golpe de estado falido.

O Rei ignorou os chats dos altos mandos
militares difundidos polos media, TV in-
cluída, que, certamente, não lhe iam diri-
gidos ainda que procediam de militares

retirados dos que não deixava de ser Chefe
supremo. Mas tampouco deu resposta ás
cartas que se entregaram na Zarzuela e
das que ele era o único destinatário; ao
parecer, e não sabemos com que diligencia
nem com que intenção (pois a transparência
segue ausente), trasladou seu contido ao
Governo. E nesse deixar passar chegamos
á Pascoa Militar, cerimonia na que o pro-
tagonista é o exercito e seu chefe e que
entendemos exigia uma resposta pública
no núcleo do descontento. Mas o monarca
liquidou os atos com um discurso plano e
decepcionante ao que já nos tem afeitos,
inda que quando lhe convém pode ser tão
contundente como no discurso do 03.10.17
ameaçante para os independentistas ca-
talães; umas vagas referências ao com-
promisso de todos com a Constituição e a
obriga de respeita-la e observá-la (natu-
ralmente estava defendendo seus privilégios
e chefatura do Estado quando refere a de-
fensa da legitimidade, constitucioanl, de
todos os poderes e todas as instituições);
teve que ser a Ministra de Defensa, que
demostrou ter o que lhe faltava ao rei,
para muito garridamente alzar sua voz de-
nunciando com dureza os delírios, a into-
lerância e o alongamento castrense de
uma insignificante minoria, estimava ela,
que só busca publicidade e prejudica ás
Forças Armadas. 

Um silencio que pode resultar suspeitoso
pois o que cala outorga e penso que
existem militares dignos e leais que escu-
tariam satisfeitos uma resposta clara por

parte do rei. Prova
de que esses mes-
mos militares dís-
colos e rebeldes se
sentiram amparados
com o silencio do
rei é que a quem dirigiram sua seguinte
missiva, neste caso crítica, foi á ministra,
porque lhes doeu seu discurso. Silêncio
perigoso e também perigoso que por parte
do governo não se tomem as medidas
drásticas adequadas para eliminar das FFAA
a semente do nazismo e do franquismo;
perigoso o boato do governo ilegítimo.
Este problema também presente em Ale-
manha foi resolvido pola Ministra de
Defensa dissolvendo uma das Companhias
das Forças Especiais do Exército pola sua
deriva ideológica nazi e sometendo o resto
a uma profunda reforma, ratificando o ge-
neral-chefe seu compromisso a seguir uma
linha de tolerância cero contra as forças
de ultradireita. Também semelhante o que
algum jeito enfrentarem nos USA proce-
dendo á retirada de elementos suspeitosos
de direitismo radical de entre os membros
do exercito encarregado de velar pola se-
guridade do Capitólio na toma de posse
do novo presidente.

Último chanzo do ensoberbecemento
da extrema direita reflete-o a multitudinária
manifestação de lembrança e enaltecimento
da Divisão Azul protagonizada polos con-
tinuadores da trama civil do 23F há poucos
dias-

Suspeitoso discurso o do rei.
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Opinión
Por Nemésio Barxa

Os silencios no discurso de El Rei

P
SdeG-PSOE e Ribeiro en Común se-
guen traballando arreo na confec-
ción do futuro goberno municipal e

no programa e iniciativas que pretenden
levar a cabo. O 23 de febreiro é a data fi-
xada para o comezo dun novo tempo para
Ribadavia, no que ambas formacións apos-
tan polo cambio e por un plan municipal
de medidas sociais fronte a crise socio sa-
nitaria e anuncian tamén o organigrama
de traballo do futuro goberno, coa desig-
nación das diferentes áreas de actuación.

A aprobación das axudas a parados, a
autónomos e PEMES, así como á hostalaría
de Ribadavia “son unha das prioridades
máis urxentes, debido a situación de vul-
nerabilidade que están a sufrir estes co-
lectivos nestes momentos, ben por mor
das restricións aplicadas ou pola ausencia
de traballo”. Un dos obxectivos principais
deste novo goberno progresista, de es-
querdas e feminista pasa pola aprobación
“urxente e inmediata” duns orzamentos
para 2021, que reforcen as políticas sociais
fronte a crise provocada pola COVID-19.

Así mesmo, ambas formacións concordan
na “necesidade imperiosa” de reforzar os
servizos sociais e servizos esenciais nesta,
como demostraron ser o servizo de axuda
no fogar ou o Asilo de Ribadavia. “Levamos
tempo xa traballando no Orzamento 2021 e
a nosa prioridade absoluta é aprobalo o
antes que sexa posible, unha vez asumamos
as competencias”, sinalan desde o seno do
futuro goberno municipal de Ribadavia.

Organización 
O futuro goberno, segundo informan as

formacións políticas, terá unha composición
equilibrada e paritaria ao 50% entre os
dous grupos que o conformarán, adoptán-
dose as decisións por consenso. Será un
goberno unido e unitario que se organizará
en seis áreas, coordinadas pola Xunta de
Goberno, máis tendo sempre unha única
concellería titular.

Todas as competencias a xestionar polo
novo goberno serán “a través da cooperación
e a co-gobernanza”, as competencias man-
comunadas sempre teñen unha concellaría
titular da mesma. Manteranse as mesmas

dedicacións exclusivas e retribucións  exis-
tentes no concello actualmente, “dentro
do principio de austeridade e aforro do
concello, a non incrementar os gastos”,
explican dende Ribeiro en Común e PSdeG-
PSOE, que tamén apuntan a que “este go-
berno comprométese á que a Contratación
se realice de acordo aos principios de pu-
blicidade e transparencia, a través de pro-
cedementos abertos, sempre que a lexislación
e os prazos de execución así o permitan”.

Novo goberno 
Alcaldía e Concellaría de Igualdade e

Sanidade: inclúe Área interna e Persoal, e
mancomunada coa Portavocía á Concellaría
de Servizos Sociais: Noelia Rodríguez. Te-
nencia de Alcaldía e Concellaría de Cultura
e Medio ambiente: inclúe educación, sendas
verdes, ríos e ribeiras, e parques e xardíns
mancomunada con obras e servizos: Paula
Rodríguez. Portavocía do goberno e Conce-
llaría Economía e Servizos Sociais: facenda,
Urbanismo, Casco Histórico, Parque Empre-
sarial, Comercio, Servizo de Emerxencias e
Servizos Sociais: Brais Fidalgo. Concellaría
de Turismo e Xuventude: inclúe termalismo,
enoturismo, e mancomunada coa Portavocía
casco histórico e comercio: Cristina Otero.
Concellaría de Obras e Servizos: inclúe par-
ques e xardíns mancomunada coa tenencia
de alcaldía, e infraestruturas mancomunada
coa Portavocía: Manuel Vázquez. Concellaría
de Deportes, Participación cidadá e Medio
Rural: inclúe a coordinación da acción mu-
nicipal en todos os núcleos do Concello:
Enrique Rodríguez.

PSdeG e Ribeiro en Común presentan o plan municipal para Ribadavia
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Galicia

A
Xunta de Galicia está des-
tinando máis de 1,5M de
uros para poñer en valor

bens patrimoniais dos concellos
de Ourense incluídos na paisaxe
cultural da Ribeira Sacra. Así o
afirmou  o conselleiro de Cultura,
Educación e Universidade, Román
Rodríguez, nunha visita ao mos-
teiro de Xunqueira de Espada-
nedo, onde o Goberno galego
está realizando obras de rehabi-
litación por un importe de preto
de 165.000 euros. O titular de
Cultura salientou que se trata
dunha actuación que permite dar
un importante paso na posta en
valor da paisaxe da Ribeira Sacra,
que encara a recta final para ser
declarada Patrimonio da Humani-
dade pola Unesco.

BIC 
Román Rodríguez subliñou o

compromiso da Administración au-
tonómica coa conservación do pa-
trimonio cultural e artístico de
toda Galicia, e en particular co da
Ribeira Sacra. Neste sentido avan-
zou que o Goberno galego ten xa
comprometidos máis de 600.000

euros  para seguir actuando nos
concellos ourensáns ata 2022 e
destacou a importancia de rehabi-
litar inmobles como o de Xunqueira
de Espadanedo, “un ben de im-
portante valor patrimonial para
toda a Comunidade” que conta
coa protección de Ben de Interese
Cultural e que acolle a oficina de
turismo do Concello. “É un ben
útil para os veciños no que cómpre
seguir traballando para garantir a
súa conservación e manter así o
seu legado como testemuño de
tempos medievais”, precisou.

O proxecto que está en marcha
conta cunha achega por parte do
Goberno galego de preto de
165.000 euros e está cofinanciado
con fondos FEDER. A actuación
permitirá solucionar os problemas
de humidade e resolver as caren-
cias de conservación vinculadas
fundamentalmente á entrada de
auga revisando algunhas das so-
lucións construtivas que se in-
corporaron recentemente. Ade-
mais, os traballos inclúen, entre
outras cousas, diferentes actua-
cións no acabado das escaleiras

da zona porticada da oficina de
turismo e tamén na súa fachada
norte. Tamén se prevé actuar nas
fachadas norte e leste da igrexa,
afectadas pola humidade.

Igualmente, actuarase sobre o
adro da igrexa, revisando as dre-
naxes e descubrindo as zonas en-
terradas da fachada dando un novo
tratamento axardinado. Tamén se
limpará o pavimento de vexetación
e se investigarán as canalizacións
históricas e recuperaranse na me-
dida do posible o recorrido natural

das escorrentías, reducindo a súa
entrada na igrexa.

Igrexa e biblioteca
Na zona acristalada do claustro

substituiranse os vidros rotos e
readaptaranse as portas de vidro
existentes adoptando unha solu-
ción que permite a ventilación
pola zona superior. Tamén se re-
visará a cuberta da igrexa, na fa-
chada da biblioteca substituirase
o revestimento, recuperarase a
viga policromada do coro e faranse
actuacións de restauración para

a súa conservación.
Actuacións
Estas actuacións enmárcanse

no compromiso do Goberno au-
tonómico por avanzar na posta
en valor do patrimonio cultural
galego. Neste caso, actúase sobre
un ben que forma parte do extenso
patrimonio da Ribeira Sacra e ao
que a Xunta dedica importantes
esforzos nos últimos anos. Así,
no caso da provincia de Ourense
levaronse a cabo preto dunha de-
cena de actuacións de mantemento
e restauración e bens como o de
Santo Estevo de Ribas de Sil, o
mosteiro de Santa María de Mon-
tederramo, a igrexa de Santa Cris-
tina de Ribas de Sil ou a igrexa
de San Pedro de Rocas.

Ademais, este compromiso ve-
rase reforzado nos orzamentos do
vindeiro ano, nos que a Xunta de
Galicia intensifica o seu compromiso
co patrimonio artístico e cultural
cun incremento do 19%. No caso
concreto da Ribeira Sacra prevese
investir neste exercicio, o ano da
súa posible declaración pola Unesco,
máis de 1,5M de euros.

A Xunta rehabilita o mosteiro de Xunqueira de Espadanedo

Cultura asinou convenio coa Diócese e co Concello de Xunqueira de Espadanedo.

O
delegado territorial da
Xunta en Ourense, Ga-
briel Alén, fixo entrega

de cinco tendas de campaña para
emerxencias ás Agrupacións de
Voluntarios de Protección Civil
(AVPC) dos concellos de O Pereiro
de Aguiar, Cualedro, Piñor, Toén e
Ribadavia, que resultaron benefi-
ciarios da orde de axudas do Go-
berno galego para equipamentos
de emerxencias, dotada con
932.400 euros. Trátase de material
de gran utilidade para os numero-
sos operativos de protección civil
que se levan a cabo o longo do
ano ou na formación do Posto de
Mando Avanzado en emerxencias.

O delegado territorial destacou
que a Xunta considera unha prio-
ridade que os efectivos de emer-
xencias conten co material axeitado
para realizar as súas intervencións
con maior eficiencia e, sobre todo,

con seguridade, traballando nas
mellores condicións posibles e co
mellor equipamento. Tamén sinalou
“o imprescindible labor” dos vo-
luntarios destas agrupacións com-
plementando aos servizos muni-
cipais nos dispositivos para “aten-
der aos veciños no día a día”
nestes meses marcados pola pan-
demia da covid-19.

O material de emerxencias ce-
dido aos concellos inclúe, ademais
das 37 tendas de campaña para
emerxencias, 12 remolques, 8 ve-
hículos todo terreo tipo pick-up,
4 UTV (Utility Task Vehicle), 12
coitelas para retirada de neve,
12 esparexedores de sal e 4 em-
barcacións pneumáticas de sal-
vamento e rescate.

Tendas de campaña para emerxencias a
agrupacións de Protección Civil

Pretendese  traballar nas mellores condicións posibles e co mellor equipa-
mento.

O
conselleiro do
Medio Rural,
José González,

mantivo unha xuntanza
telemática co alcalde de
Parada de Sil, Aquilino
Domínguez, para coñecer
as necesidades e deman-
das relativas ao agro
deste municipio ouren-
sán.  Acordaron estudar
novas vías de colabora-
ción para a mellora dos
soutos de castiñeiros, entre
outras cuestións.

Neste senso, o conselleiro
trasladoulle que técnicos do seu
departamento achegaríanse nos
vindeiros días ata o municipio
para valorar as masas de casti-
ñeiros presentes na zona, co fin
de poder determinar novas fór-
mulas que impulsen a plantación

destas árbores. Tamén analizarán
os soutos existentes para ver se
cabe a posibilidade de inscribilos
no Rexistro de Masas Consoli-
dadas de Frondosas Autóctonas.
No encontro tamén estiveron
os directores xerais de Planifi-
cación e Ordenación Forestal,
José Luis Chan, e de Defensa
do Monte, Manuel Rodríguez.

Colaboración para a mellora
dos soutos de castiñeiros en

Parada de Sil

Ruta dos castiñeiros en Parada de Sil.
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T
ras case un cento de pro-
xectos presentandos, a
Real Academia Galega

(RAG) e a Fundación Barrié pre-
miaron aos gañadores do con-
curso "Olla a Palabra do Día".

Os proxectos premiados foron
presentados polo CPI Fonte Díaz
(Touro), os CEIP Raquel Camaño
(A Coruña), Daría González García
(Pontevedra), A Magdalena (As
Pontes de García Rodríguez), A
Espiñeira (Aldán – Cangas) e Vi-
laxoán (Vilagarcía de Arousa), o
IES Miraflores (Oleiros) e o Insti-
tuto Español Vicente Cañada
Blanch (Londres). 

Os galardoados nas categorías
de Infantil e Primaria 1 e Primaria
2 recibirán lapis, rotuladores, ca-
dernos e outros materiais para o
debuxo adaptado a estas etapas
e os gañadores na categoría de
ESO, equipamento para o debuxo
dixital.

O concurso, convocado coa co-
laboración do colectivo docente
Galiza Visual, foi posto en marcha
co dobre propósito de divulgar o
léxico galego e  potenciar ao
mesmo tempo a creatividade, a
capacidade de síntese e a apren-
dizaxe de conceptos mediante o
chamado pensamento visual. 

RAG e a Fundación Barrié
premiaron a oito colexios no I
Concurso Olla a Palabra do Día

O
Xurado do XLV Certame
Nacional de Poesía sobre
o Nadal, convocado polo

Centro cultural José´Domínguez
Guizàn de Begonte, concedeu o
Primeiro premio, dotado con
600€ e estatuíña de Sargadelos
ao poema "En Begonte, un
día...", a Baldomero Iglesias Do-
barrio, "Mero", residente en Xan-
ceda-Mesia (A Coruña) e
colaborador do noso medio A Pe-
neira-Novas do Eixo Atlántico.

O segundo premio, valorado
en 300€ e estatuíña de Sargadelos,
foi para  Carlos López Fernández,
de Vilalba (Lugo). Concedeuse
tamén a Mención de Honra ca-

dansúa a Rafa Villar, residente en
Bertamiráns-Ames (A Coruña), e
Martiño Maseda Lozano, de Xoi-
bán-Vilalba.

O
urense Vinis Terrae,
Salón do Viño e Licores
Galegos de Calidade, ce-

lebrará a súa 9ª edición os días
14 e 15 de xuño de 2021 e farao
reconvertido a evento híbrido
entre presencial e virtual para
adaptarse ao novo contexto pro-
vocado pola pandemia mundial.
O obxectivo deste cambio de for-
mato é contribuir a diversificar
as canles de venda das comercia-

lización das adegas garantindo a
presenza posible de importado-
res nacionais ou internacionais
que manterán citas de negocio
coas adegas galegas de xeito di-
recto no recinto de Expourense
ou ben de xeito virtual a través
da plataforma dixital que a orga-
nización poñerá a disposición
dos expositores. Este formato hí-
brido para as reunións de nego-
cio xa foi probado con éxito en

acción profesionais organizadas
con anterioridade por Expou-
rense como foi o caso do Works-
hop de Turismo de Saúde e
Benestar celebrado o pasado mes
de novembro.

Nesta nova edición, Ourense
Vinis Terrae seguirá posicionado
como un evento 100% profesional,
galego e de calidade, xa que só
poderán participar como exposi-
tores adegas adscritas ás distintas
Denominacións de Orixe ou Indi-
cacións Xeográficas Protexidas
de viños e licores de Galicia.
Neste evento ademais a pro-
moción do produto irá parella
á promoción do territorio. O
novo formato e os obxectivos

deste salón foi decidido na pri-
meira reunión virtual do comité
asesor de Ourense Vinis Terrae
2021. Dirixida pola directora ad-
xunta de Expourense, Emma Gon-
zález, participaron nesta reunión:
o delegado territorial da Xunta
de Galicia en Ourense, Gabriel
Alén; o vicepresidente da Depu-
tación Provincial de Ourense, Ro-
sendo Fernández; a xefa do servizo
de Promoción da Calidade Agroa-
limentaria AGACAL, María José

González; o presidente do Consello
Regulador da Denominación de
Orixe, Ribeiro, Juan Manuel ca-
sares; a presidenta de CRDO Mon-
terrei, Lara da Silva;  o presidente
de CRDO Valdeorras, José Luis
García Pando; o secretaria xeral
de CRDO Rías Baixas, Ramón Hui-
dobro; a representante do CRDO
Ribeira Sacra, Marta Villén; e a
secretaria do CRIIGG de Licores e
Augardentes de Galicia, Carmen
Otero.

Expourense celebrará 
Vinis Terrae en xuño

A
Xunta de Galicia e o Con-
cello da Gudiña coinci-
den na oportunidade que

supoñen os fondos europeos do
Plan de Recuperación para levar
a cabo o acondicionamento da
estrada autonómica OU-533,
entre A Gudiña e A Rúa. A con-
selleira de Infraestruturas e Mo-
bilidade, Ethel Vázquez, e o
alcalde da Gudiña, José María
Lago, abordaron este proxecto
estratéxico para as comunica-
cións da zona, nun encontro en
San Caetano.

A titular de Infraestruturas
e Mobilidade comunicoulle ao
alcalde que a Xunta xa ten soli-
citado ao Goberno de España
fondos de reconstrución para o
acondicionamento desta estrada
autonómica, no marco do ob-
xectivo estratéxico de mellora
das infraestruturas e comuni-
cacións no ámbito rural, para a
mellora da accesibilidade.

Tanto Ethel Vázquez como
José María Lago coincidiron en
que a mellora da estrada auto-
nómica contribuirá ao reequili-
brio territorial dos municipios
da zona, ante a posta en servizo
da alta velocidade ferroviaria e
a nova estación do AVE situada
na Gudiña. O acondicionamento
da OU-533 entre A Gudiña e A
Rúa permitirá achegar á nova
estación do AVE aos veciños de

municipios como O Barco de
Valdeorras, A Rúa, Petín, O Bolo
ou Viana. Tamén suporá unha
mellora das comunicacións por
estrada destes concellos da zona
oriental de Ourense con Madrid,
a través da A-52, e tamén coa
fronteira portuguesa.

A conselleira tamén lle tras-
ladou ao alcalde a intención da
Xunta de darlle continuidade á
senda peonil que se está a exe-
cutar na estrada OU-533 para
facilitar o acceso á nova estación
do AVE, cun investimento de
máis de 48.000 euros. Trátase
dunha senda de formigón que
se está a executar pola maraxe
esquerda da estrada autonómica,
desde o punto quilométrico
0+070, no paso baixo o ferro-
carril, ata as proximidades da
localización da futura estación
Porta de Galicia. O itinerario
conta cunha anchura de 2,50

metros desde o inicio e ata o
punto onde abandona a marxe
da estrada e pasa a discorrer
máis afastada, aproveitando a
antiga calzada, onde, ao dispo-
ñerse de máis espazo, se am-
pliará ata os 3 metros. Actual-
mente xa está executado o mo-
vemento de terras e o muro e
estase á espera de que as con-
dicións meteorolóxicas o per-
mitan para executar o formigo-
nado e poder rematar a obra.

Este proxecto mellora a ac-
cesibilidade á nova estación,
se ben cómpre que se resolva a
súa continuidade por parte de
ADIF nos terreos internos da
terminal e no paso inferior, que
provoca un estreitamento e unha
redución de gálibo que debe
ser solucionada. A Xunta xa lle
trasladou esta cuestión a ADIF,
sen ter obtido ata agora resposta
positiva.

Xunta e A Gudiña queren acondicionar
a estrada OU-533 á Rúa

Ethel Vázquez e José María Lago.

"Mero" gaña o primeiro premio
do XLV Certame Nacional de
Poesía do Nadal de Begonte


