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Guillermo Rodríguez. Director

Dia da Patria ou Dia Nacional de Galicia
emedando ao poeta poderiamos
dicir “ai ven o 25 de xullo pero sen
ﬂores cuberto”. Dende os albores
desta nosa chamada democracia, aínda
que en panais, vense utilizando o Día 25
de Xullo de moitas maneiras.
Para os poderes fácticos que, agás un
pequeno interregno gobernaron este noso
País, o día 25 do mes que andamos
resulta ser o Día do Apóstolo, o Día de
Galicia, etc. Para o mundo máis ou menos
nacionalista vénselle chamando DÍA DA
PATRIA para que, polo menos un día do
ano, Galiza sexa unha Patria, ou sexa
unha nazón.
Non vou entrar en disquisicións semánticas porque iso non nos levaría a ningún
lugar. O que si poderíamos analizar un
chisco polo miúdo seria: que somos realmente? Somos unha nazón sen goberno
nin estado, somos un dos enxendros saídos
da Constitución do 78 (esa que ultimamente
está presente en todos os guisos), somos,
mellor volvemos a ser, unha rexión daquelas
que estudamos nos nosos tempos mozos,
ou que somos realmente?
Estes días estase a falar de como pode
o partido do goberno Central afrontar o
problema de Cataluña. Uns din que se
trata de darlle largas ao tema para que os
cataláns se vaian arrefriando e cuns
cantos miles de millóns de euros máis dos
que veñen de Europa xa se van dar por satisfeitos. Outros opinan que o Goberno
catalán vai forzar un referendo de ....aquí
é onde está a nai do año: autodeterminación, soamente de ampliación de competencias, dunha suposta federación de todo
o Estado Español, e non sei se aínda poderiamos falar doutra variante nova.
O que si está claro é que, se os poderes
do Estado se poñen en marcha, é porque
os cataláns teñen máis forza, poder e
razóns do que se lles pretende recoñecer.
Son xa uns cantos séculos que serven de
alicerce para que o pobo catalán esixa os
seus dereitos aos que nunca renunciaron;
claro que os considerados donos das esencias patrias negan a maior. Para eles, Ca-
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taluña nunca tivo outra personalidade política propia que non fora a concedida
polos sucesivos gobernos centralistas. Claro
que, estou seguro, saben que iso non é
así. Pero diante da ignorancia histórica
que padecemos, esa mensaxe vai calando
coma unha mormaceira nos ósos do corpus
político do Estado e failles crer que teñen
todas as bazas para gañarlle a partida aos
cataláns.
Persoalmente creo que están errados.
Cometeron un grave atentado contra os
Estatutos de Autonomía dos anos 2006,
se non me falla a memoria, e agora non
saben como saír da touza na que se meteron.
Pero deixemos andar o can coa roca catalá, que el dará conta da mazaroca.
A nós o que debe importarnos é que
pintamos como Pobo neste banquete de
“trileiros”? Cal é a posición de Galicia
nestes momentos? De que forza dispoñemos
para tentar botarlle un pulso ao Goberno
Central, como están facendo os cataláns?
Resulta obvio que nin de lonxe poderiamos compararnos. Pero isto non sería o
máis grave e preocupante se non fora
porque nin sequera estamos adestrando
no ximnasio político para que, en pouco
tempo, poidamos botarlle un pulso ás
forzas estatais que consideran son quen
de decidir por nós.
Vexamos como está o panorama neste
25 de xullo que imos chamar, por que
non? DÍA DA PATRIA GALEGA.
Nestes momentos en que se fala de
darlle unha volta á estrutura do Estado
sería interesante lembrar que participación
tivemos os galegos nesta preñez que ninguén sabe que vai alumear.
Pero fagamos algo de pedagoxía política
e situémonos na alba de gloria desta que
chaman democracia consolidada (eu, particularmente, teño as miñas reticencias).
Podemos comezar porque, de entrada, os
Pais da Patria (que denominación máis
engolada) non aceptaban que a Galicia se
lle recoñecera o mesmo estatus dentro da
Constitución que ao País Vasco, Cataluña
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ou Navarra. Estas entidades parece que
viñan de lonxe e nós eramos uns atrevidos
que non tiñamos historia. Manda carallo
na Habana!!! que diría o paisano. O descoñecemento da historia de Gallaecia
dentro do mundo romano e posteriormente
no mundo visigodo e demais é de traca.
Hoxe podemos ler libros a moreas que nos
falan de quen somos, de onde vimos e
(parodiando o dito) para que estamos
neste mundo. Pero iso a quen lle importaba
neses momentos en que se cocía esta
CONSTITUCIÓN (póñoo con maiúscula para
darlle maior énfase, tal como lles gusta
facer aos nosos políticos ) que parece
inamovible. Os que preocupaban eran os
vascos, que tamén negociaban con Navarra,
e os cataláns. Nós eramos prato de segunda
mesa. Tivemos que provocar aquela mobilización contra o que se chamou “aldraxe”
para poder entrar no equipo de cabeza.
Sen pararnos en máis detalles, porque
senón isto faríase interminable, comezamos
situarnos nos primeiros anos da democracia
falando de Unidade Galega. Aquela coalición
composta polo Partido Galeguista, o POGA
(Partido Obreiro Galego) de Camilo Nogueira
e o PSG (Partido Socialista Galego). En
canto ao PSG compre lembrar as negociacións entre Felipe González e Manuel Beiras
Torrado para que este encabezara unha
opción política socialista semellante ao
PSC catalán. Ao parecer, a condición que
Beiras puxo era que ese partido debería
ter a independencia do PSOE tal como
tiña o PSC. Obviamente, Felipe González
non aceptou. Xa lle chegaba ben pelexar
cos cataláns.
Os resultados de Unidade Galega foron
impresionantes pero a inxenuidade dos
representantes do PG e a avaricia dos dirixentes dos outros dous partidos deron ao
traste co futuro daquela coalición. Non
esquezamos de onde saíu o primeiro alcalde
socialista de Vigo, Manolo Soto, nin o alcalde socialista da Coruña Domingos Merino,
imposto por Camilo Nogueira, cando lle
correspondía a Xosé Fortes Bouzán a
alcaldía de Pontevedra. Naquela disputa
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comezou a fracturarse Unidade Galega.
A partires de aquí, o nacionalismo galeguista, chamémoslle socialdemócrata,
foi dando tombos elección tras elección
ata chegar a estes momentos en que xa
non sabemos quen e quen no eido nacionalista galego. Claro que aquí aparecerán
os gurús de sempre que aﬁrmarán “temos
unha formación nacionalista e xa non fan
falta máis”. Craso erro, ao meu entender.
Nas últimas eleccións tanto autonómicas
como municipais vimos comprobando como
saen opcións nacionalistas “a tutiplen”
que na medida en que van nacendo van
desaparecendo, e o PP desfrutando do capital fraguista que era “galego coma ti”.
Obviamente, Fraga non era nacionalista
nin sequera demócrata pero soubo ler nos
libro da recente historia de Galicia paro
recoller un sentimento galeguista, tamén
nacionalista, que os demais deixaron orfo
ofrecéndolle algo que non podían aceptar,
mellor non eran quen de entender.
Hoxe seguimos igual. Tres opcións políticas no campo de xogo: BNG que non
cambia a folla de ruta pretendendo arrapiñar
a todo o nacionalismo; cousa que nunca
vai conseguir, obviamente; o PSdeG que
non se atreve a independizarse de Madrid;
e logo o PP que recolle todo o restante
electorado galego.
Día da Patria Galega, Día Nacional de
Galicia, chamémoslle como queiramos pero
os marcos non se moven. Así seguiremos
laiándonos de que cataláns e vascos nos
levan cabezas de vantaxe, e seguirán. Alí
saben que o nacionalismo dos pobos non
se pode envasar nun único frasco. Hai
matices, variantes as que se non se lle da
saída xa sabemos onde rematan.
Claro que isto é unha elemental maneira
de tratar un tema tan profundo pero non
é esta o lugar par meternos en máis profundidades.
Seguiremos “mareándonos” de maneiras
diferentes pero iguais na súa esencia. Erguerémonos cada mañá con resaca pero
seguiremos igual.
FELIZ DÍA DA PATRIA GALEGA!!!
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Por Xoán Antón Pérez-Lema

A violencia vicaria
arrepiante crime da illa canaria de
Tenerife amosa a necesidade de
comprendermos o concepto de
violencia vicaria ou violencia por persoa
interposta, deﬁnida pola psicóloga clínica
e forense Sonia Vaccaro como aquela
exercida polo home violento contra os ﬁllos e ﬁllas para danar á nai. O cesamento
da convivencia xerado polo divorcio ou separación entre a antiga parella afasta
moitas veces (non todas as precisas, por
desgraza) á muller do control do home violento, afastamento que, ás veces, reforzase, a medio de medidas xudiciais como
as ordes de protección ou administrativas
ou os subsidios para a inclusión social e
empregabilidade das mulleres maltratadas
(salario da liberdade), que foron incluídas
na Lei galega para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero,
aprobada no 2007 polo pulo do vicepresidente e da secretaria xeral de Igualdade da
Xunta, os nacionalistas Anxo Quintana e
Carme Adán. Unha lei a respecto da que

O

se está a debater no Parlamento deste país
unha proposta de reforma do BNG ampliando o concepto de vítima da violencia
machista á vítima de violencia vicaria.
Neste contexto, coa potencial vítima
da violencia machista máis ou menos
afastada da súa antiga parella, ésta (o

Freedom for Catalonia
alquera sabe que os pasados indultos parciais e revogábeis non resolven máis-nin menos- que o inxusto
prendemento dos nove presos políticos cataláns que, porén, van seguer inhabilitados
e, algúns deles, suxeitos ás actuacións arbitrarias do Tribunal de Contas a respecto
de cadanseu patrimonio. Dixemos xa nestas
páxinas que os indultos-e moito menos
estes indultos parciais e revogábeis- non
eran solución ningunha, á vista das actuacións que segue o Tribunal de Contas a respecto de máis de 40 antigos cargos da
Generalitat, das dilixencias penais abertas
contra más de 3.200 persoas en diversos
Tribunais e das euroordes que reclaman
prender ao president Puigdemont, á consellera Ponsati e aos consellers Comín e Puig.
Non, de certo que o respecto polos dereitos
fundamentais das persoas esixía e segue a
esixir a amnistía.
Mais ninguén dotado da mínima empatía
e sentidiño pode non celebrar a liberdade
dos presos políticos cataláns Bassa, Cuixart,
Forcadell, Forn, Junqueras, Romeva, Rull,
Sánchez e Turull, malia a radical inxustiza
de non se lles indultar a pena de inhabilitación que lles veta o acceso ás funcións
e cargos públicos e malia a ilegal imposición
dunha condición (non ser condenado por
delicto con pena sinalada superior aos 5
anos de cárcere) que non encaixa de xeito
ningún na interpretación conxunta dos
artigos 16, 17 e 18 da vixente Lei estatal

C

de indultos.
A simple recuperación da liberdade de
movementos e da convivencia coas persoas
queridas esixe de calquera persoa de ben
un sentimento de solidariedade con todxs
elxs e de noxo porque esta medida non
chegara até vinte meses despois da sen-

tenza, de xeito que a vida e os seres queridos que recuperan non son xa os mesmos
ca en outubro de 2017. As crianzas medrando sen ti, a parella visitándoche na
frialdade do cárcere, a represión económica
que che quita os ingresos e mesmo che
ameaza co embargamento do teu patrimonio
e os teus país e nais enfrontando os derradeiros anos de vida coa dor da privación
da presenza do ﬁllo ou da ﬁlla e coa dor
de saber a magnitude de toda esa enxurrada
de efectos negativos na túa familia e economía, consciente de estar condenado o
seu ﬁllo ou ﬁlla a máis anos de cárcere

home violento) aproveitará a única ﬁestra
de relación con ela: a relación cos ﬁllos e
ﬁllas comúns, chegando nalgúns casos,
como os recentes crimes de Tenerife, Carmona ou Moraña, ao asesinato dos ﬁllos
coa ﬁnalidade de lle xerar un dano psicolóxico irreversíbel á nai. Un dano “aló
onde máis lle doe” que vai continuar
todos os días da súa vida. Velaí a certa
coincidencia temporal entre o asesinato
da/s crianza/s e o suicido do home
violento, nunha caste de cruel sinatura do seu máis sobranceiro proxecto vital: causar o peor dano á
súa antiga parella.
Mais a violencia vicaria non se
desenvolve sempre en termos tan
extremos, senón que existen outras
formas menos graves que tamén están dirixidas á xeración dese dano
psicolóxico continuo á antiga parella:
o adiamento e falla de pagamento
de pensións alimenticias por país
que poden facelo, o maltrato continuado, malia que aparentemente
menor dos menores no tempo de
visitas ou custodia partilllada (ali-

mentación curta, repetitiva, pouco variada
ou desaquelada dietéticamente, falla de
atención ás necesidades de vestido e hixiene, abandono consciente e innecesario dos ﬁllos ao coidado
de terceiras persoas…).
É precisa, pois, unha formación integral
nas cuestións atinxentes á violencia machista e, en xeral, ás cuestións de xénero,
das persoas que desenvolven roles neste
eido (xudicatura, avogacía, psicoloxía forense, traballo social forense…) para evitarmos que os homes violentos poidan
usar do seu poder sobre os ﬁllos, nomeadamente nas tempadas de visitas e comunicación ou de custodia partillada, de
xeito que avogados e xuizas sexamos quen
de identiﬁcar as condutas de maltrato machista que xustiﬁquen, con total suxeición
aos principios de proporcionalidade e
presunción de inocencia, a suspensión ou
privación do dereito de visitas ou custodia
partillada desta caste de homes violentos
coas súas crianzas para evitarmos traxedias
evitábeis como a de Tenerife.

dos que sabes que podes vivir botando
unha conta racional. Velaí o caso da nai
do conseller Forn, falecida menos de vinte
días antes do indulto ao seu ﬁllo.
Os indultos non son, de certo, unha
solución e mesmo chegan tarde de máis
para curar a dor e a xenreira que causou a
Inquisición xudicial española. Mais chegaron
sen que os presos políticos os pediran e
atoparon unha reacción ferreña, de homes
e mulleres que recebiron a liberdade conscientes do seu deber histórico que ratiﬁcan
a súa convicción de que só exerceron un
dereito democrático e de que non vulneraron
lei democrática ningunha. Ademáis, chegan
como contributo a unha certa mellora do
clima social, sen que o soberanismo catalán
asuma obriga ningunha á recíproca.
Semella, pois, que sendo comprensíbeis
tanto as reaccións de ledicia como as de
seriedade e silencio diante da liberación
dos presos políticos, a mellor resposta no
momento histórico foi a que desenvovlveron
os presos de Lledoners termando do cartaz
“Freedom for Catalonia”. Porque afasta de
vez o foco deles propios como persoas e o
pono na idea de liberdade, que integra
tanto os dereitos individuais das persoas
como os dereitos colectivos da cidadanía
catalá. Liberdade na súa dupla vertente
de amnistía e dereito a decidir.
Deste xeito, o futuro esixe atender ás
dúas tarefas da loita pola liberdade: resolver
a represión (a medio dunha ampla amnistía
ou das fórmulas máis semellantes posíbeis,
tamén na fronte complexa e revirada dun
Tribunal de Contas que é aínda máis árbitro

caseiro ca o Constitucional ou o Supremo)
e acadar a oportunidade acaída (no horizonte
máximo de poucos anos de hoxe en
diante) para exercer o dereito a decidir da
cidadanía catalá. Porque, en realidade, os
dous obxectivos atenden á esencia da cuestión catalá, que é unha cuestión de liberdade,
de dereitos das persoas.
Mais cómpre dicir tamén que as últimas
reaccións da Moncloa non permiten ser
moi optimistas cara afondar nun proceso
de diálogo e negociación real. O Sánchez
falando da oportunidade do castigo en
2017-2019 lembra de máis a ese político
que defende aos corruptos Borbóns, que
integrou a coalición do 155 e que quería
tipiﬁcar penalmente, outravolta, a convocatoria de referéndums non autorizados
polo Poder central.
Velaí, pois, a evidencia de que este obxectivo parcial non se acadou nomeadamente polas necesidades parlamentarias
do PSOE, senón por un traballo continuado
do soberanismo catalán, polos presos e
exiliados e os seus avogados e pola mobilización da sociedade civil. Traballo no
que compre salientar o desenvolvido fóra
do Estado español, no Parlamento e Tribunais europeos, na Asemblea Parlamentaria
do Consello de Europa, no Comité de Dereitos Humanos da ONU e en todos os
foros europeos e internacionais que veñen
de pór ao Goberno do Estado e, en xeral, á
esquerda estatal diante da realidade dun
rexeitamento case xeral tanto ao funcionamento da xustiza española como á reacción do Poder estatal diante do procès.
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Redacción A CORUÑA

O Pazo de Meirás, recuperado polo pobo
alcaldesa da Coruña, Inés
Rey, aﬁrmou no Pazo de
Meirás que “a apertura
destes xardíns é un símbolo de
conviccións democráticas”. Camiñar libremente por esta zona
verde do Pazo, dixo, simboliza o
camiño por unha sociedade libre,
igualitaria e democrática, porque
a súa imaxe devolve dignidade a
quen houbo de pasar polo desprezo e o saqueo, como todos
aqueles traballadores coruñeses a
quen se detraeu das súas nóminas aportacións falsamente voluntarias. “Puidese parecer que
hoxe só se abre un xardín, pero é
algo máis, é a imaxe da memoria
e da liberdade”, remarcou.
Durante a sinatura do protocolo

A

que regula as funcións de cada
administración na xestión do pazo,
a alcaldesa subliñou a importancia
dun acto que serve de homenaxe
a quen coa súa loita desde a sociedade civil organizada, en particular desde as asociacións memorialistas e as forzas políticas,
e tamén desde as institucións
democráticas, contribuíron á recuperación do pazo para o patrimonio público.
A recuperación da Casa Cornide,
dixo, é o seguinte paso do Goberno local “decidido a reclamar
o retorno á cidadanía dun monumento cuxo valor quedou demostrado coa incoación da súa declaración como ben de Interese
cultural”. Para Rey, cada vez que

unha propiedade espoliada regresa
aos seus lexítimos donos “contribuímos a facer un acto de reparación”, e lembrou que A Coruña
foi unha das primeiras cidades
españolas en que o apoio do Concello aos movementos sociais e
veciñais permitiu a recuperación
da Casa de Santiago Casares Quiroga, espazo dedicado á preservación do legado político do republicanismo coruñés.
Rey agradeceu o traballo incesante do goberno de Pedro Sánchez e especialmente da vicepresidenta primeira, Carmen Calvo,
“porque a decisión do Goberno
foi esencial para o impulso do
proceso xudicial que nos trouxo
ata aquí”.
A alcaldesa asinou o protocolo
que establece as funcións que
terán que desenvolver cada unha
das institucións implicadas na
xestión do pazo á espera de que
o Tribunal Supremo decida sobre
o recurso presentado pola familia
Franco. Desta maneira, Goberno,
Xunta, Deputación e os concellos
de Sada e A Coruña ﬁxan as liñas
de actuación que cada administración asume de xeito temporal.
O Concello da Coruña responsabilizarase das actividades de

Riazor volverá a ter espectáculo
musical 28 anos despois
alcaldesa, Inés Rey, presentou o novo ciclo "Riazor Live", que terá lugar
do 18 de xullo ao 5 de agosto no
estadio de Riazor, un gran proxecto que suporá a volta dos
eventos musicais a Riazor 28
anos despois daquel concerto
emblemático que conmemoraba o
mil anos. Nesta ocasión, o evento
combinará cabezas de cartel con
bandas locais.
Rey explicou que non quixeron
perder a oportunidade de abrir
Riazor con música aínda que sexa
nun formato reducido de 4.000
espectadoras/es porque supón un
sopro de esperanza na volta á
normalidade, "que culminará en

A

difusión dos traballos que se desenvolvan dentro do plan de actuacións que se acorde pola Comisión de Seguimento.
O acordo foi rubricado pola
vicepresidenta primeira do Goberno e Ministra da Presidencia e

Inaugurado o proxecto de
inclusión laboral “Quiosco
Down Experience”
alcaldesa, Inés Rey,
acompañada da concelleira de Benestar Social,
Yoya Neira, e do presidente de
Down Coruña, Ricardo Santos, visitou na praza de Ourense, o
novo Quiosco Down Experience.
Un proxecto empresarial que abre
as súas portas e que a rexedora
cualiﬁcou de pioneiro na procura
da inclusión laboral das persoas

A

até de trap e rancheiras mexicanas,
con invitados como o trap latino
Nicky Jam, o mexicano Carlos Rivera, os alicantinos Funzo & Baby
Loud, Hombres G, Iván Ferreiro e
o rapeiro Kase, entre outros.

con diversidade funcional.
Desde o Programa de impulso
á empregabilidade de persoas
con síndrome de Down e outras
discapacidades, o Concello da
Coruña achega a Down Coruña
30.000 euros para que proxectos
como este sexan unha realidade.
Con esta iniciativa empresarial,
12 persoas inician un novo reto
laboral.

Concello e Fegamp demándanlle
á Xunta máis fondos para o
servizo de Axuda no Fogar
urante unha xuntanza
institucional, a alcaldesa da Coruña, Inés
Rey, e o presidente da Federación Galega de Municipios e
Provincias (FEGAMP), Alberto
Varela, reclamaronlle á Xunta
máis recursos para o Servizo de
Axuda no Fogar, en especial,
nestes momentos en que moitas
familias están a vivir unha situación de gran vulnerabilidade.
Lembraron que, sen ser a súa
competencia, parte da atención
á dependencia está en mans

D

2022 co grande evento internacional que todas/os agardamos".
O espectáculo, promovido pola
ﬁrma Producións Sostibles, combina
unha variedade de estilos musicais
que van do pop, indie, hip hop

Relacións coas Cortes e Memoria
Democrática, Carmen Calvo; o
conselleiro de Cultura, Román Rodríguez; o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González
Formoso, e o alcalde de Sada,
Benito Portela.

dos concellos; dos 16 euros/hora
de media que custa o servizo
de Axuda no Fogar asumen o
pago de 7 euros, mentres que
Goberno e Xunta asumen 9 euros.
Ademais, abordaron a situación
económica dos concellos e o
custo que a factura COVID supón
para os municipios que asumiron
moitos gastos debido á crise sanitaria sen recibir ningunha axuda
por parte da Xunta. A factura
COVID do Concello da Coruña
ascendía a principios de ano a
máis de 26 milóns de euros.
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A Real Academia Galega dedicará o
Día das Letras Galegas 2022 a
Florencio Delgado Gurriarán
RAG dedicaralle o Día das
Letras Galegas 2022 a
Florencio Delgado Gurriarán (Córgomo, Vilamartín de Valdeorras, 1903 – Fair Oaks,
California, 1987). O Pleno da
institución acordou renderlle homenaxe o ano que vén ao autor
ourensán, cuxo labor literario e
activismo político e cultural
constitúen un dos capítulos máis
destacados das letras galegas da
diáspora. A RAG non só celebrará
o excelente poeta que foi, cultivador dun galego enxebre, característico das terras de
Valdeorras. A través da súa ﬁgura
tamén homenaxeará, por primeira vez, a Galicia do exilio re-

A

presidente da Deputación da Coruña, Valentín
González Formoso, participou este 26 de xuño no acto
de ﬁrma do protocolo xeral de
coordinación temporal de actuacións entre o Goberno do Estado,
a Xunta de Galicia, a Deputación
da Coruña e os Concellos da Coruña e Sada sobre o Pazo de Meirás.

O

O acto foi convocado pola Vicepresidencia Primera del Gobierno
y Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo,
tamén presente xunto ao conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román
Rodríguez; a alcaldesa da Coruña,
Inés Rey; e o alcalde de Sada,
Benito Portela

Teo acollerá unha das probas
oficiais do FIP RISE de pádel
publicano en México, país onde
o propio Delgado Gurriarán e outros colegas desenvolveron iniciativas
sobranceiras
que

mantiveron vivo o facho da nosa
identidade e que constitúen un
referente obrigado da nosa historia contemporánea.

Ana Miranda: “Denunciamos que queren
que Galiza sexa unha ‘paganini’ a cambio
de recibir fondos europeos”
portavoz do BNG en Europa, Ana Miranda, advirte
dende Bruxelas do risco
real da denominada “condicionalidade” dos fondos europeos, é
dicir, que a súa concesión se realice a cambio de executar reformas que impliquen recortes,
como por exemplo o anuncio de
cobro das autoestradas no 2022.
“No BNG levamos moitos meses
denunciando que Galiza é tomada
como unha "paganini" a cambio
de recibir fondos europeos e resulta un despropósito que primeiro recibamos fondos de
Cohesión para mellorar as estradas e despois que nos cobren por
elas”, denuncia Miranda.
“Se este goberno estatal é o
máis progresista da historia debe
ser prudente coas medidas que
se van executar pola condicionalidade de Bruxelas, pois xa
vimos o que pasou con Gobernos
de esquerda como o de Grecia”,
apunta a portavoz do Bloque en
Europa, quen reitera que resulta

González Formoso estivo na firma do
protocolo sobre o Pazo de Meirás

A

“inadmisible que os fondos da
UE sexan concedidos a cambio
de levar a cambio reformas que
unha vez máis prexudiquen aos
galegos e galegas”.
Para o BNG, os fondos procedentes da UE nunca foron un
agasallo para Galiza, sobre todo
tendo en conta o papel activo da
UE como responsable do desmantelamento da capacidade produtiva
de numerosos sectores básicos
da nosa economía e así o ten denunciado contantemente.

Cogobernanza
A respecto da advertencia
que lanza a Comisión para que
se cumpra a gobernamza na
xestión dos fondos, e polo tanto
para que Galiza poida xestionar
directamente, así como os concellos, Ana Miranda lembra que
así o demandou a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, na
reunión que mantivo en Bruxelas
o pasado 1 de xuño coa Comisaria
de Cohesión e Reformas da UE,
Elisa Ferreira.

Club Family Los Tilos do
Concello de Teo celebrará do 13 ao 18 de
xullo de 2021 unha das probas da
FIP RISE, o torneo internacional
da Federación Internacional de
pádel.

O

Humor
MARTIRENA

O evento foi presentado este
29 de xuño por Ignacio Iglesias,
concelleiro de Benestar, Igualdade,
Mocidade e Participación Veciñal
do Concello de Teo, Hugo Suárez,
director do torneo e coordinador
da escola de pádel del Family
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Por Moncho Mariño

Entrevista a Elías Torres, profesor da USC e autor

“Valentín Paz-Andrade
foi un intelectual
realmente extraordinario”
lías Torres Feijó é profesor titular de Filoloxía Galega e Portuguesa na Universidade de
Santiago de Compostela (USC), onde dirixe
o grupo de investigación GALABRA, onde se investigan as dinámicas culturais dentro dos contextos galego, luso, brasileiro e africano de lingua
portuguesa. Precisamente en relación con este
grupo de investigación, Elías Torres presentou

E

-Un dos títulos chama poderosamente a atención, Galeguismo precario e Portugal.
Entre os xogos ﬂorais de Tui e
a Academia Galega. Que referentes están detrás deste título?
O galeguismo precario era aquel
de ﬁnais do século XIX e comezos
do XX, cun reducido número de
persoas, aínda que moi activistas
e con moi poucos medios. Tampouco dispuñan de recursos institucionais, cunha lingua moi castelanizada porque non se sabía
moi ben como escribila. Por tanto,
era un galeguismo cunha insuﬁciencia grande en todos os sentidos. Ao mesmo tempo encontraron
en Portugal algúns elementos que
serían decisivos para o avance
dese galeguismo, como por exemplo o dereito a existir, como dicir
“aquí está parte de nós e alí está
unha lingua que é a nosa e se
Portugal é un estado soberano e
independente, nós tamén temos
dereito a existir e temos máis
que ver que con outra nación”.
Hai unha precaridade evidente
en todos os sentidos e un recurso
a Portugal onde tamén houbo intelectuais portugueses que apoiaron ese galeguismo. Quen ve isto
con perspectiva ve un acto relativamente heroico porque daquela
precariedade souberon sacar adiante unha posición ﬁrme.
-De aí vén a segunda parte do
título, Entre os xogos ﬂorais de
Tui e a Academia Galega.
Durante eses dezasete ou de-

dous volumes nos que se trata a relación entre
Galicia e Portugal e que levan por título Portugal,
para quê? e Galeguismo precário e Portugal. Entre
os Jogos Florais de Tui e a Academia Galega através das revistas culturais (1891-1906), ambos
exemplares publicados na editorial Andavira e
son a materialización de varios anos de traballo
investigador.

zaoito anos están buscando institucionalizarse. Os Xogos Florais
tamén teñen ese carácter insititucional e unha visibilidade ao
galego. A idea de montar unha
academia é unha idea antiquísima,
algo para outorgarlle prestixio á
cultura galega. Vai ser moi difícil
que o poidan conseguir pois terán
que facer pactos con Pardo Bazán
e outros sectores. Todo isto polo
peso que tiña o Grupo Coruñés
ou Escola Coruñesa, a quen coñecían despectivamente como a
Cova Céltica, porque así se chamaba a libraría de Carré Aldao,
onde se reunían. Aí as ﬁguras de
Murguía, Carré Aldao, Florencio
Baamonde, Otero Pomán e o
propio Pondal e Rosalía de Castro,
serán quen de chegar até hoxe.
Sobre todo, manterase até o 1916
cando o nacemento das Irmandades da Fala e despois do Partido
Galeguista, que lle darán máis
peso a estes posicionamentos.
-Non partían este grupo de
xente cun complexo de inferioridade polo feito de seren galegos?
Levantáronse precisamente contra iso e aí está un dos motivos
do comezo do galeguismo, levantarse contra o que consideraban unha inxustiza. Esa é a razón
de ser que explicita Rosalía de
Castro nos Cantares Gallegos en
1863, ese é o sentido que lle dá
Murguía, aquí hai un país coa
súa historia. Ese é o sentido de
crear a Revista Gallega entre 1895
e 1907, é dicir, a idea fundamental

é: “nós non somos ese pobo que
vós queredes humillar e considerar
inferior, pola contra somos un
pobo diferente, temos unha historia e unha lexitimidade que
nos permite dicir que temos dereito de existir e imos demostralo”.
-No segundo libro Portugal para
que? Seis marcos do relacionamento galego-portugués. Cales
son eses marcos de relacionamento?
Dediquei parte da miña vida
investigadora ao relacionamento
galego-portugués. Para facer iso
escollín seis textos, algúns porque
non estaban publicados, que me
parecían importantes para explicar
cousas. O primeiro é a Recepção
de Camões na Galiza, un texto
que vai examinando a recepción
de Camões desde o século XVI
até hoxe. Isto partindo de dous
puntos diferenciais, Camões escribe na nosa lingua ou nunha
variante da nosa lingua e por
outra parte, e ademais Camões
ten orixe galega. Estes son dous
elementos importantes da apropriación galeguista de Camões,
por que os galeguistas fan isto?
Para dicir que “nós temos prestixio”. Así o explicou Murguía con
Juan Valera con “se vós tedes
Cervantes, nós temos Camões”.
Todas as dimesións que gaña Camões van por esa liña. Hai un
poema de Rosalía de Castro, posiblemente o último escrito en
galego, un poema para o tricentenario da morte do autor. Foi

moi relevante, primeiro por ser o
último en galego de Rosalía e
por dúas ﬁguras. Unha, Inés de
Castro, a galega que foi raíña
morta, póstuma, asasinada por
motivos políticos en Portugal e o
mesmo Camões, o que nós non
fomos, foino Portugal. Logo hai
un terceiro punto, é unha polémica que se pode ir ver no monumento aos mártires de Carral,
persoas fusiladas no levantamento
liberal de 1846 e a quen sesenta
anos máis tarde élles erixido un
monumento con suscrición popular. Hai unha polémica coa inscrición que di “Aos mártires de
Carral” primeiro e ﬁnalmente “mortos pola libertade”. Ese “aos” e
ese “ade” van provocar unha polémica enorme, pois acusan ao
grupo da Coruña detrás do monumento, que son acusados de
seren uns lusistas e que estaban
perturbando o idioma cando en
realidade o estaban consolidando.
Esta polémica demostra como estaban as cousas. Despois hai un
repaso do galeguismo até o 1936,
a loita polo galeguismo, a lingua
e a cultura. Este período foi un
Sísifo profundo, pois había unha
dinámica en marcha e o golpe de
estado franquista tronzou todo.
Logo pecha con dous textos, un
deles a reacción ao 25 de Abril
na Galiza sobre todo do Grupo
Galaxia e da UPG de como receben
esta nova, posiblemente noutra
situación moi precaria para o
ámbito galeguista en plena dita-

dura. E acaba coa ﬁgura de Valentín Paz-Andrade, que foi un
intelectual realmente extraordinario, probablemente dos primeiros que teorizaron o relazonamento galego-brasileiro e a forza
que ía ter o Brasil en termos de
beneﬁcios económicos, culturais
e políticos que tería para Galiza.
As súas ideas teñen moito vigor
na actualidade, mais infelizmente
non foron para adiante.
-Mais que se cortou e que quedou no camiño para un esquecemento mutuo entre Galicia e
Portugal?
A resposta é moi complexa.
Un pode ter intuicións mais non
capacidades para demostrar as
cousas. En síntese, por exemplo,
o esquecemento de Valentín PazAndrade manifesta en parte a ausencia de planiﬁcación na Galiza,
en termos de institucións culturais
e políticas, non hai un proxecto
para Galiza que se veriﬁque a
medio e longo prazo. E consecuentemente con isto falta autocrítica e por tanto falta capacidade
para tomar outro camiño. Ás veces
síntese como hai un ollar demasiado curto, de resolver ou intervir
en cuestións moi pequenas ou
moi do inmediato, ás veces é
inevoitable mais impide erguer a
cabeza e mirar para adiante. Valentín Paz-Andrade foi un exemplo
dos que ergueron a cabeza e dixeron “podemos ir por aquí” e
foi un esquecido político e cultural.
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Esixen á Xunta paralizar o peche de
camas hospitalarias este verán
través dun comunicado, a
Asociación Galega de Defensa da Sanidade Pública (AGDSP) manifestou a súa
"máis enérxica protesta" pola
irresponsable actitude da Consellaría de Sanidade da Xunta de
Galicia de pechar camas hospitalarias durante o verán, co argumento das vacacións e a falta
de persoal substituto.
Informou así que "pecharanse
135 camas en Vigo (que se
suman ás 120 pechadas no Hospital Meixoeiro), 131 na Coruña,
128 en Lugo, 91 en SantiagoBarbanza, 67 en Pontevedra e
36 en Ferrol", supoñendo "un
grave risco para a saúde das

A

persoas con enfermidades e necesidade de atención hospitalaria, tras a suspensión de consultas, probas diagnósticas e intervencións cirúrxicas pola pandemia COVID".
Segundo a AGDSP, esta medida
"incrementa o déﬁcit de camas
tras o peche de 1.013 desde o
2008. Galicia dispón de 3,3 camas

por cada mil habitantes: un 66%
inferior ás 5 por mil da Unión
Europea". Este situación "coincide
cun aumento da demanda de
atención hospitalaria, con
334.493 hospitalizacións e
290.333 intervencións cirúrxicas,
e cun aumento da lista de espera
cirúrxica que creceu un 25%, así
como dun 14% das consultas".
Esixen así "a paralización dos
peches de camas previstos este
verán; un plan urxente para
atender aos miles de persoas
que se acumulan nas listas de
espera; recobrar a normalidade
nos Centros de Saúde; e potenciar
a mellora na relación entre Atención Primaria e os Hospitais".

Gonzalo Caballero presenta plan de
reactivación para Galicia
secretario xeral do
PSdeG, Gonzalo Caballero, compareceu ante
os medios para presentar as
máis de 300 medidas que compoñen o plan para a reactivación que os e as socialistas
levarán ao Parlamento para “dar
futuro a Galicia”.
Caballero deu conta de que o
novo modelo económico que precisa Galicia ten que apostar pola
I+D+i, por situar a innovación
no 1,5% do PIB galego, no que
propón a contratación de 2.000
novos investigadores. Tamén defendeu a necesidade dunha nova
política industrial en Galicia que
incorpore unha mesa para o desenvolvemento industrial.
Co foco posto na creación de
emprego, Caballero propuxo destinar 10 millóns de euros neste
ano a un plan de emprego xuvenil
que dea unha oportunidade laboral

O

"Feijóo está a poñer en perigo o
Parque Natural Serra do Xurés"
deputado por Galicia en
Común, Antón Gómez
Reino, e a voceira de Podemos Galicia, Verónica Hermida,
mantiveron unha xuntanza no
Congreso dos Deputados con integrantes da Mancomunidade de
Montes para escoitar as súas demandas e achegas para a redacción do Novo Plan Rector de Uso
e Xestión (PRUX), xa que o Go-

O

berno de Feijóo leva anos excluíndoas das decisións
Neste sentido, Gómez Reino
criticou a falta de compromiso e
a improvisación de Alberto Núñez
Feijóo e da Xunta de Galicia á
hora de abordar a política forestal
da Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés. "Feijóo está a
poñer en perigo a existencia do
Parque Natural Serra do Xurés".

PSdeG apoia a redución das peaxes
e a transferencia da AP9 a Galicia
secretario xeral das e
dos socialistas galegos,
Gonzalo Caballero, referendou a posición favorable do
PSdeG á rebaixa de peaxes e á
transferencia da AP-9 a Galicia,
considerando como "prioritario".
“Parece que a concesionaria
non está conforme coas rebaixas,
polo que non sabemos como vai
reaccionar a empresa ante o Estado, xa que o goberno si vai rebaixar as peaxes”, subliñou Caballero, quen destacou que nos

O

atopamos ante “unhas semanas
centrais” para a execución da rebaixa.
Por último, reivindicou as boniﬁcacións a Galicia do goberno
de Pedro Sánchez e do ministro
Ábalos como “un feito histórico
para a mobilidade", asegurando
que "o compromiso vaise materializar durante 27 anos de boniﬁcacións" para acabar co “regalo
envelenado” que supuxo a ampliación da concesión da AP-9
que asinou Aznar ata 2048.

Os socialistas reclaman á Xunta
fondos para os máis desfavorecidos

a 3.000 mozos e mozas, así como
axudas directas para o comercio
afectado pola pandemia, reclamando á Xunta que aplique os
234 millóns de euros que lle
transferiu hai máis dun mes o
goberno de España para dar axudas
directas a pemes e autónomos.
Formulou igualmente a creación de 5.000 plazas no Sergas,
a ﬁn de reforzar a atención primaria, a vacinación e as urxencias,

a gratuidade da primeira matrícula
das universidades públicas galegas
e que se universalice a educación
de 0 a 3 anos.
Finalmente, defendeu un novo
modelo sociosanitario a través
da creación de 2.000 novas prazas en residencias públicas así
como un plan de medidas non
residenciais de atención aos
maiores como o fortalecemento
do servizo de axuda no fogar.

Máis información na nosa web

www.novasdoeixoatlantico.com

secretario xeral do
PSdeG, Gonzalo Caballero, mantivo en Madrid
unha xuntanza co ministro de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, José Luis Escrivá, para
abordar a situación do Ingreso
Mínimo Vital (IMV) e a reforma
do modelo de pensións.
Caballero chamou a Feijóo a
“non tentar facer caixa co IMV”
cando non destina a política
social as partidas da Risga que
agora están cubertas co pagamento do IMV posto en marcha
polo executivo de Pedro Sánchez:
“A Xunta ten que dedicar todos
os fondos que aforra na Risga ás
persoas máis desfavorecidas e
vulnerables”, a través de “programas complementarios para evitar a pobreza e a desigualdade e
para protexer ás familias”.

O

Recalcou que hoxe en Galicia
hai 15.200 perceptores do IMV
pese a que entrou en vigor hai
un ano. En cambio, subliñou, o
último dato de beneﬁciarios da
Risga non acada as 13.600 persoas
a pesares de levar décadas en
funcionamiento. Do mesmo xeito,
Caballero informou que o goberno
de Sánchez “vai eliminar a chamada cláusula de sostenibilidade
de Rajoy, que debilitaba a revalorización das pensións” e que
garante a suba das pensións acorde ao IPC.
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O Plan especial de protección do casco
histórico de Allariz, a revisión
Xunta de Galicia achegará
un total de 250.000 euros
para redactar a revisión do
Plan especial de protección do
casco histórico (Pepch) de Allariz, aprobado en 1995 e cuxa ﬁnalidade é garantir a protección
desta zona con medidas orientadas a lograr que permanezan activas, conten con servizos e
revitalicen as vilas nas que se
atopan a través da aposta pola
rehabilitación.
Segundo o convenio asinado
entre a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, e a alcaldesa, Cristina Cid, o departamento galego asumirá o 100%
do custo da revisión e actualización do Pepch, un paso que o

A

Concello estaba obrigado a dar
en virtude da Lei de patrimonio
cultural de 2016 para poder seguir
exercendo as súas competencias
de autorización de novas intervencións neste ámbito.
Co obxectivo de que o novo
plan poida ser aprobado antes
que termine 2023, Vázquez Mejuto
enmarcou o compromiso adquirido
hoxe pola Xunta na necesidade
de garantir a “máxima protección
e ordenación” dos casos históricos
das vilas e cidades galegas, algo
que implica tamén beneﬁcios socio-económicos non só para a
veciñanza senón tamén para o
conxunto da sociedade grazas á
posta en valor destes espazos.
De feito e tendo en conta os

inconvenientes que suporía desde
o punto de vista da xestión municipal que este tipo de instrumentos perderan a súa vixencia,
cómpre lembrar que desde 2019
a Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda leva comprometidos máis de 800.000 euros
co ﬁn de actualizar e adaptar ao
marco normativo vixente os plans
dos cascos históricos de Betanzos,
Corcubión, Mondoñedo e agora
tamén de Allariz.
Co ﬁn de axudar aos municipios
a garantir a máxima protección
así como a recuperación das súas
zonas monumentais, no ano 2010
a Xunta convocou por primeira vez
axudas dirixidas de forma especíﬁca
á protección destes ámbitos en

Cristina Cid a Ángeles Vázquez asinaron o convenio.

concellos pequenos e que aínda
non contaban cun plan especial.
“Non pode haber escusas á
hora de protexer o noso patrimonio, nin económicas nin técnicas”,
subliñou a conselleira, que enmarcou neste obxectivo a necesaria “colaboración entre as administracións” autonómica e local
á hora de promover ou revisar,
en caso necesario, os plans es-

peciais de protección das zonas
históricas.
A alcaldesa de Allariz, Cristina
Cid, incidiu na súa comparecencia
en que a ﬁrma deste convenio
“supón un paso máis na posta en
valor” do casco histórico do municipio e permitirá “seguir conxugando o uso residencial, o comercial e os espazos verdes e de
lecer para goce da veciñanza”.

Riós aposta por contornas máis respectuosas cos valores culturais
conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez,
felicitou aos responsables do
Concello de Riós por executar
unha actuación urbana respectuosa cos valores culturais da
contorna na que se asenta, ao
tempo que mellora a accesibilidade deste espazo para o uso por
parte dos veciños.
A conselleira de Medio Ambiente visitou esta mañá as obras
executadas na praza da parroquia
de San Miguel de Progo, ao carón
da igrexa –un ediﬁcio incluído
no catálogo de bens culturais-,
coas que se creou un novo espazo
para o uso público; “un exemplo
da capacidade de transformar

A

FUCO PRADO

unha debilidade nunha fortaleza”,
subliñou Ángeles Vázquez.
Salientou que esta actuación
foi executada ao abeiro do Plan
Hurbe, un programa que naceu
para dar resposta á necesidade
de avanzar na humanización e
mellora das vilas de Galicia, mediante a cooperación entre a
Xunta e os concellos. Neste caso
concreto, a Xunta achegou case
67.500 euros (un 70% do orzamento total) e o Concello o 30%
restante (28.913 euros) do orzamento investido e necesario, que
se elevou a 96.377 euros.
Ángeles Vázquez destacou que
esta mellora é unha actuación cun
marcado carácter sustentable, pois
para a execución dos traballos re-

cuperouse a pedra existente entre
os cascallos das ediﬁcacións en
ruínas que se empregou, ﬁnalmente,
na construción dos muros; así
como as lousas, que agora deﬁnen
o trazado que ocupaban os muros.
Defendeu que a colaboración
entre administracións, como a
establecida co Concello de Riós,
son unha garantía para preservar
e mellorar as contornas urbanas,
coas que ofrecer espazos dinámicos para os veciños e puntos de
atractivo para os que visitan as
vilas de Galicia.
Vázquez Mejuto engadiu que a
posta en valor polo patrimonio
urbano dos concellos é unha das
máximas do Plan Hurbe, posto en
marcha no ano 2010 polo Goberno

Este tipo de proxectos pretenden conseguir dinamizar o rural de Galicia.

galego e co que xa se mobilizaron
máis de 150 millóns de euros.
A conselleira de Medio Ambiente felicitou ao alcalde, Francisco Armando Veiga, por poñerse
ao fronte para abordar actuacións
que melloren as contornas públicas
e faciliten vivenda pública aos
veciños. Nese senso, o alcalde

agradeceu a colaboración da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda que vén de
conceder unha axuda de 79.060
euros ao abeiro do programa de
rehabilitación de vivendas de titularidade pública para a recuperación dun ediﬁco no que construír
dúas vivendas.
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O Pereiro adquire a parcela do
aparcadoiro gratuito ao carón
da Casa Consistorial
corporación municipal aprobou,
por ampla maioría, a compra da parcela
do actual aparcadoiro
municipal que se puxo
en marcha hai menos de
dous anos. Son xa dous
os aparcadoiros postos
en funcionamento no
Concello para dar solución a unha demanda
que non para de medrar.
Unha vez garantida a Este aparcadoiro leva dous anos en funcionamento.
propiedade destes terreos
procederase a encargar un proxecto de ur- así como a construción dun novo e moderno
banización da zona que vai a supor unha aparcadoiro a carón do mesmo. Son xa
indudable mellora de todo o entorno da dous os aparcadeoiros gratuitos totalmente
casa do concello así como as prestacións libres e abertos polo Concello en menos
para os usuarios que a diario utilizan esta de dous anos na capitalidade.
instalación. O núcleo do concello medra
O alcalde sostén que “taballouse na adconstantemente en actividade sendo cada quisición deﬁnitiva do mesmo, non so
vez maior aﬂuencia de vehículos e de per- para garantir o servizo, senón con obxectivo
soas. A conﬁguración do pobo diﬁculta da mellora urbanística do mesmo e de
moito a existencia de prazas de aparcamento todo o entorno da Casa do Concello que
suﬁcientes para dar solución a esta de- será deseñada e acometida nos meses prómanda.
ximos. Esta actuación vai a supor, sen dú“Para iso, no verán do ano 19 decidimos bida. unha mellora estética e funcional
alugar, para aparcadoiro municipal gratuíto, dese espazo vital o pobo”.
a parcela anexa a casa do Concello que
Entre as dúas instalacións suman mais
naquel momento todavía albergaba tamén de 60 prazas totalmente gratuítas as que
as dependencias do vello centro de saúde” foron habilitadas en menos de dous anos
sinala o alcalde. Luis Menor sostén que e que contan cun altísimo nivel de ocupa“dende a súa posta en funcionamento a ción. A vista dos datos que se coñecen,
acollida que tivo esta iniciativa foi ex- con novas construcións proxectadas no
traordinaria acreditándo o acerto desta pobo e a posibilidade, certa e real de audecisión. De outro lado esta crecente de- mento do sector servizos coa instalación
manda acreditou dende o seu inicio que de novos negocios, “xa traballamos coa
non era suﬁciente pero que dende logo previsión de satisfacer esa demanda e de
melloraba moito a situación preexistente”. outro lado deixar o núcleo o mais liberado
A ﬁnais de 2020 procedeuse ao traslado posible de vehículos e para desfrute dos
do centro de saúde a súa nova localización peóns”.

A Xunta licitou a nova cuberta
da pista deportiva do colexio
do Pereiro de Aguiar

A

Conferencia telemática entre Román Rodríguez, á dereita, e Luís Menor.

conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, mantivo unha reunión
por videoconferencia co alcalde do Pereiro de Aguiar, Luis Menor, na que lle
anunciou que a Xunta licitou as obras de
construción dunha cuberta para a pista
deportiva do colexio CEIP Plurilingüe
Ben-Cho-Shey. A previsión é adxudicar as
obras no mes de xullo e telas listas para
o inicio do próximo curso escolar.
Cun orzamento de licitación de
303.902€, a intervención prevé cubrir a
pista deportiva existente no patio do
colexio para resgardala das inclemencias
meteorolóxicas. Esta actuación permitirá,
ademais, ampliar o espazo ata completar
unhas dimensións de 44x24,45, con corredores laterais máis anchos.
Proxéctase unha cuberta a dúas augas
con paneis sándwich sobre estrutura
metálica con pórticos cada 7,30 m. No
lateral sur colocarase un cerramento
baixo con panel prefabricado de formigón
e en tres dos lados un faldón alto de
chapa perforada para evitar a choiva.

O

Na nova pista cuberta poderanse desenvolver os seguintes deportes: balonmán, baloncesto, voleibol e fútbol
sala, entre outros.
Patios polivalentes
Esta actuación enmárcase no Plan de
Nova Arquitectura Pedagóxica, que preve
o impulso de medio millar de actuación
nos centros escolares de titularidade
pública que conforman o sistema educativo galego, cun orzamento de 191M€.
Entre as principais liñas de actuación
deste plan está a creación de espazos
de socialización como os patios cubertos
e as pistas multideporte, cunha aposta
por instalacións modulables e adaptables
para distintas circunstancias.
O obxectivo é conﬁgurar espazos polivalentes que poidan acoller tanto a
práctica deportiva como actividades de
lecer, de tal forma que se reforce o seu
uso como patios polivalentes e complementarios de docencia. Así mesmo, foméntase o seu emprego fóra do horario
escolar para outras actividades na liña
do fomento dunha escola aberta.
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O parque de Cachamuiña incorpora
unha nova parcela para crear
un espazo destinado á arte
presidente da Deputación, Manuel Baltar, o
alcalde de Pereiro de
Aguiar, Luis Menor, e o secretario
da Fundación Cumlaude, José Manuel Quintáns, asinaron un convenio de colaboración polo que a
entidade cultural cede para uso
público unha parcela de 17.000
metros cadrados no parque de Cachamuiña, “que nos permitirá engadir o ámbito artístico a este
gran espazo de natureza, ocio e
deporte na área metropolitana de
Ourense”, declarou o presidente
provincial. Trala sinatura do convenio Manuel Baltar subliñou “as

O

enormes posibilidades que se
abren para esta zona coa cesión
destes terreos, converténdose
nun lugar moi especial para que
os novos artistas ourensáns
podan situar aquí as súas obras,
nunha conxunción perfecta entre
paisaxe e arte”.
A Fundación Cumlaude, engadiu, “coa que xa temos colaborado
noutras iniciativas desde a Deputación, é tamén desde hoxe
un aliado máis no desenvolvemento dunha das paraxes máis
impresionantes non só de Ourense,
senón tamén de Galicia, na que
xunto co Concello de Pereiro de

Aguiar estamos a traballar para
facer desta contorna unha visita
obrigada para calquera persoa
que se acerque a Ourense”.
“O parque segue a medrar”,
dixo pola súa banda Luis Menor,
que cualiﬁcou o acto de hoxe
como “un día moi importante para
o Concello de Pereiro de Aguiar e
para Ourense, “xa que imos incrementar este espazo, tamén cun
alto valor medioambiental, grazas
á xenerosidade da fundación e
coa imprescindible colaboración
da Deputación, que como xestora
da contorna do encoro demostra
o seu compromiso por ampliar a

O Pereiro de Aguiar xa tén Centro de
Información á Muller
conselleira de Emprego e
Igualdade, María Jesús
Lorenzana, participou na
inauguración do Centro de Información á Muller (CIM) Padre Feijóo do Pereiro de Aguiar que,
xunto ao de Carballeda de Avia
(tamén novo), permite contar na
provincia de Ourense con 17
CIMs e 84 en toda Galicia.
Os dous novos centros tamén
posibilitan a atención en 58
concellos ourensás, xa que, por
exemplo, o de Pereiro de Aguiar
agrupa ás localidades de Esgos,
Nogueira de Ramuín, Paderne de
Allariz e Parada de Sil. “Todos
estes centros suman esforzos e
proporcionan unha atención especíﬁca e especializada ás mulleres de Ourense”, apuntou Lorenzana.
O CIM Padre Feijóo xa atendeu
medio centenar de consultas relacionadas co asesoramento xurídico, psicolóxico, información
de recursos e atención á vítimas
de violencia de xénero. Neste
sentido, a conselleira puxo en
valor o traballado diario que realiza o persoal dos centros de
información á muller e destacou
que no ámbito da violencia de
xénero ofrecen recursos de pre-

A

A sinatura do convenio fíxose ao carón do encoro.

oferta de Cachamuiña”. José Manuel
Quintáns, en nome da Fundación
Cumlaude, agradeceu a colaboración da Deputación e do concello
no que deﬁniu como “un ﬁto para
que xunto aos esforzos realizados
por esta entidade ao longo dos
anos en materia de cultura tamén
se engada agora o ámbito da natureza”.
Bosque do recordo
A parcela de 17.000 metros
cadrados que xa forma parte do
parque de ocio e natureza de Cachamuiña, nomeada pola fundación como “Bosque do recordo”,
está situada ao carón da marxe
dereita do encoro e facilitará tamén a ampliación das zonas de
paseo. O ámbito artístico que se

abre neste espazo xa está representado por unha escultura de
Toño Monteiro titulada Ouro e
que con forma de esfera representa
a importancia da auga para a
conservación do medio.
A Deputación de Ourense desenvolve desde hai tempo un
conxunto de actuacións para dar
maior valor a este espazo, como
o proxectado Parque da Igualdade,
a instalación de equipamentos
para a práctica deportiva ou a
ampliación das zonas de aparcamento grazas a outro convenio
asinado cos comuneiros da Chaira,
ademais das vantaxes que ofrece
a súa proximidade ao complexo
acuático que se está a construír
en Monterrei.

O Pereiro súmase como
Concello Emprendedor

U

Luis Menor con María Jesús Lorenzana.

vención e sensibilización, dous
eixos nos que, en palabras de
Lorenzana, xira a política da
Xunta para loitar contra esta
lacra social.
Sinalou que o apoio da Xunta
a estes centros é, polo tanto,
“prioritario”, xa que ofrecen unha
axuda próxima ás mulleres e, por
iso, indicou que o Goberno galego
leva investidos case 27 millóns
de euros aos CIMs nos últimos
sete anos, ofrecendo servizos a
unha media de 9.100 mulleres
ao ano.
Esta actuación compleméntase
con outros apoios económicos
da Xunta como son os programas
de inserción laboral, que se re-

n total de 66 municipios
da provincia de Ourense
xa son Concellos Emprendedores tras a adhesión de Pereiro de Aguiar. Con esta
distinción súmase ao obxectivo
da Xunta de poñer facilidades ao
investimento empresarial para
impulsar a reactivación económica e, polo tanto, ofrecer máis
axilidade na tramitación administrativa, no acceso ao solo industrial e maiores incentivos ﬁscais.
Galicia conta actualmente con
145 Concellos Emprendedores: 36
na provincia da Coruña, 21 na de
Lugo, 66 en Ourense e 22 en Pontevedra. Todos eles recollen o espírito da nova Lei de simpliﬁcación
administrativa e de apoio á reactivación económica aprobada o
pasado mes de febreiro no Parlamento galego e contribúen, así, a
implantar unha nova cultura ad-

alizan a través de entidades sen
ánimo de lucro, ou as axudas
aos concellos para promover a
contratación das mulleres vítimas
de violencia de xénero. “O noso
traballo parte dos principios de
transversalidade e colaboración”,
engadiu Lorenzana.
Así mesmo, indicou que os
concellos teñen a seu disposición
un millón de euros para o desenvolvemento de accións de
sensibilización e promoción da
igualdade, así como de prevención
de violencia de xénero no ámbito
local. O Goberno galego, ademais,
inxecta aos concellos un millón
de euros destinado ao fomento
da conciliación.

ministrativa en Galicia para eliminar trabas burocráticas, intensiﬁcar a simpliﬁcación dos trámites
e apoiar a implantación de novos
proxectos empresariais. O principal
obxectivo desta iniciativa é trasladar conﬁanza e seguridade xurídica ao tecido económico e, nese
sentido, cómpre sinalar que, como
novidade, a lei ﬁxa un prazo de
tres meses para a emisión de informes por parte da Xunta e amplía
os supostos de iniciativas empresariais prioritarias.
Para ser Concello Emprendedor,
as administracións locais, unha
vez aproban nos seus respectivos
plenos a modiﬁcación das ordenanzas correspondentes, teñen que
adherirse ao convenio asinado
entre a Xunta e a Federación Galega
de Municipios e Provincias (Fegamp) para colaborar na captación
de investimentos para Galicia.
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Gonzalo Caballero insta á Xunta a explicar
o fracaso da candidatura a Patrimonio da
Humanidade da Ribeira Sacra
secretario xeral do
PSdeG, Gonzalo Caballero, visitou a Ribeira
Sacra tralo revés do comité avaliador da Unesco que achegou un
informe negativo previo sobre a
candidatura deste enclave a Patrimonio da Humanidade.
O máximo dirixente das e dos
socialistas de Galicia puxo en
valor “unha marabilla cultural e
paisaxística” e urxiu explicacións
ao goberno galego sobre “un fracaso colectivo” do que “temos
que aprender”.
“O conselleiro de Cultura ten
que comparecer en sede parlamentaria para facer balance e explicar por que fracasou esta candidatura”, reclamou Gonzalo Caballero, logo de coñecer que o
informe técnico presenta “evidencias” e “debilidades” na argumentación cando aborda "a
cuestión da relixiosidade e as
cuestións culturais” nas que se
baseou a exposición de motivos
que ﬁxo o executivo autonómico
para optar á listaxe de Patrimonio

“Nós, xente do Redor” presentou
outra edición en Codeseda

O

O

da Unesco.
Por iso, insistiu en que a Xunta
debe “dar explicacións ao país”,
para que poidamos entender “por
que esta candidatura se baseou
nunha idea de relixiosidade e patrimonio cultural” que “non estaba
en condicións de prosperar” segundo o informe de Icomos.
Gonzalo Caballero chamou a
“reconsiderar e fortalecer a tarefa
que se está facendo dende o goberno autonómico coas demais
candidaturas” para evitar outros

“fracasos” coas opcións das Illas
Cíes ou de Ferrol a Patrimonio da
Humanidade pola Unesco.
No que atinxe á Ribeira Sacra,
o secretario xeral do PSdeG destacou a “riqueza” e o “valor”
desta zona, polo que instou á
Xunta a “manter un compromiso
claro de investimento, apoio e
respaldo ao interese cultural e
turístico da Ribeira Sacra, máis
alá de que non poida ser declarada
inmediatamente Patrimonio da
Humanidade”.

Music-Camp 2021 en Muíños
o patrocinio da Deputación de Ourense, a colaboración do Concello de
Muíños e a organización da escola La Casa de la Música, o complexo turístico do Corgo acollerá
do 26 de xullo ao 1 de agosto o
Music-Camp 2021, que alcanza a
súa terceira edición cun programa

C

número 4 da revista
“Nós, xente do redor"
presentouse no museo
etnográﬁco Casa do Patrón, en
Codeseda (Lalín). No acto interviron Avelino Jácome Iglesias,
director da publicación; Miguel
Angel Martínez Coello, editor,
autor e colaborador da mesma e
Manuel Blanco Villar, xerente da
Casa do Patrón tamén autor de
artigos desta obra. Asistiron a
práctica totalidade dos autores,
que se achega ás 40 persoas e
colaboradores habituais (poetas, escritores, pintores, músicos...) espallados por toda
Galicia, arroupados por numeroso público.
Trátase dunha revista multicultural, polifacética e entretida,
na que se tratan asuntos moi

de formación musical para a mocidade, complementado con actividades de ocio e deporte.
O presidente da Deputación,
Manuel Baltar, acompañado polo
alcalde de Muíños, Plácido Álvarez,
e o director da escola, Fernando
Calvo, destacou na presentación
do campamento “a singularidade

dunha iniciativa que promove
unha formación especíﬁca, desta
volta musical, mesturada con actividades de convivencia para
sacar o máximo partido a esta
experiencia”. Baltar tamén puxo
de relevo a solidez dun proxecto
“que ten un signiﬁcado aval na
persoa de Fernando Calvo, guita-

rrista dunha das bandas de rock
máis importantes na historia da
música española, como Los Suaves,
e con máis de vinte anos de experiencia no ensino musical”.
Segundo Plácido Álvarez “con
este campamento seguimos abrindo unha liña de traballo que no
futuro nos permitirá sumar ao
complexo do Corgo outras actividades con contidos especíﬁcos”.

diversos sobre temas históricos
e de actualidade da nosa terra,
cunha constante progresión dende o seu nacemento o pasado
ano, en plena pandemia, atopándose en plena fase de expansión.
Foi un un encontro moi variado e participativo, no que
se entregaron un exemplar da
revista así como unha lámina
da súa portada e todos os autores e colaboradores presentes,
a totalidade dos cales tiveron
a ocasión de aportar públicamente os seus diferentes puntos
de vista.
Posteriormente, os presentes
degustaron un cocido de Lalín
no restaurante Casa do Patrón
e xiraron unha visita ao museo
e á aldea de Codeseda.

Fernando Calvo agradeceua o
apoio da Deputación e do Concello
de Muíños ao “Music-Camp” 2021
“que nesta terceira edición segue
a demostrar o interese que esperta
entre a mocidade ourensá con
inquedanzas musicais, xa que o
99 % das solicitudes corresponden
a persoas con algún coñecemento
musical e que queren adquirir
máis formación e experiencia”.
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O alcalde ensalza o labor do persoal do
Hospital de Monforte no seu 35 aniversario
osé Tome, alcalde de Monforte, participou nos actos
conmemorativos do 35 aniversario do Hospital Comarcal de
Monforte. O rexedor monfortino
trasladou, en nome de todos os
monfortinos e monfortinas, “os
nosos parabéns por estes 35 anos
nos que esta entidade, e as persoas que forman parte dela, son
parte esencial da historia recente
de Monforte”.
“A homenaxe de hoxe necesariamente é para as persoas que
forman parte deste Hospital: médicos, enfermería, celadores, administrativos, persoal de limpeza,
de seguridade, de cociña, de lavandería, de mantemento..., en
deﬁnitiva, un equipo humano sen
o cal este Hospital non alcanzaría
hoxe os 35 anos de idade”.
No acto tamén participaron o
conselleiro de Sanidade, Julio

J

García, o xerente do Sergas, José
Flores, o xerente da Área Sanitaria
de Lugo, a Mariña e Monforte de
Lemos, Ramón Ares, a directora
do Distrito Sanitario de Monforte
de Lemos, María Inmaculata Ramos, a tenente de alcalde, Gloria
Prada, así como persoal do Hospital Público de Monforte.
Peza clave
O alcalde monfortino salientou
que “o Hospital de Monforte, dende
o ano 1986 cando botou a andar,
é unha peza clave na nosa cidade,
artíﬁce da saúde dos nosos veciños
e veciñas, e non só do Concello
de Monforte, senón tamén dos veciños e veciñas de todos os concellos que conforman a comarca
de Lemos e da Ribeira Sacra”.
Ademais de facer extensiva a
homenaxe de todos os monfortinos
a labor que desenvolve a diario
todo o persoal que conforma o

Hospital Comarcal, o alcalde tamén
recordou que “levan máis dun
ano loitando en primeira liña
contra a pandemia da Covid-19,
salvando vidas e arriscando as
súas propias vidas”.
Neste senso, subliñou que “foron tempos nos que creo que este
Hospital e todo o equipo que o
conforma, coas diﬁcultades e coas
carencias propias da situación que
nos tocou vivir, estiveron a altura
das circunstancias e debemos recoñecer a súa impagable labor ó
servizo de todos nós”.
Reivindicación
José Tomé Roca tamén ﬁxo un
alegato a favor da sanidade pública, da que é ﬁrme defensor: “a
pesar de todas as diﬁcultades,
seguimos a ter un dos mellores
sistemas públicos de saúde do
mundo. E Monforte pode presumir
de Hospital, da dedicación e a

A Xunta finaliza a construción do novo
centro de saúde do Saviñao
Xunta de Galicia rematou
as obras de construción do
novo centro de saúde de
Escairón (O Saviñao), ás que destinou un orzamento de 1,1 millóns de euros (a execución foi
adxudicada por 1.125.135
euros). O novo ambulatorio ten
182,67 metros cadrados máis de
superﬁcie que o actual -pasa de
562 metros cadrados a 745 -, o
que permitirá incorporar servizos
como unha sala de toma de mostras e unha consulta de enfermería pediátrica. Como novidade,
tamén se habilitou unha sala de
estar do persoal e noutro espazo
diferenciado os vestiarios.
O inmoble, de planta baixa,
está ubicado no núcleo urbano
de Escairón, nunha parcela de
2.060 metros cadrados que fai
esquina entre as rúas Valle Inclán
e Mercado. No deseño tivéronse
en conta criterios de integración
na contorna.
A área médica consta de sete
consultas, tres de medicina, outras tantas de enfermería e unha

A

Intervención de José Tomé, alcalde de Monforte.

vocación dos e das profesionais
que forman parte del”.
O rexedor aﬁrmou que “a pandemia demostrou que non se pode
reducir a inversión na Sanidade
Pública, senón que hai que reforzala, e en algún aspecto reformulala, nin esquecernos da produción
propia de elementos básicos, para
non depender dos vaivéns do mercado. Os servizos públicos básicos,
como é a Sanidade, son a garantía
dos dereitos das persoas”.
O alcalde concluíu a súa intervención transmitindo ós asistentes “folgos e ánimos, porque

sabemos do enorme mérito do
voso traballo, moitas veces invisible, pero sempre necesario e
insubstituíble. Un traballo que
se basea na calidade humana e
no compromiso de todo o persoal
deste Hospital.”
“Por iso, dende o Concello de
Monforte, e dende a Deputación
de Lugo, desexamos que este
Hospital siga cumprindo anos,
grazas ó voso compromiso de servizo público, grazas á vosa calidade humana e profesional, e tamén como o Hospital de referencia
do sur da provincia de Lugo”.

O Concello edita ‘Fantasía
sobre Aires Gallegos’, unha
xoia musical de Xoán Montes
ara Méndez, alcaldesa de
Lugo, presidiu a 39ª
ofrenda ﬂoral ao músico
Xoán Montes, organizada polo
Orfeón Xoán Montes, para homenaxear a un dos músicos máis internacionais de Lugo. Ademais, a
rexedora entregoulles o libro
‘Fantasía sobre Aires Gallegos –
Xoán Montes’, editado polo Concello de Lugo, que é unha revisión e adaptación da obra do
autor e que foi escrito por Fernando Gómez Jácome e revisado
e adaptado por Iván Martínez
Sabio.
O acto tivo lugar diante do
busto do músico, que foi trasladado desde o xardín de San Roque
a Praza Maior o pasado ano co
ﬁn de estar arroupado por escenarios importantes na traxectoria
do músico, como o colexio dos
Padres Franciscanos, o Círculo
das Artes e a Catedral.
Acto seguido realizouse a
Ofrenda Floral ao músico e se celebraron actuacións musicais a

L

Carlos Armesto, alcalde do Saviñao, primeiro pola dereita.

polivalente. Na zona pediátrica
dispón dunha consulta de Pediatría e outra de enfermería.
O acceso faise a través dun
vestíbulo amplo no que se atopan
o mostrador de recepción, os
aseos públicos e a área de espera.
O inmoble tamén dispón dunha
sala de reunións para o persoal
e zona de arquivo de historias
clínicas.
Arias destacou que os Orzamentos da Xunta para 2021 contemplan un incremento do 108%

no capítulo de investimentos para
Atención Primaria, pasando de
26 millóns en 2020 a 55 millóns
de euros neste ano 2021. En particular, na provincia de Lugo está
en execución o Centro Integral
de Saúde da capital e acaba de
saír a licitación o proxecto de
construción dun novo centro de
saúde para Antas de Ulla. Ademais,
están en tramitación convenios
cos respectivos concellos para
mellorar os ambulatorios de Friol
e Palas de Rei.

Estatua de Xoán Montes na Praza
Maior de Lugo.

cago do arpista Iván Garmen,
acompañado na percusión por
Pablo Varela. Ademais, o grupo
de música tradicional ‘Os Ferrancholos’ realizou un dúo de gaitas
e percusión. Para ﬁnalizar, o quinteto ‘Umbra Nigra Quinteto’, dirixidos por Iván Martínez, interpretou ‘Negra Sombra’ poema de
Rosalía de Castro, ao que Xoán
Montes deu son no ano 1892, a
cargo do Orfeón Xoán Montes.
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Evega asesora aos viticultores afectados
polo pedrazo en Chantada
Xunta desprazou técnicos
da Estación Experimental
de Viticultura e Enoloxía
(Evega) á localidade lucense de
Chantada para asesorar -en
coordinación co persoal das Oﬁcinas agrarias comarcais (OAC)aos viticultores afectados pola
treboada de pedrazo. Así o dixo
o conselleiro do Medio Rural,
José González, que comprobou
os danos causados pola sarabia
neste concello lugués. Segundo
apuntou, estes profesionais encargaranse de orientar aos produtores prexudicados sobre os
tratamentos que deben levar a
cabo nos viñedos con maior celeridade e sobre as prácticas
máis aconsellables, co obxecto
de minimizar as perdas.
Técnicos da Consellería do
Medio Rural ﬁxeron un primeiro
percorrido pola zona e constataron que nunha superﬁcie de
preto de 60 hectáreas da parroquia de San Fiz as vides quedaron
sen follas nin acios e que tamén
houbo afeccións, aínda que en
menor medida, nas parroquias
de Pesqueiras e Líncora, en Chantada, e nas de Rebordaos e Diomondi, no concello veciño do
Saviñao. Con todo, o conselleiro
apuntou que haberá que agardar
uns días máis para que se manifesten o total dos estragos.
José González comprometeu

Igualdade valoriza en Chantada o
papel das entidades locais na loita
contra a violencia de xénero

A

Susana López Abella, primeira pola esquerda.
O conselleiro, primeiro pola esquerda, na zona afectada pola sarabia.

na súa visita todos os mecanismos ao alcance do Goberno galego para que técnicos especializados poidan asesorar convenientemente aos viticultores na
recuperación dos viñedos danados. Nesa dirección, facilitou o
número de teléfono 982 889
112, correspondente á OAC de
Monforte, para que os produtores
e adegueiros afectados poidan
resolver dúbidas e solicitar asesoramento, recalcando que dito
número estará activo tamén durante a vindeira ﬁn de semana.
Seguros agrarios
O conselleiro ﬁxo un chamamento ao conxunto dos produtores da nosa comunidade, para
que se acollan á orde de axudas
que convocou o Goberno galego
en xaneiro para fomentar os se-

guros agrarios. Así, destacou
que as achegas da Xunta para
fomentar a contratación das pólizas agrarias ascende neste 2021
aos 6 millóns de euros, un 20%
máis que o orzamentado o ano
pasado.
Nesa liña, insistiu na necesidade de asegurar os cultivos
fronte a incidencias deste tipo,
lembrando que os danos en explotacións debido a fenómenos
meteorolóxicos extraordinarios
están cubertos polas pólizas
agrarias. Así, coas axudas da
Xunta para impulsar a contratación destes seguros -engadiuperséguese que os produtores
poidan obter rendas dignas malia
sucesos como o de onte, aportando estabilidade á xestión das
súas explotacións.

A Xunta mellora o equipamento da
depuradora de Quiroga
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia,
rematou os traballos de mellora
da estación depuradora de
augas residuais que dá servizo
ao núcleo urbano de Quiroga,
nos que investiu 28.800 euros.
Javier Arias, delegado da Xunta en Lugo, explicou que se
dotou de novo equipamento para
mellorar o control e medición
do caudal de auga residual entrante e de auga tratada. Así,
incorporáronse senllos caudalí-
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metros de entrada e saída, un
contador electrónico e outros
aparatos de comprobación do
rendemento da instalación
Así mesmo, incluíuse unha
segunda bomba de apoio no
pozo de bombeo de entrada para
garantir o funcionamento da depuradora, xa que con só unha
bomba poderían producirse danos, e mesmo verteduras, en
caso de avaría.
Deste xeito, concretou Arias,
“ademais de evitar posibles vertidos por fallos no pozo de bom-

beo, conseguimos unha monitorización completa da planta,
coa que se poden detectar posibles anomalías no funcionamento e resolvelas coa maior
axilidade”.
O delegado subliñou a importante colaboración que presta a
Xunta ás Administracións Locais
na planiﬁcación, execución e ﬁnanciamento de infraestruturas
hidráulicas de abastecemento,
saneamento e depuración, que
son servizos de competencia municipal básicos para a cidadanía.

secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella,
presidiu na Casa da Cultura
de Chantada a segunda xuntanza
da mesa de coordinación contra a
violencia de xénero deste municipio, acto que aproveitou para valorizar a utilidade destes órganos
interinstitucionais na detección
precoz, na resposta áxil ante a
violencia de xénero e na sensibilización no eido local en materia
de igualdade.
Estas mesas locais son instrumentos operativos nos que están
representados todos os ámbitos
municipais implicados, directa ou
indirectamente, na loita contra a
violencia de xénero, “co obxecto
de procurar unha maior eﬁciencia
da resposta ante a grave vulneración dos dereitos que supón
esta lacra”, especiﬁcou López
Abella.
Tal e como relatou a secretaria
xeral, favorecen a detección precoz
dos casos, optimizan a coordinación dos axentes locais e ofrecen
atención e resposta áxil ás vítimas.
Ademais de mellorar a protección
nos casos que presenten alto
risco, subliñou, tamén se encargan
de informar e sensibilizar na materia tanto a profesionais como á
sociedade.
“A coordinación e a colaboración
son as premisas fundamentais para
unha atención máis áxil, eﬁciente

A

e eﬁcaz ás mulleres que ven vulnerados os seus dereitos por mor
da violencia de xénero”, remarcou
López Abella en Chantada.
A Xunta recoñece ás entidades
locais un papel relevante como
transmisoras do valor da igualdade.
As mesas interinstitucionais constitúen bo exemplo de coordinación
entre a Administración autonómica
e a Administración local. A ambas
as dúas únelles o compromiso de
garantir a igualdade entre mulleres
e homes, previr a violencia de
xénero e favorecer as condicións
de conciliación da vida persoal,
familiar e laboral.
Neste camiño, o Goberno galego
ten por obxectivo intensiﬁcar o
traballo das mesas locais contra a
violencia de xénero nos concellos
que xa están constituídas (76 entidades locais) e axudar á súa
constitución naqueles concellos
nos que aínda non a teñen creada.
Esta posibilidade está aberta no
caso dos 215 municipios que integran a Rede de entidades locais
contra a violencia de xénero. Para
favorecela, a Secretaría Xeral da
Igualdade ten ao seu dispor cadanseus manuais de apoio, unha
guía de carácter práctico para a
constitución das mesas locais de
coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero; e unha
segunda guía dirixida á dinamización dos órganos existentes.

Máis información na nosa web
www.novasdoeixoatlantico.com
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Entrevista a Andrea Maceiras, escritora

“A parte positiva da rede é fundirnos
en comunidades afíns e deixar de
vernos desde perspectivas individuais”
ndrea Maceiras acaba de gañar o XV Premio Raíña Lupa da área de Cultura da
Deputación da Coruña coa obra Que se
me pare o corazón se te esquezo. Andrea Ma-
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Por Moncho Mariño
-Sen facer spoiler, Que se me
pare o corazón se te esquezo
parece agochar un argumento
moi distinto ao que promete o
título.
A historia é dunha youtuber
adolescente que, facendo un arriscadísimo reto viral para conseguir
máis seguidores para as súas redes
sociais, ten un accidente e morre.
Logo a narración a dúas voces
está relacionada cos riscos que
asume moitas veces a mocidade
en relación aos retos virais. Ademais diso, tamén se vai tecendo a
relación entre os personaxes que
protagonizan o relato e é unha
acción onde caben lembranzas,
amor e procura de identidade.
-Viviches dalgunha maneira ese
tipo de retos entre adolescentes para superar retos virais e
que poden acabar mal?
Dalgunha maneira todos e todas

Humor
MARTIRENA

esta-

ceiras é doutora en Filoloxía Hispánica e licenciada en Filoloxía galega. Actualmente compaxina o seu labor como docente de secundaria
coa súa vocación literaria.

mos relacionados con sucesos semellantes porque as redes sociais
xa forman parte das nosas vidas.
Así, tanto adultos como adolescentes pretendemos dar a mellor
imaxe de nós nas redes sociais,
ao ﬁnal é todo unha apariencia.
Durante a adolescencia non se
miden ben os riscos das accións
e de aí penso que vén a incidencia
desta problemática entre adolescentes. Se atendemos aos medios
veremos moitas novas que poden
acabar en desgraza.
-Con este traballo teu queres
dar advertencias aos adolescentes sobre algúns perigos das
redes sociais?
Non como tal, si se evidencia
algo que é de interese para os
adolescentes, algo vital para eles,
pois todos e todas vivimos inmersos no universo das redes.
Con todo, na historia non só se
evidencia a cara mala da Internet,
senón que a rede aparece como

un lugar de interconexión e de

exposición de realidades consideradas ás veces pola sociedade
pouco menos que tabú. Por tanto,
tamén se pode ver o lado positivo
da Internet como lugar onde as
persoas comparten as súas problemáticas, as súas maneiras de
ver a vida para non sentirse tan
soas. Esa é a parte positiva para
min da rede, fundirnos en comunidades afíns e deixar de vernos
desde perspectivas individuais.
Como exemplos temos os feminismos, o movemento LGTB e outras realidades que a Internet
axudou a normalizar.
-Podería ser Internet unha escola mellor que as aulas presenciais?
Digamos que está aí para ben
e para mal, é unha ferramenta
que dependendo como a usemos,
ten esas dúas caras como case
calquera outra realidade dentro
da nosa sociedade. O relato por
exemplo fala duns mozos e mozas
sumidos neses retos de xogos virais e que son perigosos, mais ao
tempo tamén tecen nexos a través
da rede que ﬁnalmente serán elementos que os salven.
-O xurado do Premio di na presentación da novela: “expón situacións duras fuxindo de
formas panﬂetarias”. Como explicas esta descrición?
Eu explicaríao como que a literatura xuvenil é bo que aborde
temas e problemáticas de adolescentes, todo isto tendo en
conta a lucidez dos mozos e mozas, pois son perfectamente capaces de comprender o que se
lles conta. Mais considero que se
pode facer isto sen recorrer ao
moralismo ou ao didactismo, senón a través das historias porque

teñen un compoñente para pordermos saír da realidade. A miña
intención con esta novela era
abrir as portas da reﬂexión mais
non desde a perspectiva propia
senón como unha invitación a
ver o mundo cun criterio persoal
que se vai formando coas lecturas
e neste caso, coa literatura infantil
e xuvenil.
-Sentes que os adolescentes
son máis receptivos á narrativa
en prosa que a ler poesía?
Pois é algo que se está debatendo ultimamente nas redes sociais. O público adolescente pode
conectar prefectamente coa poesía, mais existe moito descoñecemento deste xénero entre a
adolescencia. Quizais o fomento
da lectura e dentro del a poesía,
quizais sexa unha maneira de
achegar este xénero á mocidade.
A literatura infantil e xuvenil conecta directamente coa adolescencia e aínda así non é a única
que le un adolescente, canto máis
se lea mellor, mais deberan ser
as primeiras lecturas destinadas
a mozos e mozas. Con todo, o
xénero xuvenil non debera ser
reduccionista pois hai poesía marabillosa que pode enganchar a
adolescentes e como docente sei
de xente nova que goza coa poesía. Non considero a poesía un
xénero alleo á mocidade.
-Ser docente permitiuche observar o comportamento dos
adolescentes tamén fóra das
aulas?
É unha idade cun pensamento
fresco e que comeza a mostrar o

lado crítico, como que ten moitas
posibilidades esa etapa vital. A
miña experiencia dentro e fóra
das aulas, sobre todo cando dou
charlas, si enchen os meus coñecementos sobre esta etapa da
vida. Son experiencias que che
contan en primeira persoa dentro
e fóra das aulas.
-Como puideches adaptar a linguaxe adolescente, chea de
moitos castelanismos e outas
inﬂuencias, á linguaxe narrativa?
A historia ten diferentes rexistros, a maior parte relatada en
primeira persoa mais hai unha
alternancia entre os dous personaxes. Os rexistros recollen gravacións de vídeos, conversas através das redes ou do móbil. Creo
que si é posible fundir eses rexistros informais cos máis literarios
para darlle unha heteroxeneidade
ao relato.
-Seguindo coa túa tarefa de docente, observaches moitos cambios na linguaxe oral do
alumnado?
Os adolescentes teñen un rexistro propio, nin é mellor nin é
peor, mais si deberiamos saber e
aprender que hai unha variedade
ampla de rexistros, mais non todos son acaídos para determinados contextos. Para min esa é
unha das grandes marabillas que
ten a linguaxe, a multiplicidade
de expresións a través de diferentes rexistros que se poden
reflectir na escrita, aplicando
cada unha á finalidade que lle
corresponda.

