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Condado/Paradanta
SALVATERRA DE MIÑO

C
oa finalidade de mellorar
e renovar a rede de alu-
meado público, o Conce-

llo de Salvaterra de Miño, a
través do Plan Concellos e por un
valor de máis de 14.000€, ven de
renovar luminarias antigas por
LED, novos brazos metálicos,
postes de formigón e cableado en
varios puntos, en Burguete e A
Serralleira en Corzáns, A Car-
queixa en Fiolledo e A Roda en
Meder.

Esta acción únese as levadas
a cabo tanto no Centro Urbano
como en outras parroquias por

parte do Concello. Ademais está
en tramitación un proxecto de
máis de 2 millóns de euros para
o cambio a led de todas as pa-
rroquias.

Estas melloras feitas a través
do Plan Concellos encáixanse den-
tro das liñas do Plan de Acción
polo Clima e a Enerxía Sostible
deste Concello. Acción que consiste
na instalación de 34 novos puntos
led exterior de 30W de potencia,
que axudan a baixar o consumo,
22 novos brazos galvanizados e
demais material necesario para
modernizar e adaptar a liña.

Novas luminarias LED 
para Salvaterra

Programación

Luns 1: O MUNDO A DANZAR

Xoves 4: FESTIVAL DE BANDAS

Venres 5: FESTIVAL FOLCLÓRICO A.C PONTENOVA

Sábado 6: O SON DA MURALLA

Martes 9: BAILE MODERNO

Mércores 10: FESTIVIDADE DE SAN LOURENZO

Xoves 11: CINE INFANTIL

Venres 12: CINE INFANTIL

Sábado 13: IMOS DE GUATEQUE

Mércores 17: FESTA DA ESPUMA E HINCHABLES

Xoves 18: CONCERTO INFANTIL “PAKOLAS”

Venres 19: GALICIA ILUSIONA

Do 22 ao 26  CATAS COMENTADAS

25,26 e 27  TUNEL DO VIÑO

26,27 e 28  LXIII FESTA DO VIÑO DO CONDADO DO TEA
Venres 26: Inauguración, con concertos de “ VOCES DO

ARRIEIRO”, “QUINKALLADA” e “OS VACALOURAS”.

Sábado 27: Concertos de “ XISCO FEIJOÓ”, e “LUCÍA PÉREZ”.

Domingo 28: Concertos de “ALMUDENA LAMORA E ADRIÁN

PÉREZ” e “AMNESIA”.

Verán Cultural 2022, vive agosto 
en Salvaterra de Miño

C
omo é costume en cada
mes de agosto, o Concello
de Salvaterra de Miño ven

de presentar a programación do
seu tradicional “Verán Cultural”,
e que este ano ven con máis fol-
gos que nunca gracias a saída da
crise sanitaria, que tanto afectou
ao longo destes últimos dous
anos.

Se ven é certo que todavía cóm-
pre ser prudentes e responsables
coa COVID, tamén o é que os ve-
ciños, veciñas e os visitantes de
Salvaterra agardan con ansia as
festividades propias da temporada
estival que tanto éxito teñen e
que son seña de identidade do
Concello Salvaterrense, onde a
parte da programación diaria des-
tacamos festivais consolidados
como son O Mundo a Dançar ou o
Son da Muralla, o maior Festival
DJ ao aire libre de Galicia, ademais
de poder desfrutar da mellor música
dos 60, 70 e 80 no Guateque.

A
Consellería de Emprego e
Igualdade ven de comu-
nicar a concesión de máis

de 500.000,00€ para financiar
os custos de formación profesio-
nal para o emprego do proxecto
do Obradoiro dúal denominado
"SALVATERRA EMPREGA II" .

Esta iniciativa terá unha du-

ración prevista de 12 meses,
onde se pretende formar a 20
persoas desempregadas nas es-
pecialidades formativas no ám-
bito Forestal  e de Xardinería.
Con este obradoiro o alumnado
traballador adquirirá os coñece-
mentos necesarios mediante a
realización de tarefas que res-

ponderán á prestación do servizo
en si.

As obras a realizar a través
deste obradoiro están destinadas
a  darlle continuidade a posta
en valor do parque forestal Monte
Castelo, ubicado na parroquia
de Pesqueiras.

Obradoiro dual de emprego 2022-23
en Salvaterra
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Condado/Paradanta
SALVATERRA DE MIÑO

A
Zona Franca de Vigo for-
malizou ante notario a
venda de novas parcelas

na Plataforma Loxística de Salva-
terra-As Neves ás empresas Lonza
e Centro Loxístico Plisan. 

O Delegado do Estado da Zona
Franca, David Regades asinou a
venda de 102.000 metros cadrados
á empresa biotecnolóxica Lonza
Biologics Porriño, que se instalará
en catro parcelas da Plisan. 

A actividade será un centro
produtivo de produtos farmacéu-
ticos, cunha nave de produción
de 20.000 metros cadrados, de-
dicando o resto de superficie a
servizos complementarios como
zonas de espera, manobra de car-
ga/descarga de camións e apar-
camento. Estímase un investi-
mento para realizar de 200 millóns
de euros e 200 novos postos de
traballo. 

Previamente Zona Franca asinou
en notaría da Cañiza a venda
dunha parcela de 6.645 metros
cadrados a Centro Loxístico Plisan,
que desenvolverá un proxecto
para proporcionar servizos á in-
dustria alimenticia mediante o
envasado e conservación en frío
de produtos de alimentación fres-
cos, como peixe, mariscos, cefa-
lópodos, carne, vexetais, alimentos
precociñados e sobremesas.  

Zona Franca asina novas parcelas para a PLISAN

A
Consellería de Infraestru-
turas e Mobilidade apro-
bou o proxecto de

construción para a mellora da
mobilidade peonil e da seguri-
dade viaria na estrada autonó-
mica PO-402, entre os núcleos de
Oleiros e Leirado, no concello de
Salvaterra de Miño.

A actuación nesta estrada su-
porá un investimento autonómico
de 1.525.383 euros. O obxectivo
da Xunta é licitar as obras a
finais deste mes para poder ad-
xudicalas en outubro e iniciar os
traballos antes de que finalice o
ano. A intervención conta cun
prazo de execución de 12 meses,
aínda que o obxectivo é poder
tela rematada para o verán de
2023.

As obras consistirán na cons-
trución dunha senda peonil e ci-

clista de case 4,6 km de lonxitude,
que unira os núcleos de Oleiros e
Leirado, no treito comprendido en-
tre os puntos quilométricos 0+640
e 5+230 da estrada PO-402.

Este novo itinerario executarase
en formigón coloreado reforzado
con mallazo e disporá dun ancho
variable dun mínimo de 1,80 me-
tros. A elevación da senda con
respecto á rasante da estrada
será de 10 centímetros.

Para a ampliación da plataforma
e dispoñer de espazo para a senda
executaranse muros de perpiaño
en varios tramos da estrada, e
adecuarase a rede de drenaxe
lonxitudinal e transversal á nova
configuración da vía tras a exe-
cución da senda. Tamén se adap-
tarán as instalacións de sinaliza-
ción e servizos que se poidan ver
afectados pola obra.

Na actuación destaca a inter-
vención un treito de senda que
debe ser executado en estrutura,
no punto  2+350 da PO-402, no
que existe unha canle que é ne-
cesario salvar. Deste xeito, pro-
xéctase a instalación dunha ponte
de 23 metros de lonxitude e
ancho útil de 1,8 metros, realizada
en madeira de piñeiro silvestre
tratada en autoclave para maior
durabilidade.

O proxecto deseñado polo de-
partamento de Infraestruturas da
Xunta inclúe, ademais, a adecua-
ción de catro marquesiñas nas
paradas de autobús.

Tamén se prevé a execución de
varios pasos de peóns con ilumi-
nación específica, para mellora da
mobilidade transversal e unha me-
llor accesibilidade á nova senda.

Esta actuación conta con fi-

nanciación dos fondos europeos
Feder React-UE como parte da
resposta da Unión Europea á pan-
demia da COVID-19 dentro do
programa operativo Feder Galicia
2014-2020.

Mediante esta intervención, a
Xunta habilita ao longo de practi-
camente toda a lonxitude da PO-
402 un novo espazo para o tránsito
peonil seguro nesta zona con vi-
vendas a ambas as marxes da es-

trada, coa senda que xa chega ao
cemiterio de Oleiros e as beirarrúas
existentes en Leirado.

Con esta actuación o departa-
mento que dirixe Ethel Vázquez
dá resposta á solicitude do Con-
cello, completando así outras im-
portantes actuacións de mellora
da mobilidade peonil executadas
nos últimos anos que permitiron
unir Oleiros con Salvaterra a través
da PO-400 e da PO-402.

A Xunta aproba a construción dunha senda entre Oleiros e Leirado
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Condado/Paradanta
PONTEAREAS

A
voceira do Grupo Munici-
pal do PP Ponteareas,
Belén Villar, denunciou

que o goberno bipartito realizou
unha suba encuberta coa actua-
lización da ordenanza fiscal que
regula o pago dos vaos en Pon-
teareas, e que leva desde 2013
sen renovarse.

Villar indicou que estas subidas
"incrementará en ata un 20% o
pago que realizarán particulares
e ata un 50% o que terá que pa-
gar un negocio que conte por
exemplo con 25 prazas de apar-

camento”. Deste xeito, "un par-
ticular cunha vivenda unifamiliar
que pagaba 45 euros/ano por
unha entrada de tres metros li-
neais agora pagará entre un 15%
e un 35% máis. Se vive nun edi-
ficio, pola entrada ao garaxe, se
antes pagaban 446€/ano agora
poden chegar a pagar
1.000€/ano. En relación a locais
comerciais,  un establecemento
que pagaba por un garaxe de 50
prazas 500 euros/ano pasará a
pagar 875 euros, o que supón
un incremento do 57%. 

PP denuncia as subidas
das taxas dos vaos

A
Asociación de Persoas
con Discapacidade das
comarcas de O Condado e

Parandanta (Adapta) puxo en
marcha durante o ano 2010 un
servizo de Fisioterapia dirixido a
persoas con discapacidade des-
tas comarcas. Tal é o éxito deste
servizo polos beneficios que lles
aporta ás persoas con discapa-
cidade física que, ano tras ano,
promóvese a súa continuidade
dende a entidade.

Dende inicios deste ano, trinta
persoas recibiron fisioterapia a
través de Adapta, coas que se
traballou tanto a promoción
como o mantemento e o incre-

mento da súa calidade de vida.
Este servizo está especialmente
enfocado a aquelas persoas que
sufriron unha lesión ou que
teñen problemas de saúde cau-
sados por unha enfermidade,
afección ou discapacidade.

Este servizo está financiado
a través da convocatoria de sub-
vencións destinadas a realización
de programas de interese xeral
para fins de carácter social, con
cargo a asignación tributaria do
0,7% do IRPF que xestiona a
Xunta de Galicia e que proceden
de todas as persoas que marcaron
o recadro da X Solidaria na de-
claración da renda. 

O servizo de fisioterapia da asociación
Adapta atendeu a trinta persoas con

discapacidade neste 2022 

S
egundo ACiP, no pasado
Pleno Ordinario do mes de
xullo de Ponteareas non

se cumpriu a legalidade vi-
xente, xa que a Policía Local
que se atopaba nas portas im-
pedíu o paso da veciñanza.
Dende a Alcaldía a escusa foron
as obras no recinto. A norma-
tiva deixa claro, que se non se
pode utilizar o salón plenario,
deberá habilitarse outro es-
pazo, como fan noutros conce-
llos galegos con plenos en
auditorios ou pavillóns.

ACiP amosa a súa disconfor-
midade, ante actitudes tan pouco
democráticas. Segundo este par-
tido político o posto de alcaldesa

venlle grande a Cristina Fernán-
dez. O candidato de Alternativa
Ciudadana de Ponteareas a al-
caldía, Juan Carlos González Ca-
rrera, expresa o seu malestar
cos feitos sinalando que «o oco-
rrido no Pleno Municipal foi unha

falta de respecto as normas e a
propia democracia municipal”.
“Aínda que non é responsabili-
dade nosa, queremos pedir des-
culpas a cidadanía que desexaba
acudir e esperamos que non
volva ocorrer algo similar”. 

ACiP defende que os plenos 
deben ser públicos

P
onteareas vén
de dotarse
dunha orde-

nanza reguladora de
concesión e de taxa
por entrada de vehí-
culos a través de
beiravías, beirarrúas,
reservas de vía pú-
blica, aparcamento
exclusivo, parada de vehículos e
carga e descarga de mercadorías. 

A alcaldesa de Ponteareas, Cris-
tina Fernández Davila, explica
que “ata o de agora non conta-
bamos cunha normativa específica
para vaos. Agora, establecemos
esta ordenanza para garantir unha
aplicación máis equitativa das
taxas, en función da intensidade
de uso, de xeito que non se dis-
crimine ao pequeno comercio
fronte ás grandes superficies, ou
aos pequenos garaxes fronte aos

que dispoñen dun gran número
de prazas”.

A nova ordenanza, segundo
indica o concelleiro de Facenda,
Pancho Alonso, “inclúe unha tarifa
reducida dun 20% a aqueles es-
tablecementos que só queiran ter
a reserva de espazo público du-
rante o horario laboral. Así mesmo,
mantense a dedución do 40% nas
vivendas situadas nas aforas da
vila ou nas parroquias, así como
o prezo da concesión da sinal
oficial de vaos”.

Ponteareas actualiza a taxa
de vaos cunha ordenanza

máis equitativa

A
lternativa Ciudadana de
Ponteareas criticou a xes-
tión da empresa subcon-

tratada polo Concello para o
baleirado de fosas sépticas cua-
lificándoa de "inoperante" ante o
problema de insalubridade rexis-
trada estes días na vila do Tea, a

tenor das elevadas temperaturas,
superiores a 40º graos.

O voceiro e candidato Juan
Carlos González Carrera, indicou
que en outubro presentou un co-
municado no que expresaba o
descontento social coa xestión
externalizada do servicio de ba-

leirado de fosas sépticas, que
afecta a uns 7.000 veciños pon-
teareáns. Lonxe de arranxarse, a
situación desembocou en "catas-
trófica", acusando ao goberno bi-
partito BNG-PSdeG-PSOE de "caos
e descontrol" por "abandonar a
prestación dos servizos públicos".

Denuncian a "inoperante xestión" 
das fosas sépticas 
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Cousas daquí, dalí  e dacolá

H
oxe a punto de coller unhas cur-
tas vacacións vou tentar deixar-
lles  unhas cantas “perlas desta

tola sociedade” para que Vdes. teñan algo
máis en que pensar, reflectir; agora que
todos escapamos pros ríos e praias do País.

Como a orde dos factores non altera o
resultado comezaremos, por exemplo, cos
segredos oficiais que o Goberno di vai
poñer a punto. Están conxelados dende o
ano 1968. Xa choveu. Os historiadores e
investigadores levan décadas solicitando
a desclasificación de feitos ocorridos trinta
ou corenta anos atrás pero que seguen
baixo o manto do “secreto de Estado”. Por
exemplo, que ocorreu, realmente, no xa
histórico 23F? Cal foi o papel real do rei
nesa noite de autos?  Que pasou cos GAL?
E en Montejurra? Cal foi o papel que
xogou a Conferencia Episcopal española e
como foi recompensada por Franco? Como
se fraguou o Plan para atentar contra a
República e quen ordenou que Franco
pasara o charco e se viñera do Norte de
África para poñerse a fronte dos sublevados?
Quen financiou toda a operación? En fin,
moitas cousas que están sen desenterrar
do cadaleito dos tempos e que moitos
non queren que se coñezan.

Se non podemos saber o que sucedeu
en realidade pouco poden valer as infor-
macións que recibimos dun e doutro lado.
Sempre serán de parte e contarannos o
que lles interesa que coñezamos. Hoxe as
“camadas”, que diría Beiras, nacidas despois
dos anos 70 ou 80 non saben ren de como
foi a vida dos seus pais e avós. Como
sufriron a Guerra Incivil e como puideron,
aqueles que o conseguiron, liberarse das
cadeas do Movemento Nacional imperante.

Esperemos que a nova lei que será dis-
cutida no Parlamento a partires de setembro
remate con tanta impunidade e silencio.

Outro tema que sae constantemente
nos medios, mellor diríamos nos medios
que lle son afíns, é a suposta capacidade
do novo Presidente do PP para xestionar
os temas económicos deste País. Unha
mentira que o PP está utilizando coma un
“mantra” sen que apresente probas porque
non as pode haber. O que si coñecemos é
o que fixo en Galicia. Chegou a Xunta
cunha débeda de 3.950 millóns de euros

e, cando se foi, o outro día coma quen di,
deixouna con 11.314 millons, de euros.
Toda unha estupenda xestión en catro le-
xislaturas con maioria absoluta. Anda di-
cindo que Pedro Sánchez ten empeñados
aos españoles en 6.000 euros. En canto
deixou el a cada galego? Fagan números.

A pregunta non é se Feijóo presume ou
non de ser un bo xestor, a pregunta é por
que practicamente todos os xornais, emi-
soras de radio e outros medios pesebristas
deste País semellantes teñen asumido que
o é. Como di o refrán “colle fama e déitate
a durmir”.

Isto forma parte dunha película de cua-
treros que, montados nos seus cabalos
corruptos e explotadores sociais, entran
na vila social presentándose coma os sal-
vadores.

Outro asunto serio sobre o que poden
cavilar neste mes de agosto chámase
cambio climático.

É de supoñer, aínda que nunca se sabe,
que xa non quedarán persoas que neguen o
cambio climático. Se co que está “chovendo”
alguén continúa afirmando que iso do
cambio climático é un "mantra" sen base
científica algunha é porque o mundo está
mais tolo do que podemos pensar.

Os mares están reclamando as súas ri-
beiras. Os montes arden como se alguén
lles botase gasolina. As rúas están intran-
sitables, cunha vaga de calor coma nunca
se viu. Está claro que, por este camiño
que vamos, dentro de 15 ou 20 anos o
mundo comezará a facerse invivible. Claro

que quedarán os de sempre. Os que se re-
tirarán aos seus cuarteis de inverno ro-
deados de medidas de seguridade pensando,
mal pocadiños!! Que alí nas súas burbullas
ninguén poderá molestalos.

A natureza é moi sabia e moi potente.
Non sabe de razas nin de culturas. O
único que reivindica é o que é seu. Terras
ocupadas por hoteis e viven das de luxo
nas costas dos seus mares; grandes navieiras
soltando peste nos seus mares sen impor-
tarlles a quen matan e a quen destrúen.
Pero nestes momentos xa non quedan
moitos heroes. A maioría sabe que ou to-
mamos medidas drásticas e deixamos de
molestar a nai natureza ou ela se encargará
de poñernos no sitio. Sitio que non ser
outro que o de sufrir riadas, vagas de
calor, volcáns en erupción, alimentos con-
taminados, etc. etc… Seguiremos coma
no afundimento do Titanic que, mentres
os pasaxeiros ían morrendo afogados, a
orquestra seguía a tocar.

E para rematar non me resisto a convidalos
que me acompañen nunhas cantas reflexións
de tipo económico. Vexamos: a finais de
2021 foi aprobada unha nova reforma
laboral. Reforma que ven a substituír a do
PP dos tempos de Rajoy. A principal virtude
desta reforma foi a de eliminar, aínda que
non absolutamente, os chamados contratos
lixo e forzar as empresas a contratar os
seus traballadores dunha maneira mais in-
definida; cotizar máis á Seguridade Social
para que se vexan beneficiados á hora da
xubilación. A dereita e a extrema dereita,
acompañados ao piano por Cidadáns, puxeron
o grito no ceu porque, segundo os seus
cálculos do seu  novo gurú económico
Núñez Feijóo, íanse perder non  sei cantos
miles de postos de traballo. A cuestión é
que ocorreu todo o contrario. Dende a súa
entrada en vigor, a Seguridade Social con-
firma máis contratos indefinidos que antes.

Outro tanto ocorreu co chamado Salario
Mínimo Interprofesional que se situou en
2022 en 1.000 euros, pero co compromiso
entre Goberno e Sindicatos de que seguiría
aumentando para 2023, alcanzando o 60%
do salario medio que nestes momentos po-
demos cifralo nunha media de 2.300 euros.
Ou sexa que no ano 2023 e 2024 terá que
acadar os 1.300 euros máis ou menos.

Outro tema de reflexión podemos situalo
nas pensións tan discutidas. Cando gober-
naba o PP, as pensións só podían aumentar
o 0.25% anual. Ben, pois hete aquí que
os últimos acordos de goberno as pensións
subirán un 2.5% cada ano e ademais re-
cuperarán o incremento da inflación do
ano anterior. É dicir, en 2023 os pensio-
nistas recuperarán o aumento dos produtos
deste ano que vai polo 12% de inflación.
Isto quere dicir que a primeiros de xaneiro
de 2023, os pensionistas verán as súas
pensións aumentadas nun 2.5% e ademais
recuperarán a inflación deste ano. Isto xa
ocorreu no mes de xaneiro deste ano que
andamos. Eu recuperei máis de 500 euros.

Por que os convido a que reflictan sobre
estes temas das cousas de comer? Pois moi
sinxelo, por que están sendo bombardeados
dende os medios de comunicación que eu
denomino pesebristas e que defenden aos
máis pudentes que este goberno que temos
é un desastre; hai que rematar con el; o
País, polo visto, vai ao traste. Diante da
proposta do Goberno de aplicar un imposto
aos grandes bancos e ás empresas enerxéticas
sobre os escandalosos beneficios que están
declarando cada día, que nos soben o
recibo da luz e dos combustibles de maneira
escandalosa,  mentres eles aumentas os
seus beneficios,  a dereita xa está dicindo
que se chegan ao Poder tratarán de elimi-
narlle eses impostos.  É obvio, son os seus;
son os que lles abren as famosas portas xi-
ratorias cando deixan a política porque
perden o Poder. Hai que telos contentos,
obviamente. Podemos entendelo; o que
non podemos admitir é que a defensa do
seu pecunio se faga a costa do sufrimento
dos máis necesitados.

Pensen nestas cousas, A ver se na pró-
xima enquisa a resposta dos cidadáns está
mais acorde co que realmente está oco-
rrendo. Certos resultados non son moi en-
tendibles. Que os banqueiros e os que co-
bran 3 ou 4 millóns de euros por ano pre-
firan un goberno que poidan controlar é
natural, pero que iso o estean amparando
aqueles que viven dun salario mínimo ou
que teñen unha pequena empresa ou unha
hipoteca xa non resulta tan entendible.

Sexan felices se poden e teñan coidado
coas estas loucas calores de agosto.
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OConcello de Ponteareas
ven de iniciar os traba-
llos de pintado e coloca-

ción de mobiliario urbano en 10
rúas peonís do centro urbano co
obxectivo de mellorar a mobilidade
peonil e convertelas tamén en es-
pazos de estancia e relación social.

As rúas son Concha Brey, Virxe
dos Remedios, Reveriano Soutullo,
Constitución, Senén Canido, Vi-
dales Tomé, Morales Hidalgo, Es-
peranza, Arxentina e Oriente. Ins-
talaranse 31 xardineiras e 15 ban-
cos, unha parte deles tamén con
xardineira incorporada. Segundo
sinala a alcaldesa Cristina Fer-
nández Davila, “trátase dunha
acción que mellorará o aspecto
destas rúas e que dará resposta á
necesidade de moitas persoas,
especialmente maiores, de contar
con lugares de encontro e convi-

vencia no espazo público”.
No marco destas actuacións

reubicaranse as paradas de taxi.
A situada na rúa Rogelio Groba
trasladarase á rúa Virxe dos Re-
medios e a antiga parada da Praza
de Bugallal  trasládase para a rúa
Vidales Tomé.

Por outra banda, o Concello
anunciou que nas vindeiras se-

manas presentará publicamente
os proxectos de humanización de
sete rúas situadas na contorna
do Concello e da Praza de Bugallal,
que actualmente xa teñen carácter
peonil. Ditos proxectos foron re-
dactados con financiamento da
Deputación Provincial a través da
Rede Ágora na que participa o
Concello de Ponteareas.

Ponteareas mellora as súas rúas peonís para
convertelas en lugares de estancia e desfrute social

O
Grupo Municipal do PP
esixe diálogo urxente
ao bipartito para solu-

cionar o problema que se ob-
serva ás portas do concello,
con tres personas pernoctando
de forma diaria.

Os populares consideran que

a concellería de Servizos Socias
debe actuar e solucionalo: “é
inhumano o que está pasando.
Unha vez máis a falta de diá-
logo e a prepotencia deste bi-
partito non permite solucionar
este tipo de cuestións”.

O PP esixe solucións aos servicios
sociales para as personas que

pernoctan ás portas do concello

P
onteareas acolleu unha
nova edición do Festival
Internacional Algazara

‘Danzando entre Culturas’, orga-
nizado pola Agrupación Folcló-
rica Algazara en colaboración
co Concello.

Tras dúas edicións sen pre-
senza internacional, por mor
da crise sanitaria, este ano o
festival contou coa participación
de grupos de Porto Rico, Indo-
nesia, Angola, Brasil e o público
respondeu: centos de persoas
acudiron ao parque da Feira
Vella para desfrutar dunha noite
máxica.  

O concelleiro de Cultura, Fer-
nando Groba, quixo felicitar a
Algazara “polo seu esforzo e
dedicación e por sacar adiante
un ano máis un proxecto único
que pretende achegar a Pon-
teareas a música doutros lugares
do mundo ao mesmo tempo
que se lle da pulo á nosa música
tradicional.”

A Agrupación Folclórica Al-
gazara, fundada en 1997, ade-
mais do festival ‘Danzando entre
Culturas’, tamén organiza o Fes-
tival Algazara, que cada outono
achega á vila a grupos de fol-
clore nacional.

Éxito de participación no festival
Danzando entre Culturas

O
Concello de Ponteareas
vén de rematar a recu-
peración integral do

cruceiro do Torreiro, na parro-
quia de Moreira, un ben de inte-
rese etnográfico que sufrira
importantes danos materiais a
finais de agosto de 2021 tras
impactar contra el un vehículo
que circulaba a alta velocidade
pola zona. “Con estes traballos
quixemos non só recuperar o
cruceiro, senón tamén garantir
a axeitada conservación e pro-
tección deste ben etnográfico

que, xunto coa igrexa de San
Martiño, supón un importante
legado patrimonial”, explica a
alcaldesa, Cristina Fernández
Davila. 

O mestre canteiro Manuel Ses-
telo, da empresa Folla de Acanto,
levou a cabo os traballos de re-
cuperación a través dos que,
ademais de rehabilitar a reixa
de forxa e as gradas do cruceiro,
recuperáronse as imaxes de co-
roación que o cruceiro tiña ori-
xinalmente, Cristo no anverso e
a Virxe no reverso. 

O Concello leva a cabo a recuperación
integral do Cruceiro do Torreiro, en Moreira
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A
ximnasta ponteareá Mela-
nia Rodríguez, integrante
do Club Ximnasia Burgas,

conseguiu medalla de ouro na ca-
tegoría de dobre mini tramp nos
Xogos Mundiais de Birmingham
(Alabama) 2022 tras superar na
final á neozelandesa Bronwyn
Dibb e á sueca Lina Sjoeberg.

Por este motivo, o Goberno

municipal de Ponteareas, da man
do concelleiro de Deportes, Miguel
Bouzó, felicitou á deportista polo
seu logro. Rodríguez executou de
forma moi limpa un salto con pi-
rueta barani en prancha de entrada
e mortal pirueta en prancha de
saída, co que conseguiu os 26,600
puntos necesarios para facerse
co máximo metal.

Ouro para a ximnasta
ponteareán Melania

O
Concello segue a traba-
llar por favorecer a in-
clusión no mundo

laboral dos seus veciños e veci-
ñas. Dende o ano 2015, arredor
de 160 veciños e veciñas de Pon-
teareas e As Neves pasaron polas
aulas de formación da vila do Tea
e melloraron a súa empregabili-
dade nos obradoiros de formación
dual ‘Coidar de Nós’, que pechou
en xullo a súa cuarta edición. 

No acto de clausura no Centro
de Desenvolvemento Local esti-
veron presentes a alcaldesa de
Ponteareas, Cristina Fernández;
a concelleira de Formación e
Emprego ponteareá, Vanesa Fer-
nández Soage; o alcalde das Ne-
ves, Xosé Manuel Rodríguez; e o
delegado territorial da Xunta en
Pontevedra, Luis López. 

“Este obradoiro permite a moi-
tos dos nosos veciños e veciñas
acceder a unha nova formación,
reciclarse profesionalmente nal-

gúns casos e acadar novas ferra-
mentas que lles facilitan a inte-
gración no mundo laboral con
novas saídas”, destacou a rexe-
dora. Fernández Davila. Tamén
destacou do alumnado “a súa im-
plicación e compromiso co obra-
doiro, as gañas de aprender e de
formarse para ter unha oportuni-
dade en dous sectores con moita
saída laboral, como son o socio-
sanitario e o forestal”.

O obradoiro tivo unha duración
de nove meses, e contou cun in-
vestimento de arredor de 29.600
euros financiados polo Concello
de Ponteareas e de 347.000 euros
pola Xunta de Galicia a través da
Consellaría de Promoción do Em-
prego e Igualdade. Este taller
acolleu un módulo de atención
sociosanitaria, e de actividades
auxiliares e conservación e mellora
de montes.

Vinte persoas melloran a súa
empregabilidade a través do obradoiro

formativo dual ‘Coidar de Nós IV’
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A
Asociación de Alfombristas do
Corpus Christi de Ponteareas,
invitada polo concello de Vigo

e a Cofradía do Cristo da Victoria, re-
alizará unha ofrenda floral, elaborando
unha alfombra de flores con motivo da
Profesión do Cristo da Victoria.

A alfombra de nove metros de diá-
metro e 70 metros cadrados, ten un
gran rosetón central ao estilo das que
se fan en Ponteareas onde o acrónimo
JHS destaca no círculo central, no
medio dunha gran cruz de flores de
buganvilla que surxe do rosetón. A

cenefa da alfombra está formada por
unha gran coroa de espiñas que rodea
todo el rosetón. 

Un equipo de vinte alfombristas de
Ponteareas desprazarase a Vigo na
madrugada do 7 de agosto para con-
feccionala na Porta do Sol

Alfombristas de Ponteareas elaborarán un tapiz
de flores para o Cristo da Victoria

V
olve a Feira de Oportunidades
de verán a Ponteareas e faino
con enerxías renovadas. Organi-

zada pola Asociación de Comerciantes
Tea e polo Concello, terá lugar o sá-
bado 6 e o domingo 7 de agosto: dous
días completos nos que o público asis-

tente poderá desfrutar das mellores
ofertas da tempada no comercio local.

A Feira de Oportunidades de Pon-
teareas será, ademais, unha grande
festa que incluirá unha concentración
de vehículos clásicos o domingo 7, a
visita dos personaxes Mickey e Minnie,

un inchable acuático e pintado de
caras para as e os máis pequenos.

A feira, que ocupará as rúas Espe-
ranza, Oriente e Praza de Bugallal, re-
matará co sorteo dunha bicicleta que
será entregada polo gran campión de
ciclismo Álvaro Pino en persoa.

Volve a Feira de Oportunidades de verán

O
Concello de Ponteareas pon en
marcha este verán unha nova edi-
ción de ‘ActivaTea’, un campa-

mento no que mozos e mozas de 13 a 17
anos poderán gozar dun amplo programa
de actividades educativas e de lecer du-

rante todo o mes de agosto. As actividades
desenvolveranse ao aire libre todos os
luns, mércores e venres de 10.00 a 14.00
horas entre o 1 e o 31 de agosto. 

Segundo explica Miguel Bouzó, edil de
Mocidade, con esta iniciativa o Concello

busca dar cobertura “a unha franxa de
idade que require dunha maior oferta
lúdica e formativa e para a que habitual-
mente non hai unha gran variedade de
opcións e, ao mesmo tempo, continuar fa-
vorecendo a conciliación laboral e familiar”. 

As persoas interesadas poden inscribirse
xa entregando a ficha correspondente.
Para máis información poderán enviar un
correo electrónico a omix@ponteareas.gal
ou chamar ao 986 660 765. O campamento
terá un prezo de 25 euros. 

Campamento de verán para mozos e mozas de 13 a 17 anos
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LVI Festa do Xamón da Cañiza.
Hai algunha variante este ano?

Si. É a primeira Festa do Xamón
que se fai despois da pandemia,
o que condiciona todo porque fai
un ano non tiñamos a seguridade
de facela. A festa que se realizará
na carballeira do Cacharado conta
co xamón curado; xamón e tortilla;
xamón asado; e xamón co viño
tinto. O plus que xa lle demos na
edición de 2019 e imos manter é
a presenza de viños de adegas da
Cañiza con Denominación Rías
Baixas. Co respecto ás vindeiras
edicións gostaríame ampliar o ca-
rácter temporal da festa, acordado
cos hostaleiros e xamoneiros,
mais aló da que tradicionalmente
se realiza na mañá do día 15 de
agosto.
Cal é a implicación da hostale-
ría na Festa?

Tanto como na parte gastro-
nómica, os negocios contribúen
cunha programación bastante in-
tensa. Temos a actuación de Bu-
diño e de dous grupos musicais
(The Tetas Van e Broken Peach),
verbenas e orquestras (Kubo, Grupo
Alkar, Os do Cruceiro, Asociación
Cultural Santa Cristina de Valeixe
e a charanga Evaristo) Tamén ha-
berá a Comitiva do Xamón, de-

gustación, catas de viño e concurso
de cortadores de xamón.

Recentemente Vde. estivo en
Lisboa coa emigración cañi-
cense e galega. Foi unha inicia-
tiva puntual?

Achegámonos a Lisboa para
promover os produtos da Cañiza
mais aló do económico e turístico,
con degustación dos produtos lo-
cais (xamón, viños, mel, queixo
e chocolate) Abriuse a oportuni-
dade de vender estes produtos
en establecementos en Lisboa,
de  comercializar os viños da Ca-
ñiza e de promoción no Corte In-
glés de Lisboa. Debe destacarse
que estivo presente o presidente
da Cámara de Comercio Luso-Es-
pañola.

Lisboa é un dos sitios con
maior emigración cañicense e nós
temos aquí parroquias (Franqueira,
Petán, Parada) moi vinculadas
coa capital portuguesa. Pero ta-
mén foi un acto de relación cos

cañiceneses e galegos que viven
alí. É un primeiro paso porque eu
pretendo crear o Consello dos Ca-
ñicenses no Exterior. O obxectivo
é realizar anualmente un acto na
Cañiza cos emigrantes, a decidir
entre maio ou xuño e, dependendo
do tema económico, poder tamén
desprazarnos a aqueles lugares
onde está a diáspora cañicense
en Europa e América. 
Hai un novo impulso á Vía Ma-
riana?

A Vía Mariana estivo un pouco
parada polo tema da pandemia
pero tanto nós como outros Con-
cellos estamos pola labor de im-
pulsala. Por iso acordei un con-
venio con eles, que asinarán a
Asociación de Veciños da Parroquia
de Parada e a Comunidade de
Montes coa finalidade de abrir
alí un albergue como punto de
referencia para os peregrinos desta
ruta, unha vez teñamos os recursos
necesarios. 

Ten peregrinos esta Vía?
Si. A Vía Mariana ten futuro. É

un plantexamento que leva anos
e eu persoalmente son socio por-

que a sede está na parroquia de
Parada, no local municipal do
Feirón, onde pretendemos facer
o albergue.
Acaba de reunirse cos alcaldes
de Melón, Mondariz, Mondariz-
Balneario e O Covelo. Con qué
intención?  

Somos cinco Concellos que
acabamos de asinar por unanimi-
dade un convenio, con subvención
da Xunta de Galicia, para poñer
en marcha a partir do 1º de
agosto o Servizo de Atención
Temperá para dar atención aos
nenos de 0 a 6 anos que teñan
certas dificultades. Este servizo
de pediatría conta con tres pro-
fesionais e estará os luns e martes
en Mondariz, cubrindo tamén
Mondariz-Balneario; o mércores
en Covelo; e xoves e venres na
Cañiza atendendo tamén Melón.
É unha iniciativa que eu impulsei
e que inclúe Concellos con tres
cores políticas diferentes.
Iso pode ser o inicio dunha fu-
tura fusión de Concellos na Pa-
radanta?

Non. Para este servizo cohe-
sionámonos cinco Concellos. Para
a Eurocidade (do Miño) cohesio-
námonos outros Concellos (Cre-
cente, Arbo, A Cañiza, As Neves
e Melgaço) Estou tamén pensando
noutras iniciativas de asistencia
social onde a coalición pode ser
diferente, en función das circuns-
tancias. Eu si creo que nun futuro
teremos que plantexarnos certos
funcionamentos porque existe
unha hiperdimensión dende o
punto de vista administrativo,
polo que debemos buscar fórmulas
de simplificación deses servizos;
tamén hai un debate sobre os
ámbitos territoriais dentro do mo-
delo comarcal en Galicia no que
posiblemente podería haberse fei-
to unha cohesión no ámbito co-
marcal de determinadas compe-
tencias non suxeitas a límites
xeográficos, como o saneamento
de concas hidrográficas, recollida
de sólidos urbanos, etc. 
A poboación vai baixando men-
tres a prestación de servizos
vai aumentando.

"Pretendo crear o Consello de
Cañicenses no Exterior"

Luís Piña | Alcalde da Cañiza

L
uís Antonio Gómez Piña (PSdeG-PSOE) é al-
calde da Cañiza desde 2019. Recentemente es-
tivo en Lisboa para reunirse coa diáspora e

promover os produtos gastronómicos deste Concello
da Paradanta que, o vindeiro 15 de agosto, celebrará
a súa tradicional Festa do Xamón da Cañiza.

"O obxectivo é re-
alizar anualmente
un acto na Cañiza
cos emigrantes"

"A Vía Mariana 
ten futuro"

continúa na páxina seguinte...

Entrevista de Guillermo Rodríguez



Temos un problema demográfico
grave en Galicia porque a poboa-
ción vai en declive, principalmente
no rural. Os nosos Concellos tamén
están moi diseminados, con moi-
tos núcleos de poboación. Por
tanto dar servizos co modelo que
temos resulta moi caro.

Falaches da Eurocidade. Como
ves esa iniciativa?

Para mín sempre foi un ele-
mento atractivo. A Cañiza ten
que sumarse ao tren de oportu-
nidades. No caso da Eurocidade,
non fai falla ter fronteiras físicas.
O espazo territorial dos catro
Concellos galegos, A Cañiza, Arbo,
As Neves e as Crecente con Mel-
gaço é un plano xeográfico e oro-
gráfico practicamente definido. O
obxectivo é a interacción de pro-
xectos conxuntos en materia eco-
nómica, social, cultural e tamén
de financiamento europeo. Re-
centemente reunímonos en Mel-

gaço e é moi posible que no ou-
tono asinemos o documento formal
de constitución da Eurocidade.
Estamos na fase de debate, pla-
nificando entre outras cousas un
catálogo de servizos e un cartón
de veciñanza da Eurocidade para
que poida gozar de tódolos ser-
vizos da Eurocidade. 
Pero noutras experiencias como
a Eurocidade Cerveira-Tomiño
atoparon dificultades neste
sentido.

Estamos falando de infraes-
truturas municipais de carácter
deportivo, de ocio, culturais. Non
doutros servizos competenciais
que non son nosos. Falamos de
actividades conxuntas que nos
dean a coñecer, desprazamentos
de escolares, mobilidade, turismo
e promoción exterior dos nosos
produtos.
Servizos de alonxamento?

Hai e haberán máis.
A CTAG virá á Cañiza ou vai para
a zona das Neves da PLISAN?

Inicialmente estaba previsto
na zona da PLISAN, despois púxose
o foco na Cañiza.  A razón é que
o solo no que estaba planificada
a CTAG nas Neves recalificouse

como industrial, na que futura-
mente haberá empresas e proverá
postos de traballo. Polo tanto,
encarecía a construción dese cir-
cuíto e púxose o foco na Cañiza.
Fíxenlle esa oferta ao delegado
da Zona Franca, David Regades.
Pero todo dependerá das decisións
de carácter de Estado.

En maio pasado, o PP esixiu a
súa dimisión durante un pleno
municipal. Como quedou esa
petición?

É algo anecdótico, totalmente
fóra de lugar e incluso unha tor-
peza por parte da oposición. A
raíz dun plan de provedores que
afrontamos con todo o rigor como
consecuencia da xestión do an-
terior rexedor (Miguel Domínguez,
PPdeG) que a finais de 2019 me
deixa 4,3 millóns € en facturas
pendentes de pago con tesourería
cero. Eu digo que é a situación
máis ruinosa nos 200 anos de
existencia deste Concello. Nós

afrontamos un reaxuste para ir
pagando esas facturas, un proceso
previsto para 8 ou 10 anos tal e
como informou o auditor. Por
tanto, a iniciativa deste señor
(Domínguez) de moción de censura
na miña contra é un exercicio de
distración. El é o responsable po-
lítico e económico da ruína deste
Concello. No plan de provedores
nós pagamos máis de 1.500 fac-
turas, a máis antiga de 2014. 
Liña de Alta Tensión Transfron-
teiriza. Afecta isto á Cañiza?

Si, para por aquí, pola altura
da montaña, aínda que afecta
menos que noutros núcleos de

poboación. Como alcalde e veciño
gostaríame que ese tránsito non
afecte a núcleos de poboación e
que teña a menor repercusión
medioambiental.
Que significa a nova distinción,
a "Landra de Ouro", que irá a
pleno municipal?

O Escudo da Cañiza ten 9 Lan-
dras, un froito do carballo que
fai parte da nosa flora autóctona.
Cada Landra representa unha pa-
rroquia da Cañiza. O galardón
pretende recoñecer a labor pro-
fesional de visitantes e veciños
da Cañiza, así como ensalzar o
símbolo do seu escudo.
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"É moi posible que
no outono se consti-
túa formalmente a

Eurocidade do Miño"

"O futuro da CTAG
depende das deci-
sións do Estado"

E
ste 14 de xullo, a Casa da
Xuventude do Centro Galego
de Lisboa acolleu a máis

dun centenar de cañicenses, veci-
ños e amigos, residentes na capi-
tal portuguesa para departir sobre
A Cañiza co Alcalde Luis Piña e
cos concelleiros  do Equipo de Go-
berno  Mª José Rodríguez Gonzá-
lez, Paula Bacelar Domínguez e
Miguel Anxo Gómez Antón.

Esta é a primeira vez cun Al-
calde  da Cañiza exerce como
"embaixador" con cañicenses re-
sidentes no exterior e coas súas
familias, elexindo Lisboa como
punto de partida desta experiencia
por ser a cidade que máis galegos
e cañicenses acolleu en toda a
historia da emigración europea.
Un dato constrastado polo Presi-
dente do Centro Galego, Jesús
Luis Bescos, quen agradeceu de
xeito especial a decisión do Alcalde
Luis Piña de ter elexido Lisboa
para desenvolver este primeiro
encontro de confraternidade.

A comitiva cañicense foi reci-
bida pola Directiva do Centro, que
deron a coñecer as instalacións e

as actividades e cursos que se
desenvolven durante todo o ano.
Ao rematar a visita, mantiveron
una xuntanza de traballo para
tratar sobre as posibilidades de
cooperación e accións conxuntas
de futuro. Tamén participou o
gaiteiro e profesor de gaita galega
do Centro, Paulo Marinho, quen
interpretou a "Muiñeira Freixa de
Ponteareas".

O Alcalde Luis Piña aproveitou
para promocionar, difundir e por
en valor os activos turísticos,
gastronómicos  e o potencial em-

presarial da Cañiza, destacando
a tetilla, a mel e o chocolate da
Cañiza así como os viños brancos
e tintos de tres das nosas mellores
adegas, cun alto nivel competitivo
comercial.

Ao finalizar o acto, o alcalde
convidou aos os presentes a de-
gustar os nosos productos, que
foron os auténticos protagonistas
deste xornada. O acto institucional
rematou coa sinatura do Alcalde
no Libro de Honra do Centro e
coa entrega dun agasallo conme-
morativo do Encontro.

Encontro cos cañicenses e galegos en Lisboa

...ven da páxina anterior.
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C
o apoio da Deputación de
Pontevedra, o concello do
Covelo investirá un total

de 40.464,64€ na execución das
obras da casa social de San Sal-
vador de Prado e da súa con-
torna.

Despois do verán comezarán
as obras co obxectivo principal
de garantir a súa accesibilidade
aos aseos existentes no andar

baixo e no exterior o obxectivo
así como optimizar os espazos e
o acceso ao parque infantil exis-
tente, a mellora da pavimentación
e da iluminación, a creación de
salas de reunión dos veciños e
usuarios e a mellora da pista de-
portiva. A casa cultural atópase
nunha parcela de 2,224 m², dos
que 800 m² son de uso deportivo
cunha pista multideporte. 

Covelo mellorará a casa social
de San Salvador de Prado 

O
Concello de Covelo in-
forma que, no marco
do convenio de preven-

ción de incendios asinado coa
Xunta de Galicia, durante tres
meses catro persoas traballarán
na prevención de incendios re-
alizando labores de limpeza,
desbroce e extinción. Ata o 31
de outubro, tres peóns e un ca-
pataz limparán parcelas sobre
as que existen denuncias por in-
cumprimento da obriga de lim-
peza e participarán na loita
contra os incendios forestais.

O Concello pide a colaboración
da veciñanza e das Comunidades
de Montes e das asociocións do
Concello para que extremen as
medidas de vixilancia.

O Concello quere recordar que
en caso de incendio débese dar
aviso inmediato chamando o
085 ou informando de calquera
situación ou comportamento de
risco incendiario que observen.

Así mesmo, aconsella que se
eviten situacións de risco como
o desbroce con maquinaria a
motor en hora de máxima calor,

o lanzamento de foguetes, fumar
en camiños ou zonas de monte,
tirar cabichas nas cunetas e
polas ventás dos vehículos ou
facer brasas en lugares que non
estean acondicionados ou cal-
quera que poida causar lumes.

O Concello de Covelo pon en
marcha tamén o grupo de vo-
luntarios/as para a vixilancia e
prevención de incendios no seu
concello e facilita un número
de teléfono,  986650027, e un
enderezo electrónico de contacto
alcaldia.covelo@fegamp.gal

Covelo incorpora catro persoas para a
prevención de incendios forestais

M
ondariz é un dos 54
concellos da provincia
de Pontevedra que in-

tegran a rede Ágora, unha ini-
ciativa impulsada pola
Deputación de Pontevedra que
promove a recuperación do es-
pazo público para as persoas. Os
concellos da rede incrementen
de xeito substancial o espazo
reservado ás persoas, cum-
prindo unha serie de principios
que están na base da mellora da
calidade de vida. O goberno mu-
nicipal de Mondariz está apro-
veitando as diferentes liñas de
subvención deste plan para sen-
tar as bases dunha profunda
modernización das infraestrutu-

ras municipais. O ano pasado
solicitou con éxito unha sub-
vención para a redacción de
proxectos de recuperación de
espazos públicos para as per-
soas e a creación de sendas
peonís e/ou ciclables no ámbito
municipal, por valor de 50.000
euros. Agora ademáis de poner
en marcha este proxecto, vén de

solicitar outras catro
subvencións para mello-
rar a mobilidade urbana.

Os catro proxectos
solicitados recentemente,
no marco do Plan Ágora
da Deputación de Pon-
tevedra, están relacio-
nados coa rede de ser-

vizos municipais, como as in-
fraestruturas de comunicación,
abastecemento de auga e sa-
neamento. Afectarían á praza
de Merouces, no centro urbano
de Mondariz; ao barrio do Ceo,
na parroquia de Mondariz; á
praza do barrio do Couto, na
parroquia de Lougares; e ao to-
rreiro da festa, en Sabaxáns.

Mondariz dá pasos para promover a
mobilidade amable no centro urbano

O
pasado 24 de xullo cele-
brouse na sede do PSdeG
de Ponteareas unha xun-

tanza dos socialistas do Condado-
Paradanta (Ponteareas, Salvaterra
de Miño, Mondariz, Mondariz Bal-
neario, Covelo, Arbo, As Neves,
Crecente e Cañiza) para elixir o
coordinador comarcal. En dita
xuntanza acordouse que o novo
coordinador da comarca Condado-
Paradanta fose Delfín Domínguez
Secretario Xeral dos Socialistas de
Ponteareas.

Novo Coordinador do PSdeG-
PSOE do Condado-Paradanta 
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O
5 de agosto, ás 20:30
h, o Concello de Mon-
dariz presentará o ter-

ceiro número da revista de
cultura "Mondaricus". Trátase
dunha publicación de periodici-
dade anual que, nesta ocasión,
contén 120 páxinas impresas a
toda cor. Na revista escriben au-
toras e autores locais do ámbito
da creación plástica como Gloria
Iglesias, Lorenzo Montes, Ana
Amaro ou Arcilia P. Melón.

O groso da revista está de-
dicado a traballos inéditos
sobre a natureza, a historia e
o patrimonio cultural de Mon-
dariz e Mondariz Balneario, con
firmas como Rosa Reboreda,

Anxo Porto Ucha, Raquel Váz-
quez, Xurxo Martínez, Alfonso
Mumary, Clodio González Pérez,
Carlos Barros González, Fer-
nanda Padín, Manuel González,

Antonio Rigueiro, Patricia Car-
ballal, Xaime Estévez Vila, Xosé
R. Paz Antón, María Fernández
Blanco, Lucía Estévez e Verónica
Palleiro. 

Novo número da revista cultural
"Mondaricus"

L
e pianO du Lac é un orixinal
espectáculo musical que
ten xirado por toda Europa

desde 2014. Despois da boa ex-
periencia do ano pasado, repite
no escenario natural da praia flu-
vial do Val, no Concello de Mon-
dariz, para ofrecer en Galicia
dous concertos flotantes da xira
"Idóneas" os días 3 e 4 de
agosto.

Como espectáculo, Le pianO
du Lac vai máis aló do concerto
clásico e presenta un innovador
enfoque de transhumancia sonora
que fusiona música, teatro e
danza en escenarios naturais. O
piano descansa sobre dous flota-
dores ciclopropulsados que per-

miten unha inusual mecánica pia-
nística a pedais. O equipo técnico
e artístico inclúe varios pianistas
capaces de interpretar e mesturar
diferentes tradicións sonoras. No
entorno natural do concerto, ade-
mais, a experiencia sensorial en-
riquécese cos sons da auga, do
vento, da fauna salvaxe,...

Nos concertos flotantes de
Mondariz, programados para as
20:00 horas dos días 3 e 4 de
agosto, actuarán a pianista Vio-
lette Prevost, a cantante Claire
Grupallo e a bailarina Myriam
Grupallo, entre outras artistas.
As entradas poden reservarse no
sitio web de Le pianO du Lac
(www.pianodulac.eu). 

Le pianO du Lac volve
escoller Mondariz para

representar en Galicia o 
seu orixinal espectáculo

D
ar resposta o antes po-
sible ás necesidades
transitorias ou perma-

nentes que presentan os nenos
con trastornos no desenvolve-
mento ou en risco de padecelos,
ese é o obxectivo do servizo de
atención temperá co que conta-
rán os cinco concellos logo de
asinar o convenio de xestión
compartida deste servizo. O ser-
vizo dirixirá o seu traballos á po-
boación infantil de 0 a 6 anos, á
súa familia e ao seu contorno.

Desde o 1 de agosto, o pro-
grama desenvólvese na sede de
Mondariz , no 1º andar  do Centro
Social, que dará cobertura a Mon-

dariz e Mondariz Balneario, os
luns e martes, na sede de Covelo,
que será no Centro de Saúde de
Maceira, o mércores e na sede da

Cañiza, no 1º andar do Edificio
Multiusos da rúa Progreso 21,
que dará cobertura á Cañiza e
Melón, os xoves e venres, sempre

en xornada completa de mañá e
tarde. 

A empresa ACEESCA será a en-
cargada de desenvolver este pro-

grama por un importe de adxudi-
cación de 50.205,11 € semestrais.
O Servizo está financiado ao 90%
pola Xunta de Galicia.  ACEESCA
conta cun equipo de profesionais
especializados en desenvolvemen-
to infantil e atención tempera
que se ocuparán de valorar tras-
tornos de desenvolvemento psi-
comotor, cognitivo, da linguaxe
e comunicación, de autonomía,
desenvolvemento da área social
e afectiva e sobre todo apoio,
información e formación para as
familias.

Os beneficiarios deste programa
serán derivados polos Servizos
de Pediatría de cada Concello.

Os alcaldes de A Cañiza, Covelo, Mondariz, Mondariz Balnerario e
Melón poñen en marcha o servizo de atención temperá

O
Grupo Municipal do PP
denunciou que o bipar-
tito se négase a facili-

tar información á oposición e
veciños en relación ao estado
da Freixa, que leva semanas
cunha sinalización que desa-
consella o baño pola contami-
nación das súas augas.

Os populares, que xa solici-
taron un informe o 14 de xullo,

aproveitaron o pleno para reiterar
as súas dúbidas pero a alcaldesa

afirmou que se “lles contestaría
por escrito”.

Os populares consideran que
ten que actuarse xa na zona e
polo momento, no caso de que
as áreas habituais de baño que
frecuentan os bañistas non sexan
aptas, debe sinalizarse en con-
dicións para evitar problemas
de saúde aos que descoñecen o
estado da Freixa. 

Denuncias sobre o estado actual da Freixa
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O
s Concellos de Arbo, A
Cañiza e Ponteareas re-
xistraron diversos incen-

dios nos últimos días do mes de
xullo que circundaron a autovía
A-52, moi perto do polígono in-
dustrial. 

A parroquia arbense de Mou-
rentán foi a máis afectada deste
Concello, cun incendio que arrasou
400 hectáreas, sendo o máis im-
portante ata agora da Provincia
de Pontevedra. Por outra banda,
na localidade cañicense de Oroso,
no lado sur da autovía A-52, o in-
cendio achegouse moi preto do
polígono industrial, en particular
da fábrica de plásticos rodeada do
bosque de eucaliptos que calcinou
25 hectáreas. Deste xeito, debeuse
cortar brevemente o tráfico na A-
52 para redirixilo pola N-120 [es-
trada Vigo-Ourense], vía que tamén
rexistrou a aparición de lume.

Mentres o incendio na Cañiza
aínda seguía activo para o final
da tarde do 31 de xullo comezouse

a observar na madrugada do 1º
de agosto outro incendio na pa-
rroquia de Padróns en Ponteareas
sendo estabilizado. 

Situación similar viviuse en
Mondariz e no Porriño, con conatos
de incendios igual de sospeitosos
pola súa proximidade no tempo,
en particular nas parroquias po-
rriñenses de Budiño e Torneiros,
finalmente estabilizados.

O presidente da Xunta, Alfonso
Rueda, confirmou que os incendios

de Arbo e A Cañiza foron inten-
cionados e coincide cunha onda
iniciada o sábado 30 en Arbo e
prolongada a Ponteareas, O Porriño
e Mondariz deixando 450 hectáreas
arrasadas. A calor extrema  tam-
pouco axudou cos operativos de
extinción, de acordo cos datos da
Axencia Estatal de Meteoroloxía
(AEMET), activándose a alerta la-
ranxa nos concellos pegados ao
río Miño nas provincias de Ponte-
vedra e Ourense e nas Rías Baixas. 

Fortes incendios no Condado-Paradanta

O
pasado 15 de xullo foi
un día de reivindicación
da historia contemporá-

nea e da memoria histórica do
Concello das Neves. Así se puxo
de manifesto no acto organizado
polo departamento de Memoria
Histórica da Deputación e o pro-
pio concello para a presentación
do libro 'As Neves. Notas de his-
toria contemporánea 1836/1956'
de Xosé Ramón Paz, para conme-
morar a retirada de simboloxía
franquista (xugos e lanzas da Fa-
lanxe) da Fonte de Santo Ignacio
e da entrada ao centro de saúde,
e tamén pola instalación de pa-
neis divulgativos sobre a repre-
sión grazas a fondos provinciais.

O evento contou coa presenza
da deputada María Ortega, res-
ponsable das áreas de Memoria
Histórica e Patrimonio Documental
e Bibliográfico da Deputación
que financiaron tanto o libro
como os paneis e as obras de re-
tirada de simboloxía, o alcalde

Xose Manuel Rodríguez Méndez,
o escritor e historiador Xosé Ra-
món Paz, así como o investigador
Francisco Alonso Toucido, res-
ponsable da composición dos pa-
neis informativos sobre a memoria
histórica.

Simboloxía franquista e co-
ñecemento da historia

A xornada comezou no lateral
da Igrexa das Neves para dar a
coñecer os novos paneis infor-
mativos da vila, que explican ele-
mentos patrimoniais que foron
utilizados polo franquismo, xunto
co espazo público, como estratexia
propagandista enchéndoos de sim-
boloxía. No panel situado ao
carón da igrexa destácase, por
exemplo, que o listado de persoas
caídas tralo golpe no 1936 in-
clúese xente principalmente do
bando 'nacional', pero tamén de
quintos aos que simplemente lles
'tocou' estar por obrigación. Eses
gravados en pedra non foron re-
tirados polo Concello pola nece-

sidade de autorización da igrexa
e cuestións de Patrimonio, mais
quíxose deixar clara e explicar a
súa simboloxía.

Os outros paneis explicativos
de elementos franquistas, como
os da Fonte de Santo Ignacio ou
o centro de saúde (onde había
xugos con lanzas da Falanxe),
inclúen tamén pequenos resumos
da historia da represión xunto
con fotografías antigas tomadas
do buscador Atopo da Deputación.
Fan referencia a que en As Neves
tras o golpe houbo máis de 200
persoas afectadas tanto de ma-
neira física, económica e psico-
lóxica. "Hai que tomar consciencia
de que non só había represión fí-
sica, chegaba a todos os lugares
no espazo público onde miraras",
subliña Alonso Toucido.

Pola súa banda, Xosé Ramón
Paz explicou na súa intervención
a importancia de que os territorios,
pobos e vilas dispoñan de inves-
tigación e de libros para coñecer

a súa historia. Subliñou que o
seu libro 'As Neves. Notas de His-
toria contemporánea, 1836/1956'
supón un percorrido por unha se-
lección temporal concreta, que
vai dende a fundación do Concello
das Neves e o seu funcionamento,
sobre a fundación das escolas
públicas, o agrarismo e o buga-
llalismo (as dúas forzas políticas

que se alternaron ata a República),
como funcionaban os partidos e
sindicatos na II República, e un
estudo profundo sobre a represión
franquista nos seus primeiros
anos. "Vemos como as forzas que
iniciaron no agrarismo foron re-
presaliadas e os vencedores or-
ganizaron eles mesmos a política
municipal", afondou.

As Neves reivindica a súa memoria histórica cun novo libro sobre
o seu pasado e coa retirada de simboloxía franquista da vila

O
Grupo Municipal do PP
celebrou parque Bouza
Vella, en Ganade, un

xantar popular con máis de 240
asistentes para pechar este
curso político e fixar estratexias
para as próximas municipais de
2023.

A súa voceira Belén Villar
considerou que o PP de Pontea-
reas é "a única alternativa real"
para vencer ao bipartidismo BNG-
PSdeG que goberna no Concello

de Ponteareas. “O noso proxecto
está aberto a todos. O noso ob-
xectivo é ter unha maioría sufi-
ciente para devolver a Ponteareas
un Goberno serio e dialogante”.

Villar agradeceu ás persoas
que se uniron nos últimos meses
de formacións como ACIP e Ci-
dadáns ao proxecto popular e
tamén ás persoas que se afasta-
ron nos últimos anos do PP e
agora decidiron volver á que “é
a súa casa”.  

PP Ponteareas: “alternativa”
para as municipais 2023
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N
o próximo dia 20 de
agosto, o destino de na-
tureza mais radical de

Portugal, Melgaço, tem uma nova
proposta para os entusiastas da
aventura e da natureza: promove
um evento de trail e caminhada
sob o luar, o Melgaço By Night. A
iniciativa está dividida em duas
provas: trail curto (15 km) e ca-
minhada (8 km). As inscrições
decorrem até dia 20 de agosto.

O Castelo de Melgaço, o Centro
de Estágios, o passadiço e margens
do rio Minho, as Termas de Mel-
gaço e o Centro Hípico serão os
locais de passagem desta primeira
edição. O evento pretende dina-
mizar a prática desportiva, mas
também ser um momento de con-
vívio, uma vez que o mesmo pro-
move e privilegia o fair-play e
tem um caráter não estritamente
competitivo.

As provas arrancam e terminam
no Castelo de Melgaço. A partida
do trail acontece pelas 22h00 e
da caminhada às 22h05. O secre-
tariado do evento funcionará entre
as 19h30 e as 21h40, do dia da
prova, 20 de agosto, no Solar do
Alvarinho, temporariamente lo-

calizado no antigo Quartel dos
Bombeiros Voluntários de Melgaço,
na Alameda Inês Negra. No tér-
mino das provas, terá lugar um
convívio final para os que se
aventuraram no evento.

As inscrições, individuais ou
em equipa, podem ser efetuadas
aqui, até ao dia 20 de agosto.
Encerram após perfazer o limite
de 150 participantes.

O trail curto tem um custo de
13 euros e a caminhada de 8
euros e o pagamento deverá ser
realizado na receção do Centro
de Estágios de Melgaço ou através
de transferência bancária.

A inscrição no evento garante

aos atletas o dorsal, reforço inter-
médio e final, seguro desportivo,
seguro de acidentes pessoais e
responsabilidade civil, transporte
para a meta, em caso de o atleta
abandonar a prova ou ser impedido
pela organização de continuar,
banho no Centro de Estágios de
Melgaço e reportagem fotográfica.

As informações adicionais sobre
as formas de pagamento, regula-
mento e equipamento necessário,
estão disponíveis no site da Mels-
port – Melgaço, Desporto e Lazer,
EM  e na página de Facebook do
Centro de Estágios de Melgaço.
(https://www.facebook.com/cen-
trodeestagios.melgaco/).

Melgaço by Night desafia para uma
prova ao luar

N
o âmbito do Projeto
“Ecovia do Rio Minho,
Troço Caldas de Monção

– Bela”, que engloba a execução
de três fases com uma extensão
aproximada de 4,5 quilómetros,
foi aberta ao público a 2ª fase,
ligando o posto aquícola, em
Troviscoso, ao antigo posto da
Guarda Fiscal, no limite entre
Troviscoso e a Bela.

O trajeto, com extensão de
1550 metros, foi implantado nas
encostas do Rio Minho, presença
constante ao longo de todo o
percurso, atravessando caminhos
já existentes, sempre que pos-
sível, num traçado serpenteado
com poucas inclinações, de forma
a adaptar-se à acessibilidade de
pessoas com mobilidade reduzi-
da.

Os trabalhos, no montante
global de 175 mil euros, tiveram
em conta os objetivos de pre-
servação e promoção dos valores
ecológicos e ambientais do te-
rritório, assegurando a defesa e
a valorização dos elementos pa-
trimoniais e paisagísticos rele-
vantes, bem como a proteção
de zonas de maior sensibilidade
biofísica e a salvaguarda dos
sistemas.

Com percurso em betão poroso,
com acabamento em cor castanha,
a imitar o saibro natural, preten-
deu-se a criação de um percurso
agradável e aprazível junto ao
rio Minho, adaptado à topografia
original e incidindo, fundamen-
talmente, em caminhos e carreiros
existentes, evitando-se o corte
de vegetação autóctone.

Ecovia do Rio Minho, 2ª
fase, aberta ao público

O
Ministro das Infra-Estru-
turas e da Habitação de
Portugal, Pedro Nuno

Santos, esteve hoje em Valença
na viagem inaugural das primei-
ras carruagens ARCO da CP.

As novas carruagens ARCO, en-
traram oficialmente, desde o dia
28 de julho, ao serviço da CP e
da rede ferroviária nacional, em
Valença. As carruagens contam
com todos as comodidades e pre-

tendem reforçar e qualificar o
transporte ferroviário na região.

No ato, o Presidente da Câmara
Municipal de Valença, José Manuel
Carpinteira, pediu o reforço das
ligações regionais entre Viana do
Castelo / Valença / Vigo, bem
como a redução dos preços dos
bilhetes de modo a incentivar a
utilização do comboio. O autarca
valenciano manifestou, também,
o regozijo por Valença ser o ponto

de partida destes novos equipa-
mentos que pretendem qualificar
e valorizar o transporte ferroviária
na linha do Minho.

O Ministro Pedro Nuno Santos,
salientou a importância do reforço
da oferta de serviço ferroviário
no Minho com estas novas ca-
rruagens e a oportunidade para
melhorar a mobilidade das pessoas
retirando carros da estradas por-
tuguesas e contribuindo para a

melhoria do ambiente em Portu-
gal. O Ministro deixou, ainda, a
ambição do Governo e da CP de
avançar com uma linha integral-
mente nova entre Lisboa / Porto
/ Braga / Valença, de alta velo-
cidade.

Na decoração exterior das novas
carruagens destacam-se motivos
alusivos ao património e cultura
do Minho com desenhos das Portas
da Coroada, da Fortaleza de Va-
lença, bem como do galo de Bar-
celos ou o coração de Viana.

Realizada a viagem inaugural das
carruagens arco da CP
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A
história da música em
Portugal não seria a
mesma sem o Festival Pa-

redes de Coura. Ao longo dos
seus 29 anos de existência, o
festival português tem feito his-
tória na descoberta de novas
promessas musicais e na apre-
sentação dos nomes mais consa-
grados da música a nível
mundial. Com uma programação
cuidada e coerente, sempre fiel
ao espírito alternativo que o ca-
racteriza, o festival Paredes de

Coura, que acontece junto à
praia fluvial do Taboão já foi
considerado um dos 5 melhores
festivais de música da Europa
pela revista Rolling Stone. Ar-
cade Fire, Pixies, Nick Cave, PJ
Harvey, Coldplay e Morrisey, são
apenas alguns dos nomes que já
pisaram o palco deste festival.
Este ano o Vodafone Paredes de
Coura regressa entre os dias 16
e 20 de Agosto com mais um dia
de festival dedicado inteira-
mente à música portuguesa.

Festival de Música Vodafone
Paredes de Coura 2022M

ais um festival EDP
Vilar de Mouros a de-
correr nos próximos

dias 25, 26 e 27 de agosto, no
concelho de Caminha, mais con-
cretamente na freguesia de Vilar
de Mouros. 

Assim, no cartaz para o dia
25 de agosto, estarão em palco
os grupos PLACEBO, SUEDE, GARY
NUMAN e BATTLES.

Já para o dia 26 de agosto,
até data, haverão dois cancela-
mentos. O grupo cabeça de cartaz,
LIMP BIZKIT, devido a problemas
de saúde do vocalista Fred Durst,

e o grupo HOOBSASTANK, devido
a problemas de logistica, devido
a problemas nos aeroportos da
Europa. Assim, fica o grupo TARA
PERDIDA para o dia. Quanto aos

bilhetes desse dia, a organização
comunicou que será devolvido o
valor do dia, sendo possivel pedir
o reembolso até o dia 31 de
agosto nas lojas onde adquiriu
o bilhete.

Quanto ao último dia, 27 de
agosto, não existe qualquer can-
celmento, sendo que estarão
presentes em palco os grupos
IGGY POP, BAUHAUS, WOLMOT-
HER e LEGENDARY TIGERMAN.

O passe geral do EDP Vilar
de Mouros para 3 dias, está à
venda por 85,90€ e os bilhetes
diários custam 42,95€.

EDP Vilar de Mouros 2022… que cartaz

O
solar setecentista de
Requeijo, em Arcos de
Valdevez, reabriu

transformado em hotel de cinco
estrelas, num investimento de
4,1 milhões de euros que criou
35 postos de trabalho.

A nova unidade hoteleira do
grupo Luna Hotels & Resorts, a
segunda daquele operador tu-
rístico em Arcos de Valdevez, é
composta por 27 quartos e sui-
tes.

Doze quartos estão localizados
no edifício principal do solar,
classificado como Imóvel de In-
teresse Público e construído em
finais do século XVII. Os res-
tantes 15 quatros foram criados
nos terraços do solar, um imóvel
complementar, de estilo con-
temporâneo, ligado ao principal
por passagens subterrâneas.

Situado na antiga Quinta do
Requeijo, na margem esquerda
do rio Vez, na União de Fregue-
sias de Arcos de Valdevez (São
Paio) e Giela, a nova unidade
vai proporcionar uma resposta
“diferenciadora” aos turistas e
“qualificar a oferta” do concelho,

que “dispõe de alojamento para
cerca de 1.600 pessoas”, disse,
no início deste ano, o presidente
da Câmara.

O solar, situado no interior da
Quinta do Requeijo, é uma cons-
trução setecentista, que reflete,
nas suas opções arquitetónicas,
um dos modelos de casa nobre
que conheceu grande fortuna no
Norte do país (entre outros, Paço
de Calheiros e Paço de Bertiandos
em Ponte de Lima, e solar dos
Pinheiros em Barcelos)”.

As “duas torres, nos extremos
do edifício e ligadas entre si
através de um corpo mais baixo
e longitudinal, inscrevem a casa
de Requeijo nas denominadas
‘casa-torre’, de origem medieval,
mas cuja influência foi deter-
minante na arquitetura civil dos
séculos seguintes”.

Já a capela, implantada num
dos extremos da casa, liga-se a
esta através de um passadiço, e
é uma edificação mais tardia,
pois os elementos decorativos
são mais característicos de um
gosto rococó, da segunda metade
do século XVIII.

O imóvel foi adquirido, na
sua totalidade, pela Câmara Mu-
nicipal, com aprovação da As-
sembleia, em 1999. Chegou ain-
da a ser utilizado pela Associação
Nacional de Jovens Empresários
(ANJE) como centro residencial
de formação empresarial.

Solar já deu lugar a hotel de cinco estrelas
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D
e 18 a 21 de agosto, Vila Nova de Cer-
veira vai sofrer uma invasão viking. A
Festa da História vai realizar-se um

pouco por toda a vila, teletransportando os vi-
sitantes para uma viagem memorável aos cos-
tumes e hábitos vikings. 

Durante quatro dias, o mercado medieval,
repleto de cor e música, recria os hábitos e
as vivências da época e a arte que então se

produzia. Mercadores e artesãos enchem as
ruas, demonstrando ofícios. Encenações tea-
trais e animação de rua, com homens de ar-
mas, nobres, clérigos, homens e mulheres do
povo, revelam histórias do quotidiano. A
completar o cenário não podia faltar os
jogos tradicionais, o acampamento, os pas-
seios a cavalo, o tiro com arco para os mais
novos e as iguarias da época.

Vikings vão invadir Cerveira…




