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E
ste mundo lastrado por guerras e mi-
litarismo in crescendo apréstase a
presenciar un novo Mundial de Fút-

bol, neste caso en Qatar. Un evento que
normalmente paraliza ao planeta, sorte de
distración que provoca o deporte máis po-
pular e lucrativo do mundo. Pero que hoxe
observa outras realidades.

Este Mundial de Qatar é atípico. Primeiro,
polo país organizador, sen tradición fut-
bolística pero berce dos petrodólares que
dominan o fútbol global. Con todo, no de-
bemos pasar por alto que será o primeiro
país árabe en organizar este torneo. 

E igualmente será o primeiro Mundial
que se realizará en época invernal, do 20
de novembro ao 18 de decembro. Invernal
no hemisferio occidental menos no Cono
Sur, que estará en épocas estivais. Porque
en xuño e xullo, cando tradicionalmente
se realizan os Mundiais, o clima qatarí é
sumamente caluroso, insano para a práctica
futbolística nun pais desértico. Estes cam-

bios de calendario obrigan igualmente a
alterar o ritmo tradicional de competicións
futbolísticas a nivel internacional.

Pero é tamén atípico polas polémicas.
Qatar non é precisamente un país
líder en defensa dos dereitos hu-
manos. Todo o contrario. Exfut-
bolistas como Eric Cantona e Philip
Lahm, este último capitán da se-
lección alemá campiona do mundo
en 2014, han criticado con dureza
a celebración deste Mundial nun
país onde os dereitos laborais,
das mulleres e das minorías sexuais
son pisoteados toda vez a FIFA
precisa deses petrodólares para seguir ma-
nexando o gran negocio do fútbol. Pero
iso non evita as mensaxes reivindicativas.
Non é casual que, por exemplo, a selección
inglesa anunciara que xogará este torneo
portando brazaletes alusivos ao movemento
LGTBI.

É tamén un Mundial atípico tamén
porque unha selección, Rusia, foi previa-
mente vetada de participar por unha
guerra. Fútbol e política sempre estiveron
presentes, moitas veces da man e confor-
mando unha especie de simbosis. En canto
á politización dos Mundiais, lembramos o
de Italia 1934, monopolizado polo fascismo

de Mussolini como proxecto político. Ou o
de Arxentina 1978, celebrado en medio da
feroz represión e de desaparecidos da di-
tadura de Videla. Se ben con menos inci-
dencia se comparamos con estes exemplos
anteriormente descritos, Qatar vén a lem-
brarnos que a política sempre está presente

nun deporte de masas como o fútbol.
Precisamente polo atípico observo que

o entusiasmo global por este torneo, desta
vez, non é o mesmo que o vivido coas edi-
cións anteriores. Non hai a mesma pasión,
a ilusión por volver a vivir un Mundial que
paraliza ao mundo durante un mes. Pode
igualmente influír neste clima de certo
desalento o mundo violento en transfor-
mación que vivimos, cunha guerra en
pleno desenvolmento (Ucraína), outros
focos alarmantes (Taiwán, península co-
reana) e os ventos dunha recesión econó-
mica global en camiño.

Pero non esquenzamos que o fútbol é

un deporte e que
sempre é tamén
unha válvula de dis-
tración, principal-
mente en tempos
críticos como o ac-
tual. E que temos tamén que falar de
fútbol porque precisamente estamos ante
a máxima competencia por excelencia.

Favoritos para ser o vindeiro campión
do Mundo? Vexo a Arxentina e Brasil. Creo

que este Mundial irá a Sudamérica. Francia,
a actual campiona, está ao meu entender
nun final de ciclo. Non vexo que os galos
renoven o título conquistado en Rusia
2018. Bélxica e Inglaterra poden ser al-
gunhas alternativas interesantes. Alemaña
e España están en transición xeracional.
Uruguai, Croacia, Países Baixos, Senegal,
poden ser algunhas sorpresas que sempre
saen. Mención especial a ausencia de
Italia, por segunda vez eliminada de par-
ticipar nos Mundiais, algo igualmente
atípico a pesar de ser a actual campiona
de Europa.

Volve o Mundial, si. A festa futbolística
por excelencia. E volve tamén para distraer
a un mundo conmocionado. Pero, estamos
preparados para este Mundial atípico?
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O Mapamundi Por Roberto Mansilla Blanco

Qatar, ese Mundial atípico

"Pero é tamén atípico polas
polémicas. Qatar non é preci-
samente un país líder en de-
fensa dos dereitos humanos"

"Estamos preparados para
este Mundial atípico?"

E
stá chovendo en Ribas do Asneiro, as
pingas déitanse no caldeiro que puxo
o pai no fondo do corredor para

aproveitalas, esvaran polo tellado coma
xoaniñas en procesión, as pingas son re-
buldeiras, feitas de auga e luz. En ningures
chove coma no tellado da nosa cociña, alí
as pingas adormecen entre o fume de leña
de carballo e carolos de millo, baixan mor-
nas e sen presa, non queren esvarar, de-
lónganse saboreando os arrecendos do
touciño, do unto vello e dos chourizos ce-
boleiros, que rube dende o fumeiro ata as
tellas, coma o alento de Deus.

Eu, dende a xanela do cuarto grande,
miro cara o Asneiro, vai medrando de a
pouco, vexo as escumas que baixan ledas
do muiño, atoparse co río forte que flúe
da ponte con novos folgos. Parece un
mozo outra vez, a auga dálle vida, inxírelle
un sangue novo, e cando se xunta cas es-
cumas, erguese cara os abeneiros, garboso,
fachendoso, baril. 

Está chovendo en Ribas do Asneiro,
chove na Costa da Fonte, vexo chover na

eira, no hórreo e na figueira, sinto o arre-
cendo a figos, a leite mazada, a castañas
asadas e a túa suor papá, como arrecendes!
Ti arrecendes a agarimos e bicos, a mirada
de mel, arrecendes á Marela, á Ratina e
ao cabalo, á man na miña testa, ao colo
lene, arrecendes a amorodos e olivas,
arrecendes a choiva do outono, ás píntegas
e aos sapos que saen a saudarnos ás con-
gostras, arrecendes a palla e a herba seca,
aos toxos para estrar as cortes, arrecendes
tan ben papá, que eu morro polo teu
arrecendo!

Está chovendo en Ribas do Asneiro, e a
auga esvara paseniño polas tellas que ti
retellaches tantas veces, non ten presa,
demorase no teu arrecendo, como chove
no tellado da nosa cociña non chove en
ningures, as pingas déitanse na canal da
tella devagarciño, para encherse do teu
arrecendo, mentres eu devezo por ti, agora
as bágoas tamén me esvaran polas meixelas,
paseniñas, mirando medrar o Asneiro dende
o ventanuxo da Forxa, e véñenme os arre-
cendos dos paus quentes para tirar as

estelas de facer os
cestos, arrecendos
ao chan de terra e
ás espigas do millo,
ás mazás e ao viño,
á tarteira, á artesa
e ao pan do centeo
saído do forno.

Está chovendo no Asneiro, parece que
vai vir unha gran enchente, e vexo medrar
as augas xa por riba da ponte de Lamas,
chegan ao muiño, vés mollado papá, fuches
abrir o rego para que non entre a auga ás
cortes, e riste ao verme, arrecendes a
choiva papá, fasme un aceno para que
vaia para a cociña, hai un bo lume na
lareira, e quentas as mans, despois colles
as miñas pequeniñas entre as túas e fré-
gasmas, van quecendo de a pouco, de a
pouco, tamén o río vai medrando... de a
pouco, buscando a enchente... de a pouco. 

Eu tamén esvaro para xuntarme contigo
no Asneiro para sempre, de a pouco, de a
pouco vou esvarando, e mentres, devezo
polos teus arrecendos papá, polos teus
arrecendos as bagoas esváranme alongán-
dose cara o Asneiro, devagarciño, de a
pouco papá... de a pouco!

Andrómena da Choiva

Por Avelino Jácome



P
or tódolos medios tratasenos de in-
culcar que a non elección dos mem-
bros do consello do poder xudicial é

culpa do Psoe e do PP. Pois ben, aínda que
moitas veces non se pode estar de acordo
con algunhas actuacións do PSOE, neste
caso concreto, o PP é o único culpable sen
a mínima dúbida.

Este sistema de elección naceu nos
anos 80, por iniciativa dun deputado
vasco, Bandrés e ten algúns problemas,
mais é a que hai, e respectouse con go-
bernos de F. Gonzalez, Aznar, Zapatero e
Rajoy, sen que ninguén tratara de cambialo.
A que ven que o PP, tan constitucionalista
el, se negue a cumprila lei nesta lexislatura,
non nomeando os membros que lle corres-
ponde?. Nos catro anos que o actual Con-
sello Xeral do Poder Xudicial leva en fun-
cións, -deberían de substituírse ós 5 anos

de mandato-, o PP non fixo máis que
poñer desculpas, sendo a única razón un
interese partidista por manter no terceiro
poder do Estado a uns xuíces afíns que
compoñen a maioría do CXPX, que aínda
que non xulgan, nomean os xefes dos

principais tribunais españois, e estes son
os que xulgan moitos casos de corrupción
do PP, nos que moitos exdirixentes podían

ser condenados. É dun cinismo in-
finito a razón de que antes de que
se elixan ós membros do CXPX se
proceda a cambiar a lei de elección.
Porqué isto non o propuxeron cando
gobernaba Aznar ou Rajoy? A ex-
plicación é simple, porque daquela
tiñan maioría parlamentaria e podían
propoñer máis xuíces da súa ideo-
loxía para o Consello. Que se queira
cambiar unha lei, nunca pode ser
obstáculo para incumprila mentres
non se cambie, e sobre todo, cando
a queren adaptar o seu beneficio
exclusivo, pois a proposta de que

os xuíces elixan ós xuíces, non concorda
con un principio básico: “a xustiza emana
do pobo” e os xuíces, como os políticos
tamén teñen ideoloxía, por iso están agru-
pados en asociacións, conservadoras ou
progresistas. Dáse o caso que as conser-

vadoras, neste intre,
son maioritarias,
por iso ó PP lle in-
teresa este tipo de
elección.

Por certo, non é
verdade que os par-
tidos elixan ós xuíces que queiran para o
cupo que lles corresponde no CXPX. Téñenos
que nomear dentro dunha terna abundante
que lle propón os propios xuíces. 

A lei debería modificarse para que o
cupo de xuíces que elixen os partidos,
desa terna proposta polos xuíces, para
constituír o CXPX, fora exactamente pro-
porcional ó nº de deputados que teñen
os diversos grupos parlamentarios e non
como se fai agora, que se resume a unha
simple componenda entre o PP e Psoe, e
tamén tiña que figurar que unha vez
cumpridos os cinco anos de mandato, os
xuíces dimitiran automaticamente, e a
substitución fora obrigatoria nun prazo
dunha semana.
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O poder xudicial

Por Xosé-Bieito Coello Coello
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Xornal Cultural 
para o Lecer

C
omo todo traballo feito con cariño,
a restauración e as labores de
posta a punto dos muíños de Entre

Ríos e a Ponte, que xa tiñamos salvado do
seu estado ruinoso no ano 2002, nos pro-
porcionan a inmensa alegría de comprobar
como a contorna natural biosaudable de
Entre Os Ríos, recupera o seu esplendor de
antano, co valor engadido dos novos ser-
vizos achegados recentemente polo Museo
Casa do Patrón.

As recentes obras de restauración, con-
solidación e posta en marcha do Muíño de
Entre Ríos, en serio perigo de derrube pola
acción subterránea das augas, que levaba
preto de 20 anos sen funcionar, acometida
pola Casa do Patrón, que superaron os

7000 euros, invertidos en proxecto, permisos
e obras de consolidación e restauración
exterior e interior de paredes, arranxo e
reposición da maquinaria interna do muíño
(pechadoiro e rodicio) e limpeza de canles,
4755 dos cales serán aportados pola De-

putación de Pontevedra, a través da súa
liña de axudas ao Patrimonio Marítimo-
fluvial da provincia, así como a limpeza
das presas e de ámbolos dous, as labores
de mantemento realizadas no Muíño da
Ponte, e acondicionamento das pontellas
de entrada ao recinto, permitirán que os
muíños, por unha banda continúen reali-
zando as súas labores de moenda tradicional
dos “herdeiros” copropietarios dos mesmos,
aos que agradecemos a súa boa disposición
e colaboración nos traballos executados, e
sobre todo a súa musealización, para ser
utilizalos nas múltiples demostracións da
moenda tradicional en muíño de río para
os numerosos colexios e visitantes do
Museo que nos solicitan esta actividade.

Contemplando este fermoso e singular
conxunto, un decátase de que conta con
dous muíños ben restaurados, en perfecto
estado de funcionamento, coas súas presas
de acceso e saída de auga cheas e ben lim-
pas, a choiva caendo mansamente sobre as
copas das variadas árbores (ameneiros, bi-

dueiros, carballos, e
freixos), que contri-
búe dun xeito deci-
sivo a que o Asneiro
vaia acadando a nor-
malidade do seu cau-
dal, despois da intensa seca estival, así
como a que a natureza agrome por todas
partes, as mesas e bancos de pedra e
madeira listas para utilizar por veciños e
visitantes, a ruta homologada PR-G210,
que transcorre a carón do río, atravesando
este parque natural, un miradoiro con fer-
mosas panorámicas sobre o Pozo Negro, o
aparcadoiro de Os Muíños e todos os servizos
necesarios para gozar dos elementos máis
auténticos da Galicia enxebre e profunda.

En definitiva, un verdadeiro paraíso no
que paga a pena vivir, coa firme convicción
de que todo este traballo resulta necesario
para manter vivo este inmenso patrimonio
natural que con tanto esforzo nos transmi-
tiron os nosos antepasados, do que podemos
e debemos sentirnos ben orgullosos.

Todo volve funcionar no 
Val do Asneiro



E
stava imaginando se Montesquieu
teria pensado sobre a possibilidade
do desequilíbrio entre os três pode-

res (mais bem o poder único e a divisão
de poderes como diversidade de funções)
e incluso sobre a existência de um quarto
poder, o da imprensa. No caso do Poder
Judicial espanhol constatamos como de
um Poder Judicial sumiço com a Ditadura
passou agora a imiscuir-se na governanza,
no que as próprias cúpulas das Associações
judiciais assumem funções de partidos po-
líticos com manifestos similares aos dos
partidos de direitas magnificados por uma
imprensa notoriamente parcial e informes
policiais claramente tendenciosos.

E vem todo esto a conto dos recentes
feitos relativos á última causa judicial ar-
quivada que se seguia contra o ex-alcaide
ourensam Francisco Rodríguez, na chamada
“Operación Pokemon”, iniciada no ano
2012; toda aquela magna operação, com
diversas pezas processuais que se trami-
tarem durante dez anos com resultado de
arquivo em todos os casos (o arquivo co-

rresponde á inexistência absoluta de prova)
contra a totalidade dos encausados (em
Ourense os concelheiros do BNG e do PSOE
no governo bipartito constituído). O início
das atuações judiciais foram do mais hu-
milhante com detenções a dessora, traslado
a calabouços de outras Comissarias de po-
licia, grandes titulares nos jornais galegos
e do Estado, dias e dias de novas na im-
prensa com fotografias e os resultados ca-
tastróficos não só para os encausados que
também, como dize Francisco Rodríguez,
“a Pokemon sumiu ao governo (municipal)
da terceira cidade de Galiza no caos”. Pois
não tenho noticias de que o Poder Judicial
pedisse desculpas aos afetados não só
polo erro que também polos dez anos de
angustia e de exposição ao escarnio público
e sem que os jornais da totalidade do
Estado e de Galiza publicassem com o
mesmo destaque e insistência o definitivo
e total arquivo, pondo de relevo o enorme
disparate de uma acusação sem fundamento
e o perigo que corremos qualquer cidadão
de sofrer injusta perseguição pola Justiça

(destacar que a maioria dos perseguidos
eram pessoas situadas na esquerda e no
nacionalismo políticos). A juiz que oca-
sionou todo o dislate segue a gozar das
suas prebendas profissionais em outro jul-
gado. Este é o Poder Judicial no que po-
demos confiar, que não tive nem a galhardia
de pedir desculpas a todos os prejudicados
por um processo cheio de falsidades sem
por os médios para evitá-lo.

E se esta noticia removeu minha me-
moria, podo referir-me igualmente as Di-
ligencias 79/16 do Julgado de Instrução
6 da A.N.,  seguidas contra Podemos por
suposta finanzação irregular no que a NA
ordenou o arquivo e no que todo era pre-

visível pois o Jul-
gado fica em mãos
do controvertido
juiz Garcia Caste-
llón, que tem no
seu historial ha-
ver-se negado a ci-
tar ao capitam de
corveta da Armada Arxentina, Silingo,
acusado de varias desaparições; inibir-se

no caso contra Pinochet; acei-
tar reintegrar-se ao Julgado
no que se tramitavam temas
de corrupção contra o PP
para apartar ao juiz que in-
tervinha, Juan Eloy Velasco,
“pouco manipulável”, revo-
gando todas as medidas pro-
visionais ditadas; arquivar
causa contra o “emérito” e
causa contra o Pte. da Region
de Murcia, o popular Pedro
Antonio Sánchez; rejeitar in-

vestigar os vínculos existentes entre Vi-
llarejo e Inda; exonerar a Repsol e Caixa-
bank por espiar ao chefe de Sacyr, Luis
del Rivero; exonerar á Sra. Cospedal no
caso Kitchen, Tampouco há desculpas nem
noticias de imprensa.

T
emos a sensación de estar en caída
libre, no repaso desa indignación
pasiva que se foi acumulando silan-

deira e que permite, polo que se vai
vendo, que os pensamentos extremos e
antidemocráticos tamén teñan aquí ca-
bida. Fanse ver por medio de enganos e
postulados fascistas que emerxen nova-
mente perturbando o encontro das diver-
sidades, coas súas discusións e leas,
buscas de entendemento, ese que ás
veces tan limitado que nos habita. Si,
saen dese fondo escuro que pensabamos
esquecido e morto. Xorden satélites e vi-
sionarios da pólvora cos seus esperpentos
anti-todo, mesmo antisociais para desfa-
cer e dividir, para corromper. Queren pre-
sentarnos os seus pensamentos xa
demostrados baleiros e corruptos, na im-
posición e sen fundamento veraz. O peor
de todo é que teñen quen lles atende e
escoita, quen se deixa levar dos cantos de
serea. Persoas cansas deste deambular po-
lítico que non sabe protexer aos colecti-
vos sociais máis deprimidos, con audacia

e valentía, sen atender voces que deses-
timen a idea de corrixir os males que nos
envolven. Normalmente estamos envoltos
en leis e burocracias de fastío, incapaces
de saír, neste tempo crítico e absoluta-
mente perdido, das compensacións, dis-
traídos das curas necesarias e do sentido
común, tan necesario como ausente. Pa-
peis e normas, orde e contraorde, falta de
estímulos que se foron perdendo entre
festas e celebracións que ocultan enga-
nos, cos certificados dos certificados, as
mentiras e ofensas de galería no medio de
frases lapidarias e de salón.

Están aí, xa os vemos como se multi-
plican. Son como unha praga que se es-
tende. Aí está o triunfo da ultradereita e
dos xenófobos. Algo que parecía imposible,
despois das que fixeron e que aínda ecoan
no ar, nunha nube negra de ignominia
que imposibilita a nosa recuperación na
cordura. Si, é tan difícil construír! E veñen
cunha onda de neofascismo que inclúe o
insulto e mala educación, provocando e
coas súas singulares probas de poder para

acabar con todo, violentamente, ofendendo
constantemente e creando novos cadros
de candidatos. Que doado é destruír. Ese
é un mal que é consecuente coa falta de
memoria. Todo isto pasa por culpa de non
lembrar, de desfacerse dos datos que a
nunca incontada historia podía deixar
como aprendizaxe de relevante necesidade.

Así imos, vendo como imposibilitan o diá-
logo das outras forzas nos parlamentos,
creando inimizades, envexas, imposibili-
tando desde os escanos calquera signo de
boa práctica ou educación. Xogan a ese

patriotismo aparen-
te que está lonxe
da exemplaridade,
ese que a eles mes-
mos lles paga moito
a pena -en estímu-
los pecuniarios-
pero que nega a participación e igualdade,
ese que se alimenta de culpables nos
demais grupos da oposición, ese que chega
a amosarse neutral ou contrario mesmo
nos casos evidentes de verdugos e vítimas,
nesa cultura anti-humanista de ordenar
clasificando, esa que se alimenta dos fra-
casos e da incapacidade previa en casos
novos e extremos. Son anti-europeístas e
homófobos, contrarios á democracia e ao
recoñecemento dos pobos, mesmo anti
autonomistas e anti toda orde de igualdade
e xustiza social. Son inimigos dos inmi-
grantes e alimentan sempre a violencia de
xénero. Con toda a cara.

Pois están aí, e gañan eleccións e
teñen moita xente convencida, exércitos
con proclamas de violencia, veñen para
fragmentarnos aos que non pensamos
coma eles, dividirnos para ameazar e con-
vulsionar esta sociedade que comezaba
quizais a andar buscando a luz.

O FARELO | Novembro de 2022IV

Opinión

Que doado é destruír

Por Baldomero Iglesias Dobarrio, Mero

Por Nemésio Barxa.

Poder judicial e cidadãos
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D
o mesmo xeito que cada vez que
se actualizaron as pensións, unha
vez abandonada a práctica de

arrefrialas ou conxelalas ao 0,25%, hoxe
tronan faladoiros, medios de comunicación
(a maior parte propiedade ou prestatarios
da Banca), medios económicos, e mesmo
a dirección do Banco de España, pre-
goando unha quebra segura e “futura” do
sistema.

Hai uns anos reflexionei sobre o tema,
así que retomo argumentos da época Za-
patero, cando crecía a hucha das pensións,
e da de Rajoy, cando os seus gobernos
procedían ao espolio do fondo de reserva
da Seguridade Social, usándoo para pro-
gramas absolutamente alleos ao seus ob-
xectivos.
Explicación teórica en termos de pa-

rábola.-
Había unha vez un país moi próximo e

bastante desenvolto no que, ao dispoñer
de moi bos enxeñeiros e técnicos, mediante
avances técnicos e innovación foron subs-
tituíndo, aos poucos, os 20 millóns de
traballadores por robots e os seus opera-
dores. Primeiro só foron necesarios 17 mi-
llóns de operarios, despois 15, ou 10, e
por último lograron un sistema de produción
tan eficiente que eran suficientes uns pou-
cos miles de supervisores e mantedores
do sistema para que a riqueza producida
non só non diminuíse, senón que crecese
mediana e razoablemente ano a ano. O

país atopábase entre aqueles que tiñan
un sistema de distribución da riqueza pro-
ducida bastante xusto, e iso permitía que
a maior parte da poboación tivese unha
razoable sanidade, acceso á educación e á
cultura e mesmo que aqueles que non se
atopaban en activo, pola súa idade ou
condición física ou mental, gozasen do
froito do producido. É dicir que “o impor-
tante non era, non é, por cuantos prodúcese
a riqueza, senón canta conséguese entre
todos e como se reparte” 
Explicación práctica e exemplos con-

cretos, sobre datos oficiais.-
O goberno de Zapatero comezou, en

2004, cunha España cuxa produción de ri-
queza anual (PIB) cifrábase en 861.000
miles de millóns de € e unha débeda de
400.000 M€, e terminou o seu mandato
en 2010 cun PIB de 1.081.000 M€, e
unha débeda (despois unha revisión por
goberno Rajoy) de 568.000 M€, en 6 anos
o PIB subiu un 26%, e a débeda un 42%.
Os gobernos de Rajoy, deixaron en 2018
un PIB de 1.203.000 M€ e unha débeda
de 1.208.000 M€, ou sexa, a riqueza subiu
un 4% nun período de 8 anos, e a débeda
un 112%. Co actual goberno o PIB chegou,
en xuño deste ano, a 1.295.000 M€ e a
débeda a 1.475.000 M€, é dicir, en 4 anos
(pandemia e guerra incluídas) o PIB crece
un 7,6%, e a débeda un 22 %.

Poderiamos pensar que foi o gasto en
pensións no que España foi xenerosa en
exceso, polo que tivemos que endebedarnos
tanto, pero as cifras oficiais xusto antes
do nefasto 2020, non contan iso. Miremos
á nosa contorna próxima, excepto en
Irlanda, a prestación social con maior pro-
porción de gasto é a xubilación e para o
conxunto dos países UE que utilizan o €,
estimábase nun 11,1% do PIB, aínda que
a diferenza entre países é importante.
Grecia e Italia son os países que presentan
o maior gasto cun 13,6% do PIB, séguenlle
Finlandia (12,8%), Francia e Austria
(12,7%), e Suecia (12,4 %), Italia ostenta
a maior proporción de persoas maiores da
UE. No extremo oposto atópase Irlanda,
coa poboación máis nova da UE, o seu
gasto era tan só do 4,6% do PIB. España,
cun nivel medio de envellecemento respecto
ao resto de países da UE, destinaba o
9,6% do PIB. Vexamos pois en que se vai a
riqueza. O Banco de España cifrou as
axudas públicas á banca en 61.366 millóns

de €, aínda
cando Bruxelas
sobe a cifra das
axudas de Es-
tado ata preto
de 100.000, ao
sumar avais e
outros elementos. Recuperouse o 5 ou 6
%, é dicir, sendo prudente, ata a data cada
ano a repercusión foi do 1,1 % do PIB. E se
temos que crer aos Orzamentos Xerais do
Estado os intereses da débeda ao seu cargo
pasaron da contorna do 2% (época Zapatero)
a case o 3,5 % do PIB (época Rajoy), e
este ano estímase no 2.15%. Como a débeda
no seu maior parte está en mans da Banca,
pódese asegurar que directamente vía axudas
ou indirectamente, vía pago de intereses
de débeda, os españois bombeamos desde
2010 máis dun 2,5% adicional da nosa ri-
queza producida á banca. Para comparar,
no seu conxunto a banca recibe ano a ano
máis que o que se destina a educación.
Non contamos que, entre todos, vía Banco
Central Europeo, ata fai un par de meses,
prestamos o diñeiro en torno ao cero por
cento aos mesmos bancos que nolo prestan
a particulares e empresas a uns xenerosos
8 ou 9%, se somos bos clientes, ou ao 20
% se usamos o crédito vía tarxeta. En re-
sumo, as axudas á Banca, hoxe cun case
imposible retorno, suman como para pagar
todas as pensións durante un ano comple-
to.

Queda demostrada a ensinanza da pa-
rábola, crecer ao 3 ou ao 5% está ben, fa-
celo ocupando a 20 millóns de activos
mellor, que só a 17 millóns, pero o impor-
tante non é, por cuantos prodúcese a ri-
queza, senón canta conséguese entre todos
e como se reparte.
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Por Isidoro Gracia Plaza

A inviabilidade das pensións e
outros contos de medo

H
oubo un tempo ancestral no que
os Reis  aseguraban que os seus
privilexios  procedían do dereito

divino. Deus  puxéraos no máis alto de
forma máxica,  como por arte de encanta-
miento. Non  se lle podía esixir  respon-
sabilidade polos seus actos: era a
divinidade na terra e xulgar ao rei era tan
irrealizable como xulgar ao mesmo Deus.
A  inviolabilidade real é  un vestixio  da-
quelas  crenzas.   

A  sociedade democrática actual parte
de visións moi distintas. Os cargos estatais
non deben os seus posto  a ningunha dei-
dade sobrenatural, senón que están fun-
damentados na lexitimidade democrática.
Cada persoa conta  cun voto para elixir
aos seus gobernantes. Os dereitos e deberes

desenvólvense dende o principio de igual-
dade ante a lei. A partires  de aí, podemos
expoñer unha premisa difícil de cuestionar
para calquera demócrata: todos os cargos
públicos deberían actuar con transparencia,
rendir contas e dar explicacións da súa
xestión. 

Este axioma non debería contemplar
excepcións. Debe aplicarse aos alcaldes,
os presidentes autonómicos ou ao  presi-
dente do  gobierno. E tamén ao xefe do
Estado, tanto nunha república como nunha
monarquía parlamentaria. Só se pode  de-
fender o contrario si se invoca o arcaico
dereito divino dos reis, como se continua-
ramos na Idade Media. Resúmeo moi  ben
José Antonio Zarzalejos, xornalista mo-
nárquico de prestixio e nada sospeitoso

de revolucionario, cando indica que unha
monarquía parlamentaria carece de sentido
si non actúa con transparencia, austeridade
e exemplariedade responsable.

Por exemplo, se  cualquera cargo político
debe presentar unha declaración de bens,
coa finalidade de prevenir incrementos pa-
trimoniais fraudulentos, sería conveniente
que o Xefe do Estado fixera o mesmo. Se

calquera organismo pú-
blico debe divulgar
como executa seus or-
zamentos. Non se acaba
de entender que a Casa
do Rei poida actuar
cunha opacidade na
xestión  económica do
diñeiro público que re-
cibe. Si calquiera go-
bernante debe respon-
der penalmente por per-

cibir un soborno, representa unha carta
branca moi inquietante que o Xefe de
Estado sexa inviolable e poida quedar
impune si perpetra  exactamente á mesma
conducta. Como sinala Andrés Boix, deter-
minados brindaxes  son dubidosamente
conciliables coas  tendencias normais nunha
democracia.

Tomada de eldiario.es (21/10/2022)

O dereito divino do rei inviolable

Por Joaquim Bosch
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O
VIII Coloquio Luso Ga-
laico sobre a saudade,
celebrouse no Liceo de

Ourense dentro dunha programa-
ción que tamén suma sedes en
Porto, Santiago e Amarante. A
xornada contou coas interven-
cións de Afonso Vázquez-Monxar-
dín coa charla “A presença de
Portugal na Revista Nós”; Juan
Manuel Casares que falou sobre
“Florentino López Cuevillas, home
da Xeración Nós”; Manuel Cal Gon-
çalves que o fixo sobre “A saudade
e a morrinha em Julio Dantas”; e
Luis Manuel García Mañá que se
referiu a “Unha jornada inesque-

cible, o día da inauguraçao do
monumento em Ourense ao Padre
Feijóo”. Ademais, celebráronse
dous paneis de expertos. 

O VIII Coloquio Luso Galaico
sobre a saudade, que contou nesta
edición co I Encontro de Filosofía
e Cultura Luso - Galaico, rematou
en Santiago, organizado polo Ins-
tituto de Filosofía Luso-Brasileira,
a Universidade de Santiago, a
Universidade do Porto, a Univer-
sidade de Oviedo, a Câmara Mu-
nicipal de Amarante, Associaçâo
Impulsionadora da Casa da Luso-
fonía e o Centro Portugués de
Vigo.

VIII Coloquio Luso-Galaico
sobre a saudade

Constantino Iglesias e  Bernardino Cervantes, presidente do Centro Portugués
de Vigo.

O
s concellos do Pereiro
de Aguiar e San Cibrao
das Viñas instalaron, de

xuño a setembro, 8.034 placas
identificativas cos números mu-
nicipais. Desde outubro non hai
ningunha dirección imposible de
atopar no Pereiro e San Cibrao.
Ambolos dous municipios de-
senvolveron unha aplicación
pioneira de xeolocalización de
todos e cada un dos inmobles
dos seus municipios. En total
colocáronse 3.585 placas físicas
en San Cibrao e 4.449 no Pereiro
que están asociadas a unha lo-
calización web para chegar nun
“clic” a calquera dirección des-
tes concellos.

O proxecto, cun investimento
de preto de 140.000 euros, fai
que “pasemos de ter unha eiva
a ser pioneiros”, indicou Luís
Menor Pérez, alcalde do Pereiro.
Pedro Fernández, rexidor de San
Cibrao, destacou a “sustancial
mellora” que esta iniciativa apor-
tará tanto a profesionais como
a particulares. 

O proceso de creación, “en
tempo récord”, precisou de varios
pasos: crear unha cartografía

actualizada, homexeneizar a nu-
meración e  desenvolver o visor
web. Esta ferramenta está dis-
poñible nas páxinas web dos
municipios e funciona dun xeito
moi similiar a “Google Maps”. O
usuario introduce unha dirección
aproximada e a aplicación calcula
a ruta máis adecuada para chegar
ao destino seleccionado. A car-
tografía foi enviada ao Catastro
e a Google así como ós servizos
de emerxencia e distribución de
paquetería, para que desenvolvan
con máis eficacia o seu traba-
llo.

Cada un dos máis de doce
mil veciños de cada concello re-
cibirán nos próximos días na
súa casa unha carta na que se

lles explica o funcionamento
desta ferramenta -dispoñible tan-
to para ordenador como para
móbil-, na que irá incluído un
código QR que os levará direc-
tamente ao visor da ferramenta,
concretamente á ubicación exacta
da súa vivenda ou negocio.

Os creadores da aplicación
subliñaron tamén como unha
das potencialidades que “pódense
engadir cantas capas se queira”.
Podería facerse unha foto dunha
luminaria que non funciona e
que o concello soubese inme-
diatamente onde se atopa, para
poder reparala no menor tempo
posible. Outra posible aplicación
será engadir todos os recursos
turísticos dos concellos.

Os inmobles do Pereiro e San Cibrao
están xeolocalizados

Presentación da iniciativa novedosa na provincia de Ourense.

A
denominación de orixe Ri-
beiro participou  nos
showrooms organizados

por Vidivinos no País Vasco cun
túnel dos viños  en representa-
ción de 18 adegas a través dos
seus viños brancos.

O día 18 de outubro celebrouse
no estadio San Mamés de Bilbao
enfocado a profesionais do sector,
como distribuidores, hostaleiros,
catadores, así como amantes do
mundo do viño da capital biscaíña.
O xoves, día 20, repetíase a
mesma participación nunha nova
edición de Vidivinos, nesta ocasión
no estadio de fútbol de Anoeta,
en San Sebastián.

O principal obxectivo da par-
ticipación neste acto foi promo-
cionar e reforzar a marca Ribeiro

fóra de Galicia, mostrando aos
asistentes viños singulares, finos
e elegantes, con marcada perso-
nalidade e diversidade, así como
o coñecemento das súas varieda-
des autóctonas, como Treixadura,
Albariño, Godello e Loureira.

Os 18 viños participantes foron:
Antonio Montero Autor, A Telleira
Parcelas, Casal de Armán, Catro
Parroquias, Cunqueiro III Milenium,
Eduardo Bravo, Eduardo Pena, O
Patito Feo Treixadura, Leira Viñoa,
Gran Alanís, Pazo Tizón, Ramón
do Casar Nobre, Renacido, Señorío
do Lancero, Siah, Val de Souto
Treixadura, Vilerma e Viña Costeira,
cuxas adegas buscan afianzar e
incrementar a súa presenza co-
mercial en Euskadi. 

O presidente do consello re-

gulador, Juan Manuel Casares Gán-
dara, comenta que “coa nosa par-
ticipación nos dous eventos, pui-
demos mostrar os nosos viños e
as súas características a máis de
150 profesionais vascos, onde
gozaron da forma de sentir e de
bo saber facer que caracteriza a
nosa vitivinicultura no Ribeiro.”

O consello regulador continúa
desta forma a súa misión, parti-
cipando en actividades baseadas
no desenvolvemento de negocio
das adegas nas zonas máis im-
portantes de consumo nacionais,
mantendo a cota no seu mercado
vocacional, Galicia, e abrindo e
reforzando mercados en todo o
mundo.  

Vidivinos trátase de eventos
realizados para dar difusión do

viño ao longo e ancho da xeografía
española, especialmente enfocados
ao canle HORECA. Pretende xerar
encontros entre adegas e profe-
sionais da hostalería, restauración
e tendas especializadas como can-
le fundamental para que se poidan
dar a coñecer os viños ao público
final. 

A Denominación de Orixe Ri-
beiro é a máis antiga de todas as
existentes en Galicia. Da época
dos romanos xa se teñen referen-
cias da produción de viño nesta

zona. En canto á súa produción,
a Treixadura é a uva branca pre-
dominante, a máis característica
desta denominación de orixe, pero
tamén hai outras variedades como
Godello, Albariño, Loureira, Lado,
Torrontés e Caíño Branco para a
elaboración dos seus afamados
viños brancos, que supoñen o 92
% da produción. O 8 % restante
ten como protagonista a uva tinta,
coas variedades Brancellao, Ferrón,
Sousón, Caíño Longo, Mencía, Caí-
ño Tinto e Caíño Bravo.

O Ribeiro foi catado en Vidivinos 
de Euskadi

Catadores en Donostia.
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O
Consello da Xunta
aprobou o novo
mapa galego de

xeodestinos turísticos de
Galicia, elaborado por parte
de Turismo de Galicia en co-
laboración cos concellos,
ao que se suman 12 novos
xeodestinos ata acadar 26
áreas xeográficas diferen-
ciadas.

A través deste documento
preténdese afondar na posta en
valor dos xeodestinos como polos
de desenvolvemento turístico no
eido local e como axentes coor-
dinadores e executores dunha
xestión holística de destino para
todo o territorio que abranguen.

Os xeodestinos turísticos de
Galicia, son áreas ou espazos
xeográficos que comparten unha
homoxeneidade territorial baseada
nos seus recursos turísticos na-
turais, patrimoniais e culturais,
con capacidade para xerar fluxos
turísticos e que, xunto coa súa
poboación, conforman unha iden-
tidade turística diferenciada e

singular que están en contínua
evolución.

Na área xeográfica da Ribeira
Sacra están os concellos de: Bó-
veda, Carballedo, Castro Caldelas,
Chandrexa de Queixa, Chantada,
Esgos, Manzaneda, Monforte de
Lemos, Montederramo, Nogueira
de Ramuín, Pantón, Parada de
Sil, Paradela,  A Peroxa, A Pobra
de Trives, A Pobra do Brollón,
Portomarín, Quiroga, Ribas de Sil
e O Pereiro de Aguiar. Coa incor-
poración deste concello ourensán
“reparase unha inxustiza cometida
coa exclusión feita xa hai unos
anos, e volvemos ao noso territorio

natural onde por xeografía,
cultura e patrimonio nos co-
rresponde estar” dixo Luís
Menor Perez, alcalde do Pereiro
de Aguiar.

“Volvemos a formar parte
da Ribeira Sacra. Remata, por
tanto, unha situación inxusta
que nos privou desde destino
turístico, cos perxuicios que
ela conlevou, logo de que O
Pereiro fose un dos concellos

fundadores da mancomunidade
que deu orixe a mesma e que in-
cluso chegou a presidir durante
varios anos”, lembra o rexidor.

“Con esta incorporación, os
beneficios son indudables para
ambalas dúas partes. Para o noso
concello desde o punto de vista
de promoción turística e dinami-
zador de servizos que se verán
moi beneficiados de formar parte
deste territorio. Tamén para a
Ribeira Sacra ao incorporar un
concello que aportará moitos re-
cursos para facer da Ribeira Sacra
un destino turístico un pouco
máis forte”, conclue o alcalde.

O Pereiro de Aguiar volve formar parte da Ribeira Sacra

O Pereiro presidiu a “mancomunidade de mu-
nicipios da Ribeira Sacra ourensá”.

Mapa dos xeodestinos turísticos de Galicia. 
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Andaina por Bentraces

E
n Barreiro, Bentraces, celebrouse un
xantar no que participaron 150 co-
mensais. Foi ao rematar un perco-

rrido de 17 quilómetros (para cabaleiros e
ciclistas) e de 10 quilómetros para cami-
nantes por Ponte do Freixo, Pereira de
Montes e Bentraces. Organizaou a asocia-

ción cultural Camiño Termal, a aosciación
de vecinos San Bieito, a asociación gas-
tronómica Fon Fon,  a BBT de Bentraces e
a asociación de Cabaleiros de Barbadás.
Os comensais degustaron empanada, ca-
llos, churrasco, sobremesas, viños, café e
licores. E, por suposto, castañas.

Xantar logo do percorrido camiñando, en bicicleta e a cabalo.Cataláns en O Capricho

A
na Shelly e os seus amigos, catro
de Barcelona e dous de Girona, vi-
ñeron facer o Camiño de Santiago

pola Vía da Prata. Estiveron unha semana
pola provincia de Ourense. Dixeron que
voltarían aínda que non sexa Ano Xaco-

beo, xa que logo, quedaron “namorados”
de Galicia. En O Capricho degustaron co-
mida galega cociñada por María Jesús e
servida por Manuel, sevillano de pura
cepa. Ana veu buscando as súas orixes xa
que ten una avoa en Xinzo de Limia.

Cataláns que viñeron a Ourense por primeira vez.

Os Vispo na Barbería

T
amén degustaron castañas ouren-
sáns Andrés Vispo e familia. Neste
caso na tapería Barbería da rúa do

Paxaro de Ourense. Foi ao remate do xan-

tar composto de xoubiñas, berberechos,
zamburiñas, ovos rotos con solomillo, ba-
callau crudo macerado e tarta de queixo.
Tamén licor café.

Familia Vispo na Barbería, con  Pepe “callos” e O Chato.
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F
elix, Susa, Pampín e Xurxo celebran,
no bar O Pereiro, a inclusión do seu
concello no xeodestino turístico Ri-

beira Sacra. De feito, tódolos sábados unha
pandilla de doce veciños reúnense neste bar
para degustar o polbo que chega do Carba-
lliño, máis a empanada, chourizos e outras
viandas que aporta o bar. Con bo tempo dis-
frutan na terraza e cando chove, no interior
do local.

Pena Vixía Auriardente

N
a Praza de Pena
Vixía, no casco
vello de Ourense,

celebrouse a 21 edición do
magosto popular organizado
por Antonio Pereiras Pena-
bad. Participaron comensais
procedentes de Vigo, Ferrol,
A Coruña, Valdoviño, As

Pontes de García Rodríguez,
Santiago, Cabanas (Ponte-
deume) e Ourense. O menú
consistiu en entrantes,
polbo, carne ó caldeiro,
viños Mencía e Godello, so-
bremesas, café e licores. As
castañas foron acompañadas
de chourizo e caldo. 

Os participantes antes de facer o percorrido polas rúas da cidade.

De celebración
no Pereiro

Programa do Magosto 
en Ourense

V
nres día 11 as 12.00 horas  Ruada de gaiteiros e ca-
bezudos. 17:00 Animación de rúa coa charanga Me-
kánica no Casco Vello. 18.00 h Magosto tradicional:

Bolo preñado, auga ou viño por 1 € e castañas gratuítas na
Praza Maior. 18.15 Ruada de gaiteiros e cabezudos. 19.00 h
Concerto “Brañas Folk”, cos convidados: Orfeón Treixadura
e Pancho Álvarez, na Praza Maior. 20:00 espectáculo itine-
rante “Lume” nas rúas da zona histórica. 22:00 a 00:00 Ani-
mación de rúa coa charanga Támega, no Casco Vello. Baile
coa orquestra Panorama na rúa Progreso.

Sábado día 12: 12.00 Ruada da banda de gaitas da Car-
balleira no Parque San Lázaro- rúa do Paseo- Praza Maior.
13.00 Concerto da Banda de gaitas da Carballeira na Praza
Maior. Domingo día 20, XLV Edición da Carreira Pedestre
Popular San Martiño.



OConcello do Pereiro de
Aguiar sigue a ser o pri-
meiro da provincia de

Ourense en renta per cápita. Xa
son varios anos liderando esta
clasificación que avalan a forta-
leza socioeconómica do  Conce-
llo, ocupando un lugar destacado
en Galicia.

Este ano  os datos reflicten
unha merma de ingresos, ao verse
moi afectados pola crise do Covid
que lastrou  fortemente os resul-
tados das empresas e  os salarios
(ERTES), “polo que estamos to-
talmente seguros  que en vin-
deiros  exercicios  se van a me-
llorar moito e consolidaremos
aínda máis este posto de privile-
xio”, segúndo o rexidor Luís Menor
Pérez.

Pese a estas boas cifras, que
se unen a outras tamén positivas
(aumento de poboación, afiliados
a seguridade social,  tasas de
ocupación superiores ás de antes
da pandemia, apertura de novos
negocios e empresas, altos niveis

de actividade inmobililiaria…)
“apostamos fortemente polos ser-
vizos sociais do Concello para
atender aos veciños con dificul-
tades”, dí o alcalde. “Este datos
dannos alentos para seguir tra-
ballando como ata o de agora
sen perder de vista o nosos orixes
e aos nosos veciños que son sem-
pre o centro das nosas actua-
cións”, remata Luís Menor.
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A
Consellería de Infraestru-
turas e Mobilidade vén de
iniciar a execución das

obras das novas sendas na Medo-
rra e Paiseo, nos concellos do Pe-
reiro de Aguiar, San Cibrao das
Viñas e Paderne de Allariz, que
suporá un investimento de un
millón de euros.

As actuacións, cun prazo de 6
meses, centraranse nas zonas que
carecen de espazo para o tránsito
de peóns, mellorando a seguridade
viaria aos veciños e facilitando
os seus desprazamentos a pé, ao

tempo que se revalorizan as zonas
polas que pasan.

A intervención prevé a cons-
trución de dous itinerarios peonís
na marxe esquerda da estrada OU-
101 que sumarán en total 2,8
qms. No caso do itinerario na Me-
dorra discorrerá polos tres conce-
llos, e na senda do Paiseo, polo
concello de Paderne de Allariz.

A senda da Medorra terá unha
lonxitude de 2,1 qms. transco-
rrendo na súa meirande parte
polo municipio do Pereiro de
Aguiar. O itinerario comeza ao

pasar o cruce co regato de Pazos
e transcorre pola marxe esquerda
ao longo do Parque Tecnolóxico
de Galicia ata chegar ao termo
de Paderne. Neste treito de ac-
tuación prodúcese o cruzamento
coa outra vía da Xunta, a estrada
OU-537, onde esta senda solaparía
en execuciónna contorna dos par-
ques empresariais.

O itinerario de Paderne de Alla-
riz iníciase á altura do núcleo de
Cascarreira, onde rematan as bei-
rarrúas actuais, e continuará ata
as proximidades do Paiseo, cunha

lonxitude de 640 metros.
Tamén se executarán muros de

sostemento do terreo no treito
da Medorra, traballos de sinali-
zación, reposición de servizos e
preinstalación de alumeado pú-
blico, ademáis da adecuación de

tres paradas de autobús ás que
se dotará de tres novas marque-
siñas.

As intervencións contan con
financiamento da Unión Europea
dos fondos Feder 2014/2020 e
dos fondos REACT EU.

Sendas para O Pereiro de Aguiar, San
Cibrao das Viñas e Paderne de Allariz

A Xunta está a executar 16 qms. de itinerarios cun orzamento de 7,1 M€.

O Pereiro sigue a ser o
primeiro concello ourensán

en renta per cápita

Luís Menor Pérez, alcalde do Pereiro
de Aguiar.

Primeiro obradoiro Pereiro-San Cibrao

A
unión dos concellos do
Pereiro de Aguiar e San
Cibrao das Viñas entorno

ao proxecto de obradoiros per-
mitirá formar aos  veciños selec-
cionados e acometer obras de
interese xeral para para  a veci-
ñanza.

Con dous módulos formativos,
en  albanelaría e xardinería, 20
alumnos formaranse durante un
ano co obxectivo de mellorar a
súas capacitacións e favorecer
a súa empregabilidade. A Xunta
de Galicia financia con preto
de 504 mil euros a formación e
as actividades a desenvolver
polos alumnos que conforman
o obradoiro. Tamén están a de-
senvolver os seus traballos os
alumnos do obradoiro da man-
comunidade que están   aco-
meter a recuperación de fontes
e lavadoiros na parroquia de
Vilariño por onde empezaron
os seus traballos.

A formación dirixida a mellorar
as súas capacidades e emprega-
bilidade será teórica a práctica.
A iniciativa vai a permitir  obras
de recuperación e mellora de
zonas verdes así como un im-
portante plan de recuperación

do patrimonio etnogáfrico que
chegará a prácticamente todos
os recunchos dos dous concellos.
Fontes, lavadoiro e, escolas an-
tigas.

O obradoiro é un dos moitos
proxectos nos que os dous con-
cellos, de características moi si-
milares, e que sumamos mais de
12.500 veciños , están a abordar
de xeito conxunto: A numeración
e xeolocalización de inmobles,
os servizos de apoio ao acceso
a vivenda e a senda peonil da
estrada OU -101 a altura do par-
que tecnolóxico, son algas dos
máis importantes que están exe-

cutando.
Ademais do obradoiro dos

dous concellos, O Pereiro forma
parte da mancomunidade de
concellos de Ourense. A mesma
conta tamén cun obradoiro de-
nominado Terra de Mosteiros que
empezaron os seus traballos no
Pereiro. Concretamente na recu-
peración de fontes e lavadoiros
na parroquia de Vilariño. Logo
seguirán traballos similares nou-
tras parroquias. Obradoiros para
formar, incrementar as posibili-
dades de emprego e acometer
obras que melloren a calidade
de vida dos veciños. 

Membros do obradoiro dos dous concellos.

www.novasdoeixoatlantico.com
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O
Pereiro de Aguiar foi ele-
xido para celebrar o
curso básico de protec-

ción civil que levaron a cabo
máis de 20 alumnos chegados de
todos os puntos da provincia e
algún doutras provincias de Gali-
cia. O auditorio dos Gozos e o
campo que rodea foi escenario da
formación teórica e práctica para
posibilitar a incorporación dos
voluntarios a súas agrupacións
listos para prestar servizo nelas.

O alcalde, Luis Menor Pérez,
antes de chegar á Alcaldía foi di-
rector xeral de Emerxencias do
goberno Galego e durante esa
etapa, de pouco máis de 4 anos,

realizaron un intenso traballo a
prol da protección civil de Gali-
cia.

O Concello do Pereiro conta
cun Grupo de Emerxencias Supra-
munipais (GES) formado por doce
profesionais que prestan servizo
24 horas diarias os 365 días do
ano. Dúas brigadas de incendios
que axudan na prevención e na
loita contra o lume  dun xeito
moi importante labor  que cada
día se vai a mellorar. E unha
agrupación de voluntarios que
vai medrando un pouco máis (dous
alumnos do curso son membros
da mesma ) e que colabora en
todos os operativos.

Curso básico de protección
civil no Pereiro

Rematou o curso básico de protección civil.

A
persecución do alcalde do
Carballiño cara aqueles
que non lle dan palmadas

nas costas e lle rín as bromas é
cada volta máis patente, ro-
zando comportamentos fascis-
tas”, sostén Espazo Común nun
comunicado.

Hai unhas semanas, as tra-
balladoras do Asilo do Carballiño
acudiron ao edificio consistorial
para poñer de relevo a situación
que teñen que padecer no seu
ámbito laboral a causa da nova
dirección imposta polo Padroado
da Fundación Irmáns Prieto. “Un
dos tres membros dese Padroado
e cómplice necesario de todo o
que acontece, é  o alcalde do
Carballiño”, asegura Espazo Co-
mún.

As mesmas traballadoras xa
fixeran con anterioridade actos
reivindicativos semellantes na
Catedral de Ourense e no Bispado
sen que tiveran problema algún.

“O señor Fumega, que non
tolera que ninguén lle leve a
contraria, non só non tivo a va-

lentía de ir a falar con elas naquel
momento se non que enviou a
un policía local a tomarlles os
datos. O que en principio seme-
llaba só unha pataleta, rematou
en sancións de 600 euros para
unhas veciñas do pobo que só
usaban este acto para darlle máis
visibilidade a unha problemática
que xa tiña que estar resolta e
que está a ter un alto custe
laboral e emocional para moitas
delas”, segundo Espazo Común.

Dende Espazo Común, “como
levamos facendo dende hai máis
de dous anos, tentaremos loitar
pola defensa da Fundación, da
institución e das traballadoras
maltratadas. Por iso, Pachi Váz-
quez ven de ofrecerlles todo o
apoio que precisen tanto legal
coma de calquera tipo para a
redacción dun prego de alega-
cións e para levar á Corporación
do Carballiño calquera iniciativa
que estas queiran tomar”. 

Espazo Común amosa a súa repulsa 
ás multas a traballadoras do

Asilo do Carballiño

Asilo do Carballiño.

A
Deputación de Ourense
presentou unha nova edi-
ción, a número 36, do

Anuario da Gaita, publicación
realizada a través da Escola Pro-
vincial de Gaitas e que recolle
en preto de cen páxinas os
eventos e traballos máis desta-
cados do 2021 en torno ao
mundo deste instrumento. 

Xosé Casal, autor das pinturas
que ilustran esta publicación,
valorou a importancia do traballo
de Xosé Lois Foxo ao fronte da
Escola Provincial de Gaitas e
destacou a importancia de blindar
a cultura galega.  Pola súa banda,
Xosé Luis Galán remarcou a in-
fluencia de Xosé Casal na súa
propia traxectoria profesional.
O investigador ponderou a “im-
portancia desta publicación” e

invitou a seguir traballando “para
recoller a cultura tradicional,
sen renunciar á evolución, pero
avanzando na arquivo da tradi-
ción galega”. 

Xosé Lois Foxo, director da
Escola de Gaitas, valorou a im-

portancia de “manter viva esta
publicación, un compendio da
cultura da gaita e a súa historia”,
e que se enmarca dentro “da
especial sensibilidade que ten
a Deputación de Ourense pola
cultura”. 

Momento da presentación da publicación.

Deputación presentou a edición 36 
do Anuario da Gaita

E
xpourense celebrou o 13º
Salón do Automóbil nunha
edición atípica na que os

tradicionais Salón do Vehículo
Novo e de Ocasión, que se cele-
braban en Expourense durante
dúas fins de semana consecuti-
vas, se fusionaron nesta edición
nun único salón que ofreceu du-
rante catro días máis 350 coches,
novos e de ocasión. A folga do
metal derivou unha cancelación
da feira da primeira semana pero
puido ser celebrada durante esta
con total normalidade. Foi orga-
nizado de forma conxunta entre
Expourense e A.C.A.U.T.O. 

Os organizadores dan por moi
bos os resultados e indican que
esta feira cumpriu as súas ex-
pectativas tanto no referente ás
vendas de vehículos como de vi-
sitas recibidas no recinto. Calcú-
lase que foron vendidos nestes
catro días ó redor 180 coches
(un 60% de ocasión e un 40% de

vehículos novos de media, aínda
que a variable depende bastante
segundo o concesionario) e reci-
bíronse máis de 6.000 visitas.
Quedan patentes así as gañas
que tiña o público desta cita que
reuniu en catro días case a mesma
cifra de visitas que na edición
anterior. A cifra de vendas as-
cenderá nos vindeiros días, xa
que é frecuente que se pechen,
durante esta semana e a próxima,
operacións comezadas neste salón. 

O Salón do Automóbil rexistrou máis de
6.000 visitas e 180 coches vendidos

Participaron 14 concesionarios que
representan a 18 marcas.
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A
Xunta de Galicia busca
consolidar o Foro da Cas-
taña que se celebrou por

vez primeira en Riós no marco do
convenio asinado con este Con-
cello para a identificación, vixi-
lancia e promoción da xestión
activa dos soutos tradicionais de
castiñeiros e de frondosas autóc-
tonas. Así o destacou o director
xeral de Planificación e Ordena-
ción Forestal, José Luis Chan,
que acompañado do delegado te-
rritorial da Xunta en Ourense, Ga-
briel Alén, inaugurou esta cita
que tivo como obxectivos o fo-
mento da participación colectiva,
o intercambio de información e
establecer canles de comunica-
ción entre os axentes que inter-
veñen na cadea de valor do
castiñeiro.

Este foro participativo de ex-
periencias e novidades relacio-
nadas coa recuperación dos soutos
tradicionais, coas novas planta-
cións de carácter produtivo, eco-
lóxico ou recreativo ou cos pro-
cesos produtivos é unha das ac-
cións previstas no acordo subscrito

co Concello de Riós cuxa vixencia
se prolongará deica finais deste
ano. Un acordo que persegue
facer especial fincapé na promo-
ción das agrupacións de propie-
tarios para a xestión conxunta
sobre figuras de base asociativa,
civil ou mercantil, así como na
loita contra as doenzas do casti-
ñeiro e das frondosas autóctonas,
a través da participación activa
do Centro de Desenvolvemento
Forestal de Riós.

O director xeral de Planificación
e Ordenación Forestal puxo en
valor este convenio que contempla
actuacións a prol da vixilancia e
loita contra as doenzas do casti-
ñeiro e de masas de frondosas
autóctonas de especial interese,
ao tempo que sinalou que -no
caso da avespiña- a loita biolóxica
liderada pola Xunta está sendo
todo un éxito grazas ao asenta-
mento nos soutos galegos do pa-
rasito Torymus sinensis. O acordo
tamén busca -segundo lembrou-
impulsar accións formativas sobre
o sector da castaña, apoiar a
elaboración do Inventario forestal

contínuo e potenciar a xestión
forestal activa dos montes veciñais
e soutos.

José Luis Chan salientou os
obxectivos marcados no Programa
estratéxico do castiñeiro e da
produción da castaña de recuperar
8.000 hectáreas de soutos e de
plantar 16.000 ha máis para a
produción de madeira e de froito
desta especie, no marco do Plan
Forestal 2021-2040 “Cara á neu-
tralidade carbónica”. Tamén se re-
feriu á Área dos soutos posta en
marcha para centrarse na xestión
deste recurso tan importante para
Galicia ou á Mesa da Castaña que
lle dará un maior peso á Axencia
Galega da Calidade Alimentaria
para fomentar o produto amparado
pola indicación xeográfica prote-
xida (IXP) Castaña de Galicia e as
variedades autóctonas.

O director xeral falou das novas
axudas que se convocarán para
incidir no aumento de plantacións
de castiñeiro para froito, na re-
cuperación de soutos tradicionais,
na mellora de masas consolidadas
de frondosas autóctonas e na

xestión forestal sostible para usos
silvopastorais en frondosas au-
tóctonas. 
Visita a Portugal
Tamén participaron o xefe do

Servizo de Saúde e Vitalidade do
Monte, José Martel, e a xefa da
Área dos Soutos da Xunta, Raquel
Blanco, detallando as distintas
medidas que recolle o Programa
estratéxico do castiñeiro e da
produción da castaña. Tamén o
director do Centro de Investiga-
ción Forestal (CIF) de Lourizán,
Enrique Martínez, abordando a
caracterización de novos portaen-
xertos compatibles coas variedades
de castaña do mercado galego
para a implantación de novos
soutos, ao abeiro dos traballos

desenvolvidos polo CIF para ga-
rantir a calidade da nosa castaña
de cara a consolidala como opor-
tunidade do sector agroalimen-
tario.

O foro desprazouse a Portugal,
onde se visitou un souto pola
mañá e se presenciou a recollida
da castaña pola tarde -tanto me-
cánica como manual- por parte
dunha empresa de transforma-
ción.

A superficie actual de castiñeiro
en Galicia supera as 49.000 hec-
táreas, cunha produción media
nos últimos anos próxima aos 20
millóns de quilogramos e un valor
duns 20 millóns de euros pagados
aos produtores e de 50 millóns
en produtos transformados.

Foro da Castaña en Riós para impulsar
os soutos e as frondosas

Centro de Desenvolvemento Forestal de Riós.

A
Orde do Camiño de San-
tiago celebrou unha xor-
nada na cidade de

Ourense realizando unha pere-
grinación polo Camiño Vía da
Prata- Camiño Mozárabe na ci-
dade, que partiu do Palacio
Episcopal e finalizou na Cate-
dral. Estivo presente o arcebispo
de Ciudad de Panamá acompa-
ñado doutras personalidades
civís e eclesiásticas. Tamén par-
ticipou  o presidente da Pastoral
de Turismo da Conferencia Epis-
copal  Española xunto cos bis-
pos de Pasto (Colombia) e Mar
de Prata (Arxentina), o repre-
sentante do Vaticano e repre-
sentantes da Igrexa de Italia,
México e España, xunto con per-
soas chegadas deses países.

Leonardo Lemos, bispo de
Ourense, xunto cos directivos

da Orde actuaron de anfitrións,
participando nunha celebración
na santa iglesia Catedral con
misa concelebrada dedicada ao
Apóstolo  e visita posterior ao
Pórtico do Paraíso, Capela do
Santo Cristo e Museo Catedrali-
cio.

Finalizou a xornada cunha

degustación de produtos típicos
de Galicia das zonas por onde
discorre o Camiño de Vía da
Prata.

A próxima actividade da Orde
terá lugar na Estación de Vila-
vella, A Mezquita (Ourense),
dentro do proxecto “Coñece os
Camiños”.

O Vaticano, Colombia, Arxentina, Italia e México estiveron representados.

Xornada internacional da Orde do 
Camiño de Santiago

A
vila de Monterrei celebrou
a primeira Festa da Ven-
dima. José González, con-

selleiro de Medio Rural, destacou
que esta denominación de orixe
mantén dende hai anos un ritmo
de crecemento constante, aca-
dando na vendima deste ano
máis de 6,4 millóns de quilos de
uvas recollidos.

O titular de Medio Rural sa-
lientou tamén que o prestixio dos

viños galegos fan da nosa comu-
nidade un referente dentro do sec-
tor vitivinícola español e interna-
cional, exportando os seus viños
a máis de 80 países de todo o
mundo. Así mesmo, incidiu que
este prestixio, ademais de pola
calidade dos viños, tamén se debe
á importante progresión na mo-
dernización do sector vitivinícola,
en particular na comercialización
e na súa internacionalización.

Monterrei  recolleu máis de 6,4 millóns de quilos de uva nesta vendima.

Monterrei celebrou a Festa
da Vendima
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O
II Torneo maxistral de
Xadrez O teu Xacobeo
celebrouse nas instala-

ción da delegación territorial da
Xunta en Lugo coa participación
de tres grandes mestres interna-
cionais. O torneo enmárcase no
proxecto Xadrez no Camiño, or-
ganizado por Xaquedrum e fi-
nanciado pola Xunta de Galicia
ao abeiro da convocatoria de
axudas para dinamizar a cele-
bración do Xacobeo 2021-2022.

Javier Arias, en representación
da Xunta, realizou o saque de
honra co que comezou unha in-
tensa xornada con partidas du-
rante a mañá e a tarde; nos
días sucesivos foron só en horario
de tarde, con entrada libre e de
balde. Participaron os grandes
mestres Vladimir Petkov, de Bul-
garia; Alexa Strikovic, de Serbia,
e Ilmars Starostits, de Letonia.
Tamén o mestre internacional
André Ventura, de Portugal, e

os mestres fide Henrique Rey,
Siem Van Dael (Holanda), Andrés
Luque, e o lucense Pablo López
Varela. Completaron o cadro de
participantes os xogadores lu-
censes David Pérez e Carlos Ca-
sares. A arbitraxe foi na húngara
Klara Kovacs.

O programa Xadrez no Camiño
incluíu actividades diversas,

como unha exhibición no salón
de columnas do Círculo das Artes,
a cargo de Vladimir Petkov, e
outra no paseo da Mosqueira
con Alexa Strokovich. Tamén se
desenvolveu a iniciativa Xaque
nas aulas e recreos inclusivos,
en centros educativos de Lugo,
Palas de Rei, Castroverde, Por-
tomarín e Guntín.

Saque de honra.

Torneo maxistral de xadrez con tres
grandes mestres internacionais

A
Adega Terras Bendaña,
con sede en Sobrado, pa-
rroquia de San Pedro de

Líncora (Chantada), foi pioneira
no uso da lingua galega na eti-
quetaxe do seu viño Terras Ben-
daña, feito con variedades
propias do territorio. Por este
motivo recibiu o premio Bacelo
de Prata da Asociación Álvaro das
Casas que preside Avelino Mu-
leiro. Tras trinta anos de activi-
dade, a bodega conta cun Centro
Etnográfico Ribeirao promovendo
unha homenxae as paraxes da ri-
beira chantadina.

Neste centro, que ocupa parte
do edificio do século XV, expo-
ñense os vestixios históricos adi-
cados á actividade vitivinícola.
As obras de remodelación, con
características similares a un pe-
queno "chateau" de estilo bordelés
sobre o que se divisan os viñedos

centenarios que descenden ata o
río Miño, comezaron cun investi-
mento de 280.000 euros e abriuse
ao público no ano 2015. Os pro-
pietarios da adega manteñen o
obxectivo de converter este centro
nun enclave cultural arredor do
sector do viño para coñecemento
do público.

Amelia Ledo Vence, responsable
da adega, indica que “ó presentar
Adega "Terras Bendaña" o primeiro
propósito é rendir unha garimosa
homenaxe a estas terras que
gozan con grandiosa sinxeleza
da beleza natural da paisaxe, lu-
gares e aldeas enraizadas no máis
fondo da cultura galega. As pa-
raxes entrañables da ribeira chan-
tadina merecen a nosa meirande
admiración que colle o esforzo
cotián de homes e mulleres, que
ollándose na paisaxe elaboran o
futuro”.

Adega Terras Bendaña
premiada polo uso do
galego nas etiquetas

Entrada ao Centro Etnográfico Ribeirao.

O
Concello de Sober, en colaboración coas
Xuventudes Musicais da localidade, bota
a andar o programa Música no Outono

cun concerto da acordeonista Marta Cubas. Este
concerto recolle obras que percorren épocas que
van desde o Barroco ata o Contemporáneo. Nesta
travesía vense reflectidos os cambios nas técni-
cas compositivas e como se vai xerando unha ne-
cesidade de innovación a través dos recursos
sonoros dos instrumentos. A  actuación foi no
Centro Sociocultural de Sober con entrada gra-
tuíta.

Marta Cubas Hondal (2002) é unha acordeonista
que destaca pola súa gran capacidade de comu-
nicación, sensibilidade e virtuosismo. Compositores
como Alejandro Vivas, Alexander Yasinski ou Gorka
Fermosa escribiron concertos expresamente para
ela, estreados con orquestras como a Orquestra
Metropolitana de Madrid, Nova Orquestra Sinfónica
Ataúlfo Argenta ou a Nova Orquestra Sinfónica de
Salamanca. Ofreceu recitais no Palacio de Festivais
de Santander, no Festival de Camargo, e foi con-
vidada pola Embaixada de España en Turquía para
realizar un recital en Istambul.

Sober por en marcha Música no Outono
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A
ntón Acevedo, director
xeral de Maiores e Aten-
ción Sociosanitaria, coñe-

ceu as actividades que realiza a
Asociación Carballido de Servizos
Sociais (Acarserso) para as que o
Goberno galego achega 30.000
euros. Con estes fondos, a enti-
dade pon en marcha o proxecto
piloto A Escola do Maior que pro-
cura a atención e o coidado das
persoas maiores da contorna.

A Xunta colabora con este pro-
grama que ten como obxectivo
impulsar a atención de proximi-
dade dos maiores que son autó-
nomos e previr a súa dependencia.

Ademais, serve para paliar situa-
cións de soidade non desexada
ao poñer á disposición dos usua-
rios un horario continuo de oito
horas. O servizo lévase a cabo no
antigo centro escolar de Carba-
llido, parroquia da Fonsagrada.

O director xeral puxo en valor
a aposta da Xunta de Galicia por
ofrecer aos maiores de Galicia unha
atención proximidade, tanto nas
contornas urbanas como nas rurais.
Así, destacou iniciativas postas
en marcha polo Goberno galego
como as Casas do maior, os auto-
buses de Coidados Porta a Porta e
o programa Xantar na casa.

Integrantes da Escola do Maior.

A Asociación Carballido pon
en marcha A Escola do Maior

A
Xunta de Galicia colabora
co Concello de Abadín na
adquisición dunha moto-

niveladora e o acondiciona-
mento de accesos nas
parroquias de Candia e Seivane
de Vilarente.  Ambas actuacións
reciben 271.000 euros da Admi-
nistración autonómica con
cargo ao Fondo de Compensa-
ción Ambiental (FCA) deste ano.

“Este equipamento destinarase
á realización de tarefas de pre-
vención de incendios e inunda-
cións en todo o termo de Abadín,
que conta cunha extensa rede
de camiños e pistas”, apuntou
Javier Arias, delegado da Xunta.
Subliñou que isto axudará a me-
llorar a xestión medioambiental
no municipio.

Outra das actuacións finan-
ciadas nesta convocatoria do
FCA será a recuperación de vías
locais das parroquias de Candia
e Seivane de Vilarente. Ademais

de renovar os pavimentos, tamén
se acomete a limpeza de cunetas
para facilitar a circulación das
augas de escorrentía.

A través do Fondo de Com-
pensación Ambiental, a Xunta
colabora cos concellos galegos
na posta en marcha de proxectos

destinados a evitar a degradación
ambiental, na contratación de
persoal e na adquisición de ve-
hículos e maquinaria para a pro-
tección do medio ambiente, ade-
mais de mellorar redes de servizos
públicos como abastecemento
ou saneamento, entre outras.

Maquinaria adquirida para a xestión medioambiental.

Abadín conta con maquinaria de
prevención de lumes

A
Xunta financiará con 8,4
millóns de euros 196
cursos formativospara

persoas desempregadas na pro-
vincia de Lugo, que serán im-
partidos por centros ou
entidades acreditadas entre os
anos 2022 e 2023. A Conselle-
ría de Promoción do Emprego e
Igualdade vén de resolver esta
convocatoria, que no conxunto
de Galicia alcanza as 1063 ac-
cións formativas e un orza-
mento de 49,7 millóns de
euros, un 12% máis que na edi-
ción anterior.

O delegado territorial, Javier
Arias, explicou que se ofertarán
preto de 3000 prazas en toda a
provincia en especialidades con
boas perspectivas de emprega-
bilidade, que dan acceso a cer-
tificados de profesionalidade.
Así, ponse o foco en contidos
relacionados coa industria 4.0,
competencias dixitais e áreas
que demandan man de obra:

atención sociosanitaria, insta-
lacións solares, socorrismo e
salvamento, xestión contable
ou restauración, entre outras.
Ofrécese como novidade, ade-
mais, un módulo transversal de
formación en prevención de ris-
cos laborais que capacitará ás
persoas participantes para o de-

sempeño de funcións de nivel
básico neste eido.

A comarca de Lugo asume o
maior volume de cursos, con
108 en total, seguida pola da
Terra Chá, con 33; Terras de Le-
mos, con 25; A Mariña, con 24;
Sarria, que acollerá tres cursos,
Meira dous e Os Ancares un.

Cursos de formación para persoas
desempregadas

Os destinatarios son traballadores en ERTE e con discapacidade física,
psíquica ou sensorial.

M
ondoñedo celebrou a
Festa dos Maiores coa
asistencia do director

xeral de Maiores e Atención Socio-
sanitaria, Antón Acevedo, quen
lembrou que as persoas maiores,
ás que agradeceu o esforzo que fi-
xeron durante os momentos máis
difíciles da pandemia, poden por
fin retomar a súa participación
neste tipo de eventos.

Antón Acevedo destacou a
aposta do Goberno galego polo
envellecemento activo e saudable,
así como por achegar cada día
máis recursos aos maiores para
que vivan onde vivan poidan
pasar esta etapa das súas vidas
de acordo coas súas preferencias
e necesidades. Ao respecto, refe-
riuse ás axudas aos concellos e
entidades de iniciativa social para
a construción, reforma ou am-

pliación de centros de servizos
sociais; á nova estratexia de te-
leasistencia para elevar nun 50%
o número de maiores que contan
con apoios tecnolóxicos nas súas
casas; e ao reforzo tanto do Ser-
vizo de Axuda no Fogar (SAF)
como do programa de Coidados
porta a porta.

Mondoñedo celebrou a 
Festa dos Maiores

Os maiores volver asistir a estas ce-
lebracións.
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F
rancisco Conde, vicepresi-
dente primeiro e conselleiro
de Economía, Industria e

Innovación,  salientou  en Pantón
que a dixitalización, a eficiencia
enerxética e a internacionaliza-
ción son tres dos obxectivos es-
tratéxicos recollidos na axenda de
Galicia a través dos Orzamentos
de 2023. Conde participou no II
Foro Think Tank, organizado
xunto coa Confederación de Em-
presarios de Lugo (CEL) no marco
do programa Conecta Lugo, e que
nesta ocasión se celebrou baixo o

lema Ribeira Sacra: aposta de fu-
turo. Conde sinalou que este en-
contro permite poñer en valor a
excelencia do sector agroalimen-
tario da zona; dos seus viños; e
da aposta que se está a facer polo
turismo sustentable; poñendo así
en valor “que a Ribeira Sacra é
Galicia Calidade”. A saída aos mer-
cados exteriores é un dos grandes
retos que afronta o tecido empre-
sarial, sumado á transformación
dixital e a transición enerxética,
segundo Conde.

Iso fai, segundo explicou, que

a cultura da eficiencia e a sus-
tentabilidade teñan que estar
hoxe en día na axenda de calquera
empresa para poder facer fronte
ao impacto que o prezo eléctrico
ten sobre os custos de produ-
ción.

Entre os grandes proxectos que
se prevén na provincia de Lugo
destacan a fábrica de fibras téx-
tiles de Altri, en Palas de Rei; a
planta de Cafés Candelas; o centro
de produción de biometano de
Bioenergía Lugo; e os novos in-
vestimentos no Polo Aeroespacial

de Galicia.
Pola súa parte, José Luís Ca-

bracos, director da Axencia Galega
da Calidade Alimentaria, destacou
que Galicia conta con 36 produtos
de calidade diferenciada que se
verán reforzados coa nova Lei da
Calidade Alimentaria de Galicia,
que actualmente está na súa fase

de tramitación. Dixo que esta
norma contribuirá a que estes
produtos de calidade alcancen
unha nova dimensión no mercado,
máis competitiva e atractiva para
a cidadanía e, en consecuencia,
favorecer tamén o desenvolve-
mento local, a creación de em-
prego e a diversidade produtiva.

Os empresarios organizaron un foro
sobre dixitalización

Conde falou de dixitalización, eficiencia e internacionalización.

A
Xunta de Galicia acaba de
impulsar o novo programa
educativo Mestres Gandei-

ros, dirixido a centros de ensino
de infantil, primaria, secundaria
e bacharelato, co obxectivo de
achegar á comunidade escolar ao
mundo rural e dar a coñecer o
papel que xogan os seus habitan-
tes como xestores da paisaxe e da
biodiversidade que os rodean.

O director do Instituto de Es-
tudos do Territorio (IET), Enrique
de Salvador, acompañado pola
subdirectora xeral de Ordenación,
Inclusión e Innovación Educativa,
Inmaculada Fernández, visitaron
o CPI de Cervantes para coñecer
de primeira man como se está a

desenvolver a iniciativa neste co-
lexio, un dos 21 centros que se
inscribiron para participar este
curso na primeira edición de Mes-
tres Gandeiros.

Unha trintena de rapaces de
entre 3 e 16 anos que cursan es-
tudos no centro, e a totalidade
do seu profesorado, composto
por 16 docentes, participan de
forma activa no proxecto, que se
desenvolverá potenciando o tra-
ballo colaborativo e interdisci-
plinar a través de diferentes ac-
tividades, entre elas, a realización
dun podcast con entrevistas a
gandeiros da zona, unha exposi-
ción de cogomelos, ou un proxecto
de horta ecolóxica nas instalacións

do propio colexio.
Mestres Gandeiros é unha ac-

tividade promovida pola Conse-
llería de Medio Ambiente, Territorio
e Vivenda, a través do IET, e se
enmarca no Plan Proxecta da Con-
sellería de Cultura, Educación,
Formación Profesional e Univer-
sidades, que busca facilitar a in-
tegración de certos programas
educativos no ensino non uni-
versitario.

Tal e como explicou Enrique
de Salvador durante a súa visita
ao CPI de Cervantes, o obxectivo
co que naceu esta iniciativa —
que xorde do proxecto europeo
Biogov para a protección da bio-
diversidade e ten Os Ancares como

zona piloto en Galicia— é dar a
coñecer entre nenos e mozos as
boas prácticas agrarias e me-
dioambientais que sobreviviron
no rural galego, transmitíndose
de xeración en xeración.

Neste sentido, o director do
IET fixo fincapé no “carácter enri-
quecedor” da experiencia, xa que
pola súa propia dinámica, implicará
a profesores, familias, alumnos,

agricultores e gandeiros nun mesmo
proxecto a través da realización
dunha serie de entrevistas, en-
contros e proxectos de investiga-
ción co fin de transmitir o coñe-
cemento e as boas prácticas agra-
rias que a poboación rural leva a
cabo no seu día a día como xestora
da biodiversidade e da paisaxe ou
ante a necesidade de adaptación
ao cambio climático.

O programa Mestres Gandeiros 
chega a Cervantes



F
rancisco Conde, vicepresi-
dente primeiro e conse-
lleiro de Economía,

Industria e Innovación, mantivo
un encontro en Sober co Consor-
cio de Turismo da Ribeira Sacra
para avaliar a candidatura do
proxecto de mobilidade susten-
table, que se vai presentar á se-
gunda convocatoria do programa
Moves Singulares.

Deste xeito analizáronse os
elementos necesarios para pre-
sentar a mellor candidatura po-
sible deste proxecto vital para
que veciños e visitantes poidan
desprazarse de xeito limpo, efi-
ciente e seguro por esta zona
de grandes valores naturais, cul-
turais e paisaxísticos. O pro-
xecto, cun orzamento de 6M€,
busca a redución da presenza
de vehículos privados a favor
dun transporte colectivo eléc-

trico e a transformación do seu
servizo recreativo: o catamarán
turístico. Deste xeito, contempla
o uso de barcos eléctricos, elec-
trobarcas de paso, buses eléc-
tricos e a dotación dos inter-
cambiadores e pantaláns con
puntos de recarga.

O impulso da mobilidade eléc-
trica é un dos obxectivos reco-

llidos na Axenda Enerxética de
Galicia 2030. Desde a Xunta es-
tase a realizar un gran esforzo
neste sentido, así o Consello
vén de aprobar a ampliación ata
os 40,5M€ do Plan Moves III co
obxectivo de apoiar tanto a ad-
quisición deste tipo de vehículos
como a instalación de puntos
de recarga.
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Ribeira Sacra quere ser candidata ao
proxecto de mobilidade sustentable

Reunión do conselleiro de Economía en Sober.

X
antar, a única feira inter-
nacional de turismo gas-
tronómico de España,

presentou a súa 23ª edición en
Madrid, a primeira cun tren de
Alta Velocidade que conecta a Ou-
rense con Madrid en 2 horas e 15
minutos. Celebrarase en Ourense
entre o 9 e o 13 de novembro e
será unha motivación turística en
se mesma. A presentación na ca-
pital do Estado tivo o obxectivo
de convidar os madrileños a vivir
unha experiencia gastronómica
nesta cidade galega, coincidindo
ademais coa celebración do San
Martiño e os tradicionais magos-
tos. Para iso, a organización do
evento puxo en marcha un pa-
quete turístico, en colaboración
coa almacenista “Sente Galicia”

que inclúe a visita ao salón, a co-
mida ou cea nun dos seus sete
restaurantes, a participación nal-
gunha das máis de cen actividades
previstas, e pernoita con almorzo
nun hotel do centro da cidade.
Todo iso a partir de 65 euros. 

Abrirán sete restaurantes pro-
cedentes de distintos puntos de
Galicia (“Camiños EnOUgastronó-
micos” ofrecido polo INORDE e o
dos Concello do Irixo, o de Arnoia
e o de Porto da Garda), de Zamora;
de Portugal representado polo
Caminho Minhoto Ribeiro, e como
novidade, un de Massachusetts
(Estados Unidos).

Como é habitual, o programa
de accións que ofrecerá o salón
estará orientado a proxectar in-
ternacionalmente, desde a pers-

pectiva da calidade e da susten-
tabilidade, o turismo enogastro-
nómico de Galicia, do resto da
Península Ibérica e de Iberoamé-
rica. Estas actividades serán fun-
damentalmente o décimo sétimo
Encontro Internacional Sobre Gas-
tronomía Saudable e Sostible que
incluirá talleres de cociña de pres-
tixiosos chefs, catas comentadas,
presentacións e conferencias e
nova edición do encontro inter-
nacional de Confrarías Gastronó-
micas e Enófilas e do Encontro
de Bloggers Gastronómicos e Tu-
rísticos. Tamén se puxo en marcha
unha nova edición do Túnel do
Viño e do Concurso Gourmet Grupo
Cuevas. Para todo iso, cóntase
con tres aulas gastronómicas e
unha aula de cata que dará ao

amplo programa desta edición,
con máis de 100 actividades du-
rante cinco días. 

Haberá ademais un espazo re-
servado á promoción das festas
gastronómicas de Galicia con con-
tinúas degustacións dos produtos
protagonistas destas festas e cuxa
exaltación foi a orixe de Xantar
hai xa 23 anos.

Polo que respecta aos exposi-
tores, Xantar ten agora mesmo a
súa superficie expositiva cuberta

ao 100% coa presenza de destinos
e empresas procedentes de toda
Galicia e de distintas partes de
España e onde volve destacar a
masiva presenza de cámaras mu-
nicipais do Norte de Portugal,
ademais da participación directa
da Entidade de Turismo Porto e
Norte de Portugal, socio estraté-
xico de Xantar no país veciño.
Tamén participarán profesionais
e representantes institucionais
de Perú e Costa Rica.

Massachusetts terá un restaurantes en
Xantar do 9 ao 13 de novembro

Presentación de Xantar na Casa de Galicia en Madrid.

A
Xunta de Galicia colabora
coa Asociación de Amigos
do Jazz Escobijazz para a

organización do Festival de Jazz
de Lugo, que celebrará a súa 32ª
edición do 4 ao 20 de novembro
cun cartel de 26 concertos a
cargo de grupos internacionais e
galegos que terán lugar en tres
escenarios da cidade: Círculo das
Artes, Club Clavicémbalo e Casa
do Saber.

O director da Axencia Galega
das Industrias Culturais, Jacobo
Sutil, participou na presentación
do programa completo do encon-

tro, que se suma así á listaxe de
festivais de música aos que con-
tribúe a financiar a Consellería
de Cultura xunto cos 19 encontros
que xa contan con apoio a través
das subvencións anuais para este
tipo de eventos profesionais.
Entre as formacións que integran
o programa do 32º Festival de
Jazz de Lugo están Valentín Caa-
maño Quartet, Raparijazz, Kurt
Elling, Mark Turner Quartet, Sheila
Jordan, João Frade Trío, Immanuel
Wilkins Quartet, Cyrille Aimée,
Billy Cobham Band, Gene García
ou Kathrine Windfeld Big Band.

A  Asociación Escobijazz organiza
concertos para novembro

Presentación do festival.

Máis información na nosa web
www.novasdoeixoatlantico.com


