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SALVATERRA DE MIÑO

O
Concello de Salvaterra
de Miño informa que
están en proceso de li-

citación obras por preto de
170.000,00€ a través do Plan
Concellos 2022, nas parroquias
de Meder, Fiolledo, Leirado e
Arantei.

As obras a realizar consisten
na mellora de firme nos barrios
de Igrexa, Coto e Monte da pa-
rroquia de Meder, no barrio da
Salgosa, Burguete  e Chans na
parroquia de Fiolledo,  a estrada
entre Medóns e Casco na pa-

rroquia de Leirado e a de Pe-
dramoura en Arantei. 

Estas obras enmárcanse den-
tro do Plan de Mellora de Viais
Municipais,  que pretenden in-
crementar e favorecer a seguri-
dade vial de condutores e peón
ao longo da rede viaria munici-
pal, a través da mellora dos
pavimentos e ampliación da
plataforma nos casos nos que
sexa factible, e actuación de
mellora nas redes de drenaxe
de augas pluviais nas zonas
que o precisen.

Plan Concellos mellorará
os camiños en Meder,

Fiolledo, Leirado e AranteiA
Confederación Hidrográfica
do Miño-Sil (CHMS rema-
tou as obras de protección

da cimentación das pilas e repa-
ración de alzados de Ponte Cor-
deiro.

No primeiro semestre de 2022,
o Concello de Salvaterra trasladou
á CHMS os problemas que pre-
sentaba a estrutura da ponte de

O Cordeiro, sobre o río Tea; as in-
cidencias consistían, principal-
mente, no descalce do encepado
das pilas, situadas no cauce do
río, así como algunhas fisuras e
o desprendemento superficial das
armaduras do taboleiro da ponte. 

En aras da colaboración insti-
tucional que presta a CHMS ás
entidades locais, o organismo

redactou o proxecto de protección
da cimentación das pilas e repa-
ración de alzados de Ponte Cor-
deiro, formalizando o contrato
de obras o 4 de outubro de 2022
coa empresa Obras Gallaecia, S.L.
por un importe de 70.119,50 €,
finalizándose os traballos con
data 10 de novembro de 2022.

Obras da CHMS en Ponte Cordeiro 

A
ruta fluvial do río Miño da
que entre febreiro e outu-
bro gozaron 5.400 persoas

foi unha das iniciativas executa-
das ao abeiro do proxecto Río
Miño, Destino Navegable, que foi
clausurado. 

No mesmo participaron coma
socios os concellos de Salvaterra
de Miño e Tui, e as cámaras mu-
nicipais de Valença e Monçao,
xunto a Axencia de Turismo de

Galicia, a Dirección de Patrimonio
Natural da Xunta, e Turismo do
Porto e Norte de Portugal. Finan-
ciado con fondos do Programa
INTERREG V-A España-Portugal
(POCTEP) 2014-2020 contou cun
orzamento de 1.151.355,68 €.
Partiu cos obxectivos de mellorar
a navegabilidade do río Miño In-
ternacional, de situar ao río Miño
transfronteirizo como destino tu-
rístico de referencia, de incre-

mentar a diversificación da eco-
nomía local, aumentar a conexión
entre a poboación e as zonas ri-
beireñas e os ecosistemas aso-
ciados, e concienciar á poboación
local sobre a necesidade da súa
conservación e posta en valor. 

Todos os socios do proxecto
coincidiron no acto de clausura no
éxito do proxecto, pese as dificul-
tades que tiveron que superar, e
amosaron o seu interese en poder

dar continuidade a esta iniciativa
cun Rio Miño, Destino Navegable
2.0. Previo ao acto de clausura,
realizaron a ruta fluvial en barco
na Eurocidade Tui-Valença, unha
das iniciativas postas en marcha

dentro do obxectivo de mellorar a
navegabilidade do Miño nesta zona
transfronteiriza e pór en valor o
patrimonio natural, cultural e et-
nográfico das dúas eurocidades que
forman parte deste proxecto.

Clausurado con éxito o proxecto 
Río Miño, Destino Navegable 

Os días 3 e 4 de decembro, Salvaterra de Miño
celebrou a súa Festa do Viño Espumoso da D.O Rías
Baixas que volveu tras dous anos de pandemia en

na que 10 adegas da Denominación de Orixe Rías
Baixas amosaron os seus produtos vitivinícolas,
ademais de tradicional degustación gastronómica.

Salvaterra vibrou coa Festa do Viño Espumoso 
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O
xurado do V Certame do
concurso “Imaxes do
Patrimonio” organizado

pola Asociación Cultural e Peda-
góxica “Ponte...nas Ondas” deci-
diu conceder o PREMIO ESPECIAL
ao CEP Carlos Casares de Salva-
terra, pola participación das
imaxes do proxecto do curso pa-
sado “A auga no patrimonio ar-
quitectónico da contorna de
Salvaterra de Miño e as súas pa-
rroquias”, así como pola súa tra-
xectoria de colaboración ao
longo de tantos anos.

A entrega dos premios foi re-
alizada o pasado 16 de novembro,
con motivo do Día Internacional
do Patrimonio, retransmitido en
directo, a través da radio e a
través da internet, dende o Au-

ditorio da Asociación Cultural de
Valadares, en Vigo. 

O CEP Carlos Casares é unha
das escolas pioneiras que formaron
parte daquela innovadora meto-
doloxía que buscaba tecer lazos

de unión e colaboración entre os
centros educativos, dun e doutro
lado do río Miño e que pretendía
recuperar e dar visibilidade ao
Patrimonio Inmaterial que é co-
mún a ambos lados do río. 

O CEP Carlos Casares, Premio Especial
do V Certame de Imaxes do Patrimonio 

O
Concello de Salvaterra
denunciaba formalmente
ante a Garda Civil de

Salvaterra uns actos vandálicos
no Ponte Cordeiro que produciron
un problema moi grave na capta-
ción de auga potable que da ser-
vizo ao municipio.

Na noite do 16 ao 17 de no-
vembro comezaron os  problemas
de caudal na entrada de auga do
río ao pozo de bombeo, suposta-
mente por atasco. Nese intre fí-
xose unha inspección e poste-
riormente para darlle solución ao
problema chamouse a unha em-
presa especializada,  introducindo
mangueiras de desatranco entre

o río e o pozo de bombeo (traballo
que durou ata ás 18.00h), apare-
cendo unha rede semirríxida no
interior das tubarias. 

A continuación o Concello co-
municouse con Medio Ambiente
e a Garda Civil, xa que non hai
forma de que entre no sistema se
non é coa apertura voluntaria da
trampilla de acceso á zona de
captación, co cal tratábase dun
sabotaxe ao sistema de abaste-
cemento, que produciu que baixara
o caudal e que unha parte do
Concello quedara sen auga dende
ás 12.00h do xoves 17 de no-
vembro ata recuperar o nivel da
auga ao día seguinte.

Concello denuncia sabotaxe
na captación de auga

O
Concello de Salvaterra
informou que acaba de
saír  publicada no Bole-

tín Oficial da Provincia a licita-
ción dos postos e Bancadas do
Mercado Municipal de Abastos
de Salvaterra de Miño.

O prazo para presentar as ofer-
tas abríronse a partir do 25 de
novembro e durante 30 días na-
turais. As proposicións deberán

ser entregadas no Rexistro de Li-
citacións do Concello.Con esta
nova licitación o Concello pretende
dinamizar e darlle vida a praza
de abastos, que se implementa
coas obras de semipeatonalización
que se están realizando nestes
intres na zona e que permitirán
darlle unha nova imaxe e vida a
contorna da praza de abastos.

Pescaderías, conxelados, asa-

dos e comida elaborada, pana-
dería/pastelería, charcutería, fru-
tería, productos de alimentación
ecolóxicos / delicatessen, carni-
cería e postos libres son as ofertas
que ofrece o Concello para todos
aqueles que queiran emprender
ou ampliar o seu negocio, coa
concesión de domicio público
por 20 anos, prorrogables por
un período máximo de 5 anos.

A concurso a licitación das vacantes 
na Praza de Abastos 

O
Concello de Salvaterra
ten en marcha o Servizo
de Orientación Laboral

dende o mes de outubro do 2020.
Só durante o ano 2022 aten-

déronse preto de 500 usuaria/os
do Servizo de Orientación da Ofi-
cina de Emprego, prestando un
servizo de diagnose individuali-
zada e elaboración do perfil ocu-
pacional, deseño de itinerarios
personalizados para o emprego,
acompañamento personalizado,
deseño e planificación de acción,
elaboración de CV, emprego de
ferramentas e recursos para a
búsqueda de emprego, asesora-

mento, etc. 
Ao mesmo tempo, o Servizo

de Orientación levou a cabo nestes
meses 138 IPIs, dos cales aínda
están abertos 22. Dende este de-
partamento xestiónase unha bolsa
de emprego que conta con máis
de 200 persoas  e que  neste ano
atendeu 32 ofertas de emprego. 

Ademais, por medio das Redes
Sociais fanse publicación de ofer-
tas de traballo, emprego e for-
mación no noso territorio de in-
fluencia e colabórase cos CDLs
da zona para cubrir ofertas e
proporcionar máis opcións aos
nosos veciños e veciñas.

500 usuarios atendidos no Servizo
de Orientación Laboral en 2022
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O
Club Natación Pontea-
reas feminino conquis-
tou o Campionato

Galego Absoluto de natación de
inverno disputado no Complexo
Deportivo Frigsa de Lugo. Unha
cita que se adiantaba no calen-
dario de competicións e que
congregou a 300 dos mellores
deportistas de 26 clubs galegos.

Ademais, a deportista pon-
teareá Carla Carrón acadaba o
trofeo Paula Carballido á mellor
marca por puntos FINA do cam-
pionato. Pola súa banda, o equi-
po masculino do CN Ponteareas
remataba o encontro nun oitavo
posto. Con estes resultados, na
clasificación total conxunta o

club do Condado proclamábase
subcampión galego por equipos

por detrás do CN Portamiñá lu-
cense.

O CNPonteareas feminino, campión
galego de natación

C
o fin de proporcionar acti-
vidades educativas e lúdi-
cas e facilitar á

conciliación da vida laboral, fami-
liar e persoal, o  Concello de Sal-
vaterra organiza o “Campamento
de Conciliación -  Nadal” os días
23, 26, 27, 28, 29 e 30 de decem-
bro e os días 2, 3, 4 e 5 de xaneiro
en horario de 9:00 horas ás 14:00
horas, con posibilidade de aula
matinal de 7.30 a 9.00h.

Poderán solicitar a súa parti-
cipación no “Campamento de Con-
ciliación -  Nadal” os nenos e ne-
nas entre 3 e 12 anos, nados
entre os anos 2019 e 2010.

O prazo para presentar as soli-
citudes comezou o 5 de decembro
e rematará o 14 de decembro, se
non se esgotan prazas antes. As
solicitudes formalizaranse a través
de sede electrónica ou por rexistro
de entrada no Concello.

Campamento de conciliación
de Nadal en Salvaterra

O
2 de diciembre realiouse
a I Xornada "Mundo Em-
presas/Autónomos" na

Casa do Viño na Muralla de Sal-
vatierra dirixida a estudantes de
4to de ESO.

O evento contou co apoio do
Concello de Salvaterra e do Ins-

tituto IES Salvatierra do Miño,
polo seu director Manuel Rosende
e a nova orientadora Andrea
Vieira. Participaron nas poñencias
Adega Pazo As Barreiras, Hijos
de Carlos Albo, Publicidad Abril
Salvaterra, Perruquería Anabel e
Farmacia Cabreira.

"Mundo Empresas/Autónomos
2022" en Salvaterra

O
Concello de Salvaterra
anunciou aos veciños
maiores de 65 anos que

teñen a disposición un detector
gratuíto de fume doméstico de

mínimo mantemento e facilidade
de colocación. Instan por tanto
aos seus veciños a achegarse ás
instalacións do Concello para
proceder coa súa recolección.

Detectores gratuítos de fume 

O
Concello de Ponteareas
colabora coa Federación
de Comercio, Hostalaría

e Servicios, Banastra, e coa aso-
ciación Adapta na creación de
elementos decorativos que per-
mitan dinamizar o comercio local
este Nada, a través de árbores
feitos a  man polos veciños.

Banastra encargouse de coor-
dinar ao comercio local, deseñar,
adquirir materiais e traballar
man a man con Adapta e no re-
parto co Concello. A asociación
Adapta de persoas discapacitadas
creou máis de 100 árbores que
estarán colocados nos estable-
cementos asociados de Banastra

en Ponteareas. O Concello cola-
borou na adquisición do material
para elaborar estas decoracións,
así como no seu reparto entre

os comercios e na compra e co-
locación das alfombras vermellas
que estarán na rúa nas entradas
dos establecementos. 

Árbores de Nadal feitos a man para
decorar Ponteareas 
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Consellos e suxerencias para o NADAL

H
oxe non lles vou facer perder o tempo coas miñas
historias. Hoxe voulles ofrecer unha serie de re-
latos breves, frases antolóxicas desas que nos

fan pensar. Como estamos en tempos de Nadal e xeral-
mente o que mais e o que menos ten algúns  días de des-
canso (agás os xubilados e parados que teñen todo o
tempo do mundo) limitareime a reproducir as miñas
notas, esas que vou anotando na miña axenda ou ás veces
incluso en panos de mesa para logo pasar ao caderno co-
rrespondente.

Non teñen orde nen concerto; ofrézollas así, ao chou.
Cada quen que se quede coas que lle poden servir para
reflectir sobre algún tema desta nosa vida que nos
últimos tempos nos está dando tantas dores de cabeza.
Alá vou:

“A verdade vén de camiño e ninguén pode detela” de
Emile Zola, escritor e xornalista francés.

“Gobernar a democracia cos electores desencantados
resulta complicado, pero facelo cos electores irritados
pode chegar a ser insoportable para o correcto funciona-
mento do sistema”, de Giovanni Sartori, politólogo, in-
vestigador italiano no campo da ciencia política.

“Confundir a inocencia penal coa inocencia política
pode levarnos á absurda conclusión de que os gobernantes
poden facer o que lles dea a gana mentres os feitos non
sexan condenados por un tribunal”, de Carlos Varela, ex-
fiscal superior de Galicia.

“A vida só pode ser comprendida mirando cara atrás,
pero ha ser vivida mirando cara adiante”, de Kierkegaard,
filósofo e político danés do século XIX.

“Da ignorancia política nacen as desigualdades, as
inxustizas”, por Bertolt Brecht, poeta e dramaturgo
alemán moi influinte no século XX.

“Se unha sociedade libre non pode axudar aos moitos
pobres, tampouco poderá axudar aos seus poucos ricos”,
J.F. Kennedy.

“Onde queira que exista grande propiedade, existe
unha grande desigualdade. Para cada home rico teñen
que existir, polo menos, 500 pobres”, Adam Smith.

“Nestes momentos, 85 ricos, riquísimos, acumulan
tanta riqueza como 3.570 millóns de pobres, pobrísimos,
en todo o mundo. A metade  da riqueza do planeta está
en máns do 1% da poboación. O país máis rico, QATAR,
presume de ter a renda per capita 428 veces máis alta
que a do pais máis pobre, Zimbabue”

“As 20 persoas máis ricas do mundo, entre elas está
Amancio Ortega, teñen os mesmos recursos que 1.000
millóns de pobres”. Nos anos 60 do século pasado o sala-
rio/medio dun executivo era, aproximadamente, 12 veces
maior que o salario dun obreiro; hoxe está por enriba das
530 veces.

“ Se as palabras non son as adecuadas, os homes non
saben como actuar; reina a confusión e a orde social
desplomase”. por Confucio

“Nunca consideres o estudo coma unha obriga senón
como unha oportunidade para penetrar no marabilloso
mundo do saber”, por Confucio, recoñecido pensador
chino.

“Calquera coñecemento, se se separa da xustiza e da
virtude, é visto coma unha astucia e non como sabedoría”,
por Platón, importante filósofo grego.

“Que é un cínico?” Un home que coñece o prezo de
todo e o valor de nada”, de Oscar Wilde.

“Cada vez que un home é encadeado no mundo,
estamos encadeándonos a el, porque a liberdade ou é
para todos ou para ninguén”, por Albert Camus. 

“O poder atiborra os cráneos antes de atiborrar as
urnas”, por Solomon Ginzburg, dirixente ruso da Oposi-
ción.

“A realidade obxectiva é única; as percepcións sub-
xectivas dunha mesma realidade son tantas como persoas
a contemplan”, por Habermas (da Escola de Frankfurt).

“Non é o mesmo un alcalde magnífico de carallo que un
alcalde perralleiro de carallo”, por Celso Emilio Ferreiro.

“Na orixe das grandes fortunas hai aspectos que fan
tremer” de Bourdaloue, xesuíta francés.

“A sociedade está sempre rexida por intereses. Isto
non é o que podemos cambiar, senon que os intereses
dos desaprensivos coincidan un chisco máis cos intereses
das persoas decentes”, autor descoñecido.

“Vámonos unir matando rancores cegos, que na unión
dos bos galegos está a Patria do porvir”, de Curros
Enríquez en “Pola Unión”.

“Apostar polo optimismo da vontade fronte ao pesi-
mismo da razón”, filosofía gramsciana.

“Cambiar o mundo, amigo Sancho, non é unha utopía,
nin unha loucura, senón xustiza”, de Miguel de Cervantes
en D. Quijote de la Mancha.

“Non ser quen de pensar de forma histórica fai que
sexamos todos cidadáns empobrecidos, porque a historia
non é simplemente o pasado. Debemos establecer un
diálogo entre o presente e o pasado para coñecérmonos
a nós mesmos”, de Mary Beard, especialista no Mundo
Antigo; Premio Príncipe de Asturias.

“Unha flor pode nacer na rúa e romper o asfalto e a
náusea. A súa cor non se percibe, os seus pétalos non se
abren, o seu nome non está nos libros. É fea, pero é re-
almente unha flor”, por Carlos Drummond de Andrade,
poeta brasileiro.

“Estendamos o rumor do cambio e ese rumor farase
realidade”, P. Ignacio Taibo, poeta mexicano.

“O pequeno pecado é a chave do salón do desenfreno”,
por Petrarca.

“Dubida dos datos ata que os datos non che deixen
lugar a dúbidas”, por Poincaré, filósofo francés considerado
un dos mellores matemáticos de todos os tempos.

“O ignorante afirma, o sabio dubida e reflicte”,
segundo Aristóteles.

“O papel dos mercados non depende só do que poidan
facer, senón tamén do que se lles permita que fagan”,
por Amartya Sen, economista hindú.

“As portas xiratorias son o pan de cada día no
rendible mercado da guerra. Usan 'lobbies' oficiais e
ilegais en Bruxelas para organizar ceas e conferencias
convidando políticos da OTAN”, di Jordi Calvo, investigador
do Centro Delás de Estudos para a Paz.

“A liberdade de información é a esencia da democracia,
pero se a información tamén se pode comprar a democracia
pódese invalidar”. por Confucio

Para rematar uns preciosos versos de Leonard Cohen,
novelista e cantautor canadiense:

“En una cama donde la luna ha sudado
En un sollozo lleno de pisadas y arena
Con mi boca en el rocío de tus muslos”.
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A
alcaldesa, Cristina Fernán-
dez Davila, asinou a docu-
mentación que autoriza o

inicio das obras de impermeabi-
lización e reparación dos danos
que sufriu o Auditorio Municipal
“Reveriano Soutullo” desde 2010.
A previsión é que esta instalación
volva estar aberta ao público en
primavera.

Nun informe técnico do 2021
recóllese que estas filtracións
chegan ao interior do auditorio
principalmente pola parte central
da praza, nos arredores do parque
infantil, e pola auga acumulada
no sumidoiro perimetral, que a

través dos ocos da fachada entra
ás cámaras interiores dos muros
e aos falsos teitos. Ademais, ta-
mén se remodelarán os lucernarios
cun novo sistema acristalado es-
tanco, así como o saneamento
da zona do parque infantil e do
perímetro da praza; arranxaranse
as filtracións das fiestras, sen
sistema para escorrer a auga; e
repararanse os paramentos inte-
riores e dos teitos e falsos tei-
tos.

As obras suporán un investi-
mento de 185.000 euros finan-
ciados ao abeiro do Plan Concellos
2022. 

Iniciadas as obras de
reparación do Auditorio

O
s representantes do
Consello da Infancia e
Mocidade de Pontea-

reas, ‘Mentes Novas’, participa-
ron en Santiago de Compostela
no X Foro Infantil Parlamento
de Galicia-Unicef, xunto a
nenos, nenas e adolescentes
dos consellos locais de partici-
pación de Moeche, Teo, Ames,
Viveiro, Moaña, Tomiño, Redon-
dela, Nigrán, Castrelo de Miño,
Cabanas e Burela. 

A concelleira de Benestar So-
cial, Verónica Carrera, e o con-
celleiro de Mocidade, Miguel
Bouzó, acompañaron aos rapaces
e rapazas ponteareás durante o
encontro. 

A representante de ‘Mentes

Novas’, Sabela Montero, falou
ante o Parlamento Galego sobre
as preocupacións da infancia e
da mocidade pola pobreza e de-
sigualdade, instando a mellorar
as condicións laborais, así como

manifestou a urxencia de cons-
truír un estados de benestar.
Os participantes tamén tiveron
un encontro coa vicepresidenta
primeira do Parlamento de Gali-
cia, Elena Candia.

A mocidade ponteareá faise oír 
no Foro da UNICEF

A
alcaldesa de Ponteareas,
Cristina Fernández Da-
vila, reuniuse co xefe te-

rritorial de Educación da Xunta
de Galicia en Pontevedra, César
Pérez Ares, para abordar a situa-
ción na que se atopan os cen-
tros educativos de infantil e
primaria da vila. O Concello des-
tinou en 2021 máis de 700.000
euros nos centros escolares da
vila entre persoal, limpeza,
mantemento e reparacións.

Fernández Davila lamentou
que “a Xunta marxine á comu-
nidade educativa de Ponteareas
mentres noutros municipios in-

viste millóns de euros en refor-
mas integrais para a eficiencia
enerxética”. Como exemplo disto,
a alcaldesa sinalou que “en Pon-
teareas temos que ver colexios
como o Nosa Sra dos Remedios,

construído hai máis de 50 anos,
no que a Xunta só abordou a
cuberta do patio en vez de aco-
meter unha actuación completa
en toda a instalación”. 

Tamén considerou que as re-
formas realizadas ata agora no
IES Bouza Brey son insuficientes,
toda vez fixo especial fincapé na
situación na que se atopan as
escolas unitarias do Colexio Rural
Agrupado A Picaraña, con im-
portantes deficiencias nos tella-
dos. Tamén se precisan reformas,
entre outros, nos colexios de
Santiago de Oliveira ou Feliciano
Barrerar no Mestre Ramiro Sabell. 

Ponteareas pide á Xunta máis investimentos
en infraestruturas educativas

A
o abeiro do Día
Universal dos
Dereitos da In-

fancia celebrado este
20 de novembro, o
salón de plenos do
Concello de Pontea-
reas acolleu unha
nova sesión do pleno
infantil na que parti-
ciparon representan-
tes de todos os centros educativos
de infantil, primaria e secundaria
da vila, así como a alcaldesa Cris-
tina Fernández Davila, concellei-
ros e concelleiras.

Un pleno que tivo como pro-
tagonista principal a saúde men-
tal, unha problemática cada vez
máis visíbel particularmente coa
pandemia da COVID-19. O acto
contou tamén coa intervención
de representantes da Asociación

Avelaíña, que dende hai anos tra-
balla na comarca para mellorar a
calidade de vida das persoas afec-
tadas por enfermidades mentais
e das súas familias e que este
mesmo ano abriu un centro de
atención de día en Ponteareas.
Tamén estiveron presentes por
vez primeira representantes do
Consello da Infancia e da Ado-
lescencia de Ponteareas, ‘Mentes
Novas’. 

Pleno infantil pola saúde mental
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A
s alcaldesas e alcaldes do
Condado-Paradanta e Sal-
ceda de Caselas amosaron

o seu total apoio á Iniciativa Le-
xislativa Popular (ILP) promovida
pola Plataforma SOS Sanidade Pú-
blica de Galicia, integrada por or-
ganizacións sociais, sanitarias,
de pacientes, sindicais e políti-
cas, mediante unha convocatoria

de mobilización realizada o 30 de
novembro. 

O obxectivo é que o Parla-
mento Galego debata e aprobe
unha serie de medidas urxentes
a implantar en atención primaria.
“A nosa comarca está atravesando
unha etapa de grandes dificul-
tades no ámbito sanitario. Como
alcaldes e alcaldesas somos co-

ñecedoras da mingua da calidade
asistencial que están padecendo
as usuarias e usuarios dos nosos
centros de saúde e dos PAC de
referencia, Ponteareas, A Cañiza
e O Porriño”, explicaron as e os
rexedores asinantes: Ponteareas,
As Neves, Mondariz, Mondariz
Balneario, A Cañiza e Salceda
de Caselas.

O Condado-Paradanta e Salceda apoian á sanidade pública

O
s socialistas pontea-
reáns xa teñen candi-
dato para as municipais

2023. Delfìn Domínguez, secre-
tario xeral do PSOE Ponteareas
dende maio pasado, empresario
e médico de profesión, encabe-
zará a lista socialista como can-
didato único.

Domínguez considerou ao al-
calde vigués Abel Caballero como
o seu referente político para
construír "a Ponteareas no Século

XXI, tanto a Vila coma as parro-
quias. Que Ponteareas volva ser
o centro económico, comercial,
social e cultural de toda a comarca
do Condado-Paradanta e dos mu-
nicipios da raia portuguesa".

Delfín Domínguez será o
candidato do PSOE Ponteareas 

A
s formacións locais de
Esquerda Unida e de Po-
demos en Ponteareas

manifestaron a súa vontade de
concorrer de forma conxunta ás
vindeiras eleccións municipais.

As dúas organizacións pre-
sentarán nos vindeiros comicios
unha candidatura á esquerda
dos actuais partidos gobernantes
no Concello, na que integrarán
tanto a persoas das dúas for-
macións coma outras que, sen

estar adscritas a ningunha das
dúas, comparten a súa liña po-
lítica e obxectivos. Está por
concretar a fórmula de presen-
tación nas eleccións. 

EU Ponteareas e Podemos ini-
ciarán en decembro unha serie
de reunións, abertas á mílitancia
e simpatizantes, para acordar o
programa electoral e nas que
contarán con asesoramento téc-
nico de distintas persoas se-
gundo a temática a tratar.

EU Ponteareas e Podemos irán
xuntos nas municipais 2023

T
ras ratificalo por aclama-
ción a asemblea da forma-
ción nacionalista, Cristina

Fernández sinalou que “ser a al-
caldesa deste concello é a maior
honra que podo ter como veciña
de Ponteareas” e afronta esta
etapa “coa ilusión que xera un
gran proxecto e coa responsabili-
dade de continuar a inmensa
labor realizada dende o 2015, coa
que acadamos grandes logros
para devolverlle a Ponteareas o
prestixio perdido”.

A alcaldesa e candidata do
BNG relatou que “convertemos
Ponteareas nunha vila viva e di-

námica, con máis calidade de
vida, máis e mellores servizos e
máis actividade económica. Lo-
gramos fitos históricos como a
aprobación do Plan urbanístico,
o acordo para a ampliación da

depuradora, ou o cambio a LED
de toda a iluminación pública na
vila e nas parroquias, convertén-
donos nun concello exemplar e
na vangarda fronte a emerxencia
do cambio climático”.

Cristina Fernández Davila leva
dez anos na Corporación Municipal,
formando parte do goberno de
Xosé Represas durante seis e
sendo alcaldesa dende o
2021.Dende o BNG destacan a
grande experiencia municipal da
alcaldesa, a súa capacidade, ho-
nestidade e honradez como ga-
rantía de que Ponteareas siga
avanzando nas mellores mans.

Cristina Fernández Davila será a candidata
do BNG para revalidar a alcaldía 
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J
uan Carlos González Carrera,
voceiro de Alternativa Ciuda-
dana de Ponteareas (ACiP)

denunciou publicamente a situa-
ción ruinosa do edificio de Grani-
tos que provoca a emisión dunha
inmensa cantidade de amianto
acumulada polas pezas de uralita.

ACiP xa denunciou esta situación
ante o Concello en marzo do 2019,
presentando agora un escrito di-
rixido ao goberno municipal do
BNG e PSOE, esixindo ó mesmo
tempo o cumprimento da lexisla-
ción vixente na lei do solo e soli-
citando unha declaración de ruína. 

González Carrera considerou que
a situación é de “verdadeiro perigo”
non só pola contaminación das
pezas de uralita senón porque, en

días de tormenta, saen voando,
aterrando na Avenida de Galicia
ou na Nacional – 120. Tamén criti-
cou que esta finca é a protagonista
dun “pelotazo urbanístico” dos te-

rreos foron recalificados no novo
PXOM que BNG e PSOE puxeron en
marcha, eliminando a construción
obrigatoria dun 30% de vivenda
social que marca a lei do solo.

ACiP denuncia restos de amianto

O
Concello de Ponteareas
continua acometendo
traballos extraordinarios

de renovación de canalizacións e
conducións de saneamento no
centro urbano que afloran perio-
dicamente mediante afundimen-
tos en diferentes vieiros públicos

Entre as actuacións realizadas
destacan a executada no cruce
entre a Avenida de Galicia e o
Paseo Matutino, onde era habitual
a saída de auga s fecais á super-
ficie; na rúa Braña no cruce con
Magnolio, onde se anegaban con
augas residuais os garaxes e baixos
desta rúa, ou no cruce de San
Roque coa Avenida de Castelao,
onde tamén se producían asola-
gamentos de garaxes. 

A realización de obras de re-
forma urbana como a de San Ro-
que, a Praza Dr. Fernández Vega,
Bugallal, Rúa Redondela ou agora
Trobador Xoán García de Guillade
están permitindo solucionar estes
problemas mediante a renovación

de todas as canalizacións. As
obras de Trobador Xoán García
permitiron comprobar que nesa
rúa se atopaba o problema que
provoca afundimentos na Avenida
de Galicia, dende ese cruce até a
rotonda con Rosalía de Castro. 

Obras de saneamento no centro urbano

O
Museo Municipal acolle
dende o  25 de novem-
bro ata o 30 de decem-

bro a exposición itinerante
‘Castelao. Grafista’, que reúne a
evolución da obra artística de Al-
fonso Daniel Rodríguez Castelao
a través de máis de 200 das súas
obras  que amosan o seu progre-
sivo compromiso ético, social e
político.

O Concello de Ponteareas co-
labora con este proxecto exposi-
tivo organizado pola Afundación
Obras Social ABANCA, a Fundación
Gonzalo Torrente Ballester, a Real

Academia Galega de Belas Artes
e Turismo de Galicia.

A mostra reúne 19 facsímiles
da Colección de Arte Afundación
e 89 debuxos do álbum ‘Cousas
da vida’ de Castelao, ademais de
tres retratos fotográficos, catro
caricaturas e 17 debuxos e por-
tadas de revistas. O público poderá
tamén gozar do texto orixinal do
álbum ‘Nós’ e contemplar dous
manuscritos do escritor, 18 por-
tadas das primeiras edicións dos
seus libros, tres páxinas interiores,
14 portadas de libros ilustradas
por Castelao e tres debuxos.

Exposición "Castelao Grafista"

P
onteareas deu a coñecer
este 6 de decembro en
Porto o seu modelo de

mobilidade e de recuperación do
espazo público para as persoas,
no marco das xornadas que con-
memoran os 25 anos da lei de
accesibilidade en Portugal.

O Concello de Ponteareas foi
convidado polo Instituto de Ci-
dades e Vilas con Mobilidade
que organiza as xornadas para
expoñer o seu modelo dentro
do apartado “Boas prácticas in-

ternacionais” e baixo o título
“Boas prácticas de deseño ur-
bano e mobilidade: estudo do
caso de Ponteareas – Galiza”. O
encargado de realizar o relatorio
en representación do Concello
foi o primeiro tenente de al-
caldesa e concelleiro de Mobi-
lidade, Roberto Mera. Nas xor-
nadas participaron diferentes
Secretarios de Estado do país
veciño así como representantes
de concellos como o de Porto
ou Portimão.

Ponteareas levou a Porto o
seu modelo de mobilidade  
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N
o marco do XVII Comité In-
tergobernamental da
UNESCO celebrado en Rabat

(Marrocos) este 1º de decembro con-
firmouse a inscrición da Asociación
Cultural e Sociopedagóxica
Ponte...nas Ondas! (PNO!) no Rexis-
tro de de Boas Prácticas co Patrimo-
nio Cultural Inmaterial da UNESCO.

Segundo comentou o presidente
de PNO!, Santiago Veloso, durante
a súa intervención en Rabat, “fai
vinte e sete anos iniciamos a cons-
trución dunha ponte de comunica-
ción entre os centros educativos

dos dous lados da fronteira de
Galicia en España e Portugal. Coas
nosas actividades démoslle voz á
mocidade de todos os niveis edu-
cativos, desde a educación infantil
até a universidade, utilizando o Pa-
trimonio Cultural Inmaterial como
unha ferramenta de educación pa-
trimonial, de entendemento e diá-
logo intercultural”

Interveu a continuación a profesora
Esmeralda Carvalho, representante de
PNO! en Portugal, quen destacou que
“a nosa ponte nas ondas gaña hoxe
unha nova dimensión, e foi posible

grazas ao esforzo xeneroso de todas
as comunidades educativas que deci-
diron preservar e transmitir este pa-
trimonio común e transmitirllo ás
novas xeracións”

Asistiron tamén á proclamación
de PNO! Na UNESCO o embaixador
de España  na institución, José Ma-
nuel Rodríguez Uribes, a embaixadora
de Portugal na UNESCO, Rosa Batoréu,
o conselleiro de Cultura, Educación,
FP e Universidades da Xunta de Ga-
licia, Román Rodríguez, e a directora
xeral do Patrimonio Cultural da Xunta,
Carmen Martínez Insua.  

A UNESCO aproba a inscrición de Ponte...nas
Ondas! como Patrimonio Cultural Inmaterial

O
Concello de Salvaterra de Miño acadou Tres
Flores no certame "Vilas en Flor" celebrado
pasado 2 de decembro en Caldas de Reis.

No certame distinguíronse un total de 14 municipios
da provincia de Pontevedra entre os 39 concellos par-
ticipantes, que foron recoñecidos tamén con distintas
cualificacións pola súa posta en valor do medio
ambiente a través de accións de conservación, pro-
moción e xestión do patrimonio natural, a ornamen-
tación ou os espazos verdes.

A iniciativa, na súa quinta edición, está organizada
pola Fundación Juana de Vega, a Asociación de Vivei-
ristas do Noroeste (Asvinor) e a Asociación Galega de
Empresas de Xardinería (Agaexar), co apoio da Conse-
llería de Medio Ambiente e o patrocinio das empresas
Rain Bird e Husqvarna. 

Salvaterra destaca no
certame "Vilas en Flor" 
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O
concello de Covelo in-
formou da execución
das obras de mellora da

casa social de Prado e da súa
contorna, ubicada no lugar de
Cende na parroquia de San Sal-
vador de Prado. O proxecto
conta co apoio da Deputación de
Pontevedra que aportará
40.000,01 euros, sendo o orza-
mento total de 40.464,64€.

A casa cultural atópase nunha
parcela de 2,224 m², dos que
800 m² son de uso deportivo
cunha pista multideporte. No
resto da parcela hai, ademais,
un parque infantíl e unha zona
verde. O proxecto contempla a
mellora da accesibilidade aos

aseos existentes no andar baixo
da devandita casa social e no
exterior co obxectivo de optimizar
os espazos e o acceso ao parque
infantil existente, a mellora da

pavimentación, tamén da ilumi-
nación das instalacións, a crea-
ción de salas de reunión dos ve-
ciños e usuarios e a mellora da
pista deportiva.

Melloras na casa social San Salvador
de Prado en Covelo

C
on motivo do Día Inter-
nacional para a Elimina-
ción da Violencia contra

a Muller o 25 de novembro, o
Concello de Mondariz levou a
cabo unha serie de iniciativas de
sensibilización tales como a pro-
xección de tres filmes: "Uno para
todos"; "Postre"; e "Dios tiene
nombre de mujer y se llama Pe-
trunya”

Tamén realizouse o 25N a
charla "Do vals ao charlestón"
impartida polo historiador e es-
critor Rubén Martínez Alonso so-
bre os cambios socioculturais
que tiveron lugar nas cidades
desde finais do século XIX ata a
segunda década do século XX.
O sábado 26 foi a quenda de Os
Quinquilláns que levaron aao
auditorio municipal a súa obra
"A señora de Forcadela", inspirada
na historia real da mestra Josefa
García Segret, represaliada du-
rante a guerra civil e a ditadura
franquista. 

Desde o 25 de novembro ata
o 23 de decembro estará aberta
ao público na biblioteca muni-

cipal de Mondariz a exposición
de ilustracións do libro "Calladita
no eres más bonita", de Nuria
Prieto. No marco desta actividade,
incluída no programa "Semen-
tando igualdade" que financia a
Deputación de Pontevedra, tamén
está programada a presentación
do proxecto editorial "Calladita
no eres más bonita" de Nuria
Prieto e unha charla da activista
Esther Buela sobre violencia ma-
chista o día 30 de novembro no
CPI de Mondariz. 

Charlas, cinema e teatro no
25N en Mondariz 

A
asociación Covelo Natural
realizou a primeira cita mi-
colóxica no Concello da

man de Manuel Garea e Alfonso
Rey, ámbolos dous da asociación
Micolóxica A Zarrota, cun éxito de
participación de persoas prove-
nientes de Vigo, Baiona, Nigrán,

Redondela, Salvaterra ou Salceda
de Caselas. Houbo charla sobre
identificación de setas, saída ao
monte,clasificación e exposición
no auditorio, e pola tarde degus-
tación no bar O Buraco.

A asociación celebrou outra
xornada o 3 de decembro con

saída guiada, exposición das va-
riedades atopadas, proxección
dun documental sobre o papel
ecolóxico dos fungos, debate e,
para pechar o día, obradoiro de
micograstronomía con degustación
e música en vivo no restaurante
Lemos da Ermida, Covelo. 

Actividades micolóxicas en Covelo 
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O
alcalde Pablo Castillo in-
formou do remate das
obras de mellora do ca-

miño de Redondo a Vilanova, na
parroquia de Barcia de Mera, re-
novándose a rodadura e a dre-
naxe. As obras tiveron un custe
total de 50.774,65€ con cargo ao
Plan de Mellora de Camiños Mu-

nicipais 22-23 de AGADER .
Realizouse tamén un sanea-

mento do firme a través da retirada
de raíces e posterior recheo e as-
faltado con mestura bituminosa
en quente. Tamén se colocou si-
nalización vertical e se pintaron
tres stops nos puntos necesarios e
garantir así maior seguridade vial.

Sinalización de camiños
municipais en Covelo 

O
domingo 27 de novem-
bro do auditorio munici-
pal do Concello de

Covelo acolleu a exposición das
fotografías presentadas  ao con-
curso fotográfico “Covelo, tu-

rismo, cultura e patrimonio” que
achegouse a súa terceira edición
coa finalidade de editar 2.000
exemplares do calendario 2023,
que serán valoradas por un xu-
rado composto por profesionais

do sector audiovisual, paisaxís-
tico e turístico. O xurado estable-
ceu tres premios que van dende
un curso de fotografía a unha ex-
periencia fotográfica en montaña
ou ampliacións fotográficas.

P
or segundo ano consecu-
tivo, a Praza de Abastos
de Mondariz acollerá un

pequeno mercado artesán en
vésperas de Nadal. Os postos de
artesanía, malia estar ubicados
dentro da remodelada Praza de
Abastos, forman parte da tradi-
cional feira dominical de Monda-
riz e estarán abertos ao público
de 10h a 14h, aproximada-
mente, mentres dure a feira e
estea aberta a propia Praza de
Abastos.

A partir do 27 de novembro, e

durante os catro domingos ante-
riores á festa de Nadal (4, 11 e
18 de decembro) haberá postos
de artesanía de emprendedores e
emprendedoras da contorna con
produtos de cerámica, coiro, prata,
resina ou cosmética natural feitos
a man. Trátase dunha iniciativa
promovida por un grupo de arte-
sáns da contorna que recibiu o
apoio do Concello de Mondariz.

Un dos obxectivos do Goberno
municipal, e da Concellería de
Desenvolvemento Económico e
Turismo que dirixe o propio al-

calde, é dinamizar a localidade
para atraer visitantes e tamén
habitantes. Dentro da estratexia
política de dinamización local, a
Praza de Abastos sempre foi un
espazo público prioritario. Neste
novo contexto de maior dinami-
zación sociocultural, actividades
como a exposición de fotografías
do GDR Condado Paradanta que
está aberta actualmente ou o
próximo mercado artesán contri-
búen a encher de contido socio-
cultural este espazo público tra-
dicionalmente comercial.

Mercado artesán en Mondariz 

O
Concello de Covelo
acendeu as súas luces
de Nadal o día 3 de de-

cembro para arroupar a edición
especial da Mostra de Produtos
de Covelo para logo apagalas ata
o 6 de decembro, día no que pro-
cederán ao acendido oficial tanto
no centro urbano como en todas
as parroquias, así contribuirán ao
aforro enerxético dando cumpri-
mento a un dos compromisos ad-
quiridos no Pacto das Alcaldías e

resposta a un dos Obxectivos de
Desenvolvemento Sostible, tal e
como o explicaban a concelleira
de Cultura Lourdes Enes e o al-
calde de Covelo, Pablo Castillo,
na presentación da programación
de Nadal.

Entre as actividades de Nadal
destacan a feira especial de Nadal
abrirá o programa de actividades
de lecer con artesanía local na
praza Mestre Cerviño. O programa
inclúe actividades infantís con

xogos, panxoliñas e un concurso
de  baile con premios, actuacións
musicais en directo co duo Gure
Terra, a visita de Papá Noel, o
Festival de Nadal do Club de Pa-
tinaxe, a gala “Síntete Covelo
2022” coa actuación de Antonio
Barros e Ialma, a actuacion da
compañía Asacocirco e os Zan-
cudos de Branco, o 6 de xaneiro
de 2023 a Cabalgata dos Reis
Magos e un día despois a Mostra
de Produtos de Covelo. 

Un Nadal en familia en Covelo 

III edición de “Covelo, turismo, cultura e patrimonio”

E
ste é un momento no que me gusta-
ría dar as grazas. Vimos na Cañiza de
pasar unha época moi difícil. Difícil

pola pandemia, polo virus que nos obligou
a meternos nas nosas casas. Desde o con-
cello axudamos aos profesionais da aten-
ción sociosanitaria, para que os nosos
maiores estiveran ben atendidos, para que
todas as nosas nenas e nenos puideran se-
guir facendo as súas tarefas. Nos últimos
anos puxéronos a proba; como cidadáns,
como sociedade, e a nós, como servidores

públicos. Grazas a todas e todos supera-
mos o reto.

Na Cañiza tivemos, ademais, que xes-
tionar unha situación económica límite.
Puxo a proba a nosa capacidade de xestión.
Obrigounos a tomar medidas que antes
non se tomaron. Fomos capaces de facelo;
capaces de conseguir mais inversións
nestes 4 anos que nos 10 anos anteriores.
Antes de que acabe o inverno teremos
funcionando a piscina climatizada cunha
tecnoloxía que a fará sostible. Os submi-

nistros de auga, de alumeado público, a
rehabilitación das instalacións munici-
pais… quedan cousas por facer pero tra-
ballamos moi duro para que a Cañiza sexa
un bo sitio para vivir. Por primeira vez en
décadas o padrón de habitantes estabili-
zouse, e incluso medrou un pouco.

Estamos traballando para dotarnos de
novo solo industrial aproveitando as nosas
vantaxes estratéxicas para que se instalen
novas empresas. O desenrolo turístico, do
que mostramos neste calendario algunhas
preciosas imaxes, tivo un bo empuxe e se-
guirá crecendo.

Traballamos con moita ilusión; estamos
orgullosos do conseguido ata agora; orgu-
llosos do traballo feito e orgullosos da
Cañiza. Temos máis proxectos centrados
sempre nas persoas: nos nosos maiores,

nas nenas e nenos, na xente emprendedora,
nas traballadoras e traballadores, e nas
familiaspara seguir facendo da Cañiza un
bo sitio para vivir.

A todas e todos deséxovos un bo e
ilusionante 2023. 

Bo Nadal, Felices Festas.

D
o 15 de novembro ata o
15 de decembro, os es-
tablecementos comer-

ciais locais do sector alimentario
de Mondariz recollerán doazóns
particulares de alimentos non pe-
recedoiros.

O Concello colabora un ano
máis coa AAVV Xabriña para poñer
en marcha unha campaña solidaria
de recollida de produtos para o
banco de alimentos da localidade.
A iniciativa está organizada pola
Concellería de Servizos Sociais

de Mondariz, que dirixe José Luis
Fernández.

Participan os diferentes esta-
blecementos comerciais de pro-
dutos alimentarios, como super-
mercados e tendas de comestibles.
Os produtos doados serán xestio-
nados polo banco de alimentos
de Mondariz.

Tamén se ofrece a posibilidade
de realizar doazóns económicas
particulares en efectivo a través
dunha conta bancaria da AAVV
Xabriña. 

Recollida de alimentos en Mondariz 

Luis Piña, 
alcalde da Cañiza
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O
Concello de Arbo inicia
unha campaña de apoio
ao comercio local para a

próxima campaña de Nadal. “O
noso Mercado tamén en Nadal”
celebrarase desde o 16 de novem-
bro e ata o 16 de decembro.

Os establecementos da Praza
do Mercado, por cada 15 euros
de compra darán un número para
o sorteo de tres cestas. A iniciativa
foi posta en marcha polo Concello
de Arbo e quere dar difusión ao
valor da compra de proximidade
fomentando a colaboración entre
os comerciantes e a administración
pública.

Segundo destaca o alcalde Ho-
racio Gil, decidiron poñer en mar-
cha esta iniciativa tamén en Na-
dal, dado o éxito cultivado no
mes de maio con este sorteo. O
sorteo terá lugar o 17 de decembro
na Praza do Mercado. 

Mercadillo “Arbo Nadal”
"ArboNadal 2022 - Mercadillo

Solidario de Nadal" é un evento
de carácter gratuíto organizado

polo Concello de Arbo que volve
os días 10 e 11 de decembro.
Con esta actividade pretendese
promocionar e potenciar os re-
cursos culturais e patrimoniais
da nosa vila, dirixida a artesáns,
anticuarios, asociacións, ONGs e
establecementos comerciais.

Recollida de xoguetes
O Concello de Arbo pon en

marcha o próximo 1 de decembro
ata o 16 de decembro a Campaña
do Nadal de Recollida de Xoguetes. 

Esta Campaña é unha acción
na que se convida a todos os ci-
dadáns á solidariedade nestas
festas do Nadal, compartindo
xoguetes novos ou en bo estado
cos nenos das familias con menos
recursos do municipio. Os xo-
guetes poderán entregarse no
Concello de Arbo de luns a venres
en horario de 8:00 a 15:00 horas
ou o 10 e 11 de decembro en
"ArboNadal Mercadillo Solidario"
e distribuiranse a través  ás fa-
milias con menos recursos  de
Arbo.

Campaña "O noso Mercado
tamén en Nadal" en Arbo

O
Clube Asociado da Ca-
ñiza, afiliado ao KIAP
de Vigo, conseguiu 5

medallas na Copa Xunta de Gali-
cia de Técnica (infantil e adul-
tos), celebrada o pasado 19 de
novembro, e na que participaron
participaron máis de 522 depor-
tistas de 34 clubes galegos,
entre eles 10 competidores da
Cañiza.

As medallas foron alcanzadas
por Iker González, gañador da
medalla de ouro na categoría de
benxamín.  Marco Pérez, coa 3ª
posición e medalla de bronce
na categoría alevín competitiva.
María Cerviño, gañadora da me-

dalla de prata en alevín amateur
e Pedro Pedrouzo, medalla de
bronce na mesma categoría e

Elías Román que se alzou coa
medalla de bronce na categoría
de cadete infantil.

O Taekwondo cañicense destaca na 
Copa Xunta de Galicia

O
Concello de Arbo convo-
cou por vez primeira o I
Concurso de Decoración

Navideña  “Arbo no Nadal”, diri-
xido ás Asociacións, colectivos e
particulares do municipio e acti-
var o comercio local.

O concurso consta de dúas ca-
tegorías: Familiar, para persoas
que realicen a súa montaxe no

seu balcón, xanela, porta, fachada
de casa ou xardín exterior; co-
lectiva, poderán participar os co-
mercios, asociacións, colectivos
ou empresas privadas situadas
en Arbo. As propostas presenta-
ranse dende o o 27 de novembro
de 2022 ata o día 19 de decembro
de 2022.

Concurso de decoración navideña

O
pleno da Corporación
de Covelo aprobou en
sesión extraordinaria a

suba do prezo/hora do servizo
de axuda a domicilio (SAF)  de
18,75€ máis IVE, posicionán-
dose como un dos concellos ga-
legos coa retribución máis alta
por este servizo. 

Deste xeito, o Concello de
Covelo investirá un total de
275.4880,4€ ano en prestar este
servizo aos veciños e veciñas
dependentes,o que supón un in-
cremento de 73.000€ por ano
respecto ao custe do anterior
contrato do SAF. 

O Covelo aproba aumento de 73.000€
para o Servizo de Axuda no Fogar
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N
a sesión ordinaria do
Pleno celebrado o pa-
sado 25 de novembro,

acordouse por unanimidade de
toda a Corporación, a prórroga
do Servizo de Atención Temperá
prestado polos Concellos da Ca-
ñiza, Covelo, Mondariz, Mondariz
Balneario e Melón, por xestión
agrupada a través dun convenio
de colaboración que dende a súa
sinatura, a mediados de ano,
está permitindo compartir o ser-
vizo entre as 5 administracións.

Esta renovación por dous anos
máis, estará en vigor ata o 31
de outubro de 2024. O servizo,
en activo dende o pasado 1 de
agosto, préstase nos cinco Con-
cellos agrupados. Dous días na

Cañiza, nos que se atende tamén
aos usuarios de Melón. Dous días
en Mondariz, nos que se atende
a Mondariz Balneario e un día
en Covelo. A xestión adminis-
trativa do servizo continuará re-
alizándose no Concello da Cañiza

como Promotor.
O Servizo estará subvencionado

ao 100% pola Xunta de Galicia,
a través da Consellería de Política
Social que aportará para os 24
meses de duración da prórroga
un total de 237.194,80€.

Prorrogada por dous anos máis a
atención temperá na Cañiza 

O
pasado 25 de
novembro o
Pleno do

Concello, en sesión
ordinaria, aprobou o
documento definitivo
do PMUS do Concello
da Cañiza, elaborado
pola empresa Azteca
Consulting de Inge-
niería S.L. e adxudi-
cado o pasado 16 de
febreiro de 2021 por un importe
de  6.125,94€.

O Plan servirá para adaptar A
Cañiza ás novas directrices euro-
peas basadas na planificación
dunha mobilidade máis eficiente
e un territorio máis atractivo para
vivir e con maior calidade de
vida. Ademáis permitirá ao Con-

cello acceder ás subvencións do
Pacto Verde da Unión Europea. O
documento aborda cuestións tan
importantes como os movementos
de tráfico, as peonalizacións, as
humanizacións, zonas onde se
debe intervir para incrementar a
seguridade viaria, entre outros
aspectos.

A Cañiza aprobou o Plan de
Mobilidade Urbana (PMUS) 

A
Corporación Municipal da
Cañiza aprobou en sesión
extraordinaria e urxente

de Pleno as alegacións que se
presentaron ante o Instituto Ga-
lego de Vivenda e Solo da Xunta
de Galicia, promotor da Modifi-
cación Puntual nº 2 do Plan Sec-
torial de Ordenación de Áreas
Empresariais de Galicia, que se
atopa en fase de aprobación ini-
cial. Estas iniciativas xa foron
publicadas nos respectivos Dia-
rio Oficial de Galicia e Boletín
Oficial de Pontevedra.

As alegacións propoñen que
nesta nova modificación se aten-
dan e teñan en consideración
as necesidades de promoción
empresarial tanto municipais

como da Zona Franca de Vigo, e
tamén poder así desenvolver
este solo como un polígono em-
presarial, promovido pola Zona
Franca de Vigo.

A proposta do Goberno Mu-
nicipal analiza a perda de po-
boación dende hai dúas décadas,
promovida pola caída do seu
incipiente Polígono Industrial
despois da crise do 2008 e a re-
conversión industrial cara a
outro tipo de actividade em-
presarial. Este polígono está
ocupado ao 100% pero está ren-
dibilizado en menos dun 20%
da súa capacidade. Por outra
banda, o Concello conta coa
colaboración do Consorcio da
Zona Franca de Vigo para a im-
plantación dun Parque Empre-
sarial de 956.311 m2, que sería
o encargado de provomer toda
a actuación. 

A Cañiza alegará a modificación do Plan
de Áreas Empresariais de Galicia

O
Concello da Cañiza e a
Deputación de Ponteve-
dra asinaron o convenio

de colaboración para implemen-
tar iniciativas de modernización
e impulso do comercio local a
través do programa “Da Túa Man”.

Esta iniciativa conta cun or-
zamento de 139.954,77€ finan-
ciados nun 70% polo Ministerio
de Industria, Comercio e Turismo,
nun 15% pola Deputación de
Pontevedra que ademáis asumirá
os costes de IVA do proxecto e

noutro 15% polo Concello que
terá que aportar 17.349,77€ con
cargo a fondos propios. 

O programa “Da Túa Man” conta
con 5 bloques de actuacións di-
ferenciados que en total suman
13 iniciativas orientadas a trans-
formar e adaptar o pequeno e
mediano comercio da Cañiza  ás
dinámicas dixitais, o comercio
on-line, a sostibilidade e a eco-
nomía circular. O programa tamén
impulsará o deseño dunha imaxe
corporativa do comercio local. 

A Cañiza impulsa o comercio
local a través “Da Túa Man”

O
Alcalde Luis Piña e a
Asociación de Comer-
ciantes da Cañiza presen-

taron a campaña de impulso e
fidelización do comercio local "A
Confianza de Sempre, Agasállate
este Nadal" a desenvolverase du-
rante os meses de decembro de
2022 e xaneiro de 2023. 

O Programa consiste en sortear
entre os clientes dos establece-

mentos do municipio, que fagan
compras por un importe de 20€,
4.500 €uros en vales de compra.
1.000€ doados pola Asociación
de Comerciantes da Cañiza e 3.000
€uros aportados polo Concello.
Ademáis a esta cantidade súmanse
outros 500 €uros máis da campaña
do ano pasado que quedaron sen
entregar ao non ser reclamados
polos gañadores.

Campaña "Agasállate este Nadal"
na Cañiza
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O
s ex-presidentes de Câ-
mara Municipal de Ca-
minha, até setembro

último, Miguel Alves, e Viana do
Castelo, até outubro de 2021,
José Maria Costa, respetivamente,
foram ou estão a ser investigados
pelo Ministério Público por casos
relativos às suas funções en-
quanto autarcas. O do concelho da
foz do Minho demitiu-se logo que
foi conhecida a acusação, a 10 de
novembro, e após 55 dias em fun-
ções. Já o da foz do rio Lima e
atual secretário de Estado do Mar
permanece no uso pleno de fun-
ções e sem acusação formada.

O caso de Miguel Alves, ex-se-
cretário de Estado Adjunto do pri-
meiro-ministro António Costa, com
quem já tinha trabalhado quando
este era presidente da Câmara de
Lisboa, foi o que levantou mais
polémica, o que terá contribuído
para a sua demissão do Governo e
de presidente da Federação Distrital
do PS de Viana do Castelo. Para o
seu lugar deverá ser eleito, a 16
deste mês de dezembro, Vítor P.
Pereira, atual edil de Paredes de
Coura. O congresso distrital dos
socialistas foi adiado para 07 de
janeiro, em Melgaço.

DENÚNCIA ANÓNIMA
A investigação que levou o

Ministério Público (MP) a acusar
o antigo autarca de Caminha Mi-
guel Alves de prevaricação teve
origem “em denúncia anónima”,
em julho de 2019, conforme es-
clareceu a Procuradoria-Geral Re-
gional do Porto (PGRP).

Para o MP, o ex-autarca violou
as normas de contratação pública
sobre a aquisição de serviços.

O despacho de acusação, a que
a Lusa teve acesso, sustenta que
o arguido acordou com a empresária
Manuela Couto, também acusada
do mesmo crime, serviços de as-
sessoria de comunicação “sem
qualquer procedimento de contra-
tação pública”. Esta, mulher do
ex-edil de Santo Tirso, Joaquim
Couto (PS), está a ser julgada no
âmbito da “Operação Éter”, rela-
cionado com contratos celebrados
pela entidade de Turismo do Porto
e Norte de Portugal (TPNP), com
29 arguidos e cerca de 150 crimes

económicos
A acusação refere que o então

edil de Caminha, Miguel Alves,
“celebrara vários contratos com a
empresa MIT – Make It Happen,
Branding Comunicacional, Lda, so-
ciedade da empresária Manuela
Couto”, em 2015 e 2016. Em 2014,
o edil e a empresária “mantiveram
contactos com vista à prestação
de serviços de comunicação, gestão
de imagem e assessoria de comu-
nicação à autarquia pelas socie-
dades MIT e Mediana”, detidas e
controladas pela arguida.

O despacho de acusação refere
que, em reunião realizada em 4
de julho de 2014, na Câmara Mu-
nicipal de Caminha, ambos acor-
daram que uma das empresas “co-
meçaria, de imediato, a prestar
serviços de assessoria de comu-
nicação ao município”.

O MP diz que, pelo menos, du-
rante o mês de julho de 2014 e a
partir daquela data, a arguida
Manuela Couto “determinou que
funcionárias das suas empresas,
nomeadamente da MT e da Me-
diana, prestassem serviços de as-
sessoria de imprensa e promoção
do município de Caminha, o que
fez com conhecimento e acordo
do arguido Miguel Alves”.

“Estes serviços de comunicação
e assessoria foram efetivamente
prestados pelas duas empresas
MIT e Mediana (…), mas sem
qualquer enquadramento formal,
contratual ou contabilístico, no-
meadamente, sem qualquer re-
quisição externa, nota de despesa
ou de encomenda ou documento
equivalente, com vista à faturação
dos serviços prestados pelas em-
presas à câmara, o que era do
conhecimento do arguido Miguel
Alves”, sustenta a acusação.

O MP refere que, “somente a 30
de março de 2015, por determina-
ção do arguido Miguel Alves, e de-
pois de já prestados” os serviços
pela MIT e pela Mediana à autar-
quia, “sem qualquer procedimento
de contratação ou suporte legal
ou documental”, é que o então
autarca caminhense “determinou
e provocou o início de procedimento
de contratação pública”.

Os arguidos estão acusados,

em coautoria, de prevaricação de
titular de cargo político.

CENTRO DE EXPOSIÇÕES
TRANSFRONTEIRIÇO

Miguel Alves também está a
ser investigado pelo Ministério
Público (MP) por ter celebrado
contrato, em 2020, quando era
presidente da Câmara de Caminha,
um contrato-promessa com a em-
presa Green Endogenous, que pre-
via a construção de um Centro de
Exposições Transfronteiriço (CET)
no seu concelho.

Em abril de 2021, o município
adiantou ao promotor, Ricardo
Moutinho (que teria feito propostas
idênticas a outros municípios que
não foram atendidas), uma verba
de 369 mil euros para a concreti-
zação da obra, que nunca avançou.
Não terá sequer terreno (o pro-
prietário do inicialmente apontado
para tal, não o vende), O projeto
aprovado contou em 2020 com a
oposição do PSD, cujos vereadores
votaram contra em sede do exe-
cutivo, e posteriormente aprovado,
por larga maioria, em reunião da
Assembleia Municipal.

O contrato previa que, quando
o CET estivesse construído e a
Câmara outorgasse a licença de
utilização, a autarquia compro-
metia-se a arrendar o espaço,
durante 25 anos. Findo aquele
prazo, o município podia exercer
o poder de preferência de aquisi-
ção. O acordo contemplava ainda
os 369 mil euros avançados em
2021 que ficavam por conta das
rendas do 25.º ano.

Entretanto, a 16 de novembro,
surge a decisão do executivo mu-
nicipal, tomada por unanimidade,
de resolução daquele contrato.
Alegou-se incumprimento do pro-
motor que “não apresentou nem
o seguro caução, nem a garantia
bancária” com que se tinha com-
prometido, há duas semanas,
quando reiterou vontade em pros-
seguir com a construção do CET.

O presidente da Câmara de Ca-
minha, Rui Lages, anunciou, ainda,
que iria “acionar os mecanismos
legais para que a Câmara Municipal
volte a ter em seu poder o dinheiro
que foi adiantado a título das
rendas”.

Entretanto, a Agência Portu-
guesa do Ambiente (APA), a Ad-
ministração da Região Hidrográfica
do Norte (ARH Norte), as Infraes-
truturas Portugal e a Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte (CCDR-Norte)
emitiram, no último mês, parecer
desfavorável ao projeto do parque
da Ciência e Tecnologia Automóvel
de Caminha, junto ao CER e tam-
bém do mesmo promotor, cuja
aprovação está dependente da
aprovação de um plano de porme-
nor, tratando-se de uma “operação
que abrange áreas classificadas
como Reserva Ecológica Nacional”.

RESOLUÇÃO DO CONTRATO E
PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE DIN-
HEIRO

Também foi motivo de polémica
o pedido de parecer jurídico con-
tratado pela atual presidente da
Câmara de Caminha sobre o con-
trato-promessa de arrendamento
do CET, assinado em 2020 pelo
seu antecessor, Miguel Alves. O
diário Público noticiou, a 25 de
novembro último, que a autarquia
contratou um parecer depois de
aprovar a decisão que dependia
dele. Todavia, poucos dias depois,
foi anunciado que a Câmara de
Caminha e Rui Medeiros, jurista e
professor da Universidade Católica,
decidiram revogar o contrato para
a elaboração do parecer jurídico.

Em causa estaria um gasto de
19.500 euros (mais IVA) na con-
tratação do referido parecer à so-
ciedade de advogados de Rui Me-
deiros, apesar de a Câmara ter,
entretanto, decidido avançar com
a resolução do contrato-promessa
a avaliar juridicamente. 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL EX-
TRAORDINÁRIA

Entretanto, entre as 21h00 de
17 de novembro e cerca da 01h30
do dia seguinte, dois dias após o

anúncio da resolução do contrato,
decorreu uma sessão extraordinária
da Assembleia Municipal, requerida
pela coligação “O Concelho em Pri-
meiro” (PSD/CDS-PP/Aliança/PPM). 

Rui Lages garantiu, na ocasião,
que o Ministério Público não so-
licitou, até à data, qualquer es-
clarecimento sobre o contrato
para construção do pavilhão mul-
tiúsos, nem foi contactada pelo
TC (Tribunal de Costas), nem foi
inquirida por essa instituição”.

A oposição composta por de-
putados da coligação “O Concelho
em Primeiro”, da CDU e do Bloco
de Esquerda, criticaram o “es-
cândalo público em que o concelho
foi mergulhado”, a “trapalhada”
e o “ato criminoso” que o contrato
representa.

Rui Lages assegurou que não
de demite e que a recuperação
do dinheiro avançado ao promotor
é “ponto de honra”. Todavia, a
verba não está prevista no orça-
mento para 2023 e a oposição
diz que edil não tem esperanças
de a receber.

JOSÉ M. COSTA AGUARDA COM
“SERENIDADE”

O secretário de Estado do Mar
e presidente da Câmara Municipal
de Viana do Castelo entre 2009 e
2021, José Maria Costa, garante
estar a aguardar com “serenidade”
o desenrolar da investigação do
Ministério Público (MP) sobre
uma suposta violação da lei da
contratação pública na autarquia
quando a ela presidia.

“Estou de consciência tranquila
porque todo o processo de con-
tratação pública enquanto fui
presidente da Câmara, cumpriu
todas as regras, como não podia
deixar de ser. Aguardo com sere-
nidade o resultado da investigação
e estarei disponível se as entida-
des judiciárias entenderem ques-

Ex-autarcas e governantes

Miguel Alves acusado de prevaricação
José M. Costa investigado

Miguel Alves. José Maria Costa.

Continúa na páxina seguinte...
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A
Câmara de Valença quer comprar,
por 1,6 milhões de euros, um
antigo colégio português desa-

tivado há cinco anos, para colocar um
‘ex-libris’ da cidade “ao serviço da co-
munidade” nas áreas social e cultural,
foi hoje divulgado.

A proposta de aquisição do imóvel,
que até setembro de 2016 funcionou
como sede da Escola Superior de Ciências
Empresariais (ESCE) do Instituto Poli-
técnico de Viana do Castelo (IPVC), foi
aprovada, por unanimidade, na última
reunião do executivo municipal.

Com a mudança da ESCE para o
novo edifício, inaugurado em fevereiro
de 2017, pelo Presidente da República,
o imóvel do antigo colégio português
“deixou de ter qualquer utilização”.

Com a aprovação, em reunião do
executivo municipal, na última quarta-
feira, da manifestação de interesse na
aquisição do edifício, a “Câmara de Va-
lença formalizará a proposta à Santa
Casa da Misericórdia”.

O imóvel do antigo colégio português
“nasceu por vontade de um benemérito

valenciano, Joaquim Apolinário da Fon-
seca, com uma ampla dedicação à vida
social e económica do concelho, que
deixou à Santa Casa da Misericórdia de
Valença a verba para a construção do
Asilo Fonseca, um asilo para a infância
desvalida”.

O imóvel “começou a ser construído
em 1910, mas só foi inaugurado, em
1928”, sendo que, “na ocasião a Santa
Casa da Misericórdia assinou um contrato
de comodato com a Congregação das
Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da

Imaculada Conceição que permaneceram
no imóvel até 1974, com a designação
de Colégio Português”.  Posteriormente,
funcionou como liceu, Casa da Cultura,
escola secundária, biblioteca municipal
e por fim sede da ESCE.

O “imóvel de planta hexagonal, com
um extenso e singular volume de cons-
trução de onde se destacam, ainda, a
torre do zimbório e a capela de Nossa
Senhora de Fátima, destaca-se pela
sua imponência a todos quantos circulam
nas avenidas centrais de Valença”.

Câmara de Valença quer comprar 
edifício emblemático

tionar-se ou ouvir-me”, afirmou.
A notícia foi avançada há dias pelo

“Correio da Manhã”, dando conta que o MP
está a investigar a autarquia vianense por
“suspeita de violação da lei da contratação
pública em ajustes diretos e concursos pú-
blicos ilegais de quase 5,5 milhões de
euros”. Uma investigação que se centrará
no período em que José Maria Costa liderou
a autarquia

À Lusa, a Procuradoria-Geral da República
(PGR) confirmou “a existência de investigações
à Câmara Municipal de Viana do Castelo rela-
cionadas com contratação pública, as quais
se encontram sujeitas a segredo de justiça”.
“Não há arguidos constituídos”, refere.

“Este é um processo já com alguns anos.
Foram pedidas à Câmara, na altura, informações
sobre os processos de contração pública. Nós
enviámos toda a documentação que foi soli-
citada. Entretanto, foram ouvidas algumas
pessoas, alguns técnicos municipais, no âmbito
desta investigação. Eu pessoalmente, quer
enquanto presidente da Câmara, quer nas
funções em que estou agora, nunca fui cha-
mado para ser ouvido”, afirmou.

Avançou, ainda, que durante os 12 anos
de mandatos na Câmara de Viana do Castelo
“houve imensas denúncias, sobretudo em
períodos próximos de eleições”. “Todas elas
foram arquivadas. Aguardo serenamente”,
acrescentou.

...ven da páxina anterior.
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L
uis Piña, alcalde da Cañiza,
presentou no recoñecido
Salón Internacional de Tu-

rismo Gastronómico de Ourense,
os activos gastronómicos da Ca-
ñiza, abanderados polo xamón,
xunto cos cocidos, os viños da
zona e a tetilla, a mel e o cho-
colate. Nun exitoso acto no que
Luis Piña, acompañado das con-
celleiras do Goberno e do cañi-
cense e prestixioso cortador de
xamón Víctor Burgos, director
dos Concursos de Cortadores da
Feira do Xamón da Cañiza, fixe-

ron as delicias dos asistentes,
divulgando e dando a saborear
todos os nosos productos. Un
ano máis o stand da Cañiza foi
un dos máis visitados. A orixina-
lidade na presentación, así como
a degustación e a excelente ca-
lidade dos productos garantiron
o apoio e o eloxio dos asisten-
tes.

O xamón da Cañiza é o maior
abandeirado da nosa gastronomía
pero tamén o son outros produtos
cárnicos de porco que fan que
os cocidos da vila sexan reclamo

dabondo para atraer á Cañiza a
centos de comensais durante
todo o ano. Así presentou o al-
calde Luis Piña a nosa oferta
gastronómica que se completa
cos excelentes viños da nosa
zona, “Eido da Fonte” de Valeixe
e “Abelán” de Foxo-Pintelos,
pertencentes á Denominación de
Orixe Rías Baixas e os caldos da
“Adega Torgo” de Parada cos
seus dous viños ecolóxicos de
variedade albariña. Xamón e Viño
que xuntos crean a maridaxe
perfecta cos queixos elaborados

na Cañiza da casa «Castro Xa-
neiro», o mel dos apicultores
Inocencio López, Antonio Sendín
e Rogelio Rodríguez e os choco-

lates tradicionais da casa “López”.
Toda unha exquisitez que obriga
dunha visita á Cañiza para poder
degustala.

A gastronomía cañicense estivo
presente en Xantar 

O
Concello de Arbo presen-
tou en Xantar a Festa da
Lamprea,  a festa gas-

tronómica máis antiga de Galicia.
Festa gastronómica por excelen-
cia que recoñece a Arbo, como
capital mundial da Lamprea, que
en 2023 cumprira ós seus 63
anos e está prevista para ós días
28, 29 e 30 de abril.

O acto estivo presidido polo
alcalde do Concello de Arbo, Ho-
racio Gil, acompañado, polo di-
rector de Xantar- Expourense, o
director xeral de Pesca da  Xunta
de Galicia, o vicepresidente da
Deputación de Ourense,  o secre-
tario da Asociación Nacional de
Fabricantes de Conservas de Pes-

cados (ANFACO),  o presidente
da Asociación de empresario de
Colombia, a presidenta da Fun-
dación EFA A Cancela, a alcaldesa
de Viveiro,  alcalde de Arnoia,
alcaldes de Ciudad Real e repre-
sentantes do GDR Condado Para-
danta. O rexidor manifestou que
“a lamprea é a nosa ensina de
identidade máis querida e por
esta razón adicámoslle todos os
nosos esforzos para consolidar a
Festa da Lamprea como a primeira
festa gastronómica de Galicia, a
única do mundo na que se pode
degustar este manxar posto en
valor polas sabias mans dos co-
ciñeiros e cociñeiras de Arbo que
con tanta maestría interpretan

nas súas diferentes variedades,
rechea, seca, afumada, rebozada,
asada, guisada con fideos e tira-
beques, en empanada... e ata
dun xeito propio, a raíña dos
nosos fogóns, a recoñecida lam-
prea 'á arbense'.”

O rexidor dixo “Unha proba do
carácter único da Festa da Lam-
prea,  témola nos miles de persoas
que cada ano abarrotan Arbo nes-
tas datas. Xente que vén de toda
Galicia, España e Portugal, case
diríamos que de peregrinación
gastronómica cara Arbo, unha
peregrinación do bo xantar para
honrar a excelencia culinaria da
lamprea e os viños de Arbo”.

“En Arbo podemos estar orgu-

llosos do entorno no que temos
a sorte de vivir. Non só pola in-
negable beleza dos nosos ríos e
montes, as nosas praias fluviales
e augas medicinais, senón tamén
polas fermosas formas en que o
aproveitamos. Temos preciosas
rutas para os amantes do sende-

rismo, actividades como rafting,
canoa ou hidrospeed para os máis
aventureros; unha gran vida cul-
tural. Arbo é terra de artistas
inspirados polo bo xantar e o
descorrer calmo do tempo xunto
a unha copa de bo viño” remataba
o alcalde o acto.

Arbo presentou a Festa da Lamprea
de abril 2023

Presentación da Festa da Lamprea.




