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S
empre por estas datas, e xa van aló
preto de 40 anos, cando nos senta-
mos para facerlles chegar as nosas

reflexións facémolo coa inocente preten-
sión de que o vindeiro ano sexa mellor que
o que remata. A verdade é que non esta-
mos seguros de se isto aconteceu nal-
gunha ocasión de tantas citadas. Sexa
como sexa, nós somos teimudos e imos de-
sexarlles un ano novo ventureiro, mellor
que o pasado.

Pero diante de tantos temas que nestes
momentos aflixen aos cidadáns deste Pla-
neta Terra e dos que nós non nos salvamos,
temos que confesar que nos resulta difícil
acertar. Polo tanto, chegados a este punto
temos que tomar unha decisión que xa
está tomada: falaremos do cambio climá-
tico.

O cambio climático, que vén sendo ne-
gado por moita xente,  é, ao noso modo
de ver, un dos problemas máis serios que
a Humanidade ten a resolver se non quere
verse condenada a unha morte lenta pero
inexorable. Ou facemos algo importante e
xa, ou cando queiramos reaccionar xa será
tarde.

Obviamente eu non son un experto
nestes temas polo que xa lles adianto que
a información e os datos que lles vou fa-
cilitar son resultado das miñas lecturas
nos distintos medios;  medios que me me-
recen toda a credibilidade; medios quen
non están pagados polos negacionistas
do cambio climático. Vexamos pois.

Segundo estudos do College de Londres
e da Universidade Oxford de Londres o
tifón Hagibis produciu en Japón, no ano
2019, danos por máis de 4.000 millóns de
dólares. Nesa data cairon na rexión de
Tokio 240 litros por m2; a maior concen-
tración de auga que dende que se teñen
rexistros fiables (1976). Causou a morte a
centenares de cidadáns e causou estragos
que o converteron no 2º tifón mais des-
trutivo rexistrado no Pacífico Oriental. Os
estudos sobre o mesmo determinaron que
dos 10. 000  millóns de dólares de perdas,
4.000 millóns foron debidos ao cambio
climático.

A (OMM) Organización Metereolóxica
Mundial presentou o seu informe anual

sobre o estado do clima. Elaborado coas
Axencias de todo o mundo para concluir:
“é unha sombría confirmación do fracaso
da Humanidade para afrontar os cambios
climáticos”, resume nun vídeo Antonio
Guterres, Secretario Xeral da ONU. Resumido:
“ a vida que alberga o planeta Terra en

calquera das súas formas está en perigo”.
Batéronse récords nos catro indicadores

claves do cambio climático: grandes con-
centracións de gases de efecto invernadoiro;
aumento do nivel do mar;  calor oceánica
e a acidificación dos oceanos. Estes docu-
mentos foron utilizados nas negociacións
da COP27 que tivo lugar en Exipto fai
apenas uns meses. Os últimos oito anos
foron os máis calorosos dende que se
teñen rexistros en 1880. A temperatura
media de 2021 foi de 11ºC máis quente
que na época preindustrial de 1850/1900.
Nestes momentos bátense todos os récords
alarmantes: 1/ A concentración de gases
de efecto invernadoiro alcanzou en 2020
un novo máximo mundial e seguiu au-
mentando en 2021; 2/ Os niveis de dióxido
de carbono (CO2) subiron ata as 418,81
partes por millón (ppm); o que supón un
150% máis que no periodo preindustrial.

Para entender a gravidade deste dato
estímase que o nivel seguro de CO2 na at-
mosfera é de 350 ppm; valor xa superado
na década dos 90. En canto ao
metano(CH4), o segundo gas que máis
contribúe ao quecemento global, alcanzou
en 2021 valores récord na atmosfera por

segundo ano consecutivo ao chegar ás
1889 partes por mil millóns; un 26% su-
perior á época preindustrial. O mesmo po-
demos dicir do ácido nitroso (N2O): 333´2
ppmm, en 2021, un 123% máis.

Os oceanos alcanzaron temperaturas
nunca vistas. Seguindo coa auga dicir que

en 2021 se alcanzou un novo récord; unha
media de 4.5 mm por ano durante o
periodo  2013/2021; supón o dobre da
tasa rexistrada entre 1993/2002. Segundo
os científicos a razón é a perda acelerada
da masa de xelo o que pon en risco a
millóns de persoas que viven próximas á
costa. Os glaciares do mundo adelgazaron
33,5 metros (equivalente en xelo) dende
1950. O 76% produciuse dende 1980.

En Groenlandia produciuse un desxelo
excepcional a mediados de agosto e rexis-
tráronse as primeiras precipitacións líquidas
da historia na Estación cumbre, o punto
máis alto da capa de xelo a 3.216 metros
de altitude.

O burato da capa de ozono sobre a An-
tártida foi inusualmente extenso e profundo.
Alcanzou un máximo de 24,8 millóns de
kms cadrados. As altas temperaturas tamén
deixaron fitos históricos: 54,4ºC no Valle
da Morte, en California; na Columbia Bri-
tánica canadiense alcanzáronse os 49,6ºC,
o que produciu desbastadores incendios
forestais.

En perdas económicas dicir que en Ale-
maña as inundacións causaron perdas por
20.000 millóns de euros; en China por

valor de 17.700 millóns. Só en EEUU as
perdas superaron os 75.000 millóns de
dólares.

O presidente Guterres acusou aos que
manteñen o negocio sobre o carbón, o
petróleo e o gas como responsables prin-
cipais do quecemento do Planeta.

Para ir rematando dicir o que se fixo e
que se tería que facer. A COP27 xa é
historia. Logrouse constituir un fondo para
axudar os países máis vulnerables e che-
gouse á sensación de non ter feito o que
se podería conseguir. É un fito histórico
ter reunido a máis de 200 países, por iso
mesmo faise preciso cambiar a forma en
que se producen antes de que sexa dema-
siado tarde, sexa algo inútil e perda credi-
bilidade. Nos últimos tempos foron unha
especie de FITUR. Os países ata dispuñan
de pavillóns propios, daban conferencias
e incluso agasallaban con comida e bebida
gratis. Tamén están presentes as empresas
responsables de que estes eventos se ce-
lebren. É coma organizar un congreso
sobre o cancro de pulmón e que Philip
Morris, a maior tabaqueira do mundo,
estea presente. Estanse convertendo en
feiras comerciais con acordos enerxéticos,
incluidos sobre combustibles fósiles. Mentres
están discutindo sobre combustibles fósiles
as empresas están gañando miles de millóns
de dólares. Aínda que acoden máis de
3.000 medios de comunicación estes cén-
transe máis nos líderes mundiais que
acoden a estes cumios que nos acordos
ou desacordos que alí se producen.

Grazas ás listas que publica a ONU é
posible saber exactamente canta xente
acudiu a cada cumio, número de empresas
e organizacións ás que pertencen. Así sa-
bemos que na última acreditáronse máis
de 600 lobbistas de todo o mundo ligados
a combustibles fósiles. Entre eles están
empresas e organizacións españolas como
Iberdola e a CEOE. Á COP27 apuntáronse
33.449 persoas.

Sobre estes temas escoitamos as máis
variopintas declaracións, aínda que nestes
momentos xa ninguén se atreve a confirmar
que o cambio climático non existe. 

Sexan felices e que o novo ano lles
traia, alomenos, algo do que lle pediron.                                             
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O
equipo feminino do CN
Ponteareas obtivo a 5º
posición na Copa de

España de natación alcanzando
por primeira vez na súa historia
unha praza para ascender a 1a
división e estar, por tanto,
entre os 24 mellores equipos
nacionais.

A próxima temporada debu-
tarán e ademais serán as únicas
galegas nesta división. O equipo

formado por Iria Lemos, Sofía
Carballo, Carla Faro, Carla Carrón,
Alba Ortiz de Guinea, Sara Ibáñez,
Naiara Eijo, Inés Borge e Naroa
Estévez competirá, entre outros,
contra equipos de capitais de
provincia, como Madrid ou Má-
laga, con longas traxectorias e
notables recursos, que contan
nas súas filas con nadadoras in-
ternacionais de diferentes países
e potentes canteiras. 

O CN Ponteareas feminino
ascende a 1ª división

O
Goberno Municipal do
BNG-PSOE redactou e
presentou á veciñanza e

ós comerciantes o proxecto de
reforma da rúa Constitución, que
conecta a Casa do Concello e os
Xardíns da Xiralda coa Praza de
Bugallal e que abrangue unha
superficie de intervención pró-
xima aos 500 metros cadrados
cun orzamento de 638.000
euros.

A intervención converterá esta
rúa nun espazo en plataforma

única, integrando os actuais xar-
díns xa existentes co resto da
rúa, e incorporará mobiliario ur-
bano e xardineiras. Ademais, con-
témplase a renovación das cana-
lizacións soterradas de servizos
como saneamento, abastecemento
de auga, electricidade ou tele-
comunicacións. O pavimento que
se colocará é de pedra, concre-
tamente granito gris Mondariz,
empregando lousas de diferentes
dimensións, acabados e tonali-
dades.

Esta iniciativa enmárcase den-
tro do proxecto de reforma urbana
de todo o centro da vila ao redor
da Praza de Bugallal, que abran-
gue 8.500 m2 e que inclúe, ade-
mais de Constitución, as rúas
Concha Brey, Virxe dos Remedios,
Reveriano Soutullo, Senén Canido,
Morales Hidalgo e Vidales Tomé.
O orzamento total de execución
previsto é de 2.690.000 euros,
incluíndo a creación dunha gran
praza de preto de 1.500 m2 dian-
te da Casa do Concello. 

Ponteareas humanizará o seu núcleo urbano



FORO A PENEIRA | Xaneiro de 20234

Condado/Paradanta

O
Goberno municipal
sacou a licitación o ser-
vizo de limpeza, desin-

fección e retirada e depósitos de
residuos dos CEIP Fermín Bouza
Brey, CEIP Nosa Sra dos Remedios

e CEIP Mestre Ramiro Sabell Mos-
quera, dependentes do Concello.

En canto ao novo contrato de
limpeza, o Concello destinará
máis de 680.000 euros para un
servizo que se prestará dez meses

ao ano durante os vindeiros dous
anos con posibilidade de realizar
unha prórroga por dous anos
máis. As empresas ou entidades
interesadas poderán presentar as
súas ofertas ata o 16 de xaneiro. 

O Concello investirá 680.000€ na
limpeza de centros educativos

J
uan Carlos González Carrera,
líder de Alternativa Ciuda-
dana de Ponteareas (ACiP)

denunciou que a alcaldesa Cris-
tina Fernández, responsable da
área de Seguridade do goberno
municipal, "non estivo presente
para asumir a coordinación da
perigosa situación" motivada
polo desbordamento do río Tea o
pasado 1º de xaneiro, no que o
municipio só contaba coa pre-
senza dun efectivo da Policía
Local.

Criticou a "nula planificación"
do goberno municipal ante as
múltiples previsións climáticas

tras decretarase a alerta laranxa
pola Axencia Estatal de Meteo-
roloxía. Felicitou así mesmo a

"gran labor" realizada polos bom-
beiros de Ponteareas e Protección
Civil.

ACiP denuncia "desprotección" durante o
desbordamento do río Tea

A
Biblioteca Municipal aco-
lleu este 10 de xaneiro, o
Día das Persoas Usuarias

das Bibliotecas Biblioteca Muni-
cipal co nomeamento das per-
soas usuarias na categoría
infantil e adulto.

A concellería de Cultura aga-
sallou cun lote de libros ás e
aos usuarios con máis préstamos
en 2022. As persoas asistentes
ao acto foron nomeadas socias
de honra e recibiron un marca-
páxinas como agasallo.

Día das Persoas Usuarias 
das Bibliotecas

O
ponteareá Luis Soto,
frautista e profesor na
Real Filharmonía de

Galicia, docente no Taller Atlán-
tico Contemporáneo e inte-
grante do Trío Acivro presentará
o seu novo libro-disco "Fisión
Atlántica Ensemble", grupo co
que ofreceu unha serie de con-
certos na vila que remataron

coa gravación en directo da ac-
tuación en Guláns.

Organizado polo Concello de
Ponteareas, este ciclo comezou
o 11 de xaneiro  no Centro Cul-
tural de Guillade; un día despois
no Conservatorio de Ponteareas
e o Centro Cultural de Xinzo; o
13 de xaneiro no IES Val do Tea
e o día 14 na Igrexa de Guláns,

concerto do que se gravou son e
vídeo en directo para un libro-
disco sobre a figura de Joseph
Haydn escrito por Suso de Toro,
producido por Casa de Tolos e
publicado por Edicións Xerais. O
programa contou con pezas do
autor austríaco e cuartetos para
frauta e trío de cordas coas Dan-
zas de Reis de Guláns. 

Novo libro-disco do frautista Luis Soto 

A
través das xuntanzas
abertas ao público, Es-
querda Unida Ponteareas

e Podemos impulsan o seu pro-
grama electoral de goberno de
cara ás eleccións do 28 de maio
co foco en temas como medio
ambiente e urbanismo.

Entre as medidas incluídas no
seu programa atopamos a crea-

ción dunha Comunidade Enerxé-
tica, a posta en marcha dun
Punto Limpo Móbil nas parroquias
e o fomento da compostaxe, re-
ciclaxe e reutilización de produtos
e proxectos de humanización do
núcleo urbano. Tamén se apro-
baron propostas de mellora no
servizo de autobuses.

EU e Podemos avanzan no seu
programa electoral

O
Concello de Ponteareas
instalou un colector con
forma de corazón para a

recollida de tapóns de plástico,
situado na Praza Fernández Vega,

nas inmediacións da praza de
Abastos, no que poden deposi-
tarse calquera tipo de tapón ou
tapa de plástico de artigos de uso
doméstico.

Corazón solidario
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Por Xoán Antón Pérez-Lema

N
a miña neneza e primeira xuven-
tude (épocas de transición polí-
tica, social e cultural), Roxelio

Groba Groba era un home moi coñecido na
miña cidade da Coruña, onde exercía a di-
rección da Orquestra de Cámara Municipal
e a dirección do seu Conservatorio Supe-
rior de Música. 

Miña nai, afeccionada ao piano dende
a súa xuventude, traía e levaba ao meu ir-
mán máis novo (único que lle seguiu na
aprendizaxe do solfeo e do piano) ao de-
vandito Conservatorio, onde Groba era o
facho e a referencia do conxunto de pro-
fesores e alunos máis avantaxados. Foi
para min, pois, un persoeiro que coñecía
non só polas novas da prensa, senón no
relato cotián da miña nai.

Groba naceu na parroquia ponteareana
de Guláns en xaneiro de 1930, só dous
anos antes do pasamento do grande músico
pontearéan Rudesindo Soutullo (1880-
1932) e cinco anos antes da outra grande
referencia musical da Coruña da transición:
Ramiro Cartelle (1935-2000). Na süa for-
mación salienta a súa raigame coa música
culta de interpretación popular das bandas
galegas e, en concreto, coa Unión de

Guláns. Mais tamén a súa moi esixente
formación académica no Conservatorio Su-
perior de Música de Madrid, onde chega
despois de varios anos como director da
Unión de Guláns e acada primeiros premios
en harmonía, contrapunto e fuga. 

Rematada a súa formación botará seis
anos de moi esixente actividade musical
en Suiza (1962-1968), onde desenvolve
outra característica na súa biografía pro-
fesional: a apertura ás grandes correntes
da música europea e universal (“naquela
España non se coñecía o dodecafonismo”,
chegou dicir) as que el logo reinterpretará
coa creación das súas obras galegas. 

Un Groba de 36 anos aveciñouse na Co-
ruña onde desenvolveu-e non son fachendas
de coruñés-os tempos fulcrais da súa carreira
profesional. E, outravolta, desenvolve a
súa actividade de difusión musical e afor-
talamento da música popular coa dirección
das Corais Follas Novas e El Eco e da Ban-
da-Orquestra Municipal da Coruña, compa-
tibilizándoa coa docencia que tanto priorizou
(dirixe por vinte anos o Conservatorio Su-
perior de Música da Coruña, mentres da
aulas de harmonía, contrapunto, fuga e
composición no devandito Centro e funda
varios outros Conservatorios galegos).

No 1972 estrea Nova Galicia, can-
tata que definiu semanas antes da
súa morte como o berce da súa ver-
dadeira evolución cara a súa defini-
ción como compositor de fondas
raíces galegas das que xurde unha
obra intregrada nas grandes correntes
da vangarda europea e universal.

O seguinte chanzo é a súa achega
á construción da grande orquestra de
Galicia, fundando e dirixindo a Or-
questra da Coruña que logo sería
substutída pola Orquestra de Cámara
Municipal. Promoveu de xeito sobranceiro
a fundación da Orquestra Sinfónica de
Galicia (OSG). Unha OSG da que foi compo-
sitor asociado, salientando a interpretación
da súa Ultreia no seu primeiro concerto e,
no seu 30 aniversario o 09.11.2022, a
estrea da derradeira das súas obras, a
Sinfonía nº 16 Voces da Terra.  .

Dende mediados dos 90 xubílouse da súa
tarefa docente e de dirección de orquestra
adicándose a un grandísimo labor compositor
(o máis prolífico compositor galego, con
máis de 700 obras). Un legado compositivo
froito do amor a Galicia, como o definiu él
tamén semanas antes da súa morte.

Roxelio Groba preocupouse tamén pola
formación e espallamento da obra das
persoas novas compositoras, dende a súa
Fundación Groba e dende a organización
na súa Ponteareas do Festival Groba.  A
súa filla  Clara Groba Otero, vioncellista
na Orquestra de Cámara galega e profesora

de violoncello e música de cámara no
Conservatorio coruñés do que o seu pai
foi director, faleceu moi nova no 2020. O
seu fillo Roxelio, director da Orquestra de
Cámara Galega e profesor de violín e
música de cámara no mesmo Conservatorio,
segue dende o Festival Groba e a Fundación
Groba a desenvolver a tarefa da difusión
como universal da música galega.

Fóisenos, pois (poucas semanas despois
do grande barítono e investigador musical
coruñés  Antón de Santiago) un xigante
da nosa música e cultura, que continuou o
labor patriótico dos Marcial del Adalid,
“Casto” Chané ou Pascual Veiga, mais dende
parámetros coñecedores das máis avanzadas
técnicas e pedagoxías e dende o coñece-
mento das correntes musicais  máis avan-
zadas. Morreunos o primeiro galego dos
grandes compositores europeos e universais
e-tamén-o primeiro grande compositor uni-
versal dende a súa obra galega.

Roxelio Groba: o labor de
universalización da música galega
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O
Concello presentou o
Calendario Galego de
Ponteareas 2023, que

permitirá achegar á veciñanza
algúns dos penedos máis coñe-
cidos da vila, como o penedo do
Equilibro, dos Namorados e do
Curucho recollidos nunha es-
colma das propostas que parti-

ciparon no concurso de fotogra-
fía ‘Pontepenedo’.

Ponteareas presentou o seu
Calendario Galego 2023

O
complexo deportivo Ál-
varo Pino de Ponteareas
celebrou este 14 e 15 de

xaneiro a competición autonó-
mica de natación con récord his-
tórico de participación en Galicia. 

Este evento foi organizado
polo Club Natación Ponteareas
en colaboración co Concello case
450 deportistas de 32 clubs de
Galicia e do resto de España e
inaugura a competición non re-
gulada en Ponteareas.

San Silvestre solidaria 
Por outra banda, o Concello

de Ponteareas informou do éxito
da carreira de San Silvestre soli-
daria a pesar do mal tempo.  A
concelleira de Benestar Social,
Verónica Carrera, explicou  que
durante a proba recolléronse case

1.200 quilos de alimentos non
perecedoiros e de produtos de
hixiene que irán destinados ao
centro de reparto de alimentos
municipal. 

A edil agradece o gran traballo
realizado de novo polos Taninos
Runner así como o papel de todas
as persoas voluntarias, membros
de Protección Civil, empresas e

comercios locais que colaboraron.
Tamén recoñeceu o gran labor
realizado polo Sporting Club San
Mateo como polo Club Natación
Ponteareas e Insdega, que ache-
garon o seu gran de area organi-
zando durante toda esa xornada
diferentes eventos nos que se re-
colleron máis de media tonelada
de alimentos.

450 deportistas de 32 clubes no
Campionato Galego Máster de natación 

O
Club Baloncesto Con-
dado celebrou o seu 40
aniversario por todo o

alto: arroupado polo público na
presentación dos máis de 80 de-
portistas que integran os 8 equi-
pos de distintas categorías cos
que conta o club ponteareán. A
alcaldesa, Cristina Fernández Da-
vila, e o concelleiro de Deportes,
Miguel Bouzó, achegáronse ata o
pavillón municipal do complexo
deportivo Álvaro Pino para acom-
pañar ao club nesta data tan si-
nalada e trasladar os parabéns de
todo o Goberno municipal por
eses 40 anos de historia. 

O evento, presentado polo xor-
nalista Terio Carrera, celebrouse
nun pavillón ateigado de público,

ante o que desfilaron un a un os
80 nenos e nenas que forman
parte deste club de formación.
Ademais, nesta conmemoración
participaron tamén varias xera-
cións de xogadores e xogadoras
que pasaron polo club ponteareán
ao longo destas catro décadas de
vida, o equipo técnico de todas
as categorías e os principais pa-
trocinadores e colaboradores deste

club deportivo ponteareán.
Dende o Club Baloncesto Con-

dado agradecen a grande acollida
por parte do público, así como
das autoridades que asistiron ao
evento, e destacaron a importante
axuda que lles proporcionan os
seus patrocinadores, con Rodosa,
Óptica Mahen, Sestelo e Orto-
doncia Avanzada Sabela Casas-
novas como principais.

40º aniversario do Club Baloncesto Condado 

A
través da colección ‘Crea-
dores Ponteareáns’, o
Concello presentou un

novo volume desta serie: ‘Airiños
do meu lugar e outros textos’, de
Emilia Estévez Villaverde, unha
escritora pioneira en Ponteareas.

A obra de Emilia Estévez Vi-
llaverde vai dende a poesía ata
a narrativa infantil ou o ensaio.
A súa primeira publicación, ‘Ai-
riños do meu lugar’, é  un poe-
mario dedicado a Ponteareas
que agora reedita o Concello de
Ponteareas, e que na súa se-
gunda edición contou con Otero
Pedrayo como prologuista. A
presentación correu a cargo do

que fora director do Arquivo da
Biblioteca Municipal de Pontea-
reas, o profesor Rafael Sánchez
Bargiela. 

Presentado novo volume da
colección "Creadores Ponteareáns"

Eugenia Rodríguez,
de Santiago de
Oliveira, ven de
cumplir cen anos

Aveciña de Santiago de Oli-
veira Eugenia Rodríguez

que acaba de cumpliu cen anos
posa co director do noso xor-
nal. Xuntos suman os 182 anos.
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O
Concello de Salvaterra de
Miño ven de solicitar, a
través da liña 3 de em-

prego do Plan Concellos da Depu-
tación de Pontevedra, a
contratación de 20 persoas por un
importe de máis de 229.000,00€

para os postos de peón forestal,
condutor de camión, peón de lim-
peza, varredor, fontaneiro, mozo
recollida do lixo, oficial albanel,
monitor sociocultural, informador
turístico e cobrador que se irán in-
corporando a partires do mes de

febreiro.
Con este tipo de programas e

de contratacións búscase xerar
emprego e por outra banda reforzar
os diferentes departamentos mu-
nicipais como poden ser obras,
turismo e cultura. 

O Concello contratará 20 persoas para
obras, turismo e cultura

O
BNG local denunciou
que o pantalán de Sal-
vaterra, instalado con

motivo do proxecto Río Miño
Navegable, sufriu as conse-
cuencias do temporal e as choi-
vas deste mes de xaneiro,
desprendéndose a infraestru-

tura da beira do mar e nave-
gando así polas augas do Miño.

A formación nacionalista lem-
brou que o Concello paga un
canon anual de 2.000 euros á
Confederación Miño-Sil para o
mantemento destas infraestru-
turas.

O temporal afecta o
pantalán no Río Miño

O
s promotores da Plata-
forma Loxística Indus-
trial Salvaterra-As Neves

(PLISAN) aprobaron na comisión
de seguimento a cesión da urba-
nización da zona loxístico-empre-
sarial ao Concello de Salvaterra
de Miño, así como a entrega do
aproveitamento urbanístico.

Con esta aprobación dáse cum-
primento á lexislación urbanística
e de ordenación do territorio,
que establece que son os promo-
tores os encargados de facer en-
tregar ao Concello os terreos co-
rrespondentes ao viario público,
zonas verdes, espazos libres e
resto dos espazos destinados a
equipamentos públicos. Ao igual
que acontece coas obras de ur-
banización, co fin de que o mu-
nicipio poida poñer en servizo a
fase da área empresarial xa urba-
nizada.

Durante a reunión, na que a

conselleira de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda, Ángeles Váz-
quez, participou por videoconfe-
rencia, tamén se acordou a entrega
ao Concello das Neves do apro-
veitamento urbanístico, en base
á superficie de terreos da Plisan
localizados no seu termo munici-
pal, e que supón o 29,25% da

totalidade da área industrial.
A Xunta de Galicia, promotora

da PLISAN xunto á Autoridade
Portuaria de Vigo e o Consorcio
Zona Franca de Vigo, prevé un
orzamento de 1,64 millóns de
euros para esta área empresarial,
que representa a maior bolsa de
solo industrial do sur de Galicia.

Os promotores ceden a urbanización
da Plisan ao concello de Salvaterra
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O
consumo da auga pota-
ble proveniente das traí-
das deixadas polas

choivas no Concello de Salvaterra
provocou tensión política entre o
goberno municipal da alcaldesa
Marta Valcárcel e o BNG local. 

O BNG Salvaterra denunciou a
través dun comunicado emitido a
finais de decembro sobre unha
“alerta epidemiolóxica” por “beber
auga da traída” que provocou
que as persoas afectadas foran
atendidas no PAC de Ponteareas.
Aínda que o comunicado expresaba
que non hai nada concluínte" no

relativo ás investigacións das
autoridades sanitarias sobre
a calidade da auga, respon-
sabilizou ao goberno muni-
cipal desta "alerta epidemio-
lóxica".

Segundo informou a for-
mación nacionalista a través
dun comunicado, o pasado
sábado 24 de decembro tí-
vose coñecemento, a través de
varias canles así como do SERGAS,
dun “importante número de per-
soas” de Salvaterra afectadas por
gastroenterite. Non obstante, o
comunicado considera que as in-

formacións “non son concluín-
tes”.

Pola súa banda, o Concello
respondeu que "non houbo alerta
sanitaria" por parte da dirección
xeral de Sanidade Pública da Xunta

de Galicia. 
A alcaldesa Marta Valcárcel,

recoñeceu que “sí produciuse
un incremento dos casos de
gastroenterite” pero que “aín-
da se descoñecen as causas”.
Nas redes sociais do Concello
informouse igualmente que,
debido á crecida do río Tea e
a súa elevada turbidez, "a

auga non é apta para consumo
humano ata novo aviso".

Sanidade Pública confirmou
que, nas mostras realizadas ás
persoas con diarrea, detectouse
Norovirus, un virus gastrointestinal

que se transmite de persoa a per-
soa, con moi elevada transmisi-
bilidade en 24, 48 horas de incu-
bación. Con todo, informaron den-
de o Concello, “non se pode aso-
ciar, a día de hoxe, o brote do
consumo de auga e continúase
cos estudos necesarios”. O Concello
informou dun seguimento continuo
con Sanidade ao brote de gas-
troenterites que se detectou no
municipio, toda vez Sanidade Pú-
blica asegurou noutro comunicado
que “a auga é potable, detectouse
un incremento da turbidez, pero
é apta para o consumo".

Polémica entre o Concello e BNG polo consumo de auga da traída

O
Concello de Salvaterra
abre o proceso para
contratar as obras de

mellora e reparación en 7 Casas
de Cultura e no Edificio do Xul-
gado de Paz.

Estas obras enmárcanse dentro
do plan de mellora nos servizos
e infraestruturas que o Concello

está realizando, co fin de me-
llorar e reparar diferentes as-
pectos das casas culturais, ubi-
cadas en Fiolledo, Corzáns, Me-
der, Leirado, Soutolobre, Lourido
e Alxén, ademais do xulgado,
xa que o estado actual das ins-
talación aconsella a súa mellora
e reparación.

Reformas nas Casas da
Cultura e no Xulgado de Paz

O
Concello de Salvaterra
de Miño vai por en mar-
cha unha "Aula Mentor",

na nova aula de Novas Tecnolo-
xías situada na Casa de Cultura de
Salvaterra, a cal funcionará de
luns a venres en horario de 09.00
a 14.00horas, a partires do mes
de febreiro.

A través desta nova iniciativa
de formación telemática, a veci-
ñanza poderá beneficiarse dun
amplo catálogo de cursos online.

Para acceder a toda a infor-
mación sobre o proxecto e máis
o catálogo de cursos accesible
poderán facelo na ligazón
https://www.aulamentor.es/

As persoas interesadas nesta
iniciativa de formación online
poden contactar co Concello por
teléfono ou ben a través do correo

electrónico salvaterrademino@au-
lamentor.es

Aula Mentor ofrece formación
non regrada, flexible e con titorías
personalizadas. Unha vez realizado
o proceso de matrícula, as persoas
beneficiarias poderán completar
os seus cursos na propia aula de
novas tecnoloxías ou ben nas
súas casas.

Os cursos teñen un custe de 24
euros mensuais e, coa súa supera-

ción, obtense un certificado oficial,
asinado polo Ministerio de Educa-
ción e Formación Profesional.

O programa de formación do
Aula Mentor, busca mellorar as
posibilidades de empregabilidade
a través da formación online, de-
senvólvese en Salvaterra de Miño
en virtude dun convenio asinado
entre o Concello e o Ministerio
de Educación e Formación Profe-
sional.

Máis de 200 cursos online na Aula
Mentor de Salvaterra
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Cal é a orixe histórica do nome
de Ponteareas?

O meu traballo non é un estudo
de toponimia nin de filoloxía xa
que non son especialista nesas
áreas. Os meus traballos recollen
os nomes, achego datos e hipó-
teses dende un punto de vista
neutral pero abrindo o camiño
aos especialistas partindo dos
meus datos. Eu considero que se
están cometendo erros nos tra-
ballos da toponimia porque es-
tanse facendo polo método do
teletraballo, dende a distancia.
O primeiro que hai que facer é
un estudo do terreo para conseguir

a información. 
No relativo ao topónimo de

Ponteareas, fixen un estudo ex-
haustivo da parroquia de Areas
e, ao chegar ao barrio da Ponte,
cheguei á conclusión sobre cal
era o topónimo. A palabra procede
do latín Pontis mais Aureas. Pontis
está relacionada coa Ponte de
San Roque e Aureas é a primeira
parroquia, Santa María de Aureas,
cuxa igrexa estaba na Foz, a

menos dun quilómetro
da Ponte Vella. Hoxe aí
hai unha granxa de pi-
tos.
Considera que a veci-
ñanza ten plena con-
ciencia do seu pasado
histórico?

Ten conciencia e gós-
talle saber. O problema
é que non hai apoio ins-
titucional e así estamos
perdendo moita infor-
mación a velocidade ver-
tixinosa. Un 20% dos
veciños que entrevistei
xa morreron, eles ache-

gaban moita información que eu
recollía dende outro punto de
vista pero tamén contrastando
con outras persoas. 
Sobre o apoio institucional,
que cre se precisa para avanzar
na investigación histórica?

Dende a Deputación de Ponte-
vedra e a Xunta de Galicia amosan
interese, aínda que na Xunta
apoian só aos especialistas. No
caso do Concello de Ponteareas,
non vexo maior interese. Un exem-
plo é que o Tenente de Alcalde
(Roberto Mera) fixo un libro da
súa parroquia, máis elemental, e
publicou o libro antes ca min. En
cambio, eu levo seis anos espe-
rando a que publiquen as miñas
investigacións. 
Pódese dicir que Vde. é pio-
neiro nestes traballos?

Que eu saiba, o meu traballo
é pioneiro. Posteriormente ao que
eu iniciara as miñas investigacións
fixéronse outros traballos en Mon-
dariz e O Covelo. Por outra banda,
e segundo o portal "Galicia No-
meada", eu son a segunda persoa
en Galicia que máis ten recopilado
nomes, máis de 4.000 entre Pon-
teareas e O Porriño (parroquia de
Cans)
Vde. ten recopilado unha cuarta

parte do patrimonio histórico
de Ponteareas. Como foi reali-
zar esta investigación? 

Metodoloxicamente, entrevistei
a 200 familias, visitando tódalas
parroquias e barrios, partindo da
información que me daban os ve-
ciños así como do meu traballo
de campo e os meus puntos de
vista. Tamén realicei consultas
bibliográficas. Un exemplo é que
en Guláns lévanse publicando bas-
tantes libros grazas a Serafín
Porto Ucha, un dos intelectuais
máis importantes que temos en
Ponteareas e que ten avanzado
na achega de datos históricos.

A extracción aurífera, confirma-
ría a importancia económica do
Condado na época romana?

Si. Estamos nun Val moi fértil
atravesado polo río Tea. Os ro-
manos viñeron a buscar recursos
naturais e fixeron extracións au-
ríferas nas minas do Bierzo e na
zona do Sil e Ourense. E tamén

no Val do Tea houbo pequenas
extraccións auríferas. Diversos es-
pecialistas confirmaron esa tese
da explotación na ribeira do Tea,
que agora non son rendibles pero
que no seu momento tiveron im-
portancia económica. E de aí vén
o nome da parroquia de Santa
María de Aureas, aurum, ouro en
latín.
Que mensaxe quere dar sobre a
importancia destas investiga-
cions? 

É a base cultural das nosas
raíces. É importante saber como
dende a Antigüidade vai evolu-
cionando a historia, a sociedade,
a lingua, o patrimonio. Pediría
as nosas institucións públicas que
protexan o patrimonio porque nas
miñas investigacións ía descu-
brindo a importancia dese patri-
monio pero nin dende as Comu-
nidades de Montes nin do Concello
atenderon as miñas peticións.
Nesta última década é cando se
está perdendo máis patrimonio.
Por iso quero publicar estes libros
para sensibilizar sobre este pa-
trimonio e así transmitilo ás vin-
deiras xeracións.

"Estanse cometendo erros na
investigación sobre a toponimia"

Arístides Carrera Lorenzo | Investigador sobre a historia e a toponimia de Ponteareas

A
través dunha metodoloxía autodidacta,
Arístides Carrera Lorenzo (parroquia de Gu-
láns, 1964) ten recopilado unha cuarta

parte da toponimia e o patrimonio histórico de
Ponteareas e do Condado a través dun traballo de
investigación no que leva adicado máis de 15

anos. Froito dese traballo publicou o libro "Des-
cubrindo Guláns. Rutas de sendeirismo para coñe-
cer Guláns" (Deputación de Pontevedra, 2012), en
espera de publicar outros seis libros corresponden-
tes ás parroquias de Cans, Guláns, Cristiñade,
Areas, Arnoso e Xinzo.

"Nesta última década é
cando se está perdendo

máis patrimonio"

"O topónimo de 
Ponteareas vén do latín

Pontis mais Aureas"

Entrevista de Roberto Mansilla Blanco.
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A
Resolución da Alcaldía de
Mondariz foi publicada no
Diario Oficial de Galicia

(DOG), informando da aprobación
inicial do Plan Especial de In-
fraestruturas e Dotacións (PEID)
para a construción dun albergue
turístico na parcela da Cela, un
espazo que fora acondicionado
en 2020 grazas a un obradoiro
dual de emprego

A este avance estratéxico para
o desenvolvemento turístico da
localidade súmase a confirmación
de 144.545 m² de solo industrial
na Lagoa, convenientemente si-
tuada en relación ao centro urbano

e ás vías de comunicación
Por outra banda, e tamén no

marco do PEID, o goberno municipal
avanza na idea de creación de solo

industrial na Lagoa, dentro do pro-
ceso de revisión que estaba expe-
rimentando o Plan de Ordenación
de Áreas Empresariais de Galicia.

Luz verde para o albergue turístico
de Mondariz

O
Concello de Mondariz
recibiu a aprobación
para a redacción sub-

vencionada de catro proxectos
de recuperación de espazos pú-
blicos e a creación de sendas
peonís e/ou ciclables, unha ini-
ciativa da Deputación de Pon-
tevedra no marco da Rede
Ágora. 

O importe total desta sub-
vención ascende a 49.876,20
€, e está dividido en catro pro-

xectos nas parroquias de Mon-
dariz, Sabaxáns e Lougares: pro-
xecto de humanización da praza
de Merouces (12.196,80 €), pro-
xecto de acondicionamento da
contorna da igrexa de Sabaxáns
e da senda aos petróglifos de
Pé da Mula (16.008,30 €), pro-
xecto de nova praza pública no
barrio do Couto (10.563,30 €),
e proxecto de acondicionamento
do acceso á ponte de Cernadela
(11.107,80 €).

50.000€ para a modernización
urbana en Mondariz

O
colectivo veciñal SOS
Fonte Troncoso informou
que a forte riada que ex-

perimentou o desbordamento do
río Tea entre o 31 de decembro e
o 1 de xaneiro pasado provocou
enormes danos na Fonte de Tron-
coso, considerado ben cultural
protexido. 

A forza da auga causou grandes
prexuízos materiais neste edificio
histórico, botando abaixo a reixa
de fundición que pechaba o alzado
Leste da fonte proxectada por
Antonio Palacios, que data de
1910. Ademais, anegou por com-
pleto o vaso do manancial, de
145 metros cadrados e 3 metros
de fondura, provocando a dislo-
cación dunha das tres portas de

dobre folla que dan acceso á
fonte. 

O colectivo veciñal fixo un cha-
mamento de urxencia ao Concello
de Mondariz Balneario, propietario

do edificio, e á Xunta de Galicia,
que encargou un proxecto de re-
habilitación do inmoble, para que
adopten unha serie de medidas
urxentes en defensa da fonte.

Anegada a Fonte de Troncoso en
Mondariz Balneario 

O
Concello de Mondariz
vén de remitir ao Bole-
tín Oficial da Provincia

de Pontevedra (BOPPO) o de-
creto de aprobación das bases
que rexerán o proceso de esta-
bilización de emprego público,
que conforme á lei deberá estar
finalizado nun prazo de tres
anos.

Na última sesión plenaria ta-

mén de aprobou a proposta da
Alcaldía para modificar a Rela-
ción de Postos de Traballo (RPT)
do Concello de Mondariz, in-
cluíndo a creación dun novo e
necesario posto de técnico/a
de Medio Ambiente e Xestión
de Residuos. Esta modificación
da RPT foi consensuada previa-
mente en mesa de negociación
con representantes sindicais. 

Estabilización do emprego
público en Mondariz  

ANTOMS
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Paseando por Mondariz-
Balneario atopamos
dous locais nos que

merece a pena parar.
A cafetería CHOCOLAT abre

as 8 da mañá e nos ofrece uns
exquisitos almorzos que pode-
mos tomar no interior ou na
terraza exterior. Tamén teñen
hamburguesas, pizzas e todo
tipo de pratos combinados.

Moi cerquiña atopamos o
YAGO´S PUB, un local moi agra-
dable e con decoración aco-
lledora. Aquí podemos probar
a súa cociña tradicional típica
con especialidades como os
cogomelos de tempada, o rabo
de vaca, o lacón con
grelos,...ademais dunha extensa
carta de pratos deliciosos e
moi ben preparados, os pri-
meiros, os segundos e as so-
bremesas. O mellor, é a relación
calidade-prezo, facéndose ac-
cesible para calquera peto.

Este local abre ás 12 da
mañá e pecha despois da me-

dianoite, e é preferible reservar
mesa. Ten unha terraza exterior
baixo a sombra dunha gran
viña, estupenda para os quen-
tes días de verán e ideal se
imos con rapaces. No inverno
outra terraza cuberta permí-
tenos comer fóra.

Ten unha zona de ocio con
dardos e futbolín para pasar
un rato cos amigos.

Na súa zona de pub con
cheminea e sofás podemos re-
laxarnos tomando un café ir-

landés, un cóctel  ou escollendo
entre a súa ampla variedade
de xenebras e whiskys pre-
mium. Ten wifi a disposición
dos clientes.

E como colofón todos os
xoves hai Jam Session onde
todo aquel que queira tocar
un instrumento ou cantar é
ben recibido. 

Non deixes de visitar estes
dous locais en Mondariz- Bal-
neario, e desfrutar da súa mag-
nífica atención ao cliente.

Yago's Pub e Chocolat, a mellor elección no Condado



FORO A PENEIRA | Xaneiro de 202312

Condado/Paradanta

O
alcalde de Arbo, Hora-
cio Gil, informou que se
enviou á Subdirección

Xeral de Desenvolvemento e Sus-
tentabilidade Turística da Secre-
taría de Estado de Turismo do
Goberno de España o expediente
e documentación xustificativa da
Festa da Lamprea  para conseguir
a declaración de Festa de Inte-
rese Turístico Internacional 

A solicitude conta co apoio e
aprobación do pleno da Corpo-
ración  así como da Axencia de
Turismo de Galicia  e aprobar a
solicitude da Festa de Interes
Turistico Internacional. A Festa

da Lamprea é a Festa culinaria
máis antiga, converténsode en
2005 en "Festa de Interese Tu-
rístico de Galicia" e en 2016 en

"Festa de Interese Turístico Na-
cional". A LXIII edición da Festa
da Lamprea celebrarase os días
28, 29 e 30 de abril.

A Festa da Lamprea de Arbo quere ser
de Interese Turístico Internacional

O
Goberno local das Neves
aprobou unha 'Liña de
Emerxencia' dotada con

100.000 euros, para facer fronte
aos traballos de reparación dos
múltiples danos causados en tó-
dalas parroquias polo pasado
temporal. 

As tarefas abrangueran Taboexa,
con problemas en pistas, camiños,

pozas, tubaxes, eidos, e firmes no
Regonovo; O Reguengo; na de-
cantadora do Freiro; Leiradiño;
Arufe e Costoura. Tamén haberá
que actuar na Pista da Mo,en Ru-
biós, para colocar unha escolleira
no río Xuliana; na Estación; en
Guláns; Deputráns; San Nomedio;
Santa Eulalia de Batalláns; Pio; O
Viso e Trasdoval ou Pasqueixóns.

Liña de emerxencia nas
Neves polo temporal

O
Concello da Cañiza pre-
sentou o seu calenda-
rio 2023, unha

selección de 13 imaxes paisaxís-
ticas e da arquitectura popular.

Capturados polo fotógrafo Víc-
tor Barros destacan lugares em-
blemáticos como a fonte dos

“Dous Canos” na Cañiza, o muiño
de Luneda, as mámoas de Achas,
a ponte de Noceifas no Couto, a
fonte de Prado na Franqueira, o
Cruceiro da Igrexa de Oroso, a
Capela  do Santo Cristo da Mi-
randa en Valeixe, o lavadoiro do
Regueiro na Cañiza, o Pazo do

Cervellón no Feirón de Parada,
o Neveiro dos Frades na Fran-
queira, os canastros da Eira de
Deva en Petán, o Paso das Lagoas
no rio Deva en Pintelos-Valeixe
e pechando o calendario o espazo
do antigo Balneario das Augas
Férreas.

Calendario 2023 da Cañiza

C
on seis votos a favor e
cinco en contra (PP e con-
celleiro non adscrito), o

Pleno das Neves aprobou este 10
de xaneiro o Orzamento Municipal
para 2023, o sétimo que saca
adiante a coalición de Goberno
BNG-PSOE e o maior de toda a his-
toria das Neves, sen subida de im-
postos e sen débeda.

Con este orzamento, o Concello
disporá este ano de 3.261.000
euros, preto do dobre do que
contaba en 2015, cando o actual

equipo fíxose cargo da xestión
municipal. 

Destaca a maior inversión real
de recursos propios do Concello:
443.783 euros, que se destinarán
a actuacións "necesarias e urxen-
tes": reparación do Mercado Mu-
nicipal; reparacións das piscinas
municipais; adecuación da antiga
escola da Estación; recuperación
da contorna do río Xuliana, O Ra-
belo e das Neves, rehabilitación
de vivendas para alugamento social,
e pavimentación de camiños.

As Neves aproba o maior
orzamento da súa historia
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Condado/Paradanta

O
Concello de Covelo e as
Comunidades de Montes
Veciñais en Man Común

(CMVMC) de Godóns, Maceira e
San Salvador de Prado amosaron
o seu rexeitamento ao trazado do
proxecto do “Parque 220 kV da
Subestación Fontefría” promo-
vido por Red Eléctrica de España
SAU.

A CMVMC considera que "o tra-
zado do parque, que trasladará a
enerxía dos eólicos a Portugal,
afectará á saúde da veciñanza,
aos mananciais, ao patrimonio
natural e cultural, ás actividades
forestais e agrogandeiras", po-
ñendo o foco na Serra do Suído, o

Faro de Avión, o Macizo de Fon-
tefría, o Coto de Eiras e patrimonio
cultural e atractivo turístico como
o Castelo do Faro. Os comuneiros
adiantan que non aceptarán o
prezo que Red Eléctrica de España
ofrece xa que está moi por debaixo

do mercado, ofertando ata catro
veces menos do valor do solo e
solicitan unha negociación directa
coa empresa pública e non cos
intermediarios privados. Ademais,
paralizará os proxectos e subven-
cións acadados.

Covelo rexeita a liña de alta tensión

O
Concello de Covelo vén
de outorgar a canti-
dade de 5.700€ á Aso-

ciación de Nais e Pais do CEIP
Antonio Rodríguez Blanco e for-
maliza así o seu apoio ás inicia-
tivas das nais e pais da
asociación. Este convenio fai
posible que dende a ANPA se
ofreza o tan necesario servizo

de aula matinal, indispensable
para contribuír nunha mellor
conciliación familiar e laboral. 

Por outra banda, o Concello
tamén concedeu 6.000€ para
entidades deportivas, sendo as
beneficiadas o Club Covelo de
Patinaxe Artística, o Covelo Club
de Fútbol, e o Covelo Fútbol
Sala, 500€. 

12.000€ en axudas á ANPA e
clubes deportivos de Covelo

O
pleno do Concello de
Covelo aprobou a re-
cepción da cesión do

pazo abacial, casa de obra, al-
pendre e hórreo do conxunto
parroquial de San Martiño de
Barcia de Mera, que xestionará
ao longo dos vindeiros 50
anos.

A xestión desta importante
obra do patrimonio arquitectó-

nico e cultural, considerado
como ben histórico, poderá ser
prorrogada baixo acordo do Con-
cello e da Diócese de Tui-Vigo.
O Concello proxecta para este
conxunto barroco a prestación
de servizos socio-culturais pú-
blicos, entre outros posibles
usos, que beneficien á cidadanía
e que promovan o coñecemento
do pazo abacial.

O Concello xestionará o
espazo abacial de San

Martiño de Barcia de Mera

O
último pleno do Conce-
llo de Covelo no 2022
deu luz verde ao pro-

xecto de execución e ás actua-
cións a acometer para a
renovación do alumado  público
exterior que terá un custo total
de 866.144,05€. Unha actuación
que recibíu o apoio da DUS5000
no marco do Programa de Rexe-

neración e Reto Demográfico do
Plan de Recuperación, Transfor-
mación e Resiliencia do goberno
de España.

O Concello actuará en 1.398
puntos de luz dos 1.563 existentes
para substituir as luminarias ac-
tuais por novas de tecnoloxía LED
xa que as restantea contan con
esta tecnoloxía. Ademais, tamén

reformará 81 dos 84 cadros exis-
tentes para adaptalos á normativa
vixente.

O pleno tamén aprobou o or-
zamento 2023 por un total de
1.927.402,71€ con énfase nas
políticas de igualdade, a mellora
dos servizos públicos, Atención
Temperá e educación.

Renovación da iluminación LED no Covelo

A
Xunta de Galicia, a través
da Consellería de Cultura,
Educación, Formación Pro-

fesional e Universidades, vén de
acometer a reforma e moderniza-
ción integral de toda a instala-
ción de iluminación do CEIP
Antonio Blanco Rodríguez, no
Concello de Covelo, cun investi-

mento de 43.000 euros.
Esta obra consistiu na instala-

ción de case 400 equipos e máis
de 390 metros de cableado. En
concreto, colocáronse 281 novos
equipos de luminarias Led con
sistemas regulables e non regu-
lables, 27 pantallas estancas de
Led que se ubicaron principal-

mente no pavillón do colexio, 17
equipos de regulación -un por
aula-, 61 sistemas de detección
de movemento para aseos e pasi-
llos para controlar e optimizar o
funcionamento da iluminación e
dez proxectores exteriores nas fa-
chadas.

Reformas no CEIP Antonio Rodríguez
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A
Asemblea Local do BNG en
Salvaterra de Miño elixiu
por consenso e unanimi-

dade a candidatura de Patricia Ma-
riño Rodríguez, como cabeza de
lista para as vindeiras eleccións
municipais de maio de 2023.

Natural da parroquia de Fiolledo
e licenciada en Dereito (UVigo)
con especialización laboral, Pa-
tricia Mariño exerce dende 2007
como concelleira, asumindo en
2022 como voceira do BNG na
Corporación Municipal.

O slogan electoral do BNG é
"Amamos Salvaterra", destacando
a necesidade dun Concello “eco-
nomicamente solvente, cunha
Atención Primaria e Servizos So-
ciais á altura, con servizos básicos
de calidade nas 17 parroquias e
coa posta en valor do amplo
tecido asociativo”.

Os nacionalistas apostan pola
continuidade nas súas respectivas
candidaturas nos Concellos da Guar-
da e de Mos para as municipais.

No Concello do Baixo Miño foi
reelexido Anxo Baz, con experiencia
na xestión municipal ao ser o BNG
socio de goberno co PSdeG-PSOE.
No caso do Concello mosense

repite tamén como candidato Gus-
tavo Barcia, tras acadar o apoio
unánime da Asemblea Local e o
Consello Nacional do BNG.

O BNG xa ten candidatos en
Salvaterra, A Guarda e Mos

O
sábado 14 de xaneiro, a
alcaldesa de Ponteareas
Cristina Fernández Da-

vila presentou a súa candidatura
polo BNG para revalidar a alcal-
día nas vindeiras eleccións mu-
nicipais do 28 de maio. 

O acto, realizado na Praza
Maior de Ponteareas, contou coa
participación de Ana Pontón,
voceira nacional do BNG, e de
Miguel Bouzó, voceiro municipal
do BNG. 

Pontón puxo en valor todo o
que aporta a candidata Cristina
Fernández: “Experiencia municipal,
xestión eficaz, unidade, compro-
miso con todas as causas que
fan de Ponteareas un concello
mellor, máis xusto, máis iguali-
tario, con máis servizos, con máis

dinamismo económico e social,
un concello para as persoas”,

Fernández Davila foi ratificada
por aclamación como candidata
da formación nacionalista pola
asemblea local a finais do 2022.
En maio de 2021 foi elixida

como alcaldesa pola Corporación
Municipal tras o falecemento do
anterior alcalde Xosé Represas.
O seu compromiso é revalidar a
alcaldía para o BNG e garantir a
continuidade no poder municipal
desde 2015.

Cristina Fernández preséntase para
revalidar a alcaldía de Ponteareas

O
Partido Popular adianta
os nomes das súas can-
didaturas nos Concellos

de Salceda de Caselas, Tui e A
Guarda de cara ás eleccións mu-
nicipais do vindeiro 28 de maio,
coa finalidade de tentar arreba-

tar o poder municipal ao PSdeG-
PSOE. 

No caso de Salceda repite
como candidato Santiago Rodrí-
guez Davila. En Tui será Nicolás
Lorenzo Montes, ex concelleiro
actualmente presidente do Club

Baloncesto de Tui. Na Guarda, o
PP volve a apostar por Roberto
Carrero, quen resultou gañador
nas pasadas eleccións de 2019
pero sen maioría absoluta, posi-
bilitando así o pacto PSdeG-BNG
na Corporación guardesa.

O PP perfila as súas candidaturas en
Salceda, Tui e A Guarda

Patricia Mariño, de Salvaterra

Anxo Baz, da Guarda

Gustavo García, de Mos

Cristina Fernández Davila (centro) presenta a súa candidatura.

Nicolás Lorenzo, de TuiSantiago Rodríguez, de Salceda Roberto Carrero, da Guarda A
seis meses das eleccións
municipais do 28M, os
partidos políticos vigueses

xa teñen as súas respectivas can-
didaturas. Repiten o alcalde Abel
Caballero (PSdeG-PSOE), Rubén
Pérez Correa (Unidas Podemos) e
Xabier Pérez Igrexas (BNG) A no-
vedade é Marta Fernández-Tapias
(PPdeG), actual Delegada da

Xunta en Vigo.
Podemos en Mos e PPdG en Baiona

Por outra banda, Román Gon-
zález será o candidato de Podemos
en Mos mentres Jesús Vázquez
Almuiña deixa a Autoridade Por-
tuaria de Vigo para volver a pos-
tulares como candidato do PPdeG
en Baiona, Concello no que xa
foi alcalde entre 2003 e 2025.

Vigo completa as súas candidaturas
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Entrevista de Roberto Mansilla B.

Que nos pode falar do Centro
de transformación agropecua-
ria para O Covelo?

É un proxecto conxunto no que
vimos traballando dende fai tempo.
O Centro forma parte do Plan de
Sostibilidade Turística en Destino
(PSTD) no que se proxectan inter-
vencións de ámbito comarcal des-
tinadas a promover o xeodestino
en diversos espazos que posicionen
o territorio de Condado Paradanta
no ámbito da enogastronomia a
través da promoción do consumo
e comercialización de produtos
locais e de proximidade, entre ou-
tros aspectos. Agardamos que os

produtores locais poidan acceder
á elaboración, envasado, conser-
vación e comercialización dos seus
produtos. 
Vde. é o presidente da GDR
Condado-Paradanta. Que outros
proxectos estanse levando a
cabo para comarca a través
desta entidade?

Dende o GDR, no que estamos
dez concellos das comarcas do
Condado, Paradanta e Salceda de
Caselas, ademais do PSTD que se
financiará con 1,5 millóns de eu-
ros, levamos tempo traballando
na elaboración da estratexia de
desenvolvemento local a nivel
territorial que defina aquelas for-
talezas e oportunidades do terri-

torio que consideramos estraté-
xicas para o seu crecemento so-
cioeconómico, medioambiental e
sostible así como a mellora das
condicións de vida da poboación
rural. Impulsamos este proxecto
no que demos participación a
todo tipo de asociacións, comu-
nidades de montes e persoas re-
levantes no ámbito social, cultural,
económico e medioambiental coa
intención de debater e pensar
sobre o territorio. 

O proxecto non está concluído
pero debe servir para fixar a folla
de ruta conxunta e o tipo de
proxectos que se poderán financiar
no vindeiro período 2023-27. Pre-
tendemos posicionarnos como un

xeodestino atractivo para visi-
tantes e turistas mediante pro-
xectos concretos como a rede de
miradoiros e observatorios astro-
nómicos, rede de sendeiros, ruta
do viño ou Centro de BTT e Trail
que pretendemos desenrolar en
colaboración co PSTD da Deputa-
ción Provincial de Pontevedra. 

Xestionamos tamén o distintivo
de calidade turística SICTED a
través dun convenio de colabo-
ración con Turismo da Xunta de
Galicia que actualmente conta co
preto de 50 empresas e autónomos
clasificados; as axudas Leader

para proxectos produtivos de em-
prendemento e creación de em-
prego con empresas, autónomos,
asociación ou comunidades de
montes; campañas de promoción,
divulgación e coñecemento  do
territorio a través de premios,
concursos, xornadas e presencia
en feiras de interese  turístico
nacional e internacional tratando
de mostra o mellor do noso terri-
torio para visitar e vivir. Nese
sentido agradezo o traballo con-
xunto das  Alcaldesas e Alcaldes
que formamos o GDR, así como
da súa xunta directiva.

Juan Pablo Castillo Amigo | Alcalde do Covelo e presidente da GDR Condado-Paradanta

A
comarca do Condado Paradante recibirá 1,5
millóns € do goberno estatal para posicio-
narse como destino enogastronómico. Sobre

este e outros proxectos falamos co presidente da
GDR Condado Paradanta e alcalde do Covelo, Juan
Pablo Castillo Amigo.

         

"Queremos posicionar ao
Condado Paradanta como

xeodestino atractivo"




