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A
recente enquisa do servizo estatal
de ,estatística a respecto do uso da
nosa lingua no noso País (que re-

flicte que o castelán é xa máis usado de-
cote e que case o 30% das pesoas de
menos de 20 anos non entenden ou teñen
unha comprensión cativa do galego) cons-
tata unha realidade que evolúe de xeito
unidireccional nos últimos trinta anos no
sentido da ruptura da cadea de transmi-
sión lingüística de pais e nais a fill@s.
Mais este proceso agravouse de xeito moi
substancial nos últimos doce anos, dende
a contrareforma educativa do goberno do
PPd e Núñez Feijóo (2010) que impediu de
feito o uso do galego cono lingua vehicu-
lar para a educación infantil e para o en-
sino das matemáticas, física, química e
bioloxía. En realidade estes doce anos
agromaron un fenómeno que antes non
existía, que é o feito de que xeracións su-

postamente educadas en galego non o
usen e mesmo teñan problemas para a súa
comprensión a xeito.

A meirande parte dos expertos consideran
que hai solucións para o galego, mais
éstas pasa por unha mudanza radical nas
políticas de promoción e tamén na legalidade
vixente. Malia a eiva constitucional que

impide a igualdade xurídica entre galego e
castelán existe unha ampla marxe normativa
para que o Dereito galego realmente protexa

a nosa lingua. Cómpre un grande
pacto social e político que aprobe
unha nova Lei de Normalización
Lingüística para os vindeiros 25-
30 anos, desbotando o suprema-
cismo extremista de Vox e Ha-
blemos Gallego.

Na situación actual do galego
a medida máis urxente é a im-
plantación dun sistema de inmer-
sión lingüística  no ensino obri-
gatorio que garanta o uso do ga-
lego como lingua vehicular nun
mínimo dos dous terzos do tempo

de docencia, incluíndo nel o da docencia
do portugués como elemento de conexión
utilitaria co mundo da lusofonía. Nas escolas
infantís a lingua vehicular habería ser o
galego, complementada coa introdución
tamén de contidos en castelán e inglés.
Esencial neste eido sería  que  a CRTVG e a
Xunta garantan recursos didácticos e contidos

audiovisuais en galego
para as crianzas e ado-
lescentes.

No que atinxe ás
Administracións Públi-
cas cómpre garantir o
uso cotián do galego
perante calquera instancia xudicial e ad-
ministrativa e calquera persoa na Galicia,
agás exercicio expreso do dereito de opción
lingüística por parte da persoa administrada.
A opción de uso do galego habería ser
sempre a activada por defecto e os con-
tratistas e concesionarios de obras e
servizos públicos haberían garantir os
mesmos dereitos ca as Administracións
contratantes.

A empresa e a Administración de Xustiza,
como ámbitos menos galeguizados, requi-
rirían normativa adicional á actual e máis
códigos de boas prácticas para garantir o
dereito dos traballadores, xusticiábeis,
usuarios e consumidores a vivirmos en
galego en toda circunstancia, que hoxendía
non podemos exercitar.
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O
s prognósticos non auguran nada
bo, certamente son malos no co-
mezo deste novo ano. As crises

avanzan en todas as frontes e por iso non
podemos estar quedos e atados á debili-
dade que nos caracteriza. Sabemos que
temos unha necesidade de globalizar be-
neficios do coñecemento e desde ela,
saber que nos falla o sistema público e po-
lítico porque non resolve problemas e pa-
rece incapaz de reducir o malgasto ou
rebaixar a corrupción. A súa mala xestión
-da clase política- trae desigualdades e
fame. Non podemos aceptar que a ciencia

e a civilización, mesmo a tecnoloxía,
sexan logros sen peso notable para inter-
ceptar  abusos. A intelixencia ten que ter
peso e ser quen de arredar signos que in-
mobilizan e entorpecen a xestión de xus-
tiza social e dereitos, o ben común. Eses
signos fanse privativos e céntranse nos
mercados e valores, aínda sen se saber in-
tegrados nun acordo xeral de ideario bá-
sico e común onde reparar os erros ou
desastres cometidos, por exemplo o holo-
causto climático que nos ameaza xa con
guetos e que, novamente, amosa a crúa re-
alidade insolidaria e maligna. Non pode-
mos vivir neste mundo exhausto en loitas
continuas, neste repertorio de mala edu-
cación e violencia que mesmo nos aver-
goña na distancia. Debemos regresar ao

sentir maioritario,
nunha distribución
para todos, onde
venza o común
antes que o espec-
táculo ou insulto,
que non funcionan
no efectivo nin no
afectivo. Volver á axuda, á partición xusta
sen abusos, á intelixencia e entendemento
antes que cuantificar economicamente,
sobre todo que a industria non nos con-
funda. Os límites do porvir son os que
hoxe establezan os poderes, volátiles e
deixados a intereses pecuniarios. Cómpre
un desenvolvemento capaz e sostible, res-
pectuoso co medio e  útil, de servizo nesa
cautela que nos permita garantir futuro.

Prognósticos

Por Baldomero Iglesias Dobarrio, Mero

Máis información na nosa web
www.novasdoeixoatlantico.com



IIINOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Xaneiro de 2023

Opinión
Por Francisco José Peña Castiñeira.

O
s valores son a esencia do ser
humano, sendo a dignidade un
valor único moi recoñecible, o

que supón o respecto e a estima que
todos os seres humanos merecen (nace-
mos libres e iguais en dignidade e derei-
tos), ven a ser a actitude correcta e o
comportamento exemplar do ser humano
ao longo da vida, estando suxeitos a nor-
mas de comportamento que rexen cal-
quera acción de cada un de nós, iso ten
un impacto na sociedade e sobre a vida
dos demais. Os principios éticos están li-
gados a cuestións que afectan ao com-
portamento humano como son a
autenticidade e a coherencia, que nestes
tempos destacan pola súa ausencia, na
que se predica unha cousa e se practica
a contraria. O máis preocupante é que os
que lideran a sociedade e ocupan cargos
relevantes sexan os primeiros na práctica
do dobre estándar, o seu discurso e a súa
forma de actuar entran en pura contradic-
ción. Cantos máis privilegios teñas, máis

exemplar debes mostrar, estás máis esi-
xido e obrigado a devolver á sociedade o
que recibes. 

A mellor referencia moral é unha con-
ciencia tranquila, obedecer á nosa con-
ciencia e ser coherentes coas nosas ideas
e principios. No transcurso das nosas
vidas, eleximos un camiño crendo que é
correcto, aínda que sabemos de antemán
que non sempre nos traerá a felicidade,
pero permitiranos sentirnos ben e ser
dignos de nós mesmos. A ética ten unha
importancia crucial nas nosas vidas, for-
xándonos como persoas, axúdanos no
noso camiño correctamente a través da
vida e fai que as nosas obras trascendan
o tempo e deixen pegada.

A crisis actual ten que facernos cues-
tionar o modelo de vida que predomina
nesta sociedade consumista de ambicións
excesivas, no que todo vale para conseguir
poder e diñeiro. É preciso alzar a voz na
búsqueda dunha sociedade no que emerxen
os valores que magnifican ao ser humano:

honestidade, ética, lealtade, esforzo e o
traballo ben feito na búsqueda da exce-
lencia; só a partir destes principios e va-
lores se pode construir unha sociedade
solidaria, xusta e igualitaria. A mentira,
a hipocresía, a soberbia, a deslealtade, a
traición, a tiranía, a corrupción, son as
peores miserias do ser humano, contraste
coa bondade de corazón, a humildade, o
amor ao mundo que leva consigo hacer o
ben aos demais, o que che fai sentir
mellor como persoa, porque todo o que
fas dá sentido á túa vida. 

A dignidade non ten prezo, é o único
que o ser humano nunca pode perder,
nin para nada nin para ninguén. O ser
humano perde a súa dignidade cando se
deixa manipular por outra persoa ou per-
mítete ser humillado ou consentir que o
fagan a outra persoa ou cometer actos
indignos, é entón cando se queda sen o
seu principal escudo protector: a digni-
dade. A dignidade humana, da man do
poder da intelixencia e da grandeza da
liberdade, teñen que levarnos a poder
construir un mundo novo, onde prevalece
a paz, a concordia e a igualdade de todos
os seres humanos nos pobos do mundo.

Nunha sociedade li-
bre e democrática,
a dignidade é un
dereito do indivi-
duo que lle ten que
servir para protexer
a súa integridade
como persoa, priorizando aos máis nece-
sitados e aos excluídos. 

Unha persoa íntegra e auténtica, firme
nas súas convicciones, poderá afrontar
con dignidade situacións moi dolorosas e
inxustas que ocorren ao longo da vida.
Tes que afastarte de persoas tóxicas e ro-
dearse de xente íntegra que teña boas in-
tención, que demostren ser honestos na
súa amizade e facer ben á sociedade.
Serán máis auténticas aquelas relación
humanas que se basean na dignidade.
Comportarse con dignidade e manter unha
conduta digna ao longo da vida é o mellor
legado que podemos deixar á nosa familia
e amigos. Orgulloso de ser o fillo predilecto
de Ponteareas, e sobre todo orgulloso de
ser un digno fillo da miña terra e levar o
nome de Ponteareas con paixón polo
mundo enteiro (onde estou eu está Pon-
teareas), ata o final dos meus días. 

¡Nunca deixes de ser digno de ser!

A
fondar nos medios para acadar
maiores cotas de normalización da
lingua galega nas administracións

públicas é unha práctica pouco común.
As inercias funcionan de seu para mal.
Beatriz Varela Morales, técnica do Depar-
tamento de Educación do Concello de
Santiago, é unha excepción. Nese servizo
municipal a meticulosidade é unha
norma propia dos que saben que os de-
reitos humanos recoñecidos polos textos
legais deben ter carácter expansivo e
teren sede en todos os actos administra-
tivos. 

Beatriz Varela, vencellada de vello á
Asociación de Funcionarios para a Nor-
malización Lingúística, sabe que a mellor
maneira para garantir os dereitos lin-
güísticos da xestión dun servizo público
levado a cabo por   unha empresa privada
é explicitalos no prego de condicións. Tal
é o caso do contrato para a xestión das
escolas infantís municipais. As empresas
que participan no concurso deberán incluír
un proxecto lingüístico do centro “co
máximo detalle sobre as directrices e es-
tratexias  que seguirán para asegurar a
adquisición do galego por parte dos nenos

e nenas nun contexto de respecto que
elimine os prexuizos negativos cara a
lingua galega”. Para que esta esixencia
se cumpra esíxeselle ás empresas que
opten a xestionar este servizo a compe-
tencia lingüística e sociolingüística do
persoal, incluír nos plans de formación
contidos para a mellora da competencia
e sobre recursos educativos en galego,
extendendo a obriga ao uso da lingua
galega no servizo de atención telefónica
e as comunicacións oficiais internas que
estean directamente relacionadas coa súa
prestación. Desta maneira establécese
unha clara congruencia coa lexislación
vixente nesta materia.

Esta praxe do Departamento de Educa-
ción que se extende a todos os contratos
que ali se xeran é consecuente co  mandato
legal que obriga ás corporacións locais
fomentaren o uso da lingua galega en
todas as súas actividades. O Estatuto de
Autonomía de Galicia e a Lei de Normali-
zación Lingüística dan cobertura legal a
esa actividade normalizadora. Asemade a
Xurisprudencia dictada polo Tribunal Cons-
titucional é tamén moi precisa ao respecto:
“unha lingua é oficial cando é recoñecida

polos poderes públicos como medio normal
de comunicación en e entre eles e na súa
relación cos suxeitos privados,con plena
validez e efectos xurídicos.” Porque a
oficialidade dunha lingua implica en de-
finitiva que nas relacións que manteña,
por exemplo, coa Administración de Xustiza
sexa utilizada cando é o interesado quen
a elixe.

A maiores, o art. 7.2 da Lei de Nor-
malización Lingüística de Galicia pre-
ceptúa que “a parte ou interesado terá
dereito a que se lle entere ou notifique
na lingua oficial que elixa”. Dereito que
adoita pasar desapercibida e, sen em-
bargo, de gran transcendencia para mo-
tivar unha contaminación  lingüística
positiva.

Para exercer estes dereitos as admi-
nistracións teñen que ter persoal con
competencia en materia lingüística e so-
ciolingüística. Mais a realidade é ben
distinta, porque a meirande parte dos
servizos xurídicos  non adoitan utilizar a
lingua galega perante os órganos xuris-
dicionais. E por que non o fan? Porque
nos pregos de condicións  para a adxudi-
cación deses servizos os técnicos muni-
cipais non inclúen, como fai o Departa-
mento de Educación de concello santia-
gués, unha cláusula alusiva á obrigato-
riedade do uso da lingua galega, e, ao

tempo, a demanda
de solicitaren dos
tribunais de xustiza
que diten resolu-
cións en galego.
Se for así,  unha
boa porcentaxe dos
9.358 expedientes xudiciais do  Conten-
cioso-Administrativo, 145.175 da xuris-
dición Civil e 134.010 do Penal (datos
extraídos da Memoria do ano 2021 do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia)
nos que os concellos fosen parte, resol-
veríanse con sentenzas ditadas en lingua
galega. E así como avanzariamos gale-
guizando a Administración de Xustiza
sempre tan remisa a facelo de oficio.

A Irmandade Xurídica Galega xunto
coa Deputación de Pontevedra e Xunta
de Galicia teñen convocados a  todos os
concellos da provincia a un acto sen pre-
cedentes que se celebrará  o próximo día
14 coa finalidade de buscar solucións á
problemática descrita, provocando un
avance cualitativo e cuantitativo no ga-
leguización dos usos xurídicos das admi-
nistracións locais como xa o fan   as res-
pectivas asesorías dos concellos de Vigo
e Pontevedra.

A galeguización, en xeral, precisa de
dous grandes medios: a imaxinación e a
pedagoxía. 

Concellos e Xustiza 

Xosé González Martínez.  Presidente Foro E. Peinador.



NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Xaneiro de 2023IV

Miscelánea

Entrevista de Roberto Mansilla
Blanco

C
on motivo da toma de po-
sesión de Lula da Silva da
presidencia en Brasil o

pasado 1º de xaneiro, a cantante

Margareth Menezes (1962) con-
verteuse na nova ministra de Cul-
tura de Brasil. Unha figura
relevante da música brasileira
dende a década de 1980,
“Marga”, como popularmente é

coñecida, colaborou no seu mo-
mento coa Asociación Cultural e
Pedagóxica Ponte...nas Ondas!
(PNO!) compoñendo a canción
“Portugaliza”. Sobre este tema
conversamos con Xerardo Feijóo,
responsable de prensa de PNO!
Cal é a vosa avaliación sobre a
designación da cantante Marga-
reth Menezes como nova minis-
tra de Cultura de Brasil? Que
relación ten PNO! con ela?

Estamos encantados. Ela tra-
ballou connosco en 2010 partici-
pando no disco “Cores do Atlán-
tico” con motivo do XV aniversario
de PNO!. Nese momento, ela com-
puxo a canción “Portugaliza” ex-
clusivamente para nós como parte
do noso libro e documental “Na
Ponte” que foi posteriormente

distribuído de xeito gratuíto nas
escolas. Nós tiñamos un contacto
previo con ela grazas á cantante
Uxía así como en Brasil a través
dos músicos Gilberto Gil (que ta-
mén foi ministro de Cultura entre
2003 e 2008) e Xico Peres, entre
outros. En 2010, “Marga” parti-
cipou na illa de San Simón no
concerto en directo para o disco
Cores do Atlántico.
Coa súa designación como mi-
nistra, podemos agardar unha

maior conexión cultural a nivel
institucional entre Brasil, Ga-
liza e o mundo lusófono?

Iso seria moi desexable. A nivel
institucional sempre insistimos á
Xunta de Galicia por unha maior
conexión co mundo lusófono nos
campos cultural, económico, etc.
Queremos que esta relación se
amplíe. Agardamos que agora, con
“Marga” como ministra de Cultura,
imos ter un contacto moito mais
doado e fluído con Brasil.

“Con 'Marga' como ministra de
Cultura agardamos ter un maior

contacto con Brasil”

Xerardo Feijóo | Asociación Cultural e Pedagóxica Ponte...nas Ondas!

Margareth Menezes posa con Santiago Veloso (PNO!) durante a súa visita a
Galicia en 2010.

A
eurodeputada do BNG e vi-
cepresidenta do Intergrupo
do Sáhara Occidental da

Eurocámara, Ana Miranda, partici-
pou no XVI Congreso do Frente
Polisario na “Wilaya de Dajla", os
campamentos de refuxiados saha-
rauís en Arxelia. 

Tamén estivo presente a de-
putada Montse Prado, membro
da Executiva Nacional do Bloque
e integrante do Intergrupo do

Sáhara Occidental no Parlamento
Galego. Miranda e Prado denun-
ciaron o lobby marroquí ante as
institucións europeas, "que agora
sae á luz a raíz do Qatargate e o
Moroccogate”. 

Miranda considera fundamental
a defensa da soberanía do Sáhara
Occidental e do seu dereito a au-
todeterminación así como a re-
cuperación do control  sobre os
propios recursos naturais. 

Ana Miranda participou no
Congreso do Frente Polisario

A
Deputación de Ponteve-
dra contará este 2023
con 2,5 millóns de euros

para a transformación dixital
administrativa en 47 dos 51
Concellos provinciais de menos
de 20.000 habitantes, grazas
aos fondos europeos Next Gene-
rationEU e ao abeiro das sub-
vencións para a transformación
dixital e modernización das En-
tidades Locais do Plan de Recu-
peración. 

A Xunta de Goberno da De-
putación vén de aprobar unha
prórroga do contrato coa empresa
que xestiona o Servizo de Ad-
ministración Electrónica para as
entidades locais, que ofrece na
actualidade a 54 concellos da
provincia, seis entidades locais
menores e catro mancomunida-
des e na que a entidade provin-
cial investirá preto de 600.000
euros (578.0oo€). 

Por outra banda, a Deputación

decidiu poñer en marcha en de-
cembro de 2021 unha Oficina
de Fondos Europeos, a través
da cal xestionar os proxectos
propios. Cun ano de funciona-
mento, a entidade provincial
captou máis de 15,4 millóns de
euros de fondos europeos para
desenvolver 24 grandes proxec-
tos, ten outros 26 presentados
a diferentes convocatorias e 12
en vías de tramitación, elabo-
ración e valoración.

2,5M € de fondos europeos para a
transformación dixital

O
Dicionario da Real Acade-
mia Galega rematou o
2022 con case 35 millóns

de consultas e a incorporación de
preto de 400 cambios entre novas
entradas, novas acepcións en lemas
xa rexistrados e modificacións de
redacción das definicións con én-

fase en asuntos de xénero, cambio
climático, deporte, electrónico e
enerxía. 

O repertorio dispón dende a se-
mana pasada dunha nova aplicación
para dispositivos móbiles, para An-
droid e iOS, que simplificará o acceso
ás futuras actualizacións.

400 novas entradas no Dicionario da RAG en 2022
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O PORRIÑO

Louriña

A
concellería de Igualdade,
que dirixe Carolina Gon-
zález, fixo balance do

Plan de Actividades anual no
marco da igualdade "real e efec-
tiva", apostando "pola introdu-
ción transversal da perspectiva
de xénero en todas as políticas
municipais”. 

En 2002, o goberno municipal
duplicou a inversión nesta área
destinando máis de 40.000 euros.
A conciliación e corresponsabi-
lidade, a atención especializada
e eficaz ás mulleres vítimas da
violencia de xénero, a concien-
ciación e sobre todo, a educación,

marcaron a folla de ruta en ma-
teria de igualdade no que parti-
ciparon alumnados dos institutos,

Policía Local e a veciñanza a
través de iniciativas como Escape
Room e “Voces na rúa”.

O Porriño fai balance do seu plan
de igualdade

O
voceiro do BNG, Pedro
Pereira, reclamou a exe-
cución dun colector de

pluviais para evitar desbordamen-
tos no centro urbano. O Pleno da
Corporación Municipal aprobou
unha moción do BNG para recla-
mar ante a Xunta recursos para
acometer esta infraestrutura, toda
vez o goberno de Alfonso Rueda
rexeitou unha emenda aos orza-
mentos autonómicos.  

Pereira informou que a zona
centro do Porriño conta cunha

rede unitaria, sen separación de
augas residuais e pluviais, de
diámetro reducido, o que provoca
desbordamentos en días de moita
choiva nos colectores do casco
urbano. Precisou a importancia
da construción dun novo colector
que recolla na Avenida de Galicia
as augas que proceden da Malla-
doura, dos colectores da autovía
A52 e das rúas Coruña e Lugo
para levalas directamente ao Lou-
ro, evitando así colapsar a rede
do centro.

O BNG do Porriño reclama
novo colector pluvial 

U
n total de 45 porriñesas
participaron no pro-
grama de formación

para a dixitalización das mulle-
res “Galegas Dixitais” na se-
gunda quenda desta acción
formativa entre novembro de
2022 e xaneiro de 2023. 

A III edición deste programa
dará comezo a finais de xaneiro
ou principios de febreiro e poderán
participar todas aquelas mulleres
que se atopen en situación de
desemprego ou que teñan solici-
tada a mellora de emprego, co
fin de aumentar as súas capaci-
dades e incrementar a emprega-
bilidade. Como nas pasadas edi-

cións, todas as participantes re-
cibirán gratis un ordenador portátil
co que realizar o curso e tamén
poñer en práctica o que apren-
deron unha vez finalizado. 

O programa formativo con-

templa tres bloques, de 40 horas
de duración cada un deles: Com-
petencias Dixitais Básicas, Com-
petencias Dixitais Avanzadas e
Competencias Dixitais para o Em-
prendemento. 

"Galegas Dixitais" formou a 
45 porriñesas 

T
he Game Tatoo & Piercing´
e a súa factoría de xogue-
tes fíxose co primeiro pre-

mio do concurso Escaparates do
Nadal no Porriño. O segundo foi
para a casiña de doces de ̀ Super-
Sugar´ e o terceiro para a mon-
taxe de `O-Exo Floristería´. 

O primeiro premio está dotado
de 1.200 euros, o segundo de
800 euros e o terceiro de 500
euros. Cada unha das mencións
especiais premiouse con 250 eu-
ros. A votación popular  foi re-
alizada por representantes do te-
cido asociativo do municipio. 

Gañadores do concurso
Escaparates de Nadal
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P
reto de mil rondalleiros e
rondalleiras de dez agru-
pacións do Porriño, Mos,

Tui, Nigrán e Gondomar puxeron
o broche de ouro do Nadal po-
rriñés nun pavillón municipal
con aforo completo.

Participaron a Rondalla da
Asociación de Veciños Galiñeiro
de Vincios (Gondomar), a Ron-
dalla Nosa Merced de Chaín
(Gondomar), a Rondalla Santiago
de Parada (Nigrán), a Asociación
Club Rondalla Santiaguiño de
Guizán (Mos), a Rondalla Círculo
Cultural e Deportivo Santa Eu-
lalia de Mos (Mos), Rondalla

Círculo Recreativo e Cultural de
Torroso (Mos), Rondalla Círculo
Recreativo e Cultural de Herville
(Mos), a Asociación Rondalla O
Mosteiro de Pexegueiro (Tui) e

as anfitrionas, a Rondalla da
Asociación Recreativa Santa Eu-
lalia de Atios  e a Asociación
Cultural Musical Rondalla de
Pontellas. 

Mil rondalleiros pechan o Nadal porriñés

O
Concello do Porriño vén
de sacar a licitación o
contrato de desbroces,

limpeza e reperfilado de beiravías
de todas as parroquias do munici-
pio. A duración do servizo a licitar
é de 2 anos, prorrogable a 2 máis
e conta cun orzamento total para

os 4 anos de 1. 335.446 euros. 
Ata este momento, tan só o

centro urbano e os polígonos re-
sidenciais de Torneiros tiñan o
servizo contratado, polo que no
resto do termo municipal era im-
posible manter as zonas rurais
en bo estado. 

A licitación o servizo de
desbroce e limpeza no Porriño

O
Consello da Xunta de
Galicia aprobou a peti-
ción do Concello do Po-

rriño, a posta en marcha este
mesmo ano dun Polo de Empren-
demento e apoio ao Emprego no
municipio. Así, O Porriño con-
tará neste 2023 cun espazo de
dinamización e captación de
proxectos. 

Neste centro ofreceranse, entre
outros, servizos de información
sobre oportunidades de empren-
demento; asesoramento persona-
lizado; espazos de traballo tem-
poral e networking; captación de

investimento e financiamento; e
orientación,  asesoramento e re-
cursos físicos. As persoas usuarias,
ademais, poderán acceder a con-
vocatorias anuais de axudas para
a consolidación do seu investi-
mento e a xeración de postos de
traballo.

“É unha gran nova para O Po-
rriño poder contar un espazo que
integre todas as ferramentas que
existen na actualidade para apoiar
as iniciativas emprendedoras, xa
que estas son clave para fortalecer
a economía local”, apuntou o al-
calde, Alejandro Lorenzo,  “Apostar

polo emprendemento é apostar
polo futuro”.

A Rede de polos da Xunta, da
que xa forma parte O Porriño, as-
pira a converterse nunha plata-
forma eficaz de dinamismo laboral,
ademais de contribuír a asentar
a poboación e establecer sinerxias
entre o rural e o urbano co ob-
xectivo último de crear máis em-
prego de calidade a través de
fórmulas de emprendemento que
permitan fixar emprego, lograr a
efectiva igualdade de xénero e
modernizar o ecosistema empren-
dedor.

Espazo de dinamización empresarial no Porriño

O
Comité do Consorcio de
Augas do Louro arranca
este ano cun novos or-

zamentos aprobados de maneira
definitiva o pasado mes de no-
vembro. As contas aprobadas
polo Comité ascenden a
4.266.200 euros.

Dita contía procede en ex-
clusiva da previsión de ingresos
procedentes de taxas, prezos pú-
blicos e outros ingresos, e na
mesma xa se ten en conta a mi-
noración dos ingresos proceden-
tes da aplicación da modificación
da Ordenanza reguladora do prezo
público para baleirado de pozos
negros e fosas sépticas domés-
ticas, limpeza de acometidas,
canos e desaugadoiros e traslado

de lodos. 
No seu obxectivo de regula-

rizar o funcionamento das insti-
tucións, o presidente do Con-
sorcio, Alejandro Lorenzo, amo-
souse satisfeito por lograr a
aprobación duns orzamentos da
entidade por primeira vez dende
o ano 2016. 

Trátase dunha folla de ruta
económica baseada no control
do gasto público e a procura da
eficiencia e a eficacia na xestión
do Consorcio, o que se reflicte
no compromiso coa estabilidade
orzamentaria, coa sustentabilidade
financieira así como coa limitación
do gasto non financieiro.

Augas do Louro aproba o seu Orzamentos 2023

O
Concello do Porriño reci-
birá 210.186 euros para
contratación de 21 tra-

balladores  grazas á aprobación
da Xunta de Goberno da Deputa-
ción de Pontevedra das novas
achegas da Liña 3 de Emprego do
Plan Concellos 2023.

Estes novos recursos permitirán
a contratación de persoal para

os servizos municipais de limpeza,
coidado de xardíns e obras públi-
cas, entre outros. Ademáis do Po-
rriño beneficiaranse outros dez
Concellos pontevedreses, amplian-
do a contratación a outros perfís
como persoas guías turísticas,
técnicos economistas, historia-
dores de Arte ou auxiliares de
enfermería.

210.000€ para contratación
laboral dentro do Plan Concellos 
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O
BNG solicitou no pleno munici-
pal o apoio para reclamarlle á
Xunta de Galiza a construción

dun novo instituto público con Forma-
ción Profesional, tomando en conta que
este Concello conta con "máis de 15.000
habitantes" que lle facultan a ter dous
centros de educación secundaria.

O voceiro nacionalista Gustavo Barcia
cre o novo instituto debería contar,
ademais, con oferta de ciclos medios e
superiores de Formación Profesional

adaptados á demanda do tecido empre-
sarial do concello. O BNG considera
que, a carón do IES de Mos, o lugar
idóneo para construír o novo centro de
educación secundaria sería a contorna
das Pozas. Con anterioridade, os nacio-
nalistas mosenses solicitaron emendas
aos orzamentos da Xunta para a creación
deste segundo instituto público para
Mos, pero a proposta recibiu sempre o
voto en contra do PP no Parlamento
Galego. 

O BNG de Mos reclama un novo
instituto con FP 

A
alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, e a
concelleira de Educación, Julia Lou-
reiro, visitaron o centro educativo o

CEIP Plurilingüe Pena de Francia para com-
partir coas mestras Lucía Álvarez González
e Ángeles González Lemos, a súa experien-
cia en Canadá no programa de Inmersión
Lingüística PIALE da Xunta de Galicia.

Lucía e Ángeles, mestras de inglés, par-
tiron rumbo á cidade de Ottawa, en Canadá

o pasado 12 de outubro xunto con outras
45 mestras galegas para participar no pro-
grama de Inmersión Lingüística PIALE.
Lucía estivo no Centennial Public School e
Ángeles no Featherston Drive Public School.
O PIALE é un Programa Integral de Apren-
dizaxe de Linguas Estranxeiras da Xunta de
Galicia para a mellora da competencia lin-
güística e a integración no ensino e cultura
dun pais estranxeiro.

Inmersión lingüística de Mos a Canadá

O
Concello de Mos presentou a ca-
rreira 10K, ‘CorreMOS contra o CAN-
CRO’, evento deportivo solidario a

realizarse o vindeiro 26 de febreiro. O reca-
dado coas inscricións será íntegramente des-
tinado á Asociación Española contra o
Cancro.

A carreira celebrarase con saída e chegada
ao Pazo de Mos. Os interesados en participar

contan coa posibilidade de decantarse pola
opción de andaina ou carreira. Ás 10.15h
sairá andaina cun percorrido de 5K de dis-
tancia e ás 10.30h dará comezo a carreira
10K (1ª volta 5.400m e 2ª Volta 4.600m).

Para participar é precisa inscrición previa
a través da web www.cronotec.es ou en
dependencias municipais, cun importe de
5€ para a andaina e a carreira 10€.

Mos corre contra o cancro

A
s operadoras de telefonía móbil
anunciaron que nos próximos días
activarán un novo nodo para a

implantación no Porriño dos servizos de
telefonía móbil de nova xeración, 4G e
5G, sobre as bandas de 800 e 700 MHz,
respectivamente, o que permitirá aos/as
porriñeses/as gozar de conexións móbi-
les de alta velocidade cunha mellor co-
bertura no interior dos edificios e maior
extensión xeográfica. 

Esta activación pode conlevar a apa-

rición de determinadas afectacións na
recepción do sinal das canles da TDT,
debido a que se utilizaban anteriormente
para o servizo de televisión. 

Para solventar estas incidencias, ha-
bilitouse o teléfono de atención gratuíto
900 833 999, ao que poden recorrer
todos os usuarios que necesiten solicitar
a actuación nas súas instalacións para a
solución das afectacións e, deste xeito,
que poida restablecerse o servizo TDT
con total normalidade. 

En marcha servizos de tecnoloxía
4G e 5G no Porriño
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O
concello de Salceda re-
novou por un ano máis o
programa de formación

aberta Aula Mentor dependente
do Ministerio de Educación e For-
mación Profesional para maiores
de 18 anos.

Este programa formativo aber-
to, coordinado dende a concellería
de emprego e formación que
dirixe a alcaldesa Verónica Tourón,
conta dentro da súa ampla oferta
cun catálogo de cursos que abran-
guen nos seus temarios contidos
de diferentes áreas como a ad-
ministración e xestión, comercio
e marqueting, hostalería e turis-
mo, informática e comunicacións,
instalacións e mantemento, idio-
mas, servizos socioculturais á co-
munidade e ademais agora per-
mite configurar un “itinerario
formativo” propio para cada per-
soa.  

Algúns cursos contan coa cer-
tificación do Ministerio de Edu-
cación, con validez oficial para
puntuar en procesos de oposicións
oficiais do eido da educación e
da sanidade.

As principais novidades para
esta anualidade son que o concello
de Salceda pasa a ser un centro
propio, non dependente coma
aula auxiliar de Vigo, e contará

con dous titores oficiais que for-
man parte do persoal técnico mu-
nicipal.

Da mesma maneira toda a tra-
mitación de matrículas, altas e
baixas do alumnado dentro do
programa se realizarán tanto na
OMIX, sita na Casa da Cultura
Castelao, coma na aula física do
CDL do Torrón onde se realizarán
os exames.

Renovada a Aula Mentor en 
Salceda para 2023

O
concelleiro de Depor-
tes Rubén González
levou ao pleno ordina-

rio para a súa aprobación, o
proxecto de Intervención para a
impermeabilización da cuberta
e da fachada oeste do pavillón
municipal.

Este proxecto ten como fina-
lidade realizar unha primeira in-
tervención na cuberta para arran-
xar as súas infiltracións de augas
e evitar así a posible aparición
de goteiras que impidan o normal
desenvolvemento das actividades
deportivas no pavillón municipal.
Se retiraran os vinte lucernarios
existentes para substituílos por
outros e mellorar así o illamento
de toda a cuberta do pavillón.

Na segunda intervención se
realizarán actuacións sobre a
fachada para realizar un sistema

de revestimento SATE que enra-
sará toda a superficie de maneira
uniforme para aplicar posterior-
mente un tratamento de morteiro
acrílico que axudará a asegurar
o illamento e impermeabilización
da fachada. Na súa parte superior
se instalará unha albardilla de
aluminio que servirá para evitar
as filtracións entre a estrutura
de formigón do edificio e os
paneis sandwich da cuberta.

Complementariamente se ins-
talarán unha nova liña de vida
permanente de 15 metros e unha
escaleira vertical de uña de gato
na fachada principal da instala-
ción, que facilitarán o acceso
para realizar as labores de man-
temento. O orzamento base de
licitación para a execución do
proxecto é de 47.857,33€ (IVE
incluído).

Impermeabilización do
pavillón municipal

A
alcaldesa de Salceda e Con-
celleira de Emprego, Veró-
nica Tourón, inspeccionou

as obras do proxecto "acondicio-
namento dun espazo municipal
para o almacenamento selectivo
de refugallos" no CDL O Torrón,
que se leva a cabo a través do
obradoiro "Rehabilita Salceda"
que dirixe a propia rexedora. 

Reformas no CDL O Torrón

www.novasdoeixoatlantico.com
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S
alceda de Caselas estuda
a posibilidade de solicitar
a declaración de zona ca-

tastrófica por parte da Xunta
de Galicia e o Consello de Mi-
nistros ante os danos produci-
dos pola incesante
acumulación de precipitacións
destes últimos días, que provo-
caron numerosas incidencias en
todas as parroquias do munici-
pio.

As inundacións afectaron a
diferentes lugares de todo o ter-
mo municipal, producíndose de-
rrubes, danos en vías e camiños,
na rede de alumeado público,
redes de telecomunicacións, ins-
talacións municipais, ademais
de  inundacións en baixos de vi-
vendas unifamiliares e de edificios
comunitarios.

Víronse afectadas  especial-
mente as sendas polo desborda-

mento dos ríos Landres e Caselas,
con numerosos danos.

A zona máis afectada foi a
zona industrial de O Cerquido,
que estivo anegada de auga du-
rante toda a xornada, podendo

restablecerse o tráfico na estrada
N550  a primeira hora da mañá
de hoxe. Numerosas empresas
resultaron afectadas mirándose,
algunhas delas, obrigadas a pa-
ralizar a súa actividade.

Salceda estudia solicitar a
declaración de “zona catastrófica”

O
Concello de Salceda ex-
presou os seus parabéns
ao salcedense Néstor

Frías por proclamarse Campión
Galego de Ciclocrós o pasado fin
de semana na categoría cadete
masculino.

Frías foi recentemente fichado
polo Club Ciclista Maceda. Seguirá
competindo coa Selección Galega
no Campionato de España que se
celebra este 14 e 15 de xaneiro
en Vic (Barcelona).

Néstor Frías, Campión Galego de Ciclocrós

O
Concello de Salceda
procedeu á eliminación
da simboloxía fran-

quista na Fonte de Mil en Parde-
rrubias, e na Fonte do Barreiro,
en Santa María, no marco do seu
compromiso coa Lei de Memoria
Democrática.

Ademais, procedeuse á limpeza
da contorna, ao encintado das
pezas e ao arranxo da mesa de
pedra na fonte de Mil. Durante
as vacacións de Nadal realizáronse
tarefas de desbroce e limpeza de
patios e zonas exteriores das
aulas unitarias. 

Salceda retira simboloxía
franquista

O
deporte salcedense está
de noraboa. O Concello
de Salceda recoñeceu a

actuación da xogadora Celia Pérez
e do adestrador Ricardo Rodríguez

pola súa participación no Club Ba-
lonmán Caselas, actual subcam-
pión de España na categoría
cadete feminina conseguido no
CESA Costra Branca 2023.

Club Balonmán Caselas,
subcampión español feminino

A
Concellería de Servizos So-
ciais de Salceda informou
do prazo de inscrición para

o programa "Cultiva a mente" do
16 ó 27 de xaneiro.

Este programa engloba a pre-

vención de demencias e a pro-
moción de hábitos saudables a
niveis cognitivos e emocionais.
Estarán impartidos por profesio-
nais de AFAGA no Centro Tera-
péutico de San Xurxo.

Programa "Cultiva a mente"
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O
Concello de Tui dirixiu
aos compoñentes da
Agrupación de Volunta-

rios de Protección Civil de Tui un
programa de formación en igual-
dade e violencia de xénero e im-
partida por Laura Seara, avogada,
exdeputada e exsecretaria de Es-

tado.
A formación seguiu co mandato

da lexislación específica rexional
e  estatal, incluído o Pacto de
Estado contra a Violencia de Xé-
nero, e no marco do Programa
Maruxa Mallo, financiado pola De-
putación de Pontevedra. 

Formación en igualdade para
voluntarios de Protección Civil

M
áis de 215 deportistas
participaron este 14
de xaneiro, na edición

número 42 da Regata Miño In-
ternacional no río Miño ao seu
paso por Tui. A histórica proba,
organizada polo Club Remo do
Miño en colaboración co Conce-
llo de Tui, aumentará amais este
ano a súa participación con res-
pecto ao ano pasado.

Un total de 15 embarcacións
de oito e 24 skulls pertencentes
a 6 clubs portugueses e 8 espa-
ñois tomarán a saída dende Cu-
rrás, en Tomiño, para coroar a
liña de meta ubicada na rúa
Olímpicos Tudenses. No marco
deste evento tivo lugar o no-

meamento do Centro Municipal
de Remo en homenaxe a José
Luis Méndez, figura clave do
remo en Tui.

No acto de presentación desta
proba deportiva na Casa do Con-
cello compareceron o concelleiro

de Deportes, Rafael Estévez, o
director técnico da Federación
Galega de Remo, Juan Zunzune-
gui, o presidente do Club Remo
do Miño, Manuel Ángel González,
e o vicepresidente do club, Luís
Moroño.

42 edición da Regata Miño Internacional

A
Policía Local de Tui con-
tará con cinco novos
axentes a partir do mes

de marzo, co que o número de
efectivos pasará a ser de once
axentes e un inspector xefe. 

Nas últimas semanas o servizo
viuse afectado debido á baixa
laboral de tres dos seis axentes
con que conta actualmente o
corpo, así coma a baixa do ins-
pector xefe que continúa nestes
momentos.

Os cinco novos axentes obti-
veron a praza na Oferta de Em-
prego Público de 2021 e tras a
súa formación durante un ano
na Academia Galega de Seguri-
dade, incorporaranse ao seu

posto de traballo en Tui nas
próximas semanas.

A carencia de efectivos para
facer fronte ao servizo supliuse
durante o ano pasado coa reali-

zación de horas extras por parte
dos axentes, o que conlevou
para o concello o pago de preto
de 50 mil euros por este con-
cepto.

Policía Local de Tui ampliará en
marzo o seu persoal

A
Biblioteca Municipal aco-
lleu o 13 de xaneiro a pre-
sentación do libro “Xogos

tradicionais galegos para tempos
de recollida”, elaborado durante
o confinamento polo Observato-
rio do Patrimonio Lúdico Galego.

A publicación, editada pola
Deputación Provincial de Lugo,

recompila un total de 63 xogos
tradicionais, ademais dunha guía
de figuras de papiroflexia e outra
para deseñar enredos e xoguetes
feitos con tapóns de cortiza. O
libro conta coas ilustracións de
Iván Mouronte, autor dos deseño
que acompañan a descrición dos
xogos.

Tui presenta libro sobre
xogos tradicionais galegos
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U
n ano máis e baixo o
lema ‘A Eurocidade Tui-
Valença non se sente,

vívese!’, a Eurocidade Tui-Va-
lença edita o seu calendario
ilustrado con diferentes lugares
das dúas cidades pintados polo
artista portugués Antonio
Nunes. Recóllense os principais

monumentos e lugares emble-
máticos das cidades para este
calendario do 2023. 

Editáronse 400 exemplares
para distribución exclusivamen-
te na Biblioteca Municipal de
Tui a cambio dun quilo de ali-
mentos non perecedoiros por
exemplar.

Calendario 2023 da Eurocidade
Tui-Valença 

A
concelleira de Cultura de
Tui, Sonsoles Vicente,
fixo entrega de dúas

novas acreditacións como Guías
Oficiais da Red de Juderías de
España – Caminos de Sefarad a
Hugo Lage e Conchi Cruz. 

Os dous novos guías están
avalados por esta rede da que a
cidade forma parte dende 2019
co obxectivo de promover e di-
vulgar o patrimonio cultural vin-
culado á presenza de comuni-
dades xudías e cripto-xudías.
Con estas novas acreditacións,
Tui suma xa seis profesionais

culturais que están acreditados
por esta institución ao abeiro
do programa RASGO, acrónimo
de Restaurantes, Alojamientos,
Señalización, Guías turísticos e
Oferta cultural. 

Guías oficiais RASGO da
Red de Juderías 

O
Concello de Tui presen-
tou o Programa Inte-
grado de Emprego

2022/2023, dirixido a mulleres
desempregadas, maiores de 45
anos ou menores de 30, e que

perciba algunha prestación. 
Para maior información, Centro

de Formación de Guillarei, en Al-
velos 1, 36720 Tui. Tamén, con-
tactando co teléfono 664 55 24
93 ou no correo emprego@tui.gal.

Programa Integrado de
Emprego 2022-2023

N
o marco dos programas
"Commerce Inside"e "Da
túa man" da Deputación

de Pontevedra, o Concello de Tui
presentou as novas áreas de des-
canso interactivas coa participa-
ción da concelleira de Comercio,
Ana María Núñez, e o deputado
provincial Santos Héctor

A iniciativa trátase de tótems
alimentados con enerxía solar
con zonas de descanso, recarga
para móbiles, iluminación led e
información comercial e turística.
Haberá tres puntos na cidade nas
rúas Ourense, Compostela e Lugo.
Ten como obxectivo favorecer e
apoiar ao comercio local e mino-
rista, especialmente mercados,
zonas urbanas comerciais, comer-
cio non sedentario e canais curtos
de comercialización, o “Commerce
Inside”, dirixido a Concellos tu-

rísticos, dentro da transición di-
xital en curso.

Estes proxectos están finan-
ciados ao 70% con fondos Next
GenerationEU e cun 30% pola

Deputación e os 20 Concellos be-
neficiados, entre eles Tui.  

Baiona, Nigrán y Tui cuentan
con zonas de descanso inteligen-
tes

'Zonas verdes' interactivas en Tui

A
Oficina Municipal de Tu-
rismo do Concello de Tui
atendeu, durante 2022,

presencialmente a  39.998 visi-
tantes, dos que 26.913 eran tu-
ristas e 10.3685 peregrinos.
Destacou o mes de agosto como
o de maior afluencia de todo o
ano con 8.885 visitantes atendi-
dos.

Do desglose dos datos podemos
comprobar como dos 29.613 tu-
ristas atendidos, 27.250 eran de
procedencia española e 2.363 es-
tranxeiros. Os turistas españois
chegaron principalmente de Ma-
drid, Barcelona, Sevilla e a propia
provincia de Pontevedra. Pola súa

banda, os turistas estranxeiros
procedían principalmente de Por-
tugal, Italia, Alemaña, Francia e
Reino Unido. No que atinxe aos

peregrinos, un total de 3.450
eran de procedencia estranxeira,
destacando Portugal, Alemaña,
Italia e Estados Unidos 

40.000 turistas visitaron Tui en 2022
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A GUARDA

Baixo Miño

O
10 de xaneiro tivo
lugar na Casa dos
Alonso a inauguración

da Exposición “O noso Mundo, o
noso futuro, a nosa opción”,
que estará ata o 26 de xaneiro,
día da educación ambiental. Es-
tarán presentes o alumnado do
Colexio PP Somascos da Guarda,
o alcalde Antonio Lomba e a
Concelleira de Medio Ambiente,

Montserrat Magallanes.
Esta exposición está baseada

no proxecto CLARITY – Acción
Educativa polo Clima – que pre-
tende contribuír ao coñecemento
do fenómeno do cambio climá-
tico, as súas causas e respostas
que se están propoñendo para
facerlle fronte. A exposición con-
ta con 19 paneis, ademais de
un vídeo curto de 15 minutos.

"O noso mundo, o noso
futuro" na Guarda

O
Alcalde da Guarda, Anto-
nio Lomba e o Conce-
lleiro de Turismo, Rafa

Álvarez, participaron en Santiago
de Compostela na presentación
dos diferentes proxectos de mo-
dernización dos destinos turísti-
cos de Galicia impulsados polo
Goberno do Estado e que suman
investimentos por valor de 85.7
millóns de euros, dos cales A
Guarda recibirá 1 millón de euros
para o seu Plan de Sostibilidade
Turística en Destino.

O proxecto destinado é o PSTD
“A Guarda”. O plan inclúe actua-
cións relacionadas coa mellora

da xestión do uso público do es-
pazo natural do Monte de Santa
Tegra implantando medidas que
regulen o acceso nun espazo da
alta presión en número de visi-

tantes (fomento da mobilidade
sostible), así como de protección
e rexeneración do ecosistema du-
nar da praia do Muíño.

Proxecto de sostibilidade turística na
Guarda recibe un millón de euros

O
alcalde da Guarda, Anto-
nio Lomba, recibiu a vi-
sita da Subdelegada do

Goberno en Pontevedra, Maica
Larriba, e do Xefe de Costas de
Pontevedra e co Xefe Territorial
de Medio Ambiente da Xunta de
Galicia, Miguel García, para ava-
liar as escorrentías no litoral do
esteiro provocadas polas fortes
choivas no Baixo Miño. 

As choivas provocaron inun-
dacións de fincas e viarios, de-
rrubes e arrastre de materiais que
nalgunhas zonas produciron ero-
sións moi destrutivas. A incidencia
máis grave foi o colapso da pista
entre a Armona e o Codesal, to-
talmente cortada por unha fenda
transversal que ocupa unha su-

perficie que supera os 300 m2
cunha profundidade de máis de 3
m e con aproximadamente 12 m
de na súa parte máis ancha. Esta

fenda provocou, a rotura do co-
lector principal da EDAR da Guarda
e dificulta o acceso a dúas viven-
das que se atopan a súa veira. 

Graves danos polas choivas na Guarda

O
Concello da Guarda
participa na enquisa
impulsada pola AECT

Rio Minho e enfocada no de-
seño das Axendas Urbanas
Transfronteirizas.

O obxectivo é pensar solu-
cións conxuntas para afrontar

os problemas cotiáns das per-
soas, como a vivenda, a mobi-
lidade, a cultura e o patrimonio,
a reciclaxe e a economía circular,
ou a igualdade, e facer do te-
rritorio transfronteirizo do Río
Miño un lugar máis inclusivo e
sostible.

Enquisa transfronteiriza da
AECT Rio Minho

Novo deseño para valorizar o
Camiño Portugués

C
ofinanciado a través de
axudas do Fondo Social
Europeo e da Xunta de

Galicia, o Servizo de Atención
Temperá (SAT) da Mancomuni-
dade Intermunicipal do Baixo
Miño segue crecendo de forma
paulatina dende a súa posta en
marcha a finais de 2020. Tras a
ampliación do servizo despois
dun ano en funcionamento de-

bido á alta demanda, a unidade
está a atender actualmente a 88
familias da comarca, familias con
fillos e fillas con dificultades de
desenvolvemento que poden ser
tratadas sen ter que desprazarse
ata Vigo.

A coordinadora da unidade,
Andrea Álvarez, destaca a alta
demanda que ten o servizo na
comarca, que se reflicte nunha

lista de agarda que segue a crecer.
Dende a posta en marcha do ser-
vizo no ano 2020 un total de
202 familias procedentes dos catro
concellos integrados na Manco-
munidade (A Guarda, O Rosal,
Tomiño e Tui) solicitaron atención,
dando unha media de 70 novas
peticións por ano. Aínda que cun-
ha demanda bastante equilibrada,
o servizo de logopedia é o máis

solicitado, seguido do de psico-
loxía e do de fisioterapia.

Aos nenos e nenas que cheguen
á unidade derivados dende pe-
diatría faráselles unha valoración
xeral ou específica nas áreas que
precisen, elaborando depois un
Proxecto de Atención Especializada
que se coordinará co Servizo de
Atención Primaria, os centros
educativos e as familias. Algúns

dos obxectivos cos que traballa a
unidade son potenciar a autono-
mía e desenvolvemento psicomo-
triz de nenos e nenas ou tratar
dificultades de linguaxe ou pro-
blemas de comunicación por tras-
tornos como o TEA, a falta de
audición… a través dunha terapia
lúdica, activa e motivadora.

O SAT Baixo Miño atende a 88 familias
da comarca

O
Concello da Guarda
aposta por valorizar un
tramo do Camiño Por-

tugués da Costa que garda un
gran potencial, deseñando unha

imaxe propia na que aparece re-
presentado  noso mar, o Monte
Santa Trega e, por suposto, a
cuncha do Camiño na súa ver-
tente máis antiga.
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Baixo Miño
A GUARDA

O
deputado do BNG Ma-

nuel Lourenzo Sobral
acompañado polo Por-

tavoz Municipal do BNG da
Guarda, Anxo Baz, ven de anun-
ciar a presentación dunha ini-
ciativa no Parlamento de Galiza
para que a Xunta habilite axu-
das para afrontar os danos pro-
vocados polo temporal.

No caso da Guarda a intensi-
dade das choivas provocou de-
rrubes no monte Trega, na zona
do Muiño e inundacións no Co-
desal, danos que supoñen un
perigo para a veciñanza que
transita polo polo lugar.

A iniciativa presentada polos
nacionalistas recolle tamén os da-
nos que se produciron nos outros
Concellos do Baixo-Miño e insta

a Xunta de Galiza a habilitar unha
partida de axudas extraordinarias
para afrontar os graves danos
ocasionados polas choivas.

BNG A Guarda pide axudas ante os
danos do temporal

A
lcaldesas e alcaldes da
Mancomunidade Intermu-
nicipal do Baixo Miño reu-

níronse na Guarda para para
valorar os cuantiosos danos sufri-
dos nos catro concellos (A
Guarda, O Rosal, Tomiño e Tui)
tralo temporal e as abundantes
choivas acumuladas durante a
xornada de ano novo. 

A Mancomunidade solicitará a
tódalas administracións unha par-
tida orzamentaria especial dada
a excepcionalidade dos danos na
comarca, onde caeron case 126
litros por metro cadrado, un récord
absoluto dende que se teñen re-
xistros históricos da estación me-
teorolóxica de Areas, en Tui. Os
catro rexedores e rexedoras soli-

citaron xa a visita do presidente
da Xunta de Galicia, Alfonso Rue-
da, e do Delegado do Goberno en
Galicia, José Manuel Miñones,
para que comproben in situ o
elevado número de estragos pro-
vocados en diferentes puntos dos
catro municipios da comarca.

A/os alcaldes/as estudarán
ademais co Delegado do Goberno
a posibilidade de solicitar a de-
claración de zona catastrófica
dado os numerosos estragos acu-
mulados. Por outro lado, a Man-
comunidade pedirá información
sobre a apertura dos encoros no
Miño ante a posibilidade de que
puideran ter agravado aínda máis
os danos provocados polas fortes
chuvias.

Mancomunidade do Baixo
Miño fai balance dos
estragos das choivas

L
iderado por Eu Rural e coa
implicación dos 14 conce-
llos do territorio, o Xeo-

destino Ría de Vigo e Baixo
Miño vén de conseguir 1,5 mi-
llóns de euros para o seu Plan
de Sostibilidade Turística en
Destino, ‘A Despensa de Galicia’,
que busca transformar o modelo
turístico do territorio en base
ao potencial da súa enogastro-
nomía. 

Este plan conta con financia-
mento do Ministerio de Industria,
Comercio e Turismo para impulsar
a transformación do territorio
baseándose nun produto turístico
sostible a través de fondos eu-
ropeos Next Generation. Aplica-
rase nos Concellos da Guarda,
Baiona, Fornelos de Montes,
Gondomar, Mos, Nigrán, O Porri-
ño, O Rosal, Oia, Pazos de Bor-
bén, Redondela, Soutomaior, To-

miño e Tui.
O PSTD contempla a posta en

marcha de diferentes iniciativas
centradas en catro eixos de ac-
tuación diferentes: transición
verde; dixitalización do destino
turístico, para enriquecer a in-
terpretación do patrimonio ma-
terial e inmaterial vinculado á
enogastronomía; canalizar es-
forzos cara ao sector privado; e
turismo industrial. 

1,5 millóns€ para turismo sostible no
Xeodestino Vigo e Baixo Miño
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Baixo Miño

O
Partido Popular de To-
miño criticou a decisión
do goberno municipal do

BNG de reducir as actividades da
Policía Local que, desde este 1 de
xaneiro de 2023, o persoal poli-
cial só estará activo os días labo-
rables e en quendas de mañá.

Cualificou de "pésima" a xes-
tión por parte da alcaldesa San-
dra Gonzále e do seu goberno,

sendo a Policía Local compe-
tencia municipal. Indicou que
"as baixas laborais deben cubrirse
tal e como indica a lei". Alertou
que a situación pode empeorar
toda vez o 31 de decembro re-
matou o contrato vixente dos
auxiliares e a lei de contratación
impide volver contratar a este
tipo de persoal de maneira even-
tual. 

PP Tomiño critica a redución
da Policía Local

A
o abeiro da Rede Ágora,
unha iniciativa da Depu-
tación de Pontevedra, o

Concello do Rosal vén de acadar
unha subvención de case 50.000
euros para financiar ao 90% a
redacción de cinco novos pro-
xectos de recuperación de espa-
zos públicos e creación de
sendas peonís e ciclables.

Destacan nestes proxectos a
mellora urbana en San Miguel
de Tabagón; a recuperación do
espazo peonil na rúa da Estrada;
a mellora da calidade viaria e
espacial na contorna da Pesqueira

e a recuperación do espazo peonil
das rúas Jesús Noya e Travesía
do Casal e a integración do Ca-
miño da Vila Vella. A subvención

complétase co cofinanciamento
da redacción do proxecto dunha
senda peonil en Fornelos que
una a  PO-353 coa PO-354.

50.000€ para a recuperación do
espazo público no Rosal

A
nte as denuncias do PP To-
miño, o goberno municipal
liderado pola alcaldesa

Sandra González (BNG) conside-
rou que "non hai motivo de
alerta" ante a redución de efec-
tivos da Policía Local no munici-
pio xa que esta situación “deriva
do feito de que dous dos axentes
asignados ao servizo en Tomiño
solicitaron traslado a outra loca-
lidade, e non a ningunha baixa”.

Informou que o Concello de
Tomiño "convocou hai agora máis
dun ano dúas prazas para a policía
local. Os axentes seleccionados
entón están rematando actual-

mente o seu período de formación
regulamentaria, e incorporaranse
ao Servizo activo en Tomiño en
poucas semanas". Ademais destas
novas e inminentes incorporacións,
levarase a cabo unha nova selec-
ción para dous axentes adicionais
no 2023, que se incorporarán ao
rematar o período correspondente
de selección e formación na Aca-
demia Galega de Seguridade, de-
pendente da Xunta de Galicia. En
relación aos auxiliares de policía,
o goberno municipal aclara que a
nova Lei de Emprego impide, polo
momento, a súa contratación con
seguridade xurídica. 

O Concello responde: "a
redución do persoal é eventual"A

ta o 15 de xaneiro, a Eu-
rocidade Cerveira Tomiño
levou a cabo unha inno-

vadora  enquisa online, co ob-
xectivo de recoller a opinión e
os intereses relacionados con
problemáticas de carácter trans-
fronteirizo, en áreas específicas
como a economía circular, a mo-
bilidade, os hábitos de con-

sumo, a igualdade e a progra-
mación cultural. 

A enquisa resultará na ela-
boración da Axenda Urbana 2030
da Eurocidade Cerveira-Tomiño,
que conta co apoio do AECT Río
Miño, no ámbito da elaboración
das Axendas Urbanas Transfron-
teirizas do Río Miño que permi-
tirá que o espazo transfronteirizo
sexa máis inclusivo, resiliente e
sostible. 

Axenda Urbana 2030 da Eurocidade
Cerveira-Tomiño

O
Concello de Oia presen-
tará alegacións contra o
parque eólico Toroña

para o que xa contratou a unha
empresa especializada que está a
traballar na análise da documen-

tación sometida a información pú-
blica. O Concello convocou unha
reunión informativa para abordar
este tema ante os veciños.

Por outra banda, o Concello
contratará a xornada completa

a un total de 8 persoas ao abeiro
do Plan Concellos 2023 da De-
putación de Pontevedra para
condutor de maquinaria forestal
(1 praza), albanel (2 prazas) e
peón forestal (5 prazas).

Oia alegará contra o parque eólico Toroña 
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Val Miñor

O
Alcalde de Baiona, Car-
los Gómez Prado, e o
Concelleiro de Emprego,

Óscar Carreño Miniño, inaugura-
ron no multiusos Ángel Bedri-
ñana o Curso de Competencias
Clave Nivel 2 en lingua castelá,
matemáticas e lingua galega, no
que participan un total de 15
persoas desempregadas.

O curso ten unha duración de
265 horas lectivas e impartirase
ata o 24 de marzo de 2022. Ao
finalizar as sesións  os partici-
pantes recibirán a titulación acre-
ditativa das competencias clave

nivel 2, mellorando deste xeito
a súa cualificación profesional e

beneficiándose dos programas
municipais de inserción laboral. 

Plan formativo de emprego en Baiona

O
próximo 30 de abril dis-
putarase entre Loureza e
Figueiró (Tomiño), a ca-

rreira de obstáculos de Los Geme-
los Race para a cal xa están
abertas as inscricións en Track
The Race. O prazo de inscrición
péchase o próximo 17 de abril.

A carreira é unha mestura de
trail-running e carreira de obs-
táculos, desenvólvese no seu
maior parte por unha contorna
natural, onde case non se pisa
asfalto. Conta con dous tipos
de modalidades: elite e popu-
lar.

Carreira “Los Gemelos Race” en Oia

O
Partido Popular de
Baiona acusou ao al-
calde Carlos Gómez

(PSdeG-PSOE) de "desmantelar a
Policía Local", que en só tres
anos, "viu reducida o seu persoal
nun 30%. Actualmente, o depar-
tamento conta con 9 axentes,
cando en 2019 eran 13".

Os populares baionenses con-
sideran que o alcalde "non se
preocupa por ocupar as prazas
que quedan vacantes" despois

de que os axentes trasládense en
comisión de servizo a traballar a
outros municipios. 

En setembro pasado, o propio
xefe da Policía Local de Baiona
emitiu un informe negativo á Al-
caldía pedindo que non se deixase
ir ao axente se non había outra
persoa que cubrise o seu posto.
Con todo, isto nunca se produciu
e o alcalde permitiu esta saída
sen ser substituído por outro
axente. 

PP Baiona: o alcalde
"desmantela a Policía Local"

O
departamento de Patri-
monio da Deputación
de Pontevedra vai re-

partir 380.792,89 euros en axu-
das para proxectos de
rehabilitación e sinalización do
patrimonio histórico cultural en
toda a provincia. 

En total financiaranse 53 ac-
tuacións de posta en valor da
riqueza patrimonial en concellos
de todas as comarcas mediante
a súa recuperación e mellora.
Destacan os casos da Batería
J3, o lavadoiro dos soldados e a
fonde da Mina de Auga de Mon-
teferro en Nigrán e a reforma
do antigo matadoiro en Gondo-

mar. En Baiona sinalizarase a
fortaleza de Monte Real e a ca-
pela de Santa Marta e en Oia a
Ruta Máxica. En Oia preténdese
sinalizar varias zonas de interese

da Ruta Máxica do concello, un
itinerario arqueolóxico no que
destacan os petróglifos de Pou-
sadela de Pedornes, Outeiro da
Cheira e Pedra Lan. 

Rehabilitación patrimonial no Val Miñor 
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A
nte o elevado nivel de ocupación
do chan empresarial-industrial
do Consorcio da Zona Franca de

Vigo, chegando ao 100% na maioría, o
seu Delegado do Estado, David Rega-
des, anunciou a procura de posibles
parques industriais como o de A Ran en
Cuntis, cunhas 64 hectáreas, así como
na Cañiza, con preto de 96 hectáreas,
que serán anunciados a oferta durante
2023. 

Regades informou da escasea de es-
pazos de arrendamento no polígono in-
dustrial de Balaídos, na área de Bouzas
e no Porto do Molle. Por outra banda, en
Vigo está en marcha a tramitación da

ampliación do PTL, que será a maior
área comercial e de lecer da contorna
con 25 hectáreas. No polígono da Granxa
no Porriño se continua coa oferta de
arrendamento de oficinas, locais e naves
no Centro de Servizos e no Centro de
Iniciativas Empresariais, existindo ac-
tualmente unha elevada ocupación. 

Entre os grandes proxectos en marcha
informou da planta de hidróxeno e de
instalación solar fotovoltaica en Bouzas
e o centro de produción de semiconduc-
tores fotónicos SPARC, no que Zona
Franca participa como socio fundador, a
través de VigoActivo. Prevese iniciar as
obras no segundo semestre de 2023.

A Cañiza e Cuntis ampliarán o
parque industrial da Zona Franca

P
ara a Deputación de Pontevedra, o
2022 foi un "ano histórico" para
os Castelos de Soutomaior e So-

broso que conseguiron unha excepcional
cifra de visitantes nunca alcanzada
antes.  

O Castelo de Soutomaior recibiu 37.800
visitantes, aos que hai que engadir as
miles de persoas que visitaron os seus
xardíns, declarados de Excelencia Inter-
nacional en Camelia. No caso do Castelo
de Sobroso, a cifra de visitantes chegou
nestes meses ás case 8.000 visitas. Des-

tacaron tamén os programas de visitas
caracterizadas e teatralizadas que a De-
putación levan a cabo desde 2016 e ac-
tividades culturais enmarcadas no pro-
grama “Con-Fiando Cultura”.

Por outra banda, a Deputación de Pon-
tevedra vén de aprobar a liquidación pola
venta da uva da finca do Castelo de Sou-
tomaior, que vai proporcionar á institución
provincial uns ingresos de preto de 47.000
euros (46.355€). Na vendima deste ano
recolléronse un total de 18.651 quilos de
uva, a mellor colleita desde 2015. 

Un "histórico" 2022 para os
Castelos de Sobroso e Soutomaior 

A
Zona Franca de Vigo convocou
probas selectivas para sete prazas
da súa oferta de emprego público

de persoal laboral fixo. 
A maioría son prazas para persoal

técnico de xestión xeral, catro prazas,
para o que é necesaria titulación de di-
plomatura universitaria, enxeñería téc-
nica, arquitectura técnica ou Grao ARRO-
LAS 2.  Tamén sae a concurso unha

praza para a xefatura da unidade co-
mercial, cunha titulación mínima de
ARROLAS 3 en área económica/empre-
sarial. Outra das prazas é para unha
persoa de asesoría xurídica. A titulación
mínima é ARROLAS 3 en Dereito e a mi-
sión do posto velar pola legalidade
formal e prestar asesoramento en materia
das actuacións do Consorcio. Corresponde
á OEP 2020. 

Prazas de emprego público para 
a Zona Franca 

D
urante unha visita ao De-
legado da Zona Franca en
Vigo, David Regades, o

secretario xeral do PSdeG, Valen-
tín González Formoso, emprazou á
Xunta a “facer os seus deberes” e

que traballe da man do goberno
do Estado para blindar a presenza
de Stellantis en Vigo da man do
vehículo eléctrico. 

Formoso amosouse “convencido”
da asignación da plataforma do

vehículo eléctrico para as instala-
cións de Vigo e despexar así un
futuro estable para a planta de
Stellantis. Contrapuxo a pasividade
da Xunta coa actitude proactiva
de Castela e León, Aragón ou Na-

varra para garantir a continuidade
das marcas no seu territorio.

Urxiu ao Executivo autonómico
a “que acelere” diante das difíciles
previsións económicas e que active
liñas de axuda para impulsar os

sectores produtivos fundamentais
para Galicia. Criticou o desleixo
do goberno galego cando esta
Comunidade Autónoma ten a peor
previsión de crecemento econó-
mico de España en 2023.

PSdeG e Zona Franca piden "blindar" a Stellantis en Vigo


