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D
ende o ano 1848 o mundo femi-
nista estivo e segue estando en
continua Ebullición.  Pero cecais

sexa nestes momentos cando adquire un
grao superior de quecemento.  Como ben
di Antonio Guterres, secretario xeral da
ONU, o patriarcado con milenios de poder
detrás estase reafirmando. A ONU ten como
misión especial reducir a brecha de xénero,
por esta razón o 8M adquire unha especial
relevancia.

Aquí entre nós, co gallo das desave-
nencias entre as dúas patas do Goberno
sobre a xa famosa lei do Si é Si, este 8M
presentouse na rúa cunha carga ideolóxica
e partidista que anos pasados non existía;
alomenos tan agravada. Se a este elemento
disgregador lle sumamos a recente aprobada
"lei trans", a guerra estaba servida. Aínda
así, con todo o que significa comprobar
dous enfoques diferentes sobre o feminismo
dentro dun mesmo goberno estatal, o san-
gue non chegou ao río. O Presidente do
Goberno preferiu reunirse na Moncloa cun
grupo de mulleres directivas e Yolanda
Díaz, portaestandarte da outra pata do
Goberno, acudiu á entrega do Legado de

María Zambrano na Caixa das Letras onde
solicitou responsabilidade a todos os mem-
bros do goberno de coalición.

A rúa era un fervedoiro. Cada quen,
como vulgarmente se di, sangraba pola
súa ferida. A Ministra Irene Montero, albo
de todos os tiros, trataba de explicar a
súa posición sen que tivera demasiado
eco entre o populacho. Solicitaron a súa
dimisión acusándoa de non saber realmente
o que é unha muller.

Pero fagamos un chisco de historia.
O gran movemento mundial feminino

nace cando dúas mulleres en EEUU se in-
dignan porque non lles permitiron falar
nunha convención sobre a escravitude.

Elizabeth Cady e Lucretia Mott foron
quen de reunir a centos de mulleres  esi-
xindo dereitos civis, sociais, políticos e
relixiosos. Aí nace a primeira agrupación
de mulleres. Era o ano 1848. Pero sería
anos mais tarde, en 1875, cando centos
de mulleres protestan nunha fábrica téxtil
de Nova York pola desigualdade salarial
respecto aos varóns. Hai unha brutal re-
presión por parte da policía que rematou
asasinando a 120 traballadoras. Esta ma-
sacre foi o nacemento  do primeiro sindicato
femenino da historia provocando folgas e
protestas  en todo o mundo dentro do
sector téxtil. A mais numerosa tivo lugar
en 1908 baixo o lema “Pan e Rosas”
cando saíron á rúa 15.000 mulleres para
protestar polas malas condicións laborais.

En 1909 celebrouse en EEUU o primeiro
Día Nacional da Muller. O partido Socialista
de América elixiu ese día na honra das
mulleres  traballadoras da confección en

Nova York. Este movemento chega a Europa
en 1910. A Internacional Socialista, reunida
en Copenhague, convidou a un cento de
mulleres de diferentes países e alí se
decidiu celebrar en marzo un día da muller
para loitar polo sufraxio universal feminino.
De aí que o Partido Socialista Español
presuma de levar no seu ADN a defensa
dos dereitos da muller. Creo que razóns
non lle faltan.

Por qué a cor morada?
Isto ten que ver co incendio producido

nunha fábrica téxtil de Nova York onde
146 mulleres se viron atrapadas se poder
saír. Perderon a vida. Alí elaborábanse
telas  de cor morada. A lenda asegura que
o fume que saia era desa cor: morado. De
aí a vinculación do 8M coa cor morada.

Por qué o 8M?
Ben, isto tamén ten unha explicación.
Trala caída do Zar de Rusia no contexto

da Revolución de 1917, o goberno provi-
sional aprobou o voto feminino o 23 de
febreiro, que pasou a ser día de festa na-
cional. A ONU explica que, segundo a ca-
lendario gregoriano, o 23 de febreiro en
Rusia correspondía ao 8 de maio.
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O
Concello de Ponteareas
vén de crear 15 novas
prazas de estaciona-

mento para persoas con mobili-
dade reducida grazas á colabo-
ración de Combina Social, unha
consultora creada por COGAMI
(Confederación Galega de Per-
soas con Discapacidade) e con-

tratada polo Concello para o
asesoramento nesta materia. 

O Concello informou da crea-
ción dun total de 40 prazas
novas desde 2019, un incremento
dun 70%, corrixindo así mesmo
numerosas prazas antigas e  in-
corporándolle esas zonas de
transferencia. 

15 novas prazas para persoas
con mobilidade reducida

O
Partido Popular de Pon-
teareas inaugurou este 3
de marzo a súa nova

sede na céntrica rúa de Vidales
Tomé, 1 coa presenza do presi-
dente da Xunta de Galicia, Al-
fonso Rueda, e do presidente do
PP español, Alberto Núñez Feijóo,
a candidata do PP Ponteareas,
Nava Castro, así como de decenas
de militantes de Ponteareas e do
Condado.

O acto, que foi igualmente
aproveitado para arroupar a can-
didatura de Nava Castro, contou
coa presenza de candidatos do
PP da comarca do Condado Para-
danta, como foron os casos da
Cañiza e Mondariz, así como o

alcalde de Mondariz Balneario. 
Na entrada da nova sede do

PP Ponteareas está exhibida unha
fotografía de 1910 que reproduce
a alfombra do Corpus Christi.

Nava Castro, que tamén é Directora
de Turismo de Galicia, indicou a
importancia da imaxe porque "re-
presenta a Ponteareas e aos pon-
teareáns"

Feijóo e Rueda inauguraron a nova
sede do PP Ponteareas

O
Concello de Ponteareas
e a Asociación Banastra
realizaron na Praza

Maior unha nova edición da
Feira de Oportunidades os días
25 e 26 de febreiro, que contou

igualmente con animación mu-
sical, actividades infantís e moi-
tas sorpresas.

Este ano por primeira vez ha-
bilitouse un tren que fixo un
pequeno percorrido pola rúa. 

Feira de Oportunidades na
Praza MaiorO

Concello de Ponteareas
convoca unha nova edi-
ción do premio ‘Pontea-

reas, lingua e empresa’, unha ini-
ciativa que busca promover o uso
da lingua galega na actividade
económica da vila.

Impulsado polas concellarías
de Lingua e Promoción Económica,
estes galardóns van destinados

ás empresas, persoas autónomas,
profesionais ou outro tipo de ne-
gocio, así como ás persoas que
destacasen ou destaquen polo
uso do galego na actividade eco-
nómica e que teñan a súa sede
social ou un centro de actividade
no concello ponteareán.

O xurado outorgará galardóns
en tres categorías diferentes:

traxectoria do uso da lingua ga-
lega ao longo de décadas, uso
continuado da lingua galega e
incorporación recente ao uso da
lingua galega. O premio consistirá
nunha figura exclusiva creada
polo escultor Silverio Rivas. O
prazo de presentación das can-
didaturas rematará o vindeiro 20
de marzo. 

Nova edición do Premio ‘Ponteareas, lingua e empresa’
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M
anoel Ucha, can-
didato de Es-
querda Unida

Ponteareas, denunciou que
o Goberno municipal está
ocultando a posibilidade de
que se constrúa un bloque
de vivendas vinculado á
zona verde en obras na ac-
tualidade dentro da Área de
Planeamento Especial (APE-
14), xunto a Av. Sarmiento
Rivera. A denuncia vén tralo
anuncio do Goberno municipal so-
bre a creación dun novo parque pú-
blico de 3.000 metros cadrados na
Avenida Sarmiento Rivera. 

Indica a forza política que o

PXOM permite a construción con-
xunta dunha área comercial de
3.440 m2 e de 6.700 m2 de viven-
das, chegando a mostrar unha imaxe
na que só aparece a área comercial

cando no PXOM se establece
que os 10.140 m2 se deben
executar con unha licenza
única para a totalidade da
edificación. 

O Desenvolvemento desta
área permítelle á propiedade
edificar 10.140 m2 a cambio
de ceder terreo para unha
nova vía de acceso ao propio
edificio e para un parque
público.  Na ficha desta APE-
14 descríbese a edificación

permitida nesta parcela: en planta
baixa permítese construír unha su-
perficie de 3.440 m2 e, sobre esta
planta, un bloque de 5 plantas a
maiores.

EU esixe transparencia sobre a Área de
Planeamento Especial 

O
Concello de Ponteareas
saíu ao paso das “insinua-
cións gratuítas e acusa-

cións falsas” lanzadas “sen rigor
nin seriedade” por parte da forma-
ción política Esquerda Unida, res-
pecto ao parque que se está a exe-
cutar na rúa Sarmiento Rivera.

Como é sabido, o Concello di-
fundiu unha infografía ou recreación
na que se observa como será o
parque público así como un equipa-
mento comercial de planta baixa si-
tuado na mesma área. Esquerda
Unida acusou ao goberno municipal
de ocultar “a posibilidade de que se
constrúa un bloque de vivendas” de
cinco plantas que non aparecen nas
imaxes. Segundo esa formación po-
lítica é “contraditorio que se anuncie
a través de comunicados e imaxes
que se construirá só un edificio co-
mercial, mentres o PXOM permite

ademais un bloque de vivendas”.
O Goberno lamenta que a orga-

nización que formula as acusacións
sen rigor non se informase primeiro
na Oficina de Urbanismo do Conce-
llo, ou a través do propio Goberno
municipal ou asistindo á reunión
aberta a toda a poboación que se
celebrou hai varias semanas e nas
que se aclarou especificamente o
que agora cualifica de ocultación.

O Concello explica que o PXOM
permite a construción dun bloque
de cinco alturas nunha rúa de nova
apertura na mesma área onde se
sitúa o parque. O propietario dos
terreos ten a obriga de executar e
entregar o parque ao Concello para
poder urbanizar o resto da área. A
infografía reflicte o proxectado
polos propietarios que é o parque
público a entregar ao Concello e
un equipamento comercial de planta

baixa, porque os promotores re-
nunciaron a aproveitar o resto de
plantas que o PXOM lles permite.

Non se deben confundir as fa-
cultades que outorga o PXOM cunha
infografía que reflicte o proxecto a
executar polos propietarios dos te-
rreos. Neste caso, a infografía re-
flicte o que proxectou o promotor,
que decidiu crear unicamente un
equipamento comercial de planta
baixa e non o bloque de vivendas
sobre ese equipamento. Se o pro-
xectado fora o bloque de vivendas
así se reflectiría na infografía e
sería unha actuación tamén permi-
tida pola normativa.

Para o Goberno municipal o im-
portante é que “esta actuación su-
pón un novo parque sen custo para
a cidadanía, activar a economía
creando emprego e facer un novo
urbanismo racional e equilibrado”.

O Concello aclara as dúbidas urbanísticas
sobre o novo parque en Sarmiento Rivera

A
os cidadáns non lles preocupa quen lles cure as súas doen-
zas; o que queren é que o Centro de Saúde (PAC) de Pon-
teareas, que ten que dar servizo a todo o Condado, dispoña

dun cadro médico axeitado. Por iso non lles importa se, con
motivo das eleccións, ese problema vaise resolver ou se, como o
conto de que o político ofrecía unha ponte cando non había río,
que tamén ofrecía traelo, neste caso nos ofrecen mellorar a si-
tuación sanitaria, esperemos que sexa antes do 28 de maio.

A candidata do PP á Alcaldía de Ponteareas, Nava Castro,
mantivo unha reunión co conselleiro de Sanidade, Julio García
Comesaña, na que se interesou polo reforzo do persoal
sanitario no centro de saúde da vila. 

O conselleiro avanzoulle que a Xunta incluirá unha praza
de médico de familia e dúas de pediatría no centro ponteareán
na convocatoria de prazas de difícil cobertura mediante un
concurso de méritos que se aprobará nas próximas semanas. 

Así mesmo, a candidata amentouna a postura de BNG e
PSOE, lembrando que “se por eles fóra, non se podería realizar
este proceso e cubrir esta praza, nin Ponteareas contaría hoxe
con tres facultativos fixos máis que hai un mes”. No mesmo
sentido, Castro lamentou non entender á alcaldesa “por
encabezar protestas e reclamacións de máis persoal sanitario
mentres o seu partido vota en contra das solucións”. 

A este respecto, a alcaldesa de Ponteareas, Cristina Fernández,
convidou ao Conselleiro de Sanidade a acompañala a unha visita
ao centro de saúde de Ponteareas. Con este convite pretende
que “o conselleiro se entere de que no centro de saúde faltan
como mínimo 7 médicos e médicas para ter os 15 que figuran no
seu cadro de persoal e que son, ademais, insuficientes”.

Ademais, segundo a rexedora, “con esa visita o conselleiro
poderá comprobar que agora xa non existen consultas pola
tarde e as 8.000 persoas que tiñan médico ou médica asignada
nesa quenda e non poden acudir polas mañás vense obrigadas
a colapsar o servizo de urxencias para ser atendidas”.

A alcaldesa cualificou de “broma de mal gusto” que o con-
selleiro anuncie un médico máis para o centro de saúde cando
hai 8.000 pacientes sen médico ou médica asignada e carece
de case o 50% do persoal médico que debería ter. O conselleiro
realizou o anuncio nunha reunión de partido, coa candidata
do PP á alcaldía Nava Castro.

Un feito que, segundo Cristina Fernández, evidencia que
“para a Xunta a saúde das persoas é un asunto electoral e se
quitan ou poñen médicos e médicas segundo haxa ou non
eleccións. Que non comunicase ao Concello ese anuncio e que
presente como un logro un posíbel médico ou médica máis é
unha falta de respecto, pero non a esta alcaldesa, senón á ve-
ciñanza de Ponteareas e, sobre todo, ás persoas que soportan
o desmantelamento co centro de saúde de Ponteareas e da sa-
nidade pública”.

A Sanidade entra 
en campaña
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O
Concello de Ponteareas
anunciou a apertura dun
expediente sancionador

á empresa adxudicataria Vilalta
Corporación S.A, responsable da
xestión de dúas gasolineiras de
titularidade municipal por cesar
de maneira inxustificada a pres-
tación do servizo, o que implica

o incumprimento dunha condi-
ción esencial do contrato.

A empresa informou ao Con-
cello de que o peche responde a
problemas puntuais e conxunturais
que prevé resolver en breve prazo. 

En 2022, o Concello gañou
unha demanda xudicial contra as
anteriores empresas adxudicatarias

e, tras unha nova licitación, acor-
douse un novo canon coa actual
empresa establecido en 4,50 cén-
timos por litro fronte aos 0,45
céntimos anteriores, o que implica
un incremento nos ingresos mu-
nicipais de 18.000 euros ao ano
na etapa anterior aos 180.000
na actualidade. Ademais, o novo

contrato inclúe a instalación dun-
ha infraestrutura de recarga eléc-

trica, outra de gas e a mellora
estética das instalacións.

Expediente sancionador polo peche
temporal das gasolineiras municipais

M
áis de dous meses
dende as fortes inunda-
cións sufridas o pasado

Nadal, os alcaldes e alcaldesas de
trece concellos do sur da provincia
de Pontevedra máis afectados po-
los temporais reiteran a súa peti-
ción á Xunta de Galicia de que
declare o territorio como Zona de
Emerxencia de Protección Civil e
estableza medidas de apoio eco-
nómico para asumir a rehabilita-
ción duns danos valorados polo
momento en máis de 10 millóns
de euros e aos que hai que sumar
os sufridos polo sector agrofores-
tal, empresas e particulares.

Rexedoras e rexedores da Ca-
ñiza, A Guarda  As Neves, Baiona,
Gondomar, Mondariz, Nigrán, O
Rosal, Ponteareas, Redondela, Sal-
ceda de Caselas, Tomiño e Tui la-
mentan o “desprezo e abandono”

da Xunta non só aos Concellos,
que sufriron seis semanas de
inundacións reiteradas, senón ta-
mén aos case 200.000 habitantes,
ás pequenas e medianas empresas
e ás persoas autónomas deste
territorio.

“Enfrontamos sos está situación
dende o primeiro momento, in-
cluso para poder facer unha va-
loración dos danos sufridos. Le-
vamos tres meses realizando e
sufragando as reparacións para
recuperar servizos esenciais para
a nosa veciñanza, gastos por un
valor que nalgúns municipios é
un terzo do seu orzamento anual.
Estamos ante unha situación com-
plicada, sen saber como imos
afrontar os custos e coa Xunta, a
administración competente, de-
saparecida”, salientaron en rolda
de prensa.

Tras dous meses de silencio
por parte da administración au-
tonómica, o seu presidente, Al-
fonso Rueda, respondeu á carta
conxunta enviada o 1 de febreiro
polos 13 alcaldes e alcaldesas
asegurando que a Xunta estaría
disposta a trasladar ata a zona
ao vicepresidente segundo para
coñecer os danos, aínda que ins-

tando aos Concellos a organizar
un encontro no que tamén esti-
veran presentes representantes
doutras administracións.

Os rexedores lembraron ademais
o resto de administracións res-
ponderon con axilidade ante a
delicada situación, xa que o de-
legado do Goberno do Estado es-
tivo visitando a zona e explicando

aos Concellos as distintas liñas
de axudas postas á súa disposición
e a Deputación de Pontevedra
habilitou crédito e unha liña de
axudas para facer fronte á repa-
ración dos danos.  

Ante o elevado balance de es-
tragos, os concellos afectados ur-
xen tamén á Xunta unha partida
orzamentaria extraordinaria dada
a excepcionalidade dos danos nes-
tas comarcas, que non só permi-
tiría aos gobernos municipais
afrontar e reparar os danos, senón
que tamén beneficiaría a milleiros
de veciños e veciñas que teñen
que recompoñer as súas vivendas
e propiedades tras os estragos
causados pola forza inusual da
auga e a persoas autónomas e
moitas pequenas e medianas em-
presas que viron danadas as súas
instalacións.

Concellos do sur de Pontevedra cuantifican en máis de 
10 millóns de euros os danos causados polas inundacións
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O
Goberno municipal
desminte categorica-
mente os bulos ca-

lumniosos que se difundiron
nun medio de comunicación e
en redes sociais responsabili-
zando ao Concello dunha
morte por infarto ocorrida
nunha vivenda da rúa da Es-
peranza.

O Concello explica que, de
acordo co informe da Policía
local, ás 13:42 horas a patrulla da Policía Local
recibiu unha alerta do 112 por infarto na rúa da
Esperanza. De inmediato a Oficial da Policía e un
axente acudiron ao domicilio do afectado, equipo
ao que logo se uniron bombeiros municipais.
Todos eles comezaron as manobras de reanimación,
que duraron 30 minutos aproximadamente. 

De acordo co informe policial, os servizos sa-
nitarios non chegaron ao lugar até media hora
despois do aviso. Á súa chegada, indicaron aos
axentes que cesaran nos intentos de reanimación
por resultar xa innecesarios e se limitaron a
certificar o falecemento da persoa. A profesional

sanitaria que acudiu á
vivenda aclarou diante
dos axentes que o re-
traso se debera a non
dispoñer antes dunha
ambulancia, o que pro-
vocou a reacción da
parella do falecido e a
intervención da Policía
para rebaixar a tensión.
A médico que interviu
fai constar no seu pro-

pio informe, xa unido ao atestado policial, que
“tardamos en llegar ya que no había ambulancia”. 

Fronte a estes feitos, un medio de comunica-
ción e diferentes usuarios de redes sociais atri-
buíron ao Concello a responsabilidade do fale-
cemento a través de  falsidades. O propio informe
médico desminte estas acusacións e revela a ex-
trema gravidade das calumnias vertidas contra o
Concello, motivo polo que o Goberno local
anuncia que adoptará de inmediato medidas no
plano xudicial, mediático e institucional para
que condutas intolerábeis nun estado de Dereito
non queden impunes.

Goberno municipal desminte bulos
sobre morte por infarto 

C
on motivo do Día Interna-
cional da Muller o 8 de
marzo, o Concello de Pon-

teareas aprobou en pleno munici-
pal diferentes mocións con diversas
medidas dixiridas a conseguir unha
igualdade real e efectiva. 

Ademais de amosar o seu apoio
ás mobilizacións convocadas polo
feminismo galego, o Concello apro-
bou por maioría unha moción do
BNG na que se insta á Xunta de
Galicia a crear un Instituto Galego
das Mulleres para deseñar, impulsar,
asesorar e avaliar as políticas de
igualdade e promover a sensibili-
zación entre a sociedade. Tamén
pide incorporar o enfoque de xénero

á atención sanitaria e unha Vale-
doría das Mulleres con capacidade
para sancionar de forma adminis-
trativa a aquelas empresas que co-
metan accións de discriminación
salarial ou profesional por cuestións
de xénero.

Con esta moción se busca tamén
solicitar á Xunta e ao Goberno es-
tatal  reactivar a Unidade de Mu-
lleres e Ciencia ou o Observatorio
Mulleres, Ciencia e Innovación para
implantar a perspectiva de xénero
nas políticas científicas e analizar
a situación actual ou aprobar á
maior brevidade o Plan de Igualdade
de Xénero e non discriminación en
Ciencia, Tecnoloxía e Innovación. 

Pleno municipal pide un 
Instituto Galego das Mulleres

A
praza Bugallal da vila
do Condado foi o esce-
nario este 3 de marzo

no que a Plataforma SOS Sa-
nidade Pública do Condado fí-
xose presente para demandar
unha xestión 100% pública da
Sanidade.

Decenas de veciños do Con-
dado quixeron aproveitar a
presenza do presidente da
Xunta de Galicia, Alfonso Rue-
da, e do presidente do PP es-
pañol e ex presidente da Xunta de Galicia,
Alberto Núñez Feijóo, con motivo da inaugura-
ción da nova sede do PP Ponteareas, para de-

mandar melloras na sanidade pública galega
así como a dotación de ambulancias para a co-
marca do Condado Paradanta.

Manifestación da Plataforma en Defensa
da Sanidade Pública do Condado 

F
acendo uso dun informe pú-
blico do Ministerio de Fa-
cenda, o candidato de Alter-

nativa Cidadá de Ponteareas (ACiP)
Juan Carlos González Carrera, cua-
lificou de "esperpéntica" a xestión
económica da alcaldesa Cristina Fer-
nández Davila, toda vez ese informe
indica que a débeda municipal do
Concello de Ponteareas é de 3,2 mi-
llóns de euros, liderando a lista en
Galicia xunto ao Concello de Marín.

González Carrera indicou que
ese informe "é letal" porque "o
dato mata o relato da alcaldesa".
Segundo o candidato, "estes datos
confirman a situación na que ACiP
leva insistindo dende hai tempo,
a xestión económica do goberno
local dende que Cristina Fernández
exerce de rexedora é un auténtico
drama. BNG e PSOE reiteran siste-
maticamente a solicitude de prés-

tamos sen control. Esta dinámica
eleva a actual débeda municipal
por enriba os 15 millóns de euros"

Por outra banda, alertou que
"moito tememos que o goberno
local solicitará un novo préstamo
para poder facer fronte os pagos
de provedores, colocando a Pon-
teareas nunha situación moi com-
plexa de cara o futuro"

ACiP: "informe de Facenda
coloca a débeda de

Ponteareas en 3,2 millóns €"
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OConcello da Cañiza le-
vou a cabo a reforma
dos vestiarios do pavi-

llón deportivo "Carballo do
Marco", adxudicada á empresa
DESARROLLOS URBANISTICOS
JARMA SLU.,  executada en dúas
anualidades e subvencionada ao
100% polo Plan Concellos  2020
e 2021 da Deputación de Ponte-
vedra, cun investimento total de
94.818,30€. 46.054,60€ investi-
dos en 2021 e 48.763,70€ en
2022. Coa execución desta II fase
queda rehabilitada ao 100% esta
zona de servizos, cumpríndose así
un dos compromisos adquiridos
polo Alcalde Luís Piña.

O Deputado Provincial Santos
Héctor visitou xunto co alcalde as
instalacións dos vestiarios do pa-

villón Carballo do Marco, recente-
mente rematados. A reforma incluíu
a renovación das instalacións de
electricidade e fontanería. Novos
revestimentos nas paredes da zona
de duchas e grifería. Pintado das
paredes con pinturas resistentes

á humidade e antimofo. Colocación
de novo pavimento vinílico an-
tiescorregadizo no chan dos ves-
tiarios e do corredor de acceso.
Sustitución do falso teito de ma-
deira por aluminio e reparación
das paredes dos corredores.

Reforma integral no pavillón deportivo
"Carballo do Marco"

D
espois de terse suspen-
didas estas actividades
por mor da crise sani-

taria provocada pola COVID, no-
vamente o CPI da Cañiza acolle
as Xornadas de Seguridade Vial
impartidas polo Axente da Poli-
cía Local da Cañiza Santiago Re-
gueiro e por dous funcionarios
da Dirección Xeral de Tráfico, or-
ganizador da actividade.

Durante os días 1 e 2 de

marzo a/os alumna/os de 5º e
6º de primaria do CPI da Cañiza
e de 4º, 5º e 6º do CEIP de Va-
leixe, puideron disfrutar desta
actividade que ten como principal
obxectivo que empecen a reco-
ñecer as sinais de tráfico. Todas
estas instruccións as puideron
poñer en práctica nun circuito
de cars instalado no pavillón
deportivo do centro.

Alumnado da Cañiza coñeceu
as normas de seguridade vial

O
pasado 15 de decembro
a empresa Galaicontrol
S.L., encargada da redac-

ción do proxecto de construcción
desta importante rúa da Cañiza,
entregou no Concello da Cañiza
o traballo definitivo baixo o título
"Humanización da rúa Antonio
Facorro, dende a EP-5003 ata a
N-120".

A obra abarca unha superficie
de actuación de 4.105m2, nun

itinerario que conecta as zonas
verdes da Praza Maior e o Parque
Central, Con cun importe de ad-
xudicación de 44.588,50€, sub-
vencionado ao 90% pola Deputa-
ción de Pontevedra a través da
Rede Ágora. Desagregados en
871.148,61 € de execución ma-
terial, 113.249,32€, correspon-
dentes ao 13% de gastos xerais,
52.268,92 de beneficio industrial
(6%) e 217.700,04€ correspon-

dentes ao 21% de IVE". Unha
obra que segundo comunicou o
Alcalde Luís Piña "terá que fi-
nanciarse con fondos europeos e
polo tanto executarse a medio
prazo".

Segundo o proxecto de huma-
nización a rúa contempla un carril
nunha única dirección, entrando
pola N-120 ou pola rúa Botica en
dirección á rotonda de entronque
coa estrada provincial A Cañiza-

Arbo. A circulación nas rúas Novas
(Rosalía de Castro, Otero Pedraio,
CAstelao e Curros Enríquez), man-
tense sen cambios. Un 50% da

obra actuará sobre os servizos
soterrados: saneamentos, rede de
abastecemento de augas, pluviais
e comunicacións.

Humanización da rúa Antonio
Facorro na Cañiza
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F
acía moito tempo que non
viamos un espectáculo tan
humillante como o de Es-

paña ante Marrocos. Digo España
porque Sánchez foi elixido como
representante de España e a pe-
sar das múltiples probas da súa
total incapacidade para disimular
o seu servilismo ao Rey de Ma-
rrocos, non foi destituído.

En pleno Marrocogate, onde
queda ao descuberto a corrupción
na Unión Europea e os seus de-
putados e funcionarios que re-
ciben pagos de Marrocos, Sán-
chez no canto de ser discreto
ten a pouca vergoña de arras-
trarse en Rabat aos pés dun
mero subordinado do Majzen,
subordinado xa que o rei de
Marrocos nin sequera moléstase
en estar presente para que o

presidente do goberno español
bíquelle os pés.

Sánchez ofrece o Sahara Oc-
cidental, pero como pode ofrecer
o que non lle pertence? E que
obtén a cambio? Nada.

Estraño asunto este que de-
bería ser levado aos máis altos
tribunais de España. Sánchez
decidiu ignorar o dereito inter-
nacional, as sentenzas do Tri-
bunal de Xustiza da Unión Eu-
ropea e o ditame da corte in-
ternacional, por non falar da
ética e a moral que brillan pola
súa ausencia no carácter deste
personaxe e o seu goberno.

O pobo español non parece
estar a prestar atención, pola
contra nunca deixaría impune
esta triste actuación, por parte
de quen fala no seu nome.

España
humillada e 
de xeonllos

Por Fito Álvarez Tombo

C
omo pasa sempre
cando alguén destaca
nunha determinada

profesión ou actividade pro-
dúcense certas confusións.
Neste caso trátase do apelido
musical  SOUTULLO.

Todos coñecen a Reveriano
Soutullo que naceu en Pon-
teareas aló polos anos 1880.
Sen embargo xa non son tan-
tos os que coñecen un des-
cendente seu chamado Eduar-
do Soutullo,  nacido en Bil-
bao, onde traballaba seu pai
como ebanista e que logo se
aposentou en Vigo.

En  xaneiro de   2006 o
xornalista Fernando Franco
(de Faro de Vigo) faille unha
entrevista a Eduardo Soutullo,
hoxe un reputado músico con va-
rios premios a nivel internacional.
Nun momento da entrevista co-
menta “ levar o apelido do maestro
Soutullo ponteareano obriga...

A resposta do musico Eduardo
Soutullo  foi...”bueno, non só
polo mestre Reveriano  Soutullo
senon por meu avó, Luis Soutullo,
de Lira, seu primo,  que foi músico
popular ao que lle fixeron unha

homenaxe  pública antes de
morrer.

O curioso da noticia está
en que Fernando Franco es-
cribe “de lira”, asi entre aspas
e  con minúscula, segura-
mente porque non sabia ou
non preguntou da existencia
dunha aldea de Salvaterra de
Miño chamada San Simón de
Lira. Ali viviu seu avó como
carpinteiro e músico co seu
propio Grupo Musical moi
apreciado na contorna ; ali
naceu o pai de Eduardo, Ma-
nolo Soutullo, tamén ebanis-
ta-carpinteiro que, nun mo-
mento determinado, emigrou
a Bilbao onde nacería Eduardo
Soutullo.

Se nos facemos eco destes pe-
quenos detalles é para que no
futuro calquera investigador da
Familia Soutullo teña datos fiables,
non baseados en simples suposi-
cións xornalísticas.

Os Soutullos e a música

A
eurodeputada Ana Miranda (BNG-
Alianza Libre Europea) foi expulsada
do territorio israelí o martes 21-F

despois de aterrar en Tel Aviv facendo
parte da delegación oficial  de relacións
coa Palestina do Parlamento Europeo ,
sendo posuidora dunha autorización ex-
presa do Ministerio xudeu de Exteriores,
canda as demáis persoas da delegación
europea. Porén, o Ministerio do Interior
xudeu anulou ilegalmente o acordado polo
seu proprio Goberno e impediu o seu in-
greso en Israel, deportándoa cara á Unión
Europea (UE).

O Goberno sionista israelí ratificou
deste xeito o seu xorne autoritario e a súa
falla de respecto polas máis elementais
regras do Estado de Dereito e da convivencia
diplomática que xurde do Dereito Interna-
cional Público. Porque a expulsión de Ana
Miranda non é só unha agresión ao noso

País, á Galicia, senón ao conxunto da
Unión Europea. Velaí as protestas da propia
presidenta do Europarlamento.. 

A UE (principal cooperante
internacional da Autoridade Nacional
Palestina) habería asumir un rol
moito máis activo na condena e
mesmo illamento internacional do
goberno Netanyahu, que integra o
seu sionista Likud con outros par-
tidos de extrema dereita, tamén
sionistas e/ou ultraortodoxos. Un
Goberno que atenta decote contra
os dereitos humanos da poboación
palestina e mesmo comeza limitar os de-
reitos da cidadania árabe israelí, mentres
tramita unha reforma lexislativa que so-
metería aos Tribunais de Xustiza ao Exe-
cutivo e penaría coa pena de morte os
ataques palestinos ás forzas israelís.

Netanyahu sempre foi aliado de

Trump e fixo o posíbel por desfacer o
pacto antinuclear asinado co Irán polo
presidente Obama mentres impón unha
ferreña neutralidade no conflito ucraíno
xerado pola agresión do réxime autoritario
de Vladimir Putin.  Que é o outro vello
amigo do líder sionista.

O incidente, en chave de País,
lembra que o Parlamento Europeo é un
factor de equilíbrio corrector dunha Europa
dos Estados que sofre de non poucos
déficits democráticos. Malia todo, a actual
arquitectura institucional dalle á Eurocámara
un moi importante papel de codecisión a

respecto da Comisión
Europea e do Consello
Europeo que habería
de se desenvolver en
termos de contraba-
lanceo aos intereses
das multinacionais para
acadarmos  mais protección ás pemes, ás
minorias e ás persoas consumidoras e
unha mellor defensa dos valores da igual-
dade, protección ambiental e  pluralidade
territorial e nacional.

Precisamente eses teñen sido os
vectores do traballo que ten desenvolvido
decote Ana Miranda ao longo dos seus
mais de vinte anos traballando para o
noso País no Parlamento Europeo. Dende
o seu traballo a prol dos intereses da nosa
pesca, gandería ou sector naval, da conexión
ferroviária con Portugal e do corredor at-
lântico ferroviario ao seu rol fulcral na in-
vestigación pola Axencia Ferroviaria Europea
do accidente do Alvia en Compostela no
2013, que contribuiu que se estea a de-
senvolver un xuizo minimamente xusto. 

Unha agresión sionista a Galicia

Por Xoán Antón Pérez-LemaCaderno da viaxe

Por Guillermo Rodríguez

Eduardo Soutullo, compositor
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O
Concello de Mondariz, en
colaboración entre o
Concello de Mondariz e

a Confederación Hidrográfica
Miño Sil (CHMS) está acondicio-
nando a senda peonil circular, lo-
calizada dentro do entorno pro-
texido da Rede Natura 2000, cun
investimento de 530.000 €.

A senda fluvial transcorre polo
río Xabriña entre los barrios da
Pedreira e do Escobeiro, próximos
ao centro urbano de Mondariz.
As obras de ampliación e mellora
desta ruta inclúen a construción
dun treito novo e dunha pasarela
para cruzar o río. O resultado
será unha senda peonil circular
de 3.225 metros. 

Por outra banda, as obras da
segunda e derradeira fase de cons-
trución do centro de ocio e de-
porte urbano de Mondariz, que
ascenden a máis de 400.000 € e

están subvencionadas nun 90%
polo Plan Reacciona Pontevedra
(ReacPon) da Deputación de Pon-
tevedra, xa están en marcha no
Campo da Minada, situado no
centro urbano de Mondariz. 

Este lugar disporá proxima-
mente dun centro de ocio e de-
porte urbano que permitirá a re-
habilitación integral para o uso

público desde importante espazo
municipal. Xa están en marcha
as obras da segunda e derradeira
fase de construción deste ambi-
cioso e estratéxico proxecto, ini-
ciado en 2021 co innovador cir-
cuíto asfaltado de pump track, o
maior do seu tipo en Galicia
naquel momento, con 1.200 m²
de superficie.

Melloras na senda fluvial de Laredo 
e apertura do centro de ocio

O
vindeiro 18 de marzo
na Sala de Cultura do
Concello de Mondariz

Balneario estrearase  a obra de
teatro “Os fíos do fado” da com-
pañía O eido teatro de Vigo,
unha obra que contempla dúas
pezas, “as fiandeiras” e “night
club bulebar”, fundidas nunha
temática común: o fado. Unha
viaxe teatral que comeza no
mundo da mitoloxía grega ache-
gado ao noso rural ancestral.
Aquí son as mulleres as creado-
ras de vida, pola contra no mo-
mento actual, moitas delas con-
vértense en vítimas da
sociedade.

O eido teatro é unha compa-
ñía que amosa as súas inque-
danzas por contar historias que
conmovan e que cheguen ao
corazón. Todas as persoas que a

compoñen proceden da EMT de
Vigo, onde tiveron o privilexio
de contar con grandes profesio-
nais cos que puxeron en escea
dramas, comedias, farsas, zar-
zuelas, e incluso textos propios.
Esta actividade é de balde ate
completar a cabida do espazo.

"Os fíos do fado" en
Mondariz-Balneario

O
vindeiro 6 de maio terá
lugar a quinta edición
do Trail Orixes Mondariz,

unha carreira a pé polos montes
de Mondariz, Fornelos de Montes
e Covelo organizada polo Con-
cello de Mondariz coa estreita
colaboración da Asociación De-
portiva Mondariz. O prazo de ins-
crición estará aberto até o 1 de
maio.

A gran novidade desta edición
é a introdución das categorías
non competitivas de Andaina, de
13 km, e Pequetrail, con tres dis-
tancias para nenos e nenas de 3
a 14 anos de idade. Estas súmanse
ás categorías da última edición
do Trail Orixes Mondariz, celebrada

o ano pasado: Minitrail, de 14
km; Trail, de 25 km; Maratón, de
40 km; e Ultra, de 60 km. Entre
as seis categorías suman 750 pra-
zas: 100 para Pequetrail, 100
para Andaina, 200 para Minitrail,
150 para Trail, 100 para Maratón
e 100 para Ultra.

Nesta quinta edición, o perco-
rrido volverá ser circular, con
saída e chegada na praza de Es-
paña de Mondariz. Discorrerá por
Riofrío, Aboal, Festín, Gargamala,
Caxil, Vidueiros, Foxo do Lobo de
Estacas, Lago de Piñeiro, Caxil
(Mosteiro de San Xoan), Sabaxáns,
Cernadela e Mondariz, con diversos
controis que están especificados
nas bases de participación. O día

5 de maio convocarase ás persoas
participantes a unha charla téc-
nica.

A nova categoría non compe-
titiva de Andaina compartirá per-
corrido e horario de saída co Mi-
nitrail, recortando a distancia en
1 km, aproximadamente. O Pe-
quetrail, destinado aos máis ca-
tivos, contará con tres distancias
en trazado semiurbano: Xabarín,
de 1.500m, para nenos e nenas
de 10 a 13 anos; Raposo, de
800m, para idades de entre 6 e 9
anos; e Esquío, de 100m, para
meniños e meniñas de 3 a 5
anos. A inscrición nesta nova ca-
tegoría será gratuíta.

V Trail Orixes Mondariz 
ANTOMS
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O
Concello de Covelo, en
colaboración coa Socie-
dade Galega de Medio

Ambiente (SOGAMA), entregou 25
novos composteiros aos veciños,
un manual de compostaxe domés-
tica e un pequeno curso de for-
mación dunha hora de duración
para procurar o maior éxito na
implantación da experiencia com-
posteira. 

Os interesados en participar
nesta iniciativa debe residir en
vivendas unifamiliares que teñan
horta ou xardín, estar empadroados,
non ter participado nos programas
anteriores e solicitar a participación

no Concello ata o luns 3 de Abril
de 2023.  O mercores día 5 de
Abril ás 18:30 h. impartirase, no
edificio de usos múltiples de Co-

velo, o curso de formación para a
correcta técnica de compostaxe e
entregaránse os 25 composteiros
previstos ás persoas solicitantes. 

O Concello promove a compostaxe

O
Concello de Covelo am-
plía a súa proposta de
actividades de desfrute e

coñecemento do medio natural
ao alumnado do CEIP Antonio Ro-
dríguez Blanco. Deste xeito, ao
longo de varios anos desenvolverá
o proxecto “Ríos, aldeas e mon-
tañas” grazas ao que o alumnado
poderá realizar saídas didácticas
da man do guía de montaña Julio
Eiroa.

O Concello, en colaboración
coa Deputación de Pontevedra,
desenvolverá excursións interpre-
tativas dende este ano 2023 ata
o 2028 co obxectivo de acompañar
ao alumnado dende que cursa 1º
de primaria ata 6º. Deste xeito,
durante o curso escolar realizarase
unha saída por ciclo. 1º e 2º pri-
maria sairán xuntos, 3º e 4º polo
seu lado e 5º e 6º de primaria
tamén. Un neno ou nena que
neste ano curse 1º de primaria
terá a oportunidade de realizar 6
excursións, totalmente de balde,

de diferente temática nas que
descubrir a riqueza natural do
seu concello.

O nome do proxecto recolle os
conceptos que unifican esta for-
mación. Así os alumnos de 1º e
2º de primaria participarán en
actividades no ecosistema fluvial
do fondo dos vales que percorre
Covelo. Os alumnos de 3º e 4 de
primaria participarán en activi-
dades ligadas á vida na aldea e
parroquias e os alumnos de 5º e
6º de primaria visitarán as serras
e montañas do concello de Covelo. 

Entre os contidos a desenvolver
podemos destacar para o primeiro
ciclo: O río Tea, o bosque de ri-
beira, o salmón atlántico e os
muíños. Para o segundo ciclo: O
serradoiro de Carranos, o lagar
de cera, as levadas e as eiras.
Para o terceiro ciclo: A tradición
gandeira, as chozas, chozos, cu-
rrais e sesteiros, os foxos dos lo-
bos, os camiños arrieiros e as
turbeiras de montaña. Ademais,
existen conceptos que se repetirán
en todas as saídas como é o co-
ñecemento das parroquias.

Proxecto “Ríos, aldeas e montañas”
para sensibilizar ao alumnado de Covelo 

A
asociación Covelo Natu-
ral, en colaboración co
Concello de Covelo e coa

Xunta de Galicia, convida aos
veciños a participar na xornada
de voluntariado ambiental para
a limpeza de espazos verdes que
terá lugar o sábado 18 de marzo.
O punto de encontro é a praza
Mestre Cerviño ás 10:30. 

Lourdes Enes, concelleira res-
ponsable de voluntariado, explica
que estas actividades non só
supoñen a realización de tarefas
de limpeza, “inciden na con-
cienciación e na posta en valor

dos nosos espazos naturais e
promoven o compromiso colec-
tivo co patrimonio natural”.

Por outra banda, a veciñanza
de Covelo recibíu formación no
uso de ferramentas dixitais para
relacionarse coa administración
a través da rede. Profesionais
da Administración Pública im-
partiron no auditorio municipal
unha clase sobre os principais
servizos prestados pola Subde-
legación do Goberno en Ponte-
vedra e os servizos electrónicos
da administración xeral do Es-
tado.

Día Mundial da Auga en Covelo

A
colaboración entre a Co-
munidade de Montes Ve-
ciñais en Man Común de

A Lamosa e o Concello de Covelo
permitirá que arredor de dous-
centos fogares teñan mellor co-
bertura de televisión e telefonía.
O presidente da comunidade de
montes de A Lamosa, Nelso Pa-
ramés, e o alcalde de Covelo, Pa-
blo Castillo, asinaron ante no-
tario o convenio que facilitará a

colocación dunha antena dando
resposta así á demanda da veci-
ñanza que tiña unha cobertura
deficitaria de televisión e cone-
xión telefónica.

Esta antena de nova tecno-
loxía dará servizo a A Lamosa,
Paraños e Prado da Canda. Ubi-
cada no lugar de Congosta, en-
márcase dentro dun programa
de colaboración desenvolto pola
Xunta de Galicia e a FEGAMP.

O Covelo terá mellor cobertura
de TV e telefonía
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T
ras recibir protestas de va-
rios veciños, o PP Tomiño
esixiu ao Concello melloras

na accesibilidade da rúa Uruguai,
tomando en conta as dificultades
para un veciño de mobilidade re-
ducida ante a concentración de
vehículos na vía pública así como
para a hostelería da zona na ob-
tención de licenzas para a terraza
de bar, como ocorreu no caso da
Cervexería Olalá.

A isto debe engadirse o mal

estado do pavimento polas choi-
vas, que aumentan os riscos para
a seguridade. O veciño afectado
solicitou que se tomen medidas
urxentes para mellorar o acceso
á súa casa, como a instalación
de señalética ou bolardos que
impidan o estacionamento no tra-
mo de beirarrúa e a reparación
do pavimento. Tamén insta a que
se tomen medidas máis amplas
para mellorar a accesibilidade en
toda a zona residencial.

PP Tomiño reclama melloras
nos accesos da rúa Uruguai

O
delegado do Estado na
Zona Franca de Vigo,
David Regades mantivo

un encontro cunha vintena de
empresarios de transportes, me-
tal, pedra, sector hortícola e
agrícola, para ofrecer as posibi-
lidades de chan industrial finan-
ciamento e apoios.

Zona Franca ten en marcha
un plan estratéxico para o sector
hortofrutícola do Baixo Miño
cuxo obxectivo é contribuír a
unha mellora da competitividade
desa contorna. Na xuntanza par-
ticiparon tamén asociados de
Adeto, a asociación de comer-
ciantes e hostaleiros de Tomiño,
e de Coxapo, asociación de

traída de auga rural, para ache-
garlles todas as ferramentas do
Consorcio. Estivo acompañado
polo alcalde da Guarda, Antonio

Lomba, así como a portavoz
municipal do PSOE en Tomiño,
Violeta de Santiago.

Zona Franca ofrece a Tomiño amplas
posibilidades empresariais

J
ose Carlos Martinez Crespo,
candidato á Alcaldía polo
PSdeG-PSOE do Rosal, criticou

que o BNG "non está a levar unha
política propia, senón máis ben
unha política marcada polas di-
rectrices do partido dende To-
miño, mostra delo é que a maioría
das propostas que teñen realizado
ao longo desta lexislatura tamén
se teñen realizado de igual xeito
en Tomiño. 

Indicou a falla de proxecto
para un municipio como é o Ro-
sal, onde as particularidades non

son as mesmas que en Tomiño,
“non podemos ter un goberno
que copia o proxecto doutro con-
cello para querer implantalo na
nosa localidade, hai que ter en
conta que O Rosal é O Rosal,
non é Tomiño”. O candidato so-
cialista ven de pedir aos res-
ponsables locais do BNG  que
traballen polos veciños e veciñas
do municipio e que se deixen xa
de tanta foto e promoción das
promesas incumpridas empregan-
do os soportes mediáticos mu-
nicipais. 

PSOE O Rosal: o BNG "non
ten unha política propia" 

T
omando en conta a anti-
güidade da flota de ca-
mións de recollida de lixo,

o Concello da Guarda comezou a
súa renovación coa adquisición
dun novo vehículo financiado
con fondos propios.

Este novo camión ten unha
capacidade de carga de 2.300
Kg , cun incremento dun 42%
na súa capacidade de carga, en
comparación co camión antigo,
ademais de contar cun sistema
de compactación mais potente
o que nos da como resultado un
importante aumento na eficiencia
do servizo.

O seu menor volume permite
que sexa máis manexable, sobre
todo nas rúas mais estreitas.

Co aumento da carga consé-

guese diminuír as viaxes a planta
de transferencia o que representa
un aforro económico e un au-
mento da produtividade  do ser-
vizo ao reducir os tempos mortos.

Con este novo vehículo hai tamén
unha importante mellora na se-
guridade dos traballadores  xa
que durante a recollida poden
desprazarse dentro da cabina.

Novo camión para a recollida de
lixo na Guarda
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A
lternativa Ciudadana de Pon-
teareas ven de presentar o
primeiro tramo da súa lista

electoral. No segundo e o terceiro
compoñente aposta pola continui-
dade de dous dos seus concelleiros
actuais, a enxeñeira agrícola, Ra-
quel Bautista Alfaya e o empresa-
rio local Luis Alberto Rodríguez
Cerdeira. Na cuarta e quinta posi-
ción irá a xornalista Olalla Arbones
Porto e o técnico superior de en-
sinanzas e animación sociodepor-
tiva, Nicolás Rodríguez Sousa. Nos
primeiros nomes da lista contamos
cunha cota do 40% de renovación
respecto a 2019. 

ACiP renova a súa lista electoral

O
BNG do Porriño presen-
tou a candidatura de Pe-
dro Pereira á alcaldía nas

eleccións de maio do 2023, acto
que contou coa presenzada por-
tavoz nacional Ana Pontón. 

Pereira chamou a pensar no
Porriño do futuro con ambición
“defendendo ante ADIF un sote-
rramento da vía do tren que non
sexa un parche e que permita co-
municar o casco urbano co espazo
verde do río e con Torneiros, e
traballando desde o concello no
traslado do matadoiro"

Pedro Pereira, candidato do BNG Porriño

U
nha nova formación política, Saidoiro, conco-
rrerá ás eleccións municipais do 28M neste Con-
cello do Condado. Estará liderado por Xosé An-

tonio Álvarez Rodríguez, fundador do Festival
Internacional de Música Folk de Mondariz-Balneario. O
nome da formación ten a súa orixe no manancial de
augas termais descoberto en 1862.

Saidoiro, novo actor
electoral en M. Balneario V

erónica Tourón, alcal-
desa e secretaria xeral
do PSdeG-PSOE de Sal-

ceda de Caselas, confirmou este
2 de marzo que volverá a pre-
sentarse como candidata so-
cialista para a Alcaldía nas
eleccións municipais do 28M.

Tourón foi confirmada como
candidata na asemblea da mi-
litancia socialista celebrada o
4 de marzo. 

Verónica Tourón (PSOE) optará
á reelección en Salceda

O
pazo de Mos acolleu un
multitudinario acto de
precampaña en apoio á

candidata á alcaldía polo Partido
Popular, Nidia Arévalo. O evento
contou coa presenza do presi-
dente nacional do PP, Alberto
Núñez Feijóo, do presidente do
PP provincial Luís López e di-
versos altos cargos da Xunta e
do PPdeG ante un millar de asis-
tentes. 

Baixo o lema "Mos entre to-
dos", Arévalo aludiu durante a
súa intervención á transformación
experimentada no municipio des-

de que chegou á alcaldía, sa-
lientando “o proxecto socio sa-
nitario de O Rebullón, e Galicia
Sport 360, do RC Celta, dando
continuidade á Cidade Deportiva
Afouteza coa xeración de "200
novos postos de traballo". Tamén
se referiu á vivenda protexida,
ás humanizacións de diferentes
parroquias, aos servizos ás fa-
milias, atención aos nenos, maio-
res, a defensa cos dereitos da
mulleres e a solución á alta si-
nistralidade da A-55, "conside-
rada a estrada máis perigosa de
España”. 

A alcaldesa Nidia Arévalo
busca unha nova reelección
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A
rroupado polas máximas autorida-
des políticas dos socialistas pon-
tevedreses (Abel Caballero, alcalde

de Vigo; David Regades, Delegado do Es-
tado da Zona Franca de Vigo; e de Carmela
Silva, presidenta da Deputación de Pon-
tevedra) presentouse este 27 de febreiro
o candidato socialista Delfín Domínguez
que, entre outras cousas, prometeu, en
caso de saír alcalde, facer de Ponteareas

“o Salzburgo galego”, xa que segundo o
candidato a Vila do Condado dispón de
“riqueza” musical suficiente para selo ade-
mais de dispor das coñecidas mundial-
mente Alfombras do Corpus.

A maiores denunciou o mal estado de
conservación e limpeza das aldeas do
municipio. Tamén prometeu que conseguiría
que tódalas parroquias estean conectadas
coa EDAR local.

Delfín Domínguez (PSOE) vai a
polo “Salzburgo galego”

O
voceiro do BNG Vigo, Xabier Pérez
Igrexas, presentou este 2 de
marzo a súa candidatura electoral

para o 28M da man da voceira nacional
do BNG, Ana Pontón. 

No seu programa, Pérez Igrexas destacou

o acceso social á vivenda, a democratización
do espazo público, unha cidade máis ha-
bitábel e verde, o feminismo e a diversidade,
emprego, iniciativas de vangarda cultural
e converter a Vigo nun grande polo da Eu-
rorrexión Galiza-Norte de Portugal. 

Xabier P. Igrexas (BNG):
“queremos levar a Vigo máis aló”

Debates electorais do Condado
e Paradanta en Radionove.gal

R
adio Nove emitirá 10 debates elec-
torais entre os días 27 de marzo e
25 de abril, un dedicado a cada

concello, nos que os diferentes candidatos
e candidatas á alcaldía que se presentan
ás vindeiras eleccións municipais nos con-
cellos de O Condado e a Paradanta con-
frontarán as súas propostas. 

Os debates serán moderados polo di-
rector de Novas do Eixo Atlántico, Guillermo

Rodríguez. Os programas serán ás 20:00h
e repetiranse íntegros ao día seguinte da
súa emisión en directo ás 15:00h. De ser
posible os programas emitiranse ao mesmo
tempo a través dunha rede social con
imaxe do estudo de radio.

O calendario sigue un orden de menor a
maior segundo a poboación do concello.

Mondariz Balneario abrirá a serie co de-
bate do 27 de marzo e Crecente o seguirá
o día 28. Xa no mes de abril, terán lugar
os debates de Covelo o día 3, Arbo o día
4, As Neves o día 10, Mondariz o día 11, A
Cañiza o 17, Salceda o 18, Salvaterra o 24
e Ponteareas o día 25 de abril.

Serán 10 debates, un por
concello, moderados por

Guillermo Rodríguez

P
onteareas en común" será o novo
nome baixo o que se presenta a
coalición de Esquerda Unida e Po-

demos ás eleccións municipais de maio
defendendo unha óptica social e de igual-
dade coa candidatura de Manoel Ucha.

A presentación oficial da candidatura
será o 1 de abril na Sala Multiusos do Au-
ditorio. O seu programa electoral será pre-
sentado o 14 de abril cun acto onde se
explicará o resultado final dos acordos
chegados nas cinco asembleas abertas que
foron celebrándose desde o mes de xaneiro. 

Ponteareas en común, marca
electoral de EU e Podemos 
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MOS - OPORRIÑO

A
alcaldesa Nidia Arévalo re-
alizou un encontro cos co-
lectivos e entidades do

municipio ao que asistiron un to-
tal de 120 persoas membros de
70 colectivos mosenses, desta-
cando entidades asociativas ve-
ciñais, deportivas, culturais, so-
ciais, empresariais e Comunidades
de Augas. 

No encontro acordouse orga-
nizar unha xornada anual do aso-
ciacionismo. Un sábado ao ano
pasar o día xuntos todos os mem-
bros dos colectivos de Mos nun
encontro, tipo networking, no
que sumar sinerxias, compartir

experiencias. Unha xornada for-
mativa, de convivencia e de lecer
para implementar fortalezas e
confraternizar, crear e aumentar

a rede de contactos, coñecer a
persoas e organizacións, dar a
coñecer servizos, descubrir opor-
tunidades, etc.

Mos celebrará una xornada anual 
do asociacionismo

O
portavoz e candidato do
BNG Pedro Pereira consi-
derou que o alcalde do

Porriño, Alejandro Lorenzo, pre-
tende levar a un pleno extraordi-
nario a aprobación de 4 millóns
de euros en créditos extraordina-
rios e suplementos de crédito
para "pagar con cartos públicos
os seus anuncios de campaña
electoral", de cara ás eleccións
municipais do 28 de maio.

O BNG criticou as declaracións
de Lorenzo cando afirmaba que
"entrou de alcalde" cunha si-
tuación na que "o Concello estaba
na ruína", considerando a for-
mación nacionalista que "a si-
tuación económica é boa como
demostran os 3 millóns de euros
extraordinarios que o seu goberno
gastou no ano 2022, por riba do
orzamento ordinario. El é o prin-

cipal responsable de que o Con-
cello, a pesar de ter un impor-
tante remanente de cartos, man-
teña débedas con empresas pro-
vedoras".

“Precisamos menos propaganda
e unha alcaldía que defenda o
interese xeral. Hai que afrontar

con responsabilidade e planificar
con rigor a área económica do
Concello sen mentir”, afirmou Pe-
reira, asegurando que o BNG está
disposto a facilitar a aprobación
de proxectos concretos, que re-
dunden na mellora da calidade
de vida da cidadanía.

BNG Porriño: "O alcalde quere pagar con
cartos públicos a súa propaganda electoral"

A
través dun manifesto, a
alcaldesa de Mos, Nidia
Arévalo, a Corporación

Municipal e a directiva da Aso-
ciación de Empresarios de Mos,
encabezada polo seu presidente
Manuel Castro, expresaron a súa
condea polas pintadas perpetra-
das na fachada da sede de AE-
MOS este 5 de marzo relativas a
consignas prorrusas sobre a gue-

rra de Ucraína e reivindicadas
polo Comité Antifascista Lou-
rinha. 

O manifestou rexeitou estes
"actos delictivos" apelando á
tolerancia e o respecto que debe
prevalecer nun sistema demo-
crático, expresando igualmente
a súa solidariedade co pobo de
Ucraína, "vítima desta inxusta
guerra".

AEMOS condena vandalismo
contra a súa sede

A
Cidade Deportiva Afou-
teza do RC Celta de Vigo
acolleu a primeira das ac-

tividades do programa "Celebra-
Mos o Centenario" coincidindo
co 8M, o Día Internacional da
Muller. A alcaldesa Nidia Arévalo
e o presidente do Celta, Carlos
Mouriño, recibiron a un grupo
de mulleres de colectivos e aso-
ciacións de mulleres do munici-
pio que visitaron o complexo
deportivo.

Continuando con estas ac-
cións, do 14 ao 22 de marzo ha-

berá visitas guiadas para colec-
tivos mosenses e público en
xeral. O 21 de marzo, o RC Celta
colaborará na prantación de 100
árbores no terreo da Cidade De-
portiva Afouteza na que partici-
parán outras Comunidades de
Montes. O club tamén estará
presente, a través da súa división
Galicia Sports 360, na próxima
Feira de Educación, FormaMos
do Concello de Mos, que terá lu-
gar os vindeiros 30 e 31 de
marzo e igualmente en activida-
des co alumnado do IES de Mos.

Mos e o RC Celta inician a
celebración do Centenario 
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O PORRIÑO
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O
campo municipal do
Lourambal acolleu a
primeira fase do Cam-

pionato Galego de Seleccións
Comarcais de fútbol 11 e fútbol
8 organizado pola Federación
Galega de Fútbol.  

En Fútbol 8 disputáronse catro
partidos na primeira fase e dous
na segunda, un total de seis
encontros, outorgándose tres
puntos por vitoria e un por em-

pate. A suma de puntos totais
obtidos nas dúas fases ditaminará
as catro seleccións clasificadas
para as semifinais.

En Fútbol 11 disputáronse dous
partidos na primeira fase e un
partido na segunda fase, outor-
gándose tres puntos por vitoria e
un por empate. A suma de puntos
totais obtidos nas dúas fases di-
taminará as catro seleccións cla-
sificadas para as semifinais.

O Porriño acolleu o
campionato galego de

fútbol baseO
Concello do Porriño pon
en marcha un investi-
mento de case 5 millóns

de euros para a maior dotación
de saneamento público a través
dunha rede municipal que abran-
guerá as sete parroquias e cen-
tro urbano e dar servizo a unha
poboación estimada de 1.850
veciños, estendendo máis de 28
km de rede que conectará 604
vivendas aos sistema de reco-
llida de augas residuais do
Louro. 

Destes investimentos,
1.997.211 euros corresponden a
actuacións que se están a licitar
e se executarán no primeiro se-

mestre deste ano e  2.782.620,47
euros ás que se atopan na fase
de redacción de proxectos ou tra-
mitación de permisos sectoriais.

A estes 5 millóns de euros habería
que sumar outros 9 máis para
chegar aos 14 que se necesitan
para completar o plan director. 

O Porriño realizará o seu maior
investimento en saneamento municipal

O
Concello do Porriño deu
comezo ás obras de re-
paración e mellora do

Centro Cultural Alba, na parroquia
de Torneiros. Os traballos con-
templan a sustitución e repara-
ción de todos os elementos do
edificio que se atopen deteriora-
dos, a reparación integral da cu-
berta, reparación das canaletas
exteriores e interiores, reparación
e sellado das ventás, reposición
das baixantes e a construcción
dun canal de remate final da fa-
chada no encontro co terreo. 

As melloras se ampliarán á
totalidade do parque Piñeiro nun
proxecto de mellora e reacondi-
cionamento que ampliará a zona
de xogo infantil e reacondicionará

as pistas deportivas. As melloras
que se efectuarán supoñen unha

inversión de máis de 100.000
euros. 

Reformas no Centro Cultural Alba e
Parque Infantil Piñeiro

O
Concello do Porriño pre-
sentou a programación
conmemorativa do Día

Internacional da Muller baixo o
lema “Da man da educación cara
a igualdade” na que os prota-
gonistas son as futuras xera-
cións de porriñesas e porriñe-
ses.

O alumnado dos centros edu-
cativos do municipio participaron
nos obradoiros Xénero Diverso,
cunha metodoloxía baseada no
xogo. Tamén presentouse a obra

de teatro “Adiviña quen son”; a
lectura do manifesto na Praza
do Concello e de seguido espec-
táculos musicais con Noemí Fer-
nández, porriñesa finalista de La
Voz Kids e gañadora do certame
Tes Talento 22, Carla Lourdes, e
as Girl´s Gang. Todas elas tamén
estiveron en charlas nos dous
IES do Porriño. Tamén instalouse
na praza Arquitecto Antonio Pa-
lacios o Punto Violeta, no que
persoal cualificado ofrecerá in-
formación e asesoramento.

Educación en igualdade
este 8M



FORO A PENEIRA | Marzo de 2023

O PORRIÑO

Louriña
17

O
Concello do Porriño vén
de contratar a auditoría
da conta xeral para dar

cumprimento ao Plan anual de
control financieiro, como ordenou
o Interventor municipal. 

O alcalde, Alejandro Lorenzo
explicou que “o período a controlar
será o que abrangue os exercicios
2018 a 2022, fiscalizando a conta
413, de acredores pendentes de
aplicar ao orzamento, analizando
toda a facturación irregular destes
anos. Tamén serán obxecto de
control financieiro os expedientes
de contratación de servizos, un
de subministros e un de obras
correspondentes a este período,
así como as subvencións”.  Todo
isto completarase coa compro-
bación dos cumprimentos dos pa-
rámetros fixados no informe de
Fiscalización Selectiva do Concello
do Porriño emitido polo Consello
de Contas de Galicia. 

Este é o último paso no proceso
de regularización das contabilidade
e contratación municipal. Fisca-
lizáronse todas e cada unha das
facturas irregulares que se deben
e que foran retiradas da contabi-
lidade municipal entre os anos
2018 ao 2021. Unha cifra que
ascendía a 5,5 M euros e, tras a
posta en marcha deste procede-
mento conseguiuse reducir en 2,4
euros. Así, na actualidade a conta

de facturas pendentes de aplicar
ao orzamento sitúase en 3,1 euros. 

Cabe destacar neste sentido
que existe un procedemento penal
aberto no que se investiga toda
a facturación irregular e a con-
tratación “a dedo” destes anos,
así como numerosos contenciosos
por denuncias de impago de fac-
turas irregulares que contaban
coa conformidade do anterior go-
berno municipal.

Concello contrata auditoría para solucionar
a facturación irregular de 2018 a 2022

O
Concello do Porriño asi-
nou convenios de cola-
boración coas ANPA's do

Santa Eulalia CEIP Plurilingüe de
Atios e “A Oliveira” do CEIP Xosé
Fernández López para a implan-
tación de Aula Madruga nos co-
lexios. 

No caso do centro escolar do
centro urbano esta achega muni-
cipal permitirá afrontar o 50%
do gasto que supón a posta en
marcha por primeira vez deste
servizo de conciliación. Concre-
tamente serán 3.000 euros ao
tratarse do primeiro ano. No caso

do colexio de Atios a achega será
de 1.500 euros, xa que a aula
madruga xa estaba funcionando.
Cabe destacar que os dous centros
educativos que aínda non dispo-

ñían deste servizo, o CEIP Cruz
Budiño e o CPI da Ribeira, xa o
ofertan para o vindeiro ano, e
contarán a tal fin co respaldo do
concello nos mesmos termos. 

O Servizo de Aula Madruga chegará a
todos os colexios do Porriño

21 novos traballadores
para o persoal municipal

O
Concello do Porriño in-
corporou a 21 traballa-
doras e traballadores

que desenvolverán funcións nos
diferentes servizos municipais.
Trátase concretamente de un ofi-
cial de carpintería, un de solda-
dura, un de albanelería, un trac-
torista-condutor con guindastre
e dous peóns de obra pública
para o Departamento de Obras;
oito peóns forestais para o De-

partamento de Parques, xardíns
e limpeza; un auxiliar de enfer-
mería para a Unidade Asistencial
de Drogodependencias (UAD) e
seis conserxes para diferentes
departamentos municipais.

Estas contratacións efectuá-
ronse con cargo ao Plan Concellos
2023 da Deputación de Ponte-
vedra e o Concello do Porriño
fai unha aportación de preto de
50.000 euros.

ANTOMS
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O
Concello de Salceda ini-
ciou as obras de acondi-
cionamento e mellora da

Escola da Revolta na parroquia
de Parderrubias. 

Esta actuación levada a cabo
polo concello de Salceda de Ca-
selas ascende a 12.293,00 euros.
Unha das actuacións máis impor-
tantes é a accesibilidade da edi-
ficación seguindo a liña de traballo
de que todas as instalacións mu-
nicipais sexan accesibles e sus-
tentables.

Instalarase tarima na aula e
rodapés, ademais da instalación
de novas fiestras, actuacións que
mellorarán o illamento da aula.

Ademais executarase a rehabili-
tación integral do aseo existente,
con novas tomas de auga e elec-
tricidade e a colocación dos apa-
ratos sanitarios.

Esta intervención ten como ob-
xectivo recuperar e por en valor

as instalacións municipais desti-
nándoas a usos e servizos desti-
nados ao benestar da veciñanza.
Neste caso será utilizada por co-
lectivos e asociacións da parroquia
para o desenvolvemento de acti-
vidades de carácter cultural e so-

A escola da Revolta en Parderrubias
será para usos comunitarios

A
Xunta de Galicia está a ul-
timar as obras de mellora
de firme das estradas PO-

399, entre Salvaterra de Miño e
Salceda de Caselas, dentro dun un
investimento de preto de 223.000
euros ao que se inclúe igualmente
as obras na PO-552 en Oia.

No caso da estrada PO-399, os
traballos están practicamente re-
matados, restando só reperfilar a
cuneta e instalar a sinalización
horizontal. As intervencións con-
sisten na rehabilitación da capa
de rodadura naqueles puntos nos
que o firme presente deterioros.

Os traballos inclúen o fresado
da capa de formigón existente
para posteriormente proceder á
rega de adherencia con emulsión
termoadherente e ao estendido
da capa de rodadura formada por

5 cm de formigón bituminoso. As
actuacións tamén abranguen a
construción de cunetas revestidas,
a instalación de drens para recoller
a auga que poida acumularse
baixo o firme e a disposición de
sinalización.

A Xunta continúa intensificando
a aposta pola conservación e a
mellora da rede viaria, materia á
que vén destinando máis de 50
M€ cada ano, para desenvolver
medidas como o Plan de reforzos
de firme, entre outras.

A Xunta mellora os firmes da PO-339
entre Salceda e Salvaterra

O
Concello de Salceda
inaugurou a exposición
de fotografías "Salceda

contra a violencia de xénero" na
Praza do Concello e que estará
nas rúas ata o 10 de marzo con
motivo do Día Internacional da
Muller.

Con motivo desta celebración,

a Casa do Concello permanecerá
iluminado de violeta reivindi-
cando o Día da Muller Traballa-
dora. 

Toda vez, o acto institucional
previsto para o 8M na Devesa
foi adiado por mor das condi-
cións meteorolóxicas ata novo
aviso.

Concurso “Salceda contra
a violencia de xénero”

O
vindeiro 10 de marzo ás
oito e media da tarde,
Celsa González Ogando

estará no Matadoiro de Salceda
de Caselas presentando o libro
"Árbores que non arden. As mu-
lleres na prevención de incen-
dios forestais", no marco das ac-
tividades do 8M organizadas
pola asociación ACDE Treze Ca-
torze.

Nunha panorámica superficial
do mundo do lume, a presenza
de mulleres resulta aparentemente
anecdot́ica. A súa visibilidade
nos distintos escenarios do com-
plexo quebracabezas que supón
a problemática dos incendios fo-
restais en Galicia é moi reducida;

demasiado… Para afondar nesta
cuestión, o equipo do proxecto
Batefogo reúne neste volume
achegas de diferentes autoras
que, desde a súa disciplina, re-
flexionan sobre o papel das mu-
lleres na prevención e extinción
dos incendios forestais.

Presentación de “Arbores
que non arden”
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O
Concello de Salceda pon
en marcha o Plan de For-
mación para persoas de-

sempregadas deseñado dende a
concellería de Emprego e forma-
ción que dirixe a alcaldesa Veró-
nica Tourón. Está orientado a me-
llorar a capacitación profesional
en eidos estratéxicos e o seu per-
fil laboral e profesional.

O Plan comezou o  28 de fe-
breiro  no CDL de  O Torrón co
inicio do curso de “Manipulador
de Alimentos”.

Ademais, esta aberto o prazo
de inscrición no curso de “Admi-
nistración Electrónica”, que é
demandado por moitas persoas
e que dará a coñecer fórmulas
para a tramitación electrónica
coas distintas administracións
públicas, nun momento no que
estes coñecementos son indis-
pensables na vida cotiá das per-
soas. Necesidade que se amplia
no caso da procura de emprego
das persoas desempregadas e o

contacto coas empresas. Este
curso impartirase entre o 7 e o
30 de marzo.

Para completar este primeiro
bloque do Plan de Formación im-
partirase entre o 10 de abril e o
2 de maio o curso “ Preparación
de pedidos” cuxa inscrición se
abrirá o 20 de marzo. Esta for-
mación é altamente demandada
polas empresas da contorna.

Verónica Tourón alcaldesa e
concelleira de emprego incide na
importancia da formación para
mellorar a empregabilidade  e
aumentar as posibilidades de ato-
par un emprego por parte das
persoas desempregadas. Dende a
administración local marcámonos
como obxectivo principal  as po-
líticas de creación de emprego e
formación.

Plan de Formación para persoas
desempregadas

C
omezou o curso de Ma-
nipulador de Alimentos
no CDL O Torrón, no

marco do Plan Municipal de For-
mación para persoas desempre-
gadas deste semestre. 

A alcaldesa Verónica Tourón,
entregou os diplomas e felicitou
ás persoas participantes e avanzar
información sobre a próxima for-
mación que se levará a cabo.

Por outra banda, celebrouse

a Comisión de Traballo da mesa
de Intervención Comunitaria en
Saúde e Benestar. Na mesma re-
alizouse unha posta en común
das necesidades que se detectan
polos profesionais dos centros
educativos, servizos sociais e
do centro de saúde, tamén se
avanzou cara a promoción de
accións concretas que se irán
poñendo en marcha. 

Inicio do curso de
manipulador de Alimentos
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Entrevista de Roberto Mansilla
Blanco
Desde o 17 de xaneiro é a de-
legada institucional do Conse-
llo Superior de Investigacións
Científicas (CSIC) en Galicia.
Cales son as súas funcións? 

As miñas funcións pasan pola
coordinación e representación do
CSIC ante outros axentes de I+D+i;
a dirección e xestión e o apoio á
actividade de investigación, trans-
ferencia, formación, difusión e
promoción da cultura científica.
As Delegacións Institucionais do
CSIC son as estruturas organiza-
tivas encargadas da representación
institucional do CSIC e a coordi-
nación dos seus institutos de in-
vestigación nun ámbito territorial
determinado. En Galicia, o CSIC
está presente a través de institutos
de investigación como a Misión
Biolóxica de Galicia (MBG), Ins-
tituto de Estudos Galegos Padre
Sarmiento (IEGPS, mixto coa Xunta
de Galicia), Instituto de Investi-
gacións Mariñas (IIM), Instituto

de Ciencias do Patrimonio (INCI-
PIT) e Centros Oceanográficos do
Instituto Español de Oceanografía
(IEO) en Vigo e A Coruña. Ademais,
en Vigo está a Sede Atlántica da
Unidade de Tecnoloxía Mariña
(UTM) e participamos no Centro
de Supercomputación de Galicia
(CESGA). 
Que prioridades ten para esta
nova etapa? 

A miña prioridade xeral é poder
contribuír ao diálogo coas insti-
tucións galegas para que o CSIC
continúe incrementando a súa
presenza e visibilidade en Galicia
e tecendo colaboracións e sinerxias
con axentes do sistema de I+D+i
galego. Tamén dar continuidade
e impulso a proxectos concretos
en marcha, como a Casa da Ciencia
do CSIC en Galicia; o traslado do
IIM e a sede Atlántica da UTM
aos terreos que ocupaba a antiga
Escola de Transmisión e Electrónica
da Armada (ETEA); a construción
do novo buque oceanográfico do
IEO, o Odón de Buen; ou a reno-

vación do convenio do IEGPS,
entre outros temas que están
nestes momentos encima da mesa. 
A súa especialidade académica
enfócase na pesca, acuicultura
e o sector marítimo. Como ob-
serva o estado das investiga-
cións sobre estes sectores en
Galicia? 

Creo que a investigación mariña
que se realiza en Galicia desde
as distintas institucións permitiu
situarnos nun lugar de referencia
a escala global. No caso concreto
do CSIC, temos tres institutos de
investigación relacionados con
esta temática (IIM en Vigo e
Centros Oceanográficos do IEO
en Vigo en Coruña) e a Sede At-
lántica da UTM, tamén en Vigo.
A nosa contribución contempla
todos os aspectos do obxecto de
estudo: oceanografía física, quí-
mica e biolóxica,  cambio climá-
tico, os ciclos biogeoquímicos
das nosas costas e a súa relación
coa produtividade das nosas rías,
a bioloxía e a ecoloxía de especies

mariñas; o coñecemento da di-
námica de poboacións explotadas
(recursos pesqueiros); a mellora
da xestión dos recursos utilizando
novas tecnoloxías, como a inteli-
xencia artificial e a ciencia de
datos; estratexias de economía
circular e acuicultura, entre outras.
Por último, considero que contar
coa Sede Atlántica da UTM situou
a Vigo á cabeza da construción
de buques de investigación pes-
queira e oceanográfica no mundo,
sendo os nosos buques instru-
mentos da investigación mariña
que leva a cabo, unha parte fun-
damental para o avance na in-
vestigación mariña. 
Considera que Galicia pode
converterse en líder mundial en
canto á investigación marí-
tima? 

Considero que Galicia xa é

neste momento un actor moi re-
levante en investigación mariña,
como o constata a existencia dun
gran número de grupos de inves-
tigación galegos que participan
tanto en programas de investi-
gación tanto nacionais como fi-
nanciados pola Unión Europea. A
iso hai que sumar a presenza en
Galicia dun importante sector re-
lacionado coa construción naval,
a pesca e acuicultura, e a industria
de transformación de produtos
da pesca, así como un sector tu-
rístico moi potente relacionado
co mar e a gastronomía. A inte-
rrelación entre todos eles debe
ser potenciada para converter a
Galicia nun polo de investigación
e innovación. Creo que se iso
ocorre, a presenza de Galicia como
líder mundial no sector mariño
será unha realidade pronto. 

"Galicia xa é un actor 
moi relevante en

investigación mariña"

Carmen González Sotelo | Delegada Institucional do CSIC en Galicia

C
armen González Sotelo (Caracas, Venezuela,
1961) é licenciada pola Universidade de Na-
varra (1984) e Doutora en Bioloxía pola USC

(1991) Forma parte da CSIC desde 1998, é autora de

máis de 100 artigos de investigación en publicacións
incluídas na base de datos Science Citation Index
(SCI) así como de tres patentes para a identificación
de especies en conservas de productos mariños.

A
Deputación de Pontevedra ce-
lebrou na súa delegación en
Vigo os actos conmemorativos

do Día Internacional da Mullere este
8 de marzo, coas actuacións artísti-
cas de catro creadoras, Andrea Mos-
quera, María Roja, Puri Díaz e Ofelia
Cardo. 

As persoas asistentes puideron
seguir en directo a retransmisión
por streaming da acción “2,2 quiló-
metros de alento” , na que Andrea
Mosquera e María Roja percorreron
esa distancia entre o Xulgado de
Violencia sobre a Muller e a sede
cargadas con bolsas da compra, amo-
sando “o sobreesforzo” que viven

día tras día as mulleres. Durante o
camiño, as dúas creadoras foron in-
tercalando gritos de auxilio que es-
capaban das propias bolsas, en moitas
partes non escoitados, tamén a xeito
de denuncia.

Mentres, no espazo da rúa Chao

inaugurábase unha dobre exposición:
dunha banda, Puri Díaz ofrece na
Sala Rosalía de Castro “A muller da
miña vida” e, por outra, Ofelia Cardo
“Dar alento” na Maruja Mallo, mostras
que permanecerán abertas ata o 28
de abril. 

Un 8M reivindicando a igualdade en Vigo ANTOMS




