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MODELO DE CIDADE

PONTEVEDRA NO SEU CONTEXTO
Agradecemos aos organizadores que teñen seleccionado a 
experiencia de Pontevedra como ponencia. É unha enorme 
satisfacción.

Para comezar imos pór brevemente a Pontevedra no seu con-
texto.

Pontevedra está situada no denominado Eixe Atlántico ibérico, 
no eixe Coruña-Porto, dentro da Depresión Meridiana e no fon-
do da Ría de Pontevedra.

Pontevedra é a capital da provincia do mesmo nome, provincia 
que ten 980.000 habitantes. Ademais, é o centro dunha co-
marca de 250.000 habitantes

En canto ao Concello de Pontevedra, ten unha superficie de 
119 km2 e ten 83.000 habitantes.

Neste contexto atópase a cidade de Pontevedra, onde están 
todos os servizos para estes habitantes. A cidade central ten 
49.000 habitantes asentados en apenas 5,5 km2.

Unha última pincelada sobre o contexto:

•	 O parque móbil do Concello é de 59.000, 0,71 vehs/ha-
bitante.

•	 As entradas diarias na cidade ronda os 69.000 vehiculos; 
chegaron a superar os 80.000 no ano 2010. 

•	 A cidade está conectada por autobús e tren e ten varios 
aeroportos a pouca distancia.

Intervención de Miguel Anxo Fernández Lores en Florencia na 18th European 
Conference on Mobility Management

A cidade que queremos. 
A cidade que facemos

A Unión Europea [...] foi a promotora da imposición das políticas 
económicas que fraguaron o rescate do capital financeiro a costa das 
maiorías sociais

CHAVES DO PROGRAMA ELECTORAL DO BNG
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PONTEVEDRA EN 1999
En canto a tráfico motorizado: 

•	 Máis de 100.000 desprazamentos por dentro da cidade.

•	 Rúas de, no mellor dos casos, 14 m. de largo con intensidade media diaria de 
máis de 15.000 en cada dirección.

•	 Tráfico pesado por dentro da cidade.

5,5 km2 con 50.000 habitantes para soportar estes volumes era unha situación de-
sastrosa. Ruído, incomodidade, contaminación, perigo.

En canto á Mobilidade peonil e ciclista.

•	 Absolutamente marxinada a peonil

•	 A ciclista case desaparecera por imposíbel.

•	 As cadeiras de rodas tiñan que circular perigosamente polas calzadas.

•	 Mal iluminada, desordenada.

A CIDADE QUE QUEREMOS
Unha cidade amábel, cómoda, segura, de alta calidade urbana, accesíbel, sen conta-
minación acústica nin atmosférica. Igualitaria e cohesionada. Que facilite a autonomía 
das persoas, especialmente dos nenos e nenas e das persoas con discapacidades 
e anciáns.

ENFOQUE CENTRADO NA XESTIÓN DA MOBILIDADE

Partimos de que a xestión da mobilidade urbana, da mobilidade de toda a cidade e de 
todos os tipos de mobilidade, era o aspecto central sobre o que tiñamos que actuar.

Invertemos absolutamente a escala de prioridades: de automóbil-transporte público-
peón-ciclista, pasou a peón-ciclista-transporte público-automóbil. O predominio, o 
modo de mobilidade primado e privilexiado pasou a ser o peonil e, tamén, o ciclista.

Nunca o plantexamos como peonalizacións parciais, peonalización do Centro Históri-
co, placemaking ou prazas bonitas. O enfoque foi global, de toda a cidade e centrado 
na xestión da mobilidade. Invertendo radicalmente as prioridades.

Paso agora a describir as medidas que fomos planificando e executando neste pro-
ceso de case 15 anos en Pontevedra. Por razóns de espazo e intelixibilidade vou a 
limitarme ás medidas de carácter xeral. As medidas concretas darían para un libro; 
non se poden resumir 15 anos de experiencia e actuacións en 15 minutos.

AS MEDIDAS DE CARÁCTER XERAL foron as seguintes:

Ámbito a): Seguranza Viaria

Obxectivo: Que a toda a cidade sexa segura con moi baixa sinistralidade e, ademais, 
que sexa percibida polos veciños como segura.

a voz do BNG contribuirá ao avance cara a unha Europa realmente 
democrática

CHAVES DO PROGRAMA ELECTORAL DO BNG
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[As políticas da UE] son especialmente gravosas para a mocidade en 
Galiza, pois [...] fica condenada á explotación e a baixos salarios

CHAVES DO PROGRAMA ELECTORAL DO BNG

Medidas:

•	 Toda a cidade, toda, ten límite máximo de velocidade 30 
km/h. Ademais hai bastantes zonas de 20.

•	 Implantación de medidas estruturais, lombos e similares, 
que obriguen a respectar estes límites. En toda a cidade.

Ámbito b): Accesibilidade

Obxectivo: facer unha cidade cómoda para todos e accesíbel 
para as persoas con dificultades de mobilidade, motrices ou 
sensoriais.

Medidas:

•	 Eliminación masiva de barreiras en toda a cidade.

•	 Ampliación de beirarrúas e uso de plataformas a nivel.

•	 Colocación de iluminación de moi alta calidade e de baixo 
consumo.

•	 Deseño dos espazos públicos eliminando obstáculos 
cando é posíbel, ou, noutros casos ordenando e facen 
previsíbeis os elementos de mobiliario urbano.

Ámbito c): Preferencia peonil

Obxectivo: facer unha cidade na que os peóns e os ciclistas 
poidan circular comodamente e sen ningún perigo nin obstá-
culo.

Medidas: 

•	 Eliminación de conflitos: as vías máis problemáticas 
eran os grandes eixes de entrada/saída da cidade, as 
que permitían usar a cidade como zona de paso ao dar 
continuidade ás vías de circulación externa. Eliminamos 
practicametne todas elas, rompendo totalmente esta 
continuidade e, polo tanto, eliminando o tráfico de paso 
da cidade.

•	 Aumento do espazo das rúas adicados ao tráfico peonil e 
ciclista coa conseguinte diminución do espazo adicado á 
circulación e estacionamento de coches.

•	 Medidas de preferencia peonil. Cada rúa foi clasificada 
en función das súas características e demanda de mobili-
dade peonil en: preferencia absoluta peonil; coexistencia, 
segregación de mobilidades coa metade da superficie da 
rúa, como mínimo adicada á mobilidade peonil.

•	 As de preferencia peonil e as de coexistencia están limi-
tadas a 20 km/h; as segregadas con amplas beirarrúas e 
carrís estritos, están limitadas a 30.

•	 Plans específicos para optimizar a circulación peonil nas 
áreas e centros de grande atracción: Centro Histórico, 

Campus universitario, Rio/Ría, sendas peonís, centros 
administrativos, centros escolares, centros sanitarios, es-
tacións de bus e de FF.CC., etc.

•	 Creación, edición e difusión do metrominuto e do paso-
minuto, este último moi recentemente, e por iso non está 
nas imaxes.

Ámbito d): Redución drástica do tráfico na cidade

Obxectivo: reducir o número de vehículos a unhas cifras com-
patíbeis coa calidade urbana, reducindo as molestias, insegu-
ranza e contaminación.

Medidas: 

•	 Introdución do concepto de necesidade: só se pode cir-
cular e estacionar de xeito limitado, cando o motivo o 
xustifique.

•	 Eliminación de estacionamento incontrolado, tanto por 
limitación horaria como pola xeometría das rúas. Substi-
tuído por estacionamento nas aforas e soterrados.

•	 Creación de circuítos e bucles disuasorios da utilización 
das rúas da cidade para atravesala.

•	 Seguimento constante do funcionamento e axustes diná-
micos para limitar o tráfico parasitario.

•	 Prohibición de soar bocinas na cidade.

A REALIDADE DE PONTEVEDRA 2014 
EN NÚMEROS
•	 Sensación xeneralizada de ser unha cidade con moi alta 

seguranza viaria nun contexto moi adverso. A provincia 
de Pontevedra é das que ten peores datos de seguranza 
viaria no Estado Español, mentres que a cidade de Pon-
tevedra ten cifras das mellores de todas as cidades.

•	 Ningún morto nos últimos anos en accidentes de tráfico e 
moi poucos feridos graves. Pasamos de 69 atropelos con 
feridos no 1998 a apenas 4 no 2013.

•	 As persoas en cadeiras de rodas poden circular libremen-
te.

•	 O 80% dos escolares de máis de 8 anos van andando 
aos coles.

•	 Máis da metade do espazo público no que antes de 1999 
tiña prioridade o automóbil, pasou a ser de preferencia 
peonil con fortes restricións do automóbil.



55

MODELO DE CIDADE

A Política Común de Pesca (PCP) provocou que Galiza fose o territorio 
europeo que perdeu máis frota e postos de traballo no mar  e limitou e 
limita as posibilidades de desenvolvemento e xeración de riqueza do sector

CHAVES DO PROGRAMA ELECTORAL DO BNG

•	 Máis do 70% dos desprazamentos internos á cidade fan-
se a pé ou en bici.

•	 A circulación e, polo tanto, o consumo de combustíbel 
e as emisións contaminantes baixaron en dúas terceiras 
partes.

•	 358 días ao ano de boa calidade do ar. Os restantes 7 
foron deficientes por ozono e PM10, orixinadas por un 
foco industrial externo á cidade.

•	 A recomendación médica de camiñar arredor dunha hora 
diaria está absolutamente integrada na mobilidade diaria 
da cidade.

•	 O nivel de ruído urbano é moi baixo.

A CIDADE QUE FACEMOS
Esta é a cidade, Pontevedra, que levamos feito dende o 
ano 1999; creo que se corresponde bastante coa cidade 
que queríamos. Pero queda aínda bastante por facer. Faltan 
algunhas actuacións, a situación é dinámica e hai que 
manter a tensión, a ilusión, para avanzar. Non hai situacións 
estáticas; ou se avanza ou se retrocede. No noso ánimo está 
avanzar cada vez máis. Foros como este 18 ECOMM axudan 
a manter o esforzo e o camiño emprendido.

Na explicación do tema desta sesión de presentación, pre-
gúntanse os organizadores:

Pode a Xestión da Mobilidade ser unha ponte a unha nova 
cultura de camiñar máis alá do centro histórico da cidade?.

Coa experiencia de Pontevedra, a resposta é bastante máis 
rotunda que un simple  si. 

Porque non só pode e debe ser unha ponte; a Xestión da 
Mobilidade ten que ser o elemento central, non o único, pero 
si o central, o fundamental.

E non só para unha nova cultura do camiñar, se non tamén 
para poñer o modo de mobilidade peonil como o prioritario 
e maioritario dentro da cidade, ben como modo único, ben 
complementado por outros modos de mobilidade en viaxes 
máis longas.

Porque sen unha reordenación profunda da mobilidade, Pon-
tevedra nunca podería ter chegado a que a maioría dos es-
colares vaian andando aos centros, a que máis do 70% dos 
desprazamentos sexan a pé; a uns índices de seguranza viaria 
tan bos, a eliminar os ruídos, as incomodidades e a contami-
nación do tráfico.

Nunha reportaxe sobre “a que soan as cidades”, en Ponteve-
dra aparecían como sons dominantes os trinos dos paxaros e 
as voces dos humanos, especialmente dos nenos.

Para min, para nós, esta é unha cidade; o contrario é unha 
autoestrada rodeada de edificios cos seus habitantes incó-
modos e atemorizados. Un caos, un sen vivir que temos que 
superar con unha axeitada xestión da mobilidade.

Unha situación que leva a un círculo vicioso; as cidades fan-
se inhabitábeis, como consecuencia prodúcese a suburba-
nización que provoca máis demanda de mobilidade e máis 
problemas nas cidades. Temos que rachar este círculo; Pon-
tevedra exerce un efecto centrípeto sobre os arredores e con-
centra poboación na propia cidade que, ao eliminar os efec-
tos do tráfico, ofrece as vantaxes da cidade sen as molestias 
e perigos que habitualmente padecen.

En Pontevedra tivemos éxito no intento; aprendemos e segui-
mos a aprender de todas as experiencias. Se a nosa expe-
riencia pode servir para outras cidades, para nós sería unha 
satisfacción enorme.
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A UE sitúase na vangarda á hora de impulsar políticas dirixidas a 
favorecer os intereses do gran capital e contrarias ás maiorías sociais

CHAVES DO PROGRAMA ELECTORAL DO BNG

Pontevedra exemplo de mobilidade en Europa
Florencia, foi a última cidade na que participou Pontevedra 
como ponente principal, no que está considerado o máis im-
portante congreso de mobilidade que se celebra en Europa.

Pero antes, o Alcalde participou en Bruxelas na entrega dos 
Premios Europeos de Planificación Urbana e Rexional na que 
Pontevedra quedou finalista.

O Presidente do xurado dixo na presentación dos finalistas 
que a candidatura de Pontevedra (impulsada pola empresa 
Pettra) contiña elementos moi interesantes de cara a susten-
tabilidade enerxética.

Falou en concreto da redución dos espazos urbanos destinados 
ao automóbil como eixo dun cambio de modelo encamiñado á efi-
ciencia enerxética, con resultados espectaculares, como a redu-
ción en máis dun 60% no uso de combustibles fósiles.

A exposición dos vinte exemplos seleccionados polo xurado 
internacional foi visitada por todos os participantes, e nela os 
paneis pontevedreses concitaron un grande éxito, do que falou 
Wiberg durante o acto de presentación do evento. Neste sentido, 
destacou a heteroxeneidade da candidatura pontevedresa, que 
revelaba unha grande cantidade de elementos interrelacionados, 
desde a reforma urbana á mobilidade, cunha decidida potencia-
ción da mobilidade peonil como base de todo o funcionamento 
da cidade. Os proxectos seleccionados tiñan en común que eran 
iso: proxectos, algo que xogou en contra da candidatura ponte-
vedresa, que non expoñía un proxecto propiamente dito, senón 
un modelo urbano sustentábel en funcionamento.

Pola súa banda, o alcalde de Pontevedra manifestou que o 
feito de estar seleccionados entre vinte lugares destacados 
en Europa pola súa aposta pola sustentabilidade é un éxito 
e un orgullo. Con estas accións imos posicionando o nome 
da cidade entre os especialistas en urbanismo, mobilidade e 
desenvolvemento sustentable”

A exposición dos vinte exemplos seleccionados polo xurado 
internacional foi visitada por todos os participantes, e nela os 
paneis pontevedreses concitaron un grande éxito, do que fa-
lou Wiberg durante o acto de presentación do evento. Neste 
sentido, destacou a heteroxeneidade da candidatura ponte-
vedresa, que revelaba unha grande cantidade de elementos 
interrelacionados, desde a reforma urbana á mobilidade, cun-
ha decidida potenciación da mobilidade peonil como base de 
todo o funcionamento da cidade.

Posteriormente, e de camiño a Florencia, a delegación Pon-
tevedresa parou en Roma onde participou nun seminario de 

mobilidade preparado expresamente polo instituto de Tonucci 
para dar a coñecer o modelo urbano pontevedrés, no que par-
ticiparon diversos técnicos municipais dos distintos municipios 
que conforman a cidade de Roma, así como outras persoas 
chegadas de Turín e Xénova.

O grupo de especialistas relacionados co proxecto A Cidade 
dos Nenos, do Instituto Italiano da ciencia e a tecnoloxía do co-
ñecemento, que dirixe Francesco Tonucci, converteu a expe-
riencia de Pontevedra en protagonista dun seminario monográ-
fico sobre mobilidade infantil, que derivou nunha sesión sobre a 
mobilidade das cidades europeas, e a necesidade de promover 
unha diminución do número de coches en circulación.

Foi o propio Tonucci quen na introdución calificou a Pontevedra 
como a primeira cidade do mundo que levou á práctica a filosofía 
de mobilidade que permite aos nenos participar con autonomía 
na socialización, convertindo á cidade en exemplo educador de 
primeira orde. Tras presentar ao alcalde, Miguel Anxo Fernán-
dez Lores, e ao Intendente Principal da Policía Local, Daniel Ma-
cenlle, os participantes puideron ver en principio un vídeo sobre 
Pontevedra, para introducirense no espazo xeográfico do que 
falarían durante a mañá.

A experiencia pontevedresa “ocorreu como consecuencia de 
cambiar a prioridade entre o coche e o peón, unha teoría que 
vimos anos reclamando, pero que resulta a primeira vez que al-
guén con valentía a pon en práctica”, dixo o prestixioso peda-
gogo italiano.

A cuestión do tamaño das cidades para acometer plans deste 
tipo tamén protagonizou parte do tempo da exposición ponte-
vedresa, e como sempre Lores razonou que a humanización 
das cidades grandes debe facerse por distritos. 

Outra pregunta dun pedagogo ao alcalde foi se como resulta-
do da aplicación dos camiños escolares os nenos facían máis 
cousas por si sós, como xogar na rúa ou quedar cos amigos 
no espazo público. “Iso xa o facían antes de desenvolver os 
Camiños, e continúan facéndoo”, dixo Lores, para extenderse 
de seguido na descripción das distintas fases da peonalización 
desde 1999 e as funcións que posteriormente foron adquirindo 
as rúas e prazas que antes estaban invadidas polos vehículos.

A autoxestión da cidade tamén formou parte do interés dal-
gún participante, a quen o alcalde respondeu coas políticas 
de promoción do comercio de proximidade, a filosofía urbana 
contraria aos grandes centros comerciais pechados e aillados 
da trama urbana e aos beneficios ambientais da cidade com-
pacta e agradábel.
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O reforzo das políticas neoliberais en Europa [...] deitan como 
resultado un incremento exponencial da pobreza

CHAVES DO PROGRAMA ELECTORAL DO BNG

Dentro das actuais circunstancias, para actuar 
con acerto táctico dentro da UE, defenderemos os 
seguintes obxectivos: 

•	 A	UE	como	confederación	autenticamente	
democrática no canto de simplemente 
intergobernamental estatal, na cal os papeis 
centrais correspondan a un Parlamento e a 
unha Cámara das Nacións con dereito a veto. 

•	 Unha	 UE	 que	 recoñeza	 plenamente	 a	
súa	 realidade	 plurinacional,	 pluricultural	
e	 plurilingüe,	 admitindo	 o	 dereito	 de	
autodeterminación	 das	 nacións	 sen	
Estado como suxeitos esenciais de dereitos 
e deberes. Galiza como circunscrición 
electoral. Presenza directa de Galiza en todas 
as institucións da UE. Galiza, de acordo co 
principio de subsidiariedade, participará 
na elaboración das políticas vinculantes 
que afecten as súas competencias. 
Recoñecemento do galego como lingua oficial 
da UE. 

•	 Unha	UE	social	fundada	na	harmonización	
dos	dereitos	sociais	e	laborais, coa garantía 
e afianzamento do dereito a un traballo digno e 
de calidade, a redución do tempo de traballo; 
a defensa duns servizos públicos de calidade; 
dotada dun tamaño orzamentario que permita 
promover unha política de redistribución 

económica, social e territorial inherente a todo 
espazo político-social verdadeiramente tal, 
fundada nunha fiscalidade suficiente baseada 
no principio de progresividade, que contemple 
a imposición sobre o control dos capitais 
especulativos, sobre as grandes fortunas e 
sobre a utilización de enerxías non renovábeis. 

Control democrático sobre o BCE e as 
políticas monetarias. Anulación do Pacto de 
Estabilidade. Xestión directa por Galiza de 
todos os fondos que lle correspondan calquera 
que sexa o seu tipo, de acordo cos criterios 
establecidos, en especial os chamados fondos 
estruturais e os dedicados as políticas agraria 
e pesqueira e á investigación e innovación. 

•	 Unha	 UE	 como	 espazo	 común	 de	
liberdade,	 seguridade,	 benestar	 social	 e	
xustiza	que	promova	un	desenvolvemento	
sustentábel	 na busca de satisfacer as 
necesidades dos seus cidadáns e pobos, 
respectuosa co medio ambiente, e que asegure 
a cohesión económica, social e territorial dos 
seus Estados e nacións integrantes como 
unha prioridade política esencial. Unha UE 
que combata todo tipo de discriminación coa 
súa cidadanía e cos pobos que a integran, que 
promova a igualdade entre homes e mulleres 
e que defenda activamente as liberdades 
sexuais, a equiparación de dereitos e a plena 

A alternativa 
nacional galega

Continuamos coa publicación das Teses PolítIcas do BNG onde se recolle a posición 
aprobada pola militancia na Asemblea Nacional do 2012
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Denunciar a xestión de residuos desenvolvida na Galiza por SOGAMA co 
apoio e financiamento da UE

CHAVES DO PROGRAMA ELECTORAL DO BNG

autonomía de todos os seres humanos. 

•	 Unha	 UE	 que	 aplique	 unha	 política	
migratoria	positiva	baseada	en	acordos	
internacionais	 e	 no	 respecto	 pleno	
dos	 dereitos	 humanos	 e	 sociais	 dos	
inmigrantes. 

•	 Unha	 UE	 que	 conte	 cun	 proxecto	
ecoloxicamente	sostíbel, capaz de asumir 
as súas responsabilidades coas xeracións 
futuras e de facer compatíbeis as súas 
formas de produción, transporte e consumo 
co benestar e non coa ruína do resto dos 
pobos do mundo. Que respecte como 
mínimo os acordos internacionais sobre o 
cambio climático e a contaminación, mais 
oposta a calquera tipo de mercantilización 
dos “dereitos de emisión”. Que fomente a 
investigación e implantación das enerxías 
renovábeis e que preserve os bens naturais 
como a auga e os ecosistemas e a 
biodiversidade. Que defenda e promova a 
agricultura labrega e ecolóxica.

•	 Unha	 UE	 que	 rexeite	 a	 confiscación	 e	
privatización	de	saberes	e	coñecementos	
públicos	 en	 nome	 dun	 dereito	 de	
propiedade	intelectual. 

•	 Unha	 UE	 autónoma	 e	 pacifista,	 libre	
de	 armas	 de	 destrución	 masiva,	 de	
misións	 imperialistas,	 e	 que	 promova	
a	 disolución	 das	 alianzas	 militares,	
particularmente	da	OTAN. Que protexa a 
paz no seu territorio e que rexeite a guerra 
como instrumento de agresión contra da 
soberanía, os dereitos e liberdades doutros 
pobos. Unha UE instrumento para resolver 
as disputas internacionais. 

•	 Unha	 UE	 cuxa	 política	 exterior	 se	 guíe	
polos	principios	de	 igualdade,	 respecto	
mutuo	entre	 todos	os	pobos	do	mundo	
e	 solidariedade. Que promova a paz, o 
desarmamento, a erradicación da pobreza 
e a protección dos dereitos individuais e 

colectivos, unhas institucións internacionais 
plenamente democráticas así como 
unha nova organización internacional do 
comercio fundamentada nos principios dun 
comercio equitativo e xusto entre todos os 
pobos do mundo. Que promova un novo 
pacto democrático internacional contra 
do cambio climático e das epidemias que 
aflixen á humanidade, así como para garantir 
a seguridade alimentaria para todos os 
habitantes da terra.
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PONTEVEDRA

Nova xeira de obras 
Estes días están a realizarse novas 
obras no rural ao tempo que rema-
tan outras. En todos os casos, foron 
actuacións priorizadas polos Con-
sellos Parroquiais que contribúen 
a mellorar a calidade de vida e ao 
desenvolvemento do modelo Pon-
tevedra.

O rural de Pontevedra está a receber 
un forte investimento por parte do 
goberno do BNG con moi variadas 
iniciativas.

O luns 5 de maio comezaron os tra-
ballos de rehabilitación integral do 
acceso ao Regueiriño en Lourizán, 
valorados en 240.000€ ao tempo 
que, só uns días antes, remataba 
a actuación no último treito da vía 
interior do Freixo, en Santa María 
de Xeve cun orzamento de arredor 
de 60.000 €. Tamén están a conti-
nuar as obras na Gándara, que se 
van completar coas melloras no 
asfaltado da rúa do Cordón. Neste 
caso, imos a un total que ronda os 
300.000 €, aínda que quizais o dato 
de maior interese neste lugar sexa 
a aparición dun pavemento romano 
que foi perfectamente catalogado e 
que obrigou a reformular a coloca-
ción da tubaxe para poder conser-
valo. Tamén aquí debemos destacar 
que se están a facer o separativo 
das redes de pluviais e fecais para 
obtermos unha maior eficiencia na 
xestión dos residuos.

Tamén se están desenvolvendo a 
bo ritmo os traballos de mellora da 
calidade urbana no lugar dos Cun-
chidos en Lourizán que, lembremos, 
reciben un orzamento de 40.000€.

Por outra parte, no lugar da Granxa, 
en Mollavao, comezou a última fase 
do saneamento cun orzamento pre-
visto de 50.000 € ao tempo que con-
tinúan as obras tamén de colocación 
de tubaxes no Meán, en Lourizán 
(arredor de 100.000€) que van dar 
servizo ao que probabelmente é o 
máis importante núcleo sen servizo 
de saneamento nesta parroquia. As 
actuacións levadas a cabo en sae-
namento neste mandato van levar a 
rede a case o 95% da pobación de 
Pontevedra, un fito que non acada 
ningunha outra cidade galega. E a 
situación sería aínda mellor se a Xun-
ta do PP non tivese apalancado o 
millón de euros comprometido e que 
non se dá destinado á reparación do 
colector do Gafos.

En Salcedo, pola súa banda, co-
mezaron as obras de construción 

do novo parque infantil por valor de 
30.000€. Nótese que esta infraes-
trutura vai ubicada nunha parcela 
cedida pola Comunidade de Mon-
tes nunha parcela anexa á do futuro 
Centro Social e que en realidade es-
tamos ante a primeira actuación de 
urbanización deste contorno que vai 
ficar integrado coa devandita casa 
de cultura.

Por fin, destaquemos que xa foi 
aprobado pola Xunta de Goberno o 
proxecto da urbanización da praza 
do cruceiro do Cabaleiro (a praza 
diante do restaurante A Viuva), en 
Campañó por un valor de 170.000 €. 
No seu momento daremos máis in-
formación deste interesante proxec-
to de mellora da calidade urbana, 
valorización do patrimonio, calmado 
de tráfico e posta en valor da vida 
nas parroquias.

Erradicar os paraísos fiscais na UE e limitar os movementos de 
capitais cara aparaísos fóra da UE

CHAVES DO PROGRAMA 

OBRA IMPORTE
Rehabilitación do núcleo de Frieiro 60.000 euros
Rehabilitación do acceso ao 
Regueriño

240.000 euros

Rehabilitación integral da 
Gándara

300.000 euros

Mellora da calidade urbana nos 
Cunchidos

40.000 euros

Saneamento da Granxa 50.000 euros
Saneamento do Meán 100.000 euros
Parque infantil de Salcedo 30.000 euros
Mellora do contorno do cruceiro de 
Cabaleiro

170.000 euros

TOTAL 990.000 euros

RURAL
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MOBILIZACIÓNS E ACTOS POLÍTICOS

Anulación do Memorando de 
Entendemento, baixo os que se 
articulan os rescates bancarios

Concentración de 
Queremos Galego
Sábado 17 ás 12 da mañá 
na Praza da Peregrina

MANIFESTACIÓN
En apoio @s emigrantes 
retornad@s e estafad@s 
polas Preferentes
Pontevedra, sábado 10 ás 
11:30 h. Praza de Ourense 
(fronte á Ferraría)

CHAVES DO PROGRAMA ELECTORAL DO BNG
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ACTOS CULTURAIS

Suprimir calquera axuda comunitaria, 
directa ou indirecta, a espazos 
relacionados coa tauromaquia

O Concello de Pontevedra e a Comunidade de 
Montes do Salgueiral, na parroquia de Bora, ce-
lebra a cuarta edición das visitas guiadas lúdicas-
educativas sobre o rural galego e o seu patrimonio, 
que contará, un ano máis, coa participación dos 
veciños que abrirán as súas casas para achegar 
aos escolares ao lagar, alpendre, cortes, fornos...

A inmersión educativa no rural ten como obxetivo 
primordial achegar aos escolares o esforzo que se 
está a facer na recuperación dos entornos rurais e 
na protección do patrimonio en Almofrei.

Neste proxecto participan arredor de 200 rapaces 
de 2o, 3o e 4o de educación primaria durante va-
rias mañás do mes de maio. Os escolares levarán 
a cabo numerosas actividades que os achegarán 
á vida rural, coas súas costumes máis tradicionais 
que abarcan dende a recollida de cereais, a moída 
do gran e coñecer as partes que conforman unha 
casa tradicional do rural galego.

200 cativos coñecerán no 
Salgueiral o noso medio 
rural e o seu  patrimonio

Novos cursos na Casa Azul

Maio, un 
mes cheo de 
actividades 
a prol da 
lingua

No marco do proxecto municipal “A memoria das mulleres”, o 
sábado 10 de maio terá lugar un roteiro polos traballos e oficios 
das mulleres do antigo barrio mariñeiro da Moureira. O percorri-
do está conducido por Olga Conde e contará coa colaboración 
de alumnas do CIFP Carlos Oroza. A actividade dará comezo 
ás 11 horas no antigo lavadoiro do Peilán (na rúa Pelamios, 
fronte ao hotel Da Barca) e para participar é preciso inscribirse 
enviando os datos persoais (nome e apelidos e teléfono) ao 
correo electrónico patrimoniocultural@pontevedra.eu

A memoria das mulleres da Moureira
A Moureira, situada na beira do río Lérez, nace extramuros 
como arrabalde da cidade amurallada. O florecente barrio 
mariñeiro foi motor económico da vila durante varios séculos, 
tendo nos diversos oficios das súas mulleres unha achega 
indispensable. Baseado nalgunha das súas historias en pri-
meira persoa, o roteiro pon en valor o traballo feminino, re-
collendo a memoria viva das súas mulleres: as lavandeiras, 
as lañadoras, as descargadoras de sal, as atadeiras ou as 
vendedoras da praza.

Homenaxe a Ernestina Otero Sestelo, profesora e 
directora da antiga Escola Normal de Pontevedra
Xoves 29 de maio ás 20.30 h no Paseo de Montero Ríos, 
diante da antiga sede da Escola Normal
Intervencións de Carme Fouces, concelleira de Muller e Be-
nestar Social do concello de Pontevedra, Manuel Puga Perei-
ra, biógrafo e neto da homenaxeada,  Aurora Vidal Caramés 
e Clementina Vidal Caramés e Miguel Anxo Fernández Lores, 
alcalde de Pontevedra.
 
II Simposio A memoria das mulleres: 
A escola represaliada e resistente
Venres 30 (pola tarde) e sábado 31 (pola mañá) de maio na 
Casa das Campás
Relatorios de Anxo Porto Ucha, Raquel Vázquez Ramil, Xosé 
Manuel Cid, Xosé Álvarez Castro, María Victoria Martins, 
Carlos Velasco Souto

A memoria das mulleres

CHAVES DO PROGRAMA ELECTORAL DO BNG

A Concellaría de Benestar Social ven de abrir o pro-
ceso de inscrición para seis novos cursos na casa 
azul, catro deles dirixidos á poboación en xeral (Crea 
o teu blog, Picasa, Habilidades sociais e manipula-
dor de alimentos.), un á terceira idade (Tablets, Ipods 
e outros aparellos de hoxe ) e outra para traballado-
res e traballadoras en activo que desempeñen tare-
fas de atención ao público (Lingua de signos para 
atención ao público).

A Concellaría de Nor-
malización lingüística 
preparou para o mes 
de maio un intenso pro-
grama de actividades 

lúdicas para dinamizar o uso da nosa lingua. 
Podes consultar toda a programación en: 
http://www.pontevedra.eu/actualizate/medio-cento-
de-actividades-en-maio-mes-da-lingua

http://www.pontevedra.eu/actualizate/medio-cento-de-actividades-en-maio-mes-da-lingua
http://www.pontevedra.eu/actualizate/medio-cento-de-actividades-en-maio-mes-da-lingua


Pontevedra

Poio

Caldas

Acto coa mocidade. Sábado 10 ás 19 h. na Praza da Peregrina, con Demetrio 

Gómez, Alberte Mera e Isabel Risco

Acto Sindical-CIG. Mércores 14 ás 11:30 h. no Pazo da Cultura, con Xavier 

Aboi, Miguel A. Fdez. Lores, Xavier Vence e Ana Miranda

Sábado 10 ás 21 h. no auditorio, 

Sábado 17 ás 17:30 h. diante do auditorio (Acto coa mocidade)

Luns 12, ás 20:30 h. no CASAL De FeRReIRóS

Mércores 14, ás 20:30 h. no local da Comunidade de Montes de COMBARRO, 

Xoves 15, ás 20:30 h. no local social de CAMPeLO

Domingo 18, ás 12:45 h. no Centro Social Xaime Illa de RAXó

Luns 21 ás 20:30  h. no Centro Social Xaime Illa de RAXó

Martes 22 ás 20:30  h. no Salón de Actos A ReIBOA

Pontecesures

Martes 13, ás 20:30 h. no Centro Social

Soutomaior

Xoves 15, ás 21 h. na Casa da Cultura de SOuTOMAIOR

Xoves 22, ás 21 h. na Casa da Cultura de ARCADe

Moraña
Domingo 18, ás 19:30 h. na Casa do Pobo de AMIL

Xoves 22, ás 21 h. na Casa da Cultura

Ponte Caldelas

Martes 20, ás 20:30 h. no Colexio Público

Barro
Mércores 21, ás 21 h. na Biblioteca Pública

na comarca


