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DÍA DA PATRIA GALEGA

Nos últimos anos, coa escusa da mal cha-
mada crise económica, as mozas e mozos 
galegos vimos sufrindo fortes ataques. A 
estafa á que nos condenaron a banca e o 
PPSOE roubounos o futuro.

As estudantes vimos como se privatiza o 
ensino a mans desa elite que está con-
vencida de que non somos todos iguais e 
que por tanto non merecemos o mesmo. 
Por iso, botan aos nosos compañeiros da 
universidade porque non poden pagar a 
matrícula, xa que se reducen as bolsas e 
se endurecen as condicións para conse-
guilas.

Somos conscientes da desigualdade que 
sofre o ámbito rural e as mozas que viven 
nel, que teñen que percorrer varios quiló-
metros cada día para chegar ao seu cen-
tro de ensino, no que, moitas veces, non 
poden estudar o que eles quixeran porque 
coa escusa dos recortes redúcese a oferta

Temos un 50% de paro xuvenil e nos úl-
timos 5 anos 100.000 mozas e mozos 
foron forzados a marchar do noso país, 
como fixeron os nosos pais e os nosos 

avós. Os poucos que conseguen traballo 
viven na precariedade e na explotación.

As que falamos a lingua propia do noso 
país, vemos como a discriminación que 
sofre o noso idioma se endurece co paso 
do tempo.

As mozas vemos como o dereito a vivir en 
liberdade se nos está sendo negado. O 
Partido Popular, apoiado pola Igrexa Cató-
lica e os sectores máis retrógrados da so-
ciedade, aplican unha lexislación machista 
e rancia que non nos permite decidir sobre 
os nosos corpos.

E non digo todo isto por afondar neste 
panorama que podería ser desolador, se-
nón para amosar as razóns que fan que o 
noso compromiso sexa inaprazábel.

É posíbel que exista un ensino público e 
de calidade ao que todas as estudantes 
teñan acceso. Que se pule polo medio ru-
ral. Que poidamos ser galegofalantes con 
toda normalidade. Que se nos ofrezan tra-
ballos fóra da explotación e da precarieda-
de. Que non existan os abortos clandesti-

Por unha Galiza Nova
Intervención de Sabela Bará no acto político do BNG 
en Soutomaior con motivo do Día da Patria Galega
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DÍA DA PATRIA GALEGA

nos, á discriminación e á marxinación e 
que os dereitos sexuais e reprodutivos 
estean garantidos. 

Ante todos os fortes ataques que sufri-
mos día tras día, debemos erguer a nosa 
voz para estar presentes.

Queren desmobilizarnos e convencer-
nos de que non nada máis alá desta 
estafa á que nos condenaron. O certo 
é que hai esperanza e hai futuro se as 
mozas e mozos somos quen de seguir 
adiante, organizarnos e ter voz. Se par-
ticipamos en política, nesa política que 
algúns intentan desprestixiar día tras día 
para que quede nas súas mans, se for-
mamos parte das asociacións do noso 
entorno, se nos mobilizamos na rúa, se-
remos quen de construír o país que nos 
queremos e necesitamos. Temos que 
demostrar que non estamos dispostas a 
aturar máis!

E toda esta loita ten que ser dende o 
país, en chave nacional, porque non se-

remos libres ata que nos deixen elixir a 
nós sobre o noso. Necesitamos romper 
as cadeas e amosar que temos patria 
e estamos dispostos loitar por ela. De-
bemos vernos en Rosalía, en Castelao, 
en Bóveda, en tantos homes e mulleres 
que mesmo deron a vida pola defensa 
de Galiza.

A mocidade deste país ten que estar 
presente neste momento histórico. Te-
mos moitas razóns para ser insubmisas 
e rebelarnos. Amosemos que somos 
quen de loitar por Galiza e mantela viva!

As mozas e mozos estamos presentes. 
Ergamos o noso berro. Queremos mu-
dalo todo e loitar por unha Galiza Nova!
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DÍA DA PATRIA GALEGA

en imaxes
O DÍA DA PATRIA
O Día da Patria Galega volveu máis unha vez a demostrar a capacidade de mobilización e a forza 
do nacionalismo galego. Miles e miles de homes e mulleres ateigaron as rúas de Compostela nunha 
xornada de loita na que non faltaron nin as reivindicacións sectoriais nin a solidariedade internacionalista

Cabeceira da manifestación

Faixa do sindicalismo agrario

contra a represión sindical en Citroën En defensa dos emigrantes retornados

A loita do pobo palestino tivo unha especial 
relevancia na manifestación e nos discursos

Solidariedade co pobo escocés 
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PONTEVEDRA

Que o goberno de España anda a perseguir o Con-
cello de Pontevedra por aboar a paga extra de Nadal 
aos seus traballadores é algo que ninguén dubida. Non 
pode ser doutro xeito dende o momento que o Gober-
no de España, presidido polo “pontevedrés” Mariano 
Rajoi, so recurriu a paga extra de Nadal de Pontevedra.

Nesta altura xa tampouco niguén dubida que o Gober-
no de España tivo un cómplice necesario: Jacobo Mo-
reira Ferro, portavoz municipal do Partido Popular (ou 
cando menos portavoz de algunha das súas faccións). 
Non pode ser doutro xeito dende o momento en que o 
goberno de España só recurriu a paga de algúns traba-
lladores municipais: os que aparecían na parte do ex-
pediente que fotocopiou Moreira. Seica este foi un dos 
méritos para facelo presidente do PP de Pontevedra. 

Mais por se alguén aínda tiña algunha dúbida, agora 
vén outra vez o Goberno de España, por vía da súa 
subdelegación en Pontevedra, reclamar ao Concello os 
papeis para seguir a mallar nos traballadores munici-
pais, desta volta os que se ocupan da seguranza pú-
blica, tal e como se informou no anterior número deste 
Boletín Comarcal. Demostran que son preguiceiros, 
porque piden uns papeis que xa teñen e non se moles-
taron en ler; fica claro que son incompetentes porque 
non souberon con que documentos tiñan que traballar 
e non vos hai dúbida de que perseguen politicamente 
ao Concello de Pontevedra, porque utilizan todos os 
medios dos que dispón o Estado Español contra nós, 
dende a avogacía e a administración até os tribunais.

A pergunta agora é: por que se persegue ao Concello 
de Pontevedra e non a outros que fixeron cousas pare-
cidas? A propia subdelegación compensou a extra de 
“algúns” traballadores, así que non pode ser por iso. 
Ten que haber outro motivo. Próelles porque o Alcalde 
non agocha os seus obxectivos. Próelles porque de-
fendemos o país e os seus sectores produtivos. Próe-
lles porque non andamos con medias tintas. Próelles, 
en definitiva, porque o BNG é a ferramenta do povo 
galego para se liberar. 

Que fique clariño: por nós non vai quedar. Imos dar a 
batalla até o final e non vai haber nen subdelegados 
nen xuíces nen presidentes de goberno que nos boten 
para atrás na loita por vivirmos nunha Galiza máis xus-
ta. Nen coa extra de Nadal nen con todas as batallas 
que temos por diante.

As obras financiaranse 
con fondos municipais e co ARI

O Concello prevé investir 
1 millón de euros no Centro 
Histórico en 2015-2016

A extra de nadal, 
outra volta de torca

O goberno municipal de Pontevedra anunciou esta semana 
a previsión de investir arredor de 1.000.000 de euros no cen-
tro histórico no  periodo 2015-2016, através de actuacións 
financiadas pola ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (ARI) 
e por medio de fondos municipais. No programa de investi-
mentos inclúense -obras de reforma urbana na zona de Santa 
María, nas rúas Pratería Vella, Tristán de Montenegro, e Eira-
do de Álvar Páez : instalaranse novos servizos soterrados de 
saneamento, auga, cabo, gas, electricidade... e renovarase o 
pavimento das tres rúas, que está moi deteriorado

• Obras de reforma urbana na rúa Pasantaría, median-
te a renovación de servizos e do pavimento no treito com-
prendido entre o edificio de Facenda e o dos Sindicatos.

• Mellora da contorna do espazo arqueolóxico de Va-
lentín García Escudero: soterramento do transforma-
dor, novo peche perimetral, mellora do alumeado...

• Novos quioscos da Praza da Ferraría, con un dese-
ño máis respectuoso coa importancia histórica e social 
deste espazo

• Sinaléctiva informativa no centro histórico

O pasado mércores día 30, o concelleiro delegado do centro 
histórico, Luís Bará, mantivo un encontro coas asociacións re-
presentativas do centro histórico para informar das actuacións 
previstas e recoller suxestións da veciñanza que se terán en 
conta no desenvolvemento dos proxectos.
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O Concello de Pontevedra inicia no mes de setem-
bro o programa “+ Boavila” que se centrará na me-
llora da calidade urbana, a estética e a convivencia 
cidadá a través de actuacións no espazo público 
e privado. Estará xestionada polos concelleiros de 
Carmen Fouces, Anxos Riveiro e Luís Bará dado 
que os seus departamentos atopanse imbricados 
neste proxecto que se achegará ao centro urbano 
e a todos os barrios urbanos de Pontevedra para 
mellorar zonas verdes, predios e edificios, mobiliario 
urbano, medianeiras públicas...

Este “goberno dos pequenos detalles” como expli-
cou Carmen Fouces, tamén pretende promover a 
querenza polo barrio, polos espazos públicos, o or-
gullo de cidade e a autoestima. Este proxecto fixará 
prioridades e un calendiario para acometer plans de 
choque nos distintos barrios urbanos.

“+ Boavila” pretende fomentar a participación cida-
dá, coa corresponsabilidade e a interlocución con 
entidades representativas e a veciñanza coa convo-
catoria de xuntanzas por barrios e distintas zonas 
da cidade.

Segundo o tipo de actuacións están previstas as se-
guintes:

Mellora de vías urbanas

Que inclúe conservación e mantemento de rúas, 
beirarrúas, e prazas, continuación dos traballos de 
reparación de vías e espazos urbanos, atención a 
zonas específicas, alcorques e pintado e sinalización 
de viais

Parques e zonas verdes

Que inclúe parques e xardíns, zonas de xogo e de 
lecer, pequenos restos de zonas verdes e macetei-
ros e flores

Predios e edificios abandonados

Que inclúe terreos de titularidade pública: Costas, 
Fomento, Xunta, Deputación, Concello, terreos de 
titularidade privada: muros de peche, medianeiras, 
zonas de uso común de edificios e a Pontevedra 
ilustrada: muros e medianeiras.

Mobiliario urbano: cuestións estéticas, de 
funcionalidade, de accesibilidade...

Que inclúe bancos, papeleiras, sinais, farolas, bo-
lardos, aparcabicis, marquesinas, cadros de control 
semáforico, cabinas de teléfonos, sinalización verti-
cal, valados publicitarios e paneis informativos.

+Boa Vila
Un programa que mellorará a calidade urbana e estética de Pontevedra
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Novo ataque da Xunta a Pontevedra
Quere que o Concello invista máis de 40 millóns na sanidade privada

A Xunta de Galiza enviou ao Concello unha pro-
posta de convenio para, supostamente, ir avan-
zando na construción do hospital privado de Mon-
te Carrasco. Ese documento, que só pode ser 
cualificado como unha “nota de prensa política” en 
palabras do noso compañeiro César Mosqueira, 
concelleiro de Infraestruturas e Ordeación do Te-
rritorio, xa que non houbo ningún tipo de conver-
sas previas entre ambas as dúas administracións 
a respecto deste asunto.

A “proposta” da Xunta de Feijoo implica que o 
Concello urbanice todo o terreo que supostamen-
te ocuparía o hospital privado, é dicer, que leve 
a auga, que instale o saneamento, que suminis-
tre a electricidade e a fibra óptica e que constrúa 
rúas, espazos, etc. De todo isto xa está valorado 
o tendido eléctrico, que superaría o oito millóns 

de euros. Como mínimo, en total, estamos a falar 
dun investimento de entre 40 e 45 millóns de euros 
para o negocio da sanidade privada. E logo, reco-
llida de lixo, obrigatoriedade de manter transporte 
público e un longo etcétera de servizos.

A Xunta de Feijoo, resérvase a expropiación dos 
terreos, a dotación dos accesos e a xestión da 
construción do hospital privado.

Tal cantidade de millóns de euros é de todo pun-
to inasumíbel para o Concello, algo que sabe a 
Xunta, e, ademais, o documento está cheo de im-
precisións como as referencias ás competencias 
sanitarias da administración municipal, que son 
inexistentes. E non falemos xa de que o goberno 
galego paralisou a ampliación de Montecelo (para 
onde Pontevedra reservara catro millóns de euros) 
que hoxe permitiría termos un Hospital Único

Xa que logo, o goberno municipal entende que 
a Xunta pretende dar carpetazo a este proxecto, 
a menos que haxa algunha empresa privada que 
teña un interese inmenso no Monte Carrasco.

Nestas condicións só cabe unha resposta do Con-
cello de Pontevedra á Xunta de Galiza: negarse en 
redondo a aceptar esta proposta de convenio.

O Concello aboa 
parte da extra a todo o seu persoal 
Unha recente sentenza recoñeceu o dereito do persoal laboral do Concello de receber a parte da paga extra 
correspondente aos meses previos ao decreto do goberno de España.

A sentenza dá resposta a un recurso presentado polos traballadores e traballadoras no que o goberno mu-
nicipal non defendeu en ningún momento que non tivesen razón.

Unha vez emitida a sentenza, o goberno do BNG tomou a decisión de aboar esta parte da paga extra de 
Nadal non só ao persoal laboral senón tamén ao corpo de funcionarios e funcionarias, evitando así que 
tivesen a necesidade de acudir a un tribunal no que, con toda probabilidade, habían gañar como os seus 
compañeiros.

Noutra orde de cousas, este feito demostra a inxustiza cometida polo TSXG: se funcionarios e persoal la-
boral teñen dereito a cobrar unha parte da extra é porque non a cobraron antes, é dicer, porque cobraron 
unha paga de produtividade, tal e como está máis que recoñecido en todo canto documento se queira ler 
e analisar.
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O Concello pedirá a Fomento crear 
unha vía verde entre Pontevedra e Arcade
O Concello de Pontevedra solicitará ao Ministerio de 
Fomento a transformación en vía verde da antiga vía 
férrea entre Arcade e Pontevedra. O anuncio fíxoo 
hoxe o concelleiro Luís Bará, logo de facer unha va-
loración e resumo da situación das obras do Tren do 
Eixo Atlántico ao seu paso polo concello.

Cabe lembrar que actualmente, a antiga vía férrea 
entre Arcade, á altura da ponte sobre o río Verdu-
go, e a estación de Pontevedra deixou de ter uso 
para o transporte ferroviario de pasaxeiros e mer-
cadorías. Concretamente, o treito entre Arcade e 
Figueirido comeza a presentar un estado de aban-
dono e nalgúns puntos comeza a ser invadido pola 
maleza.

A transformación desta antiga vía nunha senda 
verde para uso peonil e ciclista permitiría crear 
unha nova infraestutura de aproximadamente 10 
km, aproveitando o trazado da vía férrea agora en 
desuso. No caso do treito entre Arcade e Figueiri-
do, o aproveitamento do antigo trazado sería doa-
do xa que discorre completamente separado do 
novo trazado do TAV. No caso do treito Figueirido-
Pontevedra caben dúas opcións: transformar en 
vía verde a antiga vía férrea, ou aproveitar as vías 
de servizo paralelas ao trazado actual. Consegui-
ríase así unha nova infraestrutura con grandes po-
tencialidades para:

•	 a mobilidade ciclista entre Arcade e Pon-
tevedra, como alternativa segura, saudábel e 
sustentábel á do tráfico a motor; co desdobra-
mento da avda de Vigo permitiría chegar des-
de Arcade até o parque de Campolongo nun 
percorrido duns 10 km.

•	 o uso recriativo pola posibilidade de conec-
tar con unha senda peonil a cidade de Pon-

tevedra, o ENIL do río dos Gafos-Tomeza, 
as salinas de Vilaboa, a illa da Insuiña, Ponte 
Sampaio e o paseo marítimo de Arcade.

•	 o uso turístico dunha vía verde de 10 km cun 
trazado paralelo ao camiño portugués a Com-
postela e que segue en grande parte do seu 
percorrido a traza da Vía Romana XIX.

A tranformación da vía férrea en vía verde tería un 
custo non moi elevado e un impacto moi positivo 
para a mobilidade e para a promoción turística da 
comarca, pola beleza e interese dos espazos cul-
turais e naturais que atravesa e cos que sería ne-
cesario conectala: ENIL do río dos Gafos-Tomeza, 
Vía Romana XIX e Camiño Portugués, Salinas de 
Vilaboa e CEPA da Enseada de San Simón, Illa da 
Insuiña ou de Medal en Ponte Sampaio e Ponte 
Medieval de Ponte Sampaio e Pontes do Ferroca-
rril entre Arcade e Ponte Sampaio, fábrica da Pon-
tesa, Illa do Castelo de Ponte Sampaio...

A previsión do concello de Pontevedra é dirixirse 
ao Ministerio de Fomento para que este treito da 
vía sexa desafectado do uso ferroviario e se desti-
ne a vía verde.

Pola súa parte, o alcalde de Pontevedra ten pre-
visto dirixirse persoalmente á Ministra Ana Pastor 
para interesarse por este proxecto.

Desde o concello tamén se fixeron xa xestións ante 
a Deputación de Pontevedra para o acondiciona-
mento da antiga ponte do ferrocarril sobre o río 
Verdugo, xa que a infraestrutura une dous conce-
llos e polo tanto estaría xustificada a intervención 
da Deputación.
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As obras de rehabilitación integral dos servizos de 
saneamento, abastecemento e rede de augas plu-
viais na praza de Galicia e en Andrés Mellado con-
tinúan a moi bo ritmo.

As obras das novas canalizacións comezaron o 
pasado mes de xuño e pretende correxir o impor-
tante déficit que existe na actualidade nos colecto-
res deste ámbito xa que teñen filtracións, atascos, 
desbordes dos pozos... e incluso, nalgunhas zo-
nas, a rede de augas pluviais está unida á rede de 
saneamento.

Para resolver todos estes problemas a Concella-
ría do Ciclo da Auga, da que é delegado o noso 

compañeiro Raimundo González, está a facer unha 
actuación integral en toda a praza cun orzamento 
de 372.000 euros e que poderá rematar no mes 
de outubro.

Instalaranse máis de 1.000 metros lineais de tu-
baxe, e reporanse 1.500 metros cadrados de beir-
arrúas, xa que toda a obra discurre pola beirarrúa, 
pero nos teitos nos que se actúe substituirase to-
talmente, xa que en zonas como Andrés Mellado 
ou a parte norte da praza de Galicia a beirarrúa é 
antiga.

Rehabilitación integral dos servizos na Praza de Galiza

O BNG pide sancionar a AUDASA polo prexuizo causado 
a miles de galegas e galegos atrapados nas peaxes 
O BNG vén de demandar no Parlamento Galego e no Congreso que AUDASA sexa sancionada polo prexuí-
zo ocasionado a miles de galegos e galegas que están a sofrer atascos quilométricos en diversas peaxes 
desta vía, ao incumprir a empresa, unha vez máis, as condicións da concesión que establece a obrigato-
riedade de abrir as barreiras cando as retencións superen os dous kilómetros. Non é a primeira vez que a 
empresa incumpre esta obriga por razóns de puro lucro, exclusivamente para facer caixa, nunha clara burla 
aos usuarios e usuarias que asisten impotentes á reiterada vulneración das condicións da contrata sen que 
pase nada.

O BNG considera urxente tomar medidas, e o BNG presentará iniciativas, tanto no Parlamento Galego como 
no Congreso, para que o Goberno central impoña a correspondente sanción a AUDASA.

É hora de que tanto a Xunta como o Executivo central se comporten como representantes públicos en de-
fensa do interese xeral en lugar de actuar como delegados da empresa, 

O BNG insiste na súa demanda de iniciar un proce-
so de rescate para a xestión pública destas vías de 
alta capacidade, coa finalidade última de que sexan 
integradas na rede viaria galega e acadar a súa gra-
tuidade para o usuario que, como contribuínte, xa su-
fragou o custe de construción destas infraestruturas.

Máis cara e pior servizo
No caso concreto da AP-9, -cuxas tarifas figuran en-
tre as máis caras de todo o Estado-, a súa xestión 
privada en mans de AUDASA ata o 2048 tras am-
pliación decretada polo Goberno do PP que presidía 
Aznar, duplicou as tarifas entre A Coruña-Vigo desde 2003, pasando de 10,28 a 15,35€, pese a que esta 
vía está amplamente amortizada, tal como reflicten os multimillonarios beneficios da empresa concesionaria 
que ascenden a 275 millóns de euros só desde 2008.

Desde 2007, ano anterior á crise, as tarifas do conxunto das autoestradas galegas subiron un 32%, pese a 
ser, na maior parte dos casos, a única alternativa para desprazarse para miles de persoas que cada día se 
teñen que desprazar por razóns laborais.
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Pontevedra encara o ecuador das festas do verán cun rotundo éxito de público nunhas actividades 
marcadas	pola	calidade	e	a	diversidade.	Atrás	ficaron	as	Festas	de	San	Benitiño,	O	Ricardo	Portela,	o	
cinema na lúa, as Festas do Santiaguiño do Burgo, o Festixeve, os concertos de Bandas de Música, o 
Festival Internacional de Jazz e Blues, o animatron, e os 15 bolos. 

E o mes de agosto arranca coa forza do Itineranta, as festas da Peregrina, Brinca na Praza ou a Festa do 
Demo	que	nos	guiarán	até	a	Feira	Franca	o	primeiro	fin	de	semana	de	setembro,	que	porá	fin	a	un	verán	
intenso, variado e participativo. 

Mais alén do aspecto puramente lúdico e festivo, as festas contribúen decisivamente á dinamización 
económica da cidade, especialmente do sector do comercio e da hostelaría, pero tamén nas máis de 120 
empresas e grupos de música e teatro que fan posíbel encher de actividade todo o verán pontevedrés. 
Gozade da cidade. Gozade da festa

UN VERÁN DE FESTA
DIVERTIMENTO E DINAMIZACIÓN ECONÓMICA

Itineranta: 
a forza dos espectáculos de rúa
Os días 5, 6 e 7 de agosto volve o Festival Itineranta é 
o primeiro festival de verán adicado aos espectáculos 
de rúa.

Música en directo, circo, animación a cargo dos grupos 
encherán por quinto ano consecutivo as rúas e prazas do 
centro histórico de Pontevedra, nun festival plenamente 
consolidado que sorprende pola súa orixinalidade e 
vistosidade. 

Grupos galegos como Troula Animación, Oludum do Coio 
e Manicómicos, españois como K de calle, Tiritirantes e 
Cal y canto, cataláns como Always Drinking Marching e 
Brincadeira e os portugueses Crassh amosarán os seus 
espectáculos e buscarán a compricidade do público



1111

PONTEVEDRA

Ás 22:30 h. na Praza do Concello

Ás 22:30 h. na Praza do Concello

Ás 21 h. concerto na Praza da Ferraría Ás 21 h. concerto na Praza do Concello

Ás 22:30 h. concerto na Praza do Concello

Ás 22:30 h. concerto na Praza do ConcelloÁs 22:30 h. concerto na Praza do Concello

Ás 22:30 h. concerto na Praza da Ferraría

Ás 22:00 h. Tabernas do Centro Histórico
Ás 22:00 h. Tabernas do Centro Histórico

Ás 22:30 h. concerto na Praza da Ferraría
Ás 22:30 h. concerto na Praza da Ferraría

Ás 22:30 h. na Praza do Concello

ÁS 21 h. na Praza da Ferraría, concerto man 
a man entre as bandas de música de Salcedo e 
Pontevedra 

LOVE OF LESBIAN
Ás 22:30 h. na Praza do Concello,

SÁBADO 9
SOzIEDAD ALkOHOLICA 
+ VOrtEX

DOMINGO 10
DUNCAN DHU

LUNS 11
BANDAS DE MÚSICA DE 
SALCEDO E PONtEVEDrA

MArtES 12
A rODA COA BANDA DE 
MÚSICA DE PONtEVEDrA

MÁXIMA FM

MILLADOIrOEFECtO PASILLO

BLACk StONES

CANtOS DE tABErNACANtOS DE tABErNA

MÉrCOrES 13
FEStIVAL INFANtIL: A nena 
e o grilo nun barquiño

XOVES 14
BANDA DE MÚSICA 
DE SALCEDOVENrES 15

FEStIVAL DE COrAIS

CONCERTOS



17 DE AGOSTO
DÍA DA GALIZA MÁRTIR
HOMENAXE INSTITUCIONAL DO CONCELLO DE POIO
Ás 13 h. diante no Monumento a Alexandre Bóveda na Caeira, coas 
intervencións de membros da familia, Fundación Castelao, Fundación 
Bóveda e do alcalde de Poio, Luciano Sobral.

ACTO POLÍTICO
Ás 20 h. diante no Monumento a Alexandre Bóveda na Praza de Curros 
Enríquez, coas intervencións de Eva Villaverde, concelleira en Moraña 
e membro da Executiva Nacional do BNG, e Luís Bará, concelleiro en 
Pontevedra e instrutor do expediente que nomeou  Fillo Adoptivo e lle 
otorgou a medalla ouro da cidade a título póstulo a Alexandre Bóveda.


