
01
M A I O
2 0 1 2

bngcoma rca l
BOLETÍN INFORMATIVO QUINCENAL DA COMARCA DE PONTEVEDRA

Nº62.  5  de  decembro  de  2014

Páx 2-4
PONTEVEDRA
Entrevista con Lores

Páx 5-6
PONTEVEDRA
Entrevista con Anabel Gulías, 
candidata nº 2

Páx 7-9
PONTEVEDRA
Candidatura do BNG

Páx 10
PONTEVEDRA
Conclusións da Iª reunión de 
traballo da candidatura

Páx 11
PONTEVEDRA
•	 Obras no Gorgullón
•	 Rematada a Iª Fase 

da subida á Igrexa en 
Mourente

Páx 12-13
PONTEVEDRA
Discurso de Lores no acto de 
homenaxe aos concelleiros 
e funcionarios represaliados 
polo franquismo

Páx 14
POIO
Vence reclama o saneamento 
da ría e a etiquetaxe do 
marisco galego

Páx 15
BARRO
•	 Terreos colexio
•	 Incentivos a empresas

Páx 12
CONTRACAPA
A ONU premia a Pontevedra 
polo seu modelo de cidade

Despois de toda unha vida dedicada á defen-
sa inquebrantábel de Galiza e da súa liber-
dade, o pasado 29 de novembro deixounos, 
aos 89 anos de idade, o noso compañeiro 
Francisco Carballo. 

Quen tivemos a honra de compartir con el 
amizade e militancia sabemos da súa entre-
ga, do seu compromiso, da súa formación e 
da súa extraordinaria capacidade de traballo, 
sempre ao servizo de Galiza e da súa liber-
dade.

Coa morte de Francisco Carballo, Galiza per-
de un dos historiadores máis importantes do 
século XX, unha persoa que traballou arreo 
para liberarnos dunha historia imposta e 
coñecer a propia historia de Galiza, dunha 
Galiza como nación, dun nacionalismo de 
clase, que só se pode construír co esforzo 
de todas e cada un de nós, como colectivo, 
como pobo.

Francisco Carballo afirmaba que vivía, ama-
ba e apreciaba a política e estaba en contra 
dos que desvalorizaban a política, porque é 
a ferramenta imprescindíbel para a trans-
formación social deste país. E neste sentido, 
coherente sempre co seu pensamento, axu-
dou ao BNG desde o seus inicios, poñendo o 
seu grao de area para afortalar esta orga-
nización e para facela máis eficaz, política e 
socialmente.

Nos vindeiros días teremos a oportunidade 
de renderlle, a título póstumo, unha mere-
cida homenaxe, con Maceda e Marín como 
cerarios. 

Sábado 13 (enterro en Maceda)

Sábado 20 (homenaxe en Marín) 

Sábado 27 (homenaxe en Maceda).
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Que foi o que che empurrou a presen-
tarte outra vez para as Municipais do 
2015?
Presentámonos un equipo, unhas 
ideas, un programa, e tamén me 
presento eu, pero todo vai xunto; se 
tivesen fallado as ideas ou o equipo 
eu non estaría nin coa ilusión nin cos 
gañas que teño agora, que me atopo 
no mellor momento da miña vida en 
canto a entusiasmo e seguranza no 
labor municipal.

Pero todo cansa e xa son moitos 
anos...
En todos os aspectos da vida, cansa 
o que non gusta, aquilo co que non se 
está comprometido. Todos coñecemos 
a médicos, empresarios, funcionarios, 
traballadores que con moitos anos de 
profesión teñen cada vez máis entu-
siasmo e o fan cada día mellor; e, pola 
contra, outros que están queimados, 
cansados, case antes de empezar as 
súas traxectorias. Non é un problema 

de tempo nin de dificultade, senón de 
ilusión, de identificación, de entusias-
mo, e a min Pontevedra cada día me 
namora máis. Non esaxero nada cando 
afirmo que estou no mellor intre.
Pareces estar convencido de que a 
experiencia na vida pública é positiva?
Pois claro!. Ninguén aceptaría que o 
operase un médico inexperto nin que 
lle arranxase a casa un albanel sen 
experiencia ningunha; a xestión pú-
blica non é diferente aínda que haxa 
quen queira vender o contrario. É unha 
desgraza que se desvalorice o que é 
común, o que nos afecta a todos e 
se pense que é algo que non ten va-
lor, que calquera serve para unha boa 
xestión pública. Pode servir calquera 
sempre e cando teña un período de 
preparación e formación, e, ademais, 
teña gañas e capacidade de aprender, 
de estar sempre aprendendo, sempre.

Como valorarías o feito até agora?
En 1999 presentámonos lanzando un 

reto aos veciños e veciñas de Ponte-
vedra que consistía en pór en valor 
as nosas enormes potencialidades e 
buscar un camiño proprio, un modelo 
proprio. Recollendo achegas de outras 
cidades, aprendendo de todas as fon-
tes, mais definindo un modelo proprio 
que se correspondese coas nosas po-
sibilidades e características. Acadou-
se, lográmolo e a unha velocidade ele-
vada. Hoxe Pontevedra é un referente 
en moitas áreas de política municipal: 
mobilidade, seguranza viaria, calidade 
urbana, calidade rural, política de xu-
ventude, participación social cos Con-
sellos Territoriais, política de igualda-
de, cultura, proxección exterior, imaxe 
de cidade,..... 

De que estás mas satisfeito entre o 
feito nestes case 16 anos?
Dos cidadáns, do seu compromiso con 
Pontevedra. Case nada do que se aca-
dou podería ter sido posíbel sen a co-
laboración e compromiso dos veciños 

ENTREVISTA A MIGUEL ANXO FERNÁNDEZ LORES

“Pontevedra 
cada día namórame máis”

PONTEVEDRA, A CIDADE ALTERNATIVA
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e veciñas de Pontevedra. Mira, unha 
persoa, un equipo pode ter moi boas 
ideas, pero se non conta coa colabo-
ración dos veciños e veciñas, fraca-
sará. Cantas iniciativas similares ás 
que impulsamos en Pontevedra re-
mataron en fracaso ou semifracaso? 
Moitas, demasiadas, e sempre foi por 
non contar coa colaboración cidadá, 
uns apoiando e outros coas súas críti-
cas construtivas. Os obstrucionistas, 
os destrutores, os negativistas foron 
moi poucos en Pontevedra, unha mi-
noría moi minoritaria e, basicamente, 
por razóns ideolóxicas.

Ao teu parecer, en que punto está 
Pontevedra nestes momentos?
A nivel social e laboral mal, moi mal. 
As decisións de Bruxelas e Madrid, 
coa conivencia da Xunta, están dete-
riorando as condicións económicas 
e de servizos públicos até extremos 
impensábeis. Un ataque frontal, un 
roubo en toda regra dun sistema que 
teño catalogado varias veces como 
cruel e corrupto. E o curioso do caso 
é que a mesma dereita política de 
toda a vida, a que está destrozando a 

nosa sociedade, ande en Pontevedra 
aproveitando as nefastas consecuen-
cias das súas actuacións para atacar 
ao goberno local. Cousas veredes!!. 
Prohiben ao Concello, pola vía legal e 
económica, facer políticas activas de 
emprego e despois vén o PP local a 
dicir que o Concello non actúa contra 
o paro que o PP  provoca.

Este posicionameno teu xa é coñeci-
do, pero perguntaba sobre o ámbito 
local
Mira, a competencia entre cidades, 
entre vilas é dura, feroz. Todas queren 
acadar unha posición máis favorábel, 
ben definindo un modelo proprio ou 

copiando outros. Nesta situación non 
vale parar quieto; ou avanzas e a ci-
dade segue gañando posicións, ou, 
se paras, inmediatamente retrocedes 
posicións. Agora que Pontevedra ten 
unha posición relativamente boa, se-
ría un grande erro colectivo pensar 
que xa está, que hai que descansar e 
relaxarse; sería un erro tráxico pois 
nos faría perder inmensas posibilida-
des de futuro.

Poño un exemplo: canto turismo e vi-
sitantes temos gañado por ser un re-
ferente en calidade urbana? Bastan-
te. Canto podemos gañar no futuro? 
Moitísimo máis e chegar a ser unha 
potencia como destino turístico. Pero 
se paramos, pronto outras cidades 
van oferecer algo semellante a Pon-
tevedra e perderemos esta grande 
oportunidade.

Ou sexa, que de vivir de rendas nada 
de nada?
Sería un erro e unha irresponsabilida-
de. Pontevedra está, a nivel munici-
pal, nunha situación case de privilexio 
e non se pode perder a oportunidade 

de deixar de avanzar a toda velocida-
de, a canta máis mellor. Entendo que 
temos que adoptar novas medidas, 
consolidarse como unha cidade ver-
dadeiramente alternativa en todos 
os aspectos. Hai cidades polo mundo 
adiante, por exemplo Friburgo, que 
melloraron a súa riqueza e calidade 
de vida por ubicarse como cidades 
alternativas, cando teñen bastante 
menos avanzado que Pontevedra. 
Temos que ser máis ambiciosos que 
nunca e aspirar a converternos nun 
referente amplo e masivo. Dar un 
salto adiante definitivo.

Pero, polo que sabemos, Pontevedra 
xa é un referente?
Si e non; Pontevedra xa é un referente 
en sectores de profesionais e de per-
soas moi sensibilizadas coa calidade 
urbana e coa mobilidade alternativa. 
Pero para o grande público ibérico ou 
europeo, Pontevedra aínda non é su-
ficientemente coñecida. Temos feito 
algo moi difícil que é entrar nos cir-
cuítos especializados; pero queda o 
enorme reto de entrar masivamente 
no grande público e acadar os retor-
nos de todo tipo, en especial econó-
micos, para o que estamos en boas 
condicións, pero falla un grande pulo 
que teremos que dar no futuro inme-
diato. E terá que ser bastante rápido 
porque é un campo para o que están 

“Nunca sentín tanto apoio dos 
veciños e veciñas como agora”
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xa mirando outras cidades e zonas.
Se se quere en clave mais técnica, 
Pontevedra ten un moi bo posiciona-
mento estratéxico que sería un grande 
erro desaproveitar. Para evitar este 
perigo, hai que avanzar, dar pasos 
adiante, innovar, pero na mesma direc-
ción básica.

Todo isto parece razoábel, pero en que 
se pode concretar?
Nós cremos que son as ideas as que 
moven o mundo e non as actuacións 
concretas que só deben ser unha plas-
mación posíbel das ideas. Pero claro 
que temos moitas medidas concretas 
e vou a dar algúns exemplos: por pri-
meira vez na historia, case todas as 
parroquias de Pontevedra teñen bos 
centros cívicos e plans de parroquia. 
Encher de actividades de todo tipo, 
dinamizar todos os centros cívicos, é 
o reto do vindeiro mandato; por ou-
tro lado, facer realidade os plans é 
o seguinte paso. Cada parroquia terá 
as melloras que os veciños, colecti-
vamente, seleccionaron. Outro exem-
plo: se pretendemos converternos de 
verdade nunha cidade alternativa non 
é de recibo seguir queimando os resi-
duos orgánicos en vez de aproveitalos 
para facer abonos vexetais. E a infan-
cia, temos que avanzar en ser a cidade 
dos nenos, e punteiros en investiga-

ción e o medio ambiente, con medidas 
como os satélites,...

Pare, pare, como siga vai relatar todo 
un programa de goberno. Véselle en-
tusiasmado
Como non vou estar! Vexo a posibili-
dade real, toco coas mans a oportu-
nidade de darlle un pulo definitivo a 
Pontevedra. E todo a equipa do BNG, 
as concelleiras, os concelleiros e quen 
non o son, elaborando e aportando 
ideas, posibilidades, iniciativas de futu-
ro, contrastadas, pensadas e realistas. 
E os veciños e veciñas aportando, co-

laborando, esixindo solucións. Os es-
forzos teñen recompensa e o inmenso 
esforzo que fixen e fixemos coa rolda 
de, a día de hoxe, 25 Asembleas Ve-
ciñais, o contacto directo con moitos 
centos, miles de veciños, cargoume de 
positividade, de enerxía positiva.

Como valoraría este mandato munici-
pal 2011-2015?
Sen rumbo certo ningún vento é favo-
rábel e con rumbo certo sempre se 
avanza aínda que os ventos non sexan 
os mellores. Digo isto porque as difi-
cultades sociais e económicas foron 
enormes, pero o BNG sabía que rumbo 
seguir e demos superado as grandes 
dificultades; mentres tanto, o P.P., co 
vento teoricamente favorábel de ter 
os gobernos da Xunta e do Estado, 
naufragou, dividiuse, quedouse sen 
ideas, até se esqueceu da famosa ba-
lea. E o PSOE, tentando desmarcarse 
do BNG, fixo aflorar á luz pública to-
das as súas contradicións e divisións. 
Estamos agardando unha idea nova, 
unha aportación significativa de uns e 
outros.

Que opinión ten das Mareas e de Po-
demos?
Son dous asuntos diferentes. As cha-
madas mareas son unha táctica moi 
vella e moi usada por partidos políti-
cos con pouca presenza para aumen-
tar a súa implantación social e elec-
toral. Nesta caso, Esquerda Unida e 
Anova son os impulsores das Mareas 
como antes foron de AGE; como AGE 
está con moi serios problemas, cam-
bian de nome, pero segue a ser o mes-
mo, para ben e para mal.

En relación a Podemos, o espazo da 

socialdemocracia estatal sempre está 
exposto a cambios e substitucións; o 
PSOE non era case nada nos anos 70 
e foi potenciado e afortalado pola so-
cialdemocracia europea, especialmen-
te a alemá. Un pouco invento si que 
foi no seu momento. Agora Podemos 
aparece potenciado pola mediática 
madrileña e con vocación de substituir 
ao PSOE e anular a Esquerda Unida. 
Ese é o seu obxectivo e o seu reto. 
Algo parecido ao que aconteceu can-
do o PP anulou e substituíu á UCD; un 
cambio nunha das patas do bipartidis-
mo español.

As declaracións e postulados de Pode-
mos son case idénticos aos do PSOE 
de arredor do ano 1980. Historia coñe-
cida e repetida e, se chega a substituír 
ao PSOE, máis ou menos coa mesma 
evolución futura como a que tivo o 
PSOE dende 1980 até agora.

Na Galiza, pouco van aportar uns e ou-
tros.

ENTREVISTA A ANABEL GULÍAS

“Necesitamos gobernar sen ataduras 
para poder avanzar máis rapidamente”

“Vexo a posibilidade de darlle o 
pulo definitivo a Pontevedra”
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Que supón para ti ir en postos de saída 
na lista do BNG por Pontevedra?
A verdade é que supón moitas cousas e 
son difíciles de expresar. Tes moita ilusión 
por participares nun proxecto político 
transformador, recoñecido e valente, 
mais cando lle das a segunda pensada, 
dáste conta da responsabilidade que 
iso supón e as horas de traballo que lle 
vas ter que dedicar.Cando remata todo 
o proceso mental só che resta aceptar 
a encomenda con humildade e con 
moitas ganas de seguir traballando na 
túa cidade.

Que pode aportar a un equipo 
consolidado que leva gobernando 
desde 1999?
É difícil falar dunha mesma, ou polo 
menos a min fáiseme moi complicado… 
Podo aportar o que son. Unha moza 
de 33 anos que leva toda a vida en 
Pontevedra. Explícome, ao falares 
con moita xente recolles moitas ideas, 

recolles felicitacións e tamén críticas, 
recomendacións, suxestións…. Todo 
axuda a seguir mellorando o que hai. 
Intento sempre estar conectada coa 
realidade, penso que é o mellor na 
política. A min esa conexión vénme 
da man da xente que me rodea 
especialmente d@s meus amig@s, 
xente que non ten unha militancia activa 
mais si está activa e vixilante no proceso 
de transformación pontevedrés.

Como veciña, como percibe a 
receptividade ao proxecto de cidade 
promovido polo goberno de Lores?

Como veciña vivo impresionada o 
cambio día a día, porque día a día a 
cidade mellora. Pontevedra é a cidade 
posíbel, é a recuperación de espazos 
para a veciñanza. O cambio trascende 
máis alá do estético. Aí está a marca 
do BNG, modelo claro e avance paso 
a paso, anos loitando polo cambio. 
Lembro sempre as pegatas do  “bloque 
bloquea“… e agora 16 anos despois 
pensas: si que bloqueou, mais o desastre 
cara o que ía a cidade. E sendo honesta 
dáme moita alegría ter experimentado 
en primeira  persoa todo iso, desde a 
supresión da raíña das festas, a defensa 
da peonalización, as actuacións medio 
ambientais, a loita aínda vixente do 
traslado de ENCE ELNOSA… son horas 
e horas de conversas defendendo o 
modelo do BNG, agora chegaron os 
premios para a cidade, e neses premios 
a militancia do Bloque ten parte moi 
merecida pola valentía que supuxo 
arroupar o cambio. 

Militante nacionalista e licenciada en Ciencias Políticas e 
da Administración con mestrado en Desenvolvemento 
Local e Comarcal e cursos de doutoramento en 
Procesos Políticos Contemporáneos, Anabel Gulías 

Torreiro asume con ilusión a responsabilidade de ser a 
número 2 da lista do BNG ás eleccións municipais por 
Pontevedra.

ENTREVISTA A ANABEL GULÍAS

“Necesitamos gobernar sen ataduras 
para poder avanzar máis rapidamente”

“A mellor 
política é estar 
conectada coa 
realidade”
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Como viviches, a nivel persoal, 
o cambio experimentado en 
Pontevedra?
A nível persoal, e sendo militante 
nacionalista, é imposíbel non ter certa 
compoñente de orgullo. Primeiro, 
porque comprobas a capacidade 
do BNG para cambiar as cousas. A 
segunda, e no meu caso máis ao 
terme que desprazar por case todo o 
país por razóns de traballo, decátaste 
do importante que é ter claro o que 
queres para a cidade e o importante 
que é ter unha equipa solvente que 
debuxe día a día o cambio. Teño unha 
amiga que me dí que me cambia a cara 
cando chego pola tarde a Pontevedra, 
e é certo! Chego e baixo a tomar unha 
caña á Verdura, falas, das unha volta… 
e penso que gozada! Sempre hai que 
facer! 

Que ámbitos compre priorizar, ao teu 
ver, nun futuro goberno municipal?
Cómpre seguirmos traballando, 
seguirmos tecendo redes e 
construírmos unha cidade aínda 
máis democrática e participativa. No 
rural xa se deron os primeiros pasos 
cos consellos parroquiais e creo 
que a dirección que hai que seguir. 
Tamén quedan espazos e barrios 
nos que actuar, avanzarmos na 
atracción de estímulos económicos 
de investimentos que melloren esta 
situación pola que atravesamos, tamén 
volver a innovar en todos os ámbitos 
cultural, social, mellorar servizos e 
procurar novas infraestruturas que 
faciliten a vida, impulsar un novo 
modelo de xestión de residuos … 
cómpre en definitiva, priorizarmos o 

traballo en rede ou como di o alcalde, 
que despois de tantos premios 
internacionais domina o inglés, o co 
working.!

En canto ao BNG, coidas que ese 
aumento da valoración da acción 
de goberno vaise corresponder cun 
maior apoio electoral?
Agardo que si, creo sinceramente 
que o mellor está por vir. Sería bo 
podermos gobernar en solitario, con 
maioría absoluta. Para iso debemos 
facer unha campaña boa que permita 
pór en valor todo o traballo feito mais 
que tamén descubra todo o que aínda 
está por chegar. Creo que é necesario 
que o BNG goberne sen ataduras, coido 
que é ese chanzo o que permitirá que 
Pontevedra avance a un ritmo aínda 
máis rápido.

-Que botas en falta na cidade que poda 
ser solucionado desde un goberno 
municipal?
Boto en falta ferramentas para actuar 

directamente contra as maiores 
agresións que se cometen contra 
a clase traballadora deste País. As 
competencias municipais son escasas 
e delimitadas para a actuación política 
neste eido e cando propós medidas 
alternativas o sistema vén por ti para 
que non servas de exemplo. Venme 
á cabeza o caso da paga extra d@s 
traballador@s públic@s. O BNG de 
Pontevedra é pioneiro neste tipo de 
actuacións que se revelan contra 
un sistema cruel e corrupto e fixo 
un esforzo titánico para explicar 
as consecuencias deste modelo 
económico. Oxalá tivésemos máis 
marxe para traballar mais mentres 
non sexa posíbel centraremos 
esforzos en protexer á xente das 
envestidas da Xunta e do Estado.

De gobernar catro anos máis, que 
propostas defenderás con maior 
entusiasmo?
Eu estou ao dispor do BNG para 
faceres o que mellor conveña e 
defenderei todas as propostas co  
mesmo entusiasmo porque creo que 
só a defensa integrada do mellor para 
Pontevedra é chave para obter esa 
maioría absoluta imprecindíbel, sego 
a filosofía co working de Lores! Xa 
demostrou que funciona.

“Queremos construír unha cidade 
máis democrática e participativa”
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1. Miguel Anxo Fdez. Lores
Médico de profesión, milita no 
nacionalismo dende moi mozo e no 
BNG dende a Asemblea de Riazor. Foi 
concelleiro en Samos antes que en 
Pontevedra, onde entrou na corporación 
no 1987. Sempre traballou na sanidade 
pública e ten o seu posto de traballo 
no Ambulatorio Virxe Peregrina. Miguel 
é o mellor alcalde que nunca tivo 
Pontevedra.

3. Demetrio Gómez Xunqueira
Licenciado en Filoloxía e profesor de 
ensino secundario no IES de Ponte 
Caldelas, incorporouse ao equipo de 
Lores e o BNG a finais do ano 2000 para 
desempeñar varias funcións no goberno 
municipal. Actualmente é concelleiro de 
xuventude e normalización lingüística 
e coordenador do rural. Xestiona 
directamente as parroquias de Marcón, 
Tomeza, A Canicouva, Ponte Sampaio, 
Salcedo e Lourizán.

5. Luís Bará Torres
Ten dúas licenciaturas en filoloxía e o 
seu posto de traballo no IES Torrente 
Ballester de Pontevedra. No equipo 
de Lores, ao que tamén se incorporou 
no 95, exerce como concelleiro de 
patrimonio histórico e mobilidade, así 
como coordenador do ámbito urbano. 
Actualmente está intensamente 
comprometido con traballos de 
recuperación da memoria histórica, 
nomeadamente na Asociación A 
Regaduxa.

2. Anabel Gulias Torreiro
Esta pontevedresa de 33 anos é licenciada 
en Ciencias Políticas e da Administración 
con mestrado en Desenvolvemento Local 
e Comarcal e cursos de doutoramento 
en Procesos Políticos Contemporáneos. . 
No eido laboral conta con experiencia en 
alta dirección de empresas tanto públicas 
(foi xerente do Leader para a comarca 
Deza-Tabeirós) como privadas, xa que 
actualmente é a xerente de Sermos Galiza. 
Goza de experiencia institucional por ser 
concelleira do BNG en Forcarei.

4. Carme da Silva Méndez
Licenciada en Química na Universidade 
de Compostela, incorporouse ao equipo 
de Lores aínda na oposición. Traballou no 
ensino, foi deputada no Parlamento de 
Galiza e, nesta altura, é unha especialista 
de nível internacional en accesibilidade e 
na xestión dos servizos que debe prestar 
un concello (saneamento, auga e lixo). 
Arestora é a concelleira responsábel de 
Protección Cidadá, Servizos e Festas.

6. César Mosqueira Lourenzo
O Alcalde Lores dixo del que é “o cerebro 
e o motor do grupo municipal” ao 
que se incorporou no ano 91 e no que 
agora é concelleiro de infraestruturas e 
coordenador. En realidade leva a traballar 
no BNG dende que foi fundado. Mosqueira 
é un especialista en seguranza viaria, 
accesibilidade e deseño urbano recoñecido 
a nível internacional. 
Posúe dúas licenciaturas, en Matemáticas 
e Pedagoxía, e o seu posto de traballo 
como catedrático no IES Valle Inclán.

A candidatura do BNG
a mellor equipa para Pontevedra
O Alcalde Lores presentou estes días a equipa que o vai acompañar na tarefa de conseguir que Pontevedra 
dea o maior salto adiante da súa historia.

A listaxe de Lores está formada por un grupo de homes e mulleres que conxugan experiencia, ilusión, gañas 
de traballar, amor por Galiza e Pontevedra e, sobre todo, un compromiso enorme con este proxecto de 
cidade que recibe premios internacionais e mellora a calidade de todos e todas.

Velaí tendes ás persoas que van representar ás veciñas e veciños no goberno de Pontevedra.
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11. Pilar Comesaña Hermida
Traballadora da sanidade pública e, 
antes de exercer como concelleira, 
estivo vencellada ao movemento 
veciñal. Dende o 2011 é a concelleira 
delegada das parroquias de Lérez, Alba, 
Cerponzóns e Campañó, nas que fixo un 
grande traballo. Tivo o seu último posto 
de traballo no Centro de Saúde de Lérez 
onde se xubilou recentemente.

13. Henrique Juncal Tilve
Veciño de Salcedo e traballador da 
Telefónica, fai parte da directiva da 
Xunta de Montes da súa parroquia, 
a mesma que derrotou á BRILAT e 
recuperou o monte para beneficio do 
pobo. 

15. María Xosé Abilleira Novo
Presidenta a Asociación de Veciños 
San Bieito de Lérez, a súa parroquia 
natal. Actualmente está en paro logo 
de desempeñar o seu traballo como 
administrativa en varias empresas.

12. Alberte Oubiña Piai
Aos seus 23 anos, este graduado en 
Relacións Laborais cun master en 
Profesorado de ESO e Bacharelato é o 
Responsábel de Organización de Galiza 
Nova en Pontevedra e fai parte da 
executiva nacional da organización da 
mocidade nacionalista. Alberte é natural 
de Pintos, en Marcón, onde colabora co 
movemento asociativo da parroquia. Igual 
que a maioría da mocidade galega, está 
en paro.

14. María Rodríguez Martínez
Esta profesora nada en Pontevedra é 
actualmente delegada de CIG Ensino e 
traballa no sindicalismo nacionalista a 
tempo completo. Fai parte do consello 
local do BNG de Pontevedra.

16. Sebastián Filgueira Conde
Sesi é o propietario dunha pequena 
empresa familiar, Olbe, e membro da 
directiva de AEMPE. 

7. Anxos Riveiro Portela
Diplomada en Traballo Social. Dende 
que se incorporou ao equipo municipal 
de Lores no ano 1999 desempeñou 
varias funcións e sempre con amplo 
suceso. Nesta altura é a concelleira 
de cultura e traballa a pé de rúa nos 
bairros da cidade. 

9. Carme Fouces Díaz
Liicenciada en farmacia. Ensinante, ten 
o seu posto de traballo no IES de Cuntis. 
Foi delegada sindical da CIG Ensino antes 
de se incorporar ao equipo do BNG no 
concello no ano 2011 como concelleira 
de muller, servizos sociais e dos bairros 
urbanos de San Xosé, Campolongo e 
Mollavao.

8. Raimundo González Carballo
Catedrático de ensino secundario curtido 
na loita sindical do nacionalismo é 
licenciado en dereito e económicas. El é o 
portavoz do BNG e do goberno municipal e, 
desde o ano 99, o encarregado da facenda 
do concello, é dicer, o principal responsábel 
da moi boa situación económica das arcas 
municipais. O seu posto de traballo está no 
IFP da Xunqueira.

10. Vicente García Legísima
Licenciado en dereito, é o home que 
derrotou a ENCE coa APDR. Segue a 
traballar como avogado e, como no resto 
da súa vida, a estar comprometido co 
nacionalismo galego. Neste o seu primeiro 
mandato, adicouse a labores internos do 
concello (patrimonio, persoal, servizos 
xurídicos) nos que se gañou o respecto 
de todos polo seu traballo minucioso e 
concienzudo.
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17. Diana Rodríguez Regueira
Traballadora da CIG onde dirixe a 
federación comarcal de servizos, tamén 
se puxo á fronte dun grupo de homes 
e mulleres de Tomeza para volver pór 
en marcha a Xunta de Montes da que é 
Presidenta.

21. Mariña Pérez Vidal
Esta moza de 23 anos, natural de 
Meaño e militante de Galiza Nova, vive 
en Pontevedra onde estuda Belas Artes. 
Ela é delegada do alumnado da súa 
faculdade.

19. Eva Barreiro Lamas
Veciña do bairro de Monte Porreiro onde 
fai parte das directivas da ANPA do 
colexio e da Asociación de Veciños.

23. Leonor González Preito
Nené foi presidenta da APDR e é unha 
loitadora incansábel pola recuperación 
da nosa ría.

25. Lola Dopico Aneiros
Directora da exitosa Escola de Deseño 
e Moda da Galiza (ESDEMGA) fixo parte 
do equipo de Lores entre os anos 2007 
e 2012 e foi unha excelente concelleira 
de cultura e muller. Esta militante do 
Bloque tivo que deixar a primeira fila 
da política para atender á súa carreira 
profesional e familiar.

18. Vitor Almeida Rodríguez
Traballador da construción, delegado 
sindical da CIG. Veciño da Avda. de 
Vigo, é unha peza insustituíbel no 
traballo diario tanto no BNG como no 
asociacionismo co que colabora arreo.

22. Fernando Vieitez Vieitez
Presidente da Asociación de Amigos 
de Campo Longo é, quizais, a persoa 
que mellor coñece a historia do seu 
bairro. Actualmente está implicado nas 
competicións locais de petanca e na 
posta a punto do novo centro do social 
do antigo edificio da ONCE.

20. José Mª Domínguez Rei
Aos seus 28 anos, Chechu é o xerente 
do Hotel Campaniola sito na súa 
parroquia de Campañó. Membro da 
ACD de Campañó

24. Miguel Filgueira Touriño
Miguel é nacionalista do Bloque e 
cooperativista no Colexio Abrente 
onde exerce como mestre dende 
que os traballadores se fixeron 
cargo da empresa. Foi directivo da 
Asociación Galega de Cooperativas 
Sinerxia e, como empresario, é 
coproprietario do camping Os Fieitás. 
Incorporouse ao equipo municipal 
de Lores neste mandato e foi o 
encarregado da xestión da canceira 
e o transporte público, mais, sobre 
todo, fixo un extraordinario traballo 
como concelleiro das parroquias de 
Verducido, Santa María, Xeve, Bora 
e Mourente. Deixa o concello para 
atender o seu traballo.
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A candidatura do BNG xa traballa a todo ritmo

PONTEVEDRA, A CIDADE ALTERNATIVA

Obxectivo: 
Dar un salto adiante na democracia directa, na participación social 
e na democratización na toma de decisións.

Antecedentes: 
Temos fomentado ao máximo posíbel a participación social na 
toma de decisións a traveso dos Consellos Territoriais de Parro-
quias, Consello da Feira Franca, Consello da Muller, Noites Aber-
tas, etc. e mediante asembleas veciñais sobre as actuacións que 
afectaban ao seu barrio, lugar ou parroquia. Pero as limitacións 
do marco normativo e a composición da Corporación puxeron 
límites a esta vocación do BNG como puido suceder cos Orza-
mentos Participativos e outros aspectos, como as limitacións de 
competencias dos Consellos Parroquiais.

Idea e proposta para o vindeiro mandato: 
Simplificar ao máximo a estrutura administrativa do concello e adi-
car mais concelleiros/as á atención xeográfica para poder atender 
mellor as demandas, darlle a máxima relevancia as delegacións 
territoriais, constitución de consellos territoriais nos barrios, orza-
mentos participativos.

Propostas  concretas: (pendentes de ampliar, concretar e ma-
tizar no proceso de elaboración do Programa)

• Constitución de Consellos Territoriais en todos os barrios e 
parroquias.

• Aumento ao máximo das competencias sobre as que teñan 
capacidade de decisións os Consellos Territoriais e Sectoriais. 

• Presenza de todos os Grupos nas Mesas de Contratación.
• Presenza dos Grupos Políticos nos Tribunais Selectivos 

para provisión de postos de traballos públicos.
• Aumento dos concelleiros/as adicados á atención dos veci-

ños (ao máximo dentro das posibilidades que ofreza o nú-
mero de Concelleiros/as que academos).

• Aumento das Asembleas Veciñais para tratar os asuntos que 
poidan afectar aos veciños de calquera ámbito.

• Presenza dos Grupos da Oposición na Xunta de Goberno.
• Orzamento Participativo.
• Mellora e axilización dos procedementos de relación cos cida-

dáns en todos os ámbitos: escrito, electrónico, ..

Este primeiro mércores de decembro, só catro días despois de 
recibiren a confirmación do Consello Nacional do Bloque, reuniu-
se o equipo que vai acompañar ao Alcalde Lores para comeza-
ren o traballo e iren perfilando as principais liñas programáticas.
A xornada xirou arredor dos procesos de participación de veci-
ños e veciñas no deseño e na toma de decisións os proxectos 
que se desenvolven desde o Concello. 

Como sinalou o Alcalde: “A democracia directa está no ADN do 
BNG”. Efectivamente, desde a chegada do Bloque ao concello, 
afondouse na posta en práctica deste tipo de procesos demo-
cráticos a través de métodos diferentes. Os consellos parro-
quiais son unha das formas máis depuradas e coñecidas, mais 
non son o único. Lores referiuse tamén ás Noites Abertas, que 
se revitalizaron grazas á participación das mozas e os mozos 
en asembleas e deseño, e ao Consello Aberto da Feira Franca 
que toma decisións imprescindíbeis para que esta sexa a festa 
urbana máis exitosa de toda Galiza.

A respecto disto, destacouse que o feito até o de agora non 
é abondo: “podemos negociar o programa das Noites Abertas, 
da Feira Franca, do Centro Social de Salcedo ou de cada obra 
porque non teñen que ir ao Pleno, mais se non temos maioría 
suficiente, hai asuntos aos que non pode chegar a democracia 
directa”, sinalouse na xuntanza.

“Non podo negociar o orzamento cos veciños e veciñas se logo 
vou ter que pactar con outro grupo político. Necesitamos unha 
maioría suficiente, fanos falla brazos abondos no Pleno para de-
fendermos alí os acordos aos que cheguemos por medio da de-
mocracia directa” sinalou Fernández Lores.

Temos a oportunidade de que Pontevedra dea un grande salto 
adiante e se convirta nun referente tamén na toma de decisións, 
mais para iso fai falla acadar unha maioría suficiente nas elecións 
de maio de 2015.

Conclusións da primeira reunión de traballo da candidatura
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Comezaron as obras que solucionarán os 
asulagamentos no Gorgullón

Rematada a 1ª Fase 
da subida á Igrexa de Mourente

O Concello de Pontevedra iniciou esta semana o proxecto de 
saneamento do río Gafos, coa renovación de toda a rede de 
servizos de abastecemento de auga potábel, de saneamento 
e de recollida de pluviais na rúa Gorgullón. Este proxecto ten 
un orzamento de 318.282,22 euros, procedentes do plan de 
investimentos da empresa Viaqua.

Neste momento os traballos localízanse na rúa do Muíño, pero 
tamén se estenderán á rúa Eduardo Pondal e ao Gorgullón.

O proxecto consistirá na substitución das canalizacións de 
auga potábel de fibrocemento por conducción dúctil. Tamén 
se dimensionará a rede de saneamento que pasará de ter 
tubaxes de 315 mm a 500mm e, especialmente os tubos de 
recollida de augas pluviais que son de 315 mm e de 400 mm 
segundo os lugares, e pasarán a 630 mm na rúa Gorgullón e a 
800 mm no entronque cara o río Gafos.
As augas fecais conectaranse co colector do Gafos, e as 
pluviais dirixiranse ao río.

Os traballos terán unha duración aproximada duns catro 
meses, aínda que esta previsión poderá variar en función das 
previsións meteorolóxicas.

Raimundo González, concelleiro delegado do ciclo da 
auga, explicou que con estas obras se solucionarán os 
asolagamentos habituais na rúa Gorgullón, dado que recibe un 
caudal de augas pluviais excesivo procedentes de toda a rúa, 
das perimetrais e tamén de Eduardo Pondal.

PONTEVEDRA, A CIDADE ALTERNATIVA

O Concello vén de rematar a primeira fase das obras de mellora 
realizadas na estrada de subida á igrexa de Mourente.

Cun investimento de 400.000 euros o proxecto contemplou 
o retranqueo de muros para a ampliación da estrada nalgúns 
puntos, a instalación de toda a rede de recollida de augas 
pluviais, así como unha pavimentación provisoria e a retirada 
de elementos obsoletos no trazado desta estrada.

Para a vindeira anualidade está previsto un segundo proxecto 
até completar un investimento total de 600.000 euros coa 

pavimentación definitiva da estrada, a implantación de 
medidas de seguranza viaria, sinalización horizontal e vertical, e 
a creación dun espazo para peóns nun dos laterais da estrada 
que estará ben diferenciado.

A obra contempla a 
renovación de toda a 
rede de servizos de 
abastecemento de auga 
potábel, saneamento e 
pluviais
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Homenaxe aos concelleiros e persoal 
municipal represaliados polo franquismo
Hoxe é un día grande na historia de Pon-
tevedra: un día de honra e de orgullo.

A Corporación municipal, unha repre-
sentación do persoal do Concello, e 
familiares das persoas represaliadas 
participan neste recoñecemento co-
lectivo a máis de 50 homes e mulleres 
relacionados co Concello que foron ví-
timas do golpe de Estado do 36 e da 
sanguenta Ditadura que veu despois.

Porque, efectivamente, a partir de xullo 
de 1936, o exército e os seus cómpli-
ces ideolóxicos e económicos impu-
xeron o terror, aniquilaron os avances 
sociais, decretaron a barbarie. O si-
lencio das cunetas e dos cemiterios, 
das tumbas sen nome. Despois do 
asasinato, o cárcere, as malleiras, as 
violacións... veu unha nova condena: 
as ameazas, as multas, os insultos, 
os castigos, o intento de aniquilamen-
to público. As familias dos rojos e/ou 
separatistas foron sinaladas co dedo e 
sometidas durante anos a unha perse-
cución implacábel que deixou fondas 
cicatrices físicas e psicolóxicas. Men-
tres os pro-homes do rexime amasa-
ban fortunas e recibían honores, as 
familias dos vencidos convivían diaria-
mente coa exclusión, co medo e coa 

amargura.

Tempo despois, na inmodélica 
Transición –aquel tempo de am-
nistía e de amnesia- proclamouse 
o esquecemento, unha inxustiza 
se cadra tan grande como a propia 
represión. Invocando palabras tan 
hororábeis como concordia e recon-
ciliación, prohibiron honrar as vítimas, 
recuperar os seus corpos, pronunciar 
os seus nomes. Mentres os mortos 
seguían nas cunetas e os crimes sen 
castigo, a memoria franquista campa-
ba nas paredes das igrexas, nos rótu-
los das rúas, na administración e no 
goberno.

Sabemos que non se pode cons-
truír o futuro dun concello, non se 
pode erguer un país sobre o es-
quecemento, sobre a ocultación do 
pasado. Sobre a derrota da humani-
dade e da democracia. Non se pode 
erguer nada novo sobre a ruína moral, 
sobre o ermo ético, sobre o somete-
mento, sobre o olvido.

Por iso en 1999 iniciamos unha 
xeira de coñecemento da verda-
de histórica e recoñecemento das 
vítimas. Lembro que no discurso de 

toma de posesión como alcalde fixe-
mos unha referencia explícita ao lega-
do da corporación anterior a xullo de 
1936 e dixemos que nos sentiamos 
enormemente honrados de continuar 
o pulo transformador encabezado 
por quen me precedeu no cargo nos 
tempos da II República: Bibiano Fdez 
Osorio Tafall e Manuel García Filgueira.

Ao longo de quince anos, dedica-
mos enerxías a recuperar a memo-
ria, a honrar as vítimas. A todas as 
vítimas do fascismo, desde as máis 
coñecidas, coma Alexandre Bóveda 
ou os dez do 12 de novembro, até 
todos e cada un dos obreiros e ma-
riñeiros asasinados impunemente nas 
cunetas e nas rías de Galiza.

Quixemos coñecer a verdade, saber 
de que mundo silenciado vimos, hon-
rar a memoria de quen tanto deu polo 
ben común.

Compre loitar contra o silencio, deixou 
escrito Manuel María. Non deixar de 
facelo nunca, porque aínda hai moitas 
persoas que honrar, moita memoria 
soterrada na que deitar luz.

Os avances nos estudos históricos –
sobre todo as investigacións de Xosé 
Álvarez Castro- permítennos coñecer 
en detalle os procesos represivos e as 
vítimas na comarca de Pontevedra. O 
traballo do persoal do arquivo municipal 
achegounos as actas nas que se reco-
llen os expedientes de depuración e as 
sancións. E a recollida de testemuñas 
para o programa A memoria das mulle-
res estanos dando a coñecer tamén a 
onda expansiva da represión, que alcan-
zou a unha grande parte da sociedade, 
e con especial crudeza ás mulleres.

DISCURSO DE MIGUEL ANXO FDEZ. LORES. TEATRO PRINCIPAL DE PONTEVEDRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2014

PONTEVEDRA, A CIDADE ALTERNATIVA
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A brutalidade fascista, o terror falanxis-
ta, tamén impuxo as súas insignias man-
chadas de sangue no concello de Pon-
tevedra. Desde o 20 de xullo de 1936 
decretouse o acoso contra homes e 
mulleres, concelleiros e persoal mu-
nicipal, que compartían ideais de-
mocráticos, republicanos ou g a l e 
g u i s t a s . Todo o repertorio represivo 
despregado deixou unha estela de san-
gue, de cárcere, de malleiras, de multas, 
de todas as formas posíbeis de opresión 
laboral, económica, social e ideolóxica.

Hoxe coñecemos unha relación bas-
tante exhaustiva dos homes e mu-
lleres que pasaron eses anos de su-
frimento e dor. Os seus nomes foron 
pronunciados aquí, neste acto so-
lemne, como unha forma simbólica 
de restitución e recoñecemento.

E sabemos que houbo moitas máis 
vítimas desa onda expansiva, que 
aínda permanecen ocultas no for-
mulismo frío dos documentos ofi-
ciais, no silencio da Historia. Había 
pais e nais, irmáns, compañeiros e 
compañeiras que atravesaron tamén 
ese inferno de silencio, de opresión e de 
culpa.

Son vítimas que permaneceron moito 
tempo invisíbeis, pronunciadas en voz 
baixa, pero que hoxe están tamén con 
nós. Porque se houbo un alcalde per-
seguido, tamén houbo unha esposa 
excluida, encarcerada, insultada. Trae-
mos hoxe aquí, para este acto e para 
a historia, para a mellor historia de 
Pontevedra, o nome de Josefina 
Arruti Viaño, a muller de Bibiano 
Fdez Osorio Tafall, presa durante 18 
meses no cárcere de Pontevedra e 

outro ano e medio sometida a arres-
to domiciliario. A muller valente que 
defendeu a súa casa e a súa familia con-
tra o vento e maré da intransixencia e do 
odio. A muller xenerosa e solidaria que 
acolleu no panteón familiar os restos de 
moitos fusilados.

Canda o concelleiro Manuel Gama 
e os seus irmáns Faustino e Alejan-
dro, perseguidos con saña, estaban 
tamén, no sufrimento e na solida-
riedade, as súas irmás Custodia e 
Adelina. Custodia Gama Casalderrey, 
detida no Cuartel da Garda Civil, rapada 
e obrigada a varrer a rúa Michelena para 
escarnio público. Adelina Gama Casal-
derrey, forzada a partir para Arxentina, 
encerrada dous anos nun psiquiátrico 
polas secuelas do terror sufrido.

Ou todas as que tiveron que lavar a 
roupa das familias ben de Ponteve-
dra porque os seus homes estaban 

presos ou expulsados dos seus pos-
tos de traballo. Como Amalia Baha-
monde e Amalia e Peregrina Félix, 
compañeira e fillas do axente de arbitrios 
Pablo Félix Expósito, suspendido de em-
prego e soldo.

Coma elas moitas máis, que quixe-
ron borrar do mundo e da historia, e 
que hoxe teñen un lugar aquí, entre 
nós, un lugar para a honra e o orgu-
llo.

Amigas e amigos, sabemos que lem-
brar doe, que coñecer a verdade in-
comoda, que entre os membros da 
corporacion e no persoal do conce-
llo tamén houbo executores e cóm-
plices do terror. Unha sociedade ma-
dura e democrática ten que saber tamén 
os seus nomes. E condenar con firmeza 
un rexime e un xeito de proceder que 
fixo tanto mal a Pontevedra e a Galiza, a 
tantos homes e mulleres.

Mais hoxe quedamos co exemplo 
dos xenerosos, coa luz das solida-
rias, coa grandeza das persoas que 
deron o mellor de si mesmas, até a 
vida, polo ben colectivo.

Hoxe é un día de honra e de xustiza, 
unha xornada de recoñecemento e de 
respecto para quen tanto e durante tan-
to tempo sufriron. Un día de emoción e 
de orgullo compartido coas familias que 
manteñen viva a chama do amor, que 
levan ben alto o facho dos ideais polos 
que loitaron os seus.

Que esa luz nos acompañe, porque a 
precisamos para construír unha socie-
dade e un país máis libres, máis xustos, 
máis humanos.

PONTEVEDRA, A CIDADE ALTERNATIVA
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O portavoz nacional, Xavier Vence, demandou da Xunta unha 
solución integral para completar o saneamento da Ría de Pon-
tevedra porque a falla de sistemas de depuración acaidos está 
a provocar un “enorme prexuízo” a dous dos sectores econó-
micos do municipio de Poio, o turístico e o marisqueiro.

Na súa visita institucional ao Concello de Poio, mantivo un en-
contro cos representantes do marisqueo e dos produtores de 
mexillón, xunto co grupo de goberno municipal que lidera Lu-
ciano Sobral, que lles transmitiron a súa preocupación polos 
efectos que a contaminación está a provocar nestes sectores 
produtivos con varias zonas de extracción cualificadas como 
zona C.

“O BNG demanda unha solución global, cun plan de inves-
timentos nas infraestruturas de depuración necesario para 
completar, dunha vez por todas, o saneamento integral das 
Rías galegas, neste caso da Ría de Pontevedra, que vai máis 
aló dos problemas puntuais da parroquia de Raxó”, subliñou 
Vence. O dirixente nacionalista fixo referencia “aos millóns de 
euros de fondos europeos que ten recibido Galiza nos últi-
mos anos para realizar as infraestruturas de depuración” sen 
que se vexan resultados e, a día de hoxe, Galiza incumpre a 
normativa comunitaria en materia de saneamento.

Outro aspecto tratado na reunión co sector marisqueiro e mexi-
lloeiro foi a etiquetaxe dos produtos. Vence anunciou que o 
Bloque seguirá a defender con iniciativas no Parlamento ga-
lego, no Congreso e tamén na Eurocámara “unha etiquetaxe 
que informe ao consumidor da procedencia do produto, de tal 
xeito que quede perfectamente identificado se o mexillón ou a 
ameixa, por exemplo, veñen das rías galegas ou doutras lati-
tudes, porque supón un elemento de enorme valor comercial 
para os nosos produtos polo seu prestixio e calidade”, expli-
cou.

Luciano Sobral, un referente

O portavoz nacional puxo en valor o traballo realizado polo go-
berno municipal do BNG no Concello de Poio que encabeza 
Luciano Sobral, “exemplo dunha maneira de gobernar transpa-
rente, honesta, eficaz e a favor da veciñanza, en particular das 
persoas que están a padecer dunha maneira máis intensa as 
consecuencias da crise”.

Vence salientou “o traballo de toda a equipa, solvente e con 
experiencia”, e aseguro que para o Bloque sería “unha enorme 
satisfacción e orgullo” que Luciano Sobral volvese encabezar a 
candidatura as municipais de maio. “Estamos convencidos de 
que os veciños e veciñas volverían a dar un apoio maioritario 
a este alcalde porque son evidentes os logros da súa xestión 
municipal ao longo destes anos”, indicou.

Xavier Vence demanda unha solución integral 
para o saneamento da ría de Pontevedra e unha 
etiquetaxe que identifique o marisco galego
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A situación económica e a insoportábel taxa de 
paro que estamos a sofrer está levando a moití-
sima xente a unha situación de pobreza inacep-
tábel. Diante desta situación as administracións 
públicas deben facer todo o posíbel para axudar a 
dinamizar a economía e crear postos de traballo.

As medidas económicas que poderían corrixir 
esta situación de forma considerábel correspón-
denlle á Xunta de Galiza e, sobre todo, ao gober-
no español. Pero para iso é preciso un xiro de 180 
graos ás políticas que veñen aplicando. 

Somos conscientes que dende un Concello pou-
co pode facer, mais tamén que non se pode ficar 
parado, e hai que espremer ao máximo as com-
petencias muncipais para facilitar, aínda que sexa 
modestamente, a creación de emprego en Barro.

Neste sentido o BNG vén de solicitar no conce-
llo que se bonifique o imposto de construción no 
máximo que permita a Lei a aquelas empresas 
que se asenten no solo industrial de Barro e creen 
novos postos de traballo

O colexio de Barro precisa dende hai anos unha 
reforma integral, incluíndo un maior número de 
aulas e a ampliación do recinto escolar.

Cando elaborou o plan de urbanismo o goberno 
municipal non tivo en conta as necesidades de 
ampliación da superficie do recinto escolar.

Hai anos que o BNG propuxo que se levasen a 
cabo as negociacións cos propietarios dos te-
rreos colindantes e os trámites urbanísticos ne-
cesarios para a súa posíbel ampliación, sen que o 
PP mostrara o máis mínimo interese.

Posteriormente o alcalde anunciou, hai agora 
dous anos, que iniciara os trámites para a cons-
trución dun novo colexio, informando que a ins-
pección educativa e a xefatura territorial de Edu-
cación eran favorabeis a esta opción. Mais tamén 
recoñeceu daquela que non había nada, nin com-
promisos en firme, nin partidas orzamentarias.

Dende o BNG desconfiamos que a construción 
do novo colexio vai para longo. De todos os xei-
tos o Concello debe pór terreos a disposición para 
obrigar á Xunta a pronunciarse sobre a súa cons-
trución.

Un colexio sempre é un equipamento básico que 
axuda a estruturar un nucleo urbano e facelo 
atractivo para que a xente aposte por vivir nel, e 
por iso que os terreos que o Concello ofreza para 
a construción dese equipamento deben encon-
trarse no núcleo, para que permita o despraza-
mento a pé do maior número posíbel de alumnos 
e alumnas.

Nestes momentos atópase sen desenvolver moito 
do terreo urbano no San Antoniño e, en concre-
to, toda a parcela que era da “Avícola de Galicia”. 
Estamos, polo tanto, nun momento oportuno para 
realizar as xestións precisas para conquerir os te-
rreos suficientes para a construción dese equipa-
mento.

O BNG insta ao Goberno 
municipal a buscar terreos para 
a construción do novo colexio

O BNG propón que se bonifique 
ás empresas que se instalen en 
Barro e creen novos postos de 
traballo
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Estes días coñecimos a noticia de que os pontevedreses e as pontevedresas recibimos un 
novo recoñecemento por parte dun organismo internacional polo modelo de cidade que es-
tamos a desenvolver.

Mais desta vez houbo unha novidade: o premio é un recoñecemento de carácter mundial 
concedido pola ONU por estarmos a construir unha cidade á medida das persoas. Ademais o 
programa Habitat da ONU destacou o feito de que o modelo de Pontevedra ten a vantaxe de 
ser doadamente transplantábel a outros espazos urbanos.

Para facernos unha idea da dificuldade de acadar este galardón hai que ter presente todos 
os filtros que houbo que superar. O primeiro, o Ministerio de Fomento español que foi quen 
apresentou a nosa candidatura xunto con outras 49. Do mesmo xeito que o Estado Español, 
até 95 países presentaron candidaturas ao premio ONU-HABITAT, é dicer que chegaron cen-
tos de propostas ao concello de Dubai onde un comité de expertos escolleu as 50 mellores. 
Tras este segundo filtro, o xurado otorgou 11 premios para todo o mundo e nós, Pontevedra, 
convertémonos na única cidade europea en acadalo e o único proxecto integral dunha cidade 
que obtivo esta honra.

O premio ONU-HABITAT indica, máis unha vez, que estamos no bo camiño, mais tamén “que 
temos que facer un novo esforzo porque o modelo de Pontevedra acaba de comezar a dar 
froitos e aínda non chegou nin ao 25% das súas posibilidades” sinalou o noso compañeiro Mi-
guel Anxo Fernández Lores. “Temos que dar un grande salto adiante en todas as posibilidade 
que ofrece o modelo de Pontevedra”, completou.

Pontevedra 
recebe o premio ONU-Habitat


