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O Pleno do Concello de Pontevedra debateu e aprobou na sesión celebrada 
o pasado luns unha moción apresentada polo Goberno na que se solicita a 
saída do complexo industrial ENCE-ELNOSA da Ría de Pontevedra e se esixe 
que se impida calquera actuación que o consolide en Lourizán.

Deste xeito o Concello volve situarse coa maioría social de Pontevedra que 
é claramente contraria a permanencia destas industrias nas beiras da nosa 
Ría onde só provocan empobrecemento, destrución dos recursos naturais, 
ambientais e paisaxísticos, e eucaliptización do monte galego.

Por suposto, a moción non contou co apoio do Partido Popular que, máis 
unha vez,  non tivo o menor escrúpulo en defender tanto a ENCE como a 
ELNOSA sen importarlle que ambas as dúas sexan bombas de reloxaría 
metidas nunha zona de altísima densidade poboacional.

O Pleno do Concello de 
Pontevedra esixe a saída de 
ENCE e ELNOSA da ría
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Seguiremos a loitar con 
orgullo contra Ence e Elnosa

O debate plenario focalizouse entre a nosa compa-
ñeira Carme da Silva e o portavoz do Partido Popu-
lar Jacobo Moreira, que máis ben parecía o voceiro 
de ENCE e do seu conselleiro Arregui.

Na defensa da moción, a concelleira nacionalista 
fixo fincapé no feito de que ENCE e ELNOSA levan 
xa anos abondos na Galiza e que, desde sempre, 
o nacionalismo loitou coa cidadanía por recuperar-
mos os terreos que lles agasallou o franquismo e 
botalos da beira da Ría de Pontevedra.

Ao longo destes anos, fican claras as posturas de 
cada quen: o Bloque sempre coa xente e o PP 
unha e outra vez a traballar para este complexo in-
dustrial ficar en Pontevedra.

Centrándose nos últimos anos, Carme da Silva, 
lembrou cales foron eses pasos que deu o PP para 
favorecer a ENCE. En primeiro lugar, fíxose referen-
cia ao Proxecto Sectorial de 2003, que foi seguido 
das sucesivas prórrogas até a última que estes días 
a Xunta concedeu a ELNOSA.

O devandito proxecto sectorial foi recurrido polo 
BNG desde o Concello de Pontevedra e as sen-
tenzas foron favorábeis, mais a Xunta recurríunas 
para que ENCE-ELNOSA continúen a destruír o 
país desde a súa actual ubicación.

Da Silva tampouco esqueceu a referencia á modi-
ficación da Lei de Costas aprobada este ano polo 
Parlamento español cun obxectivo: alongar a con-
cesión da pasteira e a cloreira 75 anos máis. “Sai-

ban vostés que o único que van conseguir son 75 
anos máis de loita” espetoulles.

Asemade, a nosa compañeira, lembrou que o pro-
pio Arregui, presidente da empresa, recoñeceu que 
negocian coa Xunta e que non lles resulta compli-
cado chegar a acordos: “Dá a impresión de que 
o Sr. Moreira tamén pretende ocupar un sillón na 
mesa do Consello de Administración de ENCE, 
como outros coñecidos cargos do PP”.

O cobro dun moi baixo canon de saneamento e a 
obriga de recoller os terreos para ENCE-ELNOSA 
no PXOM en tramitación foron outros argumentos 
aos que se freferiu a concelleira nacionalista.

A intervención da Vicerresponsábel Local do BNG 
fixo perder os estribos a Jacobo Moreira que de-
mostrou un elevadísimo grao de cinismo na súa 
intervención: non foi so que defendese á Xunta, ao 
PP, a ENCE e a ELNOSA senón que chegou a acu-
sar ao Alcalde Lores de colocarse sempre detrás 
da pancarta como se iso fose algo do que houbese 
que arrepentirse.

Incluso, nun alarde non se sabe si de incompe-
tencia ou de cinismo, Jacobo Moreira esixiu que 
o Concello cobre a auga a estas empresas. Hou-
bo que lembrarlle que ENCE ten unha captación 
de auga propia concedida polo franquismo augas 
arriba da captación de Pontevedra: isto é España 
deulles o privilexio de coller auga do Lérez para a 
súa actividade contaminante antes de que poida 
facelo a traída de Pontevedra.

Carme da Silva pechou o debate clarexándolle a 
Moreira que o Concello de Pontevedra si actúa 
contra ENCE: négase a aprobar un PXOM que 
consolide a ubicación actual, reclamámoslle a auga 
cando as secas do verán, recurrimos o Plan Secto-
rial e paramos a papeleira: “O PP prefire defender 
os intereses da empresa, o Bloque e a sociedade 
galega van seguir a loitar sen descanso”
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A primeira concesión de ENCE é do ano 1959.

ENCE foi condenada pola Sección 4º da AP de Pontevedra 
–sentenza  de 5 de novembro de 2009- por delito ecolóxico 
continuado.

Desde finais dos anos sesenta, ELNOSA ocupaba unha impor-
tante superficie na marxe esquerda da ría de Pontevedra, en-
tre os municipios de Pontevedra e Marín. Por Orde Ministerial 
do 15 de decembro de 1971, outorgábaselle a concesión de 
ocupación dunha parcela de 12,587 metros cadrados; esa é a 
parcela resultante da concesión.

Na pasada lexislatura, houbo unha transacción acordada por 
unanimidade no Parlamento de Galiza, co fin de retomar as 
conversas coa empresa para:

1. Atopar unha nova situación  respectuosa co medio am-
biente, fóra da ría  de Pontevedra antes do ano 2018.

2. Incentivar novos proxectos empresariais que permitan pe-
char o ciclo produtivo do papel en Galiza mais fóra da ría 
de Pontevedra . 

3. Impedir calquera tipo de instalación de carácter  comple-
mentario vinculado ao complexo ENCE, co obxecto de 
impedir a súa consolidación .

4. Modificar, no Plan de Ordenación do Litoral, a área  na 
que está incluído o complexo ENCE-ELNOSA en Lourizán, 
integrando este complexo na área de protección costeira 
que lle corresponde. 

As directrices de ordenación do territorio que se aproban de-
finitivamente por decreto 19/2011 do 10 de febreiro (DOG 22 
de febreiro ) e o plan territorial integrado denominado plan  de 
ordenación do litoral (POL) aprobado definitivamente polo de-
creto 20/2011 do 10 de febreiro (DOG 23 de febreiro) inciden 
na nosa opinión, non do xeito correcto, no proxecto sectorial 
aprobado pola Xunta (caducado e declarado ilegal por varias 
sentenzas) para o asentamento industrial en Lourizán (ENCE) 
e no propio complexo industrial contaminante (condenado por 
delito ecolóxico) de ENCE-ELNOSA.

Malia petición expresa do Concello de Pontevedra e das sen-
tenzas que declaran que non é conforme a dereito o acordo 
aprobatorio do proxecto sectorial de ENCE , a CMATI  segue 
a esixir do Concello de Pontevedra que recolla no seu novo 
PXOM as determinacións do proxecto sectorial aprobado no 
seu día pola Xunta, e aínda  por riba – como patente demostra-
ción de nula intención  do PP por resituar o complexo referido e 
devolver os terreos usurpados  á ría– a nova modificación apro-
bada polo Parlamento do Estado da Lei de Costas (lei 2/2013), 
racha coa previsión do horizonte temporal do 2018, para per-
mitir ou habilitar unha privatización  encuberta de dominio públi-
co de de todos e todas as galegas 75 anos máis, en beneficio 
dunha entidade privada e contaminante e que está a impedir o 
crecemento económico e social da comarca  de Pontevedra. 

De facto, vai posibilitar que a empresa estea 135 anos na ría, 
isto supera con creces a idade máxima dun ser humano, o que 
supón unha grande fraude ao carácter demanial “constitucio-
nalmente imprescritíbel” do espazo que ocupa o complexo in-
dustrial.

A Consellaría de Medio Ambiente ten na súa man a potestade 
para renovar ou non a autorización ambiental integrada (AAI) 
preceptiva para o mantemento da actividade industrial das 
dúas factorías: A de ENCE  estará vixente até decembro 2015; 
a de ELNOSA até o día 6 de xaneiro  de 2014.

A CMATI vén de asinar recentemente un protocolo con ELNO-
SA que suporá prórroga da súa AAI até o 2017,  poñendo de 
manifesto con este acordo o PP a súa intención de seguir tra-
ballando pola consolidación en Lourizán do complexo industrial 
en beneficio de dúas empresas privadas.

Polo exposto solicitamos do Pleno Municipal o seguinte  

ACORDO:

1. O Pleno do Concello de Pontevedra manifesta a súa opo-
sición a calquera posíbel prórroga á presenza de ENCE 
-ELNOSA na ría de Pontevedra máis alá do 2018, ano 
no que chega ao seu remate a concesión  outorgada a 
ambas empresas en terreos de dominio público , e a ne-
cesidade irrenunciábel do abandono desta ubicación con 
anterioridade a esta data tope.

2. O Pleno do Concello de Pontevedra manifesta a súa 
oposición a calquera posíbel renovación das AAI´ 
s , preceptivas para o mantemento da actividade industrial 
do complexo industrial así como a recente prórroga a EL-
NOSA até 2017.

3. O Pleno do Concello de Pontevedra insta á Xunta de Ga-
liza a declarar a expresa caducidade do proxecto sectorial 
de incidencia supramunicipal do asentamento industrial 
de ENCE en Lourizán conforme a sentenza que declaran 
que non é conforme a dereito.

4. O Pleno do Concello de Pontevedra insta á Xunta de Ga-
liza,  a que , no exercicio das súas competencias en or-
denación do territorio en atención ao interese público e a 
utilidade social , proceda de xeito inmediato a redacción , 
tramitación e aprobación dunha modificación da Disposi-
ción Adicional terceira do POL , co obxectivo irrenunciábel 
de abordar conxuntamente  as accións de rexeneración 
restauración e reordenación do ámbito de recualificación 
para os terreos actualmente ocupados polo complexo in-
dustrial , que a modificación da lei de costas tenta cerce-
nar . (PROPOSTA DE MODIFICACIÓN NO ANEXO)

5. O Pleno do Concello de Pontevedra manifesta o seu apoio 
á mobilización social prevista para o día 23 de novembro 
convocada pola Plataforma 2018.

6. Dar traslado do presente acordo á Xunta de Galiza  ao 
Parlamento de Galiza e a Plataforma 2018.

Tex to  da  moc ión  ap robada  po lo  Conce l l o  de  Pon t eved ra
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25 de novembro
Día Internacional contra 
a violencia machista
Un ano máis, o Concello de Pontevedra quere lembrar que a violencia de 
xénero non se combate só 25 de novembro, mais utilizamos esta data para 
seguir reclamando o dereito a vivir sen violencia. Pero nestes tempos, ade-
mais vémonos na obriga de denunciar o enorme retroceso que estamos a 
sufrir, e as consecuencias sociais que arrastra.

A violencia de xénero non é un problema simplemente das mulleres que 
a sofren, senón que atinxe a toda a cidadanía. É a mostra máis brutal das 
desigualdades sociais.

Son demasiados os datos que apuntan que as ferramentas que temos para 
loitar contra a violencia coas mulleres non abondan e ademais úsanse na 
súa contra. As mulleres están abandonadas e o que é peor, elas mesmas 
están abandonado a loita.

Reprimir a violencia sexista , contribuír a borrar estereotipos de xénero e 
prexuízos ideolóxicos e/ou relixiosos e denunciar calquera retroceso nos 
dereitos das mulleres como donas dos seus corpos e as súas vidas, son 
obrigas diante das que non estamos dispostos/as a dubidar.

A dependencia económica é o maior obstáculo para que as vítimas de vio-
lencia de xénero rachen coa relación que pon en perigo as súas vidas. Os 
orzamentos que se destinan para pór solución a este primeiro chanzo nin 
se aproximan ao que deberían ser.

Este panorama conforma un freo para denunciar, polo temor ao non encon-
traren emprego e verse sen recursos para saíren adiante.

Debemos apostar polos camiños que nos levan a erradicación da violencia 
contra as mulleres, apoiando políticas que garantan a súa seguridade e a 
subsistencia digna delas e dos seus fillos e fillas. As administracións temos 
a obriga de crear o marco para favorecer as denuncias, condenar aos vio-
lentos e promover unha sociedade verdadeiramente igualitaria.

Os recortes en igualdade e o incumprimento da lexislación condúcenos 
cara un destino escuro e perigoso. Por iso este 25 de novembro, máis que 
nunca, alcemos a voz para reclamar un verdadeiro apoio ás mulleres vítimas 
da violencia machista.

CAMBIA O CONTO,

PRINCESA

QUEN BEN TE QUERE
FARACHE CHORAR

Quérete como ti es.

25 NOVEMBRO
dia internacional da non violencia 

contra as mulleres
Se queres falar:

900 119 741
igualdade@pontevedra.eu
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Hai un grupo de mulleres valentes, capaces de mudar o inferno en vida e que nunca están nas homenaxes. Non  
estou a falar das víctimas de violencia de xénero en xeral, senón das víctimas violencia de xénero que denuncian.

Estas mulleres que se enfrontan ao problema, pasan por riba das súas familias e amizades e berran REMATOU!!!

Son o combustible social que máis precisamos, mulleres que desde a peor situación que pode vivir un ser hu-
mano, pelexa sen descanso para sair do burato. E só elas saben o que hai que pelexar. Primeiro, a soidade ca 
que se achegan ao xulgado, a policía ou aos centros de información da muller cargando ca comprensión social 
dese home amable e simpático que ninguén sospeita o que fai na casa, ou dese home que ten problemas co 
alcol ou cas drogas, ou dese home que tanta a quere.

Os amaños prexudiciais que barren os dereitos das víctimas son o primeiro atranco. Se chegas á acordo, non 
hai acreditación de víctima de violencia, e se non chegas, xa se encargarán de facerchas pagar. Recentemente 
un agresor que recoñeceu os feitos foi declarado inocente despois de que a muller non quixera chegar a acordo. 
Moitos xuizos se tipifican como faltas e non como violencia de xénero, e decir, como se un señor pasara pola rúa 
e nos agredira. Non cabe dubida que é moito máis fácil e máis aséptico que manchar as máns a investigar que 
pasa nesa casa superando o pudor de escoitar relatos íntimos e escabrosos de xentes anónimas sen interese. 
Decepciona escoitar cando representantes da xustiza, que nestas datas abundan en numerosos foros, argu-
mentan que a xustiza non pode solucionar un problema que é fundamentalmente social. Ainda non entendo que 
significa que sexa un problema sociale xa que se pensamos no narcotráfico ou no terrorismo, é difícil de imaxinar 
que a xustiza non actúe e a moita honra, sen medo . Pero é sabido que unha brillante carreira xudicial non sei fai 
resolvendo pleitos de violencia de xénero e para ser xustos, unha carreira política tampouco. A hipocresía está 
instalada en todos os bandos e fora das datas institucionais onde ninguén se sae do guión e denunciamos a 
unha soa voz a violencia cás mulleres, cando toca falar claro, achicámonos.

Pero volvendo a vós, as valentes. Se  hai sorte e a xustiza actúa como se espera, colgades na fronte a vosa 
acreditación de víctima de violencia e dirixidevos, por exemplo, ao INEM, para solicitar as rendas sociais que vos 
permitan iniciar unha nova vida. Outra vez atrancos, esta vez burocráticos, que poden dificultarán a tramitación, 
aínda que cumpras con precisión os requisitos que se indican na propia páxina do INEM. Voltas e máis voltas 
até dar ca técola.

Cambias de cidade e cambias de colexios e pode empezar outro calvario. A normativa ampara a esas víctimas 
que pelegrinan ca súa acreditación, máis é posible que alguén lle pida a sinatura do pai para escolarizar ás fillas 
ou fillos. Desesperación. Outra vez voltas e máis voltas.

Dificultades sociais, xurídicas, laborais, que hai dous anos non pasaban ou polo menos non pasaban con tanta 
intensidade, constatando un importante retroceso nos dereitos dás víctimas de violencia de xénero. Pero o que 
máis doe é o desinterés. Esta suposta crise deixa unha mensaxe clara que todos os estamentos están a suscri-
bir: hai problemas máis importantes que resolver. Moitos país de familia están no paro.

É así, esa é a mensaxe. As cuestións domésticas que se amañen dentro da casa como pasou sempre, os re-
cursos públicos debemos destinalos a outros sectores, faltaría máis.

Por todo isto, hoxe máis que nunca as mulleres que dan o paso ao fronte e denuncian, merecen unha homenaxe 
pola violencia que sufren desde a sociedade, a xustiza, ás administracións públicas, a familia e todos os que 
se sinten con dereito a poñer en dúbida os seus testimonios e impiden dalgún xeito que se resolva o conflito.

Fixestes o máis difícil que se pode facer, non abandoedes a loita, e se aínda vos quedan forzas, tirade das que 
seguen no inferno. Por xustiza, merecen o compromiso de todos e de todas.

Ás verdadeiras heroínas nunca premiadas
Carme Fouces
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Por convite de Francesco Tonucci, o Concello de Pontevedra adheriuse ao proxecto “A 
cidade dos nenos e as nenas”, fundada no ano 1991 co obxectivo de traballar nunha filo-
sofía de goberno municipal que teña en conta as crianzas como parámetro e garantía das 
necesidades de todos os cidadáns e cidadás. 

Este proxecto, actualmente encabezado pola cidade de Roma, pretende que as políticas 
non se centren unicamente en aumentar os recursos e servizos, senón que quere que 
teñan o obxectivo máis amplo de construír unha cidade diversa e mellor para todos, de 
maneira que os nenos poidan vivir unha experiencia como cidadáns, autónomos e parti-
cipativos.

A rede “A cidade dos nenos e as nenas” considera un erro ter privilexiado o carro privado 
no deseño das cidades, posto que dese xeito se xeran gravísimos problemas para a saúde 
e para a calidade de vida dos máis novos e dos máis febles.

Pontevedra, considerada Cidade Amiga da Infancia, aposta por convertirse nunha cidade 
na que as nenas e os nenos poidan medrar en espazos sans, integradores e amábeis, 
na que as políticas de apoio á infancia estean presentes en todos os ámbitos da xestión 
pública, desde a accesibilidade á mobilidade infantil, pasando pola educacion viaria, as 
programacións cultural, festiva e deportiva, as políticas de benestar e o apoio á educación, 
entre outros.

Pontevedra para nenos e nenas

Facer parte da rede “A cidade dos nenos e as nenas” é un proceso natural dada a liña de 
actuación que se ven mantendo en Pontevedra desde que o Bloque accedeu á alcaldía.

Así deberíamos lembrar que xa desde o primeiro mandato deuse pulo a construción dunha 
cidade educadora e a día de hoxe o espazo urbano pontevedrés está sendo utilizado por 
pequenos e grandes a través de roteiros, exposicións ou unidades didácticas.

Tamén o Camiño Escolar é unha iniciativa que xorde para fomentar a autonomía e a res-
ponsabilidade das persoas máis pequenas e que só é posíbel polo calmado do tráfico e 
o deseño da cidade.

Prazas sen coches nas que brincar, unha programación cultural e de lecer específica para 
cativas e cativos, o protagonismo dos menores no Salón do Libro e un longo etcétera son 
tamén bos exemplos dunha ciade que considera que as nenas e os nenos son cidadáns 
de pleno dereito.

Hai que remarcar que todas estas iniciativas son posíbeis en Pontevedra grazas ao desen-
volvemento do noso modelo urbano, tal e como se recoñece nos diferentes premios que 
foi recibindo.

Neste sentido cómpre destacar que mentres noutras cidades tómanse iniciativas como o 
Camiño Escolar para chamar a atención sobre as deficiencias existentes, nós desenvol-
vémolo para fomentar que as cativas usen os espazos urbanos que son completamente 
seguros.
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Tonucci pide a Pontevedra a súa adhesión á rede

O pedagogo italiano Francesco Tonucci, impulsor da rede á que nos sumamos agora, coñeceu Ponteve-
dra hai máis de dez anos convidado pola Xunta e voltou hai menos dun ano para facer uns relatorios na 
universidade. Foi entón cando descubriu o extraordinario cambio da Reforma Urbana e entrou en contacto 
co Concello. Pola súa parte, os compañeiros e compañeiras que son concelleiros coñecían o traballo re-
collido no libro “La città dei bambini”, unha das referencias recorrentes na inspiración do deseño urbano 
de Pontevedra.

Deste encontro teñen xurdido diferentes iniciativas públicas (como as xornadas do grupo de traballo do 
CENEAM en Pontevedra) ou as diferentes xuntanzas con este especialista para compartillar experiencias. E 
logo destas experiencias compartidas foi que Francesco Tonucci dirixiuse ao Alcalde para solicitar a unión 
de Pontevedra á rede munidal de cidades.

É moi importante destacar que Pontevedra é a primeira cidade do mundo á que se lle convida a participar 
neste proxecto. Tonucci fíxoo porque, como di na súa misiva, Pontevedra xa desenvolveu todas as medidas 
que pretende implementar a rede e por iso é a rede quen a necesita.

O PP, outra vez contra o modelo urbano.

Cando todo facía prever que o Pleno Municipal aprobaría esta adhesión por unanimidade e de xeito case 
protocolario, o Partido Popular realizou unha intervención na que, máis unha vez, demostrou que non 
comparte o modelo urbano de Pontevedra e que, se ten oportunidade vai aplicar todos os seus esforzos 
en retrotraernos a unha cidade chea de fumes, barullo de carros privados, inseguridade viaria e persoas 
recluídas nas casas.

Ese e non outro é o motivo polo que Ricardo Aguilar, concelleiro do PP, pretendeu afear o traballo desta 
rede de cidades con argumentos tan ridículos como o número de teléfono, a calidade da páxina web ou as 
dificuldades de Madrid para identificar as súas propias rúas.
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A Concellaría de Parques que xestiona a nosa 
compañeira Anxos Riveiro retomou os traballos 
de acondicionamento e seguridade na senda flu-
vial do Lérez, á altura da avenida de Bos Aires, no 
entronque coa senda de madeira de Monte Porrei-
ro. De feito, mentres os traballos se realizan nesa 
zona permanecerá pechado o acceso á senda 
peonil por motivos de seguridade.

Os traballos retomáronse logo do remate da época 
estival, cando a senda é máis empregada polos 
pontevedreses. E consisten na eliminación de ár-
bores que teñen comprometida a súa estabilidade 
ou que presentan un mal estado sanitario. Moitas 
delas son especies alóctonas que teñen un siste-
ma radicular moi superficial que non permiten a 
suxeición segura no noiro no que se atopan, e a 
maioría presentan unha excesiva inclinación sobre 
a senda. 

Esta situación implica que cada inverno, coa che-
gada dos temporais, a senda sempre sofre a caída 
dalgunha árbore e ten que ser cortada, e, nalgún 
caso, reparada; ademais do conseguinte perigo 

que supón para os usuarios que diariamente em-
pregan esta senda fluvial.

Aproveitando estes traballos, tamén se eliminarán 
as especies alóctonas do lugar, que son, sobre 
todo, acacias, eucaliptos e robíneas, mellorando 
a calidade do tradicional bosque de ribeira que se 
debera conservar nun espazo LIC como o é o río 
Lérez.

A intervención farase por fases: a tala controlada 
por técnicos cualificados mediante o sistema de 
trepa, retirada de ramas, biotrituración dos restos 
e replantación con especies de ribeira no momen-
to estacional oportuno, así como guiar as novas 
especies que están a nacer baixo estas árbores 
taladas.

Os traballos contan co visto bo da Consellería de 
Medio Ambiente que aprobou estas cortas que te-
ñen por obxecto mellorar a seguridade peonil en 
toda a senda fluvial, e preservar o bosque de ribei-
ra propio do Río Lérez, que o cualifica como LIC.

Mellórase a senda do Lerez
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PARLAMENTO

No número 34 deste boletín informamos das 
grandes liñas dos orzamentos da Xunta para o 
ano 2014 e sinalabamos dous aspectos claves: o 
primeiro que afondaba na ruína de Galiza ao non 
dar resposta a ningunha das necesidades máis 
apremiantes da nosa economía e da nosa socie-
dade, e o segundo aspecto que Pontevedra e a 
súa comarca simplemente non existía na previsión 
de investimento do goberno galego.

O vindeiro luns comeza do Parlamento o debate 
dos orzamentos aos que o BNG ten presentado 
enmendas á totalidade cuxos eixos fundamentais 
son recaudar máis de quen máis ten, loitar contra 
o paro e dar cobertura ás persoas desemprega-
das, defender o noso tecido produtivo do país e 
os instrumentos financieiros e económicos, e de-
fender os servizos públicos básicos como a sani-
dade, a educación e os servizos sociais.

O discurso do PP, empeñado en destruír todo o 
sistema público para darllo aos seus amigos, é 
tan simple como falso. Argumentan que baixan os 
ingresos e, polo tanto, teñen que baixar os inves-
timentos. O que non din é que non recaudan máis 
porque non queren. Non queren, por exemplo, 
actuar sobre os mínimos exentos de patrimonio 
(actualmente 700.000 euros); non queren subir o 
IRPF as rendas altas; non queren crear un imposto 
ás grandes superficies comerciais e ás entidades 
bancarias polos seus depósitos; e non queren ac-
tuar contra a fraude nin contra as grandes empre-
sas contaminantes.

Cun mínimo de decisión sobre estos ámbitos, 
contariamos con moitos máis ingresos para facer 
fronte ás crecentes necesidades das galegas e 
dos galegos.

O BNG presentou ademais máis de trinta en-
mendas refereida á nosa comarca, que inciden 
en aspectos básicos da nosa política: a mellora 
da seguranza viaria (rúa Rosalía de Castro en 
Pontevedra, PO-531 en Pontevedra e Barro, e 
PO-308 entre Andurique e A Seca e entre Cha-
celas e Raxó)), a mellora na accesibilidade e 
na mobilidade peonil (ponte da Barca, vial peonil 
en Combarro), melloras viarias (variante de alba, 
conexión Valdecorvos-Pontevedra, vial do Vao, 
estrada Moraña-Cuntis e Augasnatas-Ponte Cal-
delas), mellora do medio ambiente (saneamento 
do fondo da ría de Vigo, saneamento de Caldas, 
EDAR de Raxó, mellora da marxe do Umia entre 
Caldas e Clesa, e o estudo para o derrubamento 
do encoro do Umia), potenciación económica 
(Rexeneración dos bancos marisqueiros nas rías 
de Pontevedra e Vigo, polígono de Fragamoreira 
e acondicionamento dos portos de Raxó, Cove-
lo e Soutomaior), defensa da sanidade pública 
(ampliación do hospital de Montecelo, centro de 
saúde de Arcade e Caldas e transferencia para 
atención á drogodependencia), apoio ao ensi-
no público (IES de Soutomaior, IES de Caldas de 
Reis, CEIP de Valdecorvos e melloras no colexio e 
pavillón de Soutomaior), entre outras.

Nunca un goberno desfixo tanto este país como o de Nuñez Feijoo

O BNG leva ao Parlamento 
as demandas da comarca
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ACTIVIDADE POLÍTICA

ACTOS CON MOTIVO DO 25 DE NOVEMBRO

DÍA DA NON VIOLENCIA CONTRA AS MULLERES

CONCENTRACIÓN 
12 h. na Praza 8 de marzo. 
Organiza: Secretaría da Muller da CIG.

ACTO DO CONCELLO DE PONTEVEDRA 
18:30 h. na Praza 8 de marzo. Acto no que participarán 
diferentes colectivos e haberá un espectáculo que recreará, a 
través da música, o ciclo da violencia ao mesmo tempo que 
se proxectan mensaxes para captar a atención dos paseantes. 
Varios integrantes de grupos que ensaian no Local de Música 
serán os encargados de realizar esta actividade que finalizará 
coa lectura dun manifesto.

PROXECCIÓN DE “CHOCOLAT” E COLOQUIO 
19:30 h. na Casa das Campás. 
Organiza: Asoc. Mulleres Cristiás Galegas Exeria

PORTAS

BRIALLOS

Sábado 23 ás 20 h.  Casa da Cultura

Domingo 24 ás 12 h. 
Albergue de peregrinos

CHARLAS-INFORMATIVAS 
SOBRE O PXOM DE PORTAS CHARLA-INFORMATIVA 

SOBRE O PXOM 
DE SOUTOMAIOR

Xoves 28 de novembro
ás 20 h.

Casa da Cultura 
Fernando Pereira

Arcade
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ACTIVIDADE CULTURAL

GALA DE ENTREGA DOS PREMIOS 
XOÁN MANUEL PINTOS

concedidos á editorial Kalandraka e á 
campaña Gústame o Galego, da CTNL, 

polo destacado papel de ambas as dúas 
iniciativas na promoción do uso do idioma 

galego.

XOVES 28 ÁS 20:30 H. NO CITA

Sábado 23 ás 10 h.  Lago Castiñeiras

Xoves 28 ás 21 h. Pazo da Cultura

II andaina do megalitismo

Teatro: “TOKIO 3” de Voadora
Do venres 29 ao domingo 1 
de decembro está aberto no 
recinto feiral de Pontevedra 
o Culturgal, a grande feira da 
produción cultural de Galiza.
Conta cunha ampla 
programación de literatura, 
música e teatro para todos os 
gostos e idades, que podes 
consultar en 
http://culturgal.
com/programacion-
culturgal-2013/

Como remate das Xornadas de Patrimonio 
Funerario, terá lugar unha andaina, guiada polo 
arqueólogo municipal de Pontevedra, Xoán 
Carlos Castro, polo megalitismo, percorrendo 
os conxuntos de Chan de Castiñeiras, Chan de 
Armada e Chan de Arquiña.

Prezo 8 euros (4 estudantes, parados e 
xubilados)



Praza da Ferraría de Pontevedra


