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Homenaxe institucional do Concello de Poio
13:00 na Caeira, coas intervencións de de Silvia Díaz, concelleira 
de Cultura de Poio, Carlos Mella, Presidente da Fundación 
Castelao, Xosé Luís Bóveda, Vicepresidente da Fundación 
Alexandre Bóveda, Amalia Bóveda, filla de Alexandre Bóveda e  
Luciano Sobral, Alcalde de Poio.

Xantar da Fundación Alexandre Bóveda
14:00 no Pazo da Caeira

Acto Cívico
19:00 no Cemiterio de San Amaro

ACTO POLÍTICO
20:00 na Praza de Curros Enríquez Coa participación de 
Miguel Anxo Fernández Lores, Alcalde de Pontevedra, 
Valentín García Bóveda, neto de Bóveda e Secretario da 
Fundación Alexandre Bóveda, Marta Dacosta, escritora e  
Xavier Vence, Portavoz Nacional do BNG.

Cea de Galiza Nova
22:00 no restaurante Santa Clara

17 de agosto
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ANÁLISE

Bóveda e o patr iot ismo
A “memoria histórica”  non é un exercicio 
de divertimento arqueolóxico, é necesaria 
para entender o presente como proceso. 
Se non se coñece o pasado que está de-
trás de cada institución ou acto público 
quizais caiamos no erro de considerar que 
sempre foi así e non houbo outras alterna-
tivas e, polo tanto, a nosa é unha realida-
de intransformábel.

Certo que hai para quen o actual estado 
de cousas é o mellor dos posíbeis. Eses 
pode que non lle vexan utilidade a lembrar 
uns feitos desagradábeis que xa nada te-
ñen que ver coa “liberdade e democracia” 
que desfrutamos. Mais, hai igualdade e 
xustiza?.

O que constatamos é un intercambio eco-
nómico non equitativo entre Galiza e o 
centro. Unha xerarquía cultural e lingüís-
tica que nos subordina a respecto dunha 
supremacía do españolismo consagrada 
na Constitución. Hai unha absoluta falla 
de soberanía para decidir sobre aqueles 
asuntos relevantes que nos son propios. 
O certo é que desde a capital -hoxe máis 
que nunca a pesares da suposta “descen-
tralización”- adminístrasenos en función 
dos seus exclusivos intereses e da casta 
dominante que alí reside. E efectivamen-
te, quen non teña memoria pode resul-
tarlle que esta situación responde a unha 
“orde natural”. 

O caso é que este “status quo” é froito 
do asasinato e da represión brutal e non 
dunha natureza intrínseca dos galegos, 
incapaces de valerse por si mesmo e ne-
cesitados de tutela allea. É consecuencia 

da persecución etnocida e do descabe-
zamento dun país que veu as súas elites 
intelectuais expulsadas ao exilio, conde-
nadas ao silencio ou mesmo eliminadas 
fisicamente como lle aconteceu a Alexan-
dre Bóveda.

Cando hoxe vemos como nos rouban as 
Caixas galegas quizais haxa quen teña 
a tentación de crer que é lóxico que nos 
pase iso debido a nosa endóxena incom-
petencia. Fronte a iso abonda con lembrar 
como Bóveda foi quen de poñer en marcha 
unhas institucións crediticias ao servizo do 
país (Caixa de Aforros de Pontevedra) e 
non cobrou soldos millonarios nin especu-
lou cos cartos dos outros. Seguramente 
daquela as condicións eran máis adver-
sas que as actuais, mais non se lograron 
aqueles obxectivos soamente polo feito de 
que fose unha persoa extraordinariamente 
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intelixente, que o era, senón debido a que non 
actuase por egoísmo individualista. En definitiva, 
que Alexandre Bóveda fose un patriota.

Por iso chama a atención que a acusación pola 
que foi condenado a morte fose “traizón á patria”. 
Grazas a saber de Bóveda e de como os que 
non tiñan máis patria que a súa carteira e ambi-
ción persoal usaron deste termo para xustificar 
os seus crimes, podemos entender cousas que 
acontecen hoxe como o caso dun Snowden acu-
sado tamén de traizón á patria. Decatámonos 
como a patria á que se refire a CIA é soamente 
a coartada das súas operacións encubertas por 
todo o planeta. En cada lugar favorecen as oli-
garquías que traizoen ao seu pobo e faciliten os 
negocios de grandes corporacións trasnacionais 
que empregan instrumentalmente o complexo 
militar-industrial USA ao servizo do seu lucro. 
Fronte a iso, algúns como Bradley Manning, 
acusados de estar ao “servizo do inimigo”, de-

cátanse que non existe un tal agresor ou inva-
sor que ameace aos EEUU, senón, simplemente 
están a ser usados como peóns nas guerras de 
conquista do seu Estado e dálles vergonza as 
cousas que fan no nome do seu país. E cando 
denuncian iso, aínda que lles teña custe persoal, 
poñen por enriba dos seu interese particular o 
seu patriotismo. 

Pois afortunadamente aínda quedan patriotas no 
mundo, mesmo nos EEUU. Se así non fose o 
planeta quizais tería sucumbido diante da ava-
ricia persoal. E un non pode ser patriota cando 
nega aos demais o dereito á soberanía que de-
manda para si. Non só porque quedarían sen ar-
gumentos senón por que para oprimir aos outros 
o seu Estado debe converterse nun instrumento 
totalitario no que se sacrifican as liberdades e 
dereitos civís dos seus cidadáns coa escusa da 
“seguridade” fronte ao “inimigo”. Porque saben 
que a carne de canón que envían a esas misións 
de dominio é sempre a mesma: as clases popu-
lares, as minorías excluídas, os pobres. 

Un patriota cre na súa Terra e no seu pobo e 
non considera que dependa o seu benestar de 
dominar ou deixarse dominar por alleos. Un pa-
triota considera a todos os patriotas do mundo 
seus irmáns e non os seus inimigos. Un patriota 
que concibe que o seu comportamento individual 
debe estar presidido pola xenerosidade coa súa 
comunidade, en coherencia, sostén que o seu 
país debe comportarse cos outros de igual xeito. 
En definitiva, se queremos saber que é ser un 
auténtico patriota non temos mais que recordar 
a Bóveda. 
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O Bloque Nacionalista Galego fai un chamamen-
to o pobo a participar mañá, sábado, en Ponte-
vedra no acto nacional de conmoración do Día 
da Galiza Mártir. Terá lugar a partir das 20h na 
Praza de Curros Enríquez e contará coas inter-
vencións do portavoz nacional do BNG, Xavier 
Vence, do alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo 
Fernández Lores, da escritora Marta Dacosta 
e do neto de Alexandre Bóveda e secretario da 
Fundación que leva o seu nome, Valentín Bóve-
da. A xornada pecharase cunha cea organizada 
por Galiza Nova.

O secretario de Organización do BNG, Bieito Lo-
beira, e a responsábel comarcal do BNG en Pontevedra, Anxos Riveiro, presentaron en rolda 
de prensa o acto de conmemoración do Día da Galiza Mártir, un acto convocado “para pararlle 
os pés ao Partido Popular, que neste momento trata de rehabilitar a herdanza franquista sen 
ningún tipo de Galiza” e “nun contexto de recentralización en que Rajoy tira da consigna do 
Gibraltar español como cortina de fume para ocultar os gravísimos efectos das medidas anti-
sociais e de empobrecemento impulsadas polo PP”.

Bieito Lobeira e Anxos Riveiro chamaron a honrar os milleiros de galegos e galegas que, como 
Bóveda, deron a súa vida pola Patria e que foron represaliados por facerlle fronte aos fran-
quistas. Os nacionalistas lembraron que do piñeiro da Caeira onde asasinaron a Bóveda non 
queda nada, porque o mandaron cortar cando o pobo galego comezou a levar anacos da súa 
casca como reliquias. Porén, sinalaron, quedan as súas ideas, que “nunca poderán ser esna-
quizadas”. “Quédanos o rastro inmorrente da vida exemplar de Bóveda e de cantos e cantas 
deron a súa vida por Galiza”, salientaron. Engadiron que “cómpre recuperar a nosa historia 
roubada e para proxectar no presente o heroísmo, a dignidade e o sacrificio de pasadas xera-
cións, que foron asasinadas e represaliadas pola liberdade da nosa nación”.

PONTEVEDRA

Parémoslle os 
pés a un PP 
herdeiro do 
franquismo
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O Concello de Pontevedra en 1999 -da man do 
BNG- fixo xustiza coa historia de Pontevedra e coa 
historia de Galiza, ao concederlle a Alexandre Bó-
veda Iglesias (a título póstumo) as máximas distin-
cións do Concello capitalino: A Medalla de Ouro e 
o nomeamento de Fillo Adoptivo. 

Dende Galiza Nova, un ano máis recoñecemos a 
firmeza das conviccións políticas e democráticas 
que o levaron a ser vítima do fascismo español, 
resaltando a dignidade coa que asumiu unha mor-
te cruenta. As palabras pronunciadas por Bóveda 
perante o Tribunal que o condenou a morte son 
bo exemplo da xenerosidade e do amor que él tivo 
sempre polo noso país: “A miña patria natural é Ga-
liza. Ámoa ferventemente. Nunca a traizoaría, aín-
da que se me concedesen séculos para viver. Se 
entende o Tribunal que por este amor entrañábel a 
Galiza debe serme aplicada a pena de morte, reci-
bireina como un sacrificio máis por ela. Fixen canto 
puiden por Galiza e máis que faría se poidese. Se 
non podo, ata me gostaría morrer pola miña patria.”

Alexandre Bóveda fixo da Vila pontevedresa un 
escenario privilexiado para desenvolver os seus 
proxectos. Aquí uníronse Castelao e Bóveda e 
xuntos participaron de proxectos sociais, culturais 
e políticos nunha das etapas máis fecundas da his-
toria da cidade: formaron parte da Coral Polifónica; 
colaboraron no proxecto reformista de Daniel de la 
Sota, do que xurdirían empresas de longo perco-
rrido como o Museo, a Misión Biolóxica  -dirixida 
por Cruz Gallástegui Unamuno-, as Pensións Artís-
ticas da Deputación -que deron unha extraordinaria 
xeración de artistas-, mais sobre todo a Caixa de 
Aforros Provincial de Pontevedra, obra persoal dun 
novísimo Alexandre Bóveda, que en 1930 foi no-
meado primeiro Director da institución con tan só 
26 anos.

Xefe de contabilidade de Facenda de profesión 
e motor do galeguismo de sentimento. A súa in-
telixencia e valía déulle o encargo da revisión e 
mellora das cédulas tributarias da administración 
provincial. Alén diso, elaborou un traballo para o 
Seminario de Estudos Galegos que probaba a dis-

criminación fiscal que sufría Galiza e as vantaxes 
da autonomía federal, publicando A Nosa Terra va-
rios estudos de interpretación e ampliación dos ar-
tigos dun texto que logo unha colaboración con Vi-
cente Martínez-Risco, Lois Tobío e Carballo Calero 
deu o primeiro Estatuto de Autonomía para Galiza; 
plebiscitado en 1936. 

Nós estamos vivindo a imposición dun modelo eco-
nómico e social que somete aos pobos aos únicos 
intereses do capital económico e financieiro, e que 
supón o expolio e a explotación dos países da pe-
riferia europea. Está en plena expansión un mode-
lo de pensamento uniformador que ameaza con 
deixarnos sen a identidade de pobo. 

Por isto é preciso que voltemos sobre o lega-
do ideolóxico de figuras políticas como Bóveda e 
Castelao. Que voltemos sobre o seu pensamento 
democrático, con sentido de país, mais tamén in-
ternacionalista e solidario, para podermos construir 
outro modelo político, económico, social e cultural. 
Un modelo baseado nas relacións en pe de igual-
dade entre todos os pobos do mundo; no dereito a 
desenvolver un sistema económico xusto; no pro-
fundo respecto aos dereitos colectivos e aos dere-
itos humanos; no dereito ao pensamento plural e 
á expresión pacífica e democrática das ideas, das 
culturas e das linguas. Un modelo verdadeiramente 
democrático que garanta o noso dereito a exercer 
o autogoberno e a soberanía de Galiza, fronte á 
recentralización exercida polos poderes do Estado.

A mocidade por unha Patria Soberana !
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A Escola Superior de Conservación e Restauración de 
Bens Culturais de Galicia, con sede en Pontevedra botou a 
andar alá polo 1991, trátase polo tanto, do segundo centro 
máis antigo do Estado. Até o día de hoxe tituláronse 17 
promocións de diplomados e diplomadas en restauración 
e conservación de bens culturais, repartidas entre as es-
pecialidades de arqueoloxía, escultura e pintura. Folga ex-
plicar a importancia destes estudos na Galiza xa que con-
tamos con numerosos xacementos e unha morea de obras 
de arte que precisan ser recuperadas e atendidas.

Pero estes especialistas tamén están espallados por ou-
tras terras, aportando o seu coñecemento alá onde se lles 
requira e acadando importantes niveis de profesionalidade.

O Concello de Pontevedra sempre valorou que estes estu-
dos mantiveran a súa presenza na cidade e manifestou o 
seu apoio cedendo as instalacións onde se ubican, anexo a 
Belas Artes, e asinando convenios de colaboración para o 
mantemento do noso patrimonio.

Estes estudos foron sufrindo sucesivas reformas a medida 
que ían cambiando as leis educativas, encadrados  actual-
mente dentro dos graos universitarios ou dentro da FP de 
grao superior. Que sexan unha cousa ou outra, ou FP ou 
grao, determina substancialmente a titulación. A escola leva 
tempo reclamando a transformación en estudos universita-
rios para poder competir en pé de igualdade co resto das 
escolas do Estado. O certo é que sempre se pensou que 
era un trámite ao que a Xunta non debía poñer atrancos, se 
temos en conta que xa se fixo, entre outros, cos estudos da 
viciña Escola Naval de Marín ou os estudos de INEF que 
conseguiron a adscrición á universidade.

O alumnado da promoción que rematará no próximo curso 
mantén a esperanza ca que comenzaron, a expectativa de 
acadar o grao universitario. A Xunta dispón de competen-
cias sobradas para facelo e non debe ampararse na espera 
da lexislación estatal xa que tanto as leis actuais como as 
que pretenden aprobar, recolle esta competencia como au-
tonómica.

Entón, por que non se fai? Pois porque non lles importa 
moito ou porque seguimos a sufrir a un goberno de “pal-
meros” con Madrid, dependentes tanto das decisións como 
das finanzas en A, en B ou do abecedario completo. Trá-
tase de non agredir aínda que sexa a custa do futuro das 
vindeiras xeracións que neste caso, poden quedar fóra de 
ofertas de traballo onde se esixa titulación universitaria. 

Este sería un bo exemplo para entender o que supón ter 
representantes políticos co único interese posto en Galiza 
ou esta sucursal na que pretenden afogarnos os partidos 
estatais. Todos os partidos estatais, sen excepcións.

PONTEVEDRA

O Concello solicita da Xunta de Galiza 
que a Escola de Restauración sexa título universitario

A Xunta ten competencias 
exclusivas para dotar de 
título universitario á Escola de 
Restauración

A pasividade da Xunta 
deixará fóra ao alumnado 
das ofertas de traballo que 
esixan titulación universitaria
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Este domingo 11 de agosto producíronse novas fu-
gas de gases da fábrica de celulosas que ten o gru-
po ENCE en Lourizán.

Un forte fedor exténdese por distintas zonas 
da cidade

O escape foi detectado porque veciños e veciñas 
de Eduardo Pondal, rúa das Olivas, Carrasqueira, 
Manuel Colemeiro, Pintor Laxeiro, zona da Estación 
e da Avenidade de Vigo alertaron aos servizos de 
emerxencias e á policia local dun forte e fedoren-
to cheiro que producía proídos nos ollos e nas vías 
respiratorias, até o ponto de non poderen permane-
cer na rúa ou no exterior das vivendas.

A ocultación dos escapes por parte de Ence 
obriga a mobilizar a bombeiros e policia local

Estas chamadas derivaron en movementos de pa-
trullas da Policía Local e Bombeiros cara a estes 
lugares, máis a fonte do cheiro non foi detectada 
até as 21 h, cando os bombeiros, tras non atopar 
pistas significativas sobre a orixe doméstica ou ur-
bana, contactan co complexo químico de Ence, que 
confirma ter unha avaría nunha caldeira, pero sen 
ofreceren datos máis precisos. 

A voceira do goberno municipal, a nosa compañei-
ra Carmen da Silva, indicou ao remate da Xunta de 
Goberno do luns 12 de agosto que o concello de 
Pontevedra esixiu a ENCE que tome todas as me-
didas necesarias para que non se produzan máis 
incidentes deste tipo e, a maiores, criticou que a 
fábrica non activase o plan de emerxencia exterior 
nen dese aviso ningún. Carme da Silva destacou 
tamén que este feito pon de relevo a pésima ubi-
cación da factoría de Lourizán na marxe da Ría de 
Pontevedra. Asemade o Concello de Pontevedra vai 
estudar se é posíbel tomar algunha medida xurídica 
por estes motivos.
ENCE, sen aclarar nen as causas nen a natureza do 

incidente, só emitiu un comunicado logo da actua-
ción do Concello para restar importancia ao aconte-
cido e manter a toda costa a campaña de propagan-
da que ten en marcha co apoio pechado do Partido 
Popular.

Até aquí os feitos dos temos que tirar varias con-
clusións.

A primeira, esta empresa non informa das súas ver-
dadeiras emisións nen dos problemas que causa na 
saúde dos galegos e galegas e no medio ambiente.

Outra, a campaña de propaganda de ENCE non 
pretende informar, senón manipular sen escrúpulos 
á opinión pública galega e pontevedresa que, moi 
moi maioritariamente, quere que saia xa de Ponte-
vedra. O Partido Popular ten que explicar cais son 
os intereses que ten para ficar ENCE na Ría e por 
que todas as súas actuacións están encamiñadas 
á permanencia desta fábrica en Lourizán. Serva de 
exemplo a modificación da Lei de Costas qué ven 
de aprobar o Congreso co voto en contra do Bloque.
Máis: o BNG mantén a súa postura meridianamente 
clara para ENCE marchar de Pontevedra que, en 
exercicio das competencias municipais, impediu a 
construción da fábrica de papel e ten paralisado o 
PXOM para non perpetuar a ubicación da pasteira.

Nen nós nen os pontevedreses e pontevedresas 
imos deixarnos enganar por aqueles que poñen o 
beneficio económico duns poucos privilexiados por 
riba dos intereses de Galiza, da saúde das persoas 
e da conservación do medio ambiente.

ENCE silencia fugas e obriga a mobilizar aos 
servizos municipais de emerxencia 

O BNG volve reclamar unha ría libre de ENCE



9

BARRO

O pasado martes, día 13, o pleno do Concello 
de Barro aprobou a rescisión do contrato coa 
empresa que xestiona o mercadiño municipal. 
Deste xeito, o mercadiño que se instalaba en 
Barro os domingos pola tarde desde comezos 
de 2007 deixará de facelo o vindeiro 9 de 
setembro.

O do mercadiño de Barro é a crónica dunha 
morte anunciada, e o que nun principio tería 
que ser unha boa idea converteuse, máis 
unha vez, nun novo fracaso da xestión do PP 
no noso Concello.

Compre lembrar neste sentido que no seu 
momento o alcalde vendeu o acordo como 
froito da súa gran xestión, a pesar de ser 
coñecedor dos moitos problemas que os 
representantes da empresa tiveron noutros 
concellos por incumprir as súas obrigas.

Coñecendo os precedentes, en Barro a 
actuación da empresa non ía ser distinto, e 
os incumprimentos foron contínuos dende o 
primeiro momento:

•	 Nunca pagou as taxas que anualmente 
tiña que aboar ao Concello, a pesar de 
que a empresa si lles cobraba aos ven-
dedores do mercadiño.

•	 Nunca presentou a relación de vendedo-
ras e vendedores nin dos produtos que 
se vendían, a pesar de que era unha 
esixencia do contrato.

•	 Provocou contínuas molestias á veciñan-
za desa contorna, chegando a impedir 
en moitas ocasións a entrada aos seus 
garaxes, debido ao descontrol á hora da 
montaxe dos postos, etc.

Estes e outros motivos levaron a que o BNG 
insistise ano tras ano na necesidade de 
regular situación, solicitude ao que o goberno 
municipal do PP fixo sempre ouvidos xordos. 
É agora, cando as irregularidades do merca-
diño lle están traendo problemas legais ao 
alcalde, cando se decide a rematar co con-
trato, pero a débeda de 72.000 euros que ten 
contraída a empresa co Concello non haberá 
xeito de cobrala.

Que durante máis de 6 anos o alcalde lle per-
mitise a esta empresa que non pagase nada 
cando está –nas súas palabras- “fritindo” a 
impostos á veciñanza e empresas de Barro 
só pode ter dúas explicacións, calquera delas 
de extrema gravidade:

•	 O alcalde era cómplice e consentidor 
durante todos estes anos dos incumpri-
mentos dos xestores do mercadiño.

•	 Os xestores do mercadiño tomaron de 
pitorreo ao Concello como institución e 
ao seu alcalde como máximo represen-
tante do mesmo.

Fose por un motivo ou polo outro, ou por 
ambos, está claro que o alcalde ten unha 
gran responsabilidade no que pasou, xa que 
sabía perfectamente con quen trataba, ao 
ser de coñecemento público os problemas 
que a empresa tivo con anterioridade noutros 
concellos.

O BNG considera positivo que Barro conte 
cun mercadiño municipal, e cremos que hai 
que facer todo o posíbel por recuperalo, pero 
xestionado de forma seria e responsábel, e 
cumprindo escrupulosamente coa legalidade. 

O mercadiño dos domingos de Barro, 
outro fracaso do PP
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ACTIVIDADE FESTIVA

Festas da Peregrina
CONCERTOS

VENRES 16 

21:00 > BMP, Praza Irmáns Pazó
21:00 > VOCAL TEMPO, Praza da Ferraría
22:30 > MALÚ, Praza do Concello

SÁBADO 17

21:00 > QUEMPALLOU + TRÉBEDE, Praza da Ferraría
22.30 > AURYN, na Praza do Concello

DOMINGO 18

22:30 > PALOMA SAN BASILIO, Praza da Concello

CANTOS DE TABERNA

SÁBADO 17

22:00 > MARAVALLADA + ORFEÓN DO BERBÉS, Valentín 
García Escudero, A Leña, Rúa Real e Princesa

DOMINGO 18

21.15 > OS SIN SON + OS SAJARITEIROS, Valentín García 
Escudero,  Isabel II, Peregrina, Verdura e Leña

OUTRAS ACTIVIDADES

VENRES 16 

19:00 > EXHIBICIÓN DE TAEKWONDO, Praza da Peregrina

DOMINGO 18

21.15 > EXHIBICIÓN DE BAILES DE SALÓN, Praza da 
Ferraría
24:00 > FOGOS DE ARTIFICIO, Peirao das Corvaceiras

TEATRO INFANTIL

VENRES 16

19:30 > “Xan das Ondas” 
de BARAFUNDA ANIMACIÓN, Teucro

SÁBADO 17

19.30 > “A nena e o grilo nun barquiño, 
de MAGÍN BLANCO, Teucro

DOMINGO 18

19.30 > “Hansel e Gretel” de QUINTETO 
PENTAFONÍA+SEIS DEDOS, Teucro

VERBENAS

VENRES 16

24:00 > “COSMOS + DELUXE Avda. de 
Montero Ríos

SÁBADO 17

22:45 > SALSA COSTAS + ANAGRAMA 
Avda. de Montero Ríos

DOMINGO 18

22:45 > “COSTA BLANCA + QUINTA 
AVENIDA, Avda. de Montero Ríos
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AXENDA FESTIVA

12:30 h Saída do demo e o seu séqui-
to dos arcos de San Bartolomeu para 
percorrer as rúas e prazas do Centro 
Histórico.

20:00 h A comitiva do demo volve sair 
polo Centro Histórico con burlas, xogos 
e trasnadas

21:00 h Concerto de San Bartolomeu a 
cargo da Banda de Música de Salcedo, 
na praza de José Martí

21:30 h Foliada do Demo a cargo de 
Abógriga e Os Chichisos, na praza do 
Teucro

Venres 23 de agosto

Praza do Teucro. 22 h.

FESTA DO DEMO

BRINCA NA PRAZA
VENRES 30: 
ZENZARApós as Peregrinas, a festa 

continúa en Pontevedra da man de 
grupos como Zënzar, Foxy Freire e 
Güintervan, que nos traerán toda a 
forza e enerxía do rock e o folk feito 
en Galiza

SÁBADO 31: 
FOXY FREIRE

SÁBADO 31: 
GÜINTERVAN




