
01
M A I O
2 0 1 2

bngcoma rca l
BOLETÍN INFORMATIVO QUINCENAL DA COMARCA DE PONTEVEDRA

Nº33.  11  de  ou tubro  de  2013

Páx 2
PONTEVEDRA: 
Lores carga na FEGAMP 
contra as políticas da UE

Páx 3
PONTEVEDRA
Escola de Restauración

Páx 4
PONTEVEDRA: 
Non á LOMCE

Páx 5
PONTEVEDRA: 
Fomento comprométese a 
arranxar os estragos das 
obras do AVE

Páx 6-7
PONTEVEDRA: 
Patrimonio cultural

Páx 8
PONTEVEDRA: 
•	 Espazo arqueolóxico 

de Valentín García 
Escudero

•	 Camiño do río Rons

Páx 9
PONTEVEDRA: 
Tomeza contará cun novo 
Centro Cívico

Páx 10
/MORAÑA: 
Emigrantes retornados
BARRO: 
Servizo do Lixo

Páx 111
ACTIVIDADE POLÍTICA

CONTRACAPA:
MANIFESTACIÓN 
SALVEMOS GALIZA Contra a LOMCE !

Xoves 24 folga no ensino



2

PONTEVEDRA

Lores carga na FEGAMP 
contra as políticas da UE 
O Alcalde de Pontevedra interveu na Asemblea Extraordinaria da Fe-
deración Galega de Municipios e Provincias celebrada en venres 11 
de outubro para fixar a posición do BNG e do goberno Municipal de 
Pontevedra a respecto das modificacións na Administración Municipal 
que impón a Unión Europea e que transcriben como bos colonizados 
os gobernos de Madrid e Santiago.

Precisamente este foi un dos puntos polos que Lores comezou a súa 
intervención: “Cando as instrucións da Comisión Europea foron elimi-
nar administracións territoriais, como tamén se fixo en Italia, Portugal e 
Greza, algúns Alcaldes e Alcaldesas temémonos o peor, mais ficamos 
sós”.

Nesta mesma liña de de destacar as imposicións de Europa e o con-
chabamento de PP e PSOE con ela, o Alcalde aludiu á reforma da 
Constitución que foi impulsada polo goberno de Zapatero, do PSOE, 
e máis á Lei de Estabilidade Orzamentaria do goberno de Rajoy, 
do PP. En ambos os dous casos PP e PSOE apoiáronse e votaron 
conxuntamente para apuntalar o modelo europeo: “Cando a reforma 
express da Constitución, algúns Alcaldes e Alcaldesas vimos o que se 
nos viña enriba. Protestamos, opuxémonos, pero ficamos sós no in-
tento. Cando a Lei de Estabilidade Orzamentaria e as súas sucesivas 
modificacións, algúns Alcaldes e Alcaldesas alertamos do que se nos 
viña enriba. Ficamos sós no intento”.

A seguir, o noso compañeiro fixo fincapé no feito de que as compe-
tencias municipais están tuteladas e, de feito, é a única administración 
que ten que pedir permiso e andar a esmolar fundos para poder aten-
der ás súas obrigas:

“Cando a Xunta e as Deputacións nos teñen convertidos na práctica 
en Alcaldes esmolantes, representantes populares que temos de ir de 
despacho en despacho a pedir esmola para obras, servizos sociais, 
drogodependencias, plans de urbanismo, plans de emprego, etc (e 
iso cando nos deixan, que non é sempre), entón algúns Alcaldes e 
Alcaldesas puxemos o grito no ceo mentres que a maioría asentía.

Non é de recibo que unha administración actúe con competencias tu-
teladas. Cando algúns Alcaldes e Alcaldesas quixemos facer bandeira 
da clarificación de competencias e da desaparición de competencias 
tuteladas ou compartidas, que veñen a ser o mesmo, a preocupación 
da maioría parecía ir en sentido contrario, na de pedir máis e máis 
competencias, por moi tuteladas que fosen”.
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Deste xeito, Miguel Fernández Lores foi chegando 
á situación actual na que non só rexeitou o Proxec-
to de Reforma da Administración Local, senón que 
o enmarcou nunha ofensiva maior cuxo verdadeiro 
obxectivo é a supresión de servizos que a adminis-
tración presta a cidadás e cidadáns e tamén o afian-
zamento do modelo europeo que conduce ao empo-
brecemento das máis amplas capas sociais; dentro 
deste modelo, por suposto, tampoco teñen cabida 
as nacións, posto que está deseñado para os gran-
des estados e o grande capital transnacional:

“A Lei de Estabilidade Orzamentaria, a concreción 

actual de toda esta dinámica, leva a disparates como 
o que padecemos en Pontevedra, onde polo teito de 
gasto non podemos investir, a finais de 2013, arredor 
de 10.000.000 € que temos ingresados en tesoure-
ría. E non somos o único concello nesta situación”.

O Alcalde de Pontevedra rematou a súa intervención 
congratulándose por ser posíbel un acordo de rexei-
tamento do proxecto de lei de reforma dos concellos 
plantexado polo goberno de Rajoy e pediu, asema-
de, que se estuden e apliquen todas as vías existen-
tes para ultrapasar os límites que impoñen o teito de 
gasto e a regra de gasto.

O PP tumba a proposta do BNG 
para conceder a titulación de grao á Escola de Restauración 
Os votos desfavorables do PP impediron que prospe-
rase a iniciativa nacionalista defendida pola deputada 
do BNG, Montse Prado relativa á adscrición da Esco-
la Superior de Conservación e Restauración de Bens 
Culturais de Galiza á  universidade.

A deputada iniciou a súa intervención lembrando o 
alumnado da  Escola Superior de Restauración de 
Pontevedra que tras unha marcha con saída de Pon-
tevedra o pasado martes percorría as rúas de San-
tiago reivindicando a titulación de grao, baixo o lema 
“Os defraugraos”,  á mesma hora que tiña lugar na 
Cámara galega o debate da iniciativa do BNG.

Montse Prado reclamou a consideración de “estudos 
universitarios” para as escolas superiores de ensinan-
zas artísticas  coa titulación de grao e afirmou que 
algunhas comunidades autónomas fixérono utilizan-
do a lexislación educativa que posibilita a integración, 
“desta maneira, dixo, os estudos de restauración e 
conservación foron transformándose en graos univer-
sitarios” ao igual que os estudos de conservatorio e 
arte dramático.

Para a parlamentaria  non existe ningún escollo á hora 
de acadar a titulación de grao na Escola de Restau-
ración de Pontevedra xa que existen antecedentes 
entre os que destacou a Escola Naval de Marín e a de 
Negocios de Caixa Nova, “a Xunta, nestes casos non 
puxo inconveniente algún”.

A deputada aludiu ao alumnado que iniciou os estu-
dos no curso 2010-2011 coa perspectiva de acadar o 
grao universitario como reflectía a matricula e que na 
actualidade, apiques de rematar os estudos, vive coa  
“incertidume” de acadar esa titulación universitaria.

Os alumnos e alumnas levan semanas mobilizando 
e reivindicando a titulación de grao e intensificando 
esta demanda porque durante ano e medio agarda-
ron por  unha xuntanza co conselleiro de Educación. 
A deputada anunciou que o alumnado seguirá coas 
mobilizacións porque a “solución é legal e posíbel” e 
mesmo a actual LOMCE permíteo.

Neste sentido, asegurou que a Universidade de Vigo 
está disposta a acoller a titulación, “só é unha cues-
tión de vontade política” e o BNG defende hoxe esta 
iniciativa como primeiro paso para regular a titulación 
de grao  a través das competencias da Xunta en ma-
teria de educación.

Noutras partes como Portugal estes estudos teñen 
a consideración universitaria e se o Goberno galego 
non resolve  concederllela á escola de Restauración 
“moitos alumnos e alumnas galeg@s serán condena-
dos a estudar noutros lugares para poder competir en 
igualdade de condicións no mercado laboral”.
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Non á LOMCE

Este 24 de outubro, as rúas de Galiza vanse en-
cher de nais, pais, profesores e alumnos. Tódo-
los membros da comunidade educativa sairemos 
protestar contra a LOMCE. Esta lei que é, de por 
si, retrógrada e fascista que pretende destruír o 
ensino público galego e con el, a nosa lingua.
Dende Galiza Nova estamos completamente con-
vencidos de que esta lei que nace morta, non a 
podemos parar sen a axuda de todas e todos. Te-
mos que saír á rúa, mobilizarnos, participar... Hai 
que frear esta norma que pon en perigo o ensino 
público, universal e gratuíto. E aínda estamos a 
tempo!

Pretenden impoñer 4 reválidas para comezar xa, 
dende os 8 anos, a segregar aos nenos que teñen 
maiores dificultades de aprendizaxe, para levalos 
por camiños moito máis tortuosos, de xeito que 
se elimine a avaliación contínua e o papel de in-
clusión e igualdade social do ensino, de xeito que 
se transforme nunha educación elitista e clasista.

Así mesmo, os alumnos de 3º da ESO, en plena 
adolescencia, deberían decidir cara onde queren 
orientarse: se cara o bacharelato (xa de por si re-
ducido), ou se cara aos FP. Con esta medida, o 
estudantado das zonas rurais ou con dificultades 
económicas tería que estudar a opción que lle 
ofreza o centro máis próximo, ou ben pagar do 
seu peto o desprazamento. Así irían sesgando ao 
alumnado para que quenes accedesen á universi-
dade fosen só xente con cartos.

Aumentaríase con esta contra-reforma do PP, o 
ratio de alumnos por aula, buscando aulas máis 
masificadas e evitando atender á diversidade, de 
xeito que aqueles nenos con maiores dificultades 
para aprender, queden rezagados obrigatoriamen-
te, e que aqueles que podían obter mellores notas, 
queden sen elas ao non poder contar co apoio do 
mestre. Imaxinádesvos unha clase da ESO con 36 
alumnos? Ou unha de educación infantil con 30? 
Que mestre pode atender con calidade a tanto 
alumno á vez?

Xa no mundo universitario, as taxas aumentaron 
desproporcionadamente. Feijóo mente unha e ou-
tra vez dicindo que en Galiza non se subiron as 
taxas. Dende logo, nós non lle imos aplaudir coas 
orellas como fan os macacos do Partido Popular. 
E non o imos facer porque sabemos que minte de 
novo. Atácanos o mentireiro compulsivo porque 
sabemos que a segunda matrícula na universidade 
aumentou un 20%, a 3ª un 33% e a 4ª, un 90%. E 
se queres bolsa? Como estudes un mestrado, de 
mínimo un 7 de media! E nunha carreira, o 100% 
dos créditos do ano anterior aprobados.

Estes son uns trazos grosos sobre a LOMCE, 
pero quédanme sen citar o aumento da relixión na 
escola, o incremento do IVE no material escolar, 
as axudas económicas a centros que segreguen 
por sexos ao alumnado, os continuados ataques 
á nosa lingua, reduccións no profesorado... toda 
unha serie de improperios que Galiza Nova e o es-
tudantado galego non estamos dispostos a per-
mitir.

Por esta serie de motivos aquí enumerados, e por 
moitos máis que o PP nos recorda cada día cando 
ataca aos nosos dereitos, chamámoste a que o 24 
de outubro saias á rúa con nós e coa Plataforma 
Galega en defensa do ensino público. Que saias 
cos teus fillos, netos, sobriños, irmáns... que saia-
des todos e que saiamos todos a protestar e a eli-
minar esta lei malnacida e para combatela, porque 
xa chegou... É a hora da rebeldía!
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Co gallo das obras para a construción das vías 
do Tren de Alta Velocidade (TAV), o Concello de 
Pontevedra e as empresas contratadas polo Mi-
nisterio de Fomento mantiñan unha coordena-
ción do traballo que, durante un tempo, deu bos 
froitos.

O Concello de Pontevedra, desde o primeiro 
momento, accedeu ao paso de vehículos pesa-
dos, permitiu acopios de material nos seus viais, 
prestou todos os seus servizos para que discu-
rrisen ben os traballos (servizos técnicos, policia 
municipal, etc), atendeu a todas as solicitudes 
de alteración do tráfico (cortes, desvíos, etc) e 
colaborou en todo canto fixo falla para o bo des-
envolvemento das obras.

Asemade, as veciñas e veciños da nosa cidade 
que tiveron que convivir máis directamente coas 
obras levan anos aturando incomodidades e 
problemas e comprendendo que era algo nece-
sario para o ben común.

Sen embargo, o Ministerio de Fomento rachou 
este xeito de traballar desde comezos de ano. 
Daquela un equipo formado polo enxeñeiro xefe 
das obras, o enxeñeiro municipal e os nosos 
compañeiros Luís Bará e Demetrio Gómez xira-
ron unha visita a todas e cada unha das deficien-
cias que o TAV está a causar en Pontevedra. Ese 
foi o punto final. A partir dese intre nunca máis 
foi posíbel manter o mesmo xeito de traballo e 
colaboración.

Posteriormente, desde o Goberno de España 
anunciouse para final de ano o remate das obras 
sen que se solucionase ningún dos desperfectos 
ocasionados nin na cidade nin nas parroquias. 
Desde os servizos técnicos municipais tentouse 
por todos os medios pórse en contacto coa di-
rección da obra e resultou de todo punto impo-
síbel.

Por estes motivos, o pasado 27 de decembro, o 
Alcade de Pontevedra dirixiu unha carta á Minis-
tra de Fomento, esixindo que se dese resposta 
a todos os problemas causados polas obras do 
TAV e se recuperase o xeito de traballo baseado 
na confianza e na colaboración técnica e política 
que dera bos froitos.

Asemade o Alcalde elevou á ministra o malestar 
dos veciños e veciñas de Pontevedra polo xeito 
no que están a decorrer os traballos e polas súas 
consecuencias.

Doutra banda, nestes días a empresa adxudi-
cataria solicitara unha prórroga para os cortes 
que se están a producir na Seca. O Concello 
demandou unha xuntanza para coñecer os mo-
tivos desta solicitude e, por toda resposta, infor-
mouse ao concello, uns días despois da carta 
do Alcalde, de que, sen permiso do Ministerio de 
Fomento, non podían xuntarse coa administra-
ción municipal.

Nesta altura, os nosos compañeiros e compa-
ñeiras do Grupo Municipal víronse na obriga de 
anunciar que, de non reverterse a situación, te-
rían que tomar as medidas oportunas para parar 
as obras, tal e como informou César Mosqueira.
Ao día seguinte deste anuncio por parte de Mos-
quera, recibiuse a chamada do Secretario Xeral 
para as Infraestruturas solicitando unha xuntan-
za co Concello de Pontevedra que se celebrou 
hoxe venres 11 de outubro na Subdelegación 
do Goberno e na que se acordou que Fomento 
e as empresas contratadas repararán todos os 
estragos.

O goberno de Pontevedra prefire o diálogo para 
solucionar os problemas e ten dadas sobradas 
mostras de paciencia, mais cando toca petar en-
riba da mesa, pétase e deféndense os dereitos 
dos cidadáns e cidadás até onde faga falla.

Após a denuncia do Concello, Fomento 
comprométese a solucionar os desperfectos 
ocasionados polas obras do AVE
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O Concello de Pontevedra posúe un valioso e 
diverso patrimonio cultural, do que forman par-
te os bens arqueolóxicos, etnográficos, arqui-
tectónicos e de infraestruturas. Despois dunha 
atención continuada á recuperación e dinamiza-
ción do Centro Histórico, no presente mandato 
aprobouse un plan do patrimonio rural, que ten 
tres obxectivos básicos: o reforzo da autoestima 
e da identidade galega arredor dos bens históri-
cos e culturais; o aproveitamento do patrimonio 
como factor de cohesión e mobilización social; e 
o desevolvemento económico do territorio.

Partindo do plan aprobado, estanse desenvol-
vendo actuacións de conservación, restauración, 
protección, divulgación e dinamización dos bens patrimoniais.

No eido da conservación e restauración estanse levando a cabo os 
seguintes programas

•	 Espazo	etnográfico	e	arqueolóxico	de	Salcedo	e	Val	de	To-
meza: rematouse a primeira actuación na contorna dos muíños 
do Batán e estanse inciando os traballos de posta en valor do 
Castro das Croas; tamén se contempla a sinalización e interpreta-
ción do espazo mediante paneis explicativos, audioguías, recur-
sos web, etc.

•	 Plan	de	restauración	de	cruceiros: están previstas actuacións 
en Campañó (Casal do Mendo), Santa María de Xeve, Alba, Sal-
cedo e Lérez

•	 Plan	de	 restauración	de	pontes: despois da actuación reali-
zada en Ponte Bora (río Almofrei), están en marcha restauracións 
no río da Gándara (Alba) e río dos Gafos. Neste ámbito tamén se 
realizaou unha exposición e unha publicación divulgativa sobre as 
pontes na historia e na vida do concello.

•	 Programa	 de	 recuperación	 de	 infraestruturas	 hidráulicas	
tradicionais: prevese a recuperación de levadas, canles, infraes-
truturas de abastecemento e de regadío...

Con respecto á protección, está en marcha unha revisión e actualiza-
ción do catálogo de bens patrimoniais das parroquias. Prevese unha 
exposición pública da relación de bens e da súa localización, para 
recoller achegas e propostas da veciñanza.

PONTEVEDRA

O Patrimonio cultural, un valor de futuro
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Unha parte importante do traballo céntrase en accións de 
divulgación e dinamización social arredor dos bens patri-
moniais. Este labor vese favorecido por un compromiso 
crecente de asociacións e colectivos veciñais, que están 
participando activamente en proxectos de conservación, 
limpeza e recuperación de bens coma muiños, fontes, 
canles, lavadoiros, etc. A cooperación veciñal tamén está 
permitindo localizar e salvagardar varios cruceiros que es-
taban depositados en vivendas particulares.

A masiva e entusiasta resposta cidadá aos programas de 
divulgación do patrimonio (roteiros, viaxes, xeiras, expo-
sicións...)  tamén constitúe un sinal positivo que demos-
tra o compromiso e sensibilidade dun sector crecente 
da poboación., e un estímulo para desenvolver futuras 
campañas dirixidas a grupos específicos coma centros 
de ensino, asociacións culturais e veciñais, terceira idade, 
mocidade, etc. Con vistas ao futuro, prevese potenciar o 
traballo en rede, a cooperación con outras institucións, 
o voluntariado e, en xeral, os programas de contribúan a 
establecer vínculos de cohesión social, convivenia, diálo-
go interxeracional e solidariedade arredor do patrimonio 
cultural.

PONTEVEDRA

Sábado 12 de outubro. 
Salcedo: roteiro das mouras 
Saída do Castro das Croas-O Birrete (Salcedo) 
ás 10 horas. Coordinación e guía: Rafa Quintía, 
Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA)
Puntos de interese: castro das Croas, muiños do 
Batán, A Esculca, Outeiro das mouras, muiños 
do Outeiro. En colaboración con Comunidade de 
Montes de Salcedo e Asociación Veciñal Heroes do 
Campo da Porta.

Sábado 19  de outubro. 
Tomeza e Marcón: roteiro dos miradoiros.
Saída da antiga escola de Lusquiños (Tomeza) 
ás 10 h. Coordenación e guías: veciños das dúas 
parroquias
Puntos de interese: Casa-Pazo de Lusquiños, castro 
de San Cibrán, covas dos canteiros, Os Canleiros, 
A Fracha. En colaboración con Asociación Cultural 
San Cibrán de Tomeza e Asociación Cultural de 
Pintos (Marcón)

Sábado 26  de outubro. 
Ponte Sampaio: roteiro das pontes e dos 
camiños históricos
Saída da ponte medieval de Ponte Sampaio ás 10 
horas. Coordenación e guía: Alberte Reboreda
Puntos de interese: ponte medieval, Illa da Insuiña, 
Vía XIX e Camiño portugués, Monte do Castro
En colaboración con asociacións veciñais e 
culturais da parroquia

Sábado 2 de novembro. 
Lérez: roteiro da auga
Saída do mosteiro de Lérez ás 10 h
Coordenación e guía: Asociación Cedofeita
Puntos de interese: Arqueta e Cano do cura 
(acueducto para o mosteiro), lavadoiro de 
Remiseiro, pozos de regar do Cabaleiro, 
depuradora de Couso, depósito do Cimbelo
En colaboración con Asociación Sociocultural 
Cedofeita de Lérez

ROTEIROS TEMÁTICOS DO PATRIMONIO RURAL
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As actuacións de acondicionamento do conxunto 
arqueolóxico formado polos restos da ponte me-
dieval orixinal, o antigo peirao e a muralla están 
próximas a rematar. Nos vindeiros días está previs-
to concluir os traballos de instalación do espazo de 
xogo infantil (barco pesqueiro), que será aberto ao 
público de maneira inmediata. 

Despois dos avatares sufridos polos sucesivos 
proxectos pensados para a zona, finalmente optou-
se por unha solución de baixo custo (uns 200.000 
euros) que vai permitir manter expostos ao ar libre 
parte dos restos arqueolóxicos, mellorar a imaxe 
desta parte da cidade, e contribuír á súa dinamiza-
ción social e económica.

O goberno municipal tamén prevé que haxa un tra-
ballo continuado de consolidación e restauración 
de estruturas, así como de mantemento e limpeza 
deste espazo, evitando o deterioro que sufriu nos 
pasados anos. O conxunto de actuacións com-
plementarase coa instalación dun panel explicativo 
dos restos arqueolóxicos e un programa de dina-
mización mediante visitas guiadas, roteiros e outras 
accións de sensibilización.

Espazo arqueolóxico de Valentín García 
Escudero: próxima apertura

Cun investimento próximo aos 100.000€, están 
desenvolvéndose en Cerponzóns os traballos que 
priorizou o Consello Parroquial e de acordo coas 
determinacións que se indicaran desde este orga-
nismo de participación veciñal.

O Camiño do Río Rons é un dos accesos principais 
á parroquia desde a Estrada de Santiago e atopá-
base en más condicións desde hai xa anos pola im-
posibilidade de restaurar o muro que sostén o ca-
miño. Nos últimos tempos agravouse o problema 
polo que o organismo parroquial situou este inves-
timento como a primeira necesidade da parroquia.

Foron os propios veciños e veciñas que fan parte 
do Consello xunto coa nosa compañeira Pilar Co-
mesaña, concelleira da parroquia, quen se ocupa-
ron de xestionar a posta a disposición dos terreos 
necesarios para restaurar o muro, alargar o camiño 
e mellorar definitivamente os accesos a Cerpon-
zóns polo lugar da Balea.

Comezaron as obras da reforma integral do camiño do río Rons
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Tomeza contará cun novo centro cívico
O Consello Parroquial de Tomeza coñeceu esta 
semana a primeira proposta para a rehabilitación 
da antiga Escola de Lusquiños que está a funcio-
nar como centro cívico.

O Consello Parroquial de Tomeza, plantexou e 
priorizou a necesidade de novos espazos para 
desenvolver actividades desde que se constituiu 
e comezou a traballar no deseño do Plan de Pa-
rroquia, posto que as dúas infraestruturas exis-
tentes son insuficientes por diferentes motivos. 
O Centro Social é un inmóbel que non reune as 
carácterísticas imprescindíbeis para desenvolver 
as funcións de centro cívico e a Escola de Lus-
quiños só ten utilizábel unha aula de todos os 
espazos posíbeis.

O Consello priorizou este último edificio por 
varios motivos. En primeiro lugar, é un edificio 
exento ubicado no medio dunha parcela pe-
chada no centro do lugar de Lusquiños, o que 
permite aproveitar non só o interior senón tamén 
o seu contorno. Por outra parte, esta Escoliña 
ten varios espazos espazos pechados que po-
den aproveitarse sen ter que construir de novo e 
nun lugar xa utilizado pola parroquia. Dun ponto 
de vista símbólico, a infraestrutura de Lusquiños 
existe porque un grupo de nais loitou para ade-
centar a unitaria á que asistían os seus fillos e 
fillas e, logo de conseguir os seus obxectivos, a 
Xunta pechou a escola e transladou o alumnado 
para Marcón.

Unha vez que está practicamente rematado o 
novo aparcamento, que foi a primeira infraes-
trutura que se priorizou, comezase a traballar na 
rehabilitación do centro cívico nun proceso parti-
cipativo e democrático.

O proposta elaborada parte do estudo do Centro 
Social do Salgueiral, posto que son dous edificios 
idénticos. En función das orientacións aportadas 
pola veciñanza de Bora, modificáronse as zonas 
de paso por dentro do edificio e incorporouse 
un almacén que resulta imprescindíbel para as 
asociacións e entidades. 

De xeito resumido, proponse unha instalación 
con tres espazos para desenvolver actividades 
dos cais dous poden xuntarse en función das 
necesidades de espazo. A maiores hai unha 
zona de estar, armacén e servizos.

O Consello Parroquial acolleu ben o proxecto, 
fixo algunhas propostas de mellora (engadir unha 
cociña, mellorar o acceso rodado á parcela...) 
e amosou interese nalgúns aspectos técnicos 
como as características das cristaleiras, instala-
cións, etc. que aínda non están completamente 
definidos.

A partir de agora, coas melloras aportadas polo 
Consello, redatárase o proxecto construtivo para 
mellorar as instalacións da parroquia e completar 
a rede de centros cívicos municipal.
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O BNG de Moraña non é alleo á situación á que 
se enfrontan moitos dos seus veciños e veciñas 
afectados pola problemática das pensións do es-
tranxeiro.

Un Concello que viviu durante moitos anos o dra-
ma da emigración nunha grande parte dos seus 
fogares e que, co paso do tempo, volve sufrir a 
incomprensión dos Gobernos da Xunta e de Ma-
drid, aplicando unhas medidas inxustas e discrimi-
natorias para as súas pensións.

Por este motivo, o BNG iniciou unha campaña de 
apoio a este colectivo de emigrantes retornados 
cunha charla informativa o pasado 26 de setem-
bro, na que interviñeron o portavoz municipal, 
Marcos Suárez, o coordinador da Plataforma de 
Afectados do Salnés, Xosé Leirós e a Deputada 
Montse Prado. O acto contou con gran afluencia 
de público, preto de 60 persoas ás que o BNG 
informou e brindou a súa axuda e colaboración no 
que precisasen.

Desde ese día, colabora activamente na procura 
de sinaturas para amosar o rexeitamento colectivo 
ao trato que o Goberno español lle está a dar aos 
emigrantes retornados que perciben pensións do 

estranxeiro, solicitando para el@s un trato xusto e 
igualitario.

A continuación, presentou na sesión plenaria do 
pasado venres, 4 de outubro, unha moción relativa 
a esta cuestión, que conseguiu sacar adiante coa 
aprobación de todos os membros da Corpora-
ción. O Grupo Municipal do BNG, non pode deixar 
de salientar a hipocrisía da Alcaldesa de Moraña, 
Luísa Piñeiro e do seu Grupo, que este venres se 
atrevía a manifestar o seu apoio aos afectados e 
que estaba “totalmente de acordo coa moción do 
BNG”, mentres que uns días despois o Partido 
Popular que ela representa deixa clara a súa pos-
tura votando no Senado en contra de regularizar a 
situación fiscal dos emigrantes retornados. O BNG 
mantense coherente en todos os ámbitos nos que 
ten representación deixando claro que o colectivo 
de retornados non son defraudadores, son pen-
sionistas. 

MORAÑA / BARRO

O BNG-Moraña reclama 
xustiza para os emigrantes 
retornados

O BNG de Barro mostrou a súa posición á cesión 
do servizo de recollida de lixo á Deputación por 
tres motivos fundamentais.

O primeiro deles, porque suporá un incremento 
substancial do recibo do lixo. Unha cantidade que 
non aparece reflectida no convenio asinado pero 
que se recoñece que será moi importante. Iso si, a 
taxa final non se pasará a cobro até o 2016, des-
pois das vindeiras eleccións municipais.

O segundo motivo é que non se contempla a pe-
riodicidade da recollida, polo que non está garan-
tido sequera a mesma frecuencia de recollida que 
temos hoxe. 

E terceiro, porque non se recolle a reciclaxe da 
materia orgánica, un aspecto fundamental para un 
tratamento racional dos residuos sólidos.

A cesión do servizo de recollida de lixo á Deputación suporá 
para os veciños e veciñas de Barro un grande incremento do 
recibo e un deterioro do servizo
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ACTIVIDADE POLÍTICA

Galiza pola Soberanía

Charla sobre a Lei Wert

Marcha rodeando Pontevedra

Sábado 12 de outubro ás 12 h. na 
Praza da Ferraría, a Plataforma 
Galiza Pola Soberanía vai realizar 
un acto simbólico coa colocación  
dunha faixa na praza da Ferraría

Venres 18 ás 20:30 h. na Biblioteca 
Pública de Barro, coa participación de 
Xosé Manuel Fdez. Abraldes e Xosé 
Manuel Nogueira

Martes 15 de outubro, a CIG organiza unha 
marcha rodeando Pontevedra dentro da 
campaña “Salvemos Galiza ! Sen emprego 
non hai futuro”. 

A marcha sairá ás 10 da mañá do Pazo 
da Cultura e rematará ás 12 h. diante da 
subdelegación do goberno.
 



Sábado 19 de outubro
ás 12 h. na alameda de Compostela


