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”Polas fillas dos nosos fillos” é o 
lema da manifestación do 8F, a que 
responde esa chamada?

Á necesidade de tomarmos cons-
ciencia de que no que aconteza coa 
lingua, na súa transmisión, na súa 
existencia, está en xogo o futuro 
das nosas fillas e dos seus fillos, 
o noso futuro colectivo como pobo 
que ten dereito a se expresar por si 
mesmo en todos os planos da vida 
cultural, económica, social e polí-
tica, polo medio que nós mesmos 
creamos, o galego.

Que agarda Queremos Galego da 
mobilización?

Que sexa un punto de inflexión 
en todos os aspectos relaciona-
dos co idioma. Que sirva para que 
como sociedade recuperemos o 
protagonismo na defensa do idio-
ma e actuarmos colectivamente 
na demanda de condicións de vida 
reais, palpábeis, para o galego e a 
súa reposición en todos os lugares 
de onde foi e está a ser excluído. 
Queremos reverter o proceso de 
substitución do galego e coa forza 
de todas e todos ímolo conseguir.

Os datos publicados polo IGE falan 
dun alarmante descenso do uso do 
galego na mocidade. É posíbel mu-
dar esta situación?

Claro que é posíbel. Hai casos moi 
claros onde se comprobou que é 
posíbel e o caso galego non vai ser 
unha excepción. Para iso cómpre 
que todos os acordos a favor do 
galego tomados desde hai máis de 
30 anos, sistematicamente incum-
pridos, sexan activados, postos en 

marcha sen agardar máis, mais 
tamén cómpre un esforzo social, 
mobilizador, por denunciar, corri-
xir e avanzar en toda as situacións 
nas que se nos impede facer unha 
vida normal na nosa lingua, que por 
desgraza son case todas, comezan-
do por alargar a causa do galego a 
través da Mesa pola Normalización 
Lingüística. 

Desde Queremos Galego faise unha 
crítica á totalidade da Política Lin-
güística da Xunta, que significou a 
xestión con respecto á lingua do 
goberno de Feijóo?

Significou que os avances conse-
guidos, aínda que só fosen nomi-
nais, retrocedesen, póndose en 
cuestión incluso a oficialidade da 
lingua. O goberno de Feixó foi sen 
dúbida o máis explicitamente agre-
sivo contra o galego que se lembra. 
Pasamos de se aprobaren medidas 
a favor do galego para ficaren pa-
radas, a que por vez primeira un 
goberno lexislase contra o galego. 
Aí está o decretazo do ensino que 
chega a prohibir o galego en cer-
tas materias, ou a reforma da Lei 

“Coa mobilización pretendemos que a sociedade 
recobre o protagonismo na defensa do idioma”

PONTEVEDRA, A CIDADE ALTERNATIVA

Entrevista con Marcos Maceiras, Presidente da Mesa Pola Normalización Lingüística

O Presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e Portavoz da Plataforma Queremos Galego, Marcos 
Maceira, reuniuse o pasado 4 de febreiro co Alcalde de Pontevedra e o concelleiro de Normalización lingüística 
para recabar o apoio do Concello á manifestación. Aproveitando a súa estadía aquí, conversamos con el



3

PONTEVEDRA, A CIDADE ALTERNATIVA

da función pública. Padecemos un 
auténtico quinquenio negro para o 
galego con este goberno.

Desde a Mesa pola Normalización 
Lingüística reclaman volver ao 
consenso co que se aprobou o Plan 
Xeral de Normalización da Lingua 
Galega hai máis de dez anos. É po-
síbel aínda aspirar a acordos pola 
lingua?

Non se trata de retornar a supos-
tos consensos que non obrigan a 
nada. O consenso vale para actuar, 
e neste caso trátase de cumprir co 
xa acordado. Por pór un exemplo, 
existen 500 disposicións legais 
que obrigan ao uso do español en 
moi diversos ámbitos, todas se 
cumpren escrupulosamente. Para 
o galego só unhas pouquiñas e nin-

gunha tivo consecuencia práctica. 
O galego precisa feitos, non eter-
nas promesas. 

Un dos eixos centrais é o descen-
so do galego no ensino, que con-
secuencias está a ter no uso nas 
crianzas?

Na educación infantil nas 7 cidades 
o galego só chega en condicións 
mínimas ao 2,4% do alumnado, 
non existen materiais didácticos 
agás os que fai o propio profesora-
do. E fóra do ensino, especialmen-
te nas cidades, cada vez é máis 
complicado ter unha oferta de le-
cer mínima en galego, incluso pa-
gando. Cantos pais acoden a com-
prar filmes, debuxos animados, 
xoguetes, a Portugal, para que as 
súas fillas e fillos poidan respirar 

en galego ante a omnipresenza 
abafante do español que lles nega 
calquera opción? 

Cando a lingua propia e oficial é ex-
cluída sistematicamente acontece 
o que estamos a ver, a ruptura da 
transmisión xeracional da lingua, 
que se debería producir de xeito 
natural.

A Mesa fixo chamamento ás forzas 
políticas para se comprometeren 
nos seus programas electorais coa 
lingua. Que resposta están a ter?

O compromiso é sinxelo. Consiste 
en aplicar o xa acordado e apro-
bado no propio estatuto, na Lei de 
Normalización Lingüística, na Leis 
de uso do galego polas entidades 
locais, e na das administración lo-
cais de Galiza, ademais de o esta-
blecido no Plan Xeral de Normali-
zación da Lingua Galega. 

Temos xa varios compromisos de 
estudo da proposta que esperamos 
que non fiquen en máis promesas 
incumpridas. Co BNG asinámolo o 
pasado 5 de febreiro. Cómpre sina-
lar, que o Bloque ten un nível alto 
de cumprimento onde xa goberna 
mais que aínda falta máis esixen-
cia especialmente a empresas que 
traballan directamente coa admi-
nistración.
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O Concello de Pontevedra vén de propoñer un conxunto de actuacións para transformar a zona 
sur da cidade, concretamente o espazo comprendido entre as estacións de tren e ferrocarril, o 
río dos Gafos e a rúa Otero Pedrayo. O obxectivo destas actuacións é mellorar a accesibilidade, 
a seguranza viaria, a mobilidade peonil e ciclista e a calidade urbana, así como a recuperación 
patrimonial e paisaxística da contorna da Ponte do Couto, un enclave de grande valor histórico. Ao 
mesmo tempo, preténdese poñer en valor as sendas peonís e os camiños tradicionais no val de 
Tomeza, como unha alternativa máis segura para acceder á cidade a pé ou en bicicleta.

O Concello propón cinco actuacións 
para transformar a zona sur

PONTEVEDRA

MELLORA DA ACCESIBILIDADE 
NA RÚA GORGULLÓN

REFORMA URBANA 
DA RÚA OTERO PEDRAYO

MELLORA DA CONTORNA DA 
ESTACIÓN DE AUTOBUSES E 
FERROCARRIL

Trátase de construir beirarrúas nas zonas 
onde non existen, para darlle continuidade 
e comodidade ao tránsito peonil. Hai que ter 
en conta tamén que é a entrada do camiño 
xacobeo portugués na cidade. Prevese que 
esta actuación se desenvolva neste mesmo 
ano.

Unha vez executada a construción do 
desdrobramento da Avda de Vigo, que vai ter 
2 carrís de entrada e un de saída, a previsión 
é urbanizar a rúa Otero Pedrayo no treito 
comprendido entre a Estación do tren e a 
ponte do ferrocarril. Prevese a redución de 
dous a un carril de circulación, e a ampliación 
de beirarrúas nas dúas beiras para facilitar 
o tránsito peonil ao tempo que se mellora a 
accesibilidade e a seguranza viaria.

Proponse o aproveitamento da senda dos 
Gafos e da vía de servizo do TAV como 
alternativa de acceso peonil e ciclista polo 
val de Tomeza. Tendo en conta que o trazado 
do camiño portugués discorre pola estrada 
Tomeza-Figueirido, con moito tráfico e 
carente de beirarrúas, prevese a sinalización 
dun itinerario alternativo desde a zona de 
Casal do Río (Tomeza), através da senda 
do río Tomeza e dandolle uso ao camiño de 
servizo do Tren de Alta Velocidade. 

Este itinerario permite chegar á Ponte do 
Couto-Otero Pedrayo utilizando sendas e 
camiños tradicionais que seguen a traza 
da antiga vía romana XIX. Esta proposta 
conleva a realización de diversas melloras 
nos pavimentos e nas pontes que cruzan o 
río.

CAMIÑO DE SANTIAGO 
EN TOMEZA

A proposta contempla o acondicionamento 
destes espazos, que teñen moitas carencias 
en canto á accesibilidade e a mobilidade, 
e precisan dunha mellora estética no que 
respecta ao mobiliario, pavimentos, alumeado, 
arborado... Tamén se estudarán alternativas 
para a comunicación peonil entre as dúas 



5

PONTEVEDRA, A CIDADE ALTERNATIVA

O Concello propón cinco actuacións 
para transformar a zona sur

PONTEVEDRA

PONTE DO COUTO 
E RÍO DOS GAFOS

XUNTANZA 
CON ENTIDADES VECIÑAIS

A iniciativa municipal contempla darlle 
continuidade á senda do Gafos desde a 
Estación de Autobuses á Ponte do Couto, 
acometendo a recuperación e posta en 
valor da contorna desta ponte medieval, que 
actualmente presenta un estado de forte 
abandono e deterioro.

Os concelleiros Luís Bará e Carme Fouces 
mantiveron o martes día 3 de febreiro unha 
xuntanza coas asociacións Vaipolorío, Ami-
gos do Camiño Portugués, Eduardo Pondal e 
San Cibrán de Tomeza para presentarlles este 
conxunto de actuacións e recoller suxestións e 
propostas dos citados colectivos. Unha vez re-
matada esta fase, está previsto que os técni-
cos municipais ultimen o documento antes de 
trasladalo ás administracións con competen-
cias na materia: Deputación Provincial, Xunta 
de Galiza e Ministerio de Fomento.

A intención do concello é acordar con estas 
administracións as actuacións necesarias para 
recuperar o río, rexenerar o ámbito da Ponte 
do Couto, e mellorar as rúas Otero Pedrayo e 
Gorgullón e as contornas das estacións.

Actuacións na marxe dereita:

•	 Reforma da avda de Compostela mediante o calmado do tráfico 
e a construción de pasos de peóns. Especialmente importante foi 
a construción dun novo paso peonil e ciclista que comunica a rúa 
Rafael Areses coa zona da Ponte do Burgo.

•	 Carril bici na rúa Rafael Areses. Transformación en carril bici do 
espazo de estacionamento próximo ao río, para darlle continui-
dade á mobilidade ciclista entre Mollavao e Bora. Trátase dunha 
zona que é tamén moi utilizada para o paseo e a actividade de-
portiva en xeral.

•	 Mellora do alumeado nas rúas Xoán Manuel Pintos e Domingo 
Fontán, coa instalación de novas farolas dotadas de sistema de 
iluminación LED, que ademais de ter unha maior calidade lumíni-
ca supón un aforro enerxético de ata o 80%

•	 Mellora da seguranza viaria na rúa Domingo Fontán mediante a 
construción dun novo paso peonil e ciclista que comunica o pa-
seo peonil de beiramar coa Xunqueira da Gándara.

Actuacións na marxe equerda

•	 Pavimentación da Avda de Uruguai entre a Ponte do Burgo e a 
Ponte das Correntes

•	 Construción de pasos de peóns elevados e eliminación de barrei-
ras entre o Náutico e a Ponte do Burgo.

•	 Supresión de varios semáforos entre a Ponte de Santiago e as 
Corbaceiras

O concello de Pontevedra, por medio da concellaria de accesibilidade 
e patrimonio histórico, está realizando diversas obras de mellora na 
contorna do río Lérez, tanto na marxe dereita coma na esquerda. O 
obxectivos destas actuacións é a mellora da accesibililidade, da segu-
ranza viaria e da mobilidade peonil e ciclista.

Melloras na zona de Beiramar
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PONTEVEDRA

Por fin no Concello recebeuse a noticia da data para 
recoller o prestixiosísimo premio ONU-HABITAT que 
entregan a municipalidade de Dubai e a Organización 
das Nacións Unidas. O grande día vai ser martes 24 de 
febreiro, cando o Alcalde Lores, en nome de todos os 
veciños e veciñas da capital, recollerá o premio de mans 
do emir de Dubai.

O noso compañeiro Fernández Lores vai acudir ao 
emirato árabe acompañado polo Intendente Xefe da 
Policía Municipal, Daniel Macenlle, que será o encarregado 
de realizar oluns 23 de febreiro, unha presentación do 
proxeto que estamos a pór en práctica en Pontevedra. En 
realidade esta cita é case tan importante como a do día 
seguinte, posto que nela a nosa cidade ten a oportunidade 
de darse a coñecer aínda máis diante dun público 
especializadísimo.

Esta é unha liña de traballo importantísima para 
Pontevedra, posto que todos os premios que se están a 
receber, sitúannos no mapa das cidades de máis elevada 

calidade urbana do mundo, con todas as vantaxes que iso 
reporta. O Concello pretende afondar nesa liña de traballo, 
mais nesta altura aínda non está definida a comitiva que 
acompañará ao alcade e ao xefe da policía a Dubai debido 
a premura de tempo con que se ten que organizar a viaxe.
En calquera caso, o que si é certo é que se cursaron 
convites aos portavoces dos grupos municipais e tamén á 
Deputación Provincial así como ao Ministerio de Fomento, 
que foi a institución que candidatou á nosa cidade.

O premio para a Rede Axuda

O premio ONU-HABITAT ten unha dotación de 30.000$  
(máis de 26.000 euros) que o Concello vai destinar á Rede 
Axuda, unha iniciativa municipal que, desgrazadamente, 
ten moito interese.

Por outra parte, tamén está decidido que á volta de 
Dubai vai celebrarse algún tipo de acto para que todos os 
veciños e veciñas de Pontevedra nos fagamos particípes 
deste grandísimo éxito colectivo

24F: Pontevedra recollerá o Premio da ONU en Dubai

O noso compañeiro Raimundo González avanzou estes 
días os primeiros datos da liquidación do orzamento 
municipal. 

Entre o máis destacábel aparece o feito de que as contas 
pecháronse en 78.750.000€, fronte aos 66.000.000€ 
aos que estas ascendían ao comezo da xestión do 
orzamento 2014. 

10 millóns máis en investimentos

Neste incremento de máis de 12.000.000 sobrancean os 
dez millóns nos que aumentou a partida de investimentos, 
que pasou de sete a 17 millóns de euros.

Un superavit de 2.360.000 euros

O concelleiro de Facenda tamén fixo fincapé nun 
outro dato moi destacado como é o feito de que o 
exercicio orzamentario 2014 pechouse cun superávit de 
2.360.000€, isto é, cuns ingresos que superaron nesta 
cantidade aos gastos.

Uns orzamentos expansivos para dinamizar a 
economía e apostar polas políticas sociais

É certo que estes datos demostran que Pontevedra é un 
concello saneado económicamente e que estamos en 
condicións de xestionar uns orzamentos expansivos que 
aposten polos investimentos para dinamizar a economía 
e polos servizos sociais para paliar na medida do posíbel 
as terríbeis políticas impostas pola UE  e polo PP nos 
gobernos de Galiza e do Estado.

Porén, non é menos certo que o actual entramado legal 
impide traballar con liberdade todas as posibilidades deste 
superávit: hai que destinalo enteiro ou a amortización da 
débeda ou a investimentos que non xeren gasto corrente.

Pontevedra: un Concello saneado
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PONTEVEDRA

A Asemblea de Mulleres de Galiza Nova organiza 
un obradoiro para detectar e combater os 
micromachismos que terá lugar o vindeiro 
venres 6 de febreiro, ás 20h, no bar Panela (praza 
de Barcelos), que contará coa presenza de Lucía 
Veciño, Responsábel Nacional de Muller de Galiza 
Nova.

Os micromachismos son unha forma de violencia 
cotiá que se exerce contra as mulleres para 
coartarnos e agredirnos. Ficamos rodeadas 
permanentemente destas situacións, e ese é 
só un dos moitos motivos de importancia polos 
cales temos o deber e a obriga de recoñecelos e 
actuar fronte estas situacións. 

Cremos que obradoiros coma este, nos que a 
xente poida participar, aprender e opinar, son 
precisos para socializar un problema que existe 
e que é obviado en numerosas ocasións, ben por 
falta de coñecementos sobre o mesmo, ben pola 
educación recibida, ben por decisión propia.

En Galiza Nova estamos plenamente 
concienciadas da importancia da loita feminista 
e do deber que temos como mulleres e como 
homes de combater estes ataques, polo que 
animamos á mocidade e toda persoa interesada a 
achegarse, falar, debater e aportar novos puntos 
de vista para así poder localizar e combater os 
micromachismos no día a día.

Obradoiro de GN
sobre Micromachismos

Xa está aquí o entroido 
urbano máis importante 
de Galiza
Pouco falta xa para que dea 
comezo de cheo o entroido, 
pero antes, o sábado 7, 
aínda temos a oportunidade 
de achegarnos a un dos 
entroidos máis significativos 
alén a raia: o dos Caretos de 
Podence, que realizarán un 
pasarrúas  a partir das 17 h.

Máis entroido que nunca. 
Campañó recupera o seu entroido tradicional

Co pregón o 13 de febreiro, 
a cargo da comparsa Os 
Amoriños de Bora, que este ano 
cumpren 25 anos de existencia, 
arrancará  unha festa que esta 
se extenderá ate o día 22. 
Dez días, pois, de esmorga, 
divertimento e goze.

Ademais das citas clásicas 
como o desfile (sábado 14, 
17.00 horas), que manterá o seu 
tradicional percorrido polas rúas 
máis céntricas de Pontevedra; o 
concurso de murgas (a partir do 
luns 16, 21.00 horas), a Noite 
Pirata (martes 17, 22.00 horas), 

a Mostra da Parodia (venres 20, 23.00 horas) ou o enterro 
do Loro Ravachol (sábado 21, 21.00 horas), este ano haberá 
importantes novedades como o campamento urbano pirata na 
Praza de Méndez Núñez, para nenos e nenas de entre 8 e 12 
anos, en colaboración co Casino Mercantil, e a recuperación en 
Campañó do seu entroido tradicional coa “Corrida da rosca”, o 
domingo 22 ás 17 h.  no campo da festa de cabaleiro.
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Acordo Trasatlántico de Comercio e Investimento: 
o maior golpe de estado aos nosos dereitos
Que é o tratado TTIP?

Un Acordo Trasatlántico (TTIP) é un tratado que se 
negocia  en segredo dende ano pasado entre a Unión 
Europea, Estados Unidos e Canadá. Está prevista a súa 
entrada en vigor a finais do ano 2015.

Este Tratado non se discute en ningún Parlamento, 
é secreto; por tanto, os parlamentos dos estados 
membros non poden participar, negociar, aprobar ou 
rexeitar o Acordo. Contrariamente, participan máis de 
600 asesores das máis grandes empresas multinacionais 
destes continentes. Son, por tanto, estas corporacións 
as que impoñen as condicións políticas do Acordo por 
riba dos estados.

Negocian acordos que diminúan ou eliminen todas 
aquelas normas que protexen ou aseguran a calidade 
dos servizos, dos alimentos, da agricultura, dos dereitos 
sindicais, do salario, das pensións, da sanidade, do ensino, 
do medio ambiente, etc., para asegurar a liberdade de 
mercado destas grandes multinacionais e bancos.

Crean tribunais privados constituídos por estas grandes 
empresas, que poderán sancionar a un ou varios Estados 
con indemnizacións millonarias, se consideran ser 
afectadas na súa competencia ou actividade por normas 
ou lexislación que protexan o traballo, a alimentación, o 
comercio, o medio ambiente ou os servizos e prestacións 
públicas. 

Que consecuencias vai ter?

Na seguridade alimentaria.- Exemplos: En Europa só está 
permitido a comercialización dun produto transxénico, 
en EEUU 160. Eliminarase o control sobre os pesticidas; 
eliminarase a prohibición sobre a hormona de crecemento 
bovina relacionada con cancro en humanos. Permitirase 
a venda e consumo de carnes de ave tratadas con cloro 
para branquealas. Trátase de non pór trabas ás grandes 
empresas agroalimentarias. O principal é o negocio e 
non a saúde da poboación. Os nosos produtos, os nosos 
labregos/as e gandeiros/as non poderán resistir contra 
estas multinacionais. 

Nos dereitos no traballo.- Os convenios colectivos, o 
salario mínimo, a protección sanitaria e pensións públicas 

resultan afectados. Os EEUU non asinaron os acordos da 
OIT sobre dereitos Internacionais no traballo, por tanto 
non aceptan a liberdade sindical e a organización en 
sindicatos. As empresas americanas que se instalen aquí 
non estarán obrigadas a cumprir a lexislación laboral, nin 
convenios nin salario mínimo. As consecuencias serán 
que as empresas de aquí reclamarán a aplicación das 
normas de equivalencia alegando razóns de competencia; 
por tanto, os nosos dereitos universais e colectivos serán 
atacados.

Nos servizos e prestacións públicas as normas 
de competencia que reclama EEUU para servizos 
públicos como a sanidade, ensino primario, secundario 
e universidades, pensións, ou servizos prestados por 
concellos, etc., son considerados como monopolios 
públicos e, por tanto, afectan á actividade privada e ao 
libre mercado das empresas. Unha vez que un servizo 
público se privatiza, o Acordo prohibe que volva ser 
recuperado polo Estado. Os ricos non terán problema en 
contratar a súa sanidade privada nin a súa pensión, pero 

Dado o seu interese e actualidade, transcribimos o texto dun folleto da CIG sobre o Tratado de Librecomercio, 
que se está a negociar en segredo entre a Unión Europea, EEUU e Canadá e que suporá máis explotación, 
máis pobreza, menos soberanía, menos dereitos e menos democracia. O Xoves 12 ás 20 h. estará Suso 
Seixo, Secretario Xeral da CIG, no Café Moderno, nun acto público para explicar o Tratado.
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que sucederá coa clase traballadora? Sucederá, acaso, 
como en Estados Unidos que cando pecha unha empresa 
os traballadores/as perden os seus fondos de pensións?.

Nas normas de saúde e medio ambiente os estados perden 
capacidade efectiva para controlar as multinacionais e 
prohibir actividades perigosas. En tratados idénticos a 
este, a tabaqueira Philip Morris reclama miles de millóns 
de indemnización a Australia por prohibir a publicidade 
dos cigarros. Tamén reclama millóns de dólares a 
Uruguai por obrigar ás compañías a ilustrar nos paquetes 
de cigarros as fotos e gráficos que advirten do risco de 
fumar. A petroleira Occidental Petroleum reclama 1.700 
millóns a Ecuador, por rescindir este país o contrato por 
violar as leis de contaminación. Canadá tivo que pagar 
122 millóns por revogar os dereitos sobre a auga a unha 
compañía do seu propio país.

Ningún Estado pode gañar nestas reclamacións, porque 
os tribunais son privados e creados polas empresas. É 
ilustrativo o caso recente de Arxentina, que debe pagar 

500 millóns a Empresas Americanas por desvincular o 
peso na relación co dólar. Os países non mandan nin na 
súa moeda.

Os estados perden a súa soberanía e poder de decidir e 
gobernar sobre os seus recursos. A clase traballadora 
resulta sacrificada en beneficio dos multimillonarios 
aos que estes Gobernos entregan todo o poder, porque 
traballan para eles. Parece lóxico que nacións como 
Catalunya, Euskal Herria e mesmo Escocia na Unión 
Europea queiran exercer a súa soberanía, porque os ricos 
de Madrid e Alemaña non poden decidir o destino de todos 
os pobos.

En que situación quedará o pobo galego, como se enfrontará 
a nosa industria, a nosa pesca, o noso agro e a nosa clase 
traballadora a un ataque tan brutal e antidemocrático aos 
nosos recursos e dereitos? Se non decidimos nós o noso 
destino, non teremos futuro como pobo.

Paremos o Tratado Trasatlántico!

O BNG sempre fai grandes esforzos por deitar luz e 
clareza sobre calquera proxecto que se pon en marcha 
desde o Concello. Sen ir máis lonxe, esta mesma semana, 
os nosos compañeiros Luís Bará e Carme Fouces, 
reunironse con todas as asociacións relacionadas co río 
Gafos e o ámbito das estacións do tren e bus para estudar 
con elas o proxecto de reforma dese espazo e recoller 
todas as suxestións que poidan facer.

Algo semellante poderiamos dicer dos Consellos 
Parroquiais, do Consello da Feira Franca, das asembleas 
nos bairros para cada acuación ou da xestións de todos e 
de cada un dos centros sociais.

Pois ben, seguindo esa mesma liña de traballo, este 
luns nove de febreiro ás 20 h., no Teatro Principal, 
vai celebrarse a primeira das xornadas informativas 
sobre a compostaxe que está a organizar o Concello de 
Pontevedra coa colaboración da Deputación.

Esta primeira sesión vai tratar sobre o proceso da 
compostaxe. Alí vai ser o momento de coñecer que é a 
compostaxe, como se produce, que procesos se dan para 
chegar ao producto final. Tamén imos poder coñecer 
exemplos de diferentes formas de produción industrial 
e os argumentos que serven para demostrar que a 
compostaxe é o mellor modelo existente de xestión para 
a fracción orgánica dos RSU.

Para informar sobre todos estes asuntos, estará en 
Pontevedra o doutor Ramón Plana, a quen podemos 

situar no “top 5” global dos expertos en compostaxe. Este 
galego fixo a súa tese de doutoramento na Universidade 
de Vigo sobre o proceso da composta e, actualmente, 
traballa como consultor independente poñendo en 
marcha instalacións de compostaxe, asesorando 
empresas, particulares e gobernos de todo o mundo e 
formando ao persoal que ten que xestionalas.

Comezan as xornadas técnicas sobre a compostaxe 
coa participación dun maiores especialistas mundiais

9 de Febreiro ás 20 h. Teatro Principal
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Abraldes “O noso obxectivo é lograr a alcaldía de Barro”
Durante os últimos meses o BNG estivo celebrando 
en Barro Asembleas Abertas para analizar a situación 
do concello e perfilar a candidatura e as liñas básicas 
do programa de goberno que vai presentar para as 
vindeiras eleccións municipais do mes de maio.

A primeira parte deste proceso, que resultou moi 
fruitifero e participativo, culminou no día de onte coa 
elección por aclamación das 21 persoas que forma-
rán parte da candidatura do BNG-Asembleas Aber-
tas, e que estará encabezada polo actual Portavoz 
Municipal do BNG, Xosé Manuel Fernández Abral-
des, unha persoa do sobra coñecida e cunha ampla  
e dilatada traxectoria política e social.

Trátase dunha candidatura que auna a experiencia 
coas aportacións de compañeiros e compañeiras 
que, formando ou sen formar parte do BNG, estive-
ron a traballar cóbado a cóbado con nós para con-
formar unha candidatura solvente capaz de darlle a 
Barro o xiro de 180 graos que tanto necesita.

O xa candidato á Alcaldía mostrouse orgulloso dos 
homes e mulleres que o acompañan na candidatu-
ra, pola súa entrega, o seu traballo e o seu amor ao 
pobo demostrado ao longo de todo o proceso de 
diagnose da situación, elaboración da candidatura e 
trazado das liñas mestras do programa de goberno. 

Agradeceu de xeito especial a todas as persoas 
que, sen ser militantes do BNG, participaron de xeito 
activo nas asembleas abertas e se incorporaron á 
candidatura, con ilusión e gañas de mellorar o Con-
cello, e tivo palabras especialmente emotivas e de 
agradecemento a María Xesús Castro Calviño que, 
despois de 16 anos como concelleira, non repetirá 
por petición propia nos postos de saída, aínda que si 
formará parte da candidatura e continuará traballan-
do desde o BNG por construir un Barro mellor para 
todos os veciños e veciñas.

Abraldes mostrouse convencido de que coa ilusión 
e capacidade política e de traballo dos membros da 
candidatura é posíbel lograr a Alcaldía. “Vós sodes o 
futuro” -dixo- para afirmar que “é preciso rachar cos 
32 anos de (des)goberno do PP, coas súas políticas 
clientelares e a súa nefasta xestión. Precisamos un 
goberno que abra o concello a todos os veciños e 
veciñas sen distinción, que estea pendente das ne-
cesidades do pobo e lles procure solucións e que 
realice unha xestión transparente, rigurosa e exem-
plar.”

Animou, Xosé Manuel Fdez. Abraldes, a todos os 
presentes a seguir traballando con rigor e intensi-
dade para que “o 24 de maio consigamos o mellor 
goberno para Barro, para que o BNG-Asembleas 
Abertas consiga a alcaldía, e comece, así, un cambio 
de rumbo que poña fin ao depotismo do PP. É nece-
sario que a democracia entre, dunha vez por todas, 
no Concello e se realice unha política que mellore a 
calidade de vida dos veciños e veciñas”.     

O BNG denuncia o mal 
estado do pavillón vello 
de Moraña

Os nenos e nenas do colexio son os principais -aínda que 
non os únicos- usuarios do pavillón vello. Un pavillón que 
se atopa nun estado lamentábel. Humidades, suciedade, 
porterías rotas...  todo denota unha total e absoluta falta 
de mantemento por parte do goberno municipal.

É indigno que os nosos fillos e fillas teñan que facer depor-
te nunhas instalacións terceiromundistas pola desidia que 
caracteriza ao PP no goberno de Moraña. Por iso o BNG 
insta a solucionar de xeito urxente as graves deficiencias 
do pavillón, e esixe que os equipamentos municipais con-
ten co mantemento preciso para mantelos en bo estado.
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Centos de  veciños de Soutomaior están a recibir o 
correo con demoras de ata 10 ou 15 días. Trátase de 
retrasos no servizo  que se están a producir de xeito 
continuado nos últimos tempos; e que teñen un espe-
cial impacto no núcleo urbano de Arcade, tal e como 
denuncia  o portavoz  Municipal do BNG, Fernando 
Herrero. “Trátase dunha situación insostíbel na que va-
rios empresarios afirman non poder cobrar os cheques 
cando contan con eles, ou non poder presentar as 
facturas necesarias para desgravar o IVE porque non 
chegan a destino en prazo”.

Así mesmo, moitos veciños denuncian que estes pro-
blemas no servizo de correos teñen un importante im-
pacto en moi diversos aspectos das súas vidas; dende 
subscricións que pagan e non poden disfrutar até avi-
sos de recibos devoltos que están fóra de prazo.

Un chanzo máis no desmantelamento 
dos servizos públicos por parte do PP

Dende o BNG denunciamos que, a pesar do incremen-
to de poboación no concello de Soutomaior, o servizo 
de correos conta co mesmo número de traballadores  
dende os anos 90. É unha vergoña que dende a direc-
ción da empresa pública Correos, pensen que se pode 
realizar o mesmo servizo con 4000 habitantes que con 
7000. Así o denuncia o edil nacionalista Manu Louren-
zo que sinala que  “isto é un chanzo máis no proceso 
de desmantelamento dos servizos públicos por parte 
do Partido Popular. Non se trata só de que non incre-
menten o número de traballadores, senón de que nin 
sequera cubran as baixas que se producen. Hai diñeiro 
para todo, agás para atender os servizos públicos dos 
veciños e veciñas”

Neste momento xa hai veciños e pequenos empresa-
rios que están dispostos a presentar denuncias na ofici-
na de consumo. Ante esta situación o BNG esixe que o 
Concello de Soutomaior tome cartas no asunto e inicie 
os trámites necesarios para paliar esta situación. “Non 
é de recibo que no Partido Popular de Soutomaior se 
dediquen a aplaudir as actuacións do goberno,  men-
tres desmantelan uns servizos públicos que tanto tra-
ballo custou construír”sinala o edil Manu Lourenzo.

O BNG leva o tema ao Congreso

Diante da gravidade da situación, o BNG levou o tema 
ao pleno e presentou, mediante a deputada Olaia Fer-
nández, unha iniciativa no Congreso, instanto ao Go-
berno a resolver a lamentábel situación da plantilla  do 
servizo postal no medio rural, cubrir as baixas, restabe-
lecer unha periodicidade axeitada, mellorar as condi-
cións dos traballadores e traballadoras de Correos no 
rural, e reforzar a o persoal de Correos en Soutomaior.

O BNG denuncia graves 
demoras en correos

Manu Lourenzo encabezará 
a candidatura do BNG
A asemblea local do BNG elixiu no día de onte a Manu 
Lourenzo, como cabeza de cartel para as eleccións muni-
cipais do vindeiro maio. Trala renuncia do actual portavoz, 
Fernando Herrero, o grupo local decidiu por unanimidade 
que o edil Manu Lourenzo encabezase “unha candidatura 
para un cambio de goberno en Soutomaior, con moitas 
caras novas, formada e comprometida“

Manu Lourenzo ten 35 anos e é profesor de ensino se-
cundario no IES Luís Seoane de Pontevedra. Dende moi 
novo empezou a militar no asociacionismo, na defensa da 
lingua, no movemento estudantil... Na actualidade ade-
mais de concelleiro en Soutomaior é  tamén membro da 
executiva comarcal da CIG-Ensino e coordinador do EDLG 
no seu instituto.

Fernando Herrero pechará a candidatura

Trala súa elección, Lourenzo quixo agradecer “a dedicación 
e  honestidade de Fernando e de tod@s @s compañeir@s 
do BNG en momentos tan difíciles” . Destacou que o tra-
ballo en equipo foi e será sempre o piar fundamental do 
BNG de Soutomaior, e que “o saberme arroupado por  to-
dos vós, por tanta xente boa e xenerosa, fai que dar este 
paso sexa máis doado”

O BNG-asembleas abertas, que xa ten moi avanzada a 
candidatura, fará en Soutomaior unha aposta pola reno-
vación, por un equipo de persoas, que sen ser necesaria-
mente militantes do BNG, son referentes en moitos ámbi-
tos da sociedade: dende  activistas da cultura, do traballo 
ou dos dereitos da muller; até o ecoloxismo, o asociacio-
nismo ou o rural”. Os nacionalistas presentarán un proxec-
to de xente moza e moi formada “capaz de consolidar 
unha alternativa real, seria e honesta a un Partido Popular 
que tras 20 anos está máis preocupado de manter os seus 
privilexios que dos problemas dos veciños”. 

Xa no remate da asemblea de onte, Manu Lourenzo diri-
xiuse aos seus compañeiros  instándoos a “continuar tra-
ballando a reo.  Somos  un equipo de persoas libres, que 
non precisamos de ningún favor dos de sempre. E  por iso 
estamos aquí, porque temos un proxecto e porque cremos 
que é posíbel  gobernar doutro xeito. Así o facemos en 
Pontevedra e naqueles lugares onde temos responsabili-
dades de goberno e así podemos facelo en Soutomaior”.



O proceso da 
Compostaxe

por Ramón Plana

Acto Informativo

Luns 9 de febreiro. 20 h.
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