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Estes días unha delegación de Pontevedra, encabezada polo Alcalde Lo-
res, recolle o Premio HABITAT que concede a ONU. Máis outra vez, Pon-
tevedra amosa o seu modelo urbano nun foro internacional e convértese 
nun referente internacional que serve para atraer visitantes e dinamizar 
a economía.

Todas e todos sentimos orgullo da cidade, do concello e do proxecto co-
lectivo que estamos a pór en marcha de xeito colectivo, e aínda así non é 
o momento de se durmir nos loureiros nen de ficar a contemplar todo o 
que levamos feito. Porén é o intre de gozarmos do premio, celebrármolo 
con ledicia e collermos pulo para levarmos Pontevedra adiante.

O proxecto non está rematado nen moito menos. Queda moitísimo tra-
ballo por facer para recuperarmos o medio ambiente (co monte e a loita 
contra SOGAMA como obxectivos prioritarios), estendermos o modelo 
até o último recuncho do Concello ou afondarmos na democracia do xei-
to máis radical.

VIDEO PRESENTACIÓN XORNADAS IBEROAMERICANAS DE URBANISMO: 
http://youtu.be/eBcdiNYXsk4

Pontevedra: cidade modelo, 
referente internacional

http://youtu.be/eBcdiNYXsk4
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Máis foros internacionais, 
máis proxección para Pontevedra

PONTEVEDRA, A CIDADE ALTERNATIVA

Esta tempada os nosos compañeiros e compañeiras do Concello non deixan de traballar quer viaxando a 
diversos foros internacionais para apresentar o modelo de cidade a petición dos máis diversos actores 
quer recibindo en Pontevedra diferentes axentes, normalmente representantes de concellos, cámaras ou 
municipalidades.

Nun e noutro caso o traballo responde ás mesmas cuestións. Por unha banda, reclámasenos para 
explicarmos as chaves do modelo exitoso aplicado en Pontevedra e, pola outra, nós aproveitamos para 
dar a coñecer Pontevedra e as empresas que traballan aquí como xeito de dinamización económica e social.

Premio HABiTAT en DuBAi

enconTro 
coA Dirección XerAl De Tráfico

reDe ciDADes que cAmiñAn

O día 24 deste mes de febreiro, por fin a munici-
palidade de Dubai organizou a cerimonia de en-
trega dos premios Habitat á que vai asistir unha 
delegación pontevedresa encabezada polo alcal-
de Lores.

O día anterior a este evento, Pontevedra ten 
a oportunidade de dar a coñecer o seu modelo 
nunha xuntanza de grandísima importancia por 
ter carácter de convocatoria mundial.

A coincidencia total entre os obxectivos da DXT para 
reducir a sinistralidade urbana, e o modelo de Pon-
tevedra fóron analisados na reunión que celebraron 
o alcalde e o concelleiro de Infraestructuras, César 
Mosqueira, coa directora, María Seguí.

“Estamos na mesma liña de favorecer a mobilidade 
30”, dixo Lores ao remate da cita, que tamen serviu 
para convidar a Seguí aos actos de celebración do 
Premio ONU Hábitat, que terán lugar próximamente 
na capital do Lérez.

O Concello manifestou o seu apoio ao regulamento 
que prepara a DXT sobre a limitación a 30 km de 
velocidade máxima en medio urbano, para atallar o 
crecente nivel de sinistralidade que se rexistra nas 
cidades. Seguí felicitou aos nosos compañeiros polo 
recente Premio UN-HABITAT de Dubai e Lores ofre-
ceu á cidade como sede do IV Encontro de cidades 
pola seguridade viária, que podería celebrarse aquí, 
de prosperar esta iniciativa.

O alcalde participou, como presidente de honra 
da Rede de Cidades que Camiñan, na sinatura 
dun protocolo entre a DXT o e a devandita Rede, 
que tamén asinaron o coordenador técnico des-
ta rede, Pablo Barco, a alcaldesa de Ciudad Real, 
Rosa Romero, e o vereador de Urbanismo de To-
rres Vedras (Portugal) Bruno Ferreira. Este con-
venio vai server de base para difundir e aplicar os 
obxectivos desta asociación de cidades que reali-
zou o seu último congreso en Pontevedra.
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universiDADe AuTónomA 
De BArcelonA

foro iBeroAmericAno De ciDADes

Os nosos compañeiros o Alcalde Lores e César Mos-
queira acudiron a Barcelona para pronunciar unha 
conferencia convidados pola Federación Iberoame-
ricana de Urbanistas na Facultade de Xeografía da 
prestixiosa Universidade Autónoma de Barcelona co 
título de “Pontevedra, unha cidade modelo”. Neste 
caso estamos diante dun foro de grandísimo interese 
posto que o relatorio transmitiuse en directo a nu-
merosas universidades latinoamericanas que, a se-
guir, plantexaron cuestións aos nosos compañeiros a 
través do correo electrónico e outros medios dixitais.

A raíz da súa estadía en Barcelona e do traballo 
que alí se realizou, o Concello asinará un convenio 
marco para favorecer o intercambio de experien-
cias e coñecemento en materia de xestión susten-
tábel coa Universidade catalá, segundo se acordou 
nunha xuntanza con profesores e investigadores 
do departamento de xeografía. Eles consideran de 
grande interese Pontevedra a nível científico para o 
intercambio de datos e coñecementos, tanto a nivel 
de comparativas, elaboración de informes e teses 
doutorais ou no estudo de diferentes parámetros.

Este grupo de traballo, inserido na Facultade de Fi-
losofía e Letras da Universidade, traballa con outros 
grupos de Iberoamérica, nomeadamente de Univer-
sidades de México, Perú e Arxentina.

O Foro Iberoamericano de Cidades, que se vai cele-
brar na cidade mexicana de Veracruz, convidou ao 
alcalde Lores para facer un relatorio sobre Exem-
plos Internacionais de Planeamento do Espazo Pú-
blico o vindeiro día 12 de marzo.

Este Foro é un espazo de encontro para gobernos 
municipais e empresas que traballan no  espa-
zo público no que ambos os dous apresentan os 
proxectos máis novidosos. Trátase asemade dun 
proxecto de grandísima importancia económica po-
los parceiros que fan parte da súa organización e 
que van desde medios relacionados co grupo PRISA 
até empresas como Eulen ou diferentes organis-
mos do Goberno Español e Mexicano.

O concello de Pontevedra foi convidado a asistir a 
esta segunda edición (logo da de Lima e antes da 
que se agarda para Colombia) e hai que destacar 
que, mentres as cidades e as empresas deben soli-
citar a súa inscrición e pagar por ela, nós acudimos 
convidados porque xa somos un exemplo que moi-
tos e moitas queren escoitar.

visiTA DunHA DelegAción 
De PuerTo Del rosArio

Dúas concelleiras e unha profesora de Puerto del 
Rosario, capital de Fuerteventura, botaron uns días 
en Pontevedra para coñecer polo miúdo a aplica-
ción e as pautas de desenvolvemento do modelo 
urbano de Pontevedra. A visita desta delegación 
canaria naceu polo seu interese en procurar un 
modelo compacto de cidade no que sexa posíbel a 
participación social e a realización de actividades de 
dinamización económica. Elas teñen tamén grande 
interese na autonomía das crianzas, polo que con-
vidaron ao italiano Francesco Tonucci que tanto lles 
falou de nós que decidiron coñecernos.

En Pontevedra mantiveron diferentes xuntanzas 
con técnicos municipais e tamén a nível político e 
marcharon francamente impresionadas por todo o 
que se leva feito no concello de Pontevedra.



4

PONTEVEDRA, A CIDADE ALTERNATIVA

Unha nova política forestal
O Concello de Pontevedra e a Mancomunidade de 
Montes en Man Común de Pontevedra veñen de asinar 
un protocolo de colaboración para pór en valor o 
monte e quitarlle todo o proveito que se poida.

O acordo de colaboración nace do interese do concello 
por converter a política forestal nun eixo central da 
acción do goberno municipal, tal e como se reflicte 
tamén no proxecto da planta de compostaxe e no 
Plan Monte Vivo, posto en marcha logo da vaga de 
lume de 2006. Deste xeito o BNG sitúa o concello de 
Pontevedra tamén na vangarda da política forestal. 
En realidade temos a única administración pública de 
Galiza que está a facer unha aposta de este tipo.

Así pois, para encetar unha política forestal 
democrática e participativa, cumpría chegar a acordos 
coa Mancomunidade de Montes, a entidade que agrupa 
aos xestores de máis do 25% do territorio municipal.

No convenio recóllense cinco obxectivos para o traballo 
conxunto. En primeiro lugar, ambas as dúas institucións 
comprométense a convestigar, protexer, estudar e 
dar a coñecer o patrimonio material, inmaterial e 
natural dos montes veciñáis de Pontevedra así como 
a traballar na conservación e recuperación do seu 
patrimonio natural. 

Por outra parte tamén queren mellorar o 
aproveitamento económico dos nosos montes e 
así convertelos nunha fonte de recursos e riqueza. 
Considérase que isto é fundamental na loita contra o 
lume. 

Asemade quérese dotar á Mancomunidade de Montes 
dunha estrutura estábel que lle permita desenvolver as 
funcións de asesoramento ás comunidades de montes, 
custodia do territorio, formación de comuneiros ou de 
coordenación de traballos. 

Por fin, Concello e Mancomunidade van afondar na 
mellora da calidade de vida das persoas que habitan 
no rural de Pontevedra favorecendo especialmente 
as políticas que xeren a integración e mestura das 
realidades rural e urbana.

Concello e Mancomunidade de Montes colaboran para pór en valor o monte
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26F: o estudantado convoca
Folga Xeral no ensino
Galiza ten protagonizado nos últimos anos as maiores mo-
bilizacións estudantís en defensa do ensino público galego. 
Mais os poderes españois volven atacar a nosa educación. 
Por iso, desde Galiza Nova chamamos á mocidade a se-
cundar a folga do estudantado galego do 26 de febreiro e 
a saír ás rúas para erguer na Galiza unha resposta firme 
ante o modelo educativo do PP e da gran banca que que-
re facer negocio coa educación. mobilicémonos para loitar 
por aquilo que pertence á mocidade e que lle queren arre-
batar para sempre: o dereito universal a un ensino galego, 
público, laico e de calidade.

A Lei Orgánica de Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) 
xa se empezou a aplicar neste curso. Con ela, o PP fainos 
retroceder ao modelo educativo do franquismo e consoli-
da a privatización do ensino.

rebelámonos contra a lomce porque impón até 4 revá-
lidas para segregar e expulsar da educación á maioría do 
alumnado. Con isto, elimínase a avaliación continua e pro-
vócase a separación do alumnado en función das cualifi-
cacións.

queren un ensino para españolizarnos: primeiro promove-
ron a persecución da nosa lingua nas aulas co “decretazo 
antigalego” e agora coa LOMCE até se facilitan prazas en 
centros privados (pagadas con cartos públicos!) para evi-
tar que o alumnado reciba aulas no noso idioma.

fóra a relixión das escolas! A LOMCE considera a relixión 
católica unha materia importante e favorécea até no ba-
charelato. Ademais, o PP subvenciona cos nosos cartos 
aos centros que segregan ao alumnado por razón de sexo!
o PP recorta e privatiza o ensino, expulsando del ás per-
soas con menos recursos e beneficia economicamente á 
educación privada-concertada.

Desde que Feijóo chegou á Xunta de Galiza xa foron despe-
didos máis de 2.500 profesores/as e suprimiuse a ESO e 
o bacharelato en numerosos centros, provocando a masi-
ficación das aulas, co conseguinte deterioro da educación 
pública.

O ensino é un dereito e non un privilexio!

O chamado Decreto 3+2, polo que se permitirá 
que as universidade poidan reducir un ano a du-
ración dos graos e engadir outro ano aos mes-
trados, cuxos prezos de matrícula son moito 
máis caros, oscilando os 2 anos entre os 5.000 
e os 14.000 euros.

Desta maneira, o PP teima en pechar as portas 
do ensino ás capas amplas da mocidade galega 
e ás fillas e fillos das clases traballadoras, pois 
só poderán costearse os mestrados aquelas 
persoas pertencentes a unha elite social. Eis o 
modelo educativo do PP, educación para as altas 
esferas, para crear unha casta dirixente sobre 
un pobo sen estudos.

3+2 = UNIVERSIDADE
PARA AS ELITES
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Máis de 30 mozos e mozas achegáronse ao bar Panela a 
aprender, reflexionar e debater sobre micromachismos. 
A partir das explicacións de Lucía Veciño, de audivisuais 
e das experiencias das asistentes, observouse como este 
tipo de violencia contra as mulleres está presente na 
sociedade e nas nosas vidas.

Entre outras cousas, falouse da discriminación da muller 
no deporte ou do uso do corpo da muller como reclamo 
para os homes, á hora de asistir a eventos ou a locais.

Dende Galiza Nova 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.

Estamos plenamente concienciadas da importancia da 
loita feminista e do deber que temos de combater estes 
ataques, polo que seguiremos a realizar actividades contra 
a discriminación da muller na sociedade e en defensa da 
igualdade.

Máis de 30 moz@s asistiron ao obradoiro 
de Galiza Nova sobre micromachismos

O Consello Municipal da Muller reuniuse para rematar de 
preparar as actividades da semana previa ao 8 de marzo, 
unha programación orientada a demostrar que se pode 
superar o sistema cruel e corrupto no que estamos 
instalados e que se ensaña nas mulleres a través do 
terrorismo machista e de todas as desigualdades que 
sofren na súa vida cotiá.

Faladoiros, concertos, actividades reivindicativas e toda 
a programación está pensada e elaborada por mulleres 
para demostrar, por se alguén tivese algunha dúbida, que 
a violencia e as desigualdades que padecen as mulleres 
non están causadas por elas, senón polo sistema que é 
máis cruel e corrupto cos grupos máis febles.

Por outra parte, o Consello tamén acordou se dirixir 
á asociación “En pé” de mulleres maltratadas que vén 
de constituirse en Pontevedra para se integraren no 
consello, dado que elas poden aportar unha visión de 
grandísimo interese na loita feminista. Por motivos 
semellantes de contar con todas as visións posíbeis, vai 
incorporarse tamén unha muller que traballe nos medios 
de comunicación.

Por fin, o Consello Municipal da Muller denunciou 
a explotación que sofren moitas compañeiras, 
nomeadamente romanesas, nas portas das igrexas e dos 
supermercados e acordou esixir á Policía Nacional que 
tome cartas neste asunto como é a súa obriga, para o cal 
se apresentará a correspondente denuncia.

O Consello Municipal da Muller:
democracia e loita pola igualdade
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Máis de 30 moz@s asistiron ao obradoiro 
de Galiza Nova sobre micromachismos

O 27 de febreiro comeza unha nova edición de Cantos 
de Taberna organizada por Maravallada e o Concello 
de Pontevedra. Comezará nos bares o milano dos 
mares (rúa Padre Luís) e Panela (Praza de Barcelos)

Cantos de Taberna

27 e 28 de febreiro no CITA

III Xornadas sobre o 
Entroido de Galiza
Organizadas pola  Sociedade Antropolóxica Galega 
(SAGA), coa colaboración do Concello de Pontevedra 
terán lugar os vindeiros 27 e 28 de febreiro no Centro 
de Interpretación das Torres Arcebispais (CITA) as III 
Xornadas sobre o Entroido de Galiza. 

Durante a edición deste ano destaca a presentación do 
libro A danza dos labregos, un estudo sobre o  Entroido 
de Marcón realizado polo etnógrafo Xosé Anxo Rosales.

As xornadas do Entroido de Galicia contarán coa 
participación de diversos expertos que analizarán o 
entroido en lugares como campañó, coa Corrida da 
Rosca; laza; viana do Bolo; ulla ou A limia. 

Paralelamente ás conferencias manterase aberta 
unha exposición na que se inclúen 40 fotografías dos 
diferentes entroidos que se celebran na Galiza e unha 
mostra de traxes con peliqueiros, volantes, o merdeiro 
de Vigo, pantallas de Xinzo ou madamas e galáns de 
Cobres. Ademais expoñeranse diferentes instrumentos 
musicais, máscaras e outros obxectos que se empregan 
nestas festas.

venres, 27 de febreiro
•	 18.00 horas Apertura das xornadas
•	 18.15 horas Presentación das Actas das II Xornadas 

sobre o Entroido de Galiza. Rafael Quintía (SAGA)
•	 18.30 horas Conferencia de Xosé Fuentes Alende: 

“Entroido tradicional de Campañó. A Corrida da 
Rosca”

•	  19.00 horas Conferencia de Hector Salgado: “O 
bombo no Entroido de Laza”

•	 20.00 horas Conferencia de Carlos Ares: “Viana do 
Bolo: Cen anos de Entroido”

•	 21.00 horas Mesa redonda e coloquio

sábado, 28 de febreiro
•	 18.30 horas Presentación do libro A danza dos 

Labregos. Estudo do Entroido de Marcón. Por Xosé 
Anxo Rosales

•	 18.45 horas Presentación  de “Os Xenerais da Ulla. 
Unidade didáctica para educación infantil e primaria” 
intervén Carmen Sánchez (Etnoga)

•	 19.00 horas Conferencia de Xenaro Santomé: 
“Pinténs: Entroido no Hío”

•	 20.00 horas Conferencia de Suso Fariñas: “O 
Entroido da Limia”

•	 21.00 horas Mesa redonda e coloquio
•	 21.15 horas Actuación musical a cargo de Carmen 

Gallego e Cesar Loureiro

Entroido
venres 20
mostra da Parodia, a partir das 23 h. nas prazas 
de Pontevedra

sáBADo 21
Desfile do entroido, Saída ás 17 h. dende a 
rúa Xosé Malvar, Loureiro Crespo, Benito Corbal, 
Peregrina, Michelena, praza de España e rúa Alameda.

festa do entroido, na Praza da Ferraría durante 
a que se fará entrega dos premios do concurso de 
disfraces en cada unha das modalidades.

Domingo 22
A corrida da rosca, no Campo da festa de 
Cabaleiro. Recuperación do entroido tradicional de 
Campañó.

velorio e incineración de ravachol
•	 12.00 horas. Praza da Peregrina. Recreación da 

botica de don Perfecto Feijoo
•	 18.00 horas. Praza da Verdura. Comezo do velorio 

de Ravachol na sala mortuoria. 
•	 21.00 horas. Saída do cortexo fúnebre dende a 
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O Concello de Pontevedra volve 
a colaborar co Fondo Galego de 
Cooperación ao asinar o convenio 
marco anual coa Federación 
Galega de Municipos e Provincias 
(Fegamp), e polo cal fai unha 
achega anual de 15.000 euros.

Ademais desta financiación, tamén 
é habitual que Pontevedra faga 
achegas puntuais a chamamentos 
de emerxencia como o caso de 
Haití ou a que está prevista aprobar 
para Palestina.

O Concello segue comprometido 
coa axuda exterior que está 
a realizar o Fondo cos países 
empobrecidos xa que segue a ser 
consecuencia do mesmo sistema 
que agora a esmaga Galiza e a 
outros países de Europa.

Ademais das achegas económicas, 
o Concello de Pontevedra apoia e 
participa en todas aquelas accións 
de sensibilización que o Fondo 
Galego de Cooperación pon en 
marcha.

O Concello 
renova o seu 
compromiso co 
Fondo Galego 
de Cooperación

Pontevedra: epicentro 
da literatura infantil e xuvenil
A XVI edición do Salón do Libro de Pontevedra abrirá as súas portas o vindeiro 
venres, 27 de febreiro convertindo a Pontevedra durante cinco semanas no 
epicentro da literatura infantil e xuvenil do país. O obxectivo deste salón 
segue a ser o mesmo: fomentar a lectura como base fundamental para 
o coñecemento dende idade temperás, implicando neste labor a familias e 
docentes, así como a moitas entidades, empresas, asociacións, grupos de 
teatro e de música, contacontos... que ao longo deste mes adaptan os seus 
proxectos ao tema proposto, este ano “da ciencia á ficción”.

Trátase dun proxecto amplamente participativo. Máis de corenta centros de 
ensino levan meses preparando os traballos que darán forma á exposición 
central do salón, e xa hai 10.000 escolares anotados para visitar o salón e 
participar dos obradoiros, representacións teatrais, musicais, etc.

Máis de 300 actividades oferecense ao público xeral que visita o salón polas 
tardes e fins de semana.

Como novidades temos: a inclusión de proxectos de salón no programa 
NOITES ABERTAS, a ampliación do espazo ao Recinto Feiral, e a celebración 
de tres cursos homologados para mestres e mestras en colaboración co 
Centro de Formación e Recursos Educativos de Pontevedra

O Salón contará con estreas e tamén con espectáculos feitos especialmente 
tendo en conta a temática da súa XVI edición. É o caso de ‘A pel da auga’, 
de Pep Bou; de ‘O circo atómico das 
irmáns Faynman’, de Chévere; ‘A guerra 
dos números’, de María Lado, Lucía 
Aldao e o SPJ Trío; ‘Godzilla’, da Banda 
de Música de Pontevedra; ‘Luppo’, de 
Baobab Teatro; ‘A gramola gominola’; 
‘O ritmo do camiño’, da Tropa de Trapo; 
‘Peter Pan’, da Orquestra Filharmónica 
Cidade de Pontevedra; ‘A miña estrela’, da 
Orquestra de Cámara Lira, e o concerto 
do coro infantil do Conservatorio Manuel 
Quiroga..

‘Da ciencia á ficción’ permitirá que a 
literatura e a ciencia se dean a man 
de xeito ameno para achegar ambas 
disciplinas aos máis pequenos con 
mestres de cerimonia recoñecidos a 
nivel galego e incluso internacional como 
o psicopedagogo Francesco Tonucci, o 
forense Ángel Carracedo ou o físico e divulgador Jorge Mira, que coincidirán 
con artistas como Paulo Lameiro, Pep Bou, Xoán Curiel, Raquel Queizás e as 
pontevedresas Andrea Bayer, Itziar Ezquieta, entre outros.

Podes consultar toda a programación en: www.salondolibro.org

PONTEVEDRA, A CIDADE ALTERNATIVA

www.salondolibro.org
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Un equipo solvente para construír o Barro do futuro
Na rolda de prensa de presentación da candidatura, Xosé Manuel 
Fdez. Abraldes afirmou que o concello de Barro segue gobernado 
como nos anos 70 do século pasado, sen unha visión de futuro, sen 
unha mínima planificación de cara onde se quere ir e sen atender as 
necesidades básicas dunha sociedade moderna e dinámica.

As chapuzas, os despilfarros e as mentiras foron os sinais de identi-
dade do PP ao longo destes 32 anos. Un mal goberno que acaba-
mos pagando todos os veciños e veciñas. Somos un Concello de 
primeira á hora de pagar impostos e un de terceira á hora de contar 
cos servizos necesarios.

Rachar con esta situación de parálise e de falta de expectativas faise 
imprescindíbel. E para iso se presenta o BNG, cuns obxectivos cla-
ros e co aval do noso traballo político, social e institucional durante 
todos estes anos. Estes obxectivos son:

1. Devolverlle o Concello ao Pobo, que a xente de Barro sexa 
a PROTAGONISTA. O BNG promoverá a participación da veci-
ñanza na vida municipal, xa que esta participación é fundamental 
para a transformación do concello. Os veciños e veciñas teñen 
que ser os verdadeiros protagonistas. Escoitar, Dialogar e Con-
sensuar serán elementos centrais da nosa acción de goberno.

2. Facer unha xestión eficaz dos recursos públicos, rematan-
do co despilfarro do PP. Somos conscientes que o diñeiro é dos 
veciños e veciñas de Barro e ten que revertir na mellora da súa 
calidade de vida.

3. Aproveitar a inmellorábel situación xeográfica do noso Con-
cello para dinamizar a vida social e a economía, facilitando a 
creación de emprego.

Para lograr estes obxectivos o BNG presenta unha candidatura sol-
vente, con capacidade, e ilusionada, froito do proceso de Asem-
bleas Abertas que nos servíu para que moitas persoas preocupadas 
pola situación do Concello se incorporasen ao noso proxecto.

Trátase dun equipo, con capacidade de diálogo e de traballo, no que 
máis de un tercio son novas incorporacións. Na candidatura hai 
xente xubilada e xente nova, xente con traballo e xente no paro, xente 
toda ela cunha intensa actividade social e compromiso cos veciños, 
xente que participa das directivas das Xuntas de Montes, do asocia-
cionismo cultural, de clubes deportivos, das plataformas reivindicati-
vas, ... en fin, un reflexo do máis dinámico da nosa sociedade.

Xosé Manuel Fdez. Abraldes (Perdecanai)

Roberto Rivas Reboredo (Valiñas)

Amelia Cancela Cancela ( A Portela)

Antonio Giraldez Outeda (Curro)

Rosa Rodriguez González (Barro)

Adrián Silva Magdalena (A Portela)

Iván Bello Ferreiro (Barro)

Rocío Martinez Sartal (Curro)

Roberto Beade Freaza (Agudelo)

Paula Gómez Calvo (Barro)

María Xesús Castro Calviño (A Portela)

Alberto Maquieira Villar (Antoniño)

Santiago Pazos Ucha (Perdecanai)

Laura Sánchez García (Agudelo)

Luis Javier Vila Piñeiro (Perdecanai)

Ana Roma Agraso (Curro)

Marisela Abal Seijo (Agudelo)

Juan Outeda García (Curro)

Jesús Romay Méndez (Agudelo)

María Outón Fernandez (A Portela)

Licesio Fontán Abal (Agudelo)

Candidatura 2015
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CHARLA-COLOQUIO

A compostaxe, 
boa para o monte, boa para tod@s
COA PARTICIPACIÓN DE:

Manu Lourenzo, concelleiro e candidato á Alcaldía de Soutomaior

Fernando Malvar, enxeñeiro forestal e membro de ADEGA

VENRES 20 ás 20:30 H. CASA DO POBO DE LOURIDO

Atentan contra a sede 
do BNG en Caldas de Reis
O BNG denunciou publicamente a aparición de pintadas 
fascistas e ameazas na sede en Caldas de Reis. Neste 
sentido o Portavoz Municipal, Iñaqui Fernández, afirmou 
que “estas ameazas non nos van amedrentar o máis 
mínimo, e o BNG continuará a defender os intereses 
dos veciños e veciñas de Caldas de Reis con toda a 
intensidade”.

“Quen atentou contra a nosa sede sabía ben contra a 
quen atentaba, porque o BNG é unha forza política 
nacionalista, que defende o país e que se enfronta 
clara e contundentemente contra este sistema cruel 
e corrupto que nos empobrece. O BNG  caracterízase, 
e se caracterizou sempre, por defender os intereses 
dos veciños e veciñas, por denunciar sen medias tintas 
as políticas que van contra os intereses xerais da 
cidadanía.”

“Se pensaron que inzando de simboloxía nazi o noso 
local, ou ameazándoos poñéndonos nunha diana, van 
parar ao BNG e ao noso compromiso co pais e cos 
veciños e veciñas de Caldas de Reis, non nos coñecen, 
están moi equivocados. En todo caso o único que fai 
é demostrar o carácter anti-democrático das persoas 
que, aproveitando a escuridade da noite, atentaron 
contra a nosa sede”, afirmou o Portavoz Municipal do 
BNG.

O PP efectiviza en Moraña o 
canon de auga e coeficiente 
de vertedura nos recibos da 
auga

O BNG está a recibir queixas veciñais pola suba 
importante dos recibos de auga, recollida de lixo, 
sumidoiros, coeficiente de vertedura e canon de auga.

A cuestión é que o PP coas súas políticas está a subir 
indiscriminadamente os impostos e taxas aos veciños e 
veciñas do noso Concello.

Non hai moito que os veciños e veciñas foron notificados 
da variacións de valoracións catastrais de bens 
inmobles e que consecuentemente terá repercusión no 
recibo do IBI.

Agora, os veciños e veciñas do noso concello están 
a recibir a emisión de recibos para o pago de auga, 
recollida de lixo e sumidoiro, aos que lle suman as taxas 
de coeficiente de vertedura e canon de auga, e que fan 
incrementar os recibos considerablemente, chegando 
en casos até un 135% no incremento.

O BNG critica ao goberno municipal, primeiro por non 
ter informado aos veciños e veciñas desta suba, e 
segundo, por incumprir o seu programa electoral, 
onde se comprometía a non subir os impostos e taxas 
municipais.

HOMENAXE A
LOIS OBELLEIRO
EN ARCADE
Como cada ano, o BNG realiza unha 
oferenda floral en memoria do noso 
compañeiro Lois Obelleiro.

O acto terá lugar o Domingo 22 ás 12 da 
mañá no cemiterio de Arcade
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O BNG solicita a adhesión de Soutomaior ao Plan de 
compostaxe que impulsan Pontevedra e a Deputación

CHARLA-COLOQUIO

A compostaxe, 
boa para o monte, boa para tod@s
COA PARTICIPACIÓN DE:

Manu Lourenzo, concelleiro e candidato á Alcaldía de Soutomaior

Fernando Malvar, enxeñeiro forestal e membro de ADEGA

VENRES 20 ás 20:30 H. CASA DO POBO DE LOURIDO

O BNG ven de presentar unha moción en defensa do medio 
ambiente e da reciclaxe no tratamento dos residuos orgá-
nicos, instando ao Concello a adherirse ao tratamento de 
residuos orgánicos baseado na compostaxe do Plan da De-
putación e o Concello de Pontevedra.

Dende o BNG, sempre apostamos por un tratamento dos 
residuos que partira do modelo das 3 R, isto é: reducir, reuti-
lizar e reciclar. Mais a actitude do Partido Popular foi sempre 
outra, apostando por modelos baseados na centralización 
e na incineración e que, co paso dos anos, se demostraron 
moi lesivos para os intereses de Galiza.

O acordo entre a Deputación Provincial de Pontevedra e o 
Concello de Pontevedra é un paso adiante no camiño da 
ecoloxía e da defensa do medio natural. O actual modelo de 
xestión de residuos (SOGAMA) está  a presentar importan-
tes eivas. Dende o BNG sempre nos amosamos críticos con 
este modelo por considerarmos que nun país coma o noso, 
coa poboación tan dispersa, o tratamento do lixo non de-
bía realizarse a través dun sistema baseado en gran medida 
na incineración e na centralización. Desafortunadamente, o 
tempo deunos a razón unha vez máis, e este modelo cau-
sou, ademais dun grande impacto ecolóxico para o noso 
medio natural, un grande  gasto para as veciñas e veciños, 
con continuas subas nos recibos do lixo.

Cómpre sinalar tamén que existe unha normativa europea 
coñecida como Horizonte 2020 que marca que nese ano 
(2020) se establece a data límite para  reciclar o 50 % dos 
residuos domésticos, así como para reducilos un 10 %. As 
diverxencias entre os datos de reciclaxe en Galiza e este 

obxectivo poñen  de manifesto que SOGAMA é un modelo 
fallido, e que de seguir por esa liña, non será posible cumprir 
con esta normativa.

O actual plan de xestión da Deputación e do Concello de 
Pontevedra,  salvou dúas das maiores dificultades para a 
súa posta posta en práctica. Por unha banda, acadouse un 
acordo entre as institucións responsábeis, e pola outra; a 
comunidade de montes da Canicouva ofertou os seus te-
rreos para instalar a planta de compostaxe.

Entendemos que sería ideal un modelo na que as nosas 
comunidades de montes obtivesen os beneficios directos 
desta práctica, mais compre tamén sinalar que a oferta de 
terreos que fixeron os comuneiros da Canicouva, atópase 
nun lugar moi próximo ao noso concello, polo que a nosa 
participación neste plan sería ecolóxica e eficaz.

As  compostaxe é un modelo vangardista na xestión de resi-
duos orgánicos que conta con máis de 2000 plantas en toda 
Europa e que reporta importantes beneficios ás comunida-
des que as acollen.

XOVES 20: XORNADA INFORMATIVA

Paralelamente á presentación da moción o BNG organiza 
unha charla-coloquio para explicar en que consiste a com-
postaxe e as vantaxes ecolóxicas e sociais que ten, e que 
contará coa participación do membro de ADEGA e enxeñei-
ro forestal, Fernando Malvar, e do candidato á alcaldía de 
Soutomaior, Manu Lourenzo.




