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A candidatura do BNG, a todo ritmo

PONTEVEDRA

O pasado sábado sete de marzo, a candiatura do BNG 
para as eleicións municipais do 24 de maio volveu re-
unirse para continuar organizando o seu traballo.

Os nosos compañeiros e compañeiras afirman que 
cada unha das demais forzas políticas con algunha 
relevancia en Pontevedra xa ten amosado bastante 
ás claras cales van ser os aspectos mais importantes 
das súas campañas. Teñen unha coincidencia de fon-
do en tentar “eliminar” o feito diferencial de Ponteve-
dra, en plena sintonía con un medio público (a TVG), 
manipulado de xeito inusitado polo PP.

Coincidencia programática 
entre PP-PSOE e Marea

O mimetismo resulta tan elevado que moitas veces 
é difícil diferenciar os discursos do PP, do PSOE e da 
Marea Pontevedra (controlada por IU). Neste sentido 
hai que comenzar destacando que cando as tres for-
macións piden un novo PXOM, o que pretenden que 
se desfaga o modelo Pontevedra e que se legalice 
ENCE. Asemade o seu posicionamento sobre a Planta 
de Composta é idéntica e, sobre todo, o ton de fon-
do sobre a xestión do BNG, con críticas xeralizadas e 
agresivas é absolutamente coincidente. Triste papel 
o da esquerda española facendo de altavoces do PP!

Pola contra, as súas propostas construtivas, as súas 
alternativas, as solucións que aportan, non existen en 
ningún dos tres casos, fóra do discurso político xeral 
e de opinións sobre temas que non son competencia 
municipal. “O que digan os cidadáns”, aínda que uns 
digan unha cousa e outros a contraria: semella que o 
único que saben facer é a táctica da avestruz.

Evidentemente, non seremos nós quen lle deamos 
leccións a todas as outras formacións políticas. O 

único que constamos é o enorme problema de go-
bernabilidade que pode producirse a partires do 24 
de maio.

Por un lado, non semella verosímil que lle van deixar 
aos posíbeis concelleiros do PSOE e de Marea Pon-
tevedra pactar co PP en Pontevedra, por moi abon-
dosas coincidencias programáticas que teñan. Por 
outro lado, cos actuais postulados, un posíbel acordo 
entre o BNG e o PSOE ou Marea Pontevedra semella 
moi difícil, cando non imposíbel, polas posicións an-
tagónicas nos asuntos nodais de política municipal.

Reforzar a campaña

Constatada está evidencia, a candidatura do BNG 
acordou, en primeiro lugar, reforzar a precampaña e 
a campaña, facendo un esforzo extra para que sexan 
aínda máis activas socialmente que calquera outras 
anteriores e, en segundo lugar, facer unha campaña 
en positivo e que, partindo do aval do traballo feito 
até agora, se centre única e exclusivamente nas pro-
postas e solucións de futuro, evitando todo o posíbel 
entrar en críticas e descalificacións.

Por fin, os nosos compañeiros e compañeiras acor-
daron propoñer a realización dunha gran cea para o 
17 de Abril, no Recinto Feiral, como acto de confrater-
nidade e impulso para a Campaña Electoral.

A respecto da organización interna do traballo, a 
equipa de Lores decidiu crear unha Comisión encar-
gada da programación da Campaña que estará coor-
denada por Demetrio Gomez Xunqueira e unha outra 
que coordine a redacción do Programa á cuxa fronte 
vai estar Anabel Gulias Torreiro. 
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O modelo PONTEVEDRA, 
o mellor activo da cidade

PONTEVEDRA

Os concelleiros Demetrio Gómez e Miguel Filgueira 
asistiron entre os días 11 e 14 de maio ao Foro Ibe-
roamericano de Cidades convidados pola organiza-
ción para expor tamén en América as características 
do modelo que teñen convertido o noso concello nun 
referente de calidade urbana e de calidade de vida a 
nível internacional.

É importante destacar que foi un encontro no que 
participaron 350 alcaldes mexicanos xunto con ar-
quitectos, expertos en xestión urbana e estudantes 
para escoitar o xeito en que son xestionadas inmen-
sas urbes do tamaño de Madrid ou Bogotá, que te-
ñen máis habitantes que toda Galiza. E estas cidades 
non estaban representadas de xeito menor, senón 
polos seus exalcaldes Alberto Ruíz Gallardón e En-
rique Peñalosa.

Nese contexto, Pontevedra foi a única cidade repre-
sentada pola súa administración e a única que deu 
dúas conferencias. Á primeira púxolle por título a 
organización “Exemplo internacional de deseño do 
espazo público” e a segunda, “Máis que unha moda 
unha urxente necesidade: mobilidade non motoriza-
da”. En ambos os dous casos, os nosos compañeiros 
acadaron unha grande receptividade do auditorio 
que chegou a esgotar e ultrapasar o tempo previsto 
para o coloquio.

Estas viaxes representan un grande activo para a 
cidade e o concello e grazas a elas, Pontevedra é 
hoxe moi ben coñecida entre as persoas expertas 
en calidade e deseño urbano e mobilidade como un 
exemplo único no mundo das teorías urbanas máis 
avanzadas. Ese é o noso principal activo, o que dife-
rencia a Pontevedra do resto das cidades do mundo 
e o que está a server xa como dinamizador da eco-
nomía. Por iso temos que seguir a promocionar a 
cidade até popularizarmos o noso modelo e antes 
de que outras urbes do mundo ocupen este nicho 
de negocio.

Puerto del Rosario

Unha delegación pontevedresa, encabezada pola 
concelleira Carme da Silva, participará o vindeiro 
xoves, día 26, nun foro sobre PONTEVEDRA como 
modelo de cidade que terá lugar na capital de Fuer-
teventura. 

Este acto responde a un convite do goberno munici-
pal de Puerto del Rosario após a visita que realizaron 
o pasado mes de febreiro a Pontevedra.

Apreciados Demetrio e Miguel, 
concelleiros de Pontevedra.

Unha vez finalizada a II edición de Foro Iberoamerica-
no de Cidades quero agradecer a vosa participación e 
compartir os parabéns que desde os tres niveles da 
Administración pública mexicana, (municipal, estatal 
e federal) recibimos.

Aínda que estabamos convencidos de que o mo-
delo de cidade que Pontevedra defende e polo que 
vos invitamos ao Foro sería un éxito, sorprendeunos 
a capacidade de convocatoria que as vosas mesas 
concitaron. Ambas presentacións foron brillantes e 
confiamos en que axuden a outras cidades de México 
a seguir o voso modelo.

Espero igualmente que as entrevistas e contactos 
que puidestes realizar nos previos e posteriores ás 
vosas conferencias contribúan a xerar proxectos que 
enriquezan a vida da vosa cidade.

Foro Iberoamericano de Cidades, México 2015 foi un 
éxito no que vos xogachedes un papel fundamental. 
Non só a importancia dos coñecementos que com-
partichedes co público asistente e co resto de ponen-
tes, senón a calidade humana que demostraschedes, 
foron fundamentais para que o Foro Iberoamericano 
de Cidades se convertese nun referente da xestión e 
planificación urbana. Proba diso é que son moitas as 
cidades que se puxeron en contacto connosco para 
ser sé de próximas edicións.

Para alcanzar unha maior difusión do traballo rea-
lizado en Veracruz e dada a demanda que estamos 
tendo respecto diso, agradeceríavos remitísedesnos 
os vosos relatorios e videos xunto cunha autoriza-
ción para subilas á nosa web.

Gustaríame reiterarvos o agradecemiento de todo o 
equipo de Foro Iberoamericano de Cidades e poder 
contar coa vosa participación en futuras edicións do
mesmo.

Recibide un cordial saúdo.

Trascribimos a continuación, traducido ao galego, a 
carta enviada por Tomás Vera, Director do Foro Ibe-
roamericano de Cidades ao concello de Pontevedra
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Noites Abertas 
mocidade e democracia
O Concelleiro de Xuventude, o noso compañeiro Demetrio 
Gómez fixo balance do ecuador de Noites Abertas que este 
ano chega á súa 16 edición, sendo o programa de lecer al-
ternativo Noites Abertas na cidade de Pontevedra. El expli-
cou que “chegamos cada vez máis ao sector máis difícil da 
poboación, as mozas e os mozos a partir de 16 anos que 
están moi fartos do sistema e das administracións” e que 
sen embargo colaboran co Concello de Pontevedra.

Isto ten que ver co modelo democrático de Noites Abertas: 
“pedímoslle á xente que diga que actividade quere e que as 
organice. O Concello traballa como un máis en pé de igual-
dade neste proxecto”. Eis o principal éxito de Noites Abertas, 
integrar á mocidade a partir dos seus intereses.

Asemade asegurou que “deste xeito aproveitamos ben os 
recursos públicos e permitimos que a mocidade se incorpo-
re á vida democrática”. 

Tras 26 xornadas programadas, a Concellaría de Xuventude 
fai valoración totalmente satisfactoria xa que hai unha am-
pla participación que se mantén cada fin de semana e cen-
trada principalmente na mocidade de 17 a 25 anos (59 %), 
practicamente igual que no ano anterior que era do 58%. 
Os menores de 12 a 16 anos representan o 31% (o 24% 
o ano pasado) e os maiores de 26 seguen baixando e tan 
só representan o 10% da participación total (o ano pasado 
eran o 18%). 

Ao longo deste tempo a participación total foi de 2.719 mo-
zos e mozas (o ano pasado 2.624 co mesmo número de 
fins de semana e de xornadas). A media de participación por 
xornada é de 226,58, mentres o ano pasado era de 218,6. 
Neste senso cómpre destacar que a primeira fin de semana 
foi a máis numerosa da historia do programa, con 579 parti-
cipantes participantes. 

Os mozos superan ás mozas posto que eles supoñen o 
56% e elas representan o 44% (53% e 47% en 2014). Aínda 
que a superioridade masculina ten que ver co fútbol onde 
xa levan participado 600 mozos e 19 mozas, percíbese un 
incremento da participación masculina no resto das activi-
dades. 

Por actividades, as que contan con maior número de partici-
pantes debido á súa demanda e á dispoñibilidade de moitas 
prazas son o Fútbol 7, Fútbol Sala e Bailes Latinos. Tivé-
ronse que facer máis sorteos de prazas que o ano pasado 
e colgaron o cartaz de completo Esgrima e Loita, Taichí e 
Chikung, Risoterapia, Facemos pan, Tiro con arco, Fofu-
chas, Repostaría Internacional, Paseo nocturno polo Gafos, 
Hip Hop, Fútbol Sala, Cociña enerxética, Masaxe Tailande-
sa, Cócteles sen alcol, cociña para estudantes, pizzas vexe-
tarianas. 

O programa de actividades continúa até o sábado 25 de 
abril, durante todos os venres e sábados, e con moitas no-
vidades, configurando así unha proposta de lecer diversi-
ficada que responde á multitude de gustos e intereses da 
mocidade e de xeito totalmente gratuíto. 

Na festa final do 25 de abril estrearase o Documentario que 
leva por título “5 ANOS E PICO DE NOITES ABERTAS” que 
están a realizar dende TeleNoites e que fará unha traxectoria 
polos 16 anos deste programa, con imaxes e persoas que 
participaron ao longo deste tempo neste proxecto que é o 
programa cultural máis antigo do Concello de Pontevedra.
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A Concellaría de Parques e Xardíns está a reformar a zona verde 
situada entre as rúas Filgueira Valverde e Poza dos Canos.

O propósito é crear unha zona de lecer e de estar para os ve-
ciños e veciñas do bairro, mesmo creando un pequeno espazo 
(elevado varios pasos sobre o terreo) que poida servir para acoller 
actividades públicas veciñais ao aire libre, segundo explicou a nosa 
compañeira Anxos Riveiro.

No proxecto contémplase retirar a actual capa de terra e herba para 
ser substituída por céspede, así como a plantación de diversas espe-
cies arbóreas e arbustivas. Tamén se crearán distintos camiños para 
permeabilizar a parcela e facer que estea ben comunicada coas rúas 
Filgueira Valverde e Poza dos Canos. Na estrema con Filgueira Val-
verde prevese a plantación de xacarandás, así como liquidámbares 
alternativos con parterres de céspede para tapar a medianeira dos 
edificios que teñen fachada a Xaquín Costa, e pechando a parcela 
no lado oposto a Filgueira Valverde. Nun dos estremos da parcela 
plantaranse acacias de tres espiñas, e tamén nos pequenos xardíns 
da parte enlousada. Estas plantacións irán alternadas con distintas 
especies arbustivas como hedras, lourerios, coprosma ou liriope.

Toda a parcela disporá de diverso mobiliario público (bancos, papeleiras) Os traballos para transformar este espazo-
nun lugar de encontro veciñal teñen un custe de 60.000 euros estará lista nas vindeiras semanas. 

PONTEVEDRA
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Novos xardíns, 
máis calidade 
de vida

O Consello dos Camiños Escolares 
A Casa das Campás acolleu unha nova xuntanza do 
Consello dos nenos e das nenos dos Camiños Esco-
lares, á que asistiron o alcalde Miguel Anxo Fernández 
Lores, a concelleira de Seguridade Cidadá, Carme da 
Silva e o intendente principal da Policía. Neste novo en-
contro pequenos e pequenas espuxeron as vantaxes e 
os aspectos a mellorar do sistema implantado nas rúas 
da cidade para que os nenos acudan sós aos centros 
de ensino.

Eles e elas fixeron propostas de mellora puntuais dos 
camiños escolares (sinais, axudantes, aparcamentos, 
etc.) referidos principalmente aos seus percorridos e de-
mostraron un coñecemento fondo da cidade e das súas 
neceisdades, polo que os nosos compañeiros o alcalde 
e a concelleira de seguridade cidadá comprometéronse 
a pór en marcha as suxestións logo de estudalas cos 
técnicos municipais.

Doutra banda, nenos e nenas avaliaron máis que positi-
vamente os camiños escolares por moi variadas.

Afirmaron que grazas a este programa aprenden a ser 
máis independentes, autónomos e responsables e que 
lles ensina a coñecer as rúas, polo que é unha boa forma 

de aprender a orientarse soas e sos. Supón tamén unha 
tranquilidade para as familias e poden quedar cos ami-
gos e as amigas para iren xuntos á escola, nunha ruta 
máis divertida e amena. 

Outro beneficio de iren á pé é que faceren exercicio físico 
e chegaren á escola máis despexados e con máis gañas 
de estudar. 

A respecto da seguranza viaria, din que aprenden as nor-
mas de ciruclación, evitan accidentes de circulación e os 
condutores e condutoras tamén prestan máis atención 
para faceren un camiño escolar máis seguro.

Eles e elas tamén notaron que se desconxestiona o trá-
fico na cidade xa que hai menos coches, afórrase en 
combustíbel contaminando moito menos e os pais e nais 
van ao traballo con máis acougo, é dicer, hai unha maior 
conciliación da vida familiar e laboral. 

En definitiva, eles e elas concluiron que “son moitas as 
vantaxes do programa, xa que nos axuda a nós, os rapa-
ces e rapazas, aos pais e nais, a todos os conductores e 
ao medio ambiente”
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PONTEVEDRA

Nunha nova forma de privatiza-
ción da universidade pública o 
goberno do Partido Popular quer 
implantar o 3+2. Unha forma de 
darlle ás universidades privadas a 
licenza de implantar este sistema, 
podendo ter ofertas moito máis 
flexíbeis, mentres que as univer-
sidades se ven obrigadas a unha 
reestruturación completa cun 
custo económico inviábel para 
a situación económica na que se 
atopa o ensino público.

Cun sistema educativo cada vez 
máis debilitado, con menor fi-
nanciamento e maior inversión 
do capital privado estáselle a dar 
ao poder financeiro a capacidade 
de poder intervir directamente na 
nosa educación. Desta forma, as 
universidades pasarán a ser un 
campo de probas do capital para 
controlar á clase traballadora e 
crear man de obra barata.

O estudantado está sendo expul-
sado do ensino superior mediante 
o encarecemento das taxas uni-
versitarias á vez que aumentan 
os recortes en bolsas provocan-
do isto a imposibilidade de moitas 
galegas e galegos o dereito de 

formarse. Agora, co novo mo-
delo encarecerase aínda máis o 
prezo total dos estudos, co único 
obxectivo de que cheguen á uni-
versidade aquelas persoas cuxas 
familias se poidan permitir o que 
se está a converter nun luxo.

E así como as estudantes de en-
sino medio ven reducida a posi-
bilidade de poderen estudar na 
universidade pública por estar 
esta a converterse nun privilexio. 
Estudantes que amais do prezo 
da universidade, teñen que ter en 
conta a vida fóra do fogar familiar 
sen a axuda das institucións. Todo 
isto cun sistema que imposibilita 
a compatibilidade dos estudos 
superiores con traballos que, no 
caso da xente moza, podemos 
asumir como precarios.

O 3+2 profundiza nos falsos mi-
tos que comezaron con Boloña. 
Venderon a especialización e em-
pregabilidade, e para a maioría do 
estudantado iso traduciuse en eli-
tización e precariedade. Aquelas 
que poidan pagar un mestrado 
terán traballo na empresa priva-
da que o oferte, e a maioría, as 
que só poidan pagar os 3 anos de 

grao, terán na man un título inser-
víbel co que acceder a un traballo 
precario.

É por isto, desde as organizacións 
estudantís da esquerda naciona-
lista e independentista queremos 
chamar a todo o estudantado 
galego a loitar contra esta nova 
reforma de desmantelamento do 
ensino público e precarización da 
mocidade galega, e pular por un 
ensino verdadeiramente público, 
galego, democrático e antipatriar-
cal, baleirando as aulas o vindeiro 
24 de marzo, enchendo as rúas a 
participar nunha xornada de folga 
enchendo as rúas para demostrar 
a nosa oposición a esta reforma.

24 M - Folga no ensino universitario
Manifesto das organizacións estudantís nacionalistas pola folga do ensino 
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IIIª xornadas 
Represaliadas e Resistentes
A Concellaría de Patrimonio Histórico organiza as III Xornadas ‘Repre-
saliadas e Resistentes’, que nesta ocasión coincide coa exposición ‘Do 
gris ao violeta’ que se pode contemplar na Praza da Ferraría até abril.

As xornadas terán lugar na Casa das Campás os días 26, 27 e 28 de 
marzo e contarán coa participación de Xosé Álvarez Castro, Montse Fa-
jardo, Montse Dopico, Paula Godinho, Aurora Rodrigues e Pilar Allegue. 
Na mesa redonda do xoves 27, tamén participarán mulleres represen-
tantes de familias pontevedresas represaliadas.

As xornadas son gratuítas e non é preciso inscrición previa.

PROGRAMA

Xoves 26 de marzo

19.00 horas: Mesa redonda. ‘Sobrevivir 
á represión e á Ditadura’. Con Montse 
Fajardo, Xosé Álvarez Castro e mulleres 
pertencentes a familias represaliadas

Venres 27 de marzo

19.00 horas: Conferencia de Montse Do-
pico. ‘Semente de mudanzas’

20.00 horas: Proxección do documental 
‘La memoria de las olvidadas’

Sábado 28 de marzo

11.00 horas: Conferencia de Paula God-
inho. ‘Propiedade privada da história e 
“memórias fracas”: a esquerda da es-
querda e as revoltas da memória’.

11.45 horas: Relatorio de Aurora Rodri-
gues. ‘Memoria da represión e da resis-
tencia na Ditadura portuguesa’

12.15 horas: Relatorio de Pilar Allegue. 
‘Memoria da represión e da resistencia 
na Ditadura franquista’.

Remate cun coloquio

Comezan as visitas guiadas á exposición 
Do gris ao violeta

A Concellaría de Patrimonio Histórico, que xestiona Luís Bará, inicia as 
visitas guiadas á exposición Do gris ao violeta que se expón no Paseo 
de Odriozola.

A primeira será o martes 24, ás 12.00 horas e será un grupo de 37 
alumnos
de segundo de Bacharelato do centro dos Sauces. Esta visita estará 
guiada por María Xesús López Escudeiro e Montse Fajardo.

As outras visitas programadas para este mes son:

25 de marzo. Ás 12.00 horas. 20 alumnos do Colexio Calasancio de 
cuarto da ESO.

• 26 de marzo. 12.00 horas. Dous grupos de sexto de Primaria do colexio 
Álvarez Limeses. Serán uns 50 nenos.

PONTEVEDRA, A CIDADE ALTERNATIVA
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O CITA AMOSA MáIS 
DE 200 PEzAS DO 
PATRIMOnIO InMATERIAL 
DE SALCEDO

MOnTE DO TACO

O Centro de Interpretación das Torres Ar-
cebispais (CITA) acolle ata o vindeiro 29 de 
marzo unha exposición que pretende amosar 
a través de imaxes e obxectos a riqueza patri-
monial da parroquia de Salcedo.

A mostra está plantexada en tres bloques te-
máticos: a mitoloxía, a protección e a curación. 
No apartado da mitoloxía céntrase nos seres 
míticos e os animais marabillosos, mentres 
que no da protección expón o que se empre-
sa como protección fronte aos elementos, os 
amuletos, a protección da casa e das persoas, 
e o poder dos santos a través da protección 
divina de Santa Rita e San Brais.

En canto ao apartado da curación, amósan-
se técnicas de medicina tradicional; plantas 
máxicas e curativas; augas que todo o poden 
sandar; xeitos de tallar, cortar, cruzar e bendi-
cir, así como a forza dos ritos e os ensalmos.

A exposición ‘Terra das Marabillas’ nace ao 
abeiro do traballo audiovisual ‘Terra das Ma-
rabillas’, no que a xornalista Ana Lois recolle 
o mundo máxico e mitolóxico da parroquia de 
Salcedo. Trátase dun documental que, á súa 
vez, complementa en imaxes a monografía 
‘Patrimonio inmaterial de San Martiño de Sal-
cedo. Lendas, historias e crenzas’ do antropó-
logo Rafael Quintía, que tamén colabora neste 
audiovisual.

HORARIO:

Mércores 25 e xoves 26: 
de 11.00 a 14.00 e de 18.00 a 21.00 horas

Venres 27 e sábado 28: 
de 18.00 a 21.00 horas 

Domingo 29: 
de 11.00 a 14.00 horas

Está a piques de rematar a mellora ambiental e urbana 
que o Concello está a realizar no pequeno barrio do Monte 
do Taco, na parte alta da Confraría de Pescadores de Pon-
tevedra. Trátase dun proxecto que ten un investimento de 
60,000 euros para mellorar a calidade deste espazo de 
casas unifamiliares -a maioría- e que conservan aínda en 
moitos casos, a historia do que foi un barrio obreiro.

Segundo explicou o alcalde, estase a facer unha mellora e 
de calidade dun espazo moi complexo porque ten moitas 
dificultades arquitectónias, pero co novo axardinamento, 
coa nova recollida de ugas pluviais, e a posta en valor das 
zonas de estar, vai a mellorar moitísimo este pequeno ba-
rrio.

ACTUACIÓn InTEGRAL nAS zOnAS VERDES

O proxecto contempla unha actuación integral en todas as 
zonas verdes do barrio, incluídas os noiros do que foi unha 
vella canteira de Pontevedra, que teñen certa complexida-
de polo sinuoso do terreo pero que quedarán como espa-
zos que recuperan a beleza das formas proprias da pedra, 
xa que se terá en conta a luminosidade da praza e das rúas, 
así como o colorido das plantas ou incluso o seu cheiro. 
Conserváronse os magníficos exempleras arbóreos e al-
gunha pranta crasa, máis se está a plantar novas especies 
acorde co entorno e ca misión de ser un dos miradores da 
cidade.

Recolléronse as petición dos veciños como a de conservar 
unha mesa de pedra colocada por algún dos habitantes 
do barrio e que xa non vive, así mesmo, recuperouse no 
posible a pequena escaleira de padias que atalla a subida 
ao monte, limpandoa e colocándolle unha baranda para se 
protexer.

A eliminación de barreiras arquitectónicas e a recollida de 
pluviais, completan a actuación ambiental, pero tamén se 
aproveitará para reordenar os aparcamentos e construir 
unha pequena rotonda que distribúa o tráfico.

Este será o comezo dunha actuación maior, que irá cara a 
fachada das casas sindicais que dan á desembocadura do 
río Gafos, adecentando os espazos verdes, colocando as 
beirarruas e asfaltando o resto da rúa. Unha vez rematado, 
acometeranse as obras precisas na outra beira do río.

As obras enmarcanse no programa +BOAVILA que busca a 
atención e recuperación dos pequenos espazos da cidade 
para adecualos as grandes reformas urbanas que se levan 
realizando ao longo de todo o Concello.
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Máis dun cento de mozas e mozos de Galiza Nova 
que integran e encabezan as candidaturas do BNG 
Asembleas Abertas en cidades e vilas do País, 
xuntáronse este sábado en Pontevedra para debater 
sobre alternativas políticas para a mocidade desde os 
concellos. 

O encontro, contou coa benvida por parte do Alcalde 
de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, e do 
secretario xeral de Galiza Nova, Alberte Mera, quen 
asegurou que desta xornada “saímos inzados de 
razóns e forza para dar a batalla fronte aos homes 
de gris que desde Madrid e Bruxelas condenan a 
mocidade galega a vivir en precario e a emigrar”. 

A candidata nº2 por Pontevedra, Anabel Gulías intervÍu 
no encontro, onde indicou que “O BNG en Pontevedra 
sempre apostou pola mocidade, implicándoa en todas 
as ocasións e fomentando a participación directa. Así 
o avalan iniciativas como o Local de Ensaio, o Consello 
da Muller Nova ou as asembleas de Noites Abertas”. 
Así mesmo, considera que “ deben existir políticas 
directas e concretas fronte a outras entelequias 
fomentadas polo propio sistema”.

Ao longo da xornada, analizouse a situación da 
mocidade galega referida ao desemprego, a 
precariedade laboral e a emigración. “É unha 
prioridade absoluta a implantación de políticas que 
posibiliten o regreso da mocidade que se viu obrigada 
a deixar o país nos últimos anos e impidan que máis 
xente nova se vexa obrigada a coller as maletas”, 
asegurou Mera. 

Entre as medidas urxentes que se atopan no programa 
de mocidade elaborado polo BNG Asembleas Abertas 

salientouse a elaboración dun plan de emprego xuvenil 
adaptado á realidade de cada concello, ao tempo que 
se guía o traballo cara a sectores estratéxicos do 
concello/comarca, e impulsar a creación dunha rede 
municipal e/ou comarcal de empregabilidade para 
xente moza, e a creación dun servizo de seguimento 
da mocidade desempregada, coa finalidade de 
garantir e procurar a súa introdución no emprego.

“Queremos mudar o presente” comezou Alberte 
Mera a abertura do encontro, “para decidir o futuro 
e contruír un destino aberto entre todas, no que 
a mocidade sexa protagonista, sen tutelaxes, así 
entendémolo no BNG”. 

O Secretario Xeral de Galiza Nova puxo en valor a 
gran cantidade de mozas e mozos que encabezan e 
integran os primeiros tramos das canidaturas do BNG 
Asebleas Abertas en todo o País. 

Xa pola tarde, e logo dun xantar de confraternidade 
que tivo lugar no local comarcal do BNG, tivo lugar un 
roteiro guiado por Pontevedra da man do concelleiro 
de Patrimonio Histórico, Luís Bará, que foi amosando 
os distintos puntos chave do goberno nacionalista de 
Pontevedra.

A xornada remataría cun obradoiro de comunicación 
celebrado no Centro Leste, coa participación de 
Olalla Rodil, Luís P. Castelo e Iago Varela. O obradoiro 
que resultou moi interesante estendeuse máis alá 
do inicialmente previsto dado o grande interese e 
participación dos mozos e mozas do BNG-Asembleas 
Abertas. 

Mozas e mozos das candidaturas do BNG-AA 
debaten en Pontevedra a política xuvenil municipal

PONTEVEDRA, A CIDADE ALTERNATIVA
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A mentira, o populismo e a demagoxia 
do PP-PSOE en Ponte Caldelas

Nos últimos meses a política municipal levada a cabo tanto polo PP como 
polo PSOE non só roza o ridículo, senón que se asenta no máis burdo dos 
populismos, a demagoxia, a mentira e o medo.

Traballar polo interese dos veciños e veciñas non entra entre as súas 
prioridades. A guerra suxa alcanzou límites vergoñentos, indignos de 
calquera servidor público.

A PLAnTA DE COMPOSTAXE DA CAnOCOUVA

Aínda que non foi o primeiro caso de política sensasionalista e arredada da 
realidade, si foi un exemplo claro do “todo vale” en política para PP e para 
o PSOE, incluso a mentira e a difamación.

Como ven sendo habitual a polémica a comezou o PSOE convertendo por 
arte de máxia a planta de compostaxe que preve construír o Concello de 
Pontevedra e a Deputación Provincial, que é un proceso natural, inócuo e 
beneficioso para todos e todas, nunha especie de SOGAMA con incineradora 
e vertedoiro para toda a provincia. A mentira, a demagoxia e o recurso o 
medo por parte do PSOE non ten límites.

A esta falsa polémica uniuse axiña o alcalde do PP, quen, nun tono 
claramente irresponsábel e populista chegou a afirmar que se os veciños 
de Ponte Caldelas non queren a planta de compostaxe en Pontevedra, el 
estaría do seu lado e se oporía á súa construción.

O CREMATORIO DA REIGOSA

O último caso da saída de tono do PP e do PSOE ven a conto do crematorio 
que se vai construír no polígono da Reigosa. Un crematorio, para o que a 
empresa funeraria que o vai facer solicitou permiso en maio de 2014, e 
que o alcalde mantivo en silencio, se cadra á espera de que os trámites da 
Xunta, que son excesivamente lentos, lle permitise pasar as eleccións sen 
que ninguén se enterase. Mais non foi así e os permisos da Xunta chegaron 
antes do que esperaba Perfecto Rodríguez.

Con todos os permisos en regra, o goberno municipal non podía facer 
outra cousa que dar licenza. 

Mais o PSOE coa súa política marrulleira lanzou unha furibunda campaña 
en contra, recurrindo outravolta á mentira, á demagoxia e ao medo. 
Neste clima veciños e veciñas da Reigosa manifestaron a súa oposición á 
construción do crematorio no polígono industrial. 

Mais esta vez o alcalde non podía agocharse no populismo e na demagoxia. 
O argumento que utilizou contra a planta de compostaxe non lle valía, xa 
que aquí hai veciños que non queren o crematorio, e el non pode negar 
a licenza sen incurrir en delito, xa que é unha empresa que cumpre con 
todos os requisitos legais. 

Tristes papeis os do PP e do PSOE.

O castro das Sete Fontes, situado no 
monte dos Casás, é un dos de maior 
valor histórico de toda a comarca, tal e 
como puxeron de manifesto expertos 
arqueólogos.  Neste castro só se 
realizaron até o momento unhas mínimas 
catas por parte da Universidade de 
Santiago, nas que apareceron achádegos 
de grande valor, mais eses traballos de 
excavación e estudo, realizados xa hai 
anos, non continuaron.

Hai meses, o BNG presentou unha moción 
para que se incluise este importante 
castro nas actuacións anunciadas pola 
Deputación e o Ministerio de Fomento 
para a recuperación e posta en valor de 
castros da provincia.

Mais por desgraza, Barro non vai ver nin 
un euro dos 6,5 millons que, segundo a 
ministra e o presidente da Deputacion, 
van servir para dar a coñecer e pór en 
valor o noso patrimonio historico, pero 
tamén para crear emprego e actividade 
economica asociada ao atractivo 
turistico que poderían representar 
estes asentamentos historicos. Como 
tampouco víu nin un centimo dos 2’5 
millóns que Deputación e Xunta puxeron 
anteriormente.

No BNG estamos convencidos de que o 
motivo fundamental da marxinación de 
Barro deste investimento é o desinterese 
que ten o propio alcalde na recuperación 
e posta en valor do noso patrimonio. 
Non en van, os seus anos de goberno 
caracterizáronse, neste ámbito, polas 
contínuas agresións realizadas aos bens 
patrimoniais que conforman a nosa 
historia e a nosa cultura.

O BNG lamenta profundamente que 
a ignorancia e o desprezo do alcalde 
repercuta tan negativamente no noso 
concello, e insta ao Presidente da 
Deputación e á Ministra de Fomento a 
que non deixen pasar esta ocasión e 
teñan en conta as opinións dos expertos 
que coinciden na grande importancia do 
Castro das Sete Fontes.

O desinterese do alcalde 
de Barro e o abandono do 
Castro das Sete Fontes
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O BnG-Caldas presenta 
a súa candidatura para 
aspirar á alcaldía
O BNG de Caldas presentou o sábado 6 de 
marzo ás 21 horas na súa sede local (r/ 
Fermín Mosquera 14) ao equipo co que se 
presentará ás eleccións municipais, un equipo 
que sae a gañar.

Nesta ocasión, o BNG preséntase en Caldas 
con unha lista totalmente renovada na que só 
repiten 4 membros da anterior candidatura 
e con gran presenza de independentes, unha 
lista participativa emanada das Asembleas 
Abertas que ven convocando o BNG na vila 
termal dende hai meses, unha lista na que se 
integran persoas de diversos colectivos e con 
presenza destacada dos movementos socias.

Iñaki Fernández mostrouse ilusionado e 
comentou que está “orgulloso do equipo 
co que se presentará ás vindeiras eleccións 
municipais”, “un equipo preparado para 
gobernar, con ilusión e con moitas ganas 
de devolver a este concello ao lugar que se 
merece”.

O PP de Moraña rectifica e dalle a 
razón ao BnG a respeito das taxas 
da escola de música

O BnG-Moraña denuncia que a senda 
peonil do Souto non é accesíbel na 
súa totalidade

o Pleno da corporación municipal aprobou unha moción do BNG 
na que se instaba ao goberno municipal a buscar unha solución 
para a impartición de clases individuais de instrumento, ou, de non 
ser posíbel, se aplicasen as taxas de xeito correcto e conforme 
ao establecido na ordenanza reguladora. Lembremos que o 
PP pretendía aplicar as taxas sen ter en conta o establecido na 
ordenanza en vigor.

O goberno municipal de Moraña rectificou e está a aplicar agora as 
taxas que o BNG defendeu como xustas, despois de que o propio 
goberno modificase as condicións na impartición das clases de 
instrumento pasandoas a clases non individuais.

En todo este proceso quedou patente a coerencia e a certeza do 
posicionamento do BNG, así como a mala xestión política que o PP 
fixo no actual curso coa Escola de Música.

O BNG lamenta que despois do desembarco institucional que onte 
tivo lugar en Moraña para visitar as obras da Senda Peonil do 
Souto, a Alcaldesa non defendese e requerise un ancho suficiente 
en todo o seu trazado.

O caso é que a administración autonómica está a anunciarnos a 
execución dunha senda de formigón de cor ocre cun ancho de 1,5-
1,8 m, cando a realidade é que no punto de enlace coas beirarrúas 
do Souto o ancho non pasa dos 50 cm.

Para o BNG se a execución se realiza nestas condicións estarase 
ante unha auténtica chapuza, por non ter en conta os aspectos de 
mobilidade e accesibilidade para os peóns, para as persoas con 

discapacidade, así como para 
os pais e nais que teñan que 
empregala cunha cadeira de 
nenos/as.

O BNG considera necesario 
replantexar a obra e que se 
execute unha infraestrutura 
peonil que dea un bo servizo 

en condicións das mínimas garantías de seguridade peonil para 
todas as persoas usuarias. Non podemos permitir tampouco que se 
execute unha barreira deste tipo para as persoas que empreguen 
cadeiras de rodas ou similares.

ACTO ABERTO CO 
SECTOR DO COMERCIO 
DE CALDAS
Dentro das reunións que o BNG-Asembleas 
Abertas de Caldas está a levar a cabo nos 
distintos ámbitos territoriais e sectoriais, terá 
lugar unha reunión co sector do comercio o 
xoves 26 ás 21:30 h. no auditorio



Acto Informativo

http://www.salondolibro.org
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