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Na nova Deputación, 
caciquismo cero 

PONTEVEDRA

O BNG esixiu ao PSOE un pacto de goberno para 
eliminar o presidencialismo e as decisións discre-
cionais e que asumise que estes organismos uni-
formadores españois e anacrónicos deben ir ba-
leirándose de funcións en favor dos concellos e a 
Xunta de Galiza.

Literalmente, o acordo afirma que “o programa de 
Goberno baséase no principio de intermunicipa-
lidade na que os concellos convértense nos pro-
tagonistas da acción local e a Deputación nunha 
institución que desenvolve políticas, plans, e actua-
cións que facilitan que o conxunto dos concellos e 
os cidadáns poidan acadar os mesmos servizos e 
dereitos”.

Tamén se indica que “para este fin tentarase acor-
dar cos concellos o modo de prestación dos servi-

zos buscando a eficiencia no uso de recursos pú-
blicos e permitindo que sexan os concellos os que 
elixan o modo de desenvolvemento dos servizos” 
porque no BNG apostamos na autonomía da admi-
nistración municipal e no respecto polas decisións 
populares expresadas nas eleccións.

Asemade, o pacto fai un completo percorrido polas 
instalacións, investimentos e servizos que se deben 
transferir á Xunta de Galiza e recolle expresamente 
a supresión dos fondos discrecionais que até ago-
ra tiña ao seu dispor a presidencia do organismo 
provincial.

En definitiva, un bo acordo co que o BNG avanza 
para acadarmos un país máis democrático e xusto 
e que tamén nos obriga a asumir unha boa canti-
dade de funcións de goberno.

César Mosquera, Eva Villaverde, Uxío Benítez e Xosé Leal despois da toma de posesión
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Texto do acordo asinado polo BNG e o PSOE para o 
goberno da Deputación de Pontevedra
O PSdeG–PSOE e o BNG acordan un Goberno de Coalición que persegue conseguir un novo modelo de 
Deputación na provincia de Pontevedra. Este Goberno centrará a súa actividade no desenvolvemento deste 
territorio e no benestar dos homes e mulleres da provincia. 

O programa de Goberno baséase no principio de intermunicipalidade na que os concellos convértense nos 
protagonistas da acción local e a Deputación nunha institución que desenvolve políticas, plans, e actuacións 
que facilitan que o conxunto dos concellos e os cidadáns poidan acadar os mesmos servizos e dereitos. 

Trátase dun programa global que define as grandes liñas de Goberno da Deputación de Pontevedra para o 
período 2015-2019. 

Ter acadado un programa común senta unhas bases sólidas para o desenvolvemento dunha acción de 
goberno forte, estable e con capacidade de iniciativa e acción política. 

En consecuencia, o PSdeG–PSOE e o BNG, chegan ao seguinte 

ACORDO: 

Constituír un Goberno de Coalición para o mandato 2015-2019 que se rexerá polas determinacións do 
Acordo Marco e polo Programa acordado en Pontevedra entre as dúas forzas políticas. 
A Presidencia será para Carmela Silva a proposta do PSdeG- PSOE e a Vicepresidencia será para 
César Mosquera a proposta do BNG. 

PROGRAMA DE GOBERNO DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2015-2019

Dentro do Marco do Acordo asinado entre o PSdG-
PSOE e o BNG a nivel galego, compre adaptar as 
peculiaridades da Deputación de Pontevedra os 
principios, contidos e determinacións recollidos 
nese acordo. 

Todas as actuacións de competencia municipal que 
ven desenvolvendo a Deputación, ben sexa a trave-
so de axudas aos concellos, directamente pola De-
putación ou por axudas a colectivos e entidades, in-
tegraranse en plan ou plans aos concellos, evitando 
duplicidades e tratos con potencial discriminatorio.
 
As únicas excepcións, a valorar en cada caso con 
criterio moi restritivo, serán aquelas cuestións de in-
dubidábel carácter comarcal ou intermunicipal. 

Por outro lado, incluso nas excepcións, a priorida-
de serán organismos públicos ou semipúblicos ou 
fundacións de carácter público, evitando ao máximo 
as subvencións directas da Deputación ao sector 
privado. 

Elaborarase de común acordo entre os grupos de 
goberno e os concellos un plan ou fondo global de 
carácter intermunicipal baixo os principios de auto-
nomía e corresponsabilidade municipal, transparen-
cia, equidade, e libre concorrencia coas lóxicas sal-
vagardas de control do cumprimento dos fins para 

os que se dedican recursos, e garantía de igualdade 
de acceso de todos os cidadáns aos fondos que 
transfira á Deputación aos concellos. 

O investimento e xestión das actuacións acordadas 
correrán a cargo dos concellos sempre que así o so-
liciten e as leis o permitan. Ademais as prestacións 
que fai directamente a Deputación aos concellos ou 
entidades, como mellora e desbroces de camiños 
municipais, limpeza de praias, escolas deportivas 
que compitan coas municipais, ou similares, tamén 
desaparecerán e os recursos integraranse no Fon-
do. O mesmo co PAC que se suprimirá. 

Si un ou varios concellos solicitaran á Deputación 
que lle prestase algún servizo por resultar máis bara-
to, a Deputación detraería da cantidade asignada no 
Fondo as cantidades que lle correspondesen a cada 
concello polo servizo prestado. 

É fundamental conquistar economías de esca-
la. Para este fin tentarase acordar cos concellos o 
modo de prestación dos servizos buscando a efi-
ciencia no uso de recursos públicos e permitindo 
que sexan os concellos os que elixan o modo de 
desenvolvemento dos servizos.
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SERVIZOS 

Como consecuencia desta profunda modificación do 
xeito de funcionar, moitos dos Servizos ou Órganos da 
Deputación verían cambiadas as súas funcións. 

Príncipe Felipe / Servizos Sociais:  
A Deputación encargarase da xestión de Príncipe Fe-
lipe e A Lanzada. O resto das políticas sociais, dentro 
das limitacións legais, poranse en marcha a través do 
plan ou fondo global no que se transferirá aos conce-
llos as partidas dedicadas aos conceptos que se apro-
ben nos orzamentos. 
Traballar na dirección de transferencia á Xunta de Prín-
cipe Felipe e do Campamento da Lanzada. 

Canteiros: 
Xestión limitada ao bo funcionamento da Escola tratan-
do de transferila á Xunta e realizando soamente aque-
les traballos que non poidan asumir os concellos. 

Cultura: 
Acordaranse cos concellos as políticas Culturais, incluí-
do o financiamento aos seus contedores, cofinancian-
do aqueles que as entidades locais consideren. Neste 
caso, e salvo excepcións, detraendo a parte corres-
pondente das cantidades que se correspondan aos 
concellos na asignación de recursos. 

Museo:  
Aproveitamento das súas potencialidades. Profesiona-
lización da súa xestión. 

Servizo Lingüístico: 
Manter e potenciar. Garantir que toda a comunicación 
da Deputación, sexa cal sexa o seu soporte, estea en 
galego. 

Deportes: 
Eliminar subvencións e actuacións directas con enti-
dades, así como a gala provincial e as festas da bici-
cleta e marchas populares, as escolas deportivas que 
compitan coas municipais. Poderíase manter a liña de 
subvencións a clubs baremada se así o demandan os 
concellos. 
Manteríanse infraestruturas municipais e as axudas a 
grandes eventos e ao deporte de elite, así como aque-
las actividades deportivas que faciliten a relación entre 
concellos (intermunicipalidade). 

Medio Ambiente:  
Ten que cambiarse radicalmente, eliminando a situa-
ción actual de caixón de xastre. Centrado na presta-
ción de servizos de competencia municipal: canceira, 
RSU ́s, control contaminación, espazos naturais, mon-
te, e servizos de competencia local que non se prestan 
na actualidade: recollida e custodia de animais vivos, 
eliminación de animais mortos, ... 

Mouriscade:  
Competencia evidente da Xunta. Manter mentres tan-
to. Exame a fondo do funcionamento e xestións para 
transferir á Xunta. 

Areeiro: 
Competencia evidente da Xunta. Manter mentres tanto. 
Exame a fondo do seu funcionamento e xestións para 
transferir á Xunta. 

Turismo:  
Centrar na Promoción exterior e na posta en valor dos 
recursos turísticos. Eliminar casetas e folletos munici-
pais. Cada Concello que o faga con autonomía. Procu-
rar un Consorcio Provincial cos Concellos que queiran 
adherirse. Potenciar os medios electrónicos. 

Infraestruturas: 
Actuacións no viario provincial, na seguranza viaria e 
na mobilidade alternativa. Supresión das actuacións no 
viario municipal. Seguir xestionando Barro-Meis até a 
súa liquidación. 

Arquitectura: 
Seguirá como un Servizo Central. 

Escola de Enfermería:  
Seguir xestionando até a súa transferencia á Universi-
dade. 

Recursos Humanos:  
Estudo do funcionamento dos programas de bolseiros. 
En función das conclusións, acordarase cos concellos 
que queiran formar parte deste programa o modelo 
de xestión. No caso de que decidan adherirse se lles 
transferiría fondos se así o solicitan. 

Cooperación e Asistencia Municipal:  
Centrar no asesoramento en cuestións legais, ambien-
tais, seguranza viaria, mobilidade alternativa e todas 
aquelas outras que demanden os concellos e contem-
plen as leis. Pódense fusionar ambos servizos. Centrar 
á cooperación na xestión do plan ou fondo global. Eli-
minación do PAC. Novas tecnoloxías. Reforzar a cola-
boración cos concellos. 

Área Económica: 
Inclúe Intervención, Tesourería e o ORAL. Impulsar o 
ORAL como instrumento de xestión dos recursos lo-
cais. 

Réxime Interior e Persoal:  
Inclúe Servizo Central, Recursos Humanos, e Riscos 
Laborais. 

Servizos Xurídicos: 
Engloba Contratación, Secretaria, Rexistro e Asesoría 
Xurídica.
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FONDO (OU PLAN) LOCAL DE 
FINANCIAMENTO, OBRAS E SERVIZOS 
DOS CONCELLOS 

É a plasmación práctica, concreta, operativa e orzamen-
taria dos principios de autonomía e corresponsabilidade 
dos concellos. 

Así, todas as subvencións que concede a Deputación 
aos concellos ou a entidades desaparecerían integrán-
dose os seus recursos no Fondo. Só se manterían, con 
carácter restritivo aquelas liñas de subvencións de difícil 
encaixe por motivos administrativos ou legais. 

Así mesmo, poderán manterse con carácter restritivo e 
excepcional, as axudas a entidades de marcado carác-
ter supra ou intermunicipal, Federacións Deportivas ou a 
eventos de carácter excepcional. 

En canto ás obras, os criterios serán os mesmos, coas 
excepcións de grandes infraestruturas culturais, depor-
tivas ou similares, pero coa colaboración da Deputación 
condicionada a un esforzo máximo por parte do Con-
cello. Só cando sexa evidente que o concello non pode 
afrontar podería, e con carácter restritivo, colaborar a 
Deputación. 

O reparto do Fondo entre os concellos elaborarase cos 
seguintes criterios: 

• Criterios totalmente obxectivos. Desaparición da 
reserva do 20%.

 
• Limitar a un máximo dun 5% do orzamento inicial 

o adicado a subvencións nominativas ou excepcio-
nais, xustificadas polo interese xeral. 

• Vigo e Pontevedra, principalmente mediante con-
venios. 

Unha vez fixadas as cantidades que lle corresponden 
a cada concello, queda aberta a posibilidade de optar 
por diferentes fórmulas para a súa efectivización: trans-
ferencia, execución por parte da Deputación, convenio 
ou calquera outra que teña encaixe legal. 

O Fondo deberá ter unha dotación de arredor da terceira 
parte dos Capítulos de Ingresos 1, 2 e 4 da Deputación. 

NOVAS ÁREAS A POTENCIAR 

•	 Mobilidade e seguranza viaria con directrices 
e colaboración cos concellos para a redacción de 
Plans Municipais (Comarcais ou Provincial) de Mo-
bilidade Sustentábel e Segura. 

•	 Accesibilidade universal. 

•	 Residuos: Prantas comarcais de tratamento dos 
residuos en función da dispoñibilidade de terreos 
e concellos dispostos a adherirse, así como outras 
medidas que fomenten a redución, reutilización e a 
reciclaxe. 

•	 Monte: Actuacións en mellora do Monte e preven-
ción de incendios e Parques Forestais municipais 
subvencionados pola Deputación. 

ESTRUTURA 

PRESIDENCIA: Correspóndelle as competencias que 
establece a lei, agás aquelas que delegue como conse-
cuencia deste acordo. 

VICEPRESIDENCIA: Coordinará as Áreas xestionadas 
polo BNG e, no caso de ausencia da Presidenta, o Vi-
cepresidente será a máxima autoridade na Deputación. 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

• Delegación de sinatura até o máximo legal sobre os 
asuntos de competencia do BNG. 

• A portavocía do goberno osténtaa a Presidenta, 
que respectará que a comunicación das areas de 
goberno do BNG sexan exercidas por este grupo 
político. 

• A imaxe corporativa da Deputación será única, sal-
vo aqueles servizos que teñen unha imaxe moi con-
solidada, eliminando os demais. 

• Profesionalización da xestión do Museo de Ponte-
vedra. 

• Impulso a creación dun consorcio provincial de tu-
rismo que integren os concellos da provincia que o 
desexen. 

• Proposta de transferencia á Xunta de todos os equi-
pamentos que desenvolven competencias propias 
da Administración autonómica: Príncipe Felipe, Es-
colas de Canteiros, Areeiro, Mouriscade, Campa-
mento Lanzada e Museo. 

• Proposta de transferencia á Xunta da rede viaria 
provincial interurbana. 

• Proposta de transferencia aos concellos de vías ur-
banas urbanizadas e das que non teñen carácter 
intermunicipal. 

• Transferencia á Universidade da Escola de Enfer-
mería. 



6 DEPUTACIÓN

Terase en conta nos fondos europeos ou de outras 
administracións a cooperación transfronteiriza. A De-
putación fomentará a colaboración con UNIMINHO e 
outros organismos transfronteirizos. 

OUTRAS
Non mercar entradas para as touradas, nin presidilas. 

RELACIÓN COA XUNTA 
Tratar de chegar a un acordo global coa Xunta no que 
se integren todos os apartados nos que hai duplicida-
des e solapes: Príncipe Felipe, Areeiro, Mouriscade, A 
Lanzada, Centros de Drogodependentes, Bombeiros 
e viario interurbano principal. 

ORGANIZACIÓN POR ÁREAS 

GRUPO PROVINCIAL DO PSdeG – PSOE 

Área de Economía e Facenda e Réxime Interno: 
Intervención. Tesourería. Recursos Humanos. ORAL; Imprenta; Contratación, Patrimonio, pousadas e arquitec-
tura; Castelo de Soutomaior; bombeiros e protección civil. 

Área de Cooperación Municipal:  
Cooperación cos Concellos: Fondo local, plans e convenios. Servizos asistencia técnica a municipios; Forma-
ción e Educación – UNED. 

Área de Emprego. (Eixos estratéxicos para o emprego): 
Emprego /Autoemprego / Perfeccionamento profesional; promoción emprego para mozos e mozas e Escola de 
canteiros. 

Área de Innovación, Promoción Económica e Turismo: 
Desenvolvemento industrial e promoción de novas empresas; apoio a pymes e autónomos; emprendemento 
e innovación; comercio e servizos; promoción turística; fomento industrias turísticas e artesanía; sociedade da 
información: novas tecnoloxías e Turismo Rías Baixas. 

Área de Xuventude, Deportes e Igualdade: 
Infraestrutura deportiva; apoio e fomento ao deporte e campamento A Lanzada. 

GRUPO PROVINCIAL DO BNG 

Área de Infraestruturas:  
Viais provinciais; fomento da colaboración con UNIMINHO ou organismo que puidera substituilo; Mobilidade. 
Accesibilidade. Polígono de Barro-Meis 

Área de Benestar Social:  
Benestar social; dependencia; axuda a vehículos adaptados; inserción social; servizos a persoas maiores; infan-
cia e familia; Príncipe Felipe e Escola de Enfermería ata o seu traspaso.

Área do Medio e de Desenvolvemento Sostible:  
Medio / Educación e conservación ambiental; recursos naturais / patrimonio natural;  desenvolvemento sostible; 
desenvolvemento agropecuario e recursos forestais; protección, conservación e fomento dos recursos mariños 
e cinexéticos; xestión de hábitat; ordenación territorial: planificación e xestión do solo; finca Mouriscade; es-
tación Areeiro; xestión e tratamento dos Residuos Sólidos Urbanos e prestacións ambientais de competencia 
municipal. 

Área de Cultura: 
Fomento da cultura; patrimonio documental e bibliográfico; arquivo; Museo Provincial; normalización lingüística; 
servizo lingüístico e arqueoloxía e Etnografía. 
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As mulleres 
voltan ao espazo público
O goberno municipal do BNG no concello de Pontevedra vén desen-
volvendo, desde fai ano e medio, un amplo programa que ten como 
finalidade construir a historia e a memoria das mulleres, inxustamente 
esquecidas. E exposición Do gris ao violeta e a publicación co mesmo 
nome, que pronto verá a luz, son dous chanzos desta andaina que co-
mezou no mees de decembro de 2013 e que contou co co apoio dun 
consello asesor integrado por investigadoras, historiadoras, xornalistas 
e ensinantes.

Neste novo mandato, vaise producir un grande salto cualitativo no reco-
ñecemento das mulleres, mediante as seguintes liñas de traballo:

•	 Emprego de nomes de mulleres para a denominación de 
espazos públiclos: vías urbanas, prazas, parques e edificios pú-
blicos (centros de ensino, centros de investigación, bibliotecas...).

•	 Colocación de rótulos, placas conmemorativas e esculturas 
que salienten o protagonismo individual e colectivo das mulleres na 
historia da cidade.

•	 Organización de roteiros urbanos centrados na historia e na 
memoria das mulleres.

•	 Realización de murais e outras intervencións artísticas.

•	 Organización de actividades divulgativas (publicacións, con-
ferencias, exposicións...), prestando especial atención aos centros 
educativos.

ERNESTINA OTERO SESTELO, 
profesora e pedagoga

DARÍA GONZÁLEZ GARCÍA, 
profesora e política

MERCEDES RUIBAL, 
pintora e escritora

MARÍA VICTORIA MORENO, 
profesora e escritora

MARÍA VINYALS, 
escritora e defensora do feminismo

AMALIA ARMESTO, 
pioneira da masonaría no século XIX, activista cultural 

ELISA PATIÑO E MELÉNDEZ,
primeira muller aviadora

VASQUIDA GARCÍA, 
menciñeira perseguida pola Inquisición acusada de 
bruxaría

MARÍA DEL CARMEN DEL VALLE DEL RÍO, 
mestra 

DOLORES CALVIÑO,
a señora Lola

DOLORES TRABADO, 
decana das taxistas

MARIA LUÍSA OLAÑETA BARROS, 
María a do Carrillo, empresaria

ISABEL BARRETO DE MENDOZA, 
navegante (século XVI)

TERESA PÉREZ FIOTA, 
benefactora, fundadora do Hospital do Corpus 
Christi (século XV)

PROPOSTAS DO BNG PARA 
A DENOMINACIÓN DE VÍAS, 
ESPAZOS E EDIFICIOS PÚBLICOS
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No tocante a nomes de rúas e espazos públicos (parques, pra-
zas, edificios...), o BNG propón unha listaxe de 30 mulleres que 
foron protagonistas da historia da cidade desde o século XV ao 
XX, mulleres con diferentes orixes, actividades e condición so-
cial: menciñeiras, mestras, escritoras, benefactoras, empresa-
rias e pioneiraas dos máis diversos oficios.

Ademais, a iniciativa do goberno local inclúe as seguintes pro-
postas:

•	 Organizar un acto de recoñecemento institucional do 
concello de Pontevedra ás mulleres que foron vítimas 
de todas as formas de represión como consecuen-
cia do levantamento militar de xullo de 1936: mulleres 
familiares de homes comprometidos politicamente, mulle-
res que foron tamén elas protagonistas da loita política e 
sindical; mulleres asasinadas, torturadas, encarceradas, 
vexadas, rapadas, sometidas a persecución política, mo-
ral, económica e laboral... Con esta finalidade, elaborarase 
unha listaxe o máis completa posíbel que recolla os nomes 
das mulleres que sufriron a represión franquista.

•	 Organización dun roteiro urbano que poña de relevo 
o protagonismo individual e colectivo das mulleres na 
historia da cidade. A este respecto, procurarase prestar 
especial atención ás mulleres da clase traballadora, que 
desde o anonimato, o traballo sen dereitos e sen horarios, e 
o silencio da Historia, contribuiron decisivamente ao avance 
de Pontevedra e de Galiza.

•	 Proposta de denominación do novo acceso sur (des-
dobramento da avenida de Vigo) como Avda de Jose-
fina	Arruti	Viaño.

ANA ÁLVAREZ DE MONTAOS, 
benefactora, fundadora da segunda cátedra de 
gramática no século XVI

JOSEFA IGLESIAS VILARELLE, 
mestra, pedagoga e escritora

ISOLINA MUÍÑOS BÚA, 
mestra e escritora

MARÍA E CONCEPCIÓN MENDOZA BABIANO 
MÉNDEZ NÚÑEZ, 
mestras, mecenas e dinamizadoras culturais

CARMEN BABIANO, 
debuxante, pintora e música

CÁNDIDA OTERO, 
primeira galega que exerceu profesionalmente a 
fotografía (finais do séc. XIX)

DOLORES LOIS SOTO, 
empresaria, viúva do dirixente socialista e 
impresor Ramiro Paz Carvajal

CARMEN E TERESA RIESTRA, 
intérpretes de música

OBDULIA NIETO NESPEREIRA, 
pianista e compositora

MARTHA LEHMAN, 
pianista, compañeira de Manuel Quiroga

JOSEFINA BLANCO TEJERINA, 
actriz, compañeira de Ramón del Valle Inclán

SARHA ESCARPIZO LORENZANA, 
escritora

AURORA VIDAL MARTÍNEZ, 
escritora

JOSEFINA ARRUTI VIAÑO, 
compañeira do alcalde de Pontevedra Bibiano 
Fernández Osorio Tafall, encarcerada e sometida 
a arresto domiciliario durante 3 anos, símbolo da 
solidariedade ao abrir o panteón familiar para o 
enterramento de numerosos represaliados.

JOSEFINA ARRUTI 
VIAÑO, compañeira do 
alcalde de Pontevedra 
Bibiano Fernández 
Osorio Tafall, encarcerada 
e sometida a arresto 
domiciliario durante 
3 anos, símbolo da 
solidariedade ao abrir 
o panteón familiar para 
o enterramento de 
numerosos represaliados.
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Bo comezo do programa 
de participación cidadá no ámbito urbano
Unha asemblea coa veciñanza da contorna do hospital 
para presentar a proposta de creación dunha praza 
pública de 1.200 m2 na zona, e unha xuntanza con máis 
de 30 colectivos sociais da cidade no CITA foron as dúas 
primeiras accións do programa de participación social 
no ámbito urbano, impulsado polo goberno municipal do 
BNG.

A asemblea que tivo lugar nas escaleiras do hospital, 
en plena rúa, contou con unha numerosa asistencia 
de público e permitiu aos representantes do goberno 
municipal explicar as característica da obra e responder 
a preguntas e dúbidas da veciñanza.

O concelleiro responsábel de obras urbanas, Luís Bará, 
indicou que está previsto acometer obras por máis de 
1.000.000 de euros na nova praza do Hospital e nas rúas 
José Millán e Javier Puig. Ademais, informou da previsión 
de acometer a reforma integral da rúa Loureiro Crespo a 
partir do ano 2016.

No que atinxe á xuntanza con entidades sociais (veciñais, 
socioculturais, de discapacidade, de solidariedade, 
empresariais, etc.), os representantes do concello 
informaron das liñas de traballo en materia de participación 
e do interese do concello en contar coa opinión e as 
propostas dos colectivos, tanto a nivel xeral como no 
ámbito dos barrios. O encontro foi moi frutífero e prevese 
que se repita no mes de outubro.

No presente mes de xullo continuarán as asembleas nos 
barrios. A próxima será o luns 20 no Gorgullón, e despois 
terán lugar nos demais barrios: Campolongo, O Burgo, 
Centro Histórico, Mollavao, Monte Porreiro, A Seca, A 
Moureira, A Parda...

Un equipo formado por tres concelleiros, Luís Bará, Carme 
Fouces e Alberte Oubiña, é o responsábel das liñas de 
traballo en materia de participación veciñal, un ámbito que 
será central no mandato 2015-2019.

O goberno municipal está desenvolvendo 
diversas obras de mellora e embelecemento 
de zonas verdes, parques e xardíns urbanos. 
O obxectivo é que estes espazos públicos 
estean en perfecto estado de conservación e 
mantemento, e que ao mesmo tempo dean unha 
boa imaxe da cidade.

Nas pasadas semanas completáronse diversas 
actuacións, e outras rematarán nos vindeiros 
días:

• Xardín e praza na Unidade 18 (Filgueira 
Valverde)

• Mellora dos xardíns da Maestranza-Marescot

• Reordenación e arranxo de zonas verdes e 
espazos públicos no monte do Taco

• Arranxo de zonas verdes no Campiño e na 
Avenida de Santa María.

• Mellora das zonas verdes en Daniel de la 
Sota-A Peregrina

Mellora das zonas 
verdes da cidade
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En marcha o saneamento 
de Mourente e Bora na estrada de Ourense
Os concelleiros Raimundo González Carballo e Alberto 
Oubiña, responsables do Ciclo da Auga e da parroquia 
de Mourente, presentaron o proxecto de saneamento se-
guindo a estrada de Ourense N-541 entre os quilómetros 
88, 89 e 90, en Mourente e que tamén afecta a unha boa 
cantidade de veciños e veciñas de Bora.

O proxecto recolle as obras necesarias para conducir as 
augas vertidas nos lugares de O Pazo, Carabelos, Eirós 
e Leirados nas parroquias de Mourente e Bora, as súas 
conexións coa rede existente ata facelas chegar á planta 
depuradora situada en Praceres. Son 5.000 metros lineais 
de tubaxes, á que se sumará unha rede de recollida de 
augas pluviais de 852 metros lineais, tamén na estrada de 
Ourense. Será a instalación de tubos de 400 mm cos seus 
correspondentes pozos de rexistro e sumidoiros.

O orzamento é de 987.982,53 e o prazo de execución de 
9 meses, logo de rematados todos os prazos administra-
tivos.

 O número de habitantes afectados polo presente proxecto 
ascenden a uns 540 (unhas 140 vivendas).

Raimundo González lembrou que existe un acordo plenario 
que instaba ao Concello a elaborar o proxecto, e ademais 
estaba dentro das medidas que impulsaría o Goberno do 
BNG nos seus primeiros cen días. E dado que parece 
atrarsarse a sinatura do III convenio de saneamento do ru-
ral con Augas de Galicia, o Concello está disposto a iniciar 
a licitación do proxecto e financialo con fondos propios.

Alberto Oubiña explicou que proximamente manterán 
unha reunión cos veciños dos lugares afectados para pre-
sentarlles este proxecto e escoitalos para contar coas súas 
achegas.

Con este proxecto a parroquia de Mourente tería practica-
mente completo o saneamento, e viríase a sumar ao 83% 
do rural pontevedrés que xa dispón de alcantarillado, es-
pecialmente todas aquelas parroquias e núcleos próximos 
ao centro urbano: Lérez, Marcón, Tomeza, Lourizán, Sal-
cedo e Mourente.

SOUTOMAIOR

Tubarías existentes

Tubarías proxectadas

Asemblea Veciñal para explicar o proxecto
Xoves 23 de xullo ás 20:30 horas
Antiga escola de Cons
Coa presenza de Alberto Oubiña (delegado das 
parroquias), Raimundo González (concelleiro de 
Facenda) e Demetrio Gómez (Coordenador do rural)



11 PONTEVEDRA

O Concello de Pontevedra investirá 2 mi-
llóns de euros en oito proxectos no rural 
e en outras tantas parroquias ponteve-
dresas que se deben sumar a outros xa 
en tramitación ou recentemente anun-
ciados para sumar máis de 3.000.000 € 
de investimento no que queda de ano.

Estes novos investimentos son proxectos 
de mellora da accesibilidade, mobilidade, 
sinalización, mellora dos servizos públi-
cos e outros elementos de calidade rural 
nas parroquias co propósito de alongar a 
vida útil dos espazos públicos e mellorar 
os accesos aos núcleos rurais.

As obras proxectadas son de moi diver-
sa índole. En Ponte Sampaio, logo dos 
cambios na ordeación da circulación, vai 
calmarse o tráfico na contorna do co-
lexio e a praia para mellorar a seguran-
za viaria ao igual que en Lourizán, que 
se vai traballar nos accesos ao CEIP da 

Carballeira que están en moi más condi-
cións e son moi inseguros.
Pola súa banda en Lérez, Santo André 
de Xeve, Bora e Salcedo, as obras 
proxectadas refírense á mellora de ac-
cesos a núcleos de poboación. Son, 
respectivamente, os accesos a Casalda-
rado, o camiño da Panadería, a mellora 
da accesibilidade no Couto e o acceso 
ao Carramal.

De tipo diferente son os investimentos 
en Campañó coa conexión entre Saba-
rís e Cabaleiro, os dous núcleos princi-
pais da parroquia e en Tomeza onde se 
vai mellorar o acceso á parroquia dende 
a Ponte da Condesa

Son traballos de pavimentación, mellora 
da seguranza viaria, creación da rede de 
recollida de pluviais; instalación ou man-
temento da sinalización horizontal e ver-
tical, e a mellora dos accesos a núcleos 
rurais para garantir maior seguridade a 
peóns, especialmente nos ámbitos es-
colares.

O concelleiro de Economía, Raimundo 
González explicou que o Concello está 
a tramitar unha modificación de crédito 
para dotar todos estes proxectos que 
se levarán ao próximo pleno de xullo. Os 
fondos procederán do remanente líquido 
de Tesourería do Concello.

Estas obras son especialmente impor-
tantes dado que a partir dos 20 anos, 

o mantemento nas vías públicas é moi 
elevado, supera os 10.600 euros polo 
que son actuacións financieiramente 
sustentábeis.

Estes investimentos deben sumarse aos 
de reordenación dos tránsitos e mellora 
da seguranza viaria na contorna do CEIP 
de Marcón (75.000€) case rematados, 
os accesos ao Regueiriño de Lourizán 
(250.000€) xa en execución, a segunda 
fase da Gándara en Lérez (250.000€), 
o acceso ao Igrexario de Mourente 
(250.000€) ambos os dous en tramita-
ción, a contorna do Centro Social de 
Salcedo anunciada nos últimos días 
e que, probábelmente, ascenda a en-
tre 300.000 e 400.000€ e algunhas 
obras menores que se están a realizar 
(100.000€).

Xa que logo estamos a falar duns investi-
mentos, só en mellora da accesibilidade, 
da orde dos 3.300.000€ nas parroquias 
de Pontevedra antes de final deste ano 
2015.

O Concello investirá no 
que queda de 2015 máis 
de 3 millóns de euros no 
rural

Proxectos municipais 
para mellorar as parroquias



12

O Instituto Municipal de Deportes (IMD) aprobou unha 
modificación de crédito por valor de 249.100 euros cuxas 
partidas máis significativas van destinadas á mellora de 
infraestruturas deportivas do concello, e especialmente á 
organización de diversas actividades deportivas, así como 
a axudas á promoción da actividade física e do deporte. 
Entre todas elas o investimento é de 212.000 euros.

As partidas máis destacadas que inclúe a modificación de 
crédito son ás destinadas a actuacións no Pavillón Munici-
pal (40.000€) e ao subministro e colocación de balizas de 
sinalización nos chanzos das escaleiras do Pavillón Mu-
nicipal (19.366,05€), unha obra de grande interese para 
mellorar a accesibilidade.

Asemade, a devandita modificación de crédito inclúe ou-
tros 57.000€ para varias obras imprescindíbeis de mellora 
e posta a punto das instalacións municipais de cara ao 
vindeiro curso.

 Un outro apartado importante é o das axudas para a pro-
moción do deporte e da práctica deportiva, que ascen-
de aos máis de 300.000€ entre os que están os 42.600€ 
para as escolas deportivas ou os 100.000€ para a or-
ganización de actividades deportivas de grande interese 
como as carreiras populares de Campañó e Santiaguiño 
do Burgo ou o torneo internacional de balonmán Cidade 
de Pontevedra e a media maratón do mesmo nome.

Esta modificación de crédito foi incluída na orde do día da 
Xunta reitora do IMD que abordou a Conta Xeral do ano 
2014, así como a proposta de aprobación do expediente 
para a contratación das obras de substitución de bombas 
de calor por caldeiras de biomasa na sala de máquinas no 
Pavillón Municipal, e a convocatoria para a concesión de 
subvencións para o desenvolvemento de actividades de 
iniciación deportiva durante a tempada 2015-2016.

A concellaría de deportes 
comeza o mandato con forza
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Como cada véspera do Día da Patria, Galiza 
Nova reivindicará no 24 de Xullo no Parque de 
Bonaval a dúas das figuras máis importantes da 
nosa nación, Rosalía de Castro e Daniel Castelao, 
dous símbolos e exemplos para todas as mozas 
e mozos que día a día loitamos polos dereitos 
colectivos que como nación nos pertencen.

Contaremos nesta edición da homenaxe da 
mocidade a Rosalía e Castelao coa actuacións 
musicais de POETARRAS e de LOARIA, 
ademais das intervencións políticas a cargo 
do Secretario Xeral de Galiza Nova, ALBERTE 
MERA, do Secretario de Organización do Bloque 
Nacionalista Galego, BIEITO LOBEIRA, e de 
ARGANTAEL KERDUDO pola Asemblea de 
Mulleres de Galiza Nova.

Galiza Nova, xunto a outras sete organizacións xuvenís e estudantís 
soberanistas, vén de facer pública a manifestación xuvenil 
unitaria que por terceiro ano percorrerá Compostela o 24 de 
xullo, véspera do Día da Patria, baixo o lema ‘A mocidade galega 
pola Independencia! Venceremos nós’.

Na mañá deste xoves, Galiza Nova participou da presentación 
da convocatoria da manifestación do 24 de xullo e do manifesto 
conxunto, no que denunciamos as problemáticas e ataques que 
sofre a mocidade galega, nomeadamente o desemprego e o éxodo 
xuvenil e asumimos a responsabilidade de sumar forzas para a 
construción dunha alternativa á destrución da nosa nación.

Chamamos a mocidade galega a mobilizarse e participar desta 
manifestación unitaria, que partirá ás 20 horas desde a Alameda 
de Compostela, e a unir voces nesta causa para que a nosa forza 
sexa hexemónica, para autoorganizarnos e avanzar no proceso de 
autodeterminación para conquistar así a independencia da Galiza, 
para racharmos co sistema capitalista e patriarcal e construirmos un 
futuro de dignidade e liberdade na nosa Terra. 

Avante a mocidade galega!

HOMENAXE A
ROSALÍA E CASTELAO

24 de xullo ás 17:30 h.
Parque de Bonaval

MANIFESTACIÓN: 24 de xullo ás 20 h. 
Alameda de Compostela
A mocidade galega pola independencia. 
Venceremos Nós!

acto simbólico organizado pola Coordinadora Xuvenil 
Galega na que está integrada Galiza Nova, que anunciará a 
manifestación do 24 coa extensión dunha grande bandeira da 
patria. No caso de que estea ocupada a Peregrina con outras 
actividades, trasladarase para a praza de Ourense

Venres 17 ás 20 h. na Peregrina

Acto previo ao Día da Patria Galega 
en Pontevedra
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O grupo municipal do BNG-Soutomaior defendeu no 
pasado pleno de organización o dereito dos veciños a 
dispoñeren dun local na casa do concello no que dirixirse 
tamén ao grupo municipal do BNG. Ata o de agora tan só 
o grupo de goberno dispón de varios salas nas que levar 
adiante o seu traballo. 

Por ese motivo, o portavoz municipal do BNG Manu 
Lourenzo solicitou que se cumprise o establecido na 
lei de bases de réxime local e se dotase aos grupos da 
oposición dun lugar para poder atender aos veciños que 
vaian á casa do concello. “Cremos que é de xustiza que 
os 1600 veciños que optaron pola nosa opción política, 
así como calquera outro que queira poñerse en contacto 
con nós teña a opción de poder facelo na casa de todos, é 
dicir, no concello” afirmou Manu Lourenzo.

O voceiro do BNG lembrou tamén que xa non é a primeira 
vez que o BNG solicita que se cumpra a lei neste aspecto, 
“máis o PP sempre tratou de poñer paus nas rodas e 
impedir que os veciños puidesen dirixirse ao BNG na casa 
do concello” 

Así mesmo, os nacionalistas ofrecéronse a trasladar 
ao alcalde un informe no que se demostra a viabilidade 
técnica para dispoñer dun local no concello, mais o 
alcalde de Soutomaior rexeitouno e decidiu dar a calada 
por resposta.

O BNG-Soutomaior esixe o local 
ao que ten dereito na Casa do Concello A seguranza viaria prioridade nas 

primeiras reunións institucionais do 
alcalde de Barro  

Actos previos ao Día da Patria Galega na comarca

O alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, 
mantivo nha reunión co xefe provincial da Demarcación 
de Estradas do ministerio de Fomento para analizar a 
situación na que se atopa o proxecto de mellora da 
seguridade viaria na estrada N-550 ao seu paso polo 
núcleo urbano do San Antoniño e o cruce coa rúa Areal.

Na reunión volveuse a pór de manifesto a perigosidade 
deste cruce, acadándose o compromiso de que, á maior 
brevidade posíbel, se vai rematar co estudo técnico 
para determinar cal é a mellor solución para resolver o 
grave problema de seguridade alí existente.

O alcalde aproveitou a reunión para expresar a súa 
preocupación e a dos veciños pola perigosidade tamén 
existente no cruce da N-550 coa estrada provincial 
Portela-Curro. 

No mesmo sentido, na reunión que mantivo co delegado 
da Xunta, Abraldes demandou a mellora da seguranza 
viaria na PO-531.

Tanto a mellora da PO-531 como da N-550 son vellas 
reivindicacións do BNG e dos veciños, debido a elevada 
perigosidade destas dúas estradas.
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Tanto o Memorial Ricardo Portela (que este ano abríu as festas do verán), como a romaría de San 
Bieito  e o festival internacional de jazz e blues, encheron Pontevedra de xente, boa música e un 
inmellorábel ambiente.

Do 17 ao 21 continúa na Ferraría o Festival de Jazz e Blues, e acto seguido continuarán coa músi-
ca de bandas, o Animatrón e a Cultura no camiño (teatro música e soños para os máis pequenos), 
o cinema na lúa. o Festixeve, os 15 bolos.... Toda unha intensa programación para todos os gos-
tos e todas as idades, que podes consultar en: 
http://www.pontevedra.gal/publicacions/Festas-Veran-2015/files/assets/basic-html/index.html#1

Rúas e prazas ateigadas no comezo das festas do verán 

Pontevedra sabe a festa no verán

PRAZA DA FERRARÍA. 22:30 h.

Sábado 18
Ruthie Foster

Venres 17
Terri Lyne Carrington

Domingo 19
Virxilio da Silva Quinteto

Compositora e cantante orixinaria de Texas 
conta cunha voz tan expresiva e natural que 
foi comparada con Aretha Franklin ou Ela 
Fitzgerald. Formada en estilos tan dispares 
como o blues, o jazz, o góspel, o folk ou o 
soul, as súas actuacións en directo teñen 
como protagonista a súa poderosa voz e un 
estilo tremendamente persoal.

Esta percusionista estadounidense foi unha nena 
prodixio do jazz e a súa carreira empezou cando 
apenas tiña once anos. Gravou o seu primeiro 
disco en 1988 e desde entón é unha das gran-
des referencias do jazz a nivel internacional. O 
seu último traballo, Money Jungle: Provocative in 
Blues gañou o Grammy ao mellor disco de jazz 
instrumental, o primeiro que se entrega a unha 
muller.

Formado no Seminario Permanente de Jazz, 
Virxilio da Silva é un dos músicos galegos 
con maior talento para o jazz. Mostrará o seu 
traballo durante estes dous últimos anos, nos 
que experimentou con influencias que van 
desde o rock máis psicodélico de finais dos 
setenta, ata o jazz máis clásico, o pop avant-
garde ou o stoner rock.

FESTAS

A mellor música 
tradicional no 
Memorial Ricardo 
Portela

Romaría do San 
Bieito encheu de 
xente as beiras da 
praia fluvial

A praza do Teucro 
quedou pequena no 
Festival Internacional 
de Jazz e Blues

Cheo total no 
primeiro concerto 
da Ferraría

Concerto de 
Nani García trío

Concerto de 
Janiva Magness

http://www.pontevedra.gal/publicacions/Festas-Veran-2015/files/assets/basic-html/index.html



