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Actos centrais do 17 de agosto
DÍA DA GALIZA MÁRTIR
HOMENAXE INSTITUCIONAL DO CONCELLO DE POIO
13 h. MONUMENTO Á GALIZA MÁRTIR. A Caeira, coas intervencións de Silvia Díaz 
(concelleira de Cultura), Xose´Mª Álvarez Cáccamo (Regaduxa), Uxío-Breográn Diéguez 
(Presidente da Fundación Alexandre Bóveda), Amalia Bóveda (representante da familia) 
e Luciano Sobral (Alcalde)

ACTO POLÍTICO

20:30 h. Praza de Curros Enríquez 
coas intervencións de Sabela Bará (Responsábel Comarcal de Organización de GN 
e membro da súa Permanente Nacional) e César Mosqueira (coordenador do Grupo 
Municipal de Pontevedra e Vice-Presidente da Deputación)
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A Deputación pretende estender 
o modelo de mobilidade de 
Pontevedra a toda a provincia

PONTEVEDRA

A Deputación pretende estender o ‘modelo Ponte-
vedra’ ao resto dos concellos da provincia en canto 
a mobilidade. Así o indicou o deputado provincial 
responsable de Infraestruturas, Uxío Benítez, na 
presentación das liñas de actuación da súa área, na 
que estivo acompañado do vicepresidente provin-
cial, Cesar Mosquera; do director de Infraestruturas, 
Manuel González Juanatey; e do asesor en materia 
de mobilidade, Jesús Fole. 

Benítez indicou que a Deputación provincial quere 
ir un paso máis alá de “simplemente atender ben 
as estradas provinciais” e dar unha dimensión máis 
ampla no servizo aos concellos, cun cambio profun-
do na concepción do que son as vías, no tratamen-

to que se lles vai dar e no funcionamento de toda a 
área de Infraestruturas e do parque de maquinaria. 

 O vicepresidente provincial, César Mosquera, neste 
sentido, explicou que “queremos introducir en toda 
a súa extensión o concepto de mobilidade, xa que 
hai moitos máis usuarios das vías públicas que os 
coches e, polo tanto, hai que ter en conta estas 
necesidades e actuar en cada vía según as pres-
tacións que se demanden. Afortunadamente hoxe 
hai sensibilidade social e institucional dos concellos 
con respecto á seguranza viaria e outras mobilida-
des non motorizadas de vehículos”.

Mosquera foi claro ao afirmar que se acabou “a po-
lítica de chapapote de uso discrecional” e sinalou 
que a maquinaria e os fondos provinciais destina-
ranse unicamente ás estradas provinciais facendo 
convenios claros e transparentes cos concellos. De 
feito, o grupo nacionalista da Deputación está a ter 
entrevistas cos municipios nas cabeceiras das co-
marcas para explicar a nova política de actuación. 

César Mosquera: 
“rematou a política de chapapote 
en materia de infraestruturas”
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Uxío Benítez tamén deixou claro que se abre unha 
etapa de “novos tempos políticos”. Afirmou que 
nestas primeiras semanas xa visitou as instala-
cións provinciais da área de Infraestruturas para 
coñecer o estado de situación do servizo e asegu-
rou que tirou dúas conclusións: que o parque de 
maquinaria recibía ordes directas do anterior pre-
sidente (aínda que administrativamente dependía 
da área de Infraestruturas) e que o orzamento xa 
está esgotado a falta de cinco meses para rema-
tar o ano. Só quedan uns 300.000 euros de nove 
millóns orzamentados e xa están comprometidos. 

Por todo iso, Benítez salientou a importancia de 
democratizar o servizo de Infraestruturas para 
que “non se faga un uso político e partidista” e 
de apostar pola mobilidade, a accesibilidade e a 
seguranza viaria. Lembrou que a sinistralidade é 
unha preocupación fundamental e que, dende a 
oposición, xa se levou adiante unha ordenanza de 
seguranza viaria. 

Por outra banda, Benítez explicou que a trans-
ferencia dos viais provinciais aos concellos será 
outro dos eixos a seguir. “Hai que ver os viais que 
non teñen que estar nesta casa polo seu carácter 
municipal e urbano e verase tamén a posibilidade 
doutras transferencias á Xunta de Galiza”, dixo. 

Así mesmo, o deputado destacou a colaboración 
aberta para o financiamento conxunto cos conce-
llos de obras en estradas provinciais seguindo a 
nova filosofía de actuación. Puntualizou que estas 
actuacións incluiranse no orzamento do ano que 
ven.

En canto aos compromisos adquiridos pola ante-
rior presidencia da Deputación do Partido Popular 
cos alcaldes da provincia, César Mosquera, indi-
cou que “as promesas, ideas e acordos verbais 
que se fixeron en precampaña e campaña electo-
ral darían para gastar sete orzamentos completos 
e dubido que chegasen”. Así, confirmou que será 
“imposible” atender todos os requerimentos mu-
nicipais e manifestou que se estudarán un por un 
“partindo de cero”. “Hai que refacelo todo e ver 
que se pode facer”, finalizou.

A Deputación de Pontevedra xestiona uns 1.700 
quilómetros de viais provinciais, lonxitude equiva-
lente á distancia entre Pontevedra e Bruxelas. No 
programa elaborado conxuntamente co PSOE xa 
“ían determinacións pactadas, consensuadas e 
escritas que xa estaban reflectidas no programa. 
Conceptualmente está todo claro”, finalizou Mos-
quera.

Uxío Benítez:
“É necesario democratizar 
o servizo de infraestruturas 
para que non se faga un uso 
político e partidista”

Uxío Benítez:
“O PP deixou o orzamento 
esgotado a cinco meses de 
rematar o ano”
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A Deputación de Pontevedra ven de convidar a 
todos os concellos da provincia a participar nun-
has xornadas sobre residuos que se celebrarán 
en Alsasua (Navarra) para coñecer diferentes sis-
temas de xestión do lixo. Aproveitando a viaxe, vi-
sitaranse unha decena de plantas de tratamento 
de residuos sólidos de orixe urbana de diferentes 
tamaños e tipoloxías que poden ser aplicables na 
provincia de Pontevedra.

O vicepresidente provincial, César Mosquera, ex-
plicou que os concellos poderán enviar a estas 
xornadas aos concelleiros ou técnicos munici-
pais que consideren (dous por municipio) e que 
a Deputación correrá con todos os gastos do 
transporte, matrícula e aloxamento, se ben da 
manutención deberanse facer cargo as adminis-
tracións locais. 

A viaxe terá lugar entre o 7 e o 10 de setembro 
e o prazo para inscribirse finaliza o 24 de este 
mes. Xa hai algúns concellos apuntados e outros 
mostraron a súa intención de participar na inicia-
tiva, organizada polo novo asesor provincial en 
materia de residuos, Carlos Pérez. 

No programa están incluídas tres visitas a plantas 
de tratamento no primeiro día: a de Larrabetzu, 
a de Berritz e a de Epele. O segundo e parte do 
terceiro día os integrantes da expedición ponte-
vedresa asistirán ás xornadas organizadas pola 
Universidade Pública de Nafarroa (baixo o título 
‘Oportunidades socioeconómicas e ambientais 
da economía circular aplicada á xestión de resi-
duos e a materia orgánica), nas que diferentes ex-
pertos falarán de experiencias reais de tratamento 
de residuos aplicadas en poboacións pequenas e 
medianas tanto de España como do estranxeiro. 
Tamén se farán dúas visitas: a primeira será aos 
Traperos de Emaús, unha entidade sen ánimo 
de lucro que se adica á recollida de residuos por 
parte de persoas en situación de marxinalidade; 
e a segunda á Fundación Varazdin (Parque dos 
sentidos e Avicompo), na que se utilizan galiñas 
como elementos básicos na compostaxe. 

A tarde do terceiro día e a cuarta xornada servirán 
para continuar con visitas a comunidades onde 
se combinan compostaxes comunitarias con re-
collidas de lixo orgánico porta a porta, así como 

á planta de compostaxe de Lapatx, de similares 
características á que se pretende implantar no 
Concello de Pontevedra. 

César Mosquera calificou de “oportunidade úni-
ca” esta experiencia que se ofrece aos concellos, 
xa que concelleiros e técnicos “poden volver ben 
documentados e con boas ideas que aplicar” na 
provincia. “A iniciativa ten un interese máximo, 
porque os poñentes nas xornadas son expertos 
de referencia na materia”, subliñou, ao tempo 
que indicou que o novo asesor provincial sobre 
residuos, Carlos Pérez,  que tamén conta cunha 
longa traxectoria neste ámbito, acompañará ao 
grupo pontevedrés. 

O vicepresidente explicou que a Deputación non 
vai reactivar o Plan provincial de residuos que 
se impulsou dende o anterior goberno do PP, 
xa que “tiña limitacións suficientemente graves 
para imposibilitar que saíse adiante”. De feito, a 
institución provincial aposta agora porque sexan 
os concellos os que tomen a iniciativa á hora de 
plantexar un plan de tratamento de residuos para 
que despois a Deputación poida asesorar ou in-
cluso xestionar.  Así pois, non haberá un sistema 
provincial único de tratamento de lixo, senón que 
dentro da provincia se poderán combinar pro-
postas para concellos en solitario, para zonas 
pequenas dentro dun mesmo concello, e tamén 
para agrupacións de municipios, sendo estos 
últimos prioritarios. “Adaptarémonos ao formato 
que os concellos decidan”, finalizou Mosquera.

Por unha xestión eficaz dos resíduos
A Deputación aposta porque os concellos tomen a iniciativa

Planta de compostaxe comunitaria de Berritz
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A Xunta de Goberno Local do Concello de Ponte-
vedra aprobou este luns 10 de agosto a posta en 
marcha dun novo parque forestal na Fracha que vai 
ocupar da orde de 250 hestáreas nas parroquias 
de Marcón, Tomeza, A Canicouva e Ponte Sampaio 
e que mesmo podería alargarse ás de Xustáns en 
Ponte Caldelas e Bértola en Vilaboa.

En realidade, esta intervención no monte é unha 
consecuencia directa da política forestal do BNG 
de Pontevedra que, logo dos xa case nove anos 
e 500.000 árbores plantadas do Plan Monte Vivo e 
o remate definitivo do Parque Forestal do Pontillón 
do Castro, ten que coller unha nova forma que siga 
a buscar o aproveitamento e a posta en valor do 
monte galego.

Ese aproveitamento precisa novos investimentos 
e xeitos de dar valor ao monte. A planta de com-
posta, prevista na Canicouva entra dentro desa liña 
de traballo, así como este parque forestal que vai 
rodeala.

A partir deste momento comeza un proceso que 
vai durar, como mínimo, o que queda de ano para 
deseñar a forma que vai ter ese parque, os servi-
zos que vai prestar e a súa xestión. Ten que ser 
un proceso necesariamente participado, porque en 
primeiro lugar hai que contar coas comunidades de 
montes propietarias dos terreos coas que haberá 
que etudar as condicións da cesión temporal dos 
terreos para o goce de toda a veciñanza de Pon-
tevedra.

Asemade ten que ser un proceso participado pola 
nosa aposta firme na participación democrática 
de todos os axente implicados en cada proxecto 
que se poña en marcha. Neste caso xa citamos 
ás comunidades de montes, mais tamén están, 
obviamente, cadanseu Consello Parroquial. A eles 
haberá que engadir outros moitos entre os que hai 
que citar aos clubes deportivos e persoas e entida-
des especialistas en campos tan variados como a 
micoloxía, os aproveitamentos madeireiros, a fauna 
e a flora, a paisaxe, a pedagoxía e un longuísimo 
etcétera.

En definitiva, un proxecto democrático e que, no-
vamente, vai facer que Pontevedra, desta volta o 
rural de Pontevedra, fique ubicada na avangarda da 
calidade de vida.

Tourón(Sta Maria)

A política forestal do BNG, con rumbo firme
Novo parque forestal na Fracha
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No último Pleno do Concello de Pontevedra a opo-
sición aprobou unha moción a respecto do PXOM 
da que xa denunciamos que só tiña por obxec-
tivo volver deseñar un Plan para Pontevedra que 
se dobregue ás intencións da Xunta do PP (con-
solidación de ENCE, hospital privado, recorte dos 
núcleos rurais, reversión do modelo Pontevedra, 
etc.). Ou iso ou estaban a demostrar a súa com-
pleta incompetencia. Ou as dúas cousas.

Mais o BNG trata todos os asuntos que se queiran  
elevar a Pleno e todos os tramita porque levamos a 
democracia aos estremos máis radicais, aínda que 
saibamos que, como neste caso, son meteduras 
de pata ou tentativas de recuar do noso modelo.

Por iso mesmo, tras quedarmos sós fronte a PP, 
Marea, PSOE e C’s na votación da devandita mo-
ción, solicitouse un informe que explicase como se 
podería pór en práctica unha “cousa” dese calibre. 
E o informe ten que levar necesariamente un califi-
cativo: demoledor.

Defenden á empresa privada 
fronte aos intereses públicos
Propuña a Marea e apoiou toda a oposición que se 
chegase a un acordo co equipo redator do PXOM 
para “aproveitar o investimento e os traballos” e o 
secretario lémbralles, literalmente, que iso non é 
preciso porque “tales traballos, desde o momento 
en que foron pagados, son propiedade municipal”
iso mesmo foi o que lles dixo no debate a nosa 
compañeira Carme da Silva e non quixeron aten-
der a razóns. E non entenderon porque este grupo 
liderado por IU está máis interesado en defender 
os intereses privados dunha empresa que os de 
todos os pontevedreses e pontevedresas.

Xa que logo, cando o goberno do Bloque quedou 
soíño na votación contra “habilitar unha cantidade 
económica para liquidar a débeda e levar a cabo 
os traballos co fin de continuar co PXOM” sabia-
mos que tiñamos a razón política. Agora sabemos 
que temos a razón xurídica: o PXOM é de pro-
piedade municipal e a oposición terá que ex-
plicar que escuros intereses a moven.

Non se entende xuridicamente, 
si politicamente
Na mesma moción aprobaron a creación dunha 
“subcomisión” que estudase o PXOM. Calque-
ra que repase a lexislación vixente sen anteollos 
e simplemente lea o Regulamento Orgánico do 
Concello de Pontevedra, dase conta de que era 
unha outra metedura de pata técnica e así o fai 
saber o informe da secretaría: “o acordo adoptado 
polo que a este aspecto se refire, non se entende 
xuridicamente procedente”.

Como si se entende é politicamente. A oposición 
de Pontevedra está empeñada na redación 
dun novo PXOM que se dobregue aos intere-
ses de ENCE e da Xunta do PP e máis tamén 
en facer recuar o modelo Pontevedra polo que 
van utilizar todos os medios ao seu alcance.

Eles non van parar en barras. Échelles o mesmo 
tentar retorcer a lexislación que apelar torticeira-
mente á saúde das persoas como fan estes días 
coa mellora dos accesos á Montecelo (lembrade 
que van alá 15 anos estes mesmos dicían que as 
ambulancias e os bombeiros non habían caber por 
Pontevedra) porque o que realmente pretenden é 
tumbar o modelo proposto polo BNG e que Pon-
tevedra fixo seu.

Nós temos por diante dúas tarefas importantísi-
mas: desenmascaralos e seguir a traballar 
para que Pontevedra siga a estar entre as ci-
dades do mundo con mellores indicadores.

Un demoledor informe do Secretario túmballes a pinza

A oposición sae trasquilada

O secretario do Pleno di 
que a subcomisión para 
retomar o PXOM “non 
é procedente, nin legal, 
nin formalmente nin por 
contidos”
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Mellora do alumeado de todos os accesos á cidade

Aforro, eficiencia e sustentabilidade
O Concello de Pontevedra vén de aprobar na Xun-
ta de Goberno o proxecto de mellora do alumeado 
de todos os viais de acceso á cidade nos que aínda 
non se actuara neste sentido, de xeito tal que, dende 
agora, todos os accesos á Pontevedra responden a 
criterios de aforro económico, eficiencia enerxética e 
sustentabilidade ecolóxica.

As vías nas que se vai actuar antes de final de ano 
son a estrada de Alba, é dicer, a PO-225, vía que 
conecta as estradas de Santiago e Vilagarcía; a es-
trada de acceso a a Campañó; a estrada de To-
meza até a rotonda do Marco; o acceso a Mar-
cón dende a Pedra do Lagarto e máis tamén 
por Pintos e o Carrasco (EP0003, EP0004 e mais 
EP0012) e tamén, en Salcedo, a Rúa da Ruibal e e 
a Avda. Eduardo Blanco Amor.

Hai que destacar que todas elas son accesos da 
zona urbana ao rural, co que tamén o BNG está a 
cumprir o seu compromiso de achegar á calidade 
construtiva a todas as parroquias cos mesmos cri-
terios de calidade cos que se traballa no centro da 
cidade.

A respecto do aforro económico, o primeiro dato 
a termos en conta é que o proxecto ascende a 
243.000 euros cos que a empresa que resulte fi-
nalmente adxudicataria deberá facer fronte á subs-
titución de 492 puntos de luz, ao seu sostemento 
durante 5 anos e máis a elaborar os proxectos de 
mellora dos contratos coa compañía eléctrica.

Substituíndo eses 492 puntos por lámpadas de led 
que consomen un 75% menos, en 4’4 anos vai estar 
amortizado o investimento e no resto da súa vida útil 
outros 300.000 euros co prezo actual da enerxía e 
sen termos en conta a inflación.

Ao aforro económico hai que engadir a eficiencia 
enerxética que se pode contabilizar na emisión de 
229.930 Qg de redución de emisións do CO2 á at-
mosfera, o que tamén é un elemento fulcral do mo-
delo Pontevedra.

Xa que logo, estamos diante dun proxecto que res-
ponde ao criterio de sustentabilidade porque mellora 
o medio no que nos desenvolvemos, elimina gastos 
superfluos e reduce a emisión de gases de efecto 
invernadoiro.

MELLORA DO ALUMEADO PÚBLICO

CUSTE

Actual Proposto

71.939 euros 18.289 euros (-75%)

AFORRO

En CO2 emitido á atmósfera

- 223.930 Qg

Económico

Anual Vida útil (10 anos)

53.650 euros 536.500 euros

Aforro neto (aforro enerxético - investimento)

293.500 euros



8 PONTEVEDRA

As obras que se acometeron nos últimos meses 
no Teatro Principal, cun orzamento que rondou 
os 106.000 euros, tiña como obxectivo resolver 
dous importantes problemas: un funcional, o das 
humidades, e outro estético e histórico, de recu-
perar a imaxe que tiña o Principal cando se cons-
truíu. 

Sobre as humidades, Luís Bará indicou que “ha-
bía problemas tanto na cuberta como nas pare-
des das fachadas que producían danos nos mu-
ros e nas paredes interiores das oficinas”. Polo 
tanto, a obra consistiu na reparación da cuberta 
para evitar humidades e tamén traballos de lim-
peza de enfoscado dos muros das paredes late-
rais, que sería o ámbito estético e histórico. 

Trátase, pois, dun cambio importante que chama 
a atención porque se cobren algúns panos das 
tres fachadas do edificio por un morteiro de cal, 
que responde a dúas intencións: histórica, por-
que orixinalmente o edificio era así, as fotos anti-
gas que amosan como estaban tanto o edificio do 
Principal como o do Casino. “É a orixe histórica 
e responde a pauta construtiva e arquitectónica 
do século XIX”, indicou Luís Bará, quen lembrou 
que tamén teñen este aspecto o edificio da Casa 
Consistorial ou o Palacete das Mendoza. Os pa-
nos de menos calidade cóbrense con morteiro de 
cal para protexer os muros desa humidade. 

O Teatro Principal 
recupera todo o seu esplendor

As obras realizadas 
serviron para eliminar 
as humidades e 
devolverlle ao Teatro a 
súa faciana histórica
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O terreo que agora ocupa o Teatro Principal, si-
tuado en pleno centro histórico da cidade, ao 
longo do tempo sufriu varias transformacións en 
canto a súa funcionalidade, mantendo sempre o 
seu uso como equipamento para os cidadáns, 
polo menos desde finais do século XIII. Desta 
época data a primeira construción, a igrexa pa-
rroquial de San Bartolomeu o Vello. 

Logo duns séculos de crecemento e bonanza 
para Pontevedra, no XVIII, a situación da cidade 
cambiará radicalmente, a perda dos bancos de 
pesca, en especial da sardiña, o cegado de ría 
e a perda do porto, engadindo guerras, pestes 
e a emigración das familias nobres deixaron a 
Pontevedra abandonada á súa sorte. En 1759 o 
goberno dispuxo que, por atoparse a parroquia 
de San Bartolomeu ameazada de ruína, fose 
trasladado o culto á igrexa da Compañía e que 
se procedese a edificar casas con renda cuxos 
beneficios fosen para a parroquia. 

Tras unha dura oposición popular a esta formu-
lación, no ano 1842, ante a ameaza de ruína 
que presentaba o edificio, decídese o seu de-
rrubo, quedando do vello templo só unha porta-
da reconstruída nas Ruínas de Santo Domingo. 

O solar, despois do derrubo, foi empregado 
como praza, a Praza de Tetuán. En 1864 empé-
zanse as obras do edificio para a Sociedade do 
Liceo Casino con teatro anexo, coñecido pos-
teriormente como Teatro Principal. O autor do 
proxecto do Liceo Casino foi o arquitecto Do-
mingo Lareu; e do Teatro Principal o arquitecto 
Faustino Flores. A súa inauguración tivo lugar o 
2 de agosto de 1878. 

A fachada do Teatro Principal, nun principio, só 
era utilizada para a carga e descarga de mate-
rial do escenario, debido que o Teatro era de 
uso exclusivo para os socios do Liceo. A entra-
da ao Teatro realizábase desde o Casino, sendo 
a fachada actual a pechadura posterior do es-
cenario. Con todo ao quedar esta á vista, se-
guiuse coa liña das fachadas laterais do edificio. 

O Teatro Principal acolle en abril de 1900 a pri-
meira proxección cinematográfica de Ponteve-

dra, e en decembro do mesmo ano a primeira 
audición de fonógrafo con bocina. 

A aparición das salas de cine en Pontevedra, o 
cine Vitoria no 1943, o teatro Malvar no 1948 e 
o posterior Gónviz en 1970, delegaron ao Teatro 
Principal a un segundo plano, converténdose 
primeiro nun cine económico e posteriormente 
nun cine de variedades. 

O 14 de abril de 1980 un incendio producido 
por un curtocircuíto na sala do bingo do Liceo 
esténdese por todo o edificio destruíndo tamén 
o Teatro Principal. Tan só se mantiveron en pé 
os muros das paredes mestras. O 22 de agosto 
de 1983 o Concello adquiriu as ruínas do Tea-
tro, e o 9 de xaneiro de 1984 convócase un 
concurso público para a súa reconstrución. 

O edificio actual, inaugurado en xaneiro de 
1997, é obra do arquitecto José Miyer Carida-
de, que gañou o concurso do anteproxecto.

Breve historia do Teatro Principal
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Obviedades que compre non esquecer

Moita xente adoita identificar agosto 
coas feiras, co bo tempo, coa festa 
(isto é unha obviedade) Por suposto, 
eu tamén. Mais hai datas neste mes 
que golpean a cabeza unha e outra 
vez. Agosto é un mes de contraste. 
Non lembro ben como tiven conciencia 
destas datas, sei como NON foi. Non 
foi nos libros de ensino, nin nos da 
escola nin nos do instituto, nin sequera 
foi na universidade. Tampouco foi nos 
medios sistémicos, nin xornais, nin 
radio, nin na televisión ... mais un día 
decátaste de que no mes de agosto no 
ano 36 (tamén no 75) algo pasou. 

O golpe militar na Galiza e a súa 
represión posterior faise visíbel (outra 
obviedade, supoño). De súpeto, 
as datas son nomes. Algúns máis 
coñecidos: Reboiras, Casal, Bóveda. 
Outros menos coñecidos mais 
igualmente danados, humillados, 
paseados, silenciados, exiliados...

A violencia á que se enfrontaron 
era tanxíbel (volvo a obviedade!) e 
cercenou os primeiros pasos dunha 
Galiza dona de sí. Trunca unha nova 
realidade en construción, diferenciada 
e organizada politicamente. Agosto do 
36! A data na que asasinaron ideas, 
desexos e aspiracións. Esquecer que 
isto aconteceu, é un luxo que como 
pobo non nos podemos permitir. 

Hoxe a realidade é diferente (mais unha 
obviedade) herdada da nosa historia e 
explicada polos gañadores tócanos 
un escenario complexo e difícil de 
interpretar, polo menos para min. A 
violencia agora non é sempre explícita, 
e non é fácil de detectar. Baixo un 
halo de falsa tranquilidade a realidade 
é tamén agresiva e belixerante coas 
conquistas sociais e sobre todo coa 
posibilidade dunha Galiza  capaz. 

Cantas veces tendes escoitado iso 
de que estamos nunha sociedade 
igualitaria? Na sociedade do benestar, 
porén o sistema e os seus aliados 
políticos propoñen reformas que fan 
perigar os nosos dereitos laborais, 
a sanidade e a educación pública, 
o dereito a manifestarnos, o dereito 
a protestar, o dereito a decidir ... Ás 
veces fano co traxe típico da dereita 

mais nalgunhas ocasións cun disfraz 
de progresía e modernidade, ao mellor, 
con máis adornos que distraen mais na 
realidade incapaz de dar alternativas 
firmes e que non dependan dos 
enqueritos electorais. Asumíbeis, ás 
veces, pero igual de perigosas senón 
teñen intención clara de combater esa 
falsa idea de sociedade entre iguais, xa 
que son eles mesmos os que impiden 
que os pobos nos organicemos e 
construamos a nosa propia realidade 
a que mellor se adapte as nosas 
necesidades. Que paradoxo!

Cantas veces escoitamos que o debate 
da soberanía é un debate secundario? 
O prioritario son os problemas da 
xente do común, din. E logo o pobo 
galego non é xente do común? 
Acaso @s  gandeir@s, @s mariñeir@s, 
@s pequen@s empresari@s, @s 
traballodor@s gale@s...  non teñen 
problemas que requiren urxencia, 
diagnose e solución? O prezo do 
leite, a restricións pesqueiras, a 
carga de traballo nos esteleiros, a 
fraude da tarifa eléctrica, o éxodo da 
mocidade galega, a venda do País a 
prezo de saldo...  As solucións a estes 
problemas pasan pola aposta decidida 
de alternativas propias, por iso a 
soberanía e unha cuestión fulcral para 
resolver os problemas do pobo galego.

Cantas veces escoitamos iso de que o 
de antes era peor? Como si tivésemos 
que renunciar ás conquistas futuras 
e ás utopías que faremos realidade 

con paciencia revolucionaria e con 
participación activa na construción 
dunha Galiza Nova. 

Cantas veces escoitamos que a 
cuestión do idioma é un tema menor? 
Acaso será que o idioma e o feito de 
decidir falalo faranos ser un pobo 
consciente e orgulloso de si mesmo, 
capaz de relacionarse de igual a 
igual estabelecendo relacións de 
cooperación en vez de relacións de 
submisión. Para quen é menor este 
tema ?

Cantas obviedades! Obviedades para 
nós ao mellor, mais que debemos 
explicitar e socializar.  Debemos 
responsabilizarnos do papel que 
nos tocou xogar. Un papel asumido 
sen dramatismos e sen resignación 
autocompracente. Facémolo porque 
queremos! Comprometémonos 
sen agonías mais con firmeza. 
Reflexionando na diagnose, ávid@s 
por coñecer (por formarnos), 
colaborador@s na construción da 
alternativa e sentíndonos parte dun 
proxecto común . O nacionalismo. 
Somos o presente que mudará o 
futuro! 

Que non nos engane esa falsa 
modernidade que pretende converter 
o nacionalismo nun asunto do 
século pasado e sen relevancia. 
Hoxe ser nacionalista é sinónimo de 
transformación social, de  aposta polo 
cambio sen medo.
Neste agosto de 2015, nós non 
renunciamos a nada. Non renunciamos 
nin aos agostos pasados nin aos 
futuros. Nin sequera  renunciamos as 
obviedades! 

E para todo o que vén, propoño o 17 
de agosto do 36 como unha referencia 
e a despedida de  Alexandre e Amalia 
como un exemplo obvio mais sen 
despoxalo da súa excepcionalidade. 
El escribiu: “Faltan uns minutos e teño 
valor, por vós, pola Terra, por todos. 
Vou tranquilo. Adeus Vidiña. Vive 
pra os peques e os vellos; abrázaos, 
enfíntaos. Sé Ti, miña pequeniña 
ademirable, a máis valente de todos.”
Tócanos agora a nós ! Valentía e 
decisión para un tempo novo.

“Para @s Galinov@s” da comarca, obrigada por compartir proxecto con vós”.
Anabel Gulías
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“Neste ano do centenario de 
Alexandre Bóveda quixera co-
mezar expresando o recoñece-
mento ao traballo político e so-
cial de recuperación da memoria 
de Alexandre Bóveda, un labor 
do que foron participes moitas 
persoas e entidades ao longo de 
máis de seis décadas.

Declarámonos, pois, fillos e fillas, 
herdeiros dun inmenso río de 
vida e de esperanza do que par-
ticiparon en primeiro lugar o na-
cionalismo galego no exilio e na 
nova andaina iniciada nos anos 
60, colectivos sociais e culturais, 
organizacións sindicais, medios 
de comunicación, editoriais fun-
dacións e institucións que er-
gueron monumentos, promove-
ron actos de recoñecemento e 
homenaxe, editaron libros e re-
vistas, ou promoveron acordos 
institucionais para devolverlle a 
Alexandre Bóveda e aos homes 
e mulleres da súa xeración unha 
pequena parte do enorme cau-
dal de xenerosidade e talento 
que lle entregaron a Galiza.

Proclamamos o orgullo que su-
pón esta herdanza de amor á 
Terra, de entrega aos demais, 
de honestidade e compromiso, 
de sacrificio persoal pola cau-
sa colectiva; sentímonos parte 
do patrimonio común de senti-
mentos e ideas que sementaron 
Castelao e Bóveda, e todos os 
homes e mulleres que compar-
tiron a súa causa de liberdade e 
de esperanza para Galiza.

E xustamente por iso reclama-
mos -como un elemental acto 
de xustiza e de memoria- toda 
a honra que se merece, todo o 

recoñecemento que en boa lei 
lle corresponde por parte das 
institucións galegas.

Porque aínda faltan por perco-
rrer algúns treitos na delongada 
travesía do recoñecemento ins-
titucional de Alexandre Bóveda. 
No día de onte, a Deputación de 
Pontevedra iniciou os trámites 
para o nomeamento como fillo 
adoptivo por acordo unánime de 
todos os grupos que compoñen 
a Corporación, un acto de xus-
tiza histórica que constitúe ao 
mesmo tempo a reparación dun 
esquecemento intencionado, e 
unha victoria dos homes e mu-
lleres, dos colectivos e organiza-
cións que mantiveron viva a súa 
memoria e o seu exemplo.

Recoñecemos a importancia 
simbólica desde acto e agarda-
mos por parte do Parlamento 
Galego -e xa que logo por parte 
do goberno galego- un xesto de 
homenaxe a quen tanto fixo pola 
propia existencia do autogober-
no. Tal decisión non serviría para 
dignificar a Bóveda, abondo re-
coñecido e dignificado por quen 
cre nel e nas súas ideas, mais si 
contribuiría a dotar de sentido 
da historia e de sensibilidade ás 
institucións galegas.

Reclamamos pois o máximo 
recoñecemento para Alexandre 
Bóveda mais non queremos a 
Bóveda convertido a penas nun 
símbolo, nun emblema do noso 
mellor pasado, nunha tráxica 
representación da nosa máis fu-
nesta historia.
Manifestamos o noso compro-
miso coa recuperación da me-
moria mais queremos a Bóveda 

vivo, coa enerxía inmensa do 
seu talento, do seu pensamen-
to, da súa imaxinación; coa “alta 
nobreza de sentimentos e pro-
cederes” que lle asignara Cas-
telao; coa forza imparábel dos 
seus soños, dos seus anceios 
de liberdade e progreso.

Queremos recuperar a bóveda 
non para encerralo nun mu-
seo senón para facelo vivir na 
Galiza de hoxe, asumindo un 
compromiso honesto e perma-
nente coas súas ideas e co seu 
proxecto. Para ensinar a súa 
vida nas escolas, como un libro 
cheo de páxinas de amor a Ga-
liza.

Queremos en definitiva a Bóve-
da na súa plenitude vital, coa 
súa luz irradiante, coa súa actitu-
de sempre xenerosa e honesta; 
querémolo na actualidade que 
ten como representación dun 
nacionalismo aberto, integrador, 
solidario e dunha Galiza Nova, 
dinámica, que cre en si mesma; 
unha Galiza que quere ser pro-
tagonista da súa historia e dona 
dos seus destinos”

Discurso de Miguel Anxo Fernández Lores 
na apertura do Congreso Alexandre Bóveda

Pontevedra, 27 de novembro de 2003
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Xosé Ramón Reboiras Noia na-
ceu o 19 de xaneiro do 1950 en 
Imo, Dodro, no seo dunha familia 
popular. Alá medrará a cabalo en-
tre o agro e o mar. Estuda como 
a maior parte dos nenos da zona 
na escola unitaria de Imo. Eran os 
tempos nos que o agromar, ou-
travolta, do sentimento nacional 
da Galiza, aínda que na clandes-
tinidade, estaba a se reorganizar 
logo da queda que suporía o gol-
pe militar-reaccionario do 1936.

En procura dunha mellor situa-
ción económica, e con tan só 
nove anos, Ramón Reboiras 
marcha cos pais e o seu irmán, 
un ano máis novo ca el, a Vigo 
cara 1959. Os seus proxenitores 
botarán a andar o Bar Noia “vi-
ños e comidas. Café expres” na 
barriada popular de Teis, conver-
tido, froito da industrialización e o 
medre da cidade olívica, nunha 
sorte de cidade dormitorio. Neste 
contexto eminentemente proleta-
rio, no que sobrevive a realidade 
labrega, o mozo Ramón observa 
e padece a opresión de clase. 
Polo Bar Noia pasaban ducias de 
obreiros diariamente. Os irmáns 
Reboiras, que axudan á nai a 
levar o negocio familiar, confrón-
tanse coa realidade do mundo 
fabril. A isto súmaselle o feito do 
pai ter que embarcar en petro-
leiros e mercantes noruegueses 
para mellorar a economía familiar.

Moncho era un mozo responsá-
bel, un estudante aplicado, de-

portista, moi observador e, desde 
cedo, irá tomando unha crecente 
preocupación e compromiso coa 
realidade que o circunda.

Neste tempo chegan a Vigo as 
novas dos conflitos de Castrelo 
de Miño (1965), e doutras loitas 
populares. Nestes movementos 
populares de resistencia e loita 
comezará a estar presente unha 
nova organización nacionalista 
que viña de nacer, a Unión do 
Povo Galego (UPG). E chegan 
tamén as informacións do paro 
obreiro dunha hora que se efec-
tivizará na empresa Barreras pola 
mellora das condicións laborais 
dos operarios, así como máis tar-
de sábese dos conflitos na Uni-
versidade compostelá.

 Nesta altura os irmáns Reboiras 
compatibilizan o traballo no bar 
familiar cos seus estudos en di-

versas academias de Teis. Será 
na segunda metade da década 
dos sesenta cando chegue para 
Moncho a organización no seu 
bairro de adopción. Será no mar-
co da Asociación O Castro, logo 
do contacto co xesuíta Xaime 
Seixas Subirá. Co padre Seixas 
participará, ao igual que moitos 
outros mozos, nos exercicios 
espirituais e o movemento polas 
misas en galego por todo o país. 
Nesta altura Moncho, terá unha 
consciencia nacional e de clase 
conformada e que engordaba 
día a día. Unha vez tomada esa 
consciencia tocaba trasladala a 
outros mozos cos que tiña trato. 
Nesta orde de cousas, tras o tra-
ballo no Castro virá o traballo na 
Asociación Cultural de Vigo.

Corre o ano 1969 e Moncho in-
tégrase na UPG entendendo que 
era hora da organización política, 

Moncho Reboiras: 
pinceladas da vida dun militante clave na 
historia do nacionalismo galego contemporáneo
O 12 de agosto de 1975, con só 25 anos, Moncho Reboiras, dirixente da Unión do 
Povo Galego, caía abatido pola policia franquista na rúa da Terra de Ferrol. 
A pesar da súa corta vida, o seu intenso traballo organizativo e político sería 
fundamental para o agromar do nacionalismo tanto sindical como cultural e político. 
Na súa memoria trascribimos un artigo de Uxío-Breogán Diéguez, Presidente da 
Fundación Alexandre Bóveda, extraído da web da CIG 



13 DEPUTACIÓN

estrito senso, e de canalizar a súa 
acción no marco desta organiza-
ción nacionalista e de esquerda. 
Desenvolve un forte e efectivo 
proselitismo co grupo de rapaces 
do seu bairro mais tamén entre 
os contactos que foi facendo co 
Padre Seixas.

En paralelo, estuda na Escola 
de Enxeñería Industrial de Vigo. 
Aquí botará a andar a publicación 
Des...tornillo, para aguilloar na 
consciencia dos compañeiros de 
aulas. Polas súas boas cualifica-
cións obterá unha bolsa e come-
zará a súa vida laboral en Barre-
ras. Coñecendo en maior medida 
a realidade laboral e a explotación 
de clase.

Por outra banda o traballo no que 
se achaba mergullado Moncho 
Reboiras tamén, ao pouco, deri-
varía na denominada Fronte Cul-
tural, (antecedente da Asemblea 
Nacional-Popular Galega (AN-
PG)).

Chega o 1972 e acentuase a re-
presión sobre a clase traballado-
ra galega. En Ferrol por impacto 
de bala morren os traballadores 
Amador Rei e Daniel Niebla. Feito 
que daría lugar ao “10 de marzal. 
Día dos obreiros heroicos”, ante-
cedente do que hoxe coñecemos 

como Día da Clase Obreira Gale-
ga. Moncho desde a UPG está na 
coordinación dun dosier, de gran-
de interese, no que se expuñan e 
denunciaban os feitos. Aliás, nes-
te tempo é de grande importancia 
a súa relación con destacados 
integrantes do grupo Organiza-
ción Obreira, tentando, mesmo, 
a súa inclusión na Fronte Obreira 
da UPG.

Polo seu compromiso coas mobi-
lizacións Moncho é expedientado 
e expulsado de Barreras. De esta 
empresa marchará a Álvarez, ta-
mén en Vigo, e ao pouco, xa sen 
vinculación cos estudos rema-
tados, sen bolsa, marchará para 
A Coruña. Moncho, membro do 
comité central da UPG e do seu 
comité executivo, sabía que era 
preciso artellar noutros puntos da 
xeografía galega pequenas estru-
turas de obreiros (xermes sindi-
cais) e simpatizantes e militantes 
nacionalistas. Así se convén a 
nivel partidario asumindo Reboi-
ras, xunto a outros compañeiros 
e compañeiras, unha responsa-
bilidade crucial. Un traballo que 
cristalizará na creación do Sin-
dicato Obreiro Galego (SOG) no 
ano 1975. Moncho, sen dúbida, 
era un militante que ficaba na 
vangarda.

Neste senso e tras decidir a UPG 
aprofundar en ‘formas de loita 
máis avanzadas’, Reboiras parti-
cipa da creación dun grupo ope-
rativo de acompañamento das 
loitas populares e da ‘expropia-
ción’ de material para dotar de 
infraestrutura ao nacionalismo na 
altura, de cara a súa acción políti-
ca; aportando medios necesarios 
dos que carecía o ‘aparello de 
propaganda’ da devandita orga-
nización.

Os corpos represivos da ditadu-
ra franquista sabían das accións 
e dotes organizativas de Mon-
cho. Así foi que atopándose en 

Ferrol, a policía cerca a vivenda 
na que se achaba Reboiras con 
dous camaradas á tardiña do 11 
de agosto. Na madrugada do 12 
de agosto axentes da Brigada 
Político Social, xunto a máis de 
300 axentes da policía armada, 
rodean o domicilio onde estaban 
os tres militantes da UPG.

Moncho, diante deste contexto, 
centra nel a atención da policía 
para deixar paso libre aos seus 
dous camaradas, que así logra-
rían fuxir, pasando el a outro edi-
ficio a través dunha claraboia. Xa 
ao pé do portal destoutro edificio, 
na rúa da Terra, Moncho era acri-
billado a tiros, un deles na caluga, 
segundo información médico.

Co asasinato de Xosé Ramón 
Reboiras Noia o nacionalismo 
entra nunha fase de reestrutura-
ción forzosa diante da situación 
de desmantelamento e de forte 
represión que estaba a padecer. 
Virá un novo contexto, o da mal 
entendida e mal explicada “refor-
ma” e “transición” política. Mais 
isto é outro tema. En todo caso o 
certo é que Moncho Reboiras fica 
na nosa memoria colectiva como 
exemplo modélico de compromi-
so coa liberación nacional e social 
da Galiza.

Moncho Reboiras 
fica na nosa 
memoria colectiva 
como exemplo 
modélico de 
compromiso coa 
liberación nacional 
e social da Galiza.
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O grupo municipal do BNG denunciou no pleno ordi-
nario de xullo o abandono do potencial económico que 
para o concello de Soutomaior supón o camiño de San-
tiago. Os nacionalistas criticaron a escasa sinalización 
do camiño así como a falta de iniciativas por parte do 
goberno local  do PP para que o tránsito de 40.000 pe-
regrinos ao ano, repercuta nos negocios dos veciños. 

“O camiño de Santiago é un activo para a economía lo-
cal dos concellos polos que pasa, mais en Soutomaior 
non se adopta nin unha soa medida para que o comer-
cio local se beneficie do potencial que supón o camiño” 
afirma o portavoz municipal do BNG, Manu Lourenzo. 

Os nacionalistas criticaron o estado do camiño, a au-
sencia de sinalización e mesmo que nin sequera exis-
ta unha oficina de turismo nun camiño polo que pasan 
40.000 persoas cada ano. “Ante a ausencia de informa-
cións e de alicientes para que os peregrinos paren no 
noso concello, pasan de largo e consumen  e deixan o 
diñeiro en establecementos de concellos veciños que si 
defenden á súa hostalaría.

“Hai centos de concellos que darían o que fose por 
ter un potencial de riqueza como é o camiño, pero en 

Soutomaior o goberno prefire ver para outro lado na-
mentres o noso comercio local esmorece” afirman os 
nacionalistas. 

Os nacionalistas apostan por un plan estratéxico para o 
camiño ao seu paso por Arcade, “que dende o concello 
se traballe para que Arcade sexa unha parada de refe-
rencia no camiño, para que os peregrinos descansen e 
consuman no noso comercio local e que se informe e 
poña a disposición dos peregrinos un potencial turístico 
e paisaxístico que o goberno do PP ten absolutamente 
abandonado.

Manu Lourenzo esixe a limpeza nos accesos 
ás zonas de baño do río Verduxo

Os nacionalistas tamén criticaron o  estado no que se 
atopan os accesos a zonas de baño dos ríos Verduxo e 
Oitavén. “Os accesos á Ponte Colgante ou ao Refuxio 
do Pescador están convertidos en auténticos silveirais 
(cando non directamente en vertedoiros). O portavoz 
nacionalista Manu Lourenzo  lembrou que esas zonas 
atraían a ducias de bañistas tanto de Soutomaior como 
doutros concellos que se achegaban aquí e consumían 
en establecementos hostaleiros do concello.

O BNG denuncia o abandono do Camiño de Santiago 
ao seu paso polo concello de Soutomaior

Poio prepárase para unha nova edición da Festa do Mar
A Festa do Mar, é un dos acontecementos culturais, turísticos e fes-
tivos de elevada relevancia do programa de verán en Poio. Do 19 ao 
23 de agosto unha chea de actividades musicais, culturais e gastro-
nómicas, entre as que ten un lugar destacado o Armadiña Rock, o 21 
de agosto, no que se dan cita moitos dos mellores grupos do rock 
galego.

Creada no 2001, convértese desde  as primeiras  edicións nun refe-
rente non só na nosa comarca, senón tamén en toda Galiza e no resto 
do Estado, debido a que  milleiros de persoas se achegan a Poio para 
disfrutar dunha multitudinaria festa que conta cos mellores ingredentes 
como garantía de éxito: recuperación do noso patrimonio histórico e  
etnográfico a través dos encontros de embarcacións tradicionais, va-
riada oferta de actividades, protagonismo da nosa gastronomía, feira 
de exposicións..., en definitiva, nunha simbiose perfecta entre o ocio  
e cultura, feita realidade nunha  festa pensada para o disfrute dos tu-
ristas e veciños.
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A festa continúa !
Desde o 10 de xullo Pontevedra vive nun 
estado de festa continua que enche as rúas 
e prazas da cidade dun ambiente inmello-
rábel. Actividades a rebosar para todas as 
idades e ríos de xente polas rúas están a 
caracterizar o verán pontevedrés que está a 
piques de rematar. 

Máis aínda hai tempo de troula para gozar 
dos espectáculos que nos deparará a recta 
final das Peregrinas, desde o concerto dos 
Cempés e Sés do venres 14 aos fogos de 
artificio do sábado 15 e domingo 16, pa-
sando por todas as actividades para todos 
os gostosque terán lugar nas distintas pra-
zas do Concello.

Concerto da Galiza Mártir

Máis non rematan as festas coas Peregri-
nas. Ao día seguinte, e como homenaxe a 
Alexandre Bóveda e a Galiza Mártir, o Con-
cello de Pontevedra organizou un concerto 
especial dun dos mellores músicos do noso 
país, Rodrigo Romaní. Será ás 21:30 h. na 
Praza da Ferraría

A lenda conta que na noite da véspera de San Bartolomeu, o demo que o santo ten atado en curto, 
logra fuxir e anda pola cidade atormentando as persoas que atopa no seu camiño. Mais os tem-
pos mudan, e vestido de vermello e cun tridente na man, o Demo percorrerá as rúas e prazas do 
casco histórico facendo burlas, xogos e trasnadas cun séquito de demiños e anunciando a súa 
chegada con música e petardos.
 
• 12:30 h. Saída do Demo e do seu séquito dos Arcos de San Bartolomeu para percorrer as rúas 

e prazas do centro histórico.
• 20 h. A comitiva do Demo volve percorrer a cidade facendo burlas, xogos e trasnadas.
• 21 h. Concerto de San Bartolomeu ofrecido pola Banda de Música de Salcedo na praza José 

Martí.
• 21:30 h. Foliada do Demo amenizada polo grupo musical Alboradas e Os Chichisos na Praza 

de Curros Enríquez.

Caxade

Brinca na praza

O 23 o demo volta a Pontevedra




