
01
M A I O
2 0 1 2

bngcoma rca l
BOLETÍN INFORMATIVO QUINCENAL DA COMARCA DE PONTEVEDRA

Nº78.  25  de  se tembro  de  2015

Páx 2
PONTEVEDRA: 
Valoración dos 100 días de 
goberno

Páx 3-6 
PONTEVEDRA:
Liñas de investimento 2015-2019

Páx 7
PONTEVEDRA: 
• Concello e Deputación 

colaboran no saneamento do 
Gafos

• COGAMI premia o modelo 
Pontevedra

Páx 8
PONTEVEDRA: 
Saneamento de Mourente e Bora

Páx 9
PONTEVEDRA: 
Bota a andar o parque da Fracha

Páx 10  
PONTEVEDRA
Quen quere voltar atrás?

Páx 11 
PONTEVEDRA
• Avda. Josefina Arruti
• Pont Up Store

Páx 12-13
REFUXIAD@S
Solidariedade galega coas persoas 
refuxiadas

Páx 14
POIO
En marcha as escolas deportivas

Páx 15
BARRO
• Revisión do catastro
• Convenio de colaboración 

coa Universidade
• Consellos Parroquiais

CONTRACAPA
Xornada de portas abertas 
no Centro Social Sur

Van cen días de goberno, 
quedan catro anos de traballo
Alá foron os primeiros 100 días de goberno. 100 días de 
ilusión, democracia, intensidade, proxectos e emoción. 100 
días de traballo en equipo. 100 días que hai que valorar cun 
sobresaliente alto. 100 días que pasaron e que serven para 
preparar os catro anos que temos por diante.

Chegou o tempo de que Pontevedra dea o grande salto adiante. 
Temos o mellor escenario nunha Pontevedra convertida en 
referente, temos un equipo máis que ben preparado, temos os 
investimentos programados no documento “Horizonte 2020”. 
Temos a obriga de non fallarlle a Pontevedra e a Galiza.



2

Valoración dos 100 primeiros días de goberno 

PONTEVEDRA

O verán adoita ser unha época, para as administracións 
públicas, de calma e un certo parón na actividade, mais, 
a todas luces, o que vén de rematar foi un atípico pola 
inmensa cantidade de obras, proxectos, reunións, asem-
bleas e traballo en xeral que se fixo no Concello de Ponte-
vedra grazas ao pulo dado ao goberno polo BNG dende 
o minuto un.

E desta vez non é unha esaxeración: ao remate da sesión 
de investidura o alcalde Lores reuniu concelleiros e conce-
lleiras, repartiu competencias, puxéronse a traballar e to-
máronse as primeiras decisións  antes de ir celebrar o trun-
fo nas eleccións co resto dos compañeiros e compañeiras.

A isto se refería o noso compañeiro Miguel Fernández Lo-
res cando afirmou que tiña “que facer unha valoración moi 
positiva destes primeiros 100 días de Goberno -que se 
cumpriron en martes 22 de setembro- porque foron moi 
intensos e frutíferos. Desde o primeiro día que tomei po-
sesión, xa fixen a delegación de competencias nos con-
celleiros e non perdemos nin un minuto”, de feito asegu-
rou que as 90 medidas que se comprometeu a impulsar 
ou pór en marcha nos primeiros 100 días de Goberno 
“están maioritariamente cumpridas”.

Tamén se referiu Lores a que “nestes 100 días houbo 
unha actividade moi intensa, xa que hai obras en contra-
tación, en execución e tamén pendentes de inaugurar”. 
De feito, confesou que “dende que son alcalde -agás o 
primeiro mandato- este foron os 100 primeiros días con 
máis intensidade”.

Calquera escolma das obras e proxectos en marcha sería 
demasiado prolixa para expola íntegra nestas liñas, mais 
tamén non podemos esquecer o saneamento de Mou-
rente e Bora, o núcleo de Salcedo, o pulo á dinamización 
turística, os accesos a Montecelo, a praza diante do Hos-
pital, o parque da Fracha, a modificación de crédito, as 
festas de verán, a Planta de composta, o saneamento do 
Gafos, o pulo á visivilación das mulleres no espazo públi-
co, o novo contrato de xardíns, obras de accesibilidade 
urbana e rural ou, e sobre todo, o intensísimo esforzo de 
todas as compañeiras e compañeiros para aumentar a 

participación veciñal e a democracia directa en todas e 
cada unha das súas actuacións.

Nestes 100 días tamén asistimos á culminación das obras 
da Avenida Josefina Fernández Arruti, froito da colabora-
ción co ministerio de Fomento, e á mellora das relacións 
coa Deputación. “Agora coa presenza do BNG no Gober-
no provincial é perceptible a boa sintonía neste mandato 
que será favorábel para a cidade de Pontevedra”, des-
tacou Lores antes de referirse ao encontro coa ministra, 
Ana Pastor no que se abordaron proxectos do Ministerio 
na cidade como a materialización do convenio de urbani-
zación da estrada de Ourense, a remodelación do nó de 
bombeiros, o paseo a Marín ou o proxecto da circunvala-
ción de Pontevedra: A-57.

Mais non todo podían ser boas noticias neste primeiro 
treito do mandato. Tamén hai que referirse á Xunta de Ga-
liza e ao labor da oposición municipal.

“A entrevista que tiven co presidente da Xunta de Gali-
cia non serviu para nada. Teño que lamentar o posicio-
namento da Xunta cara Pontevedra porque creo que a 
obriga das administracións é pornos de acordo para sa-
car adiante proxectos” afirmou o alcalde. Lémbrese a ac-
tuación da Xunta renunciando a sanear o Gafos ou o trato 
sectario que se dá a Pontevedra na TVG para reafirmar as 
palabras de Fernández Lores, pero lémbrese, sobre todo, 
o posicionamento sectario, partidista e fóra de toda razón 
do SERGAS contra os lombos salva-vidas para entender 
a utilización torticeira da Xunta por parte do PP.

E, para rematar, a oposición. Fronte a aparente grileira na 
que está convertida a bancada da oposición ao goberno 
de Pontevedra o certo é que todos os grupos se sumaron 
con fruición á propsta de Jacobo Moreira de facer unha 
fronte común para tumbar o actual modelo urbano de éxi-
to. Por iso votan todos xuntos para eliminar os lombos 
salva-vidas que reclaman a inmensa maioria de veciñas e 
veciños e por iso reclaman un PXOM que acabe co noso 
modelo e permita a ENCE permanecer na ría como unha 
condea a cadea perpetua.
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O Goberno Local de Pontevedra acaba de presentar o plan 
Horizonte 2020 de investimentos para o presente mandato 
cifrados polo concelleiro de Economía en uns 60 millóns de 
euros. Trátase dun plan ambicioso que ten como obxectivo 
afondar no desenvolvemento do modelo urbano “e é facti-
blee pois contempla os que recursos que hai”, explicou o 
concelleir, quen asegurou que “sendo conservadores, no 
sentido económico, é posible dispór de 12 millóns o ano para 
investimentos”.

O plan desenvolverase en varios capítulos: Mobilidade e ac-
cesibilidade; mobilidade nas parroquias; infraestruturas de-
portivas; ciclo da auga; recuperación ambiental e etnográfica; 
equipamento sociocultural.

Segundo Raimundo González, o ámbito da Mobilidade e da 
accesibilidade o investimento é de 15 millóns de euros con 
obras como a reforma urbana de Loureiro Crespo, a mello-
ra do Camiño Portugués, ou o acceso a Monte Porreiro. Na 
mobilidade nas parroquias, terá unha contía de 12.5 millóns 
de euros, especialmente para a creación dos núcleos de cen-
tralidade parroquial.

Nas infraestruturas deportivas, cun investimento de 12 mi-
llóns, está contemplado o novo pavillón deportivo ou a crea-
ción de campo de herba sintética.

Para o Ciclo da Auga serán 6 millóns de euros “catro para 
novos treitos de saneamento do rural e dous para a rede de 
abastecemento de auga. O concelleiro de Economía mani-
festou que “non está contemplado no investimento, por non 
ser firme, o terceiro convenio de saneamento coa Xunta”.

No capítulo de recuperación ambiental e etnográfica está pre-
visto un investimento de 7,5 millóns de euros para proxectos 
como parque forestal da Fracha (1,6 millóns e outros simila-
res) (o Concello contempla até tres para os vindeiros anos), 

0, 7 millóns máis para acondicionar a parcela de Mollavao, 
unha vez que se aclare a situación de titularidade da parcela.

No capítulo de equipamento sociocultural está previsto un 
investimento de 2,5 millóns de euros para completar casas 
da Cultura como a do Burgo ou acondicionar a antiga escola 
infantil dos Campos, en Mourente.

Outro dos capítulos é a mellora dos servizos públicos cun-
ha partida duns 4 millóns de euros, destinada a garantir o 
correcto funcionamento dos servizos municipais: dotación 
informática, maquinaria propia, vehículos…

Raimundo González explicou que “agardamos a colabora-
ción da Xunta para acometer actuacións faladas como o 
Centro Deportivo da Parda ou dentro das infraestruturas de 
Mobilidade, a variante de Alba ou o terceiro convenio de sa-
neamento”.

Esta mesma colaboración tamén se espera acadar co Mi-
nisterio de Fomento “en proxectos como a urbanización da 
estrada de Ourense ou completar o paseo peonil litoral entre 
Pontevedra e Marín”.

Segundo as estimacións municipais o Concello poderá dis-
por nestes anos 47,5 millóns de euros, e a achega da Depu-
tación estará nos 12 millóns de euros.

O concelleiro de Economía indicou que “é a primeira vez que 
se fai unha planificación do mandato de todos as liñas de 
investimento”, e irase concretando paseniñamente nos vin-
deiros catro anos. Asegurou que son “uns investimentos rea-
listas, non é unha folla de ruta de todo o que queremos facer 
no mandato”.

O goberno local  proxecta investir neste mandato 
60 millóns de euros para afondar no modelo de cidade
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O futuro é de Pontevedra
Este informe recolle un resume das liñas de inversión 
máis significativas do período 2015-2019, nas que 
o Concello de Pontevedra continuará o camiño de 
consolidación do modelo urbano iniciado a principios 
de século.

A Pontevedra de hoxe precisa ir completando os seus 
estándares de calidade urbana e sustentabilidade para 
continuar liderando un modo alternativo de concebir as 
cidades, centradas nas persoas, na defensa e promoción 
do medio e nos intereses da maioría.

Os investimentos deste período, que irán concretándose 
anualmente, servirán para garantir o crecemento da 
cidade, a satisfacción das necesidades sociais dos seus 
habitantes, a promoción dun modo de vida saudable, a 
recuperación da autoestima e a memoria histórica, os 
valores naturais, a educación integral de nenas e nenos e 
o equilibrio entre os medios urbano e rural.

Mobilidade e accesibilidade urbana

Completar os estándares de calidade urbana 
prácticamente xeneralizados en toda a cidade é un reto 
deste período. A cidade desenvolveu un novo modelo 
de mobilidade, recoñecido internacionalmente e que 
mellorou o uso da espazo urbano por todos e todas. 
Un modelo que ten na accesibilidade universal un dos 
eixos da súa aposta pola inclusión das persoas con máis 
dificultades.

Mobilidade e accesibilidade nas parroquias

Os investimentos nas parroquias seguirán a mesma liña 
de traballo e participación. As inversións por habitante 
na zona rural superan bastante as realizadas na zona 
urbana, facéndose así efectiva a solidariedade territorial 
entre todos os habitantes do Concello. Unhas obras que 
seguirán os criterios de mellora da calidade de vida fixadas 
nos Consellos Parroquiais, entidades de participación 
que serán potenciadas, polo seu valor democrático e a 
súa identificación cos intereses xerais de cada territorio.

Infraestruturas deportivas

A necesidade de construir un novo pavillón deportivo, 
probablemente nos terreos do futuro complexo da Parda, 
determina esta partida nunha cidade que fixo do deporte 
un dos seus sinais de identidade. A restauración do 
Pavillón do Burgo recuperando a súa fisonomía orixinal 
e a construción de varios campos de fútbol de herba 

Os Proxectos Importe 
(millóns de euros)

Completar a reforma de Loureiro Crespo 3,5

Actuacións no Camiño Portugués 2,5

Novo acceso a Monte Porreiro 2

Outras actuacións 7

Total 15

Os Proxectos Importe 
(millóns de euros)

Núcleos de centralidade parroquial 
(adecentamento de espazos nos lugares 
máis utilizados pola veciñanza para a vida 
colectiva)

7,5

Outras actuacións (maiormente de 
restauración viaria para mellorar a 
seguridade e a accesibilidade)

5

Total 12,5

A estas cifras hai que engadir....

O equipamento socio-cultural e 
deportivo que sexa necesario construir 
ou rehabilitar

As accións medioambientais que se 
vaian definindo, especialmente as 
relacionadas coas parques forestais e 
outras accións no monte

O saneamento dos poucos lugares 
que quedan por completar
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sintética para a gran cantidade de practicantes deste 
deporte, marcarán os investimentos deste período.

Melloras no ciclo da auga

As recentes obras relacionadas co sistema de captación, 
depuración e abastecemento de auga a todos os 
concellos da ría fai moito máis doada a universalización 
do servizo no rural pontevedrés que desexe conectarse 
ao abastecemento xeral. Así mesmo, os escasos veciños 
da zona rural que aínda non contan con sistema de 
saneamento, verán completado ese servizo grazas á súa 
expansión territorial, para o que é precisa a colaboración 
da Xunta de Galiza.

Equipamento socio-cultural

A ampla rede de espazos culturais do municipio está 
prácticamente completada para dar o servizo que 
precisan o conxunto de veciñas e veciños do municipio. 
En perspectiva temos o equipamento do novo centro do 
Burgo (que forma parte do Estadio Municipal de Pasarón) 
e a restauración da vella escola dos Campos, en Monte 
Porreiro, como segundo centro cultural público desta 
urbanización e a parroquia de Mourente. 

Recuperación ambiental e etnográfica

A memoria histórica e a posta en valor efectiva do 
patrimonio natural do territorio municipal é un dos eixos 
fundamentais da política de coidado do medio, tanto na 
súa dimensión paisaxística, como patrimonial e inmaterial.
Os parques forestais, as accións contra o monocultivo do 
eucalipto, as novas zonas verdes e a aposta por novos 
valores culturais e etnográficos no municipio conforman 
un capítulo de grande importancia para o futuro de 
Pontevedra.

Melloras nos servizos públicos

Son moitos os servizos públicos xerais que precisan 
da constante renovación dos seus materiais de traballo 
para prestar un servizo óptimo aos veciños. Parque 
móbil, equipamentos de seguridade, maquinaria para 
as brigadas municipais de arranxos e ornamentos, 
equipamentos informáticos, imprescindibles para unha 
xestión eficaz... todos son investimentos necesarios para 
a calidade de vida.

PONTEVEDRA

Os Proxectos Importe 
(millóns de euros)

Novo pavillón deportivo 7

Restauración e ampliación nos pavillóns de 
deportes

2

Campos de fútbol de herba sintética 3

Total 12

Os Proxectos Importe 
(millóns de euros)

Novos treitos de saneamento rural 4

Rede de abastecemento de auga 2

Total 6

Os Proxectos Importe 
(millóns de euros)

Melloras dotacionais dos servizos 
(maquinaria, vehículos, informática...)

4

Os Proxectos Importe 
(millóns de euros)

Última fase da restauración da Casa 
Consistorial

0,7

Centros sociais e culturais 
(O Burgo, Os Campos)

1,8

Total 2,5

Os Proxectos Importe 
(millóns de euros)

Parque forestal da Fracha 1,6

Outros parques forestais 0,7

Novo parque urbano de Mollavao 0,7

Novas zonas verdes urbanas 1,9

Outras actuacións forestais 2

Accións de recuperación do 
patrimonio

0,6

Total 7,5
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A dubidosa colaboración da Xunta
O lóxico sería agardar que a Xunta de Galiza atendese 
ás súas competencias especialmente as relativas 
a saneamento rural, infraestruturas deportivas 
(nomeadamente o centro deportivo da Parda) e as 
infraestruturas de mobilidade.

As achegas do Goberno Central
A este horizonte pontevedrés das duas primeiras 
décadas do século hai que engadir os compromisos 
adquiridos polo Goberno Central, tanto os que teñen 

relación co 1% cultural, como os relacionados coas 
urbanizacións na estrada de Ourense (Mourente) e 
o paseo litoral entre Pontevedra e Marín para bicis e 
peóns, unha iniciativa de gran interés para a cidadanía.

Outras obras en marcha
Dase por consolidadas algunhas obras como as que 
realiza a Deputación na Chamusca, Albeiro e Ponte 
Maxeiro, ademáis da Ronda Urbana entre a estrada 
Pino-Bora e o Hospital Montecelo e a CI Príncipe 
Felipe.

Un resume dos investimentos

Capítulo Proxectos Importe 
(millóns €)

Totais 
(millóns €)

Mobilidade e 
accesibilidade 
urbana

Completar a reforma da rúa Loureiro Crespo 3,5

15
Actuacións no Camiño Portugués 2,5
Acceso a Monte Porreiro 2
Outras actuacións 7

Mobilidade nas 
parroquias

Núcleos de centralidade parrquial 7,5
12,5

Outras actuacións 5

Infraestruturas 
deportivas

Novo pavillón deportivo 7
12Restauración e ampliación do Pavillón 2

Campos de fútbol de herba sintéticas 3

Ciclo da auga
Novos treitos de saneamento rural 4

6
Rede de abastecemento de agua 2

Recuperación 
ambiental e 
etnográfica

Parque foresta da Fracha 1,6

7,5

Outros parques forestais 0,7
Novo parque de Mollavao 0,7
Novas zonas verdes urbanas 1,9
Outras actuacións forestais 2
Accións de recuperación do patrimonio 0,6

Equipamento 
socio cultural

Última fase da restauración da Casa Consistorial 0,7
2,5

Centros sociais e culturais 1,8

Melloras nos servizos públicos 4 4
Total 59,5
FINANCIACIÓN
Concello 47,5
Deputación 12
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A Deputación de Pontevedra 
achegará 500.000 euros para realizar 
o saneamento do río de Os Gafos en 
Pontevedra. Así se aprobou na comisión 
informativa de Economía, Facenda e 
Réxime Interno, á que se levou unha 
proposta de modificación de crédito. 
O vicepresidente provincial e deputado 
responsable da área, César Mosquera, 
lembrou que a mellora da canle fluvial no 
seu tramo urbano e rural é un proxecto 
"fundamental" para o municipio de 
Pontevedra que leva parado moitos anos 
e que debe saír adiante canto antes, xa 
que as verteduras de augas residuais 
polos desbordamentos das arquetas 
son constantes. 

O novo proxecto de mellora da rede 
de sumidoiros do río de Os Gafos foi 
redactado por técnicos municipais, 
aprobado inicialmente pola Xunta de 
Goberno do Concello de Pontevedra en 
xullo do 2014. 

O saneamento do Gafos foi incluído no 
convenio asinado entre Concello e Xunta, 
mais esta última, tras marear a perdiz 
durante anos e permitir verqueduras e 
contaminacións continuas deste río, por 
fin anunciou este verán que renunciaba a 
acometer esta obra fundamental.

A actuación consiste na reparación 
e substitución dos colectores e na 
impermeabilización ou cambio dos pozos 
situados ao longo do río. O primeiro 
treito da actuación irá entre a avenida da 
Estación e a rúa Otero Pedrayo, onde se 
substituirán 400 metros de canalizacións 
e se repoñerán conexións de augas 
pluviais e fecais. 

O segundo treitoo vai paralelo á senda 
peonil do río, entre Otero Pedrayo e 
Lusquiños (Tomeza), onde se cambiarán 
1.740 metros de tubaxes e 80 pozos. 
En todas as zonas nas que sexa posible 
os tubos alonxaranse da canle do río. A 
execución, segundo estiman os técnicos 
municipais, podería ter uns seis meses 
de prazo de execución e un custe de 
case 1,2 millóns de euros.

A colaboración da Deputación provincial 
no saneamento dos Gafos xorde 

polo coñecemento da necesidade de 
actuación urxente no río. De feito, o 
noso compañeiro César Mosquera 
lembrou que outras administracións 
se desentenderon deste proxecto a 

pesares de telo incluído hai anos nun 
convenio co Concello de Pontevedra. "A 
Deputación vai colaborar nun proxecto 
ao que o Goberno local de Pontevedra 
lle dá prioridade e a nosa vontade é ir da 
man dos concellos", sinalou.

O proxecto para o saneamento de 
Os Gafos estaba incluído no dossier 
de actuacións necesarias entregado 
polo alcalde de Pontevedra, Miguel 
Anxo Fernández Lores,  á presidenta 
provincial, Carmela Silva, no encontro 
que mantiveron días atrás. 

Concello e Deputación 
colaboran para sanear o Gafos

Carme da Silva, como alcaldesa 
en funcións, recolleu o pasado 
11 de setembro en Santiago 
o novo premio que recibe 
Pontevedra polo seu modelo 
de cidade. Nesta ocasión foi 
o Recoñecemento que lle fai 
a Confederación Galega de 
Persoas con Discapacidade 
(Cogami) á mellor institución 
pública ou privada polo seu 
“inestimábel labor a prol das 
persoas con discapacidade e 
de apoio na procura dos fins de Cogami” que non son outros que aqueles 
que levan á integración plena das persoas con capacidades distintas.

Pontevedra suma o premio a outros que tamén puxeron en valor un modelo 
de cidade que coida e pensa nas persoas -en todas elas, sen excepción- 
como o premio ONU- Hábitat ou o de Nova York, porén Carme da Silva 
quixo subliñar que “é especialmente emocionante” unha distinción cando 
“ven de xente que traballa ao teu carón, cando ven dunha organización 
como Cogami que loita a prol da accesibilidade e da integración laboral das 
persoas con discapacidade”.

Pontevedra é unha cidade integradora e procura non deixar a ninguén 
atrás, un traballo que xa foi apreciado antes polo Comité español de 
Representantes de Persoas con Discapacidade que agrupa a todas as 
entidades do Estado que traballan con e por a integración. No ano 2007 o 
Concello recibiu o premio Cermi-2007 a Mellor Acción Local polo deseño e 
posta en marcha dun modelo urbano respectuoso coa accesibilidade das 
persoas, con mobilidade reducida e outro tipo de discapacidades.

No seu XXV aniversario COGAMI premia 
Pontevedra por un modelo urbano deseñado 
para todas as persoas, sen excepción
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A incorporación de achegas e suxestións veciñais 
amplía o proxecto inicial de saneamento seguindo a 
estrada de Ourense N-541, en Mourente e Bora.

Na asemblea realizada durante o mes de xullo, os 
veciños e veciñas de Mourente e Bora propuxeron que 
se aproveitasen as obras para incorporar a previsión do 
subministro de auga na zona para cando rematen as 
obras de Acuaes e, asemade, fixeron ver a necesidade 
de estender o saneamento a todas as vivendas do 
lugar de Leirados, e non só ás que verquen sobre a 
estrada de Ourense.

Estas dúas suxestións foron analisadas sobre o terreo 
pola veciñanza, os técnicos municipais e o noso 
compañeiro Alberto Oubiña e foron incorporadas 
ao proxecto definitivo, o que suporá un investimento 
adicional de 282.085 euros -183.617 para o 
abastecemento e 98.468 para o saneamento de 
Leirados- que se suma aos 987.982 previstos para 
o proxecto inicial. En total, 1.270.068 euros, máis de 
trinta novas vivendas con servizo de saneamento e 
atención a unhas 100 persoas máis.

O proxecto inicial recollía as obras necesarias para 
a instalación da rede de sumidoiros nos lugares de 
Carabelos, O Pazo, Eirós e Leirados, seguindo a 
estrada de Ourense, entre os quilómetros 88 e 90; as 
súas conexión coa rede existente até facelas chegar á 
planta depuradora de Praceres. Falamos, xa que logo, 
de máis de 170 vivendas e 550 persoas as beneficiarias 
desta rede. 

O proxecto de saneamento de Mourente está listo 
para a súa licitación e agárdase que estea adxudicado 
antes de que acabe o ano, aínda que antes diso será 
presentado a veciños e veciñas da zona nunha nova 
asemblea á que tamén vai convidarse aos consellos de 
ambas as dúas parroquias.

A participación é un dos factores que fan deste un 
proxecto “exemplar” sostén o concelleiro coordinador 
do Rural, Demetrio Gómez. “É exemplar pola súa 
rapidez e polo carácter democrático” subliña Demetrio 
Gómez quen lembra que todo se fixo nun prazo de tres 
meses. “Dixemos despois das eleccións que íamos 
asumir a obra, redactouse o proxecto e presentouse 
aos veciños e veciñas o 23 de xullo e desa asemblea 
saíu unha xuntanza sobre o terreo para estudar as 
propostas veciñais, a nova redación e a vindeira 
asemblea: todo nun tempo record”

O saneamento de Mourente e Bora 
incorpora as suxestións da veciñanza
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O anteproxecto da Fracha vai ser un exemplo de 
participación e democracia porque vai elaborarse a partir 
das propostas veciñais.

O proceso comezou cunha asemblea do sector 
en Marcón, onde todo o sector social, económico, 
empresarial, dos comuneiros, etc foi convocado para 
coñecer a proposta de parque forestal periurbano da 
Fracha e abrir o proceso de participación social de facer 
chegar propostas e suxestións ao anteproxecto.

A asamblea celebrada na Casa da Cultura de Marcón 
deixou claro que a proposta do Concello interesa. 
Comuneiros das parroquias pontevedresas de Marcón, 
Tomeza e A Canicouva, pero tamén do veciño Concello 
de Ponte Caldelas e Vilaboa compartiron reunión con 
representantes de clubes deportivos, de pequenas 
empresas forestais, e de asociacións veciñais, de 
colectivos que traballan a prol da natureza e medio 
ambiente.

Á fronte da sesión, o alcalde Miguel Fernández Lores, 
o concelleiro coordinador do Rural, Demetrio Gómez e 
José Antonio Ferreira, membro do equipo redactor do 
anteproxecto que bota a andar coa vontade de ser o 
máis participativo posíbel.

A fase de recollida de datos, propostas e suxestións, de 
seis meses, está en marcha. A asemblea de Marcón, 
como as xuntanzas coas directivas das comunidades 
de Tomeza, Marcón e A Canicouva son parte deste 
afán participativo. É interesante destacar que os nosos 
compañeiros do concello puxéronse en contacto coa 
Comunidade de Montes de Ponte Sampaio, mais estes 

non quixeron reunirse nin escoitar as propostas de 
colaboración nin asistir a asemblea para expor o seu 
ponto de vista ou coñecer a idea de xeito pormenorizado.

O anteproxecto bosquexado fala dun parque de 
arredor de 300 hectáreas de monte propiedade de 
tres comunidades de montes (Marcón, Tomeza e A 
Canicouva), cuxo perímetro podería reaxustarse no que, 
por unha banda, se faría un traballo de coidado forestal, 
na senda da experiencia Monte Vivo, e por outra se 
lle daría variados usos de lecer (avistamento de aves, 
senderismo, rutas ciclistas, puntos de contemplación 
paixasística…). Os apreveitamentos do monte serían 
para os propietarios, é dicir para os comuneiros. Delimitar 
dun xeito claro os usos e aproveitamentos do parque 
forestal e as condicións da apertura da propiedade é a 
principal esixencia dos comuneiros que subliñan que o 
monte é comunal, non de todos.

Á hora de facer suxestións na asamblea escoitáronse 
múltiples propostas: pór en valor o patrimonio 
arqueolóxico, o paisaxístico e natural; crear un aula da 
natureza e un campo de traballo; definir roteiros ciclistas 
de distintas categorías deportivas e de senderismo; 
habilitar espazos de lecer e tamén un área recreativa 
infantil… O equipo redactor tomará boa nota de todo e 
valorará todas as ideas.

A porta á participación queda aberta clicalndo neste 
enlace: http://www.pontevedra.gal/novas/2015/09/15/
asemblea-aberta-para-recoller-ideas-para-o-futuro-
parque-periurbano-da-fracha/

Bota a andar o Parque da Fracha

http://www.pontevedra.gal/novas/2015/09/15/asemblea
http://www.pontevedra.gal/novas/2015/09/15/asemblea
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A oposición ao goberno municipal, liderada polo PP e 
secundada polos demais grupos políticos, vén de abrir un 
debate sobre a seguranza viaria, o calmado do tráfico e, por 
extensión, o modelo de cidade. Eles din que non van por aí 
os tiros, que están en contra dos lombos en Montecelo, que 
non se opoñen ao modelo urbano, mais a realidade é clara. 
O que pretenden é torpedear un dos eixes da transforma-
ción experimentada por Pontevedra ao longo dos últimos 16 
anos: a política de calmado de tráfico, de seguranza viaria, 
de redución drástica de accidentes con vítimas mortais e 
con feridos graves, de ordenación das vías urbanas para 
que sexan máis seguras e accesíbeis, sobre todo pensando 
nos usuarios máis vulnerábeis: peóns, ciclistas, persoas con 
mobilidade reducida.

O debate sobre as ambulancias é só unha cortina de fume 
para agochar as verdadeiras intencións da oposición, que 
creu encontrar neste tema un filón para atacar o goberno 
municipal do BNG. E por que fan iso? Precisamente porque 
saben que é un dos nosos puntos fortes, por iso intentan 
crear confusión ao respecto.

Como tamén pretenden confundir a respecto do diáĺogo 
e da participación, outra liña central do noso goberno que 
ademais está a ser un dos grandes obxectivos do presente 
mandato, con reunións e asembleas constantes en barrios 
e parroquias para escoitar a veciñanza e recoller ideas e 
propostas. Precisamente unha das demandas unánimes que 
escoitamos alí onde imos é a da seguranza viaria, e concre-
tamente a de construción de pasos de peóns sobreelevados 
alí onde hai percepción de risco por velocidades excesivas.

No marco desta ofensiva da oposición contra o modelo 
urbano, no Pleno do Concello do mes de setembro apro-
bouse –cos votos do PP, PSOE, Marea e Ciudadanos- unha 
moción para crear tres corredores libres de lombos en tres 
zonas da cidade, co obxecto de facilitar o acceso das ambu-
lancias cara ao Hospital de Montecelo. E ademais, o PP e 
PSOE anuncian unha iniciativa para aprobar unha ordenanza 
reguladora dos pasos de peóns sobreelevados.

Antes de detallar as consecuencias do acordo do pleno, 
cómpre facer algunhas aclaracións sobre a construción 
deste tipo e estruturas na contorna urbana:

• Os pasos de peóns sobrelevados axústanse á nor-
mativa sobre a matéria do Ministerio de Fomento e 
Ministerio de Vivenda em canto a altura, ancho dos 
pasos, distancia entre pasos e pendentes das ramplas.

• Os pasos de peóns sobreelevados de Pontevedra teñen 
unhas características bastantes máis suaves que as que 
fixan as determinacións/recomendacións do Ministerio 
de Fomento.

• A suavización dos pasos de peóns sobreelevados leva-
ría a que deixasen de cumprirc os obxectivos fxados.

Sobre a falsa polémica dos pasos de peóns sobreelevados

Quen quere voltar atrás?

O acordo da oposición contra a política de calmado do 
tráfico e seguranza viária levaría a realizar entre outras 
as seguintes actuacións:

• Supresión de lombos na Avda de Compostela,  
que facilitan o paso peonil e ciclista entre a ponte 
do Burgo e a Ponte dos Tirantes através da rúa 
Rafael Areses

• Supresión de lombos na rúa Francia en Monte 
Porreiro, na contorna do colexio Marcos da 
Portela.

• Supresión de lombos da rúa de Santa Margarita 
(zona do carballo de Santa Margarita) e na rúa da 
Pomba

• Eliminación de lombos na rúa Conde de Bugallal

• Eliminación de lombos na rúa Camposanto

• Non instalación de lombos na reforma prevista na 
rúa dos Campos.

Nos vindeiros días, o goberno municipal organizará 
xuntanzas informativas nestas zonas para coñecer a 
intención da veciñanza. Saberemos entón quen quere 
a volta atrás e quen está a favor de seguir avanzando 
na construción dunha cidade segura, accesíbel

Consecuencias de aplicar 
o acordo plenario

PONTEVEDRA
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A inauguración do novo vial que conecta o nó do Pino coa 
Avenida da Estación supón a culminación dun proceso de trans-
formación positiva da zona sur da cidade, na que se produciu 
unha mellora integral na mobilidade, na seguranza viária e na 
apertura de novos espazos verdes e de lecer.
A transformación abranxe un amplo espazo urbano:

• Apertura do novo vial que leva o nome de Josefina Arruti

• Reforma da Avenida da Estación

• Reforma da Avenida de Vigo

• Reordenación da intersección e das zonas verdes situadas 
entre avenida da Estación, Avenida de Vigo e Fernández 
Ladreda

• Continuidade da senda dos Gafos e consecución de novas 
zonas verdes na beira do río.

Un novo espazo da memoria

A escolla da denominación Josefina Arruti para o novo vial supón 
tamén a creación dun novo espazo dedicado á memoria das 
mulleres, na liña do acordo plenário que prevé o emprego de 
nomes de mulleres na denominación de espazos públicos.

Josefina Arruti foi unha muller represaliada por ser a compañeira 
de Bibiano Fernández Osorio Tafall, alcalde de Pontevedra em 
xullo de 1936. Estivo 18 meses presa e outros 18 em arresto 
domiciliário. A pesar da persecución e da incomprensión que 
sufriu, logrou sacar adiante aos tres fillos e foi un símbolo da 
solidariedade ao abrir o panteón familiar para acoller os restos 
de moitos represaliados.

A fin de semana do 26 e 27 de setembro 
Pontevedra acolle unha mostra do potencial 
creativo galego que escolle Pontevedra para 
amosar as súas capacidades.

O Pont-Up Store é un evento organizado pola 
Universidade de Vigo e a Concellaría de Promoción 
da cidade e centra os seus esforzos no incremen-
to da cultura emprendedora na sociedade. O seu 
principal obxectivo é facilitarlles aos/ás novos/as 
emprendedores/as un espazo para visibilizar e pro-
mover a súa marca, os seus proxectos empresariais 
e a busca de financiación externa; ademais ofrécelles 
un lugar onde testar e vender os seus produtos ou 
servizos proporcionándolle un espazo de relación e 
intercambio de experiencias.

Desde a concellaría nacionalista preténdese amosar 
a capacidade deste país para sobrevivir a un entorno 
hostil a través da creatividade empresarial que mane-
xa claves de responsabilidade e compromiso social e 
económico con Galiza. 

Dentro da Pont Up o concello organiza o venres 24 
a Fuck up night! (FUN) A actividade está aberta ao 
público e non necesariamente dirixida a emprende-
dores/as, polo que as persoas interesadas poden 
inscribirse e participar. A filosofía das FUN, calquera 
experiencia empresarial, máis se cabe o emprende-
mento, atopa no camiño trabas e erros que supoñen 
malas experiencias, pero dos que se aprende e que 
poden supoñer un xiro de estratexia para acadar 
novas metas. En definitiva expor os propios fracasos 
como terapia para un mesmo e como aprendizaxe 
para os demais. Esta experiencia creceu exponen-
cialmente e, a día de hoxe, replícase en máis de 80 
cidades de máis de 30 países. Polo tanto supoñen 
un movemento mundial no cal se contan historias de 
fracaso de negocios para aprender deles. En cada 
edición tres oradores narran a súa historia de fracaso 
en 10 imaxes e 7 minutos e por suposto na Galiza, 
Pontevedra será a primeira cidade en acollelo un xiro 
na visión da promoción económica cara estándares 
de innovación social.

Pontevedra recibe a mostra 
“Pont Up Store” onde se cita o 
emprendedurismo e innovación do país

Avda. Josefina Arruti: 
a transformación da zona sur da cidade

PONTEVEDRA
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Solidariedade galega coas persoas refuxiadas
Declaración asinada entre outras formacións polo BNG e a CIG 

Europa encóntrase ante a maior crise 
humanitaria desde a segunda guerra 
mundial, como consecuencia dos mi-
lleiros de persoas que tentan chegar 
na procura de protección, empurradas 
polas inhumanas condicións que so-
fren nos seus países de orixe ou polas 
situacións de conflito bélico das que se 
ven obrigadas a fuxir.

Igual ca noutros dramáticos momentos 
históricos en que os propios cidadáns 
e cidadás de Europa se vían na obri-
ga de abandonaren os seus fogares e 
buscaren un mínimo de seguridade, é 
importante recalcar que son persoas 
que están fuxindo de países en situa-
ción de grave conflito humanitario onde 
existe risco certo para a súa integrida-
de e a das súas familias, ou onde resul-
ta imposible alcanzar unhas condicións 
de vida dignas.

En consecuencia, precisan e merecen 
a protección que os Estados membros 
da UE teñen a responsabilidade de lles 
dar. Alén disto, tanto no caso das per-
soas refuxiadas como no das despra-
zadas, a lexislación internacional e da 
propia Unión Europea establece unha 
serie de obrigas ineludibles.

Os Estados e institucións europeas 
deben reaccionar, confrontar a crise 
humanitaria facendo valer os Dereitos 
Humanos, e cumprir escrupulosamen-
te os tratados internacionais que velan 
pola salvagarda dos refuxiados e os 
desprazados. Coa mesma, débese de-
nunciar que algúns Estados europeos 
promoven ou practican actuacións que 
non respectan os devanditos dereitos 
e tratados.

As organizacións que asinamos esta 
declaración entendemos que os Esta-
dos e institucións europeas non están 
respondendo ao xeito á crise humani-
taria da que tamén son responsables, 
pola participación de moitos deles nas 
intervencións militares imperialistas 
que están na xénese desta crise; polo 
tanto, denunciamos esta parálise que, 
ante unha traxedia de tal magnitude, é 
incapaz de propor iniciativas, dilatando 
calquera decisión ao respecto.

É vergonzoso que Europa se mostre 
incapaz de acoller en condicións dig-
nas as 400.000 persoas que, segundo 
EUROSTAT, chegaron en situación de 
risco ou persecución no que vai deste 
ano 2015.

Cabe reiterar que estas persoas che-
gan a Europa buscando o que se su-
pón que é un espazo seguro de acolli-
da e respecto aos seus dereitos e, pola 
contra, encontran un limbo inhóspito, 
ben de cinismo ben de aberta hostili-
dade. Foxen dos seus países de orixe 
como consecuencia da guerra e des-
trución causada polas sucesivas ac-
tuacións imperialistas dos EEUU e dos 
seus aliados europeos.

Non deixa de resultar chamativo que a 
política exterior dalgúns estados indu-
ciu, pode que interesadamente, pro-
cesos políticos que non garantiron o 
respecto aos dereitos humanos e que 
desembocaron en conflitos bélicos.

As organizacións asinantes, ante a in-
capacidade de estados e institucións 
europeas para cumpriren co seu deber 
e responsabilidade, esixen que de ma-
neira inmediata se aumenten os medios 
necesarios, utilizando os mecanismos 
correspondentes, para garantir a trami-
tación e resposta axeitados ás persoas 
que chegan buscando protección.

Requírese unha resposta inmediata, 
eficaz e áxil que garanta os dereitos 
das persoas que chegan a Europa, 

fundamentalmente o seu dereito á 
vida, a integridade física e a dignidade, 
amais do dereito á protección que me-
recen, e que esa resposta se coordine 
con urxencia, habilitando mecanismos 
excepcionais a través das institucións, 
organismos e gobernos europeos, es-
tablecendo vías de financiamento que 
garantan a eficacia inmediata das me-
didas.

Ao tempo, esixímoslles aos Gobernos 
europeos que se sitúen á altura das 
circunstancias e do momento histórico 
que estamos vivindo e asuman as súas 
responsabilidades facilitando a acollida 
do maior número posible de persoas 
refuxiadas, en cumprimento das súas 
obrigas internacionais.

Esiximos tamén a finalización inmedia-
ta das respostas policiais, coercitivas 
ou represivas e dos obstáculos por 
parte dos Estados europeos que non 
faciliten a protección e o amparo a 
esas persoas.

Cómpre recordar tamén que a UE ca-
rece dunha política común e harmoni-
zada de xestión de fluxos migratorios e 
de asilo, cuestión que é imprescindible 
abordar decontado desde un punto 
de vista amplo e construtivo e sempre 
sobre a base do respecto aos dereitos 
das persoas e a súa garantía.

Esixímoslle ao Goberno español que 
asuma a súa responsabilidade e:

REFUXIAD@S
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Máis de medio cento de mozos e mozas 
participaron na charla de Galiza Nova 
sobre a situación das persoas refuxiadas

1. Que se poña fin á guerra e ás intervencións militares 
dos estados occidentais en Siria, e que se promovan acti-
vamente a vía pacífica e a negociación para lograr a reso-
lución dos conflitos respectando sempre a soberanía dos 
pobos. Así mesmo, a retirada de todas as forzas milita-
res norteamericanas e estranxeiras dos países de Oriente 
Próximo e norte de África.

2. Que defenda na Unión Europea mudar radicalmente a 
política de blindaxe de fronteiras por unha operación per-
manente de axuda e salvamento que teña como único 
obxectivo impedir a perda de vidas e salvagardar a inte-
gridade física das persoas que intentan alcanzar a Unión 
Europea. Así mesmo, débense revisar criticamente as xa 
existentes mellorando o seu funcionamento, a súa dota-
ción económica e orientándoas cara fins humanitarios.

3. Xunto á Unión Europea, garanta unha política de coo-
peración internacional que aborde as causas que impul-
san as migracións dos países de orixe, incluíndo non só 
os conflitos armados senón as constantes violacións dos 
dereitos humanos, a pobreza, a fame, as desigualdades.. 
e que dote dos medios económicos, materiais e de todo 
tipo para que as persoas e institucións públicas poidan 
facer un acollemento digno das persoas refuxiadas.

4. Que reciba e acolla a todas as persoas refuxiadas e 
desprazadas que corresponda, entendendo que a propos-
ta que poida realizar a UE pode ser un mínimo, pero que 
o Estado español e Galicia, conforme á súa poboación, 
pode e debe ter unha capacidade de acollida conforme á 
súa capacidade real.

5. Que se establezan protocolos de actuación entre as dis-
tintas administracións para unha adecuada coordinación e 
xestión do acollemento.

6. Que se abra unha mesa urxente con presenza de for-
zas políticas e sociais co fin de intercambiar información 
e experiencias para garantir unha axeitada cobertura das 
persoas que poidan chegar.

7. Para tal fin, que se habiliten, se for necesario, mecanis-
mos de financiamento urxente e extraordinario para esta-
blecer os medios materiais e humanos para o acollemento 
áxil e eficaz das persoas.

8. Que se facilite de forma inmediata nas fronteiras e con-
sulados españois a solicitude e tramitación de todas can-
tas solicitudes de protección internacional se presenten, 
proporcionando unha xestión áxil e garantista.

Recoñecemos a multitude de iniciativas positivas que, des-
de distintos ámbitos, están mostrando o apoio ás persoas 
refuxiadas e desprazadas e a necesidade de adoptar medi-
das urxentes. Facemos un chamamento á responsabilidade 
de Estados e institucións, á mobilización social e á solida-
riedade activa da poboación europea e convidamos aos 
concellos a se adheriren ao movemento de cidade refuxio e 
adoptar medidas concretas. A finalidade debe ser articular 
propostas e mensaxes construtivas, realistas, responsables 
e solidarias sobre a crítica situación que estamos vivindo e 
a manifestar publicamente tales posicións co fin de previr e 
evitar discursos demagóxicos ou xenófobos. Así mesmo, 
non podemos permitir mensaxes de odio e intolerancia.

Co gallo da dramática situación que se está a vivir estas últimas 
semanas nas fronteiras da UE, Galiza Nova realizou este acto que 
leva por título “Non ás agresións imperialistas, coloquio sobre a 
situación das persoas refuxiadas na Unión Europea” na Casa da 
Luz (Praza da Verdura) o xoves 17, ao cal se achegaron máis de 
medio cento de mozos e mozas.

Este acto contou coas intervencións de Alberte Mera, Secretario 
Xeral de Galiza Nova, que expuxo a visión da organización sobre 
estes acontecementos dende unha perspectiva internacionalista 
e anti-imperialista. “Queremos paz e liberdade, levámolo no 
noso ADN nacionalista. Por iso nos opuxemos á OTAN, ao 
exército español e ás guerras imperialistas causantes des-
te conflito”, sinalou Alberte Mera na súa intervención.

Ademais, para achegarse á raíz do problema contarase coa in-
tervención de Duarte Correa, membro do Consello Nacional do 
BNG. Este afondou nas diferentes causas e motivos da actual 
crise humanitaria que se está a vivir nas fronteiras da Unión Euro-
pea, entendéndoa coma unha consecuencia do sistema xeopo-
lítico actual e tamén da crise do capitalismo internacional. “Non 
nos podemos quedar nos titulares, senón que temos que abordar 
o fondo da cuestión, mesmo nos xornais de grandes tiradas, non 
só na prensa independente” afirmou, asimesmo animou á moci-
dade a investigar por si propia e conformar unha opinion de seu 
dos diferentes conflitos que se están a vivir.

Ao remate houbo unha rolda de preguntas e respostas nas que 
entre outros temas de interese dos asistentes saíron as cuestións 
sobre o por qué neste momento se está a vivir esta crise derivada 
dunha guerra que xa dura 5 anos, a extracción social dos refu-
xiados que chegan a Europa ou por qué o foco mediático está 
posto neles e non noutros grandes campamentos de refuxiados 
existentes ao longo do planeta neste momento.
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Poio co deporte
En outubro comeza unha nova tempada dunhas Escolas 
Deportivas Municipais que teñen cada vez maior demanda 
entre os veciños e veciñas da localidade.

O Concello de Poio leva moitos anos fomentando e 
canalizando axeitadamente a demanda deportiva, mediante 
a organización de novas modalidades que garanten o 
acceso á actividade físico-deportiva a todos os veciños e 
veciñas que o demanden.

As escolas deportivas de Poio buscan a participación de toda 
a sociedade con independencia das súas características 
físicas. Son unhas escolas integradoras, que fomentan a 
participación de persoas con discapacidades na práctica 
deportiva e formativas, xa que contan con distintos 
programas de formación dirixidos tanto a monitores como 
alunos, entre os que se atopan cursos de primeiros auxílios, 
de linguaxe de signos, de nutrición e de formación das 
distintas modalidades deportivas

1. Impulso no deporte base. Na política deportiva 
primamos o modelo educativo–deportivo, atendendo á 
formación e adquisición de valores. Actualmente 800 nenos 
e nenas, de entre 3 e 16 anos, participan das Escolas 
Deportivas Municipais nas máis  de 20 modalidades coas 
que contan. Está actividade está atendida con máis de  40 
monitores deportivos.
 
2 .Colaboración con centros de ensino e as ANPAS. 
Esta colaboración é fundamental para que o deporte sexa 
un dos pilares básicos do desenvolvemento integral dos 
nosos nenos e nenas. Entendemos a escola como primeiro 
núcleo básico de actuación para achegar aos nenos ao 
deporte como xogo, como relación social e non como pura 
competición.

Neste sentido levamos a cabo  traballos como:

• Charlas formativas dirixidas ao coñecemento e 
popularización de modalidades deportivas máis 
minoritarias (atletismo, triatlón, vela, piragüismo, kaiac 
polo, king boxing).

• Presentación de deportistas locais con méritos 
recoñecidos no seu deporte.

• Xornadas de portas abertas onde o alunado dos 
centros de ensino pode visitar e practicar diferentes 
deportes fóra do recinto escolar.

• Subvención das actividades extra-escolares, dentro 
dos centro de ensino, para poder achegar a práctica 
deportiva aos diferentes puntos do noso Concello e 
tamén como resposta ocupacional fóra do horario 
lectivo.

• Integración de todo o tecido educativo dentro do 
deporte local, mantendo unha canle de información 
permanente.

3. Realización de programas para persoas adultas, 
como son:

• Cursos de Pilates e Xinasia de Mantemento nas 
diferentes parroquias do Concello (Raxó, Samieira, 
Combarro, A Seca, Campelo), 

• Programas de saúde e mente para persoas maiores, 
en colaboración cos servizos sociais do Concello

• Subvención do deporte veteranos. Poio conta na 
actualidade con  5 equipos de fútbol veterano.

• Subvención da actividade de piscina.

4. Procura da conciliación da vida familiar, coa posta 
en marcha dunha ludoteca municipal, na que se fomenta a 
practica deportiva xunto coa actividade cultural e tradicional 
do noso Concello.

Medinte a ludoteca puxemos en marcha as xornadas de 
formación ao deporte tradicional, organizando diferentes 
xornadas ao longo do curso lectivo

Liñas de traballo das escolas deportivas municipais

POIO
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Unha vez rematado o periodo estival, o goberno municipal de 
Barro encabezado polo BNG  celebrou en Curro a primeira 
das asembleas previstas para a constitución dos consellos 
parroquiais. Na reunión, á que asistiron perto de 80 veciños e 
veciñas,  estiveron todos os integrantes do executivo local que 
fixeron un repaso da situación actual do Concello, atenderon 
ás preguntas dos veciños e explicaron cal será a función dos 
consellos parroquiais, que se porán en marcha cando o Concello 
complete esta serie de reunións por todas as parroquias.

O obxectivo é que os consellos parroquiais funcionen como 
representantes veciñais, que propoñan iniciativas e participen de 
forma activa na vida política do municipio. Así mesmo, a opinión 
destes consellos á hora de deseñar e acometer proxectos 
serán tidas en conta para potenciar os beneficios das obras e 
minimizar as súas molestias.

A intención do concello é fundar un total de seis consellos 
parroquiais, un por cada parroquia que compón o municipio. Os 

integrantes de cada un destes consellos variarán entre as as 6 e 
as 10 persoas en función do tamaño das parroquias.

A elección dos representantes está tamén deseñada e contará 
coa presenza de dous membros da directiva das comunidades 
de montes e o resto de integrantes serán elixidos de forma 
democrática entre os candidatos de cada un dos lugares das 
parroquias.

Perto de 80 veciños e veciñas participan en Curro 
na 1ª reunión para constituir os Consellos Parroquiais de Barro

O Concello de Barro e a Universidade de Vigo asinarán 
nas vindeiros días un convenio de colaboración para 
organizar en Barro actividades universitarias no ámbito 
da cultura e acoller estudantes para realizar prácticas 
e pór en marcha os seus proxectos empresariais.

Mediante este convenio o Concello pon a disposición 
da Universidade os seus edificios e espazos naturais 
para a realización de actos culturais. «O parque natural 
de Barosa ou o Pazo da Crega son espazos nos que 
se poden realizar diversos actos ou incluso cursos que 
a Universidade organiza de forma puntual», tal e como 
explicou o alcalde Xosé Manuel Fernández Abraldes.

Pola súa banda o Concello recibirá alunos de diversas 
titulacións (comunicación, forestais, administración 
pública ou educación) que realizarán  as súas prácticas 
en Barro.

Mais non se limitará á realización de prácticas, 
tamén permitirá ao alunado pór en marcha os seus 
proxectos de fin de carreira. Unha saída de gran 
utilidade para graduados en enxeñería forestal, dada 
a riqueza agrícola e natural que posúe o municipio. 
Deste xeito Barro tamén se beneficiará da execución 
destes proxectos, pois xeraría postos de traballo 
e permitiría desenvolver innovacións nos distintos 
sctores económicos.

O Pleno do Concello 
aprobou unha iniciativa 
para que a oficina  do 
Catastro proceda á revisión 
dos valores catastrais dos 
terreos que están sen 
proxecto de urbanización 
para adaptalos á caída 
de prezos do mercado 
inmobiliario, e que faga 
mediante un procedemento 
simplificado para que entren 
en vigor o antes posíbel.

A última revisión dos valores catastrais, tanto de solares como 
de construcións no concello de Barro, realizouse en pleno auxe 
do mercado inmobiliario. Debido a esto os valores polos que 
se está a pagar neste momento de IBI, están por encima en 
moitos casos dos valores reais que teñen as propiedades na 
actualidade, equiparándose aos de Sanxenxo e sendo moi 
superiores aos da propia Pontevedra..

A reforma da Lei Hipotecaria permite que os terreos 
urbanizables que non contan con ordenación detallada 
pasen a ser considerados como rústicos, e, por outra banda, 
posibilita adecuar o valor dos solos urbanizables que contan 
con instrumento urbanístico de desenvolvemento pero que 
non dispoñen de proxecto de urbanización ao actual escenario 
de caída dos prezos do mercado inmobiliario para este tipo de 
sectores sen executar.

O Concello e a Universidade 
de Vigo asinarán un 
convenio de colaboración

O Concello insta a Catastro a 
revisar os valores dos terreos 
sen proxecto de urbanización 

BARRO



Campolongo

Fdez. Ladreda

Instituto
Torrente
Ballester

Xunta

Facenda

San Brais

Carrefour

Estrigueiras

Luis Braille
Entrada

Mollavao

Av. Vigo

ONCE

Fonte Santa

Alfonso X

Blanco Am
or

Rosa
lía

 Castr
o

Sábado
26 de setembro
18 h.
— Coral de Maiores

— Visita ao Centro

— Presentación das entidades

— Intervención do alcalde

— Sociedade Polifónica de Pontevedra

— Canapé

Ven coñecer 
todo o que 
che ofrece 
o novo
Centro Sur
(na antiga Residencia
da ONCE)

É  teu!
Un centro social para 
que as veciñas e os 
veciños dunha ampla 
zona do sur da capital 
dispoñan de lugares 
para a súa vida social, o 
ocio e a convivencia. 

Ademáis do espazo para 
a cidadanía, tamén 
teñen a súa sede diver-
sas entidades veciñais, 
culturais e sociais.


