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Orzamentos 2016:
democráticos e expansivos 
O Concello de Pontevedra presentou o primeiro rascuño dos Orzamentos 2016, un 
documento cun forte carácter democrático e expansivo.

Son fortemente expansivos posto que dos 71.000.000€ (fronte aos 69.500.000 euros do 
ano 2015), 10.500.000 euros están adicados a eses investimentos. 

Asemade recóllense proxectos que teñen sido debatidos, demandados e priorizados polas 
veciñas e veciños de Pontevedra a través das máis variadas formas de participación. É, 
pois, un proxecto democrático, carácter que se reforza ao entregarlle o documento á 
oposición nunha fase tan incipiente da súa redación. 



2

O goberno do BNG pon en marcha 
os orzamentos municipais para 2016

PONTEVEDRA

O Goberno local encabezado neste 
asunto polo noso compañeiro Rai-
mundo González, ultima o proxecto 
de orzamentos municipais para o 
2016, que superarán os 71 millóns 
de euros, fronte aos 69,5 do último 
exercicio.

Serán uns orzamentos “expansivos” 
que adicarán arredor de 10,5 millóns 
a investimentos, segundo avanzou o 
concelleiro de Economía e Facenda e 
portavoz do goberno.

A meirande parte dos investimentos 
faranse con aforros (fondos propios) 
do Concello, o que fala da súa boa 
saúde económica e financeira, subli-
ña, González Carballo quen tamén 
lembrou que Pontevedra é o segun-
do concello con menor débeda por 
habitante do Estado, despois de Bil-
bao.

“Os investimentos teñen un efecto 
multiplicador, e son a mellor ferra-
menta para xerar actividade eco-
nómica e emprego” mantén o noso 
compañeiro á fronte dá área munici-
pal de Economía e Facenda.

Proxectos vencellados á mobilidade, 
á accesibilidade, novas infraestrutu-
ras deportivas, actuacións ligadas a 
cuestión medio ambientais, equipa-
mentos socioculturais serán os eixos 
inversores do Concello. O sanea-
mento do río Gafos, de Mourente, o 

acceso a Monte Porreiro, o núcleo 
de centralidade de Salcedo ou dous 
novos campos de herba sintética son 
algunhas das actuacións previstas.

Todos estes proxectos reflicten o ca-
rácter democrático destes orzamen-
tos, posto que en todos eles houbo 
xa procesos de participación demo-
crática abertos a todo o pobo.

Raimundo González adiantou as 
grandes cifras do proxecto orzamen-
tario: 20,2 millóns para o capítulo de 
persoal, 32,1 millóns para gastos 
correntes; 4,8 millóns para transfe-
rencias correntes; 10,5 millóns para 
investimentos e 2,8 millóns para 
amortización da débeda.

O Bloque no Concello segue adiante 
coa liña política da transparencia e a 
democracia, polo que xa houbo unha 

xuntanza con toda a oposición para 
entregarlles o rascuño inicial sobre o 
que poidan traballar e facer aporta-
cións e acadar así o maior consenso 
posíbel.

Xa que logo, os orzamentos non 
están pechados pois, como indicou 
Raimundo González, están penden-
tes das aportacións que podan facer 
os distintos grupos políticos: “Inten-
taremos que os grupos municipais 
fagan aportacións previas á redac-
ción definitiva dos orzamentos, inde-
pendientemente das emendas que 
podan presentar na súa tramitación”.

O Goberno local quere que os orza-
mentos cheguen ao Pleno municipal 
para o seu debate e aprobación ini-
cial nos primeiros días de decembro.

Euros Capitulos

20.200.000 Persoal

32.100.000 Gastos correntes

4.800.000 Transferencias correntes

10.500.000 Investimentos

2.800.000 Amortización da débeda
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Unha delegación de Lugo 
visita Pontevedra

O Concello de Lugo organizou 
unha visita a Pontevedra o pasado 
día 27 de outubro a proposta dos 
compañeiros e compañeiras do BNG 
para coñeceren de primeira man o 
Modelo Pontevedra, nun momento 
no que teñen os debates  centrados 
no tipo de cidade que queren ser no 
vindeiro futuro.

A delegación, encabezada polo 
noso compañeiro o Rubén Arroxo, 
estivo formada tamén por outros 
concelleiros e concelleiras de BNG, 
PP, C’s e IU e mais por delegacións 
de entidadas de empresarios, 
comerciantes, veciños, usuarias da 
bicicleta e asociaciónismo cultural.

Ao longo de todo o día asistiron a 
xuntanzas e encontros con técnicos 
municipais e con compañeiros 
do BNG como Luís Bará e Miguel 
Fernández Lores antes de percorrer 
a cidade para comprobaren in situ 
o resultado da transformación de 
Pontevedra.

Un bo resumo foi o que fixo Rubén 
Arroxo ao remate da xornada, cando 
destacou que “o éxito reside na 

inversión de prioridades, xa que agora 
a persoa prevalece sobre o vehículo” 
e engadiu que “puidemos comprobar 
como este proceso de transformador 
converteu a Pontevedra nunha cidade 
máis dinámica e con máis vida, na 
que a reforma urbana conduciu a un 
calmado do tráfico”. Arroxo sinalou o 
dato que reflexa a efectividade deste 
modelo de mobilidade “nos últimos 
anos non existen mortalidade por 
atropelos e o número de accidentes 
é anecdótico”.

“Unha serie de medidas como 
a implantación de aparcadoiros 
disuasorios, a obrigatoriedade 
de circular a 30 km/h, a creación 
de rotondas de calmado do 
tráfico, a plataforma única, os 
estacionamentos rotatorios e un 
traballo de concienciación social 
fixeron que Pontevedra recibise 
nos últimos anos un importantísimo 
número de premios de caracter 
internacional: moitas destas medidas 
son transladábeis a Lugo de xeito 
progresivo e tendo claro cal é o 
modelo de cidade que queremos”, 
rematou o noso compañeiro lugués.

Nesta ligazón podes ler a crónica 
da visita que fixo no seu blogue Luís 
Latorre Leal, un dos participantes:

http://historiasdesdelugo.blogspot.
c o m . e s / 2 0 1 5 / 1 0 / l a - v i s i t a -
pontevedra-10-sobre-10.html#

Tamén a Federación de Asociacións 
de veciños de Lugo dá conta da 
visita recollendo no seu web un artigo 
publicado polo xornal “El Progreso” 
en http://federacionvecinallucense.
es/2-principal/186-el-transito-de-
una-ciudad-que-paso-de-la-ora-a-la-
solucion-pontevedra

Guimeraes procura 
en Pontevedra o modelo a seguir 

O Concello de Pontevedra recibiu o 
5 de novembro a visita da Cámara 
de Guimaraes co seu presidente, 
Domingos Bragança,  á fronte para 
coñecer o modelo de cidade.

Guimeraes é candidata a capital 
verde 2020

Máis modelo, máis visitas, máis proxección de Pontevedra 

Educar nenos e nenas autónomos, cívicos, responsábeis, 
participativos, solidarios e seguros de se mesmos. Son 
obxectivos que están detrás dos camiños escolares de 
Pontevedra e que son postos en valor polo Intendente 
principal Daniel Macenlle e responsábel de Educación 
Viaria da Policía Local, Antonio Duarte no Seminario 
“Mobilidade e Infancia” que se desenvolveu na sede do 
Centro Nacional de Educación Ambiental (Ceneam), en 
Segovia

O modelo pontevedrés é unha das experiencias amosadas 
nos obradoiros de traballo e debates do encontro, onde 
se expoñen outras modalidades de roteiros con distintos 
graos de control, estratexias organizativas e mesmo con 
desprazamentos colectivos e guiados.

Neste foro de debate, intercambio e avaliación de 
experiencias e deseño de estratexias vencelladas a 

mobilidade e dun xeito especial á infantil participaron 
arredor de 40 representantes de distintas administracións 
(técnicos, especialistas e cargos políticos) e asociacións 
de ciclistas e peóns. 

A avaliación das experiencias en marcha levou aos 
asistentes a ver a necesidade de dispor dunha ferramenta, 
dunha enquisa con ítems básicos e comúns que permita 
facer unha comparativa e sacar conclusións.

Encontro para peóns en Salamanca

O vindeiro 13 de novembro, a tenente de alcalde de 
Pontevedra, Carme da Silva participará en salamanca 
nunhas xornadas organizadas pola DGT baixo o epígrafe 
“Encontros sobre o peón: realidades, necesidades e 
cambio de modelo”

O modelo Pontevedra en Segovia e Salamanca 

http://historiasdesdelugo.blogspot.com.es/2015/10/la-visita-pontevedra-10-sobre-10.html
http://historiasdesdelugo.blogspot.com.es/2015/10/la-visita-pontevedra-10-sobre-10.html
http://historiasdesdelugo.blogspot.com.es/2015/10/la-visita-pontevedra-10-sobre-10.html
http://federacionvecinallucense.es/2-principal/186
http://federacionvecinallucense.es/2-principal/186
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Democracia directa e radical:
eixo transversal no modelo de Pontevedra

O Concello de Pontevedra iniciou unha rolda de contactos 
nos distintos barrios e parroquias para implantar a 
compostaxe comunitaria e individual.

A concelleira de Servizos, Carme da Silva mantivo o 5 de 
novembro unha reunión co tecido asociativo e con veciños 
a título particular da parroquia de Campañó, no Local 
social de Cabaleiro, para presentarlles esta iniciativa, que 
até o de agora se realizou con carácter experimental e a 
pequena escala en distintas parroquias do rural.

A Concellaría quere dar agora un salto adiante cun proxecto 
máis estruturado, que se ampliará a todas as parroquias 
e tamén aos barrios, combinando a compostaxe tanto 
comunitaria como individual. Na reunión de Campañó 
coa asociación de veciños, a cultural, os hostelerios e 
outros participantes acordouse continuar adiante co 
proxecto polo que o Concello impartirá unha charla sobre 
compostaxe individual. Ademais, este encontro servirá 
para que os veciños interesados se preinscriban para 
determinar candos composterios individuais farán falta.

En Campañó quedou claro que os veciños e comerciantes 
achegarán a materia orgánica, a Comunidade de montes 
será a encarga de achegar o estruturante, e o compost 
poderá ser empregado pola comunidade para os montes, 
no caso dos composterios comunitarios. No caso dos 
individuais o aproveitamento será particular. Este primeiro 
contacto de Campañó irase ampliando polos distintos 
barrios e parroquias do Concello nas vindeiras semanas. 

Compostaxe comunitaria 
na parroquia de Campañó

Novo parque infantil 
en Medico Ballina
A asociación de veciños San Bieito de Lérez mantivo 
unha xuntanza cos veciños de Médico Ballina co fin 
de explicarlles a convocatoria da concentración do 
domingo 8 de novembro ás 12.00. A mobilización ten 
como obxectivo reclamarlle a ADIF a cesión definitiva 
dos terreos sobre o túnel do AVE para construír alí un 
parque infantil.

Na xuntanza participaron o concelleiro de Mobilidade, 
Luís Bará e a concelleira delegada da parroquia, Pilar 
Comesaña. O Concello apoia a demanda veciñal e 
o amosa incluíndo nos orzamentos do vindeiro ano a 
partida necesaria para a construción do parque. Só 
se está a espera da cesión dos terreos, explicaron os 
concelleiros.

Pilar Comesaña e Luis Bará aproveitaron a xuntanza para 
expoñer aos veciños da zona as vindeiras actuacións 
previstas polo Concello na zona. A principio de ano 
presentarase o proxecto do parque aos veciños para 
que fagan as súas suxestións e pediráselles aos nenos 
e nenas que fagan as súas propostas xa que serán os 
principais usuarios. 

Vencellado ao parque infantil procederase a construción 
de novos lombos para o calmado do tráfico e 
modificarase a colocación dos contedores de lixo para a 
mellor visibilidade dos peóns.

As futuras actuacións foron ben acollidas pola veciñanza 
que fixo algunhas propostas das que tomaron nota os 
concelleiros. 

Estes días asistimos a unha actividade frenética no concello no que respecta á participación social e ao afondamento da 
democracia. A maiores de xuntanzas cotiás con veciños e veciñas e doutros actos máis formais que se tratan noutras páxinas 
deste boletín (asemblea da Praza dos Praceres, Consellos Parroquiais, inauguración de Salcedo e Bora, Pontevedra ten 
un Puntazo, xuntanza dos fondos europeos, etc) cabe destacar dúas xuntanzas que se celebraron en Médico Ballina e en 
Campañó.
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O goberno municipal de Pontevedra mantivo o xoves 
5 de novembro un encontro con distintos colectivos 
veciñais na Casa da Luz para comezar a configurar 
a Estratexia urbana 2020.

Trátase dun proxecto co que o Concello de 
Pontevedra aspira a conseguir Fondos europeos 
procedentes do Programa Operativo FEDER (Fondo 
Europeo de Desenvolvemento Rexional) de des-
envolvemento Sustentábel 2014-2020. Neste pro-
grama resérvase 1.000 millóns para cofinanciar 
estratexias de desenvolvemento urbano integrado e 
sustentábel de concellos e agrupacións funcionais 
de concello que sumen poboacións superiores aos 
20.000 habitantes.

O Concello de Pontevedra compartillaría a xestión coa 
Dirección xeral de Coordinación de Competencias 
coas Comunidades Autónomas e as Entidades 
Locais. A convocatoria destes fondos está pendente 
de saír publicada por parte do Ministerio de Facenda, 
mais consíderase que será inminente.

Foi neste marco que o Concello de Pontevedra 
presentou esta tarde aos veciños a súa intención 
de optar a estes fondos, así como as liñas xerais 
destas estratexias que deben estar compostas 
por accións interrelacións que traten de mellorar a 
situación económica, medio ambiental, climática, 
social e demográfica do concello. Para iso é preciso 
facer unha análise territorial e demográfico no que se 
indiquen os retos, os puntos fortes, as deficiencias, 
as oportunidades e unha estratexia de desenvolve-
mento (accións indicativas, medidas, inversións e 
operacións). 

A visión desta estratexia será a medio/longo prazo, 
até 2020 ou 2022 e nela débense recoller claramente 
outras grandes inversións que se produzan na zona 
urbana afectada así como calquera outro proxecto 
financiado pola UE.

PONTEVEDRA

Estratexia urbana 2020

A ONCE cede ao Concello o seu 
colexio, que seguirá usando até 
que se constrúa o novo centro

A ONCE presenta o proxecto de equidistribucion que reacti-
va o convenio urbanístico que firmou no seu día o Concello 
e que nunha primeira fase supuxo a permuta da residencia 
do complexo educativo por a parcela delimitada polas rúas 
Eduardo Pondal,12 de Novembro e Joaquín Costa (unida-
de de actuación 18). A vella residencia acolle hoxe o novo 
Centro Sur.

Dase así un paso adiante para conquerir os obxectivos 
dun convenio que ao final permitirá permeabilizar o barrio 
de Campolongo coa avenida de Vigo ademais de dotar o 
Concello de novas instalacións para usos sociais e públicos.

A Comisión de ordenación do territorio, Urbanismo e Medio 
ambiente coñeceu o proxecto de equidistribución inicial que 
terá que pasar por exposición pública antes da súa aproba-
ción definitiva.

O Concello recibirá, a cargo do 10% do aproveitamento que 
lle corresponde, a parcela de 5.389 metros cadrados na 
que está o colexio Santiago Apóstol e mesmo o edificio, un 
total de 10.376 metros cadrados de espazos libres e zonas 
verdes e o viario interior.

Mentres que a ONCE non constrúa a novo centro de recur-
sos educativos (CRE) na unidade 18 manterá o uso do 
colexio cedido no proxecto equidistribución.



6

O Concello de Pontevedra iniciou dúas obras de reposición 
do servizo de sumidoiros en dúas céntricas rúas da cidade, 
Rosalía de Castro e Michelena. Son proxectos que teñen un 
custo global de 56.907,83€.

Na rúa Michelena reporase a rede de sumidoiros entre as 
rúas Marquesa e Gutiérrez Mellado, onde se instalarán catro 
novos pozos de rexistro, reporanse as acometidas e as 
conexións existentes. O custe desta obra é de 15.600,46 
euros, e o seu prazo de execución está previsto nunhas tres 
semanas.

O segundo dos traballos que se iniciou esta semana é a 
substitución da rede de sumidoiros na rúa Rosalía de 
Castro, próxima á intersección coa AP-9, substituíndo a 
rede existente na zona que na actualidade atópase en moi 
mal estado de conservación. O orzamento desta segunda 
actuación é de 41.307,37 euros e o prazo de execución é 
de un mes. 

Asemade cabe lembrar que a Viaqua está a piques de 
rematar os traballos de substitución da rede de auga na 
fronte do Hospital Provincial, na rúa Loureiro Crespo entre 
os números 1 e 9 da citada rúa, e tamén a mesma distancia 
diante do Hospital. A obra consiste na substitución da rede 
de abastecemento de auga potábel que na actualidade é 
de fibrocemento de 300 mm e de 150 mm de diámetro por 
tubaxes de 300 e 150 mm de diámetro en fundición dúctil. 

O orzamento desta actuación é de 31.558,21 euros e o 
prazo de execución é de un mes.

O último dos traballos rematados e incluídos dentro destas 
partidas foi a mellora da rede de saneamento e augas 
pluviais na praza da Peregrina, onde se tiña detectado unha 
deficiente canalización das augas pluviais e fecais, debido 
á antigüedade do material, e á falta da rede separativa, o 
que ocasionaba permanentes atascos e filtracións que 
chegaban a afectar aos sotos dos edificios da praza. O 
orzamento daquela obra foi de 15.564,46 euros.

Mellora nas redes de servizos da cidade

Un total de 30 empresas formalizaron no Concello de Pontevedra 
a súa oferta para acometer o proxecto de rehabilitación integral 
da rúa Javier Puig. Todas as firmas presentadas son galegas 
e delas catorce teñen a súa sede na provincia de Pontevedra.

O proxecto de rehabilitación integral da rúa Javier Puig ten un 
orzamento base de licitación de 437.328,43 euros. Trátase dun 
procedemento aberto e con tramitación ordinaria.

As obras que se acometerán teñen como obxectivo a mellora da 
calidade urbana da rúa. O tratamento previsto será de bandas 
segregadas, cunha distinción física de materiais entre o carril de 
tráfico rodado que levará aglomerado asfáltico e as beirarrúas 

que se farán en loseta de cemento, confinadas por bandas de 
pedra e separadas do carril de tráfico por un bordo de nivel 
semellante ao das rúas circundantes.

Prioridade para os tráficos peonís 

O Concello pon no seu prego de condicións que a obra terá que 
incluír a renovación de algunhas instalacións e servizos existentes 
na rúa, xustificadas polo seu mal estado ou antigüidade. Polo 
tanto a empresa adxudicataria da obra asumirá a renovación 
da rede soterrada de abastecemento de auga, da rede de 
esgotos separativa e da canalización de cabos de alumeado 
público. Neste último caso o deterioro da instalación xúntase 
ao feito de que a posición das novas luminarias non coincidirá 
coa das preexistentes que por outra parte están ancoradas nas 
fachadas.

Porén non se tocarán por estar en perfecto estado a rede 
soterrada de gas natural, a canalización do subministro de 
enerxía eléctrica, a canalización telefónica nin a de fibra óptica.

30 empresas galegas compiten 
polas obras de rehabilitación 
de Javier Puig

PONTEVEDRA
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O Concello de Pontevedra ten posto en marcha un ambicioso 
proxecto para mellorar a seguranza viaria dos colexios da parro-
quia de Lourizán e sentar as bases que permitan aos pequenos 
e pequenas que alí viven desenvolverse cunha maior autonomía 
grazas a estensión do modelo Pontevedra ao ámbito das parro-
quias.

Tanto o CEIP A Carballeira como o Colexio dos Praceres teñen 
os seus accesos desordeados e en ambos os dous casos vai 
procederse a reorganizar os tráficos separando os fluxos peonís 
dos motorizados para priorizarmos os primeiros e, cando isto 
non se poida facer, calmar o tráfico de motor de xeito radical.

O CEIP A Carballeira está ubicado nunha pista rural estreita 
e costaneira presenta evidentes problemas de desorden cos 
cativos e cativas circulando entre vehículos que fan manobras e 
outros que usan a vía como unha estrada.

Neste caso, cun orzamento que vai superar os 60.000€, vai 
xerarse un novo acceso peoníl aproveitando un camiño tradicio-
nal até unha nova pasarela. Todo o ámbito do cole terá preferen-
cia peonil absoluta coa velocidade limitada a 20 km/h e haberá 
un novo aparcamento para o autobús escolar que facilite as súas 
manobras e deixe ao alumnado máis perto da nova entrada.

O caso do Colexio dos Praceres é algo máis complexo porque 
nel se xuntan varios elementos que hai que ter en conta. O 
primeiro deles son os problemas de seguranza nas entradas e 
nas saídas escolares, mais aí hai que engadir que a veciñanza 

do Cabo fica absolutamente illada e que no resto da Praza 
dos Praceres o caos é absoluto por culpa do tren, dun deseño 
endemoniado e dunha autovía que parte o espazo en dous.Xa 
que logo neste caso vai retirarse todo o aparcamento da zona 
do cabo e trasladalo até o outro estremo da praza, xerándose 
un percorrido seguro e libre de vehículos até a porta da escola. 
Asemade, dentro da mesma praza, xerase un circuíto de sentido 
único para coches o que permite mellorar a beirarrúa e gañar 
máis aparcamentos.

Ambas as dúas propostas foron tratadas en primeiro lugar 
coas comunidades educativas por separado e, posteriormente, 
leváronse ao Consello Parroquial. Por fin, houbo unha asemblea 
na Praza dos Praceres en mércores catro de novembro.

Seguranza viaria nas escolas de Lourizán

Apego é un programa que estamos levando a cabo entre 13 concellos de todo o País, entre os 
que se atopan Pontevedra, Carballo e Carnota, entre outros. 

O idioma é parte da nosa cultura, que recibimos en herdo e que en herdo corresponde que a dei-
xemos ás nosas fillas e fillos. A chegada dun novo membro á familia, é un momento de cambios 
para todo... por que non tamén para a lingua no caso daquelas persoas que non o falan habitual-
mente? O futuro do idioma está nas nosas mans e nas nosas bocas.

Entre os obxectivos de Apego tiñamos o de crear un unha comunidade para compartir, encontrar 
e encontrarse no idioma. Levamos preto de 80 familias apuntadas neste proxecto e queremos 
continuar a afondar nesta cohesión e na aposta polo galego, incluíndo a posibilidade de organizar 
actividades e obradoiros para coñecer recursos que axuden á crianza en galego.

Dividimos as actividade que ofertamos en 2 tipos. Por unha banda, para formadores e formadoras, 
e por outro para familias. Todas son de balde e cómpre inscrición previa.

Agardamos poder continuar a aumentar a “familia” Apego e a transmitir dende o berce a nosa 
lingua. Se eres de Pontevedra, tes crianzas a piques de nacer ou ata 6 anos e aínda non 
formas parte do proxecto, non agardes máis! Ponte en contacto co Servizo de Normalización 
Lingüística de Pontevedra e “apégate” con nós!

+info: https://www.facebook.com/SNLConcellodePontevedra/

Apego, un programa para recuperar 
o galego como lingua de relación familiar

dous.Xa
https://www.facebook.com/SNLConcellodePontevedra
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Que o pan e os doces das panaderías poñan a 
súa composición; que os establecementos hosteleiros 
teñan refrescos sen azucre, que os avituallamentos 
dos eventos deportivos teñan produtos que poidan 
comer, que os adestradores saiban atender unha crise 
o un posíbel coma diabético, que poidan entrar zumes 
ao cine e mesmo cos Reis Magos tiren na Cabalgata 
caramelos sen azucre. Son as peticións que traslada-
ron un grupo de nenos e nenas con diabete ao alcalde 
de Pontevedra, Miguel Fernández Lores, quen tomou 
boa nota das demandas e comprometeuse con eles a 
atender aquelas que están na súa man e a entremediar 
naqueles casos que a solución dependa doutros.

O alcalde instará aos organizadores dos eventos 
deportivos que pensen nos pequenos con diabetes 
cando dispoñan dos avituallamentos e pedirá ao IMD 
que inclúa nos seus cursos de formación en primeiros 
auxilios os coidados e atención as persoas con diabe-
tes.

Por outra banda o Concello de Pontevedra remitirá as 
asociacións de panadeiros e hosteleiros unha carta 
coas demandas dos nenos e nenas con diabetes e 
se porá en contacto cos paxes dos Reis para que na 
próxima Cabalgata pensen neles a hora de mercar os 
caramelos.
Miguel Fernández Lores, acompañado da concelleira 
de Benestar Social, Carmen Fouces, recibiu a unha 
delegación de Anedia, a Asociación e Nen@s con 
Diabate de Galicia (nenos, pais e nais) con motivo da 
próxima celebración do Día Internacional da Diabete, 
unha xornada de sensibilización e visualización da 
enfermidade na que o Concello participará dun xeito 
activo.

O 14 de novembro celebrarase, coa axuda do Concello 
e do IMD, a I Milla pola Diabate e a noite anterior ilu-
minarase a Casa Consistorial de azul, a cor da enfer-
midade. O manifesto que se difundirá nesta xornada 
recollerán as demandas que os pequenos presentaron 
ao alcalde.

Lores toma nota das demandas 
nenos e nenas con diabete 

O pobo saharaui atópase nunha “situación límite” como con-
secuencia das inundacións do pasado 16 e 17 de outubro 
que levaron por diante 4.400 vivendas e jaimas dos campa-
mentos de Tinduf, en dun xeito especial en Auserd e Dajla. 
Sen alimentos, sen auga, sen vivenda fan unha chamada 
de auxilio ao mundo que obtén resposta no Concello de 
Pontevedra. O alcalde Miguel Fernández Lores e a concellei-
ra de Benestar Social informaron que o Concello destinará 
unha partida de 25.000 a atender as necesidades máis 
urxentes.

Unha delegación da asociación Solidariedade Galega co 
Pobo Saharaui (Sogaps) levará toda a axuda que se recolla a 
Tinduf co fin de apurar a entrega e poder adquirir en Arxelia 
canto antes os alimentos, auga e mediciñas que eviten no 
posíbel un agravamento da catástrofe que se está a vivir xa 
que unha transferencia demoraríase un mínimo de quince 
días. A día de hoxe, lembran dende a asociación aínda non 
se materializou ningunha axuda internacional, a única recibi-
da é a da Media Lúa de Arxelia.

Hafdala Mani, portavoz de Sogaps, non dubida en definir a 
situación dos saharauís dos campamentos de Tinduf como 
“de vida ou morte”. As casas de adobe e as jaimas nas que 
vivían quedaron arrasadas e as familias perderon todas as 
súas pertenzas e tamén as pequenas reservas de alimentos 
que tiñan. Por elo agradeceu a dilixencia da resposta e a 
solidariedade do Concello.

A asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui 
(Sogaps) ten aberta unha conta na que recollen axuda para 
atender a emerxencia de Tinduf: 
Abanca ES51-2080-5409-11-3040113236

O Concello destina 25.000 euros para 
axudar ao pobo saharaui, vitima dos 
asolagamentos en Tinduf
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As concellarías de Cultura e de Promoción da 
Cidade comezan os preparativos para as activida-
des no Culturgal do programa “Pontevedra ten un 
puntazo”. O obxectivo é apoiar o desenvolvemen-
to das empresas culturais e creativas da cidade 
través de mecánicas creativas ao longo de dous 
días de traballo colaborativo, para levar a cabo 
accións, ideas e proxectos comúns.

Pontevedra ten un puntazo é un foro de creación 
e deseño de proxectos culturais colaborativos; 
é un ecosistema común e de intercambio onde 
compartir inquedanzas e facelas realidade co fin 
de xerar novas posibilidades de facer economía.

O Concello de Pontevedra quere potenciar a co-
creación de sinerxías para levar a cabo produtos 
ou servizos culturais de alta calidade en base 
dinámicas de aprendizaxe creativa e compartida, 
para iso ábrense diferentes posibilidades de par-
ticipación:

1. Exposición colectiva: farase para cada empre-
sa un soporte expositivo propio coa imaxe 
corporativa da empresa que estará visible na 
feira no posto institucional do Concello. Esta 
exposición despois desprazarase á Casa da 
Luz a comezos do ano que vén. Do mesmo 
xeito, as entidades que participen forma-
rán parte do catálogo “Pontevedra ten un 
puntazo”. Cómpre anotarse antes do 15 de 
novembro.

2. Deseño colectivo: trátase de deseñar un 
proxecto colectivo susceptible de ser pre-
sentado no Concello para a súa realización 
efectiva. Para facilitaramos o proxecto tra-
ballaremos con dinámicas creativas guiadas 
por profesionais desta materia. Prevese un 
máximo 25 participantes que deberán anotar-
se antes do 30 de novembro, especificando 
o nome da empresa, sector de actividade e 
teléfono de contacto.

As actividades non son excluíntes entre si. As 
persoas interesadas enviar un correo ao enderezo 
electrónico
deben pontevedratenunpuntazo@pontevedra.eu

Lembramos tamén que segue aberto o prazo 
para anotarse na outra actividade promovida polo 
Concello na feira, o Puntanzo de encontro http://
www.pontevedra.gal/areas/promocion-economi-
ca/puntazo-de-encontro

Espazo propio no Culturgal O Local de Música transformarase 
nun axente creativo da man de 
Pontevedra ten un puntazo 

Pontevedra ten un puntazo

O Local de Música dá un paso adiante na súa programa-
ción e comunión coa cidade incorporándose ao proxecto 
da Concellaría de Promoción da Cidade “Pontevedra ten un 
puntazo” ou á Feira das Industrias Culturais “Culturgal” que 
se celebrará o vindeiro mes de decembro. O obxectivo deste 
proxecto é aproveitar todos os recursos que oferta a cidade, 
incorporalos ao Local de Música, e tratar de lograr que os 
músicos de Pontevedra poidan vivir do seu traballo.

O proxecto “Pontevedra ten un puntazo” vén potenciando o 
coñecemento das numerosas industrias culturais e creativas 
da cidade na Casa da Luz, á que se suman agora varios 
grupos do Local de Música, que participarán neste proxecto 
por convite da organización. Consistirá en accións formativas 
prácticas que os preparen para conectarse co mundo profe-
sional, impartidas por profesionais en activo de recoñecida 
valía a nivel estatal.

Ademais, tamén se incorporarán a proxectos que formarán 
parte da Feira galega das industrias culturais “Culturgal”, 
onde se tratará de dar maior visibilidade aos protagonistas da 
Pontevedra Creativa.

A primeira acción será este sábado, 7 de novembro nunha 
xornada piloto de convivio que pretende pór en común a 
persoas novas de Pontevedra que apostan pola súa carreira 
profesional na música con profesionais de referencia no sec-
tor musical. Con esta xornada preténdese:

• Crear un espazo óptimo para Networking e facilitar a 
creación da comunidade profesional.

• Estruturar un espazo de traballo onde xurdan oportunida-
des, e se facilite a xeración contactos profesionais.

• Coñecer o complexo entramado da Industria Musical

• Entender a fiscalidade musical

• Dispoñer de espazos e tempos para traballar e presentar 
os proxectos musicais

mailto:pontevedratenunpuntazo@pontevedra.eu
http://www.pontevedra.gal/areas/promocion-economica/puntazo
http://www.pontevedra.gal/areas/promocion-economica/puntazo
http://www.pontevedra.gal/areas/promocion-economica/puntazo
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O Recinto Feiral de Pontevedra aco-
llerá as dúas primeiras fins de sema-
na de novembro, a primeira edición 
do Salón da Mobilidade e do Motor 
“Móvete”, e que contará coas prin-
cipais marcas e empresas do sector 
automobilístico galego. Do 6 ao 8 de 
novembro o Recinto Feiral acollerá a 
exposición de vehículos novos; e do 
13 ao 15, a de usados en horario de 
11:00 a 20:30 horas. A entrada custa-
rá dous euros e será gratuita para os 
menores de 14 anos.

A iniciativa será semellante á de ante-
riores feiras do automóvil da cidade, 
pero duplicando a duración por con-
tar con dous fins de semana, o que 
non ocurría desde 2012. Ademais, 
potenciará aspectos relacionados coa 
mobilidade sostible como principal 
novidade e como xerme dun futu-
ro “Salón da mobilidade de Galicia”, 
unha idea innovadora que pretende 
destacar o papel de Pontevedra neste 
aspecto. Así, ademáis do principal 
atractivo do salón, os automóbiles, 
haberá stands de bicicletas, segways 
o karts, así como de neumáticos, ase-
guradoras, empresas de iluminación 
urbana e financieiras.

A maioría dos principais concesiona-
rios da provincia confirmaron a súa 
participación nesta feira patrocinada 
polo Concello de Pontevedra e está 
sostido polas empresas privadas par-
ticipantes.

Stand sobre a 
mobilidade peonil
O Concello terá unha participación 
activa na Feira coa instalación dun 
stand no que se explica o principal 
punto forte do modelo de cidade: 
“Camiñar resolve”. Nos paneis que 
acompañarán ao stand explícase 
que en 1999 entraban en Pontevedra 
79.000 vehículos diarios, ao igual que 
hoxe en día. Naquel entón emprega-
ban o centro da cidade o 87% dos 
vehículos entrantes, e hoxe son o 9%. 
Antes as paradas eran dunha media 
de 36 minutos, agora de 17 minutos.

Sobre o tráfico do interior da cida-
de, os datos amosan que no ano 

1999 movíanse polas rúas da cidade 
52.000 vehículos diarios de residen-
tes, hoxe en día son 17.000.

No 1999 o 98% circulaban polo cen-
tro urbano, e na actualidade é o 
32%. Antes tardaban unha media de 
18 minutos en parar, e agora de 7 
minutos.

Con estes datos, o consumo de com-
bustible en 1999 era de 530.550 litros 
ao día; e na actualidade é de 172.800 
litros/día.

Pontevedra mudou as prioridades 
da mobilidade dándolla primero aos 
peóns; logo ás bicicletas; despois 
ao transporte público e por último ao 
vehículo privado.

A día de hoxe, na cidade de 
Pontevedra os desprazamentos son:

• 66%apéouenbici

• 4% en transporte público

• 30% en coche privado.

67% AFORRO ENERXÉTICO

P     NTEVEDRA

Camiñar resolve!

1999

2015

79.000

79.000

Cantos coches entran en Pontevedra?

1999

2015

83%

9%

Cantos usan o centro da cidade?

1999

2015

36 min

17 min

Canto tardan en parar?

Trá�co que ven de fóra da cidade

Canto consumimos?

1999

2015

52.000

17.000

Cantos dentro da cidade?

1999

2015

98%

32%

Cantos usan o centro da cidade?

1999

2015

18 min

7 min

Canto tardan en parar?

Trá�co interior da cidade

1999
530.550
litros/día

2015
172.800
litros/día

O trá�co a motor
As principais vías de circulación de automóbiles nestes anos

1999 2015

Sistema de
mobilidade
de prioridade
peonil
1 - Peóns
2 - Bicicletas
3 - Transporte público
4 - Coches privados

1999
4 rúas peonís

Velocidade máxima 50 km/h

2015
Centro histórico e comercial peonalizado

Trá�co calmado en toda a cidade

Velocidade máxima de 30 km/h en toda a cidade

Estación de Pontevedra
Rúa Eduardo Pondal
Información, horarios, prezos:
Tlf. 902 432 343
www.renfe.es

Tráfico a motor calmado en toda a cidade
Calzadas compartidas con automóbiles
En áreas peonís, prioridade peonil

Radiotaxi 986 86 8585
Teletaxi 986 10 1010
Taxi adaptado 689 542 717

Aeroporto Vigo (30 km)
Aeroporto Santiago (75 km)
Aeroporto Coruña (130 km)
Monbús + bus urbano
Tlf. info 986 866 360

Aeroporto Porto (170 km)
Directo aeroporto: www.autna.com
Tlf. info e billetes: 610 288 030

Avión

Intermodalidade

Autobús
Plani�que a súa rota 
habitual a través dos 
teléfonos ou as webs 
das compañías

pontevedra.gal/movete

Salón da Mobilidade e do Motor
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A Deputación de Pontevedra decidirá no vindeiro mes de 
xaneiro cales serán os proxectos elexidos para a instalación 
dos primeiros centros de compostaxe comunitarios na pro-
vincia. Esta data foi acordada logo da reunión mantida entre 
o vicepresidente provincial, César Mosquera, e alcaldes e 
concelleiros dos municipios pontevedreses para consensuar 
as bases e criterios de reparto dos primeiros 450 módulos 
da primeira fase do Plan Compost do organismo provincial. 
Ademais das achegas realizadas no encontro de hoxe, os 
técnicos locais poderán facer máis aportacións ata finais da 
vindeira semana. 

O vicepresidente explicou ao máis de medio cento de asisten-
tes que “estamos no momento de gañar a batalla dos com-
posteiros comunitarios poñendo en marcha instalacións con 
garantías de funcionamento para que sirvan de espello positivo 
e de cabeza tractora para os demais concellos interesados”. 

Entre as aportacións que realizaron os concellos na reunión, 
a máis importante, e que se incorporará ao texto definitivo, 
será a ampliación do prazo para presentar as candidaturas 
dos concellos ata dous meses despois da publicación das 
bases no Boletín Oficial da Provincia (en lugar de un mes). 
O prazo de presentación dos proxectos para cada proposta 
de compostaxe comunitaria finalizará, pois, a mediados de 
xaneiro. Logo, unha comisión de valoración da Deputación fará 
a escolma dos máis viables nun informe para chegar a unha 
proposta de resolución definitiva co visto bo do departamento 
de Intervención. Segundo asegurou o vicepresidente, deste 
xeito poderanse instalar os centros a finais de febreiro nas súas 
ubicacións definitivas, data que coincide coa fin da formación 
dos mestres composteiros. 

Compromiso

Mosquera indicou que nas bases de selección das propostas 
municipais o que máis primará será o compromiso dos veci-
ños e comerciantes da zona para aportar a fracción orgánica 
do lixo libre de elementos inadecuados (ata 40 puntos). Neste 
sentido, o borrador das bases esixía un listado nominativo 

firmado por todos aqueles veciños que participasen no plan. 
Finalmente, por solicitude dos concellos, si se esixirá o listado 
nominativo dos participantes, pero unicamente un compromi-
so firmado do representante de cada unidade familiar.  Outra 
das incorporacións ao texto das bases será que a poboación 
esporádica tamén poderá aportar o seu lixo orgánico aos cen-
tros comunitarios, por exemplo, os veciños que só residan na 
vivenda durante a fin de semana. 

Outros dos criterios que darán puntuación para os proxectos 
dos concellos serán que estes aporten o material estruturante 
(restos de podas, clareos, limpezas de montes ou fincas) para 
a mestura coa fracción orgánica do lixo (ata 25 puntos); que 
se teña estudado como retirar e utilizar o compost obtido (ata 
25 puntos) por parte dos veciños ou ben en fincas e xardíns 
públicos; e que a ubicación do centro de compostaxe comuni-
taria sexa a axeitada (ata 10 puntos), tendo en conta o espazo 
dispoñible, as características do terreo e os seus usos actuais 
e as características dos espazos limítrofes.  O máximo a aca-
dar serán 100 puntos por proposta.

Beneficiarios

Os beneficiarios da primeira fase do Plan Compost poderán 
ser todas as entidades locais da provincia de Pontevedra. 
Serán os concellos os que deban canalizar as propostas de 
asociacións, colectivos ou mancomunidades que estean inte-
resadas. En todo caso, a cada entidade local subministraráse-
lle un total de 24 unidades modulares de un metro cúbico cada 
unha como máximo para formar dende dous centros de com-
postaxe de maior tamaño (de 12 módulos cada un) ata oito 
centros de menos tamaño (xa que o mínimo son tres módulos 
por instalación). A entidade local deberá remitir cada dous 
anos un informe que acredite o bo funcionamento do centro 
de compostaxe e, no caso de non ser viable, a Deputación 
poderá esixir a súa devolución. 

Cada centro comunitario de compostaxe poderá atender 
entre 60 e 300 veciños e estará instalado a un máximo de 
300 metros da vivenda máis lonxana que participe no plan. O 

En xaneiro coñeceranse os proxectos elexidos para 
instalar os primeiros composteiros comunitarios
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obxectivo da Deputación provincial, según insistitu o vicepre-
sidente Mosquera, é que neste mandato se teñan cubertas 
as necesidades de 240.000 pontevedreses (un cuarto da 
poboación da provincia). 

Individuais e grandes plantas

En calquera caso, Mosquera insistiu en que a implicación de 
concellos e veciños participantes é fundamental. “Preferimos 
instalar 50 centros comunitarios que funcionen ben que 
500 que o fagan a medias, incluso deixando o material no 
almacén... pero estou seguro que, dado o entusiasmo e a 
implicación existente, se van a repartir todos e haberá que 
poñer en marcha unha nova fase do plan a mediados do ano 
que vén”, subliñou. 

Mosquera lembrou que, ademais dos composteiros comuni-
tarios, a Deputación tamén repartirá composteiros individuais 
nos diferentes concellos da provincia (o procedemento xa 
está en marcha) e activará varias solucións para os núcleos 
urbanos nos que non se poida tratar o lixo orgánico mediante 
esas dúas vías. As alternativas para as grandes vilas, segun-
do sinalou, serán o tratamento da fracción orgánica do lixo 

en plantas existentes (como a de Ecocelta), a colaboración 
con grandes produtores de restos orgánicos e a creación 
de plantas comarcais, que poderían ser viables no Morrazo, 
Vilagarcía ou no Baixo Miño.

Por outra banda, o vicepresidente reiterou aos alcaldes e 
concelleiros que a Deputación porá a servizo dos concellos 
os mestres composteiros que se encargarán do mantemento 
dos centros de compostaxe comunitario e asesoramento 
dos veciños participantes no programa durante un período 
dun ano. 

O vicepresidente da Deputación de Pontevedra, César 
Mosquera, reuniuse con representantes da área de Edafoloxía 
da Universidade de Vigo para sentar as bases da colabora-
ción entre a institución provincial e o departamento univer-
sitario na investigación sobre aplicación do compost para 
a mellora dos solos da provincia. Esta iniciativa de traballo 
conxunto enmárcase dentro do Plan Compost que desenvol-
verá a Deputación na provincia coa aplicación da compos-
taxe como sistema de tratamento do lixo orgánico nos dife-
rentes concellos. O obxectivo da nova liña de colaboración 
é aproveitar os recursos tanto provinciais como universitarios 
no proceso de implantación da compostaxe estudando 
como melloran os diferentes tipos de solo e os seus usos coa 
utilización do compost como fertilizante.   

“A idea é botar adiante un ambicioso proxecto de investiga-
ción e comprobar como se pecha o ciclo da materia orgá-
nica: o que sae do solo volve ao solo. O compost fertiliza 
directamente as plantas, e os seus beneficios pódense apre-
ciar directamente nos vexetais, pero tamén indirectamente 
nos animais, que se alimentan do que sae do solo”, explicou 
César Mosquera, que manifestou a súa satisfacción polos 
resultados que poderán obterse no traballo de campo. 

O compost obtido dos refugallos orgánicos domésticos 
(restos de comida e vexetais que se tiran ao lixo en toda a 
provincia) pódese empregar para mellorar e fortalecer o chan 

do céspede, dos arbustos, das árbores e da horta cunha 
calidade de asimilación superior á de sustancias químicas 
ou substratos de orixe descoñecida que se compran habi-
tualmente para esa función. O compost vigoriza a terra e 
favorece a actividade da vida microbiana, evita a erosión e o 
lixiviado dos nutrientes e, en xeral, potencia e favorece toda 
a actividade biolóxica dos chans, o que é a mellor garantía 
para previr pragas e enfermidades nos vexetais.

As representantes da Universidade de Vigo xa están a tra-
ballar nestes momentos en varias liñas de investigación coa 
compostaxe como referencia: ‘Calidade e conservación do 
solo’ e ‘Valorización de residuos orgánicos: biotransforma-
ción e aplicación en solos forestais e agrícolas’. A colabo-
ración coa Deputación permitirá á Universidade dispoñer 
de terreos de análise que faciliten aos alumnos de grao 
realizar traballos de campo. Estes, a un tempo, servirán á 
Deputación para comprobar a efectividade e rendibilidade da 
utilización do compost resultante do tratamento do lixo na 
provincia en diferentes ámbitos. 

No encontro estiveron presentes o vicepresidente, César 
Mosquera; o asesor provincial en materia de residuos, Carlos 
Pérez; a concelleira de Urbanismo e Medio Ambiente do 
Concello de Pontevedra, Carme da Silva; e as profesoras 
do Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencia do Solo 
Purificación Marcet Miramontes e Emma Fernández Covelo. 

O departamento de edafoloxía da Universidade de Vigo 
estudará a aplicación do compost nos solos da provincia
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Resulta máis duro que nunca achegarse ao 25 de 
Novembro. Esta comarca vén de sufrir os asasinatos 
de mulleres e nenas a mans de homes educados na 
cultura machista, consentidos e desculpados durante 
anos coas eternas frases mil veces escoitadas como 
que ”parecía unha boa persoa” ou “púxose tolo, non 
sabe o que fixo”.

Para empezar, queremos pedir desculpas desde aquí 
ás persoas con trastornos mentais e as súas familias. 
Sabemos que os enfermos psiquiátricos son os que 
menos violencia utilizan e só en casos moi excepcionais 
acontece algún feito delituoso. Os homes que matan 
non están tolos nin tolean transitoriamente; xa é o que 
nos faltaba para seguir coa tocata de tentar buscar 
explicacións fóra da cultura machista! Son persoas 
mentalmente sas que senten agredida a súa mas-
culinidade e, aínda que saben que é un crime matar, 
atribúense o dereito a saldar as contas pendentes con 
quen din que lles ataca. É unha cuestión cultural, e xa 
van alá dez mil anos.

As mortes son a punta de pirámide que nos poñen 
contra as cordas e sentimos vergoña porque no fondo 
sabemos que somos parte do problema, pero como 
ben dicían as veciñas de Conchi, a moza asasinada en 
Ponte Sampaio, a matanza comeza moito antes, coa 
ocultación do problema e coa ineficacia das administra-
cións, da Xustiza e dos que teñen a responsabilidade de 
protexer as vítimas. Xa hai quen di que os maltratadores 
físicos son maltratadores pouco eficaces; os bos mal-
tratadores son os que o fan tan ben que non precisan 
pegar, e moito menos matar, son os que están na base 
da pirámide e que todos e todas algunha vez descul-
pamos cando ensinan a patiña por baixo da porta. Non  
hai diferentes tipos de violencia, hai graos. 

O machismo é unha cultura normalizada, non desgasta 
selo, máis ser feminista si, iso si desgasta. Saír da nosa 
zona de confort para loitar contra o machismo é unha 
tarefa difícil, sobre todo cando o solucionamos con 
lamentar as mortes e acadar consensos politicamen-
te correctos onde as nosas conciencias descansan 

cómodas. Cando se ameazan os privilexios é cando o 
feminismo molesta e cando aparece desprestixiado e 
insultado pola orde establecida, máis só así, con femi-
nismo impertinente, con feminismo incómodo, déronse 
os avances sociais que hoxe temos. Ningunha conquis-
ta foi regalada, a loita foi intensa, e sempre orientada 
a varrer esa falsa neutralidade na que se agocha o 
machismo máis ruín. Se hoxe non é habitual que alguén 
se manifeste abertamente machista, é por obra e graza 
do feminismo incómodo, da loita impertinente.

En 12 anos  mataron a case 800 mulleres e quedaron 
orfos centos de nenos e nenas, familias esnaquizadas 
e feridas incurables. Non podemos pasar ás agachadas 
por este territorio, temos que rexeitar ao machismo 
disfrazado de todas as maneiras, aprender a velo e 
denuncialo, que non sexa gratis usar a violencia contra 
as mulleres sexa no grao que sexa. 

Somos conscientes de que a tarefa é difícil, pero se non 
nos comprometemos as consecuencias serán terribles. 
Debemos esixir á Xustiza eficaz e rápida para que evite 
e repare na medida do posible os delitos xa cometidos; 
precisamos da Xustiza, das administracións públicas, 
pero sobre todo, do ensino. Esa é a clave, a educación. 
Canta falta fai que a autoridade educativas o tome en 
serio! Mentres esperamos, seguiremos loitando.

Tod@s contra o machismo
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O PP vota en contra da proposta do BNG para 
crear un grupo de traballo sobre o IES no que 
estea representado toda a comunidade educativa
O pasado 5 de novembro celebrouse 
un pleno extraordinario no concello 
de Soutomaior a proposta do BNG 
na que solicitabamos a creación dun 
grupo de traballo formado por país, 
alumnos, profesores e representan-
tes de todos os grupos municipais 
para garantir un instituto adaptado 
ás necesidades do concello.

O BNG esixiu a convocatoria do ple-
no extraordinario despois de que o 
PP presentase o pasado mes de se-
tembro un instituto con capacidade 
unicamente para 12 unidades. Dous 
días despois da presentación,  os 
concelleiros do BNG solicitaron es-
tudar o proxecto e comprobaron que 
o o proxecto presentado polo PP era 
o dun instituto da ESO.

Ante as denuncias dos grupos da 
oposición, o grupo de goberno do 
PP tivo que recoñecer o seu erro e 
reuniuse cos responsables da con-
sellaría para proceder á reforma do 
proxecto para adaptalo ao un IES 
con bacharaleto, o que implica “a 
construción de varias aulas máis, 
de dous laboratorios máis e diver-
sos espazos e talleres que non es-
tán contemplados no proxecto” tal 
e como declara a edil nacionalista 
Olalla Obelleiro. 

Ante esta situación o BNG presen-
tou unha moción no parlamento que 
o PP se negou a apoiar e  na que 
o secretario xeral de educación e 
cultura afirmou “que a reforma do 

instituto se fará na mesma superficie 
construída que a actual, é dicir 4150 
m2”

Por este motivo, o BNG esixiu a con-
vocatoria dun pleno extraordinario 
no que o portavoz nacionalista Manu 
Lourenzo afirmou que “se hoxe esta-
mos aquí falando de ter un instituto 
digno é grazas ao traballo do BNG 
porque tanto Agustín Reguera como 
o PP anunciaron a bombo e platillo 
un IES de 12 unidades. Sen as de-
nuncias dos veciños e dos grupos 
da oposición  hoxe non estaríamos a 
falar de reformar o proxecto”. 

Así mesmo fixemos fincapé en que 
“non é de recibo que pretendan fa-
cer 16 unidades nos mesmo metros 
cadrados nos que antes pretendían 
facer 12”.
 
Ante isto, Agustín Reguera afirmou 
que o instituto cumpriría co esta-
blecido na lei vixente e que conta-

ría nos mesmos metros cadrados 
coas necesidades do bacharelato. O 
portavoz do BNG, Manu Lourenzo, 
respostoulle que “o hospital Alva-
ro Cunqueiro de Vigo, tamén cum-
pre co establecido na lei vixente e 
é unha desfeita, non queremos en 
Soutomaior máis desfeitas como as 
do Álvaro Cunqueiro”

O rexedor, tamén acusou ao BNG de 
mentir por dicir que xa no ano 1997  
(hai case 20 anos) defendía a crea-
ción do instituto. “Estades engañan-
do aos veciños” afirmou o rexedor. 
Ante isto Manu Lourenzo dixo que 
revisaría o dato por se houbese al-
gún erro. Revisado o dato, afirma 
que todo o mundo pode constatar 
que non só levamos, 20 anos senón 
25 xa que no programa do ano 91 
aparecía a creación dun instituto de 
bacharelato e FP.

SOUTOMAIOR

O BNG leva 
esixindo o 
instituto dende 
1991
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Os alcaldes de Pontevedra, Miguel Fernández Lores, e 
Ponte Caldelas, Andrés Díaz, asinaron o convenio entre 
ambos os municipios polo que Pontevedra lle servirá 
auga ás empresas da Reigosa e no que establece as 
taxas que se lle cobrará ao concello veciño por esta 
subministración.

O acordo fixa os mesmos prezos pola auga que teñen 
o resto de empresas do polígono do Campiño, sen nin-
gún tipo de sobrecusto. De modo que Ponte Caldelas 
será a que ingrese os recibos e despois transferirá os 
fondos á Pontevedra.

Lores explicou o longo proceso negociador deste acor-
do necesario xa que empresas da Reigosa requirían 
este servizo.

Pontevedra suministraralle auga 
ao polígono da Reigosa

Campaña Ence Fóra para Sempre

Votación das primarias de IxU

O sábado 7 ás 12 da mañá na praza da Peregrina 
haberá un reparto masivo de material da campaña 
ENCE FÓRA PARA SEMPRE. Participa !

Domingo 8 de 11 a 15 h. na Casa da Luz terá lugar 
o proceso de elección mediante primarias dos mem-
bros que concorrerán ás eleccións xerais por NÓS, 
CANDIDATURA GALEGA.

POLA SANIDADE PÚBLICA
ampliación de Montecelo, XA !!

venres 13 de novembro ás 20:15 horas dende o Hospital Provincial

MANIFESTACIÓN

Praza da Curtidoira
Están previstas actividades a partir das 18.00 horas. Serán 
obradoiros para nenos, e ás 18.30 horas, magosto popular 
coa actuación dos gaiteiros do Gorgullón.

Praza de Europa, de Monte Porreiro, 
O magosto comezará ás 17.00 horas, e ás 18.00 horas está 
prevista unha exhibición de zumba e capoeira.

Centro Leste 
Magosto a partir das 17.00 horas. E ás 18.00 horas haberá 
unha actuación do grupo folck Pedra do Lagarto.

Praza da Pedreira 
Comezará ás 20.00 horas con actividades para nenos e 
nenas, e ás 21.00 horas arrancará o magosto popular coa 
actuación da Asociación Cultural Trepia.

Sábado de magostos
O sábado 7 de novembro as asociacións veciñais, en 
colaboración co Concello de Pontevedra organizan os 
tradicionais magostos. Aquí tes unha guía para non perderte
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