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Pontevedra no mundo

PONTEVEDRA

O vindeiro 18 de decembro fará tres 
anos que o Concello tivo a comuni-
cación oficial de que Pontevedra re-
cibía o premio Intermodes 2013. Foi 
un premio centrado nun elemento 
singular: o metrominuto, o primeiro 
plano pedestre que recollía as distan-
cias andando entre os puntos máis 
significativos da cidade. Este plano 
recolle a esencia do modelo urbano 
que defende o Goberno de Ponteve-
dra: a cidade dos peóns, dos veci-
ños; democratización dos espazos, 
cohesión social e calidade de vida. 
Unha cidade para vivila.

Polo tanto, o premio Intermodes -un 
premio sinxelo, querido por non ser 
agardado e porque a iniciativa xurdiu 
dos concesionarios- foi o primeiro re-
coñecemento internacional da cidade. 

Daquela Pontevedra comezaba a estar 
no mapa. Agora estamos de verdade. 
E aínda non fai tres anos que a cida-
de do Lérez comezou a camiñar por 
unha senda da que resulta ser guía. 
Citas estatais e internacionais come-
zaron a encher a axenda dos repre-
sentantes municipais tanto para dar 
a coñecer como é posible facer unha 

cidade, un barrio, un distrito... como 
Pontevedra, ou para recoller un novo 
recoñecemento.

Esta é sen dúbida, a mellor proxec-
ción internacional para a nosa cida-
de. Se hai unhas semanas a segunda 
canle da televisión pública francesa 
facíase eco de Pontevedra nun pre-
cioso documental emitido en horario 
de máxima audiencia, o pasado 19 
de decembro un equipo da súa pri-
meira canle achegouse a Pontevedra 
para facer unha nova e entrevistar ao 
alcalde. 

París será un dos momentos cumbres desta nova andaina que, aínda que 
breve, está resultando moi intensa e que está a ofrecer resultados máis que 
interesantes.

O vindeiro 4 de decembro, a cidade do Lérez será unha das que asinarán o 
“Pacto dos Alcaldes de todo o mundo contra o cambio climático”, convidada 
persoalmente pola alcaldesa de París, Anne Hidalgo, anfitriona do acto, e polo 
alto comisionado das Nacións Unidas paras as cidades e o cambio climático, 
Michael Bloomberg.

En París darémonos cita con cidades como Bos Aires, Cidade do Cabo, Co-
penhague, Melbourne, Nova York, Oslo, Río de Janeiro, San Francisco, Esto-
colmo, Sydney ou Washington, entre outras grandes urbes do mundo.

A presenza en París é o recoñecemento ao traballo ben feito (e o que está 
por facer) e o compromiso duns veciños e veciñas que comezan a afacerse a 
seren foco de todas as miradas en calidade de vida, orgullosos de residir en 
Pontevedra.

Pero antes de chegar a París, e nestas últimas semanas do ano, Pontevedra 
ten andando (e andará) varios milleiros de quilómetros para contar a súa expe-
riencia portas afora do concello. E recoller algún que outro galardón.

Paris: A cimeira do clima
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Segovia
O Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) pertencente ao Ministerio 
de Medio Ambiente celebrou a primeiros de novembro, en Segovia, o seminario 
“Mobilidade e Infancia” no que estivo representado Pontevedra polo intendente 
principal da Policía Local, Daniel Macenlle, e do axente responsábel do programa 
de Educación viaria, Antonio Duarte, e do membro do Gabinete da Alcaldía e 
coautor do Metrominuto, Antón Prieto, para expoñer a exitosa experiencia dos 
Camiños escolares na cidade, un complemento capital no modelo de cidade de 
Pontevedra: que os nenos vaian ao colexio sos, en compañía dos seus amigos, 
fomentando a súa autonomía. Tamén se presentou neste foro o Metrominuto, 
como elemento comunicativo que respalda o modelo de cidade.

Almada
A localidade portuguesa de Almada celebrou o pasado 10 de novembro o VI 
Congreso Nacional da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras, na 
que Pontevedra tamén expuso o seu modelo de cidade, nesta ocasión, centrado 
na educación. Foi a concelleira de Educación, Carmen Fouces a encargada de 
dirixirse a máis de 400 asistentes cunha ponencia baixo o título “Pontevedra. A 
cidade integradora” na que se explica a transformación da cidade para convertila 
en “Cidade dos nenos” e como se lle deu contido para que todo tivera sentido.

Salamanca
Tres días despois era a tenente de alcalde e concelleira de Urbanismo, Carme da 
Silva a que se encargaba da representar á cidade do Lérez no “Seminario sobre o 
peón: realidades, necesidades e cambio de modelo” que organizaba a Dirección 
Xeral de Tráfico en Salamanca, un seminario no que a cidade de Pontevedra foi 
a única administración convidada e tivo un protagonismo relevante.

Madrid
Toda estas estas citas completaranse esta semana e a que vén coa presenza 
de Pontevedra en Madrid, o venres 20, para presentar o libro Pontevedra: 
outra mobilidade, outra cidade primeiro título da colección da Fundación 
Pons, Mobilidade responsábel, no que estará presente o alcalde, Miguel Anxo 
Fernández Lores, e o concelleiro e coordinador da publicación César Mosquera. 
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Hong Kong

O alcalde tamén viaxará a Hong 
Kong para participar do 24 ao 26 
de novembro no CINEV (China 
International New Energy Vehicle Show) 
cunha ponencia sobre Pontevedra a 
cargo do intendente principal, Daniel 
Macenlle. Este encontro internacional 
euroasiático baixo o título “Mobilidade 
intelixente, en cidades intelixentes” 
destaca pola importancia das cidades 
e das autoridades locais á hora de 
promover novas formas de mobilidade, 
na que Pontevedra ten moito que dicir.

De feito, será a cidade europea 
galardonada nos premios “EU-China 
smart mobility city award”.

Roma
Por outra parte, o noso compañeiro 
César Mosqueira, acompañado por 
Xesús Fole, desprázanse até Roma 
o vindeiro día 23 de novembro para 
participaren como ponentes no 
congreso “Autonomía é saúde. A 
Autonomía de movemento das crianzas: 
unha necesidade para elas e eles, un 
recurso para a escola e a cidade” onde 
fomos convidadas por Tonucci.

Nesta cita cita Pontevedra exporá como 
o deseño dunha cidade que favorece 
a autonomía dos nenos e das nenas 
vai mesmo alén das propostas deste 
pedagogo de sona mundial.

Barcelona
A área de mobilidade da Deputación 
de Barcelona tamén nos convida 
a participar na xornada “Mellora 
da mobilidade e a calidade de vida 
nos centros urbanos creando rúas 
e espazos públicos amigábeis”. A 
mesma delegación que acode a Roma, 
recalará en Santa Coloma de Gramenet 
cunha ponencia titulada “A ordenación 
do espazo de mobilidade no centro 
urbano”.

En definitiva, temos un modelo urbano 
que interesa en todo o mundo e que está 
a permitirnos dar a coñecer a cidade en 
ámbitos até o de agora impensábeis. 
É, xa que logo, o momento de tirar 
todos os rendementos posíbeis destas 
experiencias.
 

O embaixador de Venezuela visita Pontevedra

Encontro co alcalde

Xuntanza cunha delegación do BNG

O embaixador de Venezuela, Mario 
Isea Bohórquez visitou Pontevedra 
co fin de estreitar lazos entre os 
pobos e procurar e afortalar relacións 
económicas e empresariais, turísticas, 
culturais.

O embaixador venezuelano amosou un gran interese polo noso modelo urbano, 
que pensa nas persoas e manifestou que o seu país atópase nun proceso 
de construción de 3 millóns de vivendas, de crecemento e reordenación das 
cidades e núcleos de poboación e que a súa vontade é apostar por “un hábitat 
sustentábel, acorde coa vida humana”.

Até o de agora, a República Bolivariana centrou os seus esforzos en fornecer 
de vivendas dignas ás clases populares que foran excluídas polos governos 
prerrevolucionarios. Mais agora, segundo informou o embaixador, “xa hai que 
ir centrándose no espazo público e miramos para Pontevedra, é un exemplo”. 
Por iso pediulle ao alcalde “que viaxe a Venezuela e que explique o modelo 
urbanístico de Pontevedra”.

Pola súa banda Miguel Anxo Fernández Lores expresou o seu desexo de que 
no ano 2016 Pontevedra e Venezuela avalíen e atopen vías de colaboración 
turística, cultural e tamén empresarial e non pechou a porta a esa relación 
reclamada polo embaixador.

Unha delegación do BNG formada 
por Luciano Sobral e  Xosé Manuel 
Fernández Abraldes (alcaldes de 
Poio e Barro respectivamente), 
Carme da Silva e Demetrio 
Gómez entrevistouse con outra da 
República Bolivariana de Venezuela 
encabezada polo seu embaixador 
en Madrid e os consules na Galiza.

Nesta xuntanza, desenvolvida nun bo ambiente de camaradería, os 
compañeiros venezuelanos do PSUV informáronos polo miudo da actual 
situación do seu país e das agresións constantes que sofren por parte do 
imperialismo, encabezado polos EE.UU, e tamén das súas perspectivas para 
as eleccións do seis de decembro.

As dúas delegacións intercambiaron experiencias a respecto do traballo 
desenvolvido polo Polo Patriótico en Venezuela e polo BNG na Galiza nas que 
se puideron ver importantes semellanzas na análise dun contexto internacional 
marcado polo imperialismo e o seu principal brazo executor, o conglomerado 
OTAN-UE, que pretenden estender os seus raxos ao mundo enteiro.

No plano interno dos nosos países, ambas as dúas delegacións, coincidiron na 
necesidade do nacionalismo (ou da “defensa de la patria”) como a única forma 
de loita posíbel para racharmos co sistema cruel e corrupto.

EE.UU
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O alcalde de Pontevedra, o noso compañeiro, Miguel Anxo 
Fernández Lores e a presidenta da Deputación Provincial, 
Carmela Silva, asinaron un convenio marco de colabora-
ción entre as dúas institucións sobre infraestruturas viarias 
e dotacionais que fixa as actuacións a desenvolver no con-
cello nos vindeiros anos.

Este protocolo marca un antes e un despois na relación 
entre ambas as dúas institucións, pois serve tamén para 
pór de manifesto que, a día de hoxe, a coordenación é 
completa e absoluta.

No documento que se asinou o pasado mércores 18 de 
novembro recóllense polo miúdo as intervencións que se 
marcan como obxectivo Concello e Deputación até superar 
os 10.000.000€.

Saneamento

O primeiro obxectivo que se fai explícito é o do saneamento 
nas parroquias de Bora e Mourente polas marxes da estra-
da de Ourense, mais tamén o do Río dos Gafos no seu 
curso por Pontevedra tras a negativa da Xunta de Feijoo e o 
PP a asumir esta infraestrutura que figuraba no II Convenio 
de Saneamento do Rural.

Novo acceso a Monte Porreiro
Existe actualmente un anteproxecto que cifran en 
1.000.000€ o custo do novo acceso a Monte Porreiro que 
vai server para mellora toda a mobilidade da zona, tanto a 
rodada, que vai ter un bo acceso por Os Campos como a 
ciclista e peonil, porque o obxectivo desta nova vía é retirar 
tráfico a motor da beira do río.

Infraestruturas deportivas
Pontevedra padece unha carencia evidente de campos de 
fútbol e instalacións deportivas, nomeadamente nas parro-
quias do rural.

O alto número de clubes e xogadores e xogadoras de 
todas as fan precisa a construcción de, cando menos, sete 
campos de fútbol que podemos agrupar do seguinte xeito:

• Rehabilitación de campos existentes nas parroquias 
de Cerponzóns, Lérez, Santa María de Xeve, Campañó 
e Ponte Sampaio.

• Sustitución da 
herba sintética do 
primeiro campo da 
Xunqueira e estudo 
do alargamento da 
zona deportiva na 
beira do río Rons.

• Construción dun 
novo campo en Salcedo.

Por outra banda, Pontevedra conta cun pavillón que ten un 
valor arquitectónico excepcional, mais que ficou anticuado 
para a práctica deportiva e a realización de eventos. Por iso 
vai construirse un novo pavillón que permita a comodidade 
tanto dos e das deportistas como do público asistente aos 
eventos.

Parque de provincial maquinaria

Na desembocadura do río Rons está ubicado o parque de 
maquinaria da Deputación Provincial, unha zona de moi alto 
valor ecolóxico e ambiental. Asemade hai que ter en conta 
que esta instalación “industrial” se atopa agora “incrustada” 
dentro do tecido urbano.

Xa que logo o protocolo asinado indica que se fai preciso 
estudar o seu traslado e devolver os terreos aos veciños e 
veciñas de Pontevedra.

PONTEVEDRA

Concello de Deputación asinan un convenio de 
colaboración por máis de 10 millóns de euros
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A Presidenta da Deputación de Pontevedra Carmela 
Silva, e o Vicepresidente César Mosquera presentaron os 
orzamentos da institución provincial que ascenden ate 152 
millóns de euros o que representa un 2,4 por cento máis 
que o ano 2015.

O orzamento é o instrumento para o desenvolvemento 
das políticas do novo goberno provincial como o destaca 
o maior protagonismo dos concellos e a eliminación das 
partidas de libre disposición.  En total son cinco os eixes 
principais das novas políticas, centradas nos concellos, o 
emprego, o territorio, a igualdade e a cohesión social e a 
mocidade.

Estes eixes están dotados de distinta partidas económicas. 
Así as axudas aos concellos acadarán a cifra de 47,5 
millóns de euros entre o “Plan Concellos 2016”; a asistencia 
técnica-xurídica;   e a proteción do medio natural. En total 
aplicarase o 66 por cento dos gastos en investimentos e 
transferencias de capital da totalidade do orzamentos aos 
concellos da provincia.

O eixe do emprego contará con máis de trece millóns 
de euros de dotación e comprenderá as partidas para os 
concellos, os programas de  prácticas laborais en empresas 
e administracións ou o autoemprego de investigadores 
para o que se acadará un protocolo de actuación coa 
Universidade de Vigo e os campus de Vigo e Pontevedra. 
O 8,5 por cento do total do orzamento vai dedicado aos 
distintos programas de emprego.

No que respecta a mellora da mobilidade e seguridade 
viaria nas vías provincias as partidas ascende aos 16 
millóns de euros.

O cuarto eixe das políticas da nova Deputación é a 
Igualdade, para a que se creou o novo servizo, e que para 
2016 contará cun orzamento de 767.313 euros.
Dentro das partidas de Cohesión Social, os servizos 
sociais municipais para os concellos de menos de 20.000 
habitantes contarán cunha dotación económica de 2,6 
millóns de euros. As actuacións en materia de xuventude 
estarán dotadas de 1,1 millóns de euros. E os colectivos 
e entidades de iniciativa social terán 1,1 millóns de euros 
sempre en concorrencia competitiva.

No que respecta ao fomento da cultura e da lingua 
galega, dende o novo goberno da Deputación adicaranse 
3,7 millóns para promoción cultural e protección do 
patrimonio histórico-artístico e os servizos linguisticos; 1,6 
millóns para bibliotecas e arquivos; e 4,2 millóns para o 
Museo Provincial.  

No que respecta ao Deporte vaise traballar con criterios e 
proxectos que garantan o futuro para o que se vai elaborar 
un plan que se centre en fomentar, promover e difundir o 
deporte en colaboracións cos municipios. No que respecta 
as melloras das instalacións deportivas no orzamento de 
2016 adícanse máis de tres millóns de euros.

César Mosquera, salientou que o novo orzamento  é 
profundamente rupturista. Destacou que é resultado 
de facer real o acordo de goberno asinado en xullo polas 
dúas forzas políticas do goberno de coalición. “Estamos 
contentos de acadar aquelo ao que nos comprometemos. 
Estamos efectivizando punto por punto e indo máis alá da 
dirección que nos marcamos. Eso hai que poñelo en valor 
nun momento no que hai un descreimento da política por 
parte da cidadanía, xa que os gobernos prometen unha 
cousa e fan a contraria”, sinalou.

En canto ás cifras, o vicepresidente puxo de manifesto que 
nos vindeiros tres meses, cando se liquide o orzamento 
de 2015, se poderán incorporar ás contas provinciais 
anunciadas hoxe outros 20 millóns de euros de remanentes 
que se destinarán a proxectos concretos listos para ser 
executados. “Queremos implantar un cambio na política 
económica. Antes poñíanse os cartos e logo buscábase 
en qué gastar. A partir de agora as cousas funcionarán de 
xeito diferente: se hai proxectos, os cartos irán a eles, o que 
supón maior eficacia á hora de gastar os cartos públicos e 
poder cumprir os obxectivos “, abondou.

Finalmente, Mosquera quixo deixar claro que non se ten 
producido ningunha “apocalipse” pola entrada do novo 
goberno na Deputación, máis ben o contrario, “estamos 
a traballar cun ritmo enorme”. Así mesmo, sinalou que co 
grande traballo feito polos dous grupos nos orzamentos 
poderían “terse producido diferencias ou descosidos na 
coalición”, pero subliñou que “eso non existe” grazas ao 
acordo de goberno inicial.

En resúmo, trátase dun orzamento que supón un pequeno 
aumento do 2,4 por cento sobre o ano pasado, onde os 
ingresos correntes crecen un 3,2 por cento, e no que o 
aforro aumenta por riba do dous por cento grazas tamén a 
unha redución importante do gasto en preto de seis millóns 
de euros.

Por último  preténdese que a débeda que pase dos 40,9 
millóns actuais ate os 27,1 millóns a finais do ano

Presentados os orzamentos que ascenden aos 
150 millóns de euros, sen partidas de libre disposición

DEPUTACIÓN
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Carta do alcalde ao novo conselleiro de Sanidade
Reproducimos a carta que o Alcalde de Pontevedra dirixiu ao novo Conselleiro de Sanidade da Xunta de Galiza, no día 
previo a grande manifestación pola defensa da sanidade pública que se celebrou a semana pasada en Pontevedra.
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O desemprego é un problema contextual e difícilmente 
abordábel desde unha administración local. A situación 
económica é global e froito dun sistema económico 
que busca so maximizar os beneficios económicos das 
grandes empresas. 

Tampouco podemos obviar o marco legal que condi-
ciona a actividade municipal. Segundo a reforma da Lei 
de Bases do Réxime Local o concello NON ten compe-
tencias directas sobre a promoción económica nin no 
emprego, correspondéndolle exclusivamente á Xunta de 
Galiza. Sendo o goberno galego, por tanto, responsábel 
de reverter a situación.
 
Debemos desde a nosa posición pensar  en  actividades 
proactivas á hora de buscarmos solucións que melloren 
a condicións de empregabilidade mais é primordial ser-
mos igual de  proactivos/as na esixencia das responsa-
bilidades a quen as destenta, só así podemos intorducir 
debate político real na cidadanía, e non xerar falsas 
expectativas de dificil cumprimento.

A máxima da concellería da Promoción  é prestar servi-
zos concretos, útiles e reais. Con esta filosofía ponse en 
marcha un amplo abano de iniciativas para reactivarmos 
os servizos de promoción económica e orientación labo-
ral do Concello que están ao dispor de calquera persoa 
que o precise.

Tras procurar  diferentes alternativas decidimos apostar 
pola formación por ser unha ferramenta que pode abran-
guer a un número importante de persoas en difrentes 
situacións.

A proposta formativa do concello recóllese baixo a 
denominación ILE´s e artéllase en catro plans dirixidos 
a públicos diferentes e con necesidades diferentes. Son 
os seguintes:

PLAN ARELA. 
É un programa activo de mellora da empregabilidade 
dirixido a 75 persoas en situación de busca activa de 
emprego tanto por conta allea como por conta propia 
(auto emprego). Recibirán formación a demanda en base 
ás necesidades dos/das participantes (plan de acción 
específico que reforce as competencias) que terán 
acompañamento individual.

PLAN VEREA. 
Un programa de 3/4 meses que persegue axudar a 20 
empresas ou proxectos de Pontevedra a promover a 
innovación nos seus modelos de negocio. O obxectivo 
é que as empresas da nosa cidade coñezan e desen-
volvan as súas capacidades de innovación e evolución 
empresarial, e xuntos podamos mellorar a súa competi-
tividade. Terán titorización individual.
PLAN ON. 
Programa de formación semipresencial que procura a 
mellora da inserción laboral a través de formación prác-
tica en habilidades laborais que melloren os currículos 
individuais do que se beneficiarán 600 persoas. A través 
da formación semi-presencial o concello disporá dunha 
plataforma de formación telemática en galego onde se 
impartirán cursos de Inglés, Informática de usuario, pre-
vención de riscos laborais, manipulador/a de alimentos, 
carretillero e fiscalidade básica.

PLAN REPENSA. 
Trátase dun programa baseado na facilitación de trá-
mites para aquelas persoas que se queiran facer cargo 
de negocios quepechen. Desde o Concello porase en 
marcha un censo de este tipo de negocios e persoas 
interesadas en facerse cargo.

Os procesos de selección faranse no mes de decembro 
e as actividades desenvolveranse  durante o ao 2016. 

A concellaría aposta pola formación e por pór a disposi-
ción de todas as persoas as ferramentas que permitan 
mellorar as súa condicións individuais.

Formamos para dar resposta á crise

Desde a concellaría do 
BNG  apostase pola mellora 
da empregabilidade con 
900 prazas de formación e 
asesoramento á carta

PONTEVEDRA
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Un ano máis imos conmemorar o 25N cunha presenza na 
rúa importante, para denunciar a impunidade ca que viven os 
asasinos e os agresores e para facer un chamamento a todos 
os veciños e veciñas a que se impliquen activamente na loita 
contra a violencia machista.

Peza clave é o traballo cas mozas e cos mozos, xa que son 
eles os que deben medrar rexeitando o machismo e que non 
se reproduzan as actitudes tolerantes que levan aos asasina-
tos das mulleres.

Con esas dúas premisas, a campaña deste ano consta de:

• Vinte nove grandes paneis espallados pola cidade onde 
se reproducen as denuncias que as mulleres fan cando 
chegan a comisaría de Policía. Ler os relatos dos feitos 
debe facernos reflexionar e loitar con firmeza contra 
a violencia que algúns homes exercen sobre todas as 
mulleres.

• O Consello Municipal das Mulleres Novas deseñou un 
acto de rúa onde se reproducen conversas de whatsaap 
habituais entre as mocidade. Na Ferrería o 25 N haberá 
urnas para depositar respostas ante preguntas que fan 
reflexionar. Serán as mozas e os mozos os que dina-
micen e recollan as aportacións. Os cubos onde están 
representadas as mensaxes estarán na rúa até o 27 de 
novembro.

• Dentro do programa 
Tangram organizado 
entre a Universidade e 
o Concello, se presen-
tarán as performance 
de Bruxas e bolboretas 
e o cine con conscien-
cia.

• O 29, por segundo 
ano, representarase a 
obra de teatro da aula 
de igualdade. Trátase 
dunha peza orixinal 
que mostra o traba-
llo actoral que se fixo 
durante dez meses de 
ensaio.

• O 2 de decembro, na 
casa da luz, ás 20:00 
entrega dos premios 
Ernestina Otero de 
igualdade que se otor-
gan a traballos de grao e master de estudantes uni-
versitarios. Durante o acto anunciaranse novas para a 
próxima convocatoria.

25 de novembro: 
todos e todas contra a violencia machista

A Asemblea de Mulleres de Galiza Nova realizou na tarde deste venres 
20 de novembro un photocall contra a violencia machista na praza da 
Peregrina. As mozas da organización xuvenil do BNG quixeron reali-
zar esta acción para chamar a atención sobre os diferentes tipos de 
machismo que están presentes no noso día a día.

A responsábel comarcal da Asemblea de Mulleres, Iria Figueroa, 
declarou que “o machismo está presente en moitas das accións 
cotiás, xa que non é só a violencia física, senón tamén o maltrato 
psicolóxico, económico, os insultos, os menosprezos... A resposta 
social das mulleres ten que ser contundente e clara, pois a violencia 
machista nos abafa, dende a monopolización do noso tempo até a 
tallaxe da roupa”. Así mesmo, Iria declarou que “os asasinatos son só 
a punta do iceberg, mais antes de chegar a iso é moi frecuente que 
existan outros tipos de violencia”.

Dende a Asemblea de Mulleres de Galiza Nova consideran que “é pre-
ciso a posta en marcha dunha política integral que free o machismo 
desta sociedade” xa que “isto é moi grave: estannos asasinando!”.

O machismo é....

PONTEVEDRA
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Un total de 53 establecementos da cidade participarán na 
que é a oitava edición de Pontetapas, unha cita organizada 
pola Concellería de Promoción Económica e os hosteleiros 
co obxectivo de reforzar a marca da cidade e dinamizar o 
comercio local e o sector de restauración. Dos inscritos, 25 
competirán en tapas tradicionais, 34 en tapas creativas e 
14 na categoría de cócteles.

Nas novidades deste ano destacan a exposición foto-
gráfica na Casa da Luz, na que se detallan as tapas e a 

creación do pasapor-
te que serve a modo 
de guía  e involucra á 
clientela, deste xeito 
terán premio directo 
as persoas que máis 
tapas proben e por 
ende coñezan e visi-
ten máis locais.

Outra das novida-
des é a presenza 
activa o IES Carlos 
Oroza, o Instituto de 

Hostalería da Pontevedra do que está a saír unha impor-
tante -en cantidade e calidade- canteira de profesionais.

Ademais o público elixirá mediante votación popular o pre-
mio Tapa Pontevedra que será a que compita na segunda 
edición de “De tapas por Galicia”, o certame promovido 
por Turismo de Galicia para escoller o mellor petisco da 
comunidade autónoma entre os gañadores dos concursos 
de tapas das sete grandes cidades galegas.

Turismo fixa os criterios para os patrocinios 
publicitarios dos clubes deportivos

Un novo Pontedetapas con sentido

A concelleira de Promoción da Cidade, Anabel Gulías está 
a manter durante a xornada de hoxe reunións cos clubes 
deportivos locais suceptibles de obter un patrocinio publici-
tario por parte do Concello, a través da Sociedade Turismo 
de Pontevedra.

Fronte ao criterio doutras administracións que rebaixaron as 
contías destinadas ao mantemento dos clubes deportivos a 

través deste tipo de patrocinios, o Concello de Pontevedra 
acordou reaxustar as contías en función das novas catego-
rías deportivas que disputan algúns dos clubes, polo que a 
práctica maioría das entidades suben as súas asignacións 
para o vindeiro ano 2016.

Con estes encontros, a Concellaría tamén quere darlles a 
coñecer os criterios fixados polo seu departamento para a 
concesión destas axudas que buscan a equidade na distri-
bución dos fondos, evitando a arbitrariedade e procurando 
así o mellor feedback das entidades deportivas que levan o 
nome de Pontevedra fóra das nosas fronteiras.

Seguindo a proposta da Concellaría, son susceptibles de 
acceder a este patrocinio publicitario todos aqueles clubes 
que xoguen ou compitan fóra de Galicia, de xeito periódico 
e nunha liga regular.

Estas conversas mantéñense no marco da redacción 
dos novos orzamentos da Sociedade de Turismo de 
Pontevedra, que deberán ser debatidos e aprobados pro-
ximamente.

O obxectivo 
da  concellaría 
é promocionar e 
visibilizar a hostelaría 
da  cidade e potenciar 
as sinerxias entre 
cidade e sector.

PONTEVEDRA
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Entre os días 4 e 6 de decembro, terá lugar en Pontevedra 
unha nova edición do Culturgal, a feira das industrias cul-
turais de Galiza.   

Na presentación do programa, Manuel Bragado, 
Presidente do Culturgal, referiu as principais novidades 
da Feira, entre as que destacou a participación dos con-
cellos da provincia por primeira vez, grazas ao espazo 
da Deputación, indicando a importancia de "achegar 
ao público tamén a cultura local, e alimentando a idea 
da relación entre cultura e turismo". Bragado definiu o 
Culturgal a través de tres palabras "entusiasmo, diversi-
dade e orgullo", vinculándoas á riqueza de ofertas e de 
públicos e ao orgullo colectivo ao que fai referencia o lema 
elixido para a presente edición 'presume de Culturgal'.

Pola súa banda, Xosé Aldea, director da feira destacou a 
gran demanda de expositores deste ano que derivou en 
que se incrementase a superficie da Feira nun 25% e se 
deseñase un percorrido circular. A Feira manterá os pre-
zos das entradas da pasada edición, 2 euros para público 
adulto e 1 euro para nenos de 3 a 12 anos, incorporará 
unha 'bebeteca', e unha serie de descontos en 40 esta-
blecementos hostaleiros da cidade de Pontevedra, que 
contarán cun distintivo de 'establecemento colaborador 
co Culturgal'.

A concelleira de Cultura de Pontevedra, Anxos Riveiro, fixo 
fincapé nesta iniciativa para que a hostalaría da cidade 
participe deste fluxo de público, ao tempo que destacou 
a participación do concello na Feira para actuar como 
"escaparate da cultura que se está a realizar na cidade, 
porque nós tamén queremos presumir da creatividade das 
industrias de Pontevedra". 

“Nesta edición do Culturgal apostamos por contar cun 
espazo no que amosaremos a cultura que se fai desde 
os concellos, difundindo a súa programación cultural, 
nunha experiencia que esperamos manter en anos vin-
deiros” afirmou o deputado de Cultura, Xosé Leal, na súa 

intervención durante a presentación do Culturgal 2015. 
Leal fixo fincapé no apoio do ente provincial á Feira das 
Industrias Culturais e fundamentou a colaboración da 
presente edición na premisa de que “a cultura ten que 
ser unha industria potente, que debe vertebrar non só a 
provincia de Pontevedra senón a todo o país”. 

O deputado de Cultura subliñou a promoción e difusión 
que esta feira fai “da cultura de calidade e en galego” e 
asegurou que “en vindeiros anos, se a feira sigue medran-
do tamén seguirá medrando a nosa colaboración”. O 
espazo da Deputación de Pontevedra no Culturgal dará 
cabida á oferta cultural dos concellos da provincia, ao 
tempo que servirá de escaparate da actividade da área 
de Cultura, centrada no Museo provincial e no servizo de 
publicacións da Deputación. 

Ademais, a Deputación de Pontevedra produce a expo-
sición ‘Somos Espazo’, na que participan 22 artistas 
con obras que abordan a simbiose creativa entre arte e 
arquitectura. Continúase así coa aposta expositiva a nivel 
artístico que se iniciara o ano pasado, introducindo a novi-
dade de que nesta edición a mostra permanecerá aberta 
ata o 10 de xaneiro de 2016, ampliando o período de 
exposición e superando o marco temporal da propia feira.

Culturgal 2015
Do 4 ao 6 de decembro Pontevedra volverá ser 
o epicentro das industrias culturais do país



12

A concelleira delegada de Lérez, Pilar Comesaña, 
reuniuse co consello parroquial para informarlle 
das obras que comezan de inmediato e facer 
un seguimento do plan de traballo consensuado 
coa veciñanza.

As obras que comezan acometeranse nos luga-
res da Gándara e A Piolla

Antes de que remate o ano comezará segunda 
e definitiva fase do acondicionamento da zona 
da Gándara, realizada pola empresa Ediserpo e 
orzamentada en 250.000 euros. 

O paso dunha calzada romana e dun treito 
do Camiño de Santiago obrigou a facer unha 
catalogación patrimonial do espazo, un traballo 
realizado pola Xunta e que explica o retraso dos 
traballos programados.

Tamén na recta final do ano acometerase o asfal-
tado e o ensanche en varios tramos da estrada 
que vai dende A Piolla a Casalnovo. Este actua-
ción supón un investimento e 190.000 euros.

A concelleira Pilar Comesaña trasladou ao con-
sello as previsións do Concello para dar res-
posta ás demandas veciñais concretadas no 
plan de parroquia, nas reunións do Consello 
Parroquial e polo contacto directo.

En primeiro lugar, comezouse a estudar os tra-
ballos que se deben abordar unha vez remata-
das as obras da Gándara e A Piolla. 

O Consello Parroquial decidiu apostar pola 
mellora da seguranza viaria por varias vías. Con 
fondos municipais na Fontaíña e, logo de que 
o Ministerio de Fomento dea o permiso que lle 
arrincaron as mobilizacións veciñais, cos semá-
foros de Médico Ballina. 

Sobre a seguranza viaria, a sintonia entre a veci-
ñanza e o concello é completa, sobre todo no 
que se refire ás crianzas. Por iso vai abordarse a 
construcción dun parque infantil en canto ADIF 
ceda os terreos que ten comprometidos. Pola 
súa banda, o concello xa iniciou contactos coa 
ANPA do CEIP San Bieito de Lérez para mellorar 
a seguranza viaria na contorna deste centro de 
ensino.

Para rematar, Pilar Comesaña informou do 
estado administrativo das reformas que cómpre 
abordar no Ramallás tanto para mellorar a segu-
ranza viaria como para atender aos problemas 
históricos de pluviais.

Consello Parroquial de Lérez

O Concello de Pontevedra está a elaborar un plano de actua-
ción integral na Xunqueira de Ponte Sampaio. Neste proxecto 
estarán implicadas instalacións como a nave de piragüismo, a 
praia, o campo de fútbol, o colexio…

Segundo explicou Raimundo González Carballo, concelleiro 
delegado da parroquia de Ponte Sampaio, a actuación máis 
inmediata será a mellora da accesibilidade peonil e a seguran-
za viaria dende a ponte medieval até o colexio, co asfaltado 
de todo o viario e a delimitación dunha senda peonil segura en 
todo este ámbito.

A intención do Goberno Local é executar esta obra antes de 
final de ano. Tamén neste proxecto entraría unha actuación 
no campo da festa, que se está a empregar como estacio-
namento, polo que será pintado e colocoráselle a instalación 
pertinente como aparcamento.

Raimundo González explicou que xa está pedida da desafec-
tación dos terreos do campo de fútbol dende o mes de marzo, 
para poder transformalo nun campo de herba sintética. De 
non chegar esta desafectación antes do inicio das obras, o 
Concello solicitará unha autorización para poder traballar no 
campo.

De todos os xeitos, a pretensión municipal é conseguir a desa-
fectación deses terreos para ampliar a praia, xa que é un espa-
zo moi concurrido no verán e que o Concello quere potenciar.

O Concello elabora un Plan de 
actuación integral da Xunqueira de 
Ponte Sampaio

Continúan os repartos 
do libro Branco de Ence

O sábado 21 ás 12 
da mañá reparto do 
libro branco polo 
mercado. Punto 
de encontro: local 
da APDR (praza da 
Ferraría)

PONTEVEDRA



13

Boa noite, familias, representantes da corpora-
ción municipal, veciños e veciñas...

O 12 de novembro de 1936 é unha data funes-
ta, un día negro na historia de Pontevedra, 
porque tal día coma hoxe, na Caeira, as balas 
da senrazón e da inxustiza, os disparos do fas-
cismo, mataron a dez homes bos, a dez homes 
xustos, xenerosos e solidarios.

Mais a pesar da dor que nos provoca esta data, 
queremos FACER MEMORIA.

Primeiro, porque o cultivo da memoria é un 
deber ético e político principal, que non debe-
mos deixar nunca de lado (ainda que lles 
moleste a alguns);

en segundo lugar, porque o silencio e o esque-
cemento son como a última derrota, a morte 
definitiva para as vitimas da represión fran-
quista... E xa houbo moitas décadas, dema-
siado tempo de silencio e esquecemento, na 
Ditadura e tamén na transición e no tempo que 
veu despois;

e terceiro, porque llo debemos ás familias das 
persoas asasinadas, que ademais de sofrer 
unha dor que dura xa 79 anos, e que ainda per-
manece no fondo dos corazóns -e permane-
cerá para sempre-, non tiveron apenas dereito 
nin a chorar publicamente aos seus, a celebrar 
un funeral, a poñerlle flores na tumba no tempo 
das prohibicións, do silencio e do odio. E tive-
ron que convivir con esa traxedia, con esa dor 
inmensa, compartila e sobrelevala en silencio, 
no interior das casas. E mesmo ás veces tive-
ron que renunciar a contar o que pasara, por-

que o terror foi tan grande e o trauma ficou tan 
gravado na pel e na alma que quixeron protexer 
aos seus daquel inmenso drama.

Por iso nunca será suficiente o que fagamos 
polas vítimas do 12 de novembro e por todas 
as e demais. Especialmente por aquelas que 
aínda agardan que as rescatemos do anoni-
mato, das tumbas anónimas, das cunetas e do 
silencio da Historia. Tende por seguro que no 
Concello de Pontevedra e alí onde nos toque 
traballar, non imos parar nesta loita, neste 
compromiso pola XUSTIZA, A VERDADE E O 
RECOÑECEMENTO DAS VÍTIMAS.

HOXE, máis alá da tristeza e da dor a que 
temos dereito, é un día de lembranza, de 
memoria e de honra. Un día de xustiza e de 
recoñecemento público. Un recoñecemento 
institucional e cidadán que iniciamos en 1999 e 
renovamos cada ano.

Non queremos lembrar aquí os crimes horren-
dos, as mortes alevosas e os asasinos que as 
decretaron.

Hoxe é un día para celebrar as vidas honestas 
e xenerosas, os ideais limpos e solidarios, a 
entrega e a coraxe de persoas de ben.

Para celebrar vidas que forman parte da histo-
ria, da mellor historia de Pontevedra.

Para pronunciar con emoción e orgullo os 
seus nomes cheos de luz, de exemplo e de 
dignidade.

Os nomes dos médicos AMANCIO CAAMAÑO 
CIMADEVILA, TELMO BERNÁRDEZ SANTOMÉ 
e LUIS POZA PASTRANA

Dos mestres PAULO NOVÁS SOUTO, GERMÁN 
ADRIO MAÑÁ e BENIGNO REY PAVÓN

O editor RAMIRO PAZ CARBAJAL,  o avo-
gado JOSÉ ADRIO BARREIRO, o xornalista 
VICTOR CASAS REY e o capitán JUAN RICO 
GONZÁLEZ

Discurso de Miguel Anxo Fernández Lores 
na homenaxe institucional do 12 de novembro

PONTEVEDRA
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Coas súas vidas segadas pola barbarie fascista 
o 12 de novembro de 1936, tamén queremos 
lembrar a todas as mulleres e homes que 
foron asasinados por defenderen a República, 
a democracia, a liberdade e os dereitos de 
Galiza. Xentes humildes, traballadoras e traba-
lladores, líderes agrarios, sindicalistas, obreiros 
que morreron impunemente nos cemiterios, nas 
cunetas e nas rías do noso país.
E queremos tamén facer memoria das vítimas 
de todas as formas de violencia: as persoas 
encarceradas, aldraxadas, rapadas, sometidas 
a vexacións e castigos, depuradas, e que foron 
obxecto de sancións económicas, e de perse-
cución social, ideolóxica e psicolóxica. A familias 
enteiras que padeceron durante décadas a 
humillación, a dor, o silencio e o esquecemento.

O vindeiro ano 2016, con motivo do 80 ani-
versario do inicio da represión, o concello de 
Pontevedra vai desenvolver unha ampla pro-
gramación de homenaxe ás persoas represa-
liadas. Un programa de actos que vai ter tres 
obxectivos pincipais: a procura da VERDADE, da 
XUSTIZA E DA REPARACIÓN.

Faremos especial fincapé naquelas vítimas máis 
silenciadas, nas esquecidas, para que as súas 
vidas dignas e o seu sacrifício non sexa inútil. 
Para que o seus ideias sigan vivos nun tempo 
em que os precisamos tanto. E seguiremos na 
procura do ronsel das mulleres represaliadas e 
resistentes, que están voltando do silencio da 
Historia por medio do programa A MEMORIA 
DAS MULLERES, que desenvolve a concellaria 
de patrimonio histórico e que está a dar tan 
bos resultados grazas á achega xenerosa das 
familias.

Queremos que esta programación do 2016 arre-
dor da memoria histórica sexa sentida social-
mente e moi participativa, por iso xa desde 
agora quero facer un chamamento ás familias, 
a investigadores e investigadoras e asociacións 
para que se impliquen e nos axuden a conformar 
un 2016 moi frutífero. E quero tamén aproveitar 
a ocasión para convidarvos ao acto que será 
preámbulo da programación do ano que vén: A 
HOMENAXE ÁS MULLERES REPRESALIADAS 
E RESISTENTES que terá lugar o venres 27 de 
novembro ás 20.30 h no Teatro Principal.

Como dixemos, o de hoxe é fundamentalmente 
un encontro de MEMORIA e de XUSTIZA

Unha xornada para proclamar solemnemente 
que lles quitaron a vida con aleivosía, que a 
súa morte foi inxusta e innecesaria, ademais de 
cruel...
Arrebatáronlles a vida no mellor, mais nunca 
poderán acabar coa súa obra, a creación máis 
grandiosa do ser humano: o compromiso cos 
demais, a xenerosidade, as arelas e liberdade e 
de progreso, a paixón solidaria, a defensa dunha 
Galiza próspera e dona dos seus destinos...

Hoxe é unha data para deixar testemuño da 
inmensa gratitude que sentimos cara a eles, 
os homes e mulleres que soñaron, que loitaron 
e que deron a vida por unha sociedade máis 
igualitaria, libre e democrática. Para que a luz da 
súa memoria permaneza para sempre, para que 
a intolerancia e a barbarie fiquen para sempre 
atrás, e para que o seu exemplo nos axude a 
construír un futuro mellor.

PONTEVEDRA
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O BNG-Soutomaior acusa a Agustín Reguera 
dunha suba encuberta do recibo da contribución
A pesar de que neste ano o goberno do estado eliminou  
a obriga  aos concellos de que se cobrase un mínimo do 
0,60 % no recibo do IBI, os veciñ@s de Soutomaior non 
poderán beneficiarse desa medida 

E non poderán facelo, despois de que o PP de Souto-
maior aprobase en solitario no pleno extraordinario cele-
brado o pasado venres, 13 de novembro unha proposta 
para modificar a ordenanza fiscal do IBI. Nesa propos-
ta da alcaldía, Agustín Reguera  decidiu subir o IBI do 
0,45% ao 0,54%, ademais de solicitar unha revisión do 
coeficiente que pasou de ser do 1% ao 1,1%.

Segundo o portavoz municipal do BNG Manu Lourenzo, 
“con esta medida Agustín Reguera está a perpetuar a 
suba dun 33% no recibo do IBI que o goberno do estado  
impuxo no ano 2013. Daquela contounos que eles non 
querían pero que Madrid obrigaba. E  agora que  desapa-
rece esa obriga,  Agustín Reguera  súbenos os impostos 
locais para que os veciños non poidan beneficiarse da re-
baixa que implicaría. Deste xeito, os veciños van pagar o 
mesmo que o ano pasado, cando en realidade deberían 
pagar un 33% menos.

Así mesmo, dende o BNG sinalaron que dende o PP 
non contentos con esta suba, autorizaron unha revisión 

das superficies construídas que dende o catastro están 
a facer por todo o concello. Pretenden que os veciños 
paguen ata por galpóns e galiñeiros, sinalan. 

Por este motivo, o voceiro nacionalista sinalou que se 
trata a todas luces dunha suba encuberta. O  PP está 
empregando a mesma práctica que os lobbys das ga-
soliñeiras: cando sube o prezo do petróleo suben a ga-
solina,  pero cando este  baixa, mantéñeno. Iso mesmo 
é o que pasa en Soutomaior co recibo do IBI. Agustín 
Reguera di que os veciños van pagar o mesmo que o 
ano pasado pero o que non nos conta é que coa desa-
parición da obriga do estado, os veciños deberían pagar 
un 33% menos. Enganan aos veciños para pagarse ase-
sores, sinala

Dende o BNG opuxéronse a esta medida e acusaron 
ao PP de ser incapaces de consensuar absolutamente 
nada. Así mesmo criticaron que o PP siga a impoñer 
que un pleno no que se fala dos impostos dos veciños 
se celebre á unha do mediodía, nun horario no que non 
pode asisitir ninguén.  Con este tipo de medidas, o PP de 
Soutomaior está a retratarse diante de todos os veciños, 
sinalou Manu Lourenzo.
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