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Pontevedra e a súa comarca son un clamor para reclamarmos a Madrid 
que bote ENCE fóra da Ría. 

ELNOSA-CELULOSA, dende que nola trouxo a ditadura franquista, 
esquilma a riqueza de Galiza: destrúe os recursos pesqueiros e maris-
queiros, impede o desenvolvemento urbanístico, acaba cos bosques e 
a política forestal, desactiva a industria do turismo e todo un longo etcé-
tera que remata lembrando que non deixa un peso na Galiza, pois paga 
todos os seus impostos na capital de España.

O goberno de España, agora encabezado polo PP, agasallou ao grande 
capital de ENCE con 60 anos máis de espoliar o noso país e con máis de 
2.500.000.000 de euros, segundo os cálculos máis realistas.

Pontevedra sabe isto e moito máis e en Madrid teñen que saber que non 
imos parar até recuperarmos toda a ría para os galegos e as galegas. 

Contundente resposta social 
contra a consolidación de ENCE 
en Lourizán

20.000 persoas ao berro de ENCE fóra da ría
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A “Faculdade da Compostaxe” da Deputación 
serve de exemplo para outros paises

PONTEVEDRA

A ‘Facultade da Compostaxe’ da 
Deputación de Pontevedra botou xa 
a andar. Trátase do primeiro curso 
de formación en materia de residuos 
centrado na compostaxe que se leva 
adiante por parte de unha institución 
e, de feito, segundo explicou o vice-
presidente César Mosquera, están 
pedindo información de Catalunya, 
Nafarroa, Italia e Austria, para poder 
replicalo. “Estamos ante unha iniciati-
va pioneira que creo vai saír moi ben”, 
subliñou o vicepresidente.

Esta novidade sobre o curso, que 
está pendente de homologación, foi 
anunciada polo vicepresidente no 
acto oficial de benvida, que se cele-
brou nas instalación de Príncipe Felipe 
coa presenza da presidenta da De-
putación, Carmela Silva; a deputada 
responsable do centro, Eva Vilaverde; 
o director da cidade infantil, José Ra-
món Couto; o director do CIFP Carlos 
Oroza, Manuel Hermo; así como o 
asesor provincial de residuos e direc-
tor do curso, Carlos Pérez.

O plan de compostaxe que César 
Mosquera está ofrencendo aos con-
cellos da provincia é, sen lugar a dú-
bidas, un dos proxectos máis relevan-
tes que está a poñer en marcha na 
Deputación”. 

A ‘Facultade da compostaxe’ forma-
rá aos 20 aspirantes que superaron o 
examen e a entrevista persoal realiza-
dos a finais de 2015 para convertirse 
en bolseiros da Deputación de Ponte-
vedra como mestras e mestres com-
posteiros. Encargaranse do mante-
mento das instalacións comunitarias 
que se espallarán polos concellos da 
provincia dentro do Plan Compost Re-
vitaliza, e participarán nas plantas co-
marcais de compostaxe que xurdan. 
Está garantida a incorporación dos 
dez alumnos que acaden as mellores 
notas durante o curso, que finalizará 
o 11 de marzo, se ben os dez restan-
tes está previsto que se incorporen 
ao proxecto paulatinamente cando se 
vaian instalando máis composteiros 
da Deputación pola provincia.  

“A nosa ilusión sería que este curso 
vos servise para ter un futuro laboral 
brillante. Estamos nun campo no que 
hai moito por facer, vós tendes unha 
preparación moi boa, teredes uns 
profesores tamén moi bos. Ides saír 
cunha cualificación extraordinaria e 
agardemos que vos sirva a todos para 
ter un futuro laboral, que vos daría un-
has expectativas a vós, pero tamén á 
sociedade, para poder camiñar na di-
rección que é obrigatoria e desexable 
de recuperar todos os residuos que 
se poida”, explicou o vicepresidente 
Mosquera, que engadiu que “estamos 
moi contentos porque formades par-
te dun proxecto pioneiro, ilusionante 
e que imos a facer todos os esforzos 
que poidamos, e creo que temos moi 
boa base con vós, para levalo adiante 
con éxito.

Os alumnos seguirán seis módulos di-
dácticos (Residuos e Medio Ambien-
te, Lexislación e normativa ambiental 
e de residuos, A compostaxe: ciencia 
e tecnoloxía, Compostaxe práctica: 
pequena e mediana escala e As re-
collidas selectivas como elementos 
clave). Entre o profesorado haberá 
expertos tanto nacionais como inter-
nacionais na materia das tres univer-
sidades galegas, representantes de 
Adega e Amigos da Terra; represen-
tantes da Unión Europea, do Ministe-
rio de Agricultura e Medio Ambiente, 
da Generalitat de Catalunya e da Xun-

ta de Galiza; así como técnicos nava-
rros, vascos, austríacos, alemáns e 
cataláns que falarán da experiencia da 
compostaxe nos seus territorios. Ta-
mén estarán presentes técnicos da Illa 
de Arousa e de Piñor (Ourense), onde 
xa se está a aplicar a compostaxe. 

Na parte práctica da formación, os 
alumnos traballarán os refugallos das 
cociñas e dos comedores de todos os 
centros de Príncipe Felipe e do Centro 
Integrado de Formación Profesional 
de Hostelería Carlos Oroza, depen-
dente da Xunta de Galiza. O lixo orgá-
nico xerado neses dous centros, que 
poderá chegar aos 150 quilogramos 
ao día, será tratado en dous compos-
teiros de diferentes características (un 
estático e outro dinámico) para que os 
alumnos poidan coñecer as diferentes 
formas de facer composta. O obxec-
tivo é que todos os residuos orgáni-
cos xerados en Príncipe Felipe sexan 
tratados e aproveitados dentro das 
mesmas instalacións, xerando unha 
illa “ausente de residuos”.
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O vicepresidente provincial, Cé-
sar Mosquera, ven de presentar o 
proxecto de substitución e mellora da 
ponte da Gándara sobre o río Rons, 
en terreos da Xunqueira de Alba e 
anunciou que as obras de mellora 
comezarán no prazo dun mes. A re-
paración consistirá na instalación dun 
novo taboleiro e a creación dun paso 
peonil independente, o que se com-
plementará co calmado do tráfico e 
mellora da accesibilidade na zona e a 
rehabilitación do sendeiro que comu-
nica coa estrada de Vilagarcía.

A situación da ponte, segundo ex-
plicou Mosquera, “é deficiente e 
preocupante dende hai tempo”. De 
feito,valorouse cortala ao tráfico en 
varias ocasións xa que o taboleiro 
está desprazado a respeito das pi-
lastras que o sosteñen, a ferraxe da 
estrutura está oxidada e a lámina in-
ferior de formigón saltada. “Os técni-
cos aseguraron que non era preciso 
un corte inminente da circulación xa 
que o propio taboleiro comezaría a 
ceder de presentarse unha situación 
de risco, e iso non pasou. Estivemos 
alerta. Fixemos un seguimento para 
ver se dobraba e non foi así”, engadiu 
o vicepresidente, que insistiu en que 
a actuación foi considerada “urxente”. 

De feito, paralelamente a esta vixilan-
cia da ponte tramitáronse os permi-
sos de actuación para a súa mellora 
ante o departamento de Costas e 
Augas de Galicia, xa que a zona está 
declarada como Espazo Natural de 
Interese Local (ENIL). A Deputación 
fíxose cargo da licitación e financia-
mento da obra debido a que se trata 
dunha localización de dubidosa titu-
laridade entre os concellos de Pon-
tevedra e Poio. Así, na primavera do 
2015 firmouse un convenio entre o 
organismo provincial e o goberno ca-
pitalino no que este se comprometía a 
redactar o proxecto. Posteriormente 

iniciáronse os procedementos admi-
nistrativos para a contratación. 

Mesmo largo do taboleiro

Segundo explicou Mosquera aprovei-
taranse os piares existentes na ponte, 
que están en boas condicións, e re-
novarase totalmente a lousa superior, 
pero sen aumentar as dimensións do 
taboleiro, que ten un largo de 2,34 
metros e permite unicamente a cir-
culación dun vehículo. Considerouse 
que non se debería realizar a amplia-
ción para non incrementar as expec-
tativas do tráfico na zona e preservar 
no posible o contorno de acordo co 
plan de conservación do ENIL. 

Así mesmo, e debido a que a crea-
ción de sendeiros e miradoiros in-
crementaron de xeito considerable o 
número de persoas que se achegan á 
Xunqueira de Alba a pé ou en bicicle-
ta para pasear, practicar deporte ou 
observar a fauna existente, tomouse 
a determinación de crear un acceso 
independente para que peóns e ci-
clistas poidan cruzar o río separados 

dos vehículos. Este paso construirase 
augas abaixo (no lado máis achegado 
á cidade) e terá unha estrutura me-
tálica  que soportará un pavimento e 
unha varanda de madeira tratada. 

Como obras accesorias o proxec-
to inclúe a rehabilitación do camiño 
que a comunica coa estrada de Vi-
lagarcía. Tamén se mellorará a mo-
bilidade peonil e a accesibilidade, 
coa implantación de dous pasos de 
peóns sobreelevados de 2,60 metros 
de lonxitude e dous pasos de peóns 
executados con lousa de formigón de 
cor ocre a un lado e outro da ponte 
para dar continuidade ás sendas da 
xunqueira. 

Finalmente, a actuación complétase 
coa sinalización horizontal e vertical. 
Preténdese mellorar visibilidade, a 
supresión de barreiras e a diminución 
da velocidade dos vehículos que ac-
ceden á ponte, que quedará limitada 
a 20 quilómetros por hora.

SECCIÓN TRANSVERSAL PROXECTADA 

LÁMINA DE AUGA MÁXIMA 

LÁMINA DE AUGA 

NEOPRENO 

PASO 
PEONIL 

A Deputación investirá máis de 100.000 euros na 
substitución e mellora da ponte da Gándara sobre o río Rons
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Acordo con Adif: 
Novos espazos para o uso público
Os orzamentos de Pontevedra para o ano 2016 ascenden a 
A Comisión de Mobilidade, Infraestruturas, Obras e Servizos 
tratou as cesións de distintas propiedades de Adif na cidade de 
Pontevedra ao Concello, en concreto, as concesións sobre os 
falsos túneles de Médico Ballina, A Seca, Doce de Novembro e 
a da vella ponte do ferrocarril en Monte Porreiro.

Logo de dar conta, o propósito do presidente da comisión, Luís 
Bará, é aprobar os convenios que xa obran no Concello nunha 
próxima Xunta de Goberno xa que o Concello ten interese en 
incorporar estes espazos para ampliar os ámbitos de lecer dos 
cidadáns e resolver algúns problemas de mobilidade peonil 
e ciclista nestes ámbitos, ademais de darlles un adecuado 
mantemento.

Estas cesións son froito das conversas que veñen mantendo 
o Concello de Pontevedra e o Ministerio de Fomento ante 
a petición do consistorio pontevedrés de empregar estes 
espazos como espazo libre e tránsito ciclista, así como a 
incorporación destes espazos ao viario municipal no caso de 
que estean atravesados por unha vía municipal.

Estas cesións serán reguladas como unha concesión 
administrativa por un prazo de 75 anos e sen pago de canon 
algún. Durante este tempo o Concello de Pontevedra poderá 
empregar os falsos túneles como espazo libre para parques 
ou xardíns de uso recreativo e tránsito peonil, así como para a 
circulación de bicicletas. Queda vetado o tránsito de vehículos, 
agás naqueles puntos que estes espazos estean atravesados 
por viarios municipais.

No ámbito do falso túnel da Seca a cesión é de 8.328,7 m2, 
onde se atopa un falso túnel de 214 metros lonxitudinais.

No ámbito de Médico Ballina a superficie da cesión é de 
2.681,8 m2 onde se construíu un falso túnel de 126 metros 
lonxitudinais. O Concello xa anunciara o propósito de instalar 
neste espazo un parque infantil moi demandado polos veciños 
de Lérez.

Na rúa Doce de Novembro, a superficie que se cederá é 
de 8.950,1 metros cadrados e o falso túnel construído 315 
metros lonxitudinais, dos cales 128,5 xa existían previamente. 
Na nova parte do falso túnel o Concello ten previsión mellorar 
a mobilidade peonil neste ámbito onde os circuítos están moi
limitados, é dicer, non existen beirarrúas que dean continuidade 
ao tránsito peonil, o que xera graves problemas de inseguranza 
viaria.

Por outra parte, tamén se pretende recuperalo para uso 
de lecer dos veciños da zona, e mesmo está a estudarse a 
ubicación aí dun parque para as mozas e mozos que usan o 
monopatín

No tocante á ponte de Monte Porreiro, a concesión será de 
8.505,4 m2, dos cales 116 metros corresponden á ponte sobre 

o río, formada por tres arcos de formigón con taboleiro superior 
que ten unha sección de 6 metros de ancho, con pasarelas 
metálicas de 60 cm de ancho suxeitas en voadizo a ambos 
laterais do taboleiro.

O Concello de Pontevedra pretende recuperar esta ponte, 
acondicionala e urbanizala para transformala nun viario de 
comunicación peonil e tránsito ciclista, quedando vetado ao 
tránsito de vehículos a motor.

O Concello de Pontevedra iniciou a remodelación e 
recuperación da zona verde situada na rotonda de 
entronque das avenidas da Estación e Josefina Arruti 
(onde se atopaba o centro de arte Jaime Trigo). 

O proxecto contempla refacer a beirarrúa pegada ao 
edificio, e intervir na zona verde creando sendas con 
madeira e xabre, onde se instalará mobiliario urbano 
como papeleiras e bancos.

Tamén se plantarán novas especies como setos, 
cipreses, hibiscos, arces, entre outros, ademais de 
céspede e iluminación.

Trátase dunha actuación pequena pero que vai 
a mellorar a imaxe deste espazo, así como a 
seguranza e accesibilidade dos peóns, e ofrecerá 
máis comodidade aos veciños e veciñas. 

Comezaron as obras para remodelar a 
zona verde entre a Avda. da Estación e 
Josefina Arruti

PONTEVEDRA
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O Concello de Pontevedra foi convidado a 
participar no Coloquio internacional Crianças, 
cidade e cidadania que se celebrará na cidade 
de Guimarães os vindeiros 17 e 18 de marzo 
organizado pola Câmara Municipal de Guimarães 
e a Universidade do Minho.

Os organizadores do coloquio internacional 
achegáronse a Pontevedra a pedir a participación 
do Concello cunha conferencia na que se 
explique o modelo de cidade como dinamizador 
da autonomía dos nenos e nenas, como modelo 
inclusivo que permite un desenvolvemento da 
infancia.

Este coloquio internacional pretende expor a 
reflexión teórica e a experiencia práctica sobre as 
condicións de vida e as formas de participación 
dos nenos e nenas na cidade. Contará con 

conferencias de investigadores internacionais que 
estudan as relacións entre as crianzas e a cidade; 
mesas redondas sobre aspectos de investigación 
e de intervención urbana, e contará con sesións 
paralelas de comunicacións, sometidas á arbitraxe 
científica. Tamén está prevista a participación de 
cativos.
O coloquio é unha iniciativa do proxecto Carta 
da Cidadania Infantojuvenil, promovida 
pola Asociación para o desenvolvemento 
das comunidades locais en colaboración coa 
Câmara municipal de Guimarães e a Comisión de 
Protección dos nenos e mozos, e financiado pola 
Fundación Calouste Gulbenkian, e é organizado 
e dirixido aínda pola Universidade de Minho, a 
través do Centro de Investigación en Estudos 
de Criança e do Departamento de Ciencias 
Sociais da Educación.

Pontevedra participará en Guimeraes no coloquio 
internacional Crianças, cidade e cidadania

Pontevedra convidada a expor o seu modelo 
de cidade no Parlamento de Salvador de Bahía
O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo 
Fernández Lores recibiu á deputada do 
Estado de Salvador de Bahía, María do 
Carmen Fidalgo Sánchez, que se atopa de 
visita persoal en Galiza. 

O obxectivo desta visita, segundo explicou 
a propia deputada, é convidar ao alcalde de 
Pontevedra a visitar Salvador de Bahía para 
expoñer no parlamento do Estado o modelo 
de cidade.

María do Carmen Fidalgo deulle os parabéns 
ao alcalde “pola xestión que vén facendo en 
Pontevedra, porque transformou esta cidade, 
noutra cidade”. Explicou que “Pontevedra é 
unha cidade, cada vez, máis agradábel para 
vivir, porque as cidades de hoxe en día non 
son para as persoas, son para os coches”.

Explicou que en Salvador de Bahía, onde 
aínda existe unha desigualdade social moi 
forte, “queremos ver como transformar as 
cidades en favor da seguranza das persoas”, 
por iso convidou ao alcalde a ter unha 

relatorio no Parlamento do Estado de Bahía 
para “dicir o que fixo”. 

Lembrou que o Concello de Salvador ten 
un centro histórico “marabilloso”, cun gran 
patrimonio arquitectónico “pero non foi 
posíbel facer nada, nin avanzar nada como 
se fixo aquí”.

A deputada de Salvador de Bahía explicou 
que “quixen beber da fonte directamente, 
para coñecer o que se está a facer aquí”.

A deputada Carmen Fidalgo visitou o Concello de Pontevedra



6

Máis un ano chegan as Noites Abertas 
e máis un ano veñen carregadas de re-
beldía e enerxía xuvenil.

Hai que destacar é o carácter fonda-
mente democrático de Noites Abertas 
que chega á súa decimoséptima edi-
ción cunha vitalidade envexábel: todas 
as actividades (agás dúas) foron pro-
postas pola veciñanza de Pontevedra.

Non obstante este ano, hai que cha-
mar a atención sobre algo que case 
non vai ver o público participante: a 
Comisión de Igualdade.

Vai alá un ano, dentro de Pisando 
Forte, outro programa da Concellaría 
de Xuventude, apareceu un grupo de 
mozas e mozos cunha extraordinaria 
formación en temas de feminismo, 

igualdade e mediación social, que, 
rematado o seu curso, propuxo ao 
concello continuar a traballar no femi-
nismo. 

Meu dito, meu feito. Sentámonos, es-
tudáronse os ámbitos posíbeis de tra-
ballo e escolleuse Noites Abertas para 
comezar.

As mozas e mozos que agora forman 
a Comisión de Igualdade (que aínda 
son principalmente estudantes univer-
sitarios e de FP) desenvolveron, con 
axuda dos servizos técnicos munici-
pais, un proxecto que inclúe formación 
para os 175 monitores e monitoras de 
Noites Abertas, axuda na selección de 
actividades para loitar contra o sexis-
mo e máis avaliación diaria das acti-
vidades.

Por suposto, foron contratadas para 
pór en marcha o proxecto que dese-
ñaran e a Comisión de Igualdade é un 
feito que nos vai axudar a mellorar e 
loitar contra calquera clase de machis-
mo.

Asemade, é importante tamén que 
deste xeito o Concello vai alén da par-
ticipación máis avanzada en calquera 
parte do mundo: en Pontevedra os 
mozos e mozas propoñen as liñas de 
traballo, deseñan os proxectos, póñe-
nos en práctica e diríxenos. Isto é de-
mocracia real e participación na xes-
tión dos bens públicos.

Noites abertas 2016: 
Lecer, Democracia e Feminismo

PONTEVEDRA

Algunhas cifras de Noites Abertas 2016
Quidditch muggle, esgrima e loita escénica, cociña marroquí, obra-
doiro de ligue e sedución, taichí e chikung, percusión tradicional. . 
. e até catorce actividades diferentes abriron Noites Abertas 2016, 
o programa de lecer para mozos e mozas, de 12 a 30 anos, que 
promove o BNG dende a súa chegada ao Concello e que na súa 
dezasete edición inclúe 132 propostas, perto de 350 sesións de 
actividade.

Os obradoiros e actividades de Noites Abertas desenvolveranse 
todos os venres e sábados até o 30 de abril.

En total serán 18 os espazos ocupados por Noites Abertas, unha 
edición na que tamén haberá saídas á rúa, aos ríos, gastronómicas 
e ao cemiterio.

Noites Abertas “é o que fai a mocidade de Pontevedra”, subliña 
o concelleiro de Xuventude, Demetrio Gómez,quen lembra que as 
actividades organizadas xorden de suxestións feitas polas rapazas 
e rapaces. Das 132 actividades ofertadas nesta nova edición : 34 
foron propostas de asociación; 37 de empresas, 20 de colectivos 
informais, 36 propostas individuais de mozos e mozas, 2 apunta-
das dende a coordinación e 3 vencelladas ao XVII Salón do Libro.
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A patroas maior da confraría de 
Lourizán, María Carmen Vázquez 
Nores e os patróns de Pontevedra, 
César Rodríguez Piñeiro, e Raxó, 
Iago Tomé Blanco, reuníronse co al-
calde Miguel Fernández Lores para 
pedirlle o seu apoio e o da Corpora-
ción municipal ao sector do mar en 
forma dunha declaración institucio-
nal de rexeitamento do anteproxec-
to de Lei de Acuicultura de Galiza e 
de petición á Xunta de retirada da 
norma.

O Alcalde levará o rexeitamento 
ao anteproxecto de Lei de 
Acuicultura ao próximo Pleno

As cofradías rexistraron a posíbel 
moción no Concello e o alcalde 
comprometeuse a levar o asunto ao 
próximo Pleno municipal e a darlle o 
seu apoio.

O sector produtivo  representado 
polas confrarías, aínda en mans ga-
legas, oponse a un Anteproxecto de 
Lei de Acuicultura da Xunta feito de 
costas ao sector e esixe a súa retira-
da inmediata.

Elas e eles peden, segundo subliñou 
a patroa maior de Lourizán, a retira-
da da lei e que o proceso comece 
de novo escoitando o que ten que 
dicir a xente do mar.

A Lei de Acuicultura supón de feito 
a privatización do mar e un atentado 
contra os intereses das xentes que 
viven del na Galiza ao ameazalos 
con dar entrada ao grande capital 
transnacional. Ao redor de 600 per-
soas viven da explotación do fon-

do da Ría de Pontevedra, 300 na 
confraría de Pontevedra; 175 na de 
Lourizán e 140 na de Raxó. Todas 

elas poden perder o seu medio de 
vida se o goberno da Xunta confirma 
os seus plans.

O alcalde coas traballadoras 
e traballadores do mar
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Os membros da Comisión de Mobili-
dade comprobaron in situ o bo ritmo 
dos traballos para acondicionar o 
contorno de pasarón (que está pre-
visto finalicen no mes de marzo) e do 
carril bici até o campus universitario, 
cuxo remate está previsto para este 
mesmo mes.

A obra  da parcela de Pasarón, cun or-
zamento próximo aos 170.000 euros 
procura melloras na estética xeral, na 
accesibilidade e na seguranza, con tres 
ámbitos de actuación:

A creación dunha plataforma para fa-
cilitar o acceso das persoas ao campo. 
Ten unha rampla de acceso cunha 
pendente dun 8% dende a rúa Luís 
Otero. Esta é unha zona con diferen-
tes cotas de altura. Irá pechada cun 
muro de formigón cunha altura varia-
ble, de arredor 1,5 metros.

Unha zona central de estacionamento 
dos vehículos de emerxencia nos días 
de encontros deportivos. Nos días 
nos que non haxa competición, o es-
tacionamento será libre. O acceso a 
esta parte será pola rúa Luís Otero e 
tamén pola avenida da Coruña, aínda 
que non polo acceso actual, senón un 
pouco máis abaixo.

Unha zona verde de 1.200 m2 que 
percorre toda a parcela, dende a rúa 
Luís Otero até a avenida da Coruña. 

Carril-Bici ao campus
Os membros da Comisión tamén vi-
sitaron as obras que se executan na 
avenida de Compostela e Alexandre 
Bóveda para continuar o carril-bici 
que atravesa o parque de Rosalía de 
Castro (fronte a avenida de Compos-
tela), cara a rúa Celso Emilio Ferreiro, 
atravesando o paso de peóns da rúa 
Alexandre Bóveda, e gañando algo 
de espazo ao carril de acceso dende 
esta rúa cara Celso Emilio Ferreiro.
Este carril-bici atravesará cara a zona 
verde que a Universidade ten na rúa 
Celso Emilio Ferreiro, e a partir dese 

punto o proxecto é asumido pola Uni-
versidade de Vigo que o levará cara 
unha das vías do campus no lateral 
da Facultade de Ciencias Sociais e da 
Comunicación.

O obxectivo desta obra é completar o 
carril-bici da avenida de Compostela 

que está sendo moi empregado polos 
usuarios de todos os centros de en-
sino situados na Xunqueira, e primar 
a mobilidade ciclista nestes espazos.

O custe da obra, que será asumido 
ao 50% por ambas institucións, é de 
120.000 euros.

Avanzan a bo ritmo os traballos 
de Pasarón e do carril bici ao campus

PONTEVEDRA

Dous novos vehículos para o parque 
de bombeiros
O parque móbil do servizo 
de extinción de incendios 
de Pontevedra conta con 
dous novos vehículos: unha 
autobomba urbana pesada e 
unha furgoneta, que xa están 
en uso.

Tres días despois do voraz incendio que levou por diante un 
edificio do centro histórico, a concelleira de Seguridade Cidadá, 
Carme da Silva, presentou as novas adquisicións que teñen 
como obxectivo mellorar a prestación do servizo e a seguridade 
dos profesionais nas súas actuacións.

A bomba urbana pesada ten como destino a extinción de 
incendios e conta cunha capacidade de 3.000 litros, mais tamén 
leva incorporado equipamento para o salvamento. Substitúe a 
outra con trece anos de antigüidade que fica agora na reserva. 
Este tipo de vehículos son os que saen no 99,9% das ocasións 
e co novo camión mellórase a seguridade dos profesionais no 
traballo polo tipo de material da carrozado, un polímero de 
última xeración cunha mellor resistencia ás altas temperaturas 
e os impactos, e tamén polas prestacións. As súas dimensións 
fan del o idóneo para intervir en sinistros na cidade.

Deste xeito, o servizo conta con dúas bombas urbanas 
operativas e unha terceira en condicións excelentes de uso. 
O custo do novo camión, incluíndo todo o equipamento, é de 
398.000 €.

O segundo vehículo incorporado ao parque de bombeiros é unha 
furgoneta destinada ao transporte de efectivos ou de material 
auxiliar de emerxencia.
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O Concello de Pontevedra celebrou, por fin, a primeira 
Comisión de Suxestións e Reclamacións presidida pola con-
celleira Paloma Castro (PSOE) en virtude da proposta feita 
polo goberno nacionalista para que a oposición presidise as 
comisións municipais.

Na devandita primeira sesión, que chega oito meses despois 
da constitución das comisións, abordáronse varios temas 
propostos pola presidencia:

En primeiro lugar, quedou sobre a mesa a posta en marcha 
dunha Oficina de Información e Atención ao Cidadán

En realidade esta oficina xa existe e o seu traballo fano tres 
funcionarios que receben todas as queixas e suxestións cida-
dás que chegan polo web, o rexistro ou calquera dos servizos 
municipais con atención ao público.

A seguir, estudouse a creación dentro da web do Concello de 
algúns epígrafes como o de información sobre a normativa 
municipal reguladora (Lei de bases ou Regulamento orgá-
nico do Pleno ou Regulamento de Participación cidadá). O 
concelleiro de Réxime Interior, o noso compañeiro, Vicente 
García Legísima explicou xa na Comisión que esta lexisla-
ción está na páxina web no epígrafe Participa, onde tamén 
figura o Regulamento de Participación Cidadá ou no epígrafe 
Comisións informativas (onde están todas as Comisións infor-

mativas do Pleno) onde se atopa o Regulamento do Pleno. 
http://www.pontevedra.gal/participa/

Dentro deste ponto da orde do día, solicitouse que hoube-
se información sobre os mecanismos para levar a cabo as 
queixas e suxestións e tamén Lefgísima tivo que lembrar 
que no pé da páxina web está o formulario “Déixanos a túa 
mensaxe” ou incluso dentro do epígrafe Participa existe o 
apartado Suxestións. http://www.pontevedra.gal

Para rematar a oposición, por boca da presidenta da comi-
sión e secundada por todos os demais, esixiu que se facilite 
información e seguimento das suxestións e reclamacións xa 
presentadas. Vicente García Legísima lembrou entón que 
existe un epígrafe de Estatísticas, onde se dan conta das 
suxestións que chegan a aquel formulario e accesíbel a todos 
os veciños e veciñas con interese neste asunto, incluíndo as 
persoas membros da oposición municipal. http://www.ponte-
vedra.gal/participa/estatisticas-de-participacion/

Asemade, a Oficina Municipal citada ao comezo ocúpase 
de contestar persoalmente a cada persoa que achega ao 
Concello  queixas ou suxestións.

A partir de agora a Comisión acordou reunirse trimestralmen-
te. A ver.

A oposición precisa de pasantías

PONTEVEDRA

A Comisión de Suxestións demanda a posta en marcha de medidas que xa existen

A Concellaría de Educación elaborou neste curso un 
catálogo con toda a oferta municipal de actividades e 
recursos educativos para informar a todos os centros 
de ensino de Primaria e Secundaria.

Por vez primeira, a Concellaría de Educación, que 
xestiona a nosa compañeira Carmen Fouces, puxo 
de acordo a máis dunha ducia de departamentos 
do Concello que ofertan actividades aproveitábeis 
polos centros de ensino. Ademais, este catálogo vai 
ser renovado trimestralmente incorporando novas 
iniciativas dos departamentos a medida que se vaian 
elaborando.

Deste xeito, e dende un ponto de vista didáctico, 
consíguese que os centros de ensino poidan coñe-
cer con previsión as actividades e adaptalas ás súas 
programacións.

Pola súa banda, o Concello, con esta iniciativa, vai 
aproveitar mellor os seus recursos posto que van 
quedar actividades “sen utilizar” e porque o estudo 
estatístico conxunto do catálogo entre o Concello 
e o profesorado de Pontevedra tamén vai permitir 
deseñar mellor a oferta de actividades en edicións 
sucesivas.

A oferta que se remitiu aos centros para o presente 
trimestre acolle 43 programas distintos de diferen-
tes departamentos, dende a propia Educación á 
Normalización Lingüística, Medio Ambiente Natural, 
Prevención de Condutas Adictivas, Voluntariado, 
Patrimonio Histórico, Turismo, Policía, Bombeiros... 
leva incorporada un calendario cos meses que se 
imparten as actividades e tamén unha descrición de 
cada unha das propostas.

O Concello oferta máis de 40 actividades 
complementarias para este curso escolar

http://www.pontevedra.gal/participa
http://www.pontevedra.gal
http://www.pontevedra.gal/participa/estatisticas
http://www.pontevedra.gal/participa/estatisticas
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Campañó e Monte Porreiro 
apúntanse á compostaxe comunitaria
O Concello se Pontevedra presenta dous proxectos de 
composteiros comunitarios ao plan de compostaxe que 
promove a Deputación Provincial, un para a parroquia de 
Campañó e outro para o barrio de Monte Porreiro, explicou 
a concelleira de Medio Ambiente, Carme da Silva que subli-
ñou que é unha demanda veciñal directa a que está detrás 
das iniciativas.

No caso de Campañó, o composteiro comunitario situaría-
se na contorna do centro social de Cabaleiro e daría servizo 
aos restaurantes da zona, un viveiro de plantas e frores, ao 
cemiterio (que aportará material orgánico vexetal) e a máis 
a unha vivenda. A iniciativa xorde nunha parroquia cunha 
veciñanza que expuxo a súa aposta polos composteiros 
individuais. Xa que logo nesta iniciativa hosteleiros, comuni-
dade de montes e Concello van da man.

Pola súa banda no barrio urbano de Monte Porreiro a veci-
ñanza demanda dous composteiros comunitarios que irán 
nas rúas Alemaña (perto da casa da cultura) e Italia (perto 
do Froiz).

Un total de 283 residentes ademais de 18 establecementos 
comerciais expresaron o seu compromiso coa instalación, 
que neste caso tamén terá unha forte compoñente edu-
cativa xa que a composta que produza irá para as hortas 
urbanas e escolares que hai no barrio.

Nos dous casos o Concello ocuparase de construír os 
accesos e as instalacións dos composteiros e tamén envia-
rá a eles os restos das podas dos xardíns da cidade.

 Ambas iniciativas fanse á marxe da futura construción 
dunha planta de compostaxe municipal na parroquia da 
Canicouva.

PONTEVEDRA

Actualmente o Concello de Pontevedra ten abertas obras de 
diferente tipo nas parroquias e todas se están a desenvolver 
con normalidade.

Quere isto dicer que se atende ás veciñas e veciños que plan-
texan dúbidas e problemas tanto por parte dos servizos técnicos 
municipais como por parte dos compañeiros e compañeiras 
concelleiros que atenden cada parroquia.

En Santo André de Xeve avanzan con celeridade as obras de 
Sobral, practicamente rematada, e mais a de Filgueira, neste 
último caso de grande interese porque a maiores de dar servizo 
á veciñanza tamén chega até o obradoiro da panadería, unha 
importante industria.

En Lourizán, reiniciáronse estes días as obras da Praza dos 
Praceres coa reforma da rúa dos Praceres que consiste na 
mellora dos espazos para o tránsito peonil e o ordeamento 
do tráfico de vehículos (sentido único e novos aparcamentos).

Tamén nesta parroquia están en marcha os traballos de refor-
ma do acceso ao Centro Social de Ponte Muíños. Aquí abordou-
se, en primeiro lugar, a eliminación de barreiras arquitectónicas 
na beirarrúa (que tamén dá acceso a tres negocios). Arestora 
as obras están centradas, xa dentro do edificio, na substitución 
das fiestras e na eliminación de humidades.

Por fin, entre Mollavao e Salcedo, o convenio coa Deputación, 
está a facer fronte á rehabilitación integral da suba á Ruibal, que 
tamén avanza a bo ritmo e sen maiores complicacións.

Normalidade nas obras das parroquias

Cursos de poda
O Concello, en colaboración con asociacións 
de todo o rural pontevedrés, organiza até nove 
cursiños de poda de vides e froiteiros que come-
zaron a impartirse en Santa María de Xeve este 
venres 5 de febreiro e rematarán en Tomeza o 
día 19 de marzo. Cada cursiño ten dúas sesións, 
unha teórica e outra práctica.

Santa María de Xeve. 5 e 6 de febreiro.

Campañó. 17 e 20 de febreiro 

Cabanas-Salcedo 19 e 20 de febreiro

A Devesa-Alba. 24 e 25 de febreiro

Bora. 26 e 27 de febreiro.

Estribela-Lourizán. 4 e 5 de marzo

Cerponzóns. 9 e 12 de marzo

Centro Sur Campolongo. 11 e 12 de marzo

Lusquiños-Tomeza. 18 e 19 de marzo.
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Un concurso de ideas que ten como finalidade adecuar e 
dotar de contidos ao edificio de propiedade municipal, sito 
na rúa Santa Clara número 4, como espazo multidisciplinar. 
Trátase da convocatoria Espazo CreActivo que presentaron 
conxuntamente Anabel Gulías, concelleira de Promoción 
Económica de da Cidade e Juan Manuel Corbacho, vicerre-
itor da Universidade de Vigo para o campus de Pontevedra.

O Espazo CreActivo vencellará o emprendemento ao talento, 
as ideas á viabilidade técnica e económica, contribuirá o 
desenvolvemento do tecido empresarial e empregabilidade 
ao abrirlle ao estudantado do campus as portas ao mundo 
do traballo, necesitado de creatividade, innovación, coñece-
mento e valentía.

O concurso de ideas ten carácter didáctico xa que está 
orientado á comunidade universitaria; nel poderán participar 
as/os estudantes de Grao e Posgrao das diferentes faculta-
des que forman o campus de Pontevedra. Nas palabras da 
Concelleira “O obxectivo é mostrar que este edificio pode ser 
un espazo de coworking entre a Universidade e o Concello”.

Terán cabida as ideas orientadas á reutilización, embelece-
mento do espazo e dotación de contidos e actividades. A 
selección destas irá en función da súa orixinalidade e da 
súa viabilidade técnica e económica. Anabel Gulías aclarou 

neste punto que este 
é un concurso orien-
tado a ideas, no que 
“a implementación das 
mesmas e os seus 
custes non correrán a 
cargo dos alumnos que 
se presenten”.

Faise un chamamento 
ao traballo en equipo 
pero tamén é posible 
a aportación individual. 
Cada equipo poderá 
presentar un máximo 
de dous proxectos, 
que terán que enviar 
a través dun formulario 
disposto na páxina web 
do Concello. Na solici-
tude, os participantes, 
deberán identificarse, 
presentar a súa pro-

posta e a xustificación da mesma.

As ideas serán valoradas por un xurado independente dentro 
das tres categorías da convocatoria: comunicación e identi-
dade gráfica do espazo; humanización e reorganización dos 
espazos comúns e un apartado xeral de contidos creativos. 
O resultado do concurso será a implantación das ideas e 
unha dotación económica de 500€ por equipo e categoría.

Os proxectos serán levados a cabo polos gañadores da man 

dunha serie de empresas seleccionadas polo Concello de 
Pontevedra, polo que a cada proxecto e a cada idea asigna-
ráselle un profesional no ámbito para que coordine o proceso 
de implementación. Trátase dunha iniciativa destinada a 
enriquecer tanto ós participantes que a fan posible, como a 
propia cidade de Pontevedra e ao seu tecido emprendedor.

O Concello de Pontevedra vén de iniciar nestes 
díasa instalación de nova iluminación na avenida 
de beiramar para incrementar aseguranza dos 
peóns.

Cabe lembrar que hai poucos meses o Concello 
retirou a maior partedos semáforos de peóns 
de beiramar ao considerar que a instalación de 
pasos sobreelevados xa era medida suficiente 
para que os peóns puidesen atravesara rúa con 
seguridade.

Este proxecto complétase agora coa instalación 
de 17 novas luminarias en cada paso de peón 
para eliminar riscos ao atravesar polas noites ou 
en condicións meteorolóxicas adversas que fan 
que os condutores non teñan boa visibilidade 
da vía.

Instalaranse 17 novas luminarias entre a Ponte 
dos Tirantes e as Corbaceiras, en cada paso de 
peón existente na vía. 

O orzamento da obra é de 47.699,47 euros.

O Concello reforza a 
iluminación dos pasos de 
peóns en beiramar

Nace Espazo CreActivo

COLABORA:ORGANIZA:

Materializa o teu talento

Espazo
CreActivo

2016

Convocatoria de ideas
destinada a alumnas/os de Grao e Posgrao do Campus de Pontevedra

Prazo aberto ata o 31 de marzo
+ info espazocreactivo@pontevedra.gal
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Un novo proxecto completará a xa por si ampla programa-
ción cultural do Pazo da Cultura e Teatro Principal. Tratase 
de “Son de Orquestra”, un ciclo de 4 concertos que terán 
lugar entre febreiro e maio o terceiro mércores de 
cada mes. O escenario escollido será o do Teatro Principal 
e a protagonista, a Orquestra Filharmónica Cidade de 
Pontevedra. 

Tal e como comentou Anxos Riveiro “a implicación da 
Orquestra foi total, as súas ganas de traballar e bo facer que 
xa amosaron en anteriores colaboracións. Teñen un gran 
compromiso co que fan e para conseguir novos públicos. 
Tiñamos todos moitas ganas de que estivese presente de 
xeito estable na programación do 1º semestre”.

Pola súa banda, o Presidente da agrupación musical, Ignacio 
García amosou a súa ledicia ao ver cumprido un proxecto 
que tiñan en mente hai anos. “Fixemos varios traballos para 
a cidade: Concertos en Familia, Salón do Libro e o Concerto 
de Aninovo que tan boa acollida ten, pero precisabamos 
organizar un ciclo de música sinfónica e achegala á xente. 
Dentro do programa, cabe destacar a presencia entre outros 
do director convidado recentemente galardoado, Diego 
Martín Etxebarría e a mezzosoprano pontevedresa Nuria 
Lorenzo, pero como ben comentou Nacho: “o traballo de 
búsqueda de directores, músicos, etc plásmase hoxe aquí, 
e é un traballo que pagou a pena. Animamos á xente a vir 
porque é música en directo, que ten algo especial”.

O traballado programa non se limita só aos concertos, 
senón que, como valor engandido e de xeito previo a cada 
un deles, ás 20 horas, terá lugar unha charla previa co direc-
tor, os solistas etc que desglosarán o programa, comentarán 
sobre as obras, predispoñendo ao público para a posterior 
escoita do concerto.

A súa intención coa creación deste ciclo é atraer novos 
públicos e posteriormente consolidalos. Para ese fin, e 
pese a que en anteriores traballos teñen presentado obras 
de compositores de aquí, de Portugal, etc. buscan que 
no programa de cada un dos 4 concertos haxa unha obra 
coñecida e identificable: A Sinfonía do novo mundo no 1º 
concerto, a 5ª sinfonía de Tchaicovsky e Beethoven no 2º e 
3º concerto respectivamente. 

A Orquestra Filharmónica Cidade de Pontevedra, que 
cumprirá 10 anos de concertos no 2017, está composta 
por entre 50 e 60 músicos de aquí. O 90% estudaron no 
Conservatorio Manuel Quiroga aínda que algúns están a 
rematar en Vigo ou incluso fóra de Galiza. Tal e como desta-
ca Ignacio “un dos obxectivos da fundación da orquestra e 
da creación deste tipo de ciclos é que esta xente que estu-
da, experimente o que é o traballo en grupo, poder traballar 
logo en orquestras profesionais, pero coller a base aquí”.

As entradas soltas a un prezo de 10€ ou en forma de abono 
para os 4 concertos a un prezo de 30€ están xa á venda en 
Ataquilla.com e, no caso de non esgotarse, estarán á venda 
1h. antes do inicio do concerto.

Son de Orquestra, 
o ciclo da Orquestra Filharmonica 
Cidade de PontevedraPontevedra celebrará os días 28 e 29 de xuño o Campionato 

de Europa Máster de Piragüismo Maratón, e os días 30 de 
xuño até o 3de xullo será o Campionato de elite nas modali-
dades xuvenís, sub-23 e Sénior.

Nestas competicións poderán participar dous deportistas por 
cada Estado (2 masculinos e 2 femininos) nas modalidades de 
kayak e canoa.

As previsións fixan a participación de 45 Estados, arredor de 
300 deportistas másters,e 500 en elite.

Pontevedra acollerá o Europeo de 
Piragüísmo Maratón

Magnolios, música e poesía para 
inaugurar o novo parque Amalia Álvarez

Un novo espazo de lecer -preto de 3.000 m2 da unidade de 
actuación 18- levará a partir do mércores, 10 de febreiro, 
coincidindo co aniversario do seu nacemento, o nome de 
Amalia Álvarez, a viúva do asasinado Alexandre Bóveda, 
unha das tantas mulleres que padeceron e resistiron á 
represión franquista e o escarnio social durante décadas 
ao tempo que foron quen de sacar adiante as súas 
familias gardar a memoria dos seus, a memoria de todos 
e todas.

Inauguración o mércores 10 ás 13 h.

O nomeamento do novo parque será ás 13.00 horas e farase 
cun acto no que se plantarán magnolios, os preferidos 
de Amalia e haberá música e poesía. Entregarase aos 
asistentes un tríptico sobre Amalia Álvarez. 

O novo espazo de lecer, idóneo tamén para a realización 
de actividades culturais, “e un espazo urbano de máxima 
dignidade” subliña o concelleiro de Patrimonio Histórico 
epromotor do programa A memoria das mulleres, Luís 

Bará, quen define 
a Amalia Álvarez 
como unha “muller 
coraxe” con cinco 
fillos -a última 
nacida despois 
do pasamento do 
seu home-, que 
protagonizou actos 
de resistencia e 
compromiso na súa 
vida privada e puido 

recoller na recta final da súa vida a Medalla de Ouro e 
recoñecemento como Fillo Adoptivo outorgada ao seu 
home, Alexandre Bóveda, polo Concello de Pontevedra.

PONTEVEDRA

Ataquilla.com
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As XVII Xornadas fixeron un percorrido pola historia de Galiza cando se cumpren 
cen anos do nacionalismo galego coa fundación das Irmandades da Fala. Un 
cento de moz@s participaron en Pontevedra nas XVII Xornadas de Historia de 
Galiza organizadas por Galiza Nova.

Durante dous días a mocidade puido coñecer unha parte da historia oculta do 
noso País. Neste senso, o Secretario Xeral de Galiza Nova, Alberte Mera, asegu-
rou que “debemos coñecer a historia do noso país para fortalecer o nacionalismo” 
como unha “ferramenta chave” para “construír o noso futuro”.

Marga Caldas e Miguel Anxo Fernández Lores abriron as xornadas  cunha palestra 
sobre como transformar Galiza dende os concellos, partindo de dous grandes 
exemplos: Pontevedra e Poio. 

Ao longo desta dupla xornada as persoas participantes puideron afondar na his-
toria do nacionalismo galego durante o primeiro terzo do século XX a través da 
ponencia impartida polo profesor e historiador Uxío Breogán Diéguez-Cequiel.

Asemade, as mozas e mozos coñeceron nun dos roteiros a vida dalgunhas mulle-
res senlleiras da cidade. Baixo o título ‘Do gris ao violeta’ a organización xuvenil 
quixo rescatar a memoria feminina de Pontevedra e pór en valor o protagonismo 
das mulleres ao longo da historia, tantas veces oculto.

Noutro percorrido as persoas que participaron nas xornadas puideron coñecer a 
vida, obra e pensamento de Daniel Castelao no 130 aniversario do seu nacemento. 
Unha figura central da historia deste país e do nacionalismo galego.

Tamén así, senllas charlas-coloquio afondaron na historia do movemento estudan-
til nacionalista a través do coñecemento de ERGA (Estudantes Revolucionarios 
Galegos) e no papel que cumpre a mocidade galega na construción dunha socie-
dade máis xusta e soberana.

O nacionalismo é máis necesario que nunca 
para a mocidade ter futuro

GALIZA NOVA

Un cento de 
mozos e mozas 
participan en 
Pontevedra das 
xornadas de 
historia de Galiza
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Ningunha impunidade co machismo 
Unha denuncia do BNG forza a dimisión do Tenente-Alcalde de Moraña

O pasado venres, 29 de xaneiro, despois do Pleno 
Provincial, uns comentarios totalmente denigrantes e 
pexorativos dun simpatizante do PP en facebook dirixi-
dos á Presidenta da Deputación, provocaron a complici-
dade primeiro e as posteriores insultos sexistas de Jorge 
Caldas,  concelleiro do PP, que tachou á Presidenta da 
Deputación  Carmela Silva de “mala zorra”. 

A expresión machista que Jorge Caldas Domínguez, 
tenente de alcalde de Moraña, concelleiro de igualdade 
e candidato ao Congreso dos Deputados do PP por 
Pontevedra, só pode definirse como inadmisíbel, intole-
rábel e vergoñenta.

O BNG considera especialmente grave que un represen-
tante público realice un insulto sexista deste calado que 
atenta non só contra un cargo público polo simple feito 
de ser muller, senón tamén contra a dignidade de todas 
as mulleres.

Estas condutas machistas non poden ter cabida en nin-
gún espazo da sociedade e moito menos saír dun repre-
sentante político que ten a obriga e responsabilidade de 
manter un compromiso activo na loita pola igualdade. 

O portavoz municipal do BNG, Marcos Suárez, deixou 
claro desde o primeiro momento que o PP de Moraña e 
a Alcaldesa tiñan que depurar responsabilidades políticas 
de inmediato, pois esta persoa non podía seguir nin un 
minuto máis ostentando a representación institucional 
dos homes e tamén das mulleres do Concello. Son uns 
insultos inadmisíbeis e vergoñentos que dan mostra do 
carácter deste concelleiro e da permisividade do PP con 
comportamentos machistas deste calibre”.

En consecuencia, o BNG instou ao PP, e nomeadamente 
á Alcaldesa de Moraña, que o cesasen inmediatamente 
do goberno municipal e esixixe a súa dimisión como con-
celleiro da Corporación Municipal, porque do contrario 
estaría o PP como conxunto e a Alcaldesa en particular 
avalando e sendo cómplice dos seus comportamentos 
machistas.

O mércores 3, o Jorge Caldas dimitía. Unha vitoria para 
as mulleres e para todo o pobo de Moraña. Porque as 
actitudes machistas e denigrantes para a muller non 
poden quedar impunes.
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O Venres 5 de febreiro ás 14.30, o PP 
de Soutomaior impuxo pola porta de 
atrás e de costas aos veciños  a apro-
bación provisional dun plan de urba-
nismo que afecta a centos de veciños 
e que  fará que Soutomaior afonde no 
modelo de vila dormitorio. Un modelo 
que dá unha estocada de morte ao 
comercio local, ao noso sector ma-
riñeiro e mariscador e a nosa hosta-
laría. “Nós queremos un Soutomaior 
con vida propia, non queremos un 
concello dormitorio. O PP propón un 
concello no que  os veciños teñan que 
ir traballar fóra e veñan durmir aquí 
namentres hai unha única persoa que 
durme  fóra (en Redondela  concreta-
mente) e ven traballar aquí, o alcalde 
Agustín Reguera” 

Unha vez máis como xa fixera co ple-
no extraordinario do instituto,  Agustín 
Reguera decidiu impoñer que o pleno 
se celebrase ás 13.30 h. Nunha hora 
na que a inmensa maioría dos veciños 
non podían acudir. Así e todo, o BNG 
fixo un chamamento para que os ve-
ciños fixesen o esforzo de personarse 
no pleno e un nutrido grupo de veci-
ños estivo presente nun pleno que re-
matou ás 15.00 h. 

No mesmo, o voceiro do BNG Manu 
Lourenzo, criticou  a estratexia do Al-
calde de Soutomaior de convocar ple-
nos moi importantes en horarios im-
posibles para os veciños. “Os plenos 
poden ser pola mañá ou pola tarde;  
o que non poden ser é ao mediodía, 
cando os veciños están collendo aos 
fillos no colexio, atendendo as súas 
familias ou cociñando”. 

Así mesmo, os nacionalistas denun-
ciaron que se trata dunha estratexia 
que se enmarca politicamente no des-
potismo que caracteriza ao alcalde, 
negando información continuamente 
aos grupos da oposición e mesmo 
impedindo que os veciños poidan diri-
xirse a eles no concello.

Un proceso falto de 
transparencia para un 
PXOM a medida dos 
especuladores

O BNG fixo un rigoroso repaso pola 
historia do PXOM, unha historia que 
rematou na aprobación provisional 
do pasado venres.  Un proceso cheo 
de escuridades e falta de transparen-
cia que o voceiro municipal cualificou 
como “sainete”. Na súa intervención 
criticou que o PP nin sequera lles per-
mitiu ter un copia do PXOM que ían 
aprobar até unha semana antes da 
aprobación provisional.

“E agora xa sabemos por que” sina-
laron. Trátase dun PXOM que está 
pensado non para ordenar o munici-
pio, senón para apagar os lumes que 
o PP prendeu de forma moi turbia. 
Estamos ante un plan de urbanismo 
que fai que moitísimos veciños per-
dan cantidades inxentes de diñeiro  e 
o que é peor, nin sequera lles permitirá 
que se defendan xa que Agustín Re-
guera preferiu unha vez máis agradar 
aos seus xefes da Xunta que defender 
aos seus veciños. 

Manu Lourenzo concluiu sinalando 
que ”a proposta de Agustín Reguera 
é a dun urbanismo que nos condena 
a ter a ría contaminada, que non ver-
tebra o concello, que  está pensado 
para os especuladores e non para 
os veciños e que pretende afondar 
no modelo de vila dormitorio no que 
converteron  Soutomaior nos últimos 
anos.  

Mais xa non enganan a ninguén e por 
iso dende o BNG seguiremos loitando 
por un Soutomaior de tod@s, pensa-
do para os veciñ@s e con vida propia.

O BNG denunciou que o PXOM imposto por Agustín Reguera 
condea a Soutomaior a ser unha vila dormitorio 

Con este Plan serán 
moitos os veciños e 
veciñas que perderán 
inxentes cantidades 
de diñeiro
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