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O BNG insta á oposición a formar un goberno 
alternativo, se pretenden gobernar Pontevedra

PONTEVEDRA

O BNG leva 16 anos gobernando 
Pontevedra e o seu modelo urbano 
e de xestión municipal foi refrendado 
nas urnas hai seis meses cunha prác-
tica maioría absoluta. E o noso com-
promiso é cumprir o programa co que 
nos presentamos. 

En Pontevedra estamos desenvolve-
mento un modelo urbano premiado, 
que ten nas persoas o seu eixo fun-
damental de traballo. Este é o modelo 
que a oposición pon en cuestión.

O BNG seguirá a implementar medi-
das para que esta cidade continúe a 
ser un referente a nivel mundial. E nós 
non imos consentir que a oposición 
goberne de forma distinta aos nosos 
compromisos electorais e ao exitoso 
modelo que estamos a levar a cabo.

PP, PSOE, MAREA e 
CIUDADANOS poden 
presentar unha moción de 
censura se queren mudar  
o modelo de cidade

Mais se o que pretende PP, PSOE, 
Marea e Ciudadanos é gobernar té-
ñenno ben doado: entre todos teñen 
trece concelleiros -un máis que o 
BNG, polo tanto- e poden presentar 
unha moción de censura e facer un 
goberno alternativo con plantexamen-
tos alternativos porque teñen a maio-
ría social para facelo. Só teñen que 
poñerse de acordo. 

Mentres tanto o goberno municipal vai 
gobernar, que é a súa obriga, e non  o 
vai facer en contra dos plantexamen-
tos cos que fomos ás eleccións, cos 
que levamos gobernando todos es-
tes anos e que fixeron de Pontevedra 
unha cidade referente no mundo.

Obviamente imos seguir poñendo 
lombos adaptados á nosa cidade 
porque queremos que cumpran a 
normativa de accesibilidade, e que a 
velocidade 30 sexa real. Imos apostar 
pola compostaxe, e imos a construír a 
planta da Canicouva. 

Polo tanto, todo o que vaia contra o 
modelo que estamos a desenvolver, 
vai ter o voto en contra do BNG. E 
non hai posibilidade de que a oposi-
ción poida gobernar un concello, para 
iso teñen que ter un goberno alter-
nativo, con un proxecto alternativo e 
outro alcalde ou alcaldesa. Que lles 
quede claro.

Se non entenden iso, estaremos nun 
gran debate sistemático e de carácter 
parcial que no fondo é ir contra este 
goberno para impedir que goberne 
e obstruír a maquinaria municipal. E 
nós temos a obriga de gobernar e de 
intentar que a maquinaria municipal 
funcione o máis áxil posíbel. 

O obxectivo da oposición é 
obstaculizar a maquinaria 
municipal para que non se 
poida facer nada

Nós gobernamos con toda a humilda-
de do mundo, pero tamén con toda 
a seguridade de que estamos gober-
nando para unha maioría social. E se 
hai unha alternativa distinta que se 
poña sobre a mesa, pero non pode-
mos atascar a administración munici-
pal con cuestións formais.

As peticións da oposición non son 
máis que unha obstrución do funcio-
namento normal da administración 
municipal porque está demandando 
informes que si se fai estrictamente 
o cumprimento das súas peticións, 
atascarían de maneira improcedente 
a maquinaria municipal. 

Os concelleiros da oposición teñen 
acceso aos expedientes e o que 
teñen que facer é miralos, como fi-
xemos todos cando estábamos na 
oposición, desde a máis mínima fac-
tura da liquitación do orzamento até o 
expediente tramitado en calquera ser-
vizo, sempre e cando non obstruan 
o funcionamento do servizo, pero os 
funcionarios municipais están para 
traballar para os cidadáns e cidadás 
de Pontevedra e non para facer infor-
mes para a oposición que esa é labor 
da propia oposición.

No seu día tomamos  a decisión polí-
tica de facer de Pontevedra a cidade 
máis segura do Estado. E abofé que o 
estamos conseguindo.
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DEPUTACIÓN

“As rúas son un espazo de conviven-
cia e Pontevedra é un modelo”. Son 
palabras de Jorge Duarte Vázquez, 
concelleiro de mobilidade de San-
tiago, quen estivo hoxe no Concello 
cunha delegación de políticos e téc-
nicos municipais composteláns para 
coñecer polo miudo o modelo urbano 
da capital do Lérez.

O alcalde Miguel Fernández Lores 
deu a benvida a delegación da capi-
tal de Galiza e explicoulles os trazos 
do noso modelo urbano que fan de 
Pontevedra unha cidade de e para as 
persoas e os pasos dados para aca-
dar este obxectivo.

Sobre todo o alcalde Lores destacou 
que o modelo de Pontevedra é unha 
aposta política do BNG que parte da 
confianza nas nosas posibilidades 
como país e no interese por mellorar 
a vida das persoas fronte a un siste-
ma depredador.

A visita técnica

A continuación comezou unha xun-
tanza máis técnica e interactiva co 
director xeral da área de Urbanismo e 
Servizos Sociais de Pontevedra, Xosé 
Manuel Tato e o intendente principal 
da Policía Local, Daniel Macenlle.

Falaron xa polo miudo do modelo 
urbano e responderon ás dúbidas e 
inquedanzas dos composteláns, que 
andan na transformación urbana de 
Santiago con fin de retirar unha im-
portante cantidade de vehículos pri-
vados do centro e avanzar na recu-
peración de espazos públicos para 
devolverllos aos cidadáns.

Fernández Lores e Jorge Duarte coin-
cidiron en subliñar o camiño andando 
en Pontevedra, un modelo do que se 
poden extrapolar experiencias e fór-
mulas de mobilidade exitosas pero 
que non é trasladable na súa totalida-
de. “Cada quen ten que ver a súa rea-
lidade e adoptar un camiño propio”. 

A xornada rematou cun pequeno 
paseo pola cidade para ver “in situ” 
espazos de preferencia peonil e fór-
mulas de convivencia entre persoas, 
bicis e o chamado tráfico necesario 
(veciños e servizos).

Rubén Cela aposta polo 
modelo de Pontevedra

Na delegación santiaguesa figuraba 
tamén o noso compañeiro Rubén 
Cela, portavoz municipal do BNG, 
quen destacou o carácter avanzado 
do modelo de Pontevedra do que se 
mostrou un fondo coñecedor: “cada 
cidade ten que buscar o seu propio 
modelo, mais Pontevedra aplicou so-
lucións exportabeis a calquera cidade 
do mundo. A prioridade para os des-
prazamentos peonís, o respecto po-
las persoas con maiores dificuldades, 
a cidade pensada para as crianzas... 
deben ser obxectivos de todos os go-
bernos municipais”.

Por outra parte, Cela fixo fincapé na 
necesidade dun goberno nacionalis-
ta para desenvolver un modelo como 
o de Pontevedra porque non parte 
de solucións máxicas ou alleas, se-
nón que se centra en por en valor as 
principais características das aldeas, 
vilas e cidades da Galiza. Neste sen-
so destacou que “é moito o que po-
demos e debemos aprender do resto 
do mundo, mais sempre temos que 
adaptalo á nosa realidade”.

Rubén Cela tamén destacou para 
este boletín a valentía política de Lo-
res e o goberno do BNG en Ponteve-
dra e fixo fincapé no feito de que só 
grazas á participación democrática 
de todos os axentes sociais é posíbel 
desenvolver as solucións que aplicou 
o Bloque.

Santiago de Compostela mira para Pontevedra

O modelo de Pontevedra 
en Ferrol e Ourense

Pontevedra exemplo de 
mobilidade segura

O vindeiro luns, día 22, Pontevedra 
volverá a expor o seu modelo de cida-
de, esta vez nas cidades de Ourense e 
Ferrol. En Ourense a conferencia-co-
loquio está organizada polo “Foro La 
Región” e contará coa participación 
do alcalde, Miguel Anxo Fdez Lores, 
mentres na de Ferrol, organizada por 
Radio Voz, participará a Tenente de Al-
calde, Carme da Silva. 

O modelo Pontevedra protagonizou 
o curso sobre mobilidade segura na 
Escola Galega de Administración Pú-
blica, á que asistiron máis dun cento 
de persoas entre profesores, policias 
e membros da DXT.

Os camiños seguros están vencella-
dos a obxectivos como o fomento da 
autonomía persoal, a prevención da 
obesidade, a familiarización co entor-
no, a aprendizaxe da convivencia e o 
xogo. Daniel Macenlle reivindicou o 
xogo como un elemento esencial do 
desenvolvemento persoal e o xogo 
comunitario, na rúa e nas prazas da 
cidade, algo que é posíbel nunha ci-
dade peonalizada como Pontevedra.
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O BNG informa na Comisión de mobilidade

Cinco millóns de euros en investimentos nas parroquias
O concelleiro do Rural, o noso 
compañeiro Demetrio Gómez, 
informou á Comisión de Mobilidade, 
Infraestruturas, Obras e Servizos 
sobre as actuacións que se están a 
acometer, a piques de comezar e en 
proceso de tramitación administrativa 
nas distintas parroquias de 
Pontevedra.

Unhas actuacións que supoñen un 
investimento global de algo máis 
de cinco millóns de euros. Trátase 
tanto de intervencións de mellora da 
mobilidade e accesibilidade como de 
renovación ou dotación de servizos e 
equipamentos.

Entre as obras das que se informou, 
están en execución a mellora da 
accesibilidade en Filgueira, (Santo 
André de Xeve), A Ruibal (Salcedo) 
e mais a praza dos Praceres 
(Lourizán). Esta última cun carácter 
especial porque supón a mellora da 
accesibilidade peonil ao colexio e con 
ela, por tanto, a seguranza viaria e a 
estensión do modelo de Pontevedra 
ás parroquias.

Doutra banda, e en función das 
características metereolóxicas, están 
listas para comezar a mellora da 
accesibilidade en Sobral (Santo André 
de Xeve), que afonda na estensión do 
modelo ao núcleo de centralidade, e 
máis o acceso a Tomeza pola ponte 
da Condesa, a única entrada á 
parroquia de competencia municipal.

Por fin, están a piques de rematar 
a tramitación administrativa as 
rehabilitacións integrais do Cruceiro 
(Salcedo), A Piolla (Lérez), Sabarís 
(Campañó) e A Carballeira (Lourizán).

Na mesma altura está a tramitación 
das obras do núcleo de centralidade 
de Salcedo así como as obras para 
dotar de auga ao pavillón desta 
mesma parroquia e xa mesmo foi á 
Xunta de Goberno o saneamento de 
Mourente e Bora.

Na mesma comisión informouse dos 
proxectos para o Cabo (Lourizán) e o 
Novo Campo de Fútbol de Salcedo, 
de xeito que, arestora, hai máis de 
5.000.000€ en proxectos vivos nas 
parroquias de Pontevedra.

O Consello Parroquial de Salcedo tratou do estado de 
tramitación do Novo Campo de Fútbol de Herba Sintética 
nunha sesión aberta aos veciños e veciñas actualmente 
propietarios dos terreos nos que se vai ubicar a nova 
instalación deportiva.

Xa no ano 2014 a S.C.D.de Salcedo propuxo un predio 
de 14.500 metros pertencente a 26 propietarios e 
propietarias no que houbo que superar varios problemas 
até que en xaneiro deste ano 2016 estiveron reunidos os 
compromisos de venda de todos eles e elas para obter o 
espazo no que levantar o novo campo no mesmo centro 
do núcleo de centralidade parroquial.

De aquí para adiante é o Concello a quen lle toca traballar 
para facerse con este predio nun proceso de compra 
complexísimo do ponto de vista urbanístico, patrimonial e 
administrativo que debería completarse neste ano.

En calquera caso deben cumprirse dúas condicións 
imprescindíbeis para esa compra: que os informes 
patrimoniais sexan positivos e non exista ningunha nova 
inscrición rupestre e que tas as persoas con propiedades 
na zona accedan á venda de xeito simultáneo.

A construcción dunha rede de campos de fútbol nas 
parroquias é un obxectivo prioritario do BNG neste 
mandato para dar servizo a toda a veciñanza de 
Pontevedra. Para levar adiante este proxecto contamos co 
apoio da Deputación, con quen xa se asinou un protocolo 
que recolle este asunto.

PONTEVEDRA

Salcedo contará cun novo campo de fútbol 
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A veciñanza do bairro do Cabo, en Lourizán, e o Concello 
de Pontevedra poñen en marcha a recuperación integral 
do bairro mariñeiro do Cabo, un proxecto co que se vai 
optar a unha subvención económica do Grupo de Acción 
Costeira no que por primeira vez estamos integrados.

O proxecto construtivo foi elaborado coa participación da 
veciñanza, que propuxo en asemblea un programa coas 
necesidades da zona e, deste xeito, as obras van supor a 
peonalización completa (co mesmo modelo que no centro 
histórico) e a eliminación de barreiras en todas as rúas

Asemade preténdese atender tamén atender á recuperación 
patrimonial e á posta en valor do lugar. Para isto vaise partir 
dos traballos municipais de recolla da toponimia que as 
veciñas e veciños van completar. O peirao das señoritas, a 
ribeira das mariscadoras, o ponto de control, o paseo polo 
muro do “hotel”, etc son elementos que se terán en conta 
nesta recuperación patrimonial.

A mellora dos Praceres
A recuperación do Cabo insírese 
dentro dun proxecto maior que 
abrangue practicamente toda a 
zona dos Praceres e que conta cun 
orzamento de máis de 200.000€.

Xa informamos noutros boletíns da 
mellora da accesibilidade peonil ao 
colexio e tamén á Praia do Cabo, 
mais agora alargamos a proposta coa 
mellora dos accesos peonil e rodado 
á pasarela sobre a autovía, un paso 
imprescindíbel para as mariscadoras 
e, polo tanto, para a industria do mar 

en Pontevedra.

Esta nova actuación inclúe a 
pavimentación da rúa do Areal e 
a xeración dunha nova senda até 
a pasarela a través dos alboios no 
que as mariscadoras gardan a súa 
ferramenta.

Peirao das Señoritas 

Paseo polo muro do “hotel” 
Elimiranse todas as 
barreiras arquitectónicas

Lourizán: 
En marcha a recuperación integral do bairro mariñeiro do Cabo
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A Xunta de Goberno Local aprobou 
o inicio da licitación do proxecto de 
saneamento da parroquia de Mou-
rente e Bora nos lugares de O Pazo, 
Carabelos, Eirós (todos eles en 
Mourente) e Leirados (Bora), arredor 
de cinco quilómetros de tubaxes se-
guindo a estrada de Ourense N-541 
entre os quilómetros 88, 89 e 90, 
para dar servizo a 160 vivendas.

O proxecto, valorado en 987.982,53 
euros e cun un prazo de execución 
de 9 meses, recolle as obras nece-
sarias para conducir as augas verti-
das nos lugares do Pazo, Carabelos, 
Eirós e Leirados, as súas conexións 
coa rede existente até facelas che-
gar á planta depuradora situada en 
Praceres. Son 5.000 metros lineais 
de tubaxes, á que se sumará unha 
rede de recollida de augas pluviais 
de 852 metros lineais, tamén na es-
trada de Ourense.

Con este proxecto a parroquia de 
Mourente tería practicamente com-
pleto o saneamento, e viríase a su-
mar ao 83% do rural pontevedrés 
que xa dispón de alcantarillado, 
especialmente todas aquelas parro-
quias e núcleos próximos ao centro 
urbano: Lérez, Marcón, Tomeza, 
Lourizán, Salcedo e Mourente.

Segundo explicou Raimundo Gon-
zález, o proxecto inclúe a posibilida-
de de realizar dúas melloras: a ins-
talación da rede de abastecemento 
neste ámbito, e tamén completar o 
saneamento ao núcleo de Leirados.

A previsión do Goberno Local é que 
este proxecto estea rematado este 
ano.

Mourente e Bora: 
A Xunta de Goberno aproba a licitación do saneamento 
do Pazo, Carabelos, Eirós e Leirados 

PONTEVEDRA

O traballo do Concello nas parroquias non se limi-
ta ás obras, senón que é moito máis amplo.

A Festa da Orella de Lérez é un evento consoli-
dado que organiza a Asociación de Veciños San 
Bieito de Lérez con quen colabora o goberno mu-
nicipal.

A cita é o domingo, 21 de febreiro, a partir das 
12.30 horas no aparcamento da igrexa de Lérez, 
e a asociación de veciños  porá a disposición das 
persoas que asistan 250 quilos de orella, arredor 
de 600-700 racións á feira, en empanada, doce… 
haberá orella para todos os gustos.

Os prezos serán os mesmos do pasado ano: ca-
zola de orella, 5 euros; empanada, 3 euros; orella 
doce, 0,50 euros a unidade; churrasco, 6 euros 
e lotes (orella, churrasco, empanada, orella doce, 
pan, bebida e café), 15 euros.

O éxito da Festa da Orella supón a consolidación 
dunha aposta dos veciños e veciñas de Lérez que 
comezou hai 10 anos co fin de dinamizar a pa-
rroquia.

Lérez
Festa da Orella
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O alcalde de Pontevedra, Miguel 
Fernández Lores, recolle o venres 
19 de febreiro en Madrid un novo 
premio para a cidade, outorgado 
neste caso pola Real Federación 
Española de Taekwondo.Trátase do 
Premio nacional á dirección xeral 
de deportes ou organismo oficial-
que máis colaborou co taekwondo 
no 2015, ano no que se celebrou o 
Open de España de taekwondo en 
Pontevedra.

A entrega será no transcurso da 
Gala Premios Nacionais 2015, no 
Salón Goyneche doComité Olímpico 
Español (COE).

“É un novo premio que constata a 
aposta que fai Pontevedra polo de-
porte, neste caso do deporte de com-
petición e élite” subliña o alcalde Pon-
tevedra vai máis alá e aposta “polo 
deporte en todos os eidos: olímpico, 
de base, organización de eventos in-
ternacionais… unha aposta que con-
tribúe á dinamización da cidade e que 
ten que ver moito co seu modelo ur-
bano, recoñecido internacionalmente, 
entre outras cousas por definir unha 
cidade saudábel, accesíbel e pensa-
do para as persoas”.

Pontevedra é a provincia que ten 
máis deportistas e clubs de tae-
kwondo e algúns tan importantes 

como o Mace Sport, con sede na 
cidade e que conta entre os seus 
moitos galardóns o Premio Nacional 
de Promoción do Taekwondo.

A Federación española de Taekwondo premia 
a Pontevedra polo apoio a este deporte

A Xunta de Goberno aprobou o inicio proceso de 
licitación da substitución da cuberta do Pavillón 
Municipal de Deportes para resolver os problemas 
de pingueiras dentro do pavillón e recuperar a anti-
ga cuberta proxectada por Alejandro de la Sota no 
ano 1964.

Este proxecto ten un orzamento de 690.792,47 
euros cos que a “solución adoptada consiste, ba-
sicamente, na eliminación dos faldóns en forma de 
dente de serra e estrutura metálica suplementaria 
que se executara na reforma da década dos anos 
80”.

Posteriormente, sobre a estrutura metálica realiza-
da orixinalmente, colocarase a estrutura secundaria 
de apoio e a nova cuberta formada por unha cuber-
ta sándwich realizada in situ.

Ademais da cuberta, procederase ao cambio dos 
canalóns perimetrais e reparación de pezas espe-
cias nas baixantes de evacuación de augas plu-

viais. Co obxecto de facilitar a limpeza e mante-
mento futuro, pensouse na instalación dunha liña 
de vida permanente e a colocación dunha escada 
metálica que permita en calquera momento o acce-
so a cuberta dun xeito seguro.

O prazo de execución das obras é de 2 meses, 
pero antes da súa instalación será preciso fabricar 
a cuberta. Anxos Riveiro explicou que o obxectivo 
é facer a substitución da cuberta na tempada do 
verán, para que non afecte ás competicións depor-
tivas que se celebran no pavillón.

A reforma do pavillón dos deportes eliminará as pingueiras 
e recuperará  a antiga cuberta proxectada por de la Sota

PONTEVEDRA
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Mais un ano, Pontevedra vai acoller os 
Premios Martín Códax para a música 
galega que van ter importantes novi-
dades coa incorporación de premios 
para a música vogal e máis para as 
salas que programan música ao vivo.

A nosa compañeira, a concelleira de 
Cultura Anxos Riveiro, asegurou que 
“os Premios Martín Códax da Música 
son o mellor escaparate da enorme e 
diversa produción musical que se fai 
en Galiza e estamos moi orgullosos 
porque ter na nosa cidade un even-
to que saque todo isto á luz é algo 
incríbel”.

Anxos agradeceu á organización, 
a asociación Músicos ao Vivo, que 
pensasen en Pontevedra para aco-
ller a gala, prevista para o 28 de abril, 

dos premios e indicou que “durante 
os días previos a gala, Pontevedra 
vai ser pura música” coa celebración 
dun encontro profesional de música, 
actuacións musicais en espazos pú-
blicos da cidade e unha campaña de 
música nos comercios.

Este ano convócanse 16 categorías 
musicais: Pop e Indie / Rock / Blues, 
Funk e Soul / Metal / Canción de 
Autor / Hip Hop e Músicas Urbanas 
/ Reggae, Ska e Mestizaxe / Electró-
nica / Música Clásica e Contemporá-
nea / Jazz e Músicas Improvisadas / 
Música Tradicional Galega / Folque / 
Músicas do Mundo (Flamenco, MPB, 
Músicas Balcánicas..) / Música Infantil 
/ Orquestras, Grupos e Músicas de 
Verbena / Coros e Música Vocal.

Bermejo, o voceiro da MAV, desta-
cou que “este é un dos proxectos 
con máis potencial de crecemento de 
todo o panorama cultural galego por-
que agrupa a un sector cada vez máis 
amplo, emerxente e talentoso”, pos-
to que pode presentarse todo aquel 
proxecto musical galego que estea 
vixente e en activo no ano 2014

Música galega
Pontevedra acolle os Premios Martin Códax

PONTEVEDRA

Novo obradoiro de poesía 
organizado pola Asociación de 
Escritores en Lingua Galega
A educación literaria debe animar non só a ler textos literarios 
e reflexionar sobre eles, senón tamén a escribilos, un obxecti-
vo ao que podemos chegar mediante o xogo e a descuberta 
da nosa creatividade. Seguros desta realidade, a Asociación 
de Escirtoras/es en Lingua Galega (AELG) organiza, en cola-
boración coa Concellería de Cultura, un obradoiro de creación 
literaria: O poema é un animal escondido.

O obradoiro estará a cargo do profesor de lingua e literatura 
galega e poeta Carlos Negro e contará cunha sesión de ma-
labarismo creativo a cargo do poeta e artista plástico Baldo 
Ramos. Terá doce sesións que comezarán o 27 de febreiro e 
desenvolveranse sempre en sábados, en horario de 11.00 a 
13.00 horas.

Queda aberto o prazo de inscrición, que é gratuíta, en inscri-
cions@pontevedra.eu Ofértanse 25 prazas e o único requisito 
é ter máis de 16 anos.

Non é a primeira vez que a AELG e a Concellería de Cultura 
colaboran na organización dun obradoiro de creación literario, 
o pasado ano fixéronse dous que estiveron a cargo da escrito-
ra Ledicia Costas, última Premio Nacional de Literatura Infantil 
e Xuvenil e o novelista e poeta Marcos Calveiro.

Coa unanimidade do xurado. O humorista 
gráfico Luís Davila e Migallas Teatro recibi-
rán o próximo 26 de febreiro, no Pazo de 
Mugartegui, o Premio Xoán Manuel Pintos 
2016 en recoñecemento o seu labor de im-
pulso da lingua galega.

O xurado outorgoulle a Luís Davila o premio 
ao labor desenvolto desde a última edición 
“pola súa enorme capacidade de comuni-
cación do seu traballo que consegue ache-
gaer diariamente a lingua galega de maneira 
normalizada a todos os ámbitos sociais e 
ao público de todas as idades”. Pola súa 
banda o premio a Migallas Teatro recoñece 
o seu traballo de xeito continuado ao longo 
de toda a traxectoria, máis de vinte anos de 
traballo “para facer normal o uso da lingua 
galega en todo tipo de artes escénicas diri-
xidas ao público infantil e familiar, onde resi-
de o futuro da lingua”.

Luís Davila e Migallas 
Teatro, premios Xoán 
Manuel Pintos 2016
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O Pazo da Cultura acollerá o vindei-
ro sábado 20 de febreiro, desde as 
10 da mañá e ao longo de todo o 
día, a primeira fase de zona do Club 
de Debate. Participarán sete equi-
pos, en total 62 estudantes de 3º e 
4º de ESO e 1º de Bacharelato dos 
IES Luís Seoane, Valle Inclán, Nº 1 
do Carballiño, Poio, Ponte Caldelas 
e do IES Sánchez Cantón, que ins-
cribiu dous equipos.

Cada equipo participará en dous 
debates; nun defenderán argumen-
tos a favor e noutro argumentos 
en contra do tema Nacer muller é 
vivir en desigualdade.

O Club de Debate é un programa que 
organizan o Concello de Pontevedra 
e dez concellos máis, a través 
das concellarías de Normalización 
Lingüística co fin de promover o uso 

da lingua galega entre a mocidade. 
Este ano, o Concello de Pontevedra 
e o Concello do Carballiño colabo-
ran na organización da fase elimina-
toria que se desenvolverá na nosa 
cidade.

O equipo clasificado en primeiro 
lugar recibirá un vale de 500 euros 
para mercar libros e/ou banda dese-
ñada en galego, un exemplar de 
Sempre en Galiza, de Castelao para 
ter exposto no IES até o vindeiro 
Club de Debate) e o acceso á final. 
O segundo clasificado recibirá un 
vale de 300 euros para mercar libros 
e/ou banda deseñada en galego e o 
acceso á final.

Na final en Pontevedra participarán 
equipos de dez dos once concellos 
organizadores,que se agrupan en 
catro zonas clasificatorias. A primeira 

será este sábado, entre Pontevedra 
e O Carballiño. Seguirán a eliminato-
ria da Coruña; a de Carballo, Ferrol 
e Narón e rematará coa de Ames, 
Negreira, e Teo. Os dous equipos 
mellor clasificados en cada unha 
destas eliminatorias participarán na 
final en Pontevedra, o sábado 30 
de abril, co tema En galego hai un 
mundo de cousas boas.

Clube de debate: unha iniciativa para promover o 
uso do noso idioma entre a mocidade

PONTEVEDRA

A Concellaría de Benestar Social Municipal en cola-
boración coa asociación Rexudir, porá en marcha un 
centro de día para as persoas sen fogar no concello 
de Pontevedra. A concelleira responsábel do depar-
tamento, Carmen Fouces explicou que durante a 
noite este colectivo non ten demasiados problemas 
dado que existen dous albergues na cidade que 
dan cumprida conta da demanda deste servizo, e 
no caso de condicións meteorolóxicas extremas, o 
Concello habilita un concerto con hostales da cida-
de para aloxar aos indixentes.

Pero si está detectado un problema durante o día, 
que palía as instalacións de Rexudir na rúa Cruz 
Vermella, pero que agora o Concello quere comple-
tar con outros servizos.

Trátase de alugar un baixo na cidade -ben ampliar 
o propio de Rexudir, ou ben alugar un máis grande- 
que ofreza duchas, baño, roupeiro, lavandería, unha 
pequena cociña, sala de lectura, de estar… para 
dar cobixo durante o día aos indixentes. Ademais 
disporán de asesoramento xurídico porque en moi-

tos casos son persoas con condutas adictivas que 
rematan en procesos xudiciais; tamén educadores 
sociais, en concreto, educadores de rúa co obxecti-
vo de detectar aqueles casos de persoas que quei-
ran deixar este estilo de vida e poder incorporalos á 
sociedade; e apoio psicolóxico.

Aínda que a situación do baixo aínda está por deter-
minar, a Concellaría pretende que sexa máis amplo 
que o de Rexurdir. O Concello conveniaría con esta 
asociación para que se faga cargo do mantemento 
desta instalación a través dunha subvención de 
15.000 euros anuais, que poderá incrementar co 
paso dos anos.

Na actualidade están na rúa arredor de 30 persoas 
(cos transeúntes incluídos) e arredor de 15-18 os 
que están fixos en  Pontevedra.

A concelleira, Carmen Fouces confía en que esta 
instalación estea operativa no prazo de dous meses. 

Benestar Social e Rexurdir criarán un 
Centro de Día para persoas sen fogar na cidade
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Despois dos temporais
Pontevedra celebra esta fin de semana o entroido
As pasadas semanas foron os adversos meteorolóxicos 
(intensas chuvias e fortes ventos), nesta ocasión será 
as citas festivas as que non dean tregua á cidade. A 
fin de semana os aprazados eventos do Entroido – XXI 
Mostra da Parodia, desfile de Entroido, honras 
fúnebres e incineración de Ravachol e o desfile de 
Monte Porreiro- compartirán protagonismo con dúas 
festas gastronómicas: a X Festa da Orella de Lérez e 
a Festa da Zorza de Monte Porreiro.

O desfile do Entroido percorrerá mañá as rúas da cidade 
tras dous aprazamentos por mor de adversos meteoro-
lóxicos. A terceira vai. Comparsas, grupos de amigos e 
xente a título individual participarán no desfile, un dos 
espectáculos máis concorridos e coloristas dunhas fes-
tas rendidas a retranca e o bo humor.

O Entroido pontevedrés gózase na rúa, e as rúas e a 
idade volverá a encherse na tarde-noite de persoas que 
acudirán ao relatorio, honras fúnebres e incineración do 
loro Ravachol. Horas antes, os veciños e veciñas de 
Monte Porreiro gozarán do seu desfile polas rúas do 
barrio.

PONTEVEDRA

Xornadas de entroido
O Entroido é retranca e diversión e tamén é 
cultura. Co fin de profundar na súa historia, nas 
semellanzas e na pluralidade dos entroidos tradi-
cionais e nos segredos dos seus ritos chegan as 
IV Xornadas sobre o Entroido de Galiza.

O Entroido é retranca e diversión e tamén é 
cultura. Co fin de profundar na súa historia, nas 
semellanzas e na pluralidade dos entroidos tradi-
cionais e nos segredos dos seus ritos chegan as 
IV Xornadas sobre o Entroido de Galiza.

PROGRAMA

Venres, 19 de febreiro
18.30 horas. Apertura das xornadas

18.45 horas. Conferencia de Anxos Rosales 
e Rafael Quintiá, “O Entroido tradicional de 
Xermade”

19.30 horas. Conferencia de Lois Pardo, “O 
proxecto de recuperación da Pita de Eiroás: 
Autenticidade e creación”

20.15 horas. Conferencia de Xosé Manuel 
Seixas, “Tipoloxía e construción das másca-
ras do Entroido galego”.

Sábado, 20 de febreiro
18.30 horas. Conferencia de Damián Otero, “O 
Carnaval de Hío dende dentro: unha aposta 
pola tradición”

19.15 horas. Conferencia de José Rodríguez 
Cruz, “O Entroido da Raia”

20.00 horas. Conferencia de Miguel Alonso, 
“Máscara, identidade e transformación”

21.00 horas. Mesa redonda e coloquio
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O Consello da Muller de Pontevedra acordou unha 
programación de actos para celebrar o Día da Muller o 
vindeiro 8 de marzo.

Segundo explicou a concelleira de Igualdade, Carmen 
Fouces, o Consello acordou traballar as conquistas 
feministas para explicar que as loitas polos dereitos con-
quistas serven, que os dereitos non son un agasallo e 
debemos defendelos porque están en perigo.

Seguindo estas premisas, o Consello traballará en tres 
liñas. 

Na primeira delas, o ámbito escolar, o Consello da Muller 
solicitou a colaboración de todo o alumnado dos colexios 
de Primaria e Secundaria, para traballar no proxecto 
“Crea 8M” que consiste en recoller información, foto-
grafías ou a creación de textos (microrrelatos, twitters…) 
sobre as conquistas feministas. O resultado de todo este 
traballo plasmarase nunha exposición de rúa e tamén 
nunha páxina de facebook que recollerá toda a docu-
mentación do proxecto. 

As outras dúas liñas de traballo, cidadanía e reflexión, 
desenvolveranse durante a semana do 8 de marzo, e 
concretaranse nunha sesión do Cine club que será o 
propio martes 8, así como a presentación de libros, con-
ferencias, debates, e outros actos culturais. 

O Consello da muller prepara o 8 de marzo

Acto en memoria 
de Lois Obelleiro
O vindeiro domingo día 21 de 
febreiro, ás 12 da mañá no 
cemiterio de Arcade, o BNG 
celebra un acto en memo-
ria do noso compañeiro Lois 
Obelleiro no cabodano do seu 
pasamento.

PONTEVEDRA / SOUTOMAIOR / POIO

Poio
I Liga de Tenis Senior 
Está aberto o período de inscrición para parti-
cipar na Liga de Tenis Senior 2016 Concello de 
Poio, que organiza a Concellería de Deportes.

Esta Liga, comezará no mes de marzo ( sába-
dos e domingos) e disputaráse no Complexo 
Deportivo de Monte Baldío de Raxó. Estas 
pistas municipais foron acondicionadas recen-
temente, entre outros obxetivos, para albergar 
distintas competicións, tanto para deportistas 
seniors como para aqueles alumnos-as das 
Escolas Deportivas de Poio.

A intención da Concellería de Deportes é pór 
en valor a zona de Monte Baldio creando activi-
dade e novos usuarios no uso das instalacións 
deportivas a fin de poder fomentar deporte e 
promocionar instalacións.

Todos os interesados e interesadas,  deberán 
enviar un e-mail a deportes@concellopoio.org, 
facendo constar nome, apelidos, nº licenza 
federativa.

Maís información , no tfno: 685 18 88 38



http://www.pontevedra.gal/publicacions/Entroido-2016/files/assets/basic-html/index.html#1

