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CONTRACAPA
Coloquio con Hassanna Aalia, 
activista e refuxiado saharaui sobre 
a situación do Sahara, organizado 
por Galiza Nova

O Pleno terá lugar o Luns 9 ás 12 da mañá
O PP e socios presentan 
moción de censura en Pontecesures 
A dereita española só sabe actuar en 
política dun xeito: caciqueando. Isto é  o 
que estamos a ver en Pontecesures: un PP 
desesperado logo de non acadar a alcaldía 
da nosa vila máis unha vez non agardou 
nadiña,  remexeu Roma con Santiago até 
que convenceu algún “galleguista” e algún 
“independente” para arrebatar a alcaldía ao 
BNG e a Cecilia Tarela.

En realidade, nesta moción de censura 
xóganse varias partidas ao mesmo tempo. 
A primeira, interna no Partido Popular: 
despois da perda da Deputación e do 
congreso provincial, as forzas están a 
reubicarse e, nese contexto, o Sr. Seage 
vai oferecer unha peza de caza maior, a 
alcaldía de Pontecesures, polo que poida 
pasar despois das eleicións.

A segunda, desgrazadamente, tamén 
non ten nada a ver con mellorar a vida 
dos nosos conveciños e conveciñas: os 
señores Souto e Castro, cunha enemizade 
manifesta (e por veces escandalosa) están 
a facer puntos para reubicárense no novo 
mapa político provincial en vista de que os 

seus proxectos de partido non teñen futuro 
político ningún.

Como se ve, o interese polas veciñas e 
veciños de Pontecesures é nulo. Boa proba 
disto que acabamos de dicer é a completa 
ausencia de programa: fartáronse, dende 
que goberna o BNG, de augurar toda 
caste de males e parecía que habían caer 
sobre nós as sete pragas de Exipto. Agora 
vese que fronte aos proxectos en marcha 
non teñen nada que ofrecer.

Iso sí, agora non imos ter unha Concellaría 
de Obras: IMOS TER DÚAS, unha para 
cada socio do PP, Souto e Castro, Castro e 
Souto, porque está claro o que lles interesa. 
E que iso que lles importa non somos as 
veciñas e veciños de Pontecesures, tamén 
está claro.

O vindeiro día nove vai consumarse a traizón 
á democracia e máis a Pontecesures. Nós 
imos ir coa cabeza ben alta e convocamos 
ao noso pobo para acompañarnos  coa 
súa dignidade.
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A Xunta de Galiza retoma o proxecto de ampliación do 
Hospital Montecelo, segundo declaración do consellei-
ro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, que se ache-
garon ao Concello de Pontevedra para presentar a súa 
proposta tanto ao Goberno Local como aos grupos da 
oposición.

Nunha comparecencia posterior, o conselleiro explicou 
que fai uns meses abriu un proceso de diálogo cos dis-
tintos axentes implicados neste proceso: Concello, sec-
tor sanitario, sindicatos, asociacións de veciños, comu-
neros de montes para pulsar o sentir destes colectivos. 
E detectou un rechazo frontal e unánime ao proxecto de 
Monte Carrasco.

O conselleiro asegurou que unha vez que exista consen-
so sobre a ampliación de Montecelo, a Xunta de Galicia 
aparcará o proxecto do hospital de Monte Carrasco.

No Concello houbo boa sintonía coa decisión de apar-
car Monte Carrasco e retomar o proxecto de Montecelo. 
Aínda sen ter demasiados datos sobre a mesa -porque 
iso sería parte doutro proceso da negociación- si se deu 
a coñecer que o novo Hospital se construiríapara a parte 
de atrás de Montecelo, sería de agudos e se deixaría o 
actual edificio para outras especialidades como cirurxía 
ambulatoria, corta estancia, hospital de día… aínda que 
todos os servizos sanitarios estarían por definir.

O conselleiro comprometeuse a ter unha segunda re-
unión co alcalde nos vindeiros días, para ir pechando 
esta aposta e tamén por ir concretando compromisos 
xa adiantados polo alcalde como a colaboración do 
Concello na urbanización do entorno e, incluso, da De-
putación na rede viaria.

Porase fin deste xeito á absurda pretensión do PP de 
construir un hospital privado en Monte Carrasco.

O PP perdeu sete anos importantísimos pola súa arro-
gancia, a súa miopía política e polo seu desprezo á 
vontade reiteradamente manifesta da sociedade ponte-
vedresa de rexeitar Montecarrasco e apostar pola am-
pliación do actual Montecelo.

Despois de 7 anos mareando 
a perdiz, a Xunta retoma a 
ampliación de Montecelo

PONTEVEDRA

O Concello de Pontevedra aco-
meterá, neste ano 2016, varias 
reformas e obras de rehabili-
tación no casco histórico e en 
Estribela a conta dos ARI. Estes 
fondos europeos teñen dúas li-
ñas de subvención: unha para 
actuacións privadas (rehabilita-
ción de inmobles) e outras para 
intervencións públicas.

A Xunta de Goberno Local deu 
luz verde á reforma integral das 
rúas Tristán de Montenegro e 
Pratería Vella, as dúas no cas-
co histórico da cidade. Ademais 
tamén se mellorará o peche 
do xacemento arqueolóxico de 
Valentín García Escudero. Polo 
que respecta ao barrio de Es-
tribela faranse obras de mellora 
na rúa do Mercado e actuacións 
pendentes e complementarias 
en Marqués de Valterra.

O portavoz do Goberno Local, 
Raimundo González Carballo, 
explicou que nas dúas rúas da 
zona monumental a reforma in-
tegral inclúe a rehabilitación da 
rúa “por enriba e por abaixo e 
dicir meteranse servizos novos”. 
Estas actuacións terán un cus-

te de 88.643 euros no caso da 
rúa Tristán de Montenegro e de 
92.653 euros no casa da Prate-
ría Vella.

A instalación dun peche axei-
tado arredor do xacemento na 
praza de Valentín García Escu-
dero ten como obxectivos pór 
en valor os restos arqueolóxicos 
sacados á luz hai unha década 
e mellorar un espazo público 
recuperado para á veciñanza. 
Esta actuación ten un custe pre-
visto de 44.000 euros.

As inversións aprobadas pola 
Xunta de Goberno Local para 
o barrio de Estribela son de 
24.800 euros para a rúa do Mer-
cado e de 31.250 euros paras 
as melloras pendentes en Mar-
qués de Valterra.

290.000 € para espazos públicos 
do Centro Histórico e Estribela

Adxudicada a reforma de Javier Puig
A Xunta de Goberno ven de adxudicar as obras de reforma da rúa 
José Millán por 240.000 euros. O portavoz do Goberno explicou 
que o proxecto saíra a licitación por 285.989,39 euros polo que a 
oferta da empresa seleccionada supón unha rebaixa do 15%. 

A adxudicataria Covsa asumirá a 
execución da mellora da intersección 
das rías José Millán, Benito Corbal, 
Loureiro Crespo e Cobían Areal e 
a instalación dunha marquesina, 
actuacións valoradas en 6.400 e 
14.246 euros respectivamente.

A proxecto de reforma da rúa José Mullán contempla un tratamento 
de bandas segregadas, cunha distinción física de materiais entre os 
distintos usos. Os tráficos peonís estarán priorizados fronte ós trá-
ficos rodados, e contempla a substitución e instalación de servizos 
como o abastecemento de auga potable, sumidoiros, gas, alumea-
do, telefonía, fibra óptica, etc.
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A Axencia Galega de Infraestruturas da Consellería de In-
fraestruturas e Vivenda solicitou ao   Concello   de   Pon-
tevedra   propostas,   proxectos   e   suxestións,   no   
marco   do   seu anunciado   Plan   para   a   Promoción   
de   Sendas   Peonís   e   Ciclistas   nas   estradas   de
titularidade autonómica.

Trátase   dunha   oferta   que   ten   un   máis   que   evi-
dente   cheiro   a   fume   electoral   dentro   da campaña 
que ten iniciada o Partido Popular por toda Galiza, mais 
non vai ser por iso que o Concello de Pontevedra deixe 
de facer os deberes.

Até sete proxectos remitiulle o Concello tomando como 
base as necesidades apuntadas nos   traballos   recolli-
dos   na   M-4,   que   xa   no   2006   definiu   as   necesi-
dades   viarias   de Pontevedra,   e   outros   documentos   
como   o   Plan   de   Tráfico   do   ano   2011   ou   mesmo   

ademanda   sobre   a   variante   de  Alba   e   o   proxecto   
de   beirarrúas  para   a   PO532   a   Ponte Caldelas. 

En calquera caso, a base da proposta do Concello é a 
filosofía que impregna o modelo urbano de Pontevedra 
e máis o interese do BNG por estendelo a todas as pa-
rrqouias.

Por iso o noso compañeiro Demetrio Gómez subliñou 
que as propostas que pon enriba de mesa  o  Concello   
de  Pontevedra   para  mellorar a  mobilidade  e  segu-
ranza  nas  estradas autonómicas que cruzan o termo 
municipal están vencelladas a potenciación dos núcleos
de centralidade nas parroquias, á necesidade de garantir 
seguridade das persoas e son demandas veciñais.

As actuacións propostas no informe técnico do Concello 
afectan ás seguintes estradas:

O Goberno municipal demanda calmar o tráfico e 
coidar ás personas nas estradas competencia da Xunta

PO-546. Pontevedra (Fernández Ladreda) – Marín 
(PO-551): Demándase un  tratamento urbano   idén-
tico con calmado de tráfico e potenciación   dos cir-
cuítos peonís para Rosalía de Castro, Os Praceres 
e Estribela. Tampouco se esquece a necesidade de 
potenciar os usos ciclistas agora prohibidos.

PO-224 Contorna do colexio de Xeve, no cruzamen-
to coa PO-223 e na entrada da parroquia de Santa 
María de Xeve: Demándase medidas de calmado   
de   tráfico que garantan a seguridade viaria.

PO 542. Ponte Bora (N-541) – O Pino (N-550): Hai  
que continuar as beirarrúas dende Vila  Franca  á  
Hermida  e  potenciar o núcleo  de centralidade de 
Marcón entre a Casa Parroquial, o Cemiterio e a 
escola.

PO-224. Ponte Bora (N-541) – San Antoniño (N-550): 
A unión das Sendas do Lérez e do Almofrei vai pre-
cisar un importante calmado de tráfico.
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PO-223. Pontevedra (N-550)- Campo Lameiro (PO-
222): Precisa actuacións de diferente tipo segundo 
a presión edificatoria e, sobre todo, no treito entre 
a Casa da Cultura e o Centro de Saúde de Lérez, no 
que compre adoptar medidas similares ao resto da 
cidade: limitación da velocidade a 30 km/h., amplia-
ción de beirarrúas e do número de pasos de peóns, 
e sobreelevación dos mesmos.

PO-531. Pontevedra – Baión (N-640): A ponte da 
Barca é a única vía de comunicación peonil entre 
os concellos de Pontevedra e Poio, con graves pro-
blemas de mobilidade peonil -especialmente para 
persoas con discapacidade- e ciclista, que compre 
mellorar.

Na estrada de Vilagarcía, dada a importante conso-
lidación de usos residenciais, industria escaparate 
e comercio, e servizos ao longo deste treito debe-
rían adoptarse medidas encamiñadas ao calmado 
do tráfico e a facilitar a mobilidade peonil ao longo 
do mesmo

PO-225. Alba (N550)—San Caetano (PO-531): A 
estrada de Alba ten unha grande cárrega de trá-
fico pesado combinada co Camiño de Santiago, 
o que xera grande sensación de inseguridade. O 
Concello xa propuxo en 2009 a construción dunha 
variante a esta estrada e a cesión da PO-225 ao 
Concello

PO-532. Pontevedra (avenida de Lugo) – Pon-
te Caldelas (PO-255): Xa no 2009, o Concello de 
Pontevedra solicitou a construcción de beirarrúas 
até a rotonda da Ermida e agora engádese a ne-
cesidade de continuar até o final deste lugar de 
Marcón.

PONTEVEDRA
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A Concellaría de Promoción da Cidade 
presentou a Guía do comercio local de 
Pontevedra, unha iniciativa enmarcada 
dentro da campaña Pontevedra, Capi-
tal Shopping que potencia o pequeno e 
mediano comercio xa que os consumido-
res dispoñen das mellores oportunidades 
para realizar as compras, ao considerarse 
toda a cidade como un grande centro co-
mercial.

A guía presentada engloba a grande di-
versidade de propostas comerciais da 
cidade. A publicación divide o grande 
centro comercial urbano en cinco zonas: 
Casco vello, San Antoniño, Centro, Cam-
polongo e Eduardo Pondal, onde a través 
dun mapa ao que se aplica a filosofía do 
metrominuto, aparecen as diferentes pro-
postas comerciais comprendidas nese 
espazo.

Así mesmo, esta guía compleméntase 
cunha páxina web e unha app gratuíta, 
onde se agrupan todos os comercios lo-
cais.

A concelleira Anabel Gulías explicou na 
presentación que este é o primeiro paso 
para facer unha guía completa de todo o 
comercio da cidade, polo que se irán fa-
cendo sucesivas reedicións completando 
a información.

Pontevedra Capital Shopping é un 
proxecto impulsado pola Concellaría de 
Promoción da Cidade do Concello de 
Pontevedra para reforzar a capacidade 
de atracción da capital da provincia como 
área comercial urbana.

Capital Shopping completa 
a súa oferta cunha guía 
coa diversidade comercial 
da cidade

Dar a a coñecer intérpretes e grupos de música de distintos estilos e ache-
gar ao público unha ampla oferta de música de calidade, feita en galego e 
en directo, tanto en locais pechados como en prazas, rúas e xardíns. Con 
este obxectivo chega unha nova edición do Galegote Rock, un programa 
de música en directo promovido pola Concellaría de Normalización Lin-
güística do Concello de Pontevedra e por Pontevedra ao Vivo.

Este ano o Galegote incorpora varias novidades: sesións infantís na praza 
da Pedreira, que ofrecerán xogos e espectáculos para toda a familia o 
sábado 14 pola mañá e pola tarde e o seu achegamento ao programa Sé-
tima Feira, a través da actuación de Davide Salvado o sábado ás 13 horas 
no mercado de abastos.

Dezaoito concertos de distintos estilos 
comezan o xoves 12, co pontevedrés 
Querido Extraño e o ferrolán Roger de 
Flor e venres 13 de maio con Santos 
Morcegos e Camarada Nimoy; am-
bos os dous días en sesión de noite.

O sábado 14 concéntrase a programación forte do festival. A partir das 
11 da mañá, ata a noite, poderase escoitar música en galego de distintos 
ritmos e estilos; desde Davide Salvado Sokram, Champurrada, Familia Ca-
amagno, Poetarras, Tanto nos Ten, o Xabarín de Bora, O Cadelo Lunático 
ou o ritmo de Alley Stompers e o baile swing de Lindy Hop.

A entrada a todos os concertos é de balde; no caso dos concertos cele-
brados en locais pechados a entrada limitarase á capacidade dos locais.
Pódese consultar máis información nas redes do Galegote Rock: no FB 
galegoterock e no twitter @galegoterock

Volve o Galegote Rock con máis forza ca nunca

Pontevedra pode ser un escenario de cine. Temos experiencia, mais ago-
ra queremos que esta posibilidade sexa un activo máis da cidade. Co 
obxectivo de facilitar aos profesionais do sector audivisual as gravacións 
no concello e a súa contorna nace Pontevedra Film Commissión baixo o 
paraugas da Concellería de Promoción Económica e da Cidade.

A carteira de servizos que presta esta oficina técnica -que está na Casa da 
Luz- inclúe: tramitación e axilización dos permisos de rodaxe, información 
actualizada de profesionais e empresas de produción e servizos, axuda 
a escolla de localizacións, información sobre medios loxísticos, asisten-
cia de apoio ao produtor durante o tempo que dure a rodaxe e axuda á 
promoción e soporte cos medios de comunicación ao longo do proceso 
de creación. Tamén informa sobre posíbeis vías financiación, todo tipo de 
axudas e subvencións ás produccións audiovisuais de Galiza, do Estado 
e internacionais.

Os traballos serán valorados con criterios obxectivos entre os que salien-
tan a rodaxe en versión orixinal galega, entendendo como tal a rodaxe/gra-
vación en lingua galega, co obxectivo de impulsar a nosa lingua e rodaxe/
gravación no noso concello valorando neste caso o número de secuencias 
en exteriores da cidade de Pontevedra.

Pontevedra, escenario de cine?

PONTEVEDRA

locais.Pódese
locais.Pódese
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Compañeiras e compañeiros: quixera 
mediate catro teses presentar o que 
penso, e creo que pensamos moitos, 
sobre a teoría e a práctica do Bloque 
Nacionalista Galego.

Iª TESE: NUNCA FOI MÁIS NECESA-
RIO UN PARTIDO NACIONALISTA DE 
ESQUERDA

Un capitalismo imperialista, globali-
zación, apátrida e invisíbel rodéanos 
e afóganos. Facernos visibles. Res-
pirar. Ver a realidade onde sentamos 
os nosos pés. Usar o materialismo 
como filosofía que non esquece que 
é a vida concreta a que crea a con-
ciencia. Unha vida situada nun espazo 
e nun tempo, coas súas contradicións 
é a única ferramenta que nos pode 
enfrontar a este sistema colonizador, 
monotonizador, que elimina as reali-
dades diferentes que piden e esixen a 
súa verdade.

IIª TESE: A REALIDADE GALEGA PIDE 
URXENTEMENTE UNHA RESPOSTA

Non expoñerei polo miúdo cal é esa 
realidade. Permítanme dicirlle que tres 
son, para min, as notas esenciais que 
definen o como estamos.

A primeira, o envellecemento e dismi-
nución da poboación. Somos poucos 
e, por riba, vellos. Como dicía Caste-
lao: “Galiza non protesta, emigra”; se 
hoxe virira diría “O galego non protes-
ta, non nace”. Sigue a emigración pero 

sobre todo, e unido a ela, non hai cre-
cemento vexetarivo.

A segunda variábel que nos define 
hoxe é o desmonte acelerado dos sei-
tores produtivos, e sen produción non 
hai futuro. Sen traballo non podemos 
solucionar o que dixemos na variábel 
primeira.

A terceira é a folclorización da nosa 
cultura. De novo voltamos a que os 
poderes usen a nosa forma de tans-
formar o medio para desprezarnos, 
odiarnos, fuxir do que somos.

III TESE: O BNG COMO ANTÍDOTO 
FRONTE AO SINALADO

Tres foron, e siguen a ser, os princi-
pios estratéxicos e constituíntes dos 
programas, dos comportamentos e do 
ser do Bloque Nacionalista Galego, e 
istos son: a xustiza social, a soberanía 
nacional e a democracia popular.

Para o Bloque como partido de base 
materialista é constitutiva a loita pola 
verdade. A verdade é a xustiza. Se en 
Galiza a realidade é a que sinalamos, 
a loita pola liberación, pola harmonía 
social é constitutiva do seu programa 
e da súa prática.

Pero esta xustiza social esixe, ineludi-
blemente, a soberanía nacional. Non 
hai xustiza se non hai produción, non 
hai produción se a mesma non arranca 
da realidade material, mais esa realida-

de material é organizada, controlada, 
programada, e explotada desde inte-
reses alleos. 

Polo tanto, ou organizamos, contro-
lamos, gobernamos e cuidamos os 
nosos recursos e proxectamos o noso 
futuro, ou non é posíbel chegar á har-
monía social, a autoorganización do 
noso ser nacional.

Unha economía dependente, subsi-
diaria e explotada non permite sair da 
inxustiza como pobo e como persoas 
radicadas no mesmo.

Finalmente, se non controlamos o 
noso, entón non hai democracia real. 
Pode haber democracia formal, pero 
non é o mesmo. Seguiriamos nunha 
oligarquía con votos, nunha democra-
cia plutocrática que arranca ás per-
soas radicadas aquí a posibilidade de 
ser donos e propietarios do seu des-
tino.

IV TESE: O DEBER DE DECIDIR

Do mesmo xeito que non é boa persoa 
que vendo facer o mal non intervén, 
igual ocurre co grupo político que ven-
do diante de si a pobreza, a desigual-
dade, e a inxustiza se mostra indiferen-
te ou neutral.

O silenzo é, case sempre, culpábel, e 
aquí máis.

O BNG, por tanto, se ve o que dixe-

Intervención de Ramón Regueira no Encontro Nacional
Podes ver o video da intervención en: https://www.youtube.com/watch?v=rvplFPviYPs

https://www.youtube.com/watch?v=rvplFPviYPs
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mos non só teu o dereito a decidir, se-
nón o de deber de facelo. E, por certo, 
así o fixo sempre coa súa presenza en 
todos os lugares de Galiza onde fose 
necesaria a súa intervención. A súa 
historia está chea de compromisos re-
ais, de contínuos exercizos prácticos 
de implicación, porque os seus princi-
pios así o demandaban.

Conclúo con dous pequenos corola-
rios:

O primeiro para recordarme de dúas 
persoas que, por diferentes motivos, 
están chamando a nosa atención: Ma-
nuel María e Neira Vilas.

Manuel María dicía nun cativo poema 
isto: 

“Quen nos diga que temos
que ter paciencia e calar
ou é que xa manda en nós
ou é que pensa en mandar”.

O Bloque nunca tivo paciencia, nen 
nunca calou. Nunca deixou de enfron-
tarse con calquera que non defenda 
a autodeterminación de Galiza, dado 
que ou se está con ela ou coa súa 
desaparición. Manuel María foi exem-
plo de cidadán galego de principios e 
de compromisos sociais.

O segundo, Neira Vilas, o amigo de 
todos, que nos deixou fai poucos 
meses. O Balbino que na súa morte 
é rodeado -asombroso!-, agasallado, 
aplaudido polos Manolitos dicía nun 
breve poema isto:

“Serás de certo un home
de certo.
Merecente da vida
cando nas meixelas
sintas
a labazada inxusta
dada a outro ser humano
de calquera raza
en calquera latitude”

Balbino con dúas patrias: a galega e a 
cubana, propón a solidariedade desde 
logo dentro da nación, pero, tamén, 
coa humanidade enteira. Así foi Neira 
sempre: solidario dentro e co país, e 
unha vez feito isto, solidario coa ho-
manidade.

O segundo colorario ten que ver coa 
necesidade de vacinarnos hoxe con-
tra os catro virus que están aí tentando 

furar os miolos dos galegos: o virus da 
impotencia (non hai nada que facer...), 
o virus da resignación (mexan por nós 
e hai que dicir que chove), o virus da 
amnesia (o presente apareceu por arte 
de maxia, non tivo causas, é así, sen 
máis, e, se non hai causas, para que 
buscar un futuro distinto, vivimos xa 
no mellor dos mundos posíbeis) e, fi-
nalmente, o virus da inferencia (sálve-
me eu e que chova).

O Bloque Nacionalista Galego ten de 
ser, mediante os seus programas, as 
súas estratexias e tácticas, a vacina, o 
antídoto que todos necesitamos.

Adiante, compañeiras e compañeiros 
da alma.
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Bos días, compañeiras e compañeiros.

É un pracer ter a ocasión de dirixirme 
a vós nesta cidade, a cidade que xa 
cambiou sin que nos deran o cambiazo, 
a pesares de que ainda nos coste ate 
colocar uns composteiros.

Permitídeme que vos fale brevemente 
de mín, prometo que non se trata de 
narcisismo. Iso estílase noutros lares. 
Chámome Xosé Manoel Marcote e són 
concelleiro en Baiona,  Era eu un mili-
tante de base que, canso de escoitar 
prexuizos, decidiu dar un paso á fronte 
e tentar mudar unha organización que 
creía poder mellorar. Deixei, decepcio-
nado as asembleas do 15M, disposto a 
demostrar que as caricaturas eran fal-
sas e que o BNG que me levou ao ac-
tivismo político era a mellor ferramenta 
para a transformación do meu país.

Hoxe sigo a ser ese militante de base, 
que sigue dando pasos á fronte para 
seguir demostrando que nos move-
mos. E vaia que si nos movemos. Es-
tamos ante un proceso que ten que re-
mover os cimentos da nosa casa, quen 
sabe si para rehabilitala, quen sabe si 
para ampliala, ate incluso para facela 
desde cero. Todos e todas debemos 
decidilo colectivamente, de abaixo para 
arriba.

Porque agora hai quen reclama que os 
partidos políticos deben actuar asem-
bleariamente, que incluso deben poder 
elexir aos seus representantes en pri-
marias. A este paso acabarán inventan-
do o BNG! De feito o farán cando dei-
xen de seguir a falsos Mesías e cobren 
conciencia colectiva.

Iniciamos agora debates e posta en 
común de propostas en máis de cen 
encontros abertos, mais tamén tedes 
a responsabilidade de impulsar mi-
croencontros. Cos veciños, coas com-

pañeiras de traballo, tomándolle unha 
coa pandilla. Falando moito, pero es-
coitando ainda máis. Non sexades rea-
cios á crítica, ás propostas de cambio. 
Lembrade que non se pode obter di-
ferente resultado aplicando sempre as 
mesmas fórmulas.

Ahí fora hai moita xente que nos está 
a mirar con curiosidade, esperanza-
das de que collamos de novo folgos e 
sigamos dando a batalla en todas as 
frontes. Non vos deixedes cegar polos 
focos dos grandes escenarios, a pé de 
rúa a xente sigue a buscar aos do blo-
que para contarlle os seus problemas, 
sabedores de que imos a defenderlles 
sin pedirlles nada a cambio. Ás veces 
ate pudor nos da rogarlles o voto.

E logo desa fase imos a seguir debatin-
do, xa con teses concretas en grupos. 
De novo será fundamental a horizonta-
lidade, o traballo colectivo. Non agar-
dedes a que nadie teña que decirvos o 
que tedes que facer, facédeo. Non está 

na cabeza dunha persoa 
destacada a mellor das 
ideas, sinón en algún de 
vós que, probablemente, 
non se atreva a alzar a 
man para falar por pudor 
ou incluso medo ao ridí-
culo.

Permitídeme rematar con-
tándovos unha anécdota 
que reafirmará o que vos 

acabo de decir.  A primeira vez que es-
coitei a Ana Pontón foi nun acto organi-
zado por Galiza Nova en Compostela. 
Namentres falaba quedóuse en branco, 
bloqueada. Os que estabamos alí arrin-
camos a aplaudir e ela puido continuar. 
Que ben fixo en vencer aqueles medos 
e continuar no activismo político. Face-
de vós o mesmo e vencede o confor-
mismo para relanzar o proxecto nacio-
nalista deste país.

Compañeiros e compañeiras, sexamos 
xenerosos, empaticemos co que pensa 
cáseque coma nós, son homónimos 
nas mesmas loitas. Así e só así reaxi-
remos, seremos quen de transformar 
este país. E lembrade, como decía a 
nosa benquerida Portavoz Nacional 
coa que vos deixo agora, ante todo que 
non nos rouben nunca o orgullo de ser 
do Bloque Nacionalista Galego.

Intervención de Xosé Manuel Marcote no Encontro Nacional

Podes ver o video da intervención de 
Xosé Manuel Marcote: 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=SHMb97MbvIE

Video da intervención de Zeltia Pino:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=v7E2wqbPAH4

Video da intervención 
de Miguel Anxo Fernández Lores:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=y1An8I_vyk0

https://www.youtube.com/watch?v=SHMb97MbvIE
https://www.youtube.com/watch?v=SHMb97MbvIE
https://www.youtube.com/watch?v=v7E2wqbPAH4
https://www.youtube.com/watch?v=v7E2wqbPAH4
https://www.youtube.com/watch?v=y1An8I_vyk0
https://www.youtube.com/watch?v=y1An8I_vyk0
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O BNG manifesta máis unha vez o seu 
rexeitamento á LOMCE, consciente de 
que estamos ante unha lei nociva para 
o ensino público e galego. Unha lei que 
impide o dereito á educación para todo 
o alumnado, que acrecenta a privatiza-
ción e a mercantilización da educación, 
desterra a igualdade de oportunidades, 
elimina a xestión democrática dos cen-
tros, reforza a confesionalidade, promo-
ve a segregación do alumnado, españo-
liza aínda máis o ensino e reincorpora as 
reválidas do franquismo para expulsar o 
alumnado das clases populares do sis-
tema educativo.

A aplicación da LOMCE está sendo un 
desatino absoluto que supón graves 
prexuízos para o funcionamento dos 
centros e para a calidade do ensino. A 
Consellaría de Educación, lonxe de pa-
ralizar a súa implantación, continúa sub-
misa aos mandatos de Madrid coa firme 
decisión de proseguir non só coa proba 
xeral de 3º de Primaria, senón tamén 
coa proba xeral de final de etapa de 6º 
de Primaria, malia que o curso pasado 
máis do 50% das familias se negase a 
que os seus fillos e fillas realizasen a de 
3º de Primaria. Así mesmo, ten decidido 
a implantación das reválidas de ESO e de 
bacharelato para o vindeiro curso, con 
consecuencias aínda máis graves e dis-
criminatorias, xa que da súa superación 
depende a adquisición dos títulos de 
ESO e de bacharelato, respectivamente.

Reafirmámonos na improcedencia das 
reválidas que nin benefician o alumnado 
nin favorecen o proceso ensino-apren-
dizaxe, xa que:

• O estabelecemento da proba xeral 
en 3º e 6º de Primaria e as reválidas en 
4º da ESO e en bacharelato, que son 
requisito imprescindíbel para conseguir 
os títulos correspondentes, pretende 
pór as maiores trabas posíbeis para a 
continuación dos estudos. Responde, 
exclusivamente, a unha concepción to-
talmente clasista e elitista da educación 
e contribúe a excluír o alumnado máis 

desfavorecido socialmente do dereito á 
educación, cando xa hoxe o ensino pú-
blico carece de elementos compensato-
rios para facer efectivo e real o principio 
de igualdade de oportunidades.

• É unha aberración desde o punto de 
vista pedagóxico someter o alumnado a 
unha presión innecesaria, mediante pro-
bas que o vai avaliar baixo estándares 
uniformizadores, sen considerar a edu-
cación como un proceso no que hai que 
considerar as circunstancias persoais e 
socioeconómicas e as capacidades e 
actitudes do alumnado.

• Limítanse a avaliar o ámbito lingüís-
tico, matemático e científico-técnico, 
menosprezando a adquisición doutras 
competencias, destrezas e habilidades 

do campo artístico e musical refusando 
o ensino da nosa historia e medio na-
tural, imprescindíbel para a formación 
integral do alumnado.

• Recentralizan o sistema educativo, 
dado que a elaboración e deseño das 
probas, os criterios de avaliación e os 
estándares de aprendizaxe avaliábeis 
serán fixados polo Ministerio de Edu-
cación, rexeitando así o estudo e coñe-
cemento de todo o que nos conforma 
como pobo galego.

• Desprezan a avaliación continua e a 
opinión do equipo docente, cando nin-
guén mellor que o titor ou titora ou o 
equipo docente para coñecer as caren-
cias, potencialidades, habilidades e ca-
pacidades do alumnado, así como dos 
medios, recursos e apoios necesarios 
para mellorar a aprendizaxe e o rende-
mento escolar.

• Subestiman e desconfían do traballo 
do profesorado que estará sometido e 
totalmente condicionado a orientar o 
seu traballo docente a preparar o alum-
nado para a obtención da mellor nota 
posíbel na avaliación  final, marxinando 
outros aspectos educativos fundamen-
tais para acadar unha formación o máis 
completa posíbel.

• Responden á pretensión de conformar 
rankings de centros, segundo os resul-
tados destas avaliacións e sen ter en 
conta as características do alumnado e 
os servizos cos que conta o centro, co 
obxecto de ir configurando unha rede 
elitista que contará con máis medios e 
recursos.

• Pretenden ir afirmando un sistema 
educativo competitivo, clasista e se-
gregador que excluirá os sectores máis 
desfavorecidos da educación e asenta-
rá unha estrutura curricular ao servizo 
do neoliberalismo.

Por todo isto, rexeitamos tanto a LOM-
CE como as súas reválidas, e apoiamos 
todas as accións que vai levar a cabo 
a Plataforma Galega en Defensa do En-
sino Público, principiando pola concen-
tración do día 4 ás 20 h. na praza da 
Peregrina. 

Nin LOMCE nin Reválidas
Concentración: mércores 4 ás 20 h. na praza da Peregrina

PONTEVEDRA
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Resulta evidente que o proceso de Fusión de Cerdedo e 
Cotobade non aborda responde nin a criterios obxectivos nin a 
dar resposta ás necesidades dos veciños e veciñas destes dous 
concellos. A única razón que o explica é a amizade que une a 
ambos os dous rexedores.

Cerdedo e Cotobade son dous concellos coa poboación moi 
envellecida e un crecemento vexetativo altamente negativo. Son, 
ademais, dous concellos cun importante déficit de servizos públi-
cos, un financiamento endeble e un elevado número de veciños 
e veciñas no paro.

Ningún destes graves problemas o vai solucionar unha fusión nin 
se pode solventar dende o ámbito municipal. Son outras admi-
nistracións, en concreto a Xunta e o Estado, os que teñen que 
garantir os servizos básicos e promover o emprego.

Porque a única forma de manter a poboación no rural é contar 
cunha boa prestación de servizos públicos básicos: sanidade, 
ensino, servizos sociais,… E garantir estes servizos é unha obriga 
da Xunta de Galiza, non dos concellos, sexan estes de 1000, 
5000 ou 10000 habitantes.

En todo o proceso da fusión apreciase unha clara intención por 
parte do Partido Popular de trasladarlle o peso do problema aos 
concellos, fuxindo así da propia responsabilidade que ten a admi-
nistración galega, nunha clara deixación de funcións.

En coerencia con este posicionamento, o BNG ven de presentar 
unha batería de alegacións para tratar de paralizala.

O BNG contra a fusión Cerdedo-Cotobade

Rubén Fernández, novo 
Responsábel Local de Moraña

O Concello de Poio busca mellorar os equipamentos escénicos 
da Casa da Cultura “Xaime Illa” de Raxó

O BNG de Moraña vén de renovar o seu Consello 
Local nunha asemblea celebrada o pasado sábado e 
que conclúe a renovación de cargos iniciada coa XV 
Asemblea Nacional, onde por unanimidade se escolleu 
a proposta presentada  pol@s compañeir@s, encabe-
zada por Rubén Fernández Monteagudo. 

Ademais, os militantes BNG de Moraña escolleron 
ás persoas que acompañarán  a Rubén no grupo de 
traballo da dirección da formación na nosa localidade: 
Susana Fuentes, Diego Oliveira, Mariña Búa e Enrique 
Fernández, que traballarán en coordinación cos nosos 
concelleiros Marcos Suárez e Eva Villaverde.

A nova dirección do BNG-Moraña quere revitalizar á 
organización local e achegar máis persoas a participar 
da súa actividade política local. Segundo  o novo res-
ponsable local, “Queremos ser unha ferramenta para 
a participación da veciñanza nas decisión políticas” e 
amosan a súa disposición “a recibir propostas de per-
soas e colectivos” para as cales iniciarán nas vindeiras 
semanas roldas de contactos e asambleas abertas 
para, ademais “informar da súa posición política en 
diferentes temas de actualidade do noso concello”. 
Ademais, dende o Consello local inciden na disposición 
á contribución de que o BNG sexa “unha peza clave na 
derrota do PP nas vindeiras eleccións.

A Concellaría de Cultura que dirixe Lidia Salgueiro ven de pre-
sentar ante a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria, unha solicitude de subvención para equipamentos e 
melloras nas instalacións e locais culturais do Concello.

O Concello pretende con esta subvención mellorar as posibilidades 
escénicas do Centro Cultural Xaime Illa onde anualmente se des-
envolve, entre outras moitas actividades culturais e formativas, gran 
parte da programación do certame escénico POIOESCENA.

Búscase melloras na iluminación do escenario e na infraestrutura 
do mesmo e a dotación dun equipo de portátil e proxector para 
completar os equipamentos existentes e dinamizar con novos usos 
este local.
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O 1º de maio, como ben sendo habitual, 
Pontevedra acolleu o certame dos maios. 
Unha preciosa e sonora benvida á primavera 
no que os nenos e nenas son os verdadeiros 
protagonistas.

O 30 de abril a Praza de Curros Enríquez 
acolleu a festa coa que se puxo fin a noites 
abertas 2016. Obradoiros, música, danza.... 
un sin fin de actividades que recibiron as 
loubanzas de todos os participantes

Un 1º de maio combativo a prol da soberanía nacional, 
contra as reformas laborais e a Lei Mordaza

Correlingua: 
as crianzas enchen as rúas 
de Pontevedra a favor do 
galego

SOUTOMAIOR

BARRO

Venres 6 de maio ás 21 h. na 
Casa da Cultura “Fernando 
Pereira” de Arcade, coa 
participación da Portavoz 
Nacional DO BNG, Ana Pontón

Sábado 7 de maio ás 20 h. 
no local do BNG en Barro 
(Estación da Portela nº 20)

ACTOS POLÍTICOS E CULTURAIS



http://www.pazodacultura.org/media/salon-do-libro/2016/Programa_Salon_do_libro_2016.pdf

