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CONTRACAPA
Coloquio con José Antonio Solana, 
consul de Cuba, organizado por 
Galiza Nova

Este ano baixo o lema “O Galego é vida !”, a Plataforma Queremos Galego 
convoca unha nova manifestación en defensa do noso idioma, que sairá ás 12 da 
mañá da alameda de Santiago de Compostela.

Para facilitar o traslado a Compostela, o BNG e a CIG, organizamos autobuses 
que sairán ás 10:15 h. do pavillón dos deportes de Pontevedra. Podes anotarte 
chamando ao local do BNG: 986866205 ou da CIG: 986852950, ou no correo 
electrónico pontevedra@bng-galiza.org.

Pretendemos unha mobilización masiva, e que o acto final na praza da Quintana 
sexa unha mostra masiva da alegría e do orgullo que temos como pobo  por 
contarmos con lingua propia, “que está viva grazas ao traballo e o compromiso, 
practicamente en solitario, da propia sociedade, malia a actitude tantas veces 
hostil dos gobernos da Xunta e do Estado e mesmo dos tribunais, como 
evidenciou recentemente o TSXG”, tal e como lembrou o Presidente da MNL, 
Marcos Maceira. 

Será, ademais, unha festa na que celebraremos o centenario das Irmandades da 
Fala, o reaxir do pobo en defensa do seu idioma.

Animámoste a participar e che pedimos que fagas o próprio cos teus amigos e 
amigas. A loita polo idioma é fulcral para a nosa propria supervivencia como país. 

bng-galiza.org
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Galiza Nova denuncou publica-
mente as multas impostas aos 
seus responsábeis na comarca 
de Pontevedra e membros da 
súa Comisión Permanente, Al-
berte Fernández e Sabela Bará 
pola Subdelegación do Goberno 
pola realización dun mural con-
memorativo polo día de Rosalía. 
As multas impostas ascenden a 
100€ por cada denunciado.

Na comparecencia pública, Al-
berte Fernández e Sabela Bará 
estiveron acompañados por 
membros de Galiza Nova, co seu 
Secreario Xeral, Alberte Mera, 
polos membros da Executiva 
Nacional do BNG, Bieito Lobeira 
e Carme da Silva, así como pola 
Responsábel Comarcal e o Res-
ponsábel Comarcal de Organi-
zación, Eva Vilaverde e Demetrio 
Gómez.

A denuncia do subdelegado é 
todo un cúmulo de mentiras. Re-
colle, textualmente, que se reali-
zaron “danos ou deslucimento a 
bens de uso público ou privado 
na vía pública” mais non existe 
tal deslucimento por ser un valo 
abandonado e pintado previa-

mente con “graffiti” como se in-
clúe nun informe da Policía Local 
e na fotografía que acompaña a 
este artigo.

Para Alberte Fernández, respon-
sábel comarcal, “esta multa res-
ponde a cuestións unicamente 
políticas que buscan perseguir 
todo rastro da cultura do país”. 
“Esta denuncia ademais ampára-
se na Lei de Seguridade Cidadá 
do PP, a chamada Lei Mordaza. 
O BNG e Galiza Nova mostrámo-
nos radicalmente en contra dela 
e apostamos firmemente pola 
súa derrogación, non coma ou-

tras forzas, que con maioría no 
Congreso dos Deputados nesta 
mini-lexislatura que acaba de re-
matar, non moveron un dedo por 
derrogala”.

Sabela Bará, responsábel co-
marcal de organización, engade 
que “nós defendemos a Rosalía 
real, a loitadora pola liberdade 
do seu pobo que deixou escrito 
o lema do mural: “pobre Galiza, 
non debes chamarte nunca es-
pañola”; e non a imaxe deturpa-
da de chorona que lle interesa ao 
poder español”.

Galiza Nova denuncia acoso 
por parte do goberno español
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O deputado provincial de Mobilida-
de, Uxío Benítez, visitou, xunto co 
alcalde de Pontevedra Miguel Anxo 
Fernández Lores e os concelleiros 
Demetrio Gómez e Raimundo Gon-
zález as obras de mellora executa-
das nas estradas Marcón-Campo 
Santo e A Ruibal-Salcedo con cargo 
aos fondos da Deputación. Estas 
actuacións incluíranse no convenio 
asinado entre o organismo provincial 
e o Concello de Pontevedra do ano 
2013. “A diferenza do que ocorre 
con outros convenios, o proxecto 
destas obras redactouno o Conce-
llo de Pontevedra, e o resultado que 
vemos aquí é un novo modelo de fa-
cer as cousas no que Pontevedra é 
un gran exemplo, dando prioridade 
á seguranza viaria, á accesibilidade 
e á mobilidade peonil. É unha liña 
que, no cambio brutal que estamos 
facendo no servizo de Mobilidade da 
Deputación, queremos tomar e es-
tender ao resto da provincia”, asegu-
rou o deputado. 

As actuacións realizadas abranguen 
aproximadamente un quilómetro de 
cada unha das vías e prevese o que 
resta se poida executar antes de fi-
nalizar o ano. A previsión orzamenta-
ria investida (240.000 euros no caso 
de Salcedo e de 184.000 euros no 
caso de Marcón) serviu para acome-
ter os treitosdas vías xeograficamen-
te definidos entre Rosalía de Castro 
e A Ruibal (Salcedo) e dende o inicio 
da estrada de Marcón até a ponte 
do río. 

A antiga Pedra do Lagarto era unha 
antiga vía provincial (EP-0003) que 
foi transferida ao Concello de Pon-
tevedra no ano 2008. Antes do seu 
traspaso aplicóuselle unha capa de 
rodadura que presentaba moi mal 
estado. Os traballos consistiron na 
rehabilitación estrutural do firme e na 
mellora da seguranza viaria coa ins-
talación de redutores de velocidade 

e a reposición da sinalización verti-
cal e horizontal coa delimitación de 
zonas 30. 

Por outra banda, no caso da vía de 
A Ruibal-Salcedo actuouse nun trei-
to dun quilómetro de lonxitude que 
presentaba problemas de fendas e 
roturas.  Ademais de facer saneos 
profundos da capa de rodadura 
nas zonas máis afectadas, constu-
ríronse novos sobreanchos nas zo-
nas de curva, así como unha rede 
de drenaxe tanto lonxitudinal como 
transversal, con máis de 250 metros 
lineais de tubaxes profundos baixo o 
firme, así como máis de 160 metros 
de cunetas revestidas en formigón. 

Por outra banda, a mellora da segu-
ranza viaria e da mobilidade peonil 
foron outro dos eixos desta actua-
ción. Neste sentido, instaláronse 
catro redutores de velocidade de 
tipo trapezoidal, así como sinaliza-
ción tanto horizontal como vertical 
de limitación de velocidade. Estes 
traballos de calmado do tráfico foran 
requiridos de forma insistente por 
parte do Consello Parroquial de Sal-
cedo para solucionar os problemas 
xerados pola circulación rodada na 
zona.

A Deputación pretende estender o “Modelo Pontevedra” 
a toda a rede de estradas provinciais

Uxío Benítez visitou, acompañado polo Alcalde e os concelleiros Demetrio 
Gómez e Raimundo González, estradas provinciais en Salcedo e Marcón

Os proxectos  das obras 
foron realizados polo 
Concello de Pontevedra 
e financiados pola 
Deputación
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O deputado de Mobilidade, Uxío Be-
nítez, ven de anunciar que as obras 
da rolda leste, financiadas grazas 
ao convenio entre a institución pro-
vincial e o Concello de Ponteve-
dra, comezarán de xeito inminente. 
Nestes momentos, logo de resolver 
cuestións administrativas que de-
moraron a tramitación, estanse a 
facer xa os traballos previos, tales 
como o levantamento topográfico e 
a asignación da dirección de obra e 
a coordinación de seguridade e saú-
de. Nos vindeiros días asinarase coa 
empresa a acta de replantexo. “É 
unha obra de máis de dous millóns 
de euros, polo que a tramitación le-
vou tempo. Nas vindeiras semanas 
estarase xa executando”, subliñou o 
deputado. 

A firma que levará adiante os traba-
llos é a empresa Elsan, pertencente 
ao grupo OHL. Preténdese que a 
nova estrada sirva para substituír o 
atallo que actualmente se emprega 

a través das rúas das Pereiras, as 
Olivas e Anxel Limeses, insuficien-
tes para soportar o tráfico actual. 
No convenio, asinado en 2013, es-
tablécese que a nova infraestrutura 
servirá para dar acceso ao hospital 
de Montecelo e para mellorar a mo-
bilidade na zona leste da cidade. 

En liñas xerais, a actuación consiste 
na execución dunha vía dunha lonxi-
tude de 970 metros cunha única cal-
zada e dous carrís de circulación (de 
3,50 metros cada un), con beiravías 
dun metro máis unha berma de 0,75 
metros, así como unha senda peonil 
para ciclistas e peóns de catro me-
tros de largo. 

O trazado iniciarase na glorieta exis-
tente construída na PO-542 dentro 
da obra de desdobramento da es-
trada O Pino-Bora. Tomará dirección 
norleste e, ascendendo cunha pen-
dente máxima do 8,5%, alcanzará a 
estrada provincial, na que se levan-

tará unha nova rotonda. A partir dela 
a pendente suavizarase, discorrendo 
ata nunha terceira glorieta, que se 
construirá sobre a estrada PO-532 
nas proximidades do acceso ac-
tual ao complexo Príncipe Felipe e 
Hospital Montecelo. Este entronque 
modificarase para realizar a nova co-
nexión.

Iminente comezo das obras da Rolda Leste, 
cun orzamento de máis de dous millóns de euros

Comezaron as obras de renovación da ponte da Gándara

Comezaron as obras de renovación da ponte da Gán-
dara sobre o río Rons que mplicarán o corte ao tráfico 
da estrada que pasa pola zona. A firma responsable da 
reforma é Narom e o orzamento inicial era de 130.535 
euros.

Segundo o proxecto, aproveitaranse os piares existen-
tes na ponte, que están en boas condicións, pero re-
novarase totalmente a lousa superior sen aumentar as 
dimensións do taboleiro, que ten un largo de 2,34 me-
tros e permitirá unicamente a circulación dun vehículo. 
Así mesmo, crearase un acceso independente para que 
peóns e ciclistas poidan cruzar o río separados dos ve-
hículos. Este paso construirase augas abaixo (no lado 
máis achegado á cidade) e terá unha estrutura metálica  
que soportará un pavimento e unha varanda de madeira 
tratada. 

Como obras accesorias o proxecto inclúe a rehabilita-
ción do camiño que a comunica coa estrada de Vilagar-
cía. Tamén se mellorará a mobilidade peonil e a accesibi-

lidade, coa implantación de dous pasos sobreelevados 
de 2,60 metros de lonxitude e dous pasos executados 
con lousa de formigón de cor ocre a un lado e outro 
da ponte para dar continuidade ás sendas da xunquei-
ra. Finalmente, a actuación complétase coa sinalización 
horizontal e vertical. Preténdese mellorar visibilidade, a 
supresión de barreiras e a diminución da velocidade dos 
vehículos que acceden á ponte, que quedará limitada a 
20 quilómetros por hora.
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O plan municipal de mellora das in-
fraestruturas deportivas non esquece 
as parroquias. Nos próximos días co-
mezarán obras de arranxo e posta a 
punta nos pavillóns deportivos de Mar-
cón e Salcedo que suporán un investi-
mento global de 50.958,87 euros.

As actuacións promovidas polas con-
cellerías de Deportes e do Rural teñen 
como obxectivo corrixir importantes 
deficiencias que afectan dun xeito di-
recto ao desenvolvemento das activi-
dades ou incorporar novos elementos 
que axuden ao seu funcionamento.

As obras que se acometerán no pavillón 
deportivo de Marcón son as seguintes:

• Renovación da cuberta, para 
deixar atrás as continuas filtracións 
de auga. A obra ten un custe de 
26.795,17 euros.

• Substitución da carpintería interior 
dos vestiarios que agora será de 
taboleiros de resino co fin de evi-
tar as humidades que acabaron co 
existente. Esta actuación ten un 
custe de 20.134,40 euros.

No pavillón de Salcedo acometerase 
unha intervención menor: a construción 
dun peche metálico -unha gaiola- para 
gardar o material deportivo. Esta actua-
ción ten un custe de 4.029,30 euro
s.
As obras están adxudicadas e comeza-
rán de inmediato.

Melloras nos pavillóns 
de Marcón e Salcedo

O portavoz de pesca do BNG, 
Daniel Rodas ven de instar a 
Consellaría de Mar, a tomar 
medidas para enfrontar a caída 
de capturas e de ingresos den-
de o ano 2012. Non hai máis 
que ver os datos da lonxa de 
Campelo onde  pasou de fac-
turar 731.520 euros (ano 2012) 
a 334.136 (ano 2015). Ou nas 
capturas onde o panorama 
é desolador: especies como ameixa babosa pasaron de 38.566 quilos a 
unicamente 4.878 quilos e o berberecho de 167.694 quilos a unicamente 
41,20 quilos.

Situación que padecen as mariscadoras pero que teñen unhas causas 
alleas a súa actividade entre as que cabe salientar: a contaminación indus-
trial e urbana nas que a Xunta de Galiza ten unha grande responsabilidade 
por terlle concedido unha prórroga de 60 anos a Ence co que hipoteca a 
posible recuperación medioambiental da ría para as xeracións futura, pero 
tamén en que é a Xunta de Galiza a responsable do deficiente funciona-
mento da EDAR de Os Praceres e da inexistente depuradora de Poio. 

Pero tamén é salientable a falta de control das inmersións de especies 
foráneas ou a falla dun modelo marisqueiro de País onde teñamos capa-
cidade a producir semente propia e non ter que importala doutros países. 
Un exemplo da aposta da Consellaría do Mar pola produción propia é o 
minicriaderio de Camariña ou do Vicedo inactivos despois de investir máis 
de 2 millóns de euros. A situación de mortaldade producida por Marteilia 
no berberecho ou de perkinson na ameixa babosa evidencia  un modelo 
de investigación dispersos cun CIMA da propia consellaría e  competencias 
e centros de investigación dependentes de Madrid con escaso persoal e 
desenvolvendo proxectos sen estar centrados e coordinados na realidade 
dos problemas que está a padecer o sector.

O portavoz de Pesca do PP respondeu que non hai como a evidencia dos 
datos que no 2015 foron mellores que os do 2014. Ao que respondeu Da-
niel Rodas decindo que efectivamente os datos de 2014 foron os piores de 
toda a década que habia que contrastalos cunha secuencia de varios anos 
e que dende 2012 a perda de ingresos en Campelo foi de 400.000 euros 
polo que é preciso enfrontar esta situación.  

Para iso o BNG plantexou diversas medidas que o PP ten comprometido 
noutras ocasións como desviar os fondos adicados a acuicultura intensiva 
e destinalos a contar con un seguro que garantice unha produción mínima 
e uns ingresos que lles permita ás mariscadoras unha renda digna; esta-
blecer un protocolo de actuación que faga un seguimento preciso da evo-
lución dos episodios de mortaldade, desenvolvendo liñas de investigación 
para saber cales son as causas, as consecuencias e as medidas para evitar 
este tipo de problemas. Estabelecer axudas ao marisqueo por perdas de 
producidas por mortaldade e causas naturais ou establecer prazos definiti-
vos para acadar a mellora da EDAR dos Praceres e a de Poio.

O BNG demanda medidas para as 
mariscadoras da ría pola caída de 
ingresos e a mortandade dos moluscos

PONTEVEDRA / PARLAMENTO
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Amigos e amigas:

Traio comigo tres caraveis. O caravel 
símbolo do 25 de abril, a revolta demo-
crática dos nosos irmáns portugueses. 
O noso 25 de abril , empezou hai cen 
anos coas irmandades da fala. Traio 
un caravel por cada un dos  homes e 
mulleres que hai cen anos fundaron as 
Irmandades. Un caravel por cada unha 
das mulleres e dos homes que tiveron 
a lucidez, a audacia e a intelixencia de 
erguer a bandeira da defensa de Ga-
liza. De soñar que Galiza pode  ser 
dona do seu destino. O seu soño é o 
noso na súa memoria vai este caravel. 

As irmandades abriron unha na espe-
ranza na Galiza, deron un paso adiante 
clave cando  dixeron:

“Tendo a Galiza todas as caracteristi-
cas esenciaes de nazonalidade, nós, 
nomeámonos, d-oxe pra sempre, 
nazonalistas galegos, xa que a verba 
rexonalismo non recolle todal-as aspi-
raciós nin encerra toda a intensidade 
dos nosos problemas.” 

E nós somos herdeiros desa tradición 
que hoxe é máis necesaria que nunca, 
Galiza é nación que busca o seu lugar 
no concerto dos pobos libres.

Este outro caravel vai por todas e por 
todos vós, por estar onte, por estar 
hoxe e por estar mañá! Un millón de 
grazas por tanto amor, por tanta hon-

radez e por tanta entrega desinteresa-
da a defensa de Galiza e dun futuro de 
xustiza e igualdade.  Sodes a esperan-
za dun cambio real para Galiza. Este 
caravel vai por todas e todos vós!

Dicimos coa cabeza alta que temos 
pasado, que temos tras de nós unha 
historia centenaria. Non chegamos de 
novo, NIN VIMOS COAS MANS BA-
LEIRAS, porque levamos anos aquí 
dando a cara por este país. Defen-
dendo aos galegos e galegas. Porque 
sabemos que o peixe volvería se os 
gobernos quixeran. Que a nosa vaca  
siegue tendo o pesebre na Galiza e o 
tetos en Madrid. Levamos anos defen-
dendo a terra, dicindo Non ás centrais 
nucleares, dicindo Ence Fóra da Ria 
de Pontevedra. Seguimos a dicir que 
a nosa terra é nosa e non de Fenosa, 
que o Mercado común Europeo é ruina 
do pobo galego. Dicimos Non á Otan, 
Non ás guerras por petroléo, e Non á 
unha Europa que mira para outro lado 
mentres miles de refuxiados petan 
desesperados nas nosas portas. E ta-
mén  seguimos dicindo Galiza Ceibe, 
que é dicir que queremos un mundo 
de iguais, con paz, xustiza e solidarie-
dade!

Invítovos a que miremos con orgullo o 
noso pasado, que miremos o pasado 
sen nostalxia. Que atopemos na nosa 
historia a forza necesaria para disputar 
o presente. Porque nestes tempos en 
que se puxo de moda falar do novo e 

o vello, eu dígovos que a política máis 
vella de todas é a do rancio centralis-
mo español e a subordinación de Ga-
liza. 

Tamén quero dicirvos que mirar con 
orgullo o pasado non significa auto-
complacencia. Recoñecer os nosos 
erros será a base para medrar. Se 
non nos equivocaramos non seriamos 
humanos. E eu dígovos que ao único 
que lle debemos ter medo é ao medo. 
Asumamos os erros e as dificultades 
do momento. Existen, mais deben ser 
aliciente para superalos, e abrir unha 
nova etapa para o nacionalismo e para 
Galiza.

Como sabedes, O BNG neste cente-
nario da irmandades abríu o proceso 
adiante. Un espazo para a reflexión, 
para acción, para dialogar e sumar 
máis xente ao nacionalismo. Eu pído-
vos a todas e todos que nos implique-
mos neste proceso, con convicción e 
confianza de que o nacionalismo é un 
proxecto de futuro.  

Impliquémonos neste proceso, este-
mos con toda a xente que se sinte na-
cionalista, con toda a xente que quere 
contribuir neste momento. Hai moitas 
persoas que nunca estivo no BNG que 
teñen claro que esta é unha alternativa 
de futuro, e nós temos que organizar 
máis xente dentro do BNG e achegar-
nos a todas esas persoas.

Intervención de Ana Pontón no Encontro Nacional
Podes ver o video da intervención en: https://www.youtube.com/watch?v=JclcYI_sUrk

https://www.youtube.com/watch?v=JclcYI_sUrk
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Escoitémonos entre nós, cos que 
agora aínda non están con nós pero 
van a vir se ven en nós un proxecto 
claro, coesionado, convincente, de fu-
turo. Traslademos as nosas mensaxes 
de maneira clara e directa, coa mo-
dernidade que sempre foi intrínseca 
ao nacionalismo, chea de espíritu críti-
co, en contacto co que se está a facer 
neste momento no país. Afortalemos 
a unidade do nacionalismo porque é 
o que nos fará avanzar. E a unidade 
que necesita Galiza é a unidade das 
que defendemos unha Galiza dona do 
seu destino.

O proceso adiante nace pois da con-
vicción firme de que é preciso me-
llorar e corrixir o erros para relanzar 
o proxecto nacionalista. O proceso 
adiante bebe das irmandades, da ir-
mandade que debe unir a todas e to-
dos os nacionalistas. O nacionalismo 
que sempre situou a Galiza na senda 
da modernidade. 

Fronte aqueles que practicano papa-
natismo  madrileño e nos queren facer 
renegar de quen somos, dicímoslles 
que temos unha lingua e unha cultu-
ra que nos fan estar no mundo, que 
a nosa lingua é a terceria máis falada 
no mundo, pero que ainda que non 
fora así, seguiríamola falando porque 
é a nosa. Que estamos no mundo 
e queremos estar en conexión con 
Porto, Lisboa, Londres, Sao Pau-
lo, Bos Aires, Pekin ou Berlín. E que 
o nacionalimso xa está demostran-
do que podemos poñer a Galiza no 
mapa. Fixádevos senón no exemplo 
de Pontevedra, cidade que ven de ser 
recoñecida pola propia ONU como a 
mellor cidade para vivir do mundo. Se 
fixemos isto nun concello, que non po-
deriamos facer en todo o país?

E só vos pido que saiamos á rúa, con 
humildade pero coa cabeza alta a dis-
putar o presente. Que disputemos o 
presente con ideas, con convicción e 
con alegría. 

Temos razóns e argumentos para con-
vencer, para traer a máis galegos e ga-
legas ao noso lado.  

E a primeira idea que temos que com-
bater é a de que Galiza non pode por 
sí propia. De certo, a crise económica, 

o avance da globalización, o arrase da 
UE agudizou a nosa situación de de-
pendencia.  Mais non podemos con-
fundir o síntoma coa enfermidade. As 
nosas taxas de paro, precariedade ou 
emigración son o  síntoma do fracaso 
do actual modelo. Nin nos vale esta 
UE, nin o rexime do 78. 

E nestes momentos en que temos ás 
portas dúas convocatorias electorais, 
temos que ter a fortaleza suficiente 
para con entusiasmo, con realismo, 
con convicción no proxecto que de-
fendedos, enfrentar o que ven por 
diante. 

E nestes meses hai varias cousas que 
quedaron en evidencia:

1ª. Que no estado español todos 
aqueles que dicían que o fundamental 
era derrotar á dereita, non e máis que 
un eslogan electoral. As autodenomi-
nadas forzas da esquerda española, 
xogos florais para ver a quen culpaban 
do desacordo.

2º. Que Galiza estivo e está desapa-
recida no debate do estado, digo con 
tristeza que nestes meses, todos e 
cada un dos deputados eleitos por 
Galiza quedaron reducidos a compar-
sas dos intereses das forzas estatais.

3º. Que o novo e o vello bipartidismo 
comparten a política máis vella: a de 
considerar que Galiza non merece 
nada máis do que xa temos.

Pois nós rebelámonos contra esta po-
lítica e contra os que nos din que non 
merecemos máis. E o pobo galego é 
mellor que os gobernos que soporta-
mos. Un señor Feijóo que ten a súa 
moral en B, como a financiación do 
PP. Un Feijóo que traizoa sempre os 
intereses de Galiza, e gobernou sen 
corazón. Como se pode dicir que non 
se pode montar escándalo polas mor-
tes de 2 ou 3 enfermos de Hepatite 
C? Eles que se chaman provida, como 
poden atreverse a minusvalorar unha 
soa vida? Se tiveran decencia e cora-
zón, hai tempo que terían marchado. 
Mais está claro que imos ser nós quen 
lle firmemos a carta de despedido ao 
señor Feijóo.

Nos cremos que os galegos e galegas 
merecemos algo mellor que ter:

• Os salarios máis baixos e os que 
traballamos máis horas

• As autoestradas máis caras

• Os gandeiros que cobran o leite 
máis baixo de toda a UE

• Ter que pagar a electricidade que 
producimos igual que quen non 
produce un só kilowatio, e por 
riba, costearlle o custe do trans-
porte da enerxía.

• Unha cultura en precario, á que lle 
din que non ten nada que facer 
mais que converterse e abando-
nar a súa língua, a súa identidade.

• Temos un país sen democracia, 



8

Nestos días estanse a levar a cabo un-
has obras a carón dun dos recursos de 
maior prestixio e importancia aquitec-
tónica medieval que existe no concello 
de Cotobade e símbolo dos vecinos 
e veciñas da parroquia de Almofrei: a 
súa Ponte do século XVI. Feito con si-
llares apoiados sobre dúas grandes 
peñas forma na súa parte central un 
arco apuntado sobre o que pasa un ve-
llo camiño empedrado, no que xunto á 
beleza natural da súa contorna, forman 
un conxunto de gran valor histórico e 
etnográfico. 

Trátase dun recinto aproveitado no ve-
rán coma lugar de ocio ademáis de ser 
un dos recursos máis importantes como 
reclamo turístico municipal.

A preocupación do grupo local do BNG 
vai en aumento cando observamos que 
nas obras que se están a acometer no 
muíño próximo á ponte así como nos 
seus accesos poden afectar á estruc-
tura da ponte xa que se está a utilizar 
maquinaria pesada. A preocupación é 
máxima debido ao estado de deterioro 
que presenta unha parte da ponte me-
dieval que precisa de melloras urxentes  
para a súa conservación.

Asemade, nas obras xa executadas foi 
aberto unha canle no camiño veciñal de 
acceso ao conxunto histórico-artístico 
e foron colocadas novas pedras a xeito 
de balaustrada ao inicio da vella ponte 

empregando para iso cemento que pro-
vocaron cambios na estética medieval 
do conxunto. Durante a tarde do xoves 
visitaron o lugar un parella da policía au-
tonómica e o soprona onde procederon 
a tomar nota destos feitos.

Polo tanto, dende o BNG mostramos 
unha fonda preocupación pola altera-
ción que está a sofrer o entorno. Solici-
támoslle ao Alcalde Cubela que explique 
se esas obras están a ser controladas 
polos técnicos municipais correspon-
dentes e se contan cos permisos mu-
nicipais, de Patrimonio e de Augas de 
Galiza.

O BNG denuncia obras que 
afectan á ponte medieval do Almofrei

COTOBADE

Os compañeiros e compañeiras do BNG de Cotobade en-
tregarron no rexistro municipal do concello un total de 140 
alegacións nas que solicitamos información, informes técni-
cos e realizamos valoracións segundo varios artigos corres-
pondentes á Lei de Bases de Réxime Local ou das Facendas 
Locais e outras … 

Ditas solicitudes resultan do análise do pobre expediente 
lanzado polo goberno do PP cotobadés no que ademáis da 
ausencia de informes de viabilidade, este é pobre en informes 
técnicos. 

Asemade algúns dos puntos máis coflictivos aos que aludi-
mos teñen que ver co mantenemento dos servizos públicos, 
cales van ser as medidas para fixar a poboación xoven, á 
problemática do Partido Xudicial, a ubicación do Xulgado de 
Paz, á praza de tesourería, en canto van subir os impostos, 
de onde saíron os fondos para pagar o ditame do profesor 
da USC, … 

A finalidade da presentación das alegacións é acadar a decla-
ración da nulidade de pleno dereito do Expediente en curso e 
en consecuencia paralizar o proceso de fusión.

O BNG entrega 140 alegacións contra o expediente de fusión
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cunha democracia raquítica, so-
metida a reglas do mercado máis 
inhumano: sen dereitos laborais, 
sen dereitos políticos, con repre-
sión, con silenciamento das per-
soas que protestan. Un sistema 
que asasina mulleres, que non 
quere recoñecer o feminicidio, nin 
explicarnos que ten causas dese 
feminicidio son políticas: a des-
igualdade, o patriarcado, que é 
contra o que temos que loitar, e 
defender unha igualdade real para 
todas as mulleres e homes deste 
país.

 
Fronte ao que nos din que este é o úni-
co mundo posíbel nos dicimos alto e 
claro que non nos merecemos isto. E 
para mudar a realidade hai que mudar 
o que se fai, e ter máis instrumentos ao 
servizo do pobo.

Por iso nós decimos que non nos vale 
este réxime, que nós queremos un 
novo estatus para Galiza, que se reco-
ñeza que somos unha nación e que te-
mos dereito a decidir por nós mesmos. 

Queremos decidir como pescamos nas 
nosas costas. Queremos decidir como 
ordeamos o noso territorio. Queremos 
decidir que ENCE non pode seguir na 
ría de Pontevedra.

Queremos decidir rematar co espolio 
que nos leva a nosa electricidade, o 
espolio que nos quere roubar a nosa 
identidade, o espolio do noso aforro... 
Onde están os 7.000 millóns de euros 
que gastamos nas Caixas e que están 

desaparecidos? Queremos sabelo. 
Vaia estafa, sr. Feijoo.

Queremos capacidade para defen-
der que temos dereito a producir, que 
queremos unha sociedade igualitaria, 
que queremos que ningunha persoa 
estea na rúa pedindo, que queremos 
un Estado solidario que lle garanta a 
todo o mundo uns mínimos ingresos, 
que queremos falar na nosa lingua, que 
queremos defender a nosa cultura.

Queremos construír un país novo, unha 
Galiza dona do seu futuro, unha Galiza 
onde haxa igualdade, dignidade, xusti-
za e solidariedade con todos os pobos 
do mundo.
E para iso temos que estar na rúa e 
temos que estar, tamén, nos procesos 
eleitorais. E quero que quede moi claro 
o que aprobamos entre todos e todas 
na pasada Asemblea Nacional:  avoga-
mos por unha candidatura nacionalista, 

unha candidatura que una a todas as 
persoas deste país que acreditan que 
Galiza é unha nación, que somos un 
pobo con dereito a ser, con dereito a 
estar e con dereito a decidir. E defende-
mos unha candidatura nacionalistapor-
que se queremos ser independentes e 
actuar como os pobos libres, precisa-
mos ter organizacións, independentes, 
cos seus centros de decisión na Galiza, 
sen sucumbir aos cantos de serea que 
nos levan a outros portos que non son 
o nosos. 

Polo tanto temos moito que facer. Te-
mos que facelo sen presa (porque esta 
é unha carreira de fondo), pero tamén 
sen pausa.

E hoxe, se mo permitides, eu quería re-
matar dado a eses mozos e mozas que 
hoxe están aquí, a eses mozos e mozas 
que se organizan en Galiza Nova, que 
están dando a cara por este proxecto, 
que entenden que o seu futuro tamén 
depende de que Galiza mude a situa-
ción de dependencia, que tomamos as 
rendas do noso futuro. Para eles, para 
elas vai este caravel, porque son  neste 
momento o principal valor político que 
ten este país, e porque os seus soños 
e as súas esperanzas fannos camiñar.

Moito ánimo xente de Galiza Nova. De 
verdade, sodes o mellor desta terra. E 
que ninguén vos roube os vosos soños.

Ánimo, adiante co Bloque Nacionalista 
Galego! Viva Galiza ceibe! Viva o BNG!, 
Viva a solidariedade entre os pobos! 
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O activista saharaui, Hassanna 
Aalia, estivo en Pontevedra para 
dar a coñecer a realidade do pobo 
do Sáhara nun coloquio organizado 
por Galiza Nova. 

No encontro puidemos coñecer 
de primeira man a súa historia 
como solicitante de asilo político 
no Estado español. Após serlle 
denegado en 2015, na actualidade 
Hassanna Aalia presentou un recur-
so na Audiencia Nacional e agarda 
poder obter refuxio. 

Aalia foi condenado no marco do 
proceso aberto do xuízo militar 
desenvolvido por Marrocos contra 
activistas que fixeron parte do cam-
pamento da dignidade en Gdeim 
Izik e polo que foi condenado, en 
rebeldía, a cadea perpetua. 

Compañeiros de Aalia atópanse 
actualmente en folga de fame para 
defender os seus dereitos como 
presos políticos en cárceres marro-
quís onde foron vítimas de tortu-
ras, vexacións e mesmo agresións 
sexuais. Durante ese protesto fale-
ceu o sindicalista Brahim Saika cuxa 
historia persoal e política tamén foi 
narrada no coloquio. 

Porén, Hassanna Aalia tamén expli-
cou cal é a realidade que se vive na 
actualidade no Sáhara Occidental 
logo de que o réxime marroquí 
expulsase o persoal das Nacións 
Unidas e ordenase o encerramento 
da oficina que mantiña esta ope-
ración especial en Dajla. A ten-
sión mantense desde hai varios 
meses sobre o terreo e o Frente 
POLISARIO non descarta retomar a 
loita armada se a ONU non desen-
volve as medidas necesarias para 
pór en andamento o referendo de 
autodeterminación aprobado pola 
Asemblea Xeral das Nacións Unidas 
en 1991. 

Así mesmo, puidemos coñecer 
devagar a realidade que atinxe a 

poboación nos territorios ocupados 
e tamén nos campos de refuxiados 
do Tindouf de onde virán ducias de 
crianzas a Galiza para pasar o verán 
no marco do programa Vacaciones 
en paz que coordina Sogaps. Unha 
acción de solidariedade internacio-
nalista que o pobo galego leva a 
desenvolver desde hai anos e que 
permite ás persoas máis novas dos 
campamentos pasaro os meses de 
maior calor fóra do deserto. 

Cumpre lembrar que durante o 
verán no deserto do Sáhara alcán-
zanse temperaturas extremas por 
riba mesmo dos 50ºC. 

Durante a súa intervención 
Hassanna Aalia lembrou a respon-
sabilidade política do Estado espa-
ñol na situación do pobo saharaui 
toda vez que se mantén como 
potencia colonial administradora. 
Así as cousas, na última sesión 
do Consello de Seguridade das 
Nacións Unidas, o goberno español 
mantivo o seu aliñamento e defensa 
do réxime de Marrocos a quen une 
unha estreita relación política, diplo-
mática e económica.

GN trouxo a Pontevedra a loita do pobo saharaui
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PORTAS
Venres 13 de maio 
ás 21 h. 
na Casa da Cultura 
de Portas

ACTOS POLÍTICOS E CULTURAIS

O vindeiro xoves, día 12, ás 20 h., organizado pola 
Asociación Cultural Maiolongo, terá lugar na Casa da Luz 
a presentación dunha nova edición ampliada de  “Conflito 
lingüístico e ideoloxía na Galiza. A situación do galego 
como síntoma”, da autoría do noso compañeiro Francisco 
Rodríguez.

Trátase dun libro fundamental na historia moderna do 
galego e unha peza clave na sociolingüística do noso país. 
A súa publicación en 1976 supuxo un fito na análise, 
interpretación e diagnóstico dos problemas do galego 
en conexión cos problemas de estirpe económica, social 
e política que a nosa nación padece. Ao tempo, facía a 
deseción das principais ideoloxías que se proxectaban 
sobre o idioma e das expectativas que delas se 
desprendían.

Agora aparece esta quinta edición, aumentada con 
análises sobre a política lingüística oficial, a mobilización 
popular contra ela, a conciencia social sobre o idioma e o 
seu estado como síntoma, no que vai de século XXI. Desta 
forma, a través deste libro o lector pode decatarse de como 
evolucionou a situación lingüística na Galiza desde a 
década dos setenta do século XX até hoxe, practicamente 
50 anos, tirando as conclusións oportunas sobre as 
mudanzas cuantitativas e cualitativas que se produciron.

Este libro segue resultando único polo seu rigor, o 
seu axeitado aproveitamento do máis científico e 
actualizado da socio-lingüística mundial e a súa constante 
preocupación por facer análise científica, ao servizo 
dunha causa que non admite demoras nen trampas: a 
recuperación do idioma galego.
 

CEA DA APDR
O vindeiro venres 20 ás 21 h. a APDR organiza no Pazo 
da Cultura unha cea previa a marcha contra celulosas. 



Soberanía para os pobos!

Cónsul de Cuba na Galiza 

mércores 18 de maio
 
ás  20 h.

Casa da Luz

“54 anos de bloqueo. Análise da situación en Cuba”

>> Miguel Anxo Fdez Lores

Alcalde de Pontevedra

>> Montse Prado
Resp. de Relacións Internacionais BNG

Pz. da Verdura, s/n

Pontevedra

José Antonio Solana

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

