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O alcalde de Pontevedra, Mi-
guel Anxo Fernández Lores 
participou na cidade belga de 
Charleroi na NightShop#6 or-
ganizada pola Universidade 
Católica de Louvain onde se 
abordaron as utopías urbanas. 
Baixo a moderación de Béa-
trice Delvaux, editora xefa do 
xornal “Le Soir”, o alcalde expli-
cou que cambiar Pontevedra foi 
fruto de moitos anos de traballo 
previo na oposición, dun equi-
po de persoas convencidas e 
expertas no que se ía facer, cos 
técnicos municipais á fronte, 
e coa complidade e anuencia 
cidadá. Os obstáculos foron 
os habituais: algunhas persoas 
contrararias ao cambio, pero a 
maior parte da cidadanía es-
taba dacordo. E cunha cidade 
como Pontevedra “todos so-
mos iguais: o rico e o pobre, os 
nenos e os vellos, os que teñen 
problemas de mobilidade e os 
que non”, faise unha cidade 
máis democrática. E todo, co 
orzamento municipal.

Tamén se sumou a este debate 
Georgios Maillis, mestre arqui-
tecto da cidade de Charleroi, 
que presentou o proxecto de 
cambio na cidade e recoñe-
ceu que o máis importante é 
a recuperación dos espazos 
públicos. Ao igual que Philippe 
Van Parijs, profesor da l’UCL 
e de Oxford, que destacou o 
proxecto de Pontevedra e a 
súa vertente infantil baseada no 
proxecto do pedagogo italiano 
Francesco Tonucci e reivindicou 
faceras cidades para os nenos. 
Marc Fleurbaey, profesor da 
Princeton University, alabou a 
“boa xestión da cidade dePon-
tevedra para cambiar a vida da 
xente”, e considerou o modelo 
Pontevedra como “unha boa 
experiencia”, onde se restable-
ce a democracia básica.

A preguntas do público, o al-
calde asegurou que non se 
está a facer todo o que se de-
bera para cambiar a tendencia 
mundial sobre o cambio climá-
tico, no que as cidades teñen 
moito que dicir ao reducir os 
tráficos innecesarios dentro 
das mesmas. “O cumio do Cli-
ma fixa obxectivos para o ano 
2060, e daquela estamos todos 
mortos”, asegurou, e afirmou-
que “eu teño a sensación de 
predicar no deserto”.

Charleroi, Badajoz, Burgos e Narón aplauden o Modelo Pontevedra

Co Modelo Pontevedra a cidade faise máis democrática
A semana pasada, Pontevedra foi a protagonista indiscutíbel de xornadas, seminarios e congresos que tiñan como 
obxectivo mellorar a seguranza viaria e facer cidades para as persoas. Miguel Anxo Fernández Lores (Charleroi), Carme 
da Silva (Badajoz e Narón, o intendente da policia Macenlle Macenlle (Burgos) e o policia Duarte (Narón)

Charleroi: NightShop#6

Badajoz: VI Encontro de cidades 
para a Seguranza Vial e a 
Moobilidade Sustentábel
A tenente de alcalde, Carme da Silva, comprobou 
unha vez máis que o de Pontevedra é un modelo 
urbano coñecido e recoñecido, un referente de mo-
bilidade e ousadía. Neste ocasión foi no marco do 
VI Encontro de cidades para a Seguranza Vial e a 
Moobilidade Sustentábel da Dirección Xeral de Tráfi-
co (DXT) que se desenvolveu en Badajoz.

Da Silva participou na primeira mesa de debate das 
xornadas organizadas pola DXT: “Cara a un novo 
modelo de cidade” na que compartiu espazo con 
Javier Villalba Carrasquilla, xefe da Unidade de Or-
denación Normativa da DXT; Antoni Poveda Zapa-
ta, presidente da Rede de cidades pola Bicicleta e 
Jorge Romea Rodríguez, responsábel do PMUS do 
Concello de Rivas Vaciamadrid.

Máis de 300 persoas participaron neste foro de aná-
lise e debate no que a tenente de alcalde expuxo as 
características dunha cidade que prioriza ás persoas 
por enriba de todo e foi interpelada por asistentes de 
Albacete, Ávila, Bilbao, Barcelona, Pamplona…

“Os máis xa tiñan referencias da calidade urbana de 
Pontevedra, coñecían publicacións como o libro da 
Fundación Pons polo que a xente se interesou por 
cuestións máis puntuais como o modelo de estacio-
namento de servizos, de como chegamos ás ratios 
de seguridade vial da cidade ou as estratexias para 
disuadir aos tráficos non necesarios de que entren 
no centro” explica Carme da Silva.
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Badajoz e Narón

Seguridade viaria urbana, mobi-
lidade sustntábel, accesibilidade 
universal, educación vial son os 
eixos fundamentais de traballo do 
I Congreso Galego de Seguridade 
e Educación Vial Cidade de Narón 
que pechou esta fin de semana a 
Semana da Mobilidade desenvol-
vida neste localidade coruñesa.

Pontevedra estivo dobremente representada na cita congresual. O sábado 
foi a quenda da tenente de alcalde Carme da Silva quen cun relatorio que 
levaba por titulo “Construíndo cidades seguras” falou da transformación da 
cidade do Lérez, unha cidade que agora si é amábel, cómoda, segura, 
accesíbel, igualitaria, cohesionada, integrada e economicamente vitalizada.

Da Silva fixo un percorrido polo que era a Pontevedra que a finais dos 90 e 
a que é na actuacidade. Puxo enriba da mesa datos que debuxan a cida-
de que hoxe é coñecida e recoñecida internacionalmente e que son froito 
dun deseño urbano pensado, estratexias definidas e valentía política para 
acadar os obxectivos marcados e a participación activa e complicidade 
da cidadanía.

Comentou, por exemplo, como neste periodo aumentou nun 60% o espa-
zo peonil, un 67% os desprazamentos a pé e diminuíu ao redor do 60% as 
emisións de CO2 pero tamén como se rexistrou un incremento dun 33% 
da poboación, a ocupación das rúas e prazas de nenos e nenas xogando; 
unha drástica caída da contaminación acústica (ruído) ou a contabilización 
de cero mortos en accidentes de trafico nos últimos anos.

O I Congreso Galego de Seguridade e Educación Vial Cidade de Narón 
tivo tamén unha vertente máis técnica e profesional. Neste caso Ponte-
vedra estivo representada polo Coordinador de Educación Vial da Policía 
Local, Antonio Duarte que participou nunha mesa de traballo sobre “Es-
tratexias para a coordinación de programas de educación vial en Galiza”.

“A seguridade de todos é nosa prioridade” subliñou Antonio Duarte quen  
expuso o xeito de traballar da Policía Local de Pontevedra e o seu longo 
percorrido no eido da educación vial dende que o Goberno local optou 
por impulsar un modelo de cidade que contempla a prioridade peonil so-
bre a dos vehículos.

O obxectivo é mellorar as condutas viarias dos cidadáns e tratar de ga-
rantir a seguridade de todos. para iso a educación érguese como instru-
mento básico para a modificación de comportamentos potencialmente 
perigosos e transmisión de valores.

A Policía Local foi ampliando o número e segmentos de poboación diana 
dos seus programas de educación vial e arrancaron con seminarios para 
nenos e nenas de Primaria. A día de hoxe teñen obradoiros para alumnos 
e alumnas de até 18 anos e mesmo experiencias con meniños meno-
res de 3 anos; para mulleres embarazadas, persoas da terceira idade, 
persoas con discapacidade… e proxectos como os camiños escolares 
seguros polos que van os rapaces sós andando ao cole.

O I Congreso Galego de Seguridade e Educación Vial de Narón ten, entre 
os seus obxectivos, compartir experiencias e coñecementos e traballar 
de forma colaborativa en prol da seguridade viaria urbana, a mobilidade 
sustentábel e a  accesibilidade universal nas cidades pero tamén tratar de 
unificar criterios e mesmo elaborar un protocolo galego sobre educación 
vial, unha tarefa na que Pontevedra é un referente

Burgos: Urbanismo 
de proximidade: as 
persoas como suxeito da 
mobilidade
O proceso de recuperación dos espazos 
públicos para as persoas, as técnicas e 
estratexias utilizadas para diminuír os trá-
ficos “innecesarios” das rúas da cidade 
e deixar os tráficos de destino, os nece-
sarios, os que están ligados a actividade 
económica e a calidade de vida, foron 
cuestións abordada polo intendente prin-
cipal da Policía Local, Daniel Macenlle en 
Burgos.

Macenlle participou nunha mesa redonda 
sobre “Urbanismo de proximidade. As 
persoas como suxeitos da Mobilidade” 
xunto cun representante do departamen-
to de Mobilidade de Burgos, un portavoz 
da Asociación de viandantes A Pié de 
Madrid e outro de Andando, Foro Estatal 
de Peatones. O acto estivo organizado 
pola nova Asociación Andando-Burgos 
en colaboración co Colexio de Arquitec-
tos.

O responsábel da Policía Local explicou 
que Pontevedra é un modelo de cidade 
integral que outorga ás persoas o prota-
gonismo e polo tanto a mobilidade e de 
preferencia peonil sempre. Neste marco 
atopáse a aposta pola recuperación de 
espazos públicos para os cidadáns o que 
se fixo con carrís únicos de circulación 
e beirarrúas máis anchas, con platafor-
mas únicas de convivencia de tráficos, 
coa adopción de medidas de calmado 
de tráfico -redutores de velocidade, pa-
sos sobreelevados, velocidade 30…- e 
de estratexias circulatorias que disuaden 
aos tráficos de paso e de axitación (os 
que rulan na procura de aparcamento) 
de entrar no centro e deixan vía libre aos 
tráficos necesarios. Neste apartado están 
os vencellados á actividade económica e 
a garantir os servizos de cidade e os que 
teñen como destino os domicilios dos 
condutores.

Esta aposta tradúcese, subliñou Daniel 
Macenlle, nunha evidente mellora da cali-
dade de vida das persoas xa que afonda 
na seguridade viaria e fai caer en picado 
a accidentalidade, diminúe a contamina-
ción e fomenta tamén a convivencia e os 
comportamentos cívicos.

Narón: I Congreso Galego de Seguridade 
e Educación Vial “Cidade de Narón”
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Os mestres composteiros de Pontevedra, divididos en 
tres equipos, traballan arreo na posta en marcha do novo 
sistema de recollida e tratamento de lixo en Monte Porrei-
ro e Campolongo, os dous barrios que serán pioneiros 
nesta andaina, ademais da parroquia de Campañó e ta-
mén no diseño das bases dun plan xeral de actuación en 
todo o concello.

Os sete mestres veñen de recoller a identificación que 
os acredita como traballadores ao servizo do Conce-
llo de mans dos concelleiros de Infraestruturas e Medio 
Ambiente, César Mosquera e Carme da Silva. O primei-
ro subliñou a alta cualificación dos mestres compostei-
ros o que lles permite ir máis alá e avanzar na definición 
dun plan xeral, mentres que a segunda puxo o énfase na 
boa receptividade da veciñanza. É o caso, por exemplo, 
dos veciños e veciñas de Campolongo que decidiron en 
asemblea dirixirse ao Concello para solicitar a implanta-
ción de composteiros comunitarios no barrio.

O éxito do novo sistema de tratamento do lixo vai ligado a 
colaboración cidadá xa que a correcta separación en ori-
xe é esencial. “A coresponsabilidade social é fundamen-
tal” subliña Carme da Silva.

Á volta do verán os composteiros comunitarios poderán 
ser unha realidade en Monte Porreiro e Campolongo. As 
primeiras estimacións sitúan entre 20 e 30 as unidades 
necesaria para Monte Porreiro e algún menos en Cam-
polongo.

Poboación (núcleos familiares, por idade,…), relación de 
produtores singulares (colexios, restaurantes..), tipo de 
lixo e cantidades, localización dos colectores, frecuencia 
da recollida… son parámetros que se terán en conta na 
posta a en marcha do sistema de tratamento de lixo e que 
condicionarán o modelo de planta de compostaxe final. 
Neste estudio técnico se están a combinar metodoloxía 
de recompilación e cruzamento de datos do século XXI 
cun traballo de campo, porta a porta.

“Non nos importa se a planta de compostaxe bota a an-
dar no 2017 ou no 2018, o que ten que estar todo é ben 
atado” sinalou César Mosquera restando importancia ao 
feito de que no 2017 acabe o contrato de lixo vixente con 
Sogama. En calquera caso hai que renovalo.

Os composteiros comunitarios á volta do verán
en Monte Porreiro e Campolongo

As vindeiras eleccións xerais do 26 
de xuño haberá modificacións nas 
mesas electorias para facelas ac-
cesíbeis e prestar máis servizos. Os 
cambios son os seguintes:

Alba: até o de agora o colexio elec-
toral era no Teleclub de Alba que 
tiña importantes deficiencias de ac-
cesibilidade e, incluso, de servizos, 
polo que substitúe por dous colexios 
electorais: un no Centro Social da 
Devesa para os lugares de O Bispo, 
A Devesa, Lampreeira e San Caeta-
no; e outro no Centro Cultural de 
Reiriz, para os lugares de Guxilde, 
Pontecabras, Rairiz e Touceda.
Ademais, créanse estes dous co-
lexios electorais dado que a parro-
quia de Alba ten dous núcleos ben 

diferenciados (un cara a estrada de 
Vilagarcía e outro cara a estrada de 
Santiago) que están bastante distan-
tes uns dos outros.

Cerponzóns: até o de agora o co-
lexio electoral estaba na Casa recto-
ral de Cerponzóns, e pasa ao Cen-
tro Social de Meán.

Salcedo: até o de agora había dous 
colexios electorais nos respectivos 
CEIPs da parroquia (Igrexa e Caba-
nas), faise un só colexio electoral na 
Casa Verde (o novo local social) xa 
que é un centro novo, accesible en 
todos os seus servizos.

Distrito 02- Seccións 008 e 016 
(cidade): até o de agora os colexios 

electorais eran na Residencia de Es-
tudiantes de Caixanova e tamén na 
delegación de Sanidade da avenida 
de Vigo. Agora o novo colexio elec-
toral está no IES Frei Martín Sar-
miento.

Distrito 02 – Sección 004 (cidade): 
Até o de agora o colexio electoral 
estaba no CEIP Barcelos e pasa ao 
Arquivo provincial.

O número de urnas electorais man-
téñense en 106 xa que algunhas 
redúcense a unha e noutros casos 
amplíanse a dúas, como pode ser en 
Alba.

Cambios nos colexios electorais para facelos máis accesíbeis

PONTEVEDRA
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Os servizos xurídicos e económicos do Concello de 
Pontevedra e da Deputación provincial están a estudar 
o convenio de colaboración que asinarán as dúas insti-
tucións para acometer melloras na rede de saneamen-
to local: a rede do Gafos (a parte rural, dende Vilaboa á 
estación de autobuses) e tamén á cuarta fase da rede 
de Mourente.

O portavoz do Goberno e responsábel do Ciclo da 
Auga, Raimundo González explicou que o importe total 
destas dúas inversións é de 2.114.157 euros, que se-
rán asumidos ao 50% entre o Concello e a Deputación.

A elaboración de ambos proxectos corre a conta do 
Concello, e calquera incremento (ou redución) do custe 
da obra tamén a asumirá o Concello.

O proxecto de Mourente atópase en licitación; e o 
proxecto do Gafos poderá iniciar o proceso de licita-
ción en dúas semanas, paralelo á sinatura do conve-
nio. Polo que ambos proxectos deberían estar en obra 
neste mesmo ano.

O Concello retoma o proxecto do Gafos que foi pre-
sentado a Augas de Galicia, que renunciou á executar 
este proxecto sen dar máis explicacións. De feito, Rai-
mundo González anunciou que reclamarán á Xunta de 
Galicia estes fondos (máis dun millón de euros) para 
que se acabe cumprindo o convenio asinado con Au-
gas de Galicia.

O proxecto inclúe a mellora da rede de saneamento 
dende Vilaboa até a estación de autobuses. E nas me-
lloras do proxecto está previsto incluír parte do tramo 
urbano: dende a estación de autobuses até o tramo 
cuberto de Alcalde Hevia.

Raimundo González indicou que non se pode incluír 
toda a parte urbana porque se sae do orzamento do 
proxecto, pero o Concello ten intención de continuar o 
proxecto no seu tramo urbano: dende a parte cuber-
ta en Campolongo até a desembocadura do Gafos en 
San Roque.

Máis de 2,1 millóns
para os saneamentos 
do Gafos e Mourente 

O Concello investirá ao redor de 80.000 euros en catro obras en 
Mourente. O concelleiro Alberto Oubiña reuniuse co consello pa-
rroquial co fin de informarlles sobre estas obras e outras actua-
cións de interese previstas e recoller novas suxestións que axuden 
a mellorar a zona e a calidade de vida dos seus veciños e veciñas.

As vindeiras obras anunciadas polo concelleiro delegado da pa-
rroquia son:

O arranxo integral da pista que une Os Areais e Cons. A pista 
dende Os Areais a Cons en unha obra caulificada de “prioritaria” 
pola veciñanza. O proxecto ten un custe de 60.288 euros e está xa 
no servizio de Intervención para a súa aprobación. Trátase da re-
paración integral da pista, adaptándoa ao standar de calidade ur-
bana e inclúe: Recollida de augas pluviais e construción de cune-
tas de formigón, levantamento de tapas de sumidoiros até o nivel 
da pista, limpeza, drenaxes en zonas onde nace auga para evitar 
que se dane a estrada, sinalización vertical e horizontal, arranxo 
dos sobreanchos da pista, asegurar as entradas das vivendas, as-
faltado e construción de dous reductores de velocidade (lombos).

Rúa dos Cantos. Neste caso o proxecto ten cun custe aproxima-
do 12.000, euros e inclúe a recollida de augas e a súa canalización 
por debaixo da rúa coa colocación de reixas casa 50 cm, así como 
o desbroce dunha zona de terras que estreita o camiño.

Canalización da pista na Condesa. A obra continúa coa cana-
lización que xa comenzara o ano pasado. Os traballos teñen un 
custe aproximado 6.000,00 euros.

Recollida de augas do Camiño Vello en Carabelos. Neste 
caso a obra xa está en marcha e rematará nunha ou dúas sema-
nas. Trátase de facer as canalizacións laterais para a recollida de 
augas e eliminación dunha zona de empozamento.

Ademais o concelleiro delegado de Mourente informou aos repre-
sentantes veciñais dunha serie de cuestións de interese para a 
parroquia como o inicio da campaña de bacheo e desbroce, o 
remate da pista de petancas dos Campos e os avances na 
pista de petanca dos Areais ou dos pasos que se están a dar 
para facer o saneamento proxectado na parroquia. 

80.000 euros en catro vindeiras 
actuacións en Mourente

Os Campos xa contan 
cun acceso seguro e digno
Rematadas as obras de acceso a Monte Porreiro por Os Campos, os veciños e 
veciñas quixeron celebralo cun sinxelo acto que contou coa participación do alcal-
de, Miguel Fez. Lores, concelleiro da parroquia, Alberto Oubiña, e o concelleiro de 
mobilidade, Luís Bará. Trátase dunha obra moi demandada polo vecindario, que a 
oposición quixo impedir por todos os medios.

PONTEVEDRA
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Moi estimado señor:

A pesares das súas múltiples ocupacións, estamos 
seguros de que é vostede coñecedor de que na De-
putación de Pontevedra existía e existe unha sección 
moi particular denominada Parque de Maquinaria. 
Ata o de agora non realizaba ningún traballo nos 
máis de 1.700 quilómetros de vías provinciais e 
estaba xestionada directamente polo xefe de 
gabinete da Presidencia e o señor Louzán no úl-
timo mandato, saltándose aos seus superiores xerár-
quicos na estrutura administrativa, o Servizo de Vías 
e Obras. Para entendernos, o que sucedía con esta 
sección sería algo semellante a que os fiscais depen-
desen directamente de vostede e non da escala xe-
rárquica legalmente establecida.

A orixe xeográfica dos funcionarios resulta ta-
mén sorprendente: a metade son orixinarios da co-
marca do Salnés e a cuarta parte dun único concello, 
Ribadumia, dando base e fundamento á estendida 
definición de ‘Universidade de Ribadumia’, usada a 
cotío polos funcionarios e funcionarias desta Depu-
tación.

As funcións do Parque dentro da provincia con-
sistían en traballos nas pistas dos concellos 
ou incluso particulares de xeito absolutamente 
arbitrario e partidista. Hai ademais unha ampla 
ringleira de actuacións nefastas realizadas polas tris-
temente famosas ‘palas da Deputación’ por toda a 
xeografía provincial, consecuencia inevitábel da falta 
de dirección e supervisión por técnicos competentes 
sobre os traballos. Tamén existen limpapraias e des-
brozadoras tradicionalmente utilizadas do mesmo 
xeito e cos mesmos criterios.

Os funcionarios do Parque de Maquinaria eran 
os únicos da Deputación que, por Resolución 
Presidencial do señor Louzán podían cobrar qui-
lometraxe, dietas e pernoctas sen xustificación. 
O resultado destas prácticas eran tan escandalosos 
que o xefe do Parque, un grupo D graciabelmente 
reclasificado a C1, tiña unhas nóminas superiores ás 
de vostede mesmo como vicepresidente da Xunta, 
e tamén máis elevadas que a inmensa maioría dos 
funcionarios do grupo A da Deputación.

Dende a toma de posesión até o mes de xaneiro de 
2016, as únicas decisións sobre este asunto que 
adoptou o novo goberno provincial foron dúas: 
a primeira, que o Parque de Maquinaria pasa-
se a depender dos seus superiores, agora no 
denominado departamento de Mobilidade, tal 

como estaba recollido no organigrama da Deputa-
ción pero que non se estaba a cumprir; a segunda, 
que traballasen única e exclusivamente nas es-
tradas provinciais necesitadas dos seus servi-
zos. Para nada se teñen modificado as condicións 
de traballo nin salariais dos funcionarios do Parque.

O 2 de Febreiro de 2016, o vice-portavoz do PP na 
Deputación, o señor Moldes, xunto co deputado se-
ñor Aragunde, “invaden” as dependencias do Parque 
de Maquinaria sen permiso nin autorización dos seus 
responsables funcionariais nin políticos, dando unha 
rolda de prensa xunto cos representantes sindicais, 
na que “denuncian” que o Parque de Maquinaria está 
parado dende agosto de 2015, acusando ao gober-
no provincial de suposta “parálise”. Esta “denuncia” 
foi trasladada polo grupo provincial do PP á Corpora-
ción da Deputación de Pontevedra ese mesmo mes 
mediante unha moción.

No período de agosto a xaneiro os funcionarios 
do Parque pasaron ao cobro numerosas minu-
tas por quilometraxe, dietas e pernoctas. Este 
feito contradicía radicalmente a “denuncia” feita polo 
PP e por CC OO, polo que tanto en comisión infor-
mativa como en Pleno plantexóuselles a ambos a po-
sibilidade de retirar a “denuncia” de paralización. Ad-
vertiuse de que se trataba dunha acusación en toda 

Carta aberta do grupo provincial do BNG 
ao Presidente Provincial do PP, Alfonso Rueda

DEPUTACIÓN
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regra de que os quilometraxes dietas e pernoctas 
que pasaban ao cobro eran falsos, o que tería con-
secuencias sobre os funcionarios. A voceira do PP, 
señora Nidia Arévalo, mantívose sen embargo nas 
súas afirmacións. Pola súa banda, os represen-
tantes dos funcionarios tampouco desmentiron en 
ningún momento a suposta paralización. En contra 
das evidencias e sen reparar nas consecuencias, o 
pacto entre o Partido Popular e os representantes 
dos funcionarios seguiu firme.

En evitación de futuros problemas, incluso penais, 
dado que constaba no Pleno a afirmación da se-
ñora Arévalo de que os funcionarios do Parque es-
taban cobrando quilometraxes, dietas e pernoctas 
fraudulentas, o Goberno da Deputación adoptou 
dúas decisión. A primeira foi igualar os hora-
rios de traballo dos funcionarios do Parque ao 
das Brigadas de conservación, e, a segunda, 
non aboar quilometraxes, dietas e pernoctas 
a menos que estivesen xustificadas polo mes-
mo procedemento que rexe, por lei, para os 
demais funcionarios da Deputación. Esta é a 
orixe, provocada a mantenta polo Partido Popular, 
do conflito.

Esta actitude do grupo provincial do PP non é 
un feito illado senón que ten o seu correlato nas 
broncas continuas nos Plenos, sexan directamen-
te polos seus membros ou a traveso de persoas 
e grupos levados por el. De nove Plenos, só o de 
organización, negociado e pactado coa anterior di-
rección (Louzán, Figueroa e Crespo) foi normal. Co 
cambio de dirección, incluso os acordos unánimes 
dese Pleno foron duramente cuestionados polos 
novos dirixentes, portavoz e vice- portavoz, Arévalo 
e Moldes.

Coñecido é o estilo bronco, de ‘caña ao mono’, 
que lle caracteriza, señor Rueda. Resulta a súa 
particular maneira de facer política. Pero a di-
rección actual que rexenta hoxe o grupo pro-
vincial do Partido Popular a imaxe e semellan-
za súa supera en moito os límites admisibeis. 
Caña por unha cousa e máis pola contraria, follóns 
e máis follóns... Acusacións directas contra os fun-

cionarios do Parque de Maquinaria e, á vez, defen-
sa dos quilometraxes, dietas e pernoctas cobradas 
irregularmente en total e absoluta connivencia e 
acordo cos propios representantes dos funciona-
rios -que mediante este perverso sistema cobraban 
moito máis que os demais funcionarios da mesma 
categoría e funcións-.

Por se existise algunha dúbida destra estratexia 
de confrontación, no último Pleno do 27 de maio, 
despois de rasgarse farisaicamente as vestiduras 
condenando as actuacións agresivas contra mem-
bros do goberno, as deputadas e deputados do 
grupo provincial do Partido Popular quedaron 
‘en amor e compañía’ no salón de Plenos xun-
to aos funcionarios que acababan de rebentar 
o Pleno, preferindo amosar publicamente a súa 
alianza cos “agresivos” a defender as súas propias 
mocións na continuación do Pleno celebrado sen 
público pero con prensa.

Dirixímonos a vostede para instalo a que a in-
fluencia que tiveron os deputados e deputadas 
do seu partido en acirrar aos funcionarios do 
Parque, chegando aos insultos, ameazas, pin-
tadas e, moito máis grave, coroas mortuorias 
dirixidas ao vicepresidente César Mosquera e 
ao deputado Uxío Benítez, ao máis puro estilo 
da mafia, volva a utilizala para parar esta de-
riva matonista e mafiosa. Pola concatenación de 
feitos e por toda a información dispoñíbel, estamos 
seguros da súa capacidade para deter esta situa-
ción.

Apelamos á súa responsabilidade e a súa indubida-
bel autoridade sobre os dirixentes do grupo provin-
cial do Partido Popular para que actúe. A súa visita 
ao seu grupo en dependencias da Deputación e a 
súa connivencia na denuncia da “parálise” da insti-
tución semellan levar a conclusión de que vostede 
inspira e comparte este tipo de actuacións, pero te-
mos a esperanza de que o seu sentido institucional 
e a responsabilidade que detenta como vicepresi-
dente da Xunta lle fagan recapacitar e actuar con 
decisión dando as consignas oportunas para frear 
estas barbáricas actuacións.

DEPUTACIÓN
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PONTEVEDRA

A Concelleira de Promoción da Cidade, Anabel 
Gulías mantivo unha reunión co presidente da 
Asociación de Autocaravanas de Galiza, Fran-
cisco Penas para presentarlle o proxecto de re-
ordenación da parcela de Tafisa na que o Con-
cello ten previsto habilitar un estacionamento de 
autocaravanas, que tentará estar operativo no 
verán.

Na parcela disporá de 18 prazas de estaciona-
mento e tamén espazos de servizo para facer 
a loxística (coller augas limpas e retirar augas 
suxas). A parcela completarase cunha zona ar-
bolada.

Anabel Gulías tamén explicou que haberá un 
sistema de control da zona de estacionamento 
que se fará a través do Ollomóbil e, dacordo 
coa Policía Local, autorizarase o estacionamen-
to un máximo de 72 horas mensuais.

O presidente da Asociación de Autocaravanas 
de Galicia amosouse moi satisfeitopola reorde-
nación dos espazos e polas propostas presen-
tadas polo Concello.

O estacionamento de 
autocaravanas terá cabida 
para 18 vehículos  

O Concello acomete a limpeza das 
ribeiras e leito do río Lérez para 
mellorar a seguranza no Campionato 
Europeo de Piragüísmo Maratón  

Veciñanza e Concello denuncian o estado do cuartel da Garda Civil 
e piden o seu adecentamento e un novo uso para as instalacións
Os veciñ@s do barrio de A Eiriña recolleron 828 sinaturas 
para amosar a súa preocupación polo estado de aban-
dono, inseguridade e insalubridade do antigo cuartel da
Garda Civil, en Casimiro Gómez e esixir ao Estado que 
actúe para pór fin a esta situación.

O goberno municipal comparte esta preocupación e 
mesmo propón un novo uso para o edificio: que sexa 
a sede da comisaría da Policía Nacional, unha proposta 
que foi moi ben acollida pola veciñanza.

Luís Bará reiterou o apoio do Concello á demanda ve-
ciñal e subliñou a necesidade dunha actuación urxente. 
Reiterou tamén a disposición do Concello a colaborar co 
Estado na procura dunha solución definitiva.

A veciñanza de A Eiriña solicitan á administración do 
Estado:a limpeza e mantemento dos terreos circundan-
tes do vello e baleiro edificio. o coidado, limpeza e man-
temento do edificio, para evitar a imaxe negativa que ten 
na actualidade, o control do acceso ao edificio para evi-
tar a súa ocupación por persoas que acumulan lixo, ou 
que crean un grave risco de inseguridade e incendio, a 
tramitación dunha proposta de novo uso do terreo, estu-
dando a posibilidade dedestinalo a nova sede da Policía 
Nacional.

Fronte a aposta da Gerencia de Infraestructuras y Equi-
pamientos de Seguridad del Estado pola recalcificación 
do vello edificio da Garda Civil, o Concello propón unha
alternativa: o traslado da Comisaría da Policía Nacional 
a estas dependencias xa que están mellor situadas para 
o tipo de necesidades deste corpo e dispón de máis te-
rreo, un factor importante para atallar os problemas de 
espazo de estacionamento da Policía.

Urbanisticamente tamén resultaría máis doado, xa que 
non sería preciso unha recalificación. O edificio da Policía 
Nacional xa está considerado como residencial no Plan
Xeral, polo que o Estado só tería que vender o edificio e 
coas ganancias custear a reforma do edificio da Garda 
Civil.

O Concello procedeu á limpeza das marxes e o leito do río Lé-
rez cara a celebración do próximo Campionato Europeo de Pi-
ragüismo Maraton Pontevedra 2016(European Canoe Marathon 
Championships – Pontevedra 2016) que se desenvolverá dende 
o 26 de xuño até o 3 de xullo na cidade.

Procedeuse á retirada de ramas e troncos e outros restos acu-
mulados nas ribeiras e no fondo do río após este duro inverno, 
para mellorar a seguridade dos deportistas. 

O Campionato Europeo de Piragüismo 
Maratón Pontevedra 2016 porá de 
novo o foco en Pontevedra xa que 
falamos dunha proba internacional 
na que deportistas de 23 estados 
mediranse nas augas do Lérez, 
máis de 300 na categoría máster e 
arredor de 400 en elite.
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A parroquia de Lérez celebrou nestes días o seu Consello 
parroquial no que se fixo balance las obras en curso, das 
que están proxectadas para este ano 2016, e outras obras 
futuras que se acometerán na parroquia.

A concelleira delegada da parroquia, Pilar Comesaña expli-
cou as obras que están en curso que son:

• Rúa da Gándara: Está a piques de rematar o arranxo in-
tegral da rúa da Gándara até a ponte peonil. As obras con-
sisten no asfaltado e calmado de tráfico de toda a rúa, así 
como o acondicionamento dun pequeno camiño de servizo 
a unhas vivendas no lugar. O orzamento aproximado é de 
250.000 euros.

• Pista en A Piolla: A obra está tamén a piques de rema-
tar. A pista comunica os barrios de A Piolla e Casalnovo. Os 
traballos consisten no asfaltado e ensanche da vía. Apro-
veitando as obras dun muro particular, aproveitouse para 

anchear a pista baixo o colexio. Presupuesto 177.651,15 
euros.

• Arranxo lavadoiro de Couso: Rehabilitación do lava-
doiro de Couso e retirada dunha caseta abandonada.

• Avenida Médico Ballina. Comenzaron os traballos de 
mellora da avenida de Médico Ballina. A actuación ten un 
custe de 59.065 euros, e consiste na construción dun paso 
de peóns á altura da plataforma do túnel do AVE, (onde se
ten previsto a construcción dun parque infantil) para ga-
rantir a seguranza dos peóns. Ademais, mellorarase toda 
a accesibilidade ao ampliar a beirarrúa dereita (de saída da 
cidade) e eliminar o estacionamento en liña nese lado, e 
crealo noutro sentido da circulación.

Coa creación de novas prazas de estacionamento na outra 
marxe tamén se pon fin a posibilidade de que os vehículos 
dean a volta subíndose á beirarrúa

Lérez: Pilar Comesaña dá contas no Consello parroquial 
das actuacións en marcha na parroquia

PONTEVEDRA / SOUTOMAIOR

O BNG denunciou no pleno municipal 
a actitude do goberno local do PP de 
negar sistemáticamente documenta-
ción aos representantes dos veciños. 
A gota que colmou o vaso foi a negati-
va do alcalde para que os concelleiros 
do BNG puidesen ver un expediente 
relativo ao instituto que solicitaron hai 
máis de un mes.

Nese sentido a edil nacionalista Ola-
lla Obelleiro sinalaba que “como re-
presentantes legais  das veciñas e 
veciños temos dereito a ver a docu-
mentación que hai no concello, é un 
dereito que está recoñecido na propia 
lei” e explicaba que ”até en 3 ocasións 
lle pedimos copias para estudar o 
proxecto básico do instituto e en to-
das as ocasións a resposta foi nega-
tiva. Que é o que teñen que ocultar? 
Na última ocasión mesmo nos dixeron 
que ese proxecto desaparecera do 
concello e xa non quedaba nin rastro 
del. Fixeron co expediente o mesmo 
que os seus compañeiros do PP cos 
discos duros de Bárcenas” ironizaba.

Así mesmo, o voceiro municipal Manu 
Lourenzo, sinalou que no propio pleno 
vimos de ver como se nos presentan 

mocións nas que se oculta informa-
ción fundamental para decidir o voto. 
Información fundamental que non 
aparece por ningures, nin nos expe-
dientes nin nas comisións. Sen ir máis 
lonxe, Agustín Reguera ocultou que 
xa tiña negociado coa Xunta que non 
lle cobraría o imposto de construcións 
(case 120.000 euros) e pretendía que 
votásemos unha proposta da alcaldía 
sen coñecer que xa o tiña negociado 
coa propia Xunta a pesar de ser unha 
compentencia do pleno.  

O mesmo aconteceu co caso da ce-
sión á Portos de 2000m2 no porto de 
Arcade coa que pretendían que vote-
mos sen que no expediente apareza 
por ningures que hai un investimento 
comprometido de 400.000 euros para 
o que era preceptiva esa cesión. Ocul-
tan información sobre partidas impor-
tantísimas de diñeiro, como se non se 
tratase de diñeiro público” sinalaba o 
voceiro nacionalista

A pesar de que o pleno celebrado 
hoxe tivo lugar nun ambiente tenso 
Manu Lourenzo sinalou que non hai 
que darlle máis importancia, e acha-
cou estas prácticas ao nerviosismo do 

PP: “son conscientes de que a xen-
te xa non cala, que xa non enganan 
a ninguén e por iso actúan do único 
xeito que saben facelo, ocultando 
información e difamando. Sen dúbi-
da un sinal de que algo ben estamos 
facendo. De maneira que ímosllo dicir 
ben clariño: se pensan que imos ca-
lar é porque non saben a quen teñen 
diante” 

Soutomaior: O BNG denuncia que o PP oculta información aos veciños
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COTOBADE

O cabeza de lista de BNG-Nós ao Congreso pola 
provincia de Pontevedra, Luís Bará, asegurou nun 
acto celebrado en Tenorio ante máis de 70 veciños e 
veciñas que “a fusión non é a solucion para Cotobade 
e Cerdedo, senón que hai que mellorar as funcións e 
financiamento dos concellos e crer nas potencialida-
des dos pequenos municipios do rural para sacar o 
país adiante”. 

“O BNG, nos concellos onde goberna, demostra que 
con elementos de dinamización e políticas alternativas 
pódense acadar resultados, por iso é preciso que o 
BNG estea presente nas institucións, para demostrar 
a aposta polo país, que ten futuro, en lugar de ser 
delegados de forzas centrais”, subliñou. O nacionalis-
ta realizou estas declaracións nun acto público no que 
tamén participaron o vicepresidente da Deputación 
César Mosquera e Anxo Santomé.

Bará destacou que falar da fusión dos concellos a 
día de hoxe é “unha cortina de fume” para ocultar 
os problemas reais do país e a falta de alternativas 
para afrontalos”. “As solucións que pon Núñez Feijóo 
sobre a mesa para atender os supostos problemas 
dos concellos demostran que está a actuar como un 
delegado do Goberno en lugar de solventar ás nece-
sidades do país, sendo máis papista que o papa con 
medidas reformistas que non resolven nada”, subliñou 
o candidato. 

“O problema non son os concellos pequenos e a 
solución non está na fusión. O que si hai que facer 
é mellorar as funcións e o financiamento e está claro 
que nos concellos nos que o BNG está gobernando 
demostrouse un gran traballo para poñer en valor as 
potencialidades de cada lugar”, asegurou Bará, quen 
destacou a necesidade de activar o agro, o monte e 
o sector forestal, entre outros, para crear riqueza e 
emprego.

“O noso país ten futuro, pero as forzas 100% galegas 
temos que ter presenza nas institucións para poder 
defender os intereses de Galiza”, dixo, “e non só nos 
concellos ou no Parlamento galego, senón tamén en 
Madrid, onde nos últimos catro meses houbo unha 
ausencia de representación que deixou orfos aos 
galegos e ás galegas. 

Temos que volver a ter voz propia en Madrid fronte 
ao que fixeron as sucursais e delegacións de forzas 
madrileñas que esquenceron a Galiza tan pronto che-
garon ao hemiciclo”, subliñou Bará. “Esas chamadas 
forzas do cambio que dicían que representaban a 
Galiza terán que explicar porqué non se constituíron 
como grupo cando tiveron oportunidade e, agora, que 
poden constituirse de novo, volven ir da man de forzas 
madrileñas ás que están supeditadas”, manifestou.

Bará insistiu que a votación do 26X é unha segunda 
oportunidade para Galicia: “Estas eleccións non son 
unha segunda volta nin un desempate. Son a segunda 
oportunidade para que Galiza sexa protagonista das 
decisións en Madrid, para que teña un papel político 
decisivo na formación de Goberno e das súas políti-
cas, porque dous deputados galegos poden ter moito 
que dicir”, engadiu.

Para finalizar, sobre a unión de Cerdedo e Cotobade, 
Bará destacou que “os datos comparativos por 
número e tamaño dos concellos tampouco avalan a 
fusión”, para engadir que de comezar a realizar unións 
deste tipo estas deberían realizarse en outros lugares 
do estado como Castela e León. “O BNG nas institu-
cións apostará por dar solución ás necesidades reais 
da xente en lugar de propoñer ‘invencións’ para dar 
resposta a problemas ficticios que non teñen relación 
coa nosa terra”, dixo. 

Luís Bará: “A fusión non é a solución para Cotobade e Cerdedo; 
hai que mellorar as funcións e o financiamento dos Concellos”

Bará: “É preciso crer nas 
potencialidades dos pequenos 
municipios do rural para sacar o 
país adiante”

Bará: “É importante a presenza 
do BNG nas institucións para 
solucionar os problemas reais 
do país, en lugar de crear 
cortinas de fume”
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ACTIVIDADES

Os días 2, 3, 4 e 5 de xuño de 2016 celebramos “Sete 
Falares”, o Encontro Internacional de Contadores de His-
torias que, como cada primavera, volve para encher de 
palabras a cidade. O festival de narración oral celebra 
este ano o seu primeiro lustro de vida.

Agasallarannos coas súas historias importantes narrado-
res e narradoras de Brasil, Portugal, Euskadi, Xapón e 
Galiza. Serán catro intensos días coa oralidade e a forza 
das palabras como absolutas protagonistas.

Nos Sete Falares teremos tríos de narradores, rutas de 
historias e sesións de contos en espazos singulares da 
cidade de Pontevedra. O Centro de Interpretación das 

Torres Arcebispais (CITA), a Casa das Campás, o Teatro 
Principal ou o emblemático adro da Peregrina serán al-
gúns deles.

O encontro promete ser toda unha festa da narración oral 
e está orientado principalmente a público adulto, aínda 
que tamén teremos sesións dirixidas a público familiar. 
Toda a programación é de balde, a excepción da gala 
de clausura.

Se gustas de escoitar boas historias agardámoste nun-
ha nova festa da narración oral, vén aos Sete Falares. O 
programa completo en: http://setefalares.eu/programa/

Pontevedra convértese un ano máis nunha vila de historias 

O sábado 4 de maio, após a marcha contra ce-
lulosas, Galiza Nova organiza a entrega dos pre-
mios do certame de relatos “construíndo orgu-
llo”, que contará coa participación da candidata 
ao senado, Alba Cuba, a nosa Portavoz Nacional 
do BNG, Ana Pontón, e cabeza de lista ao con-
greso por Pontevedra, Luís Bará”.

O acto, cunha festa poético-musical a cargo de 
Aldaolado terá lugar no Pequeno Karma a partir 
das 22 h.

Homenaxe ao noso 
compañeiro Rafael Iglesias

Con motivo da súa xubilación, a CIG está a organizar 
unha cea-homenaxe ao noso compañeiro Rafael Iglesias, 
que durante décadas foi Secretario Comarcal do sindi-
cato.

A cea terá lugar o 8 de xullo na ficca Batacos ao prezo 
de 25 euros.

Podes anotarte xa no local da CIG ou en 
pontevedra@galizacig.gal  /  telf: 986.84.76.10



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

