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“Temos que ter instrumentos e ferramentas para que a 
Xunta se converta nun verdadeiro goberno galego e non 
nunha xestoría ou delegación de Madrid”. Así o manifestou 
o candidato do BNG ao Parlamento Galego pola provincia 
de Pontevedra, Luís Bará, quen salientou que a formación 
nacionalista ten un proxecto claro e decidido para cambiar 
o rumbo de Galiza cunha base de experiencia, garantía de 
solvencia e seriedade, como xa ten demostrado alí onde 
goberna: concellos e deputacións. 

Bará, nun encontro cos medios, sinalou que non é mo-
mento de “improvisacións e experimentos” en relación a 
outras ‘novas forzas’ cuxos gobernos nas cidades xera-
ron, ao seu entender, “frustración, malestar e desencan-
to”. “Nestes últimos meses pasaron moitas cousas e os 
cidadáns poden valorar para escoller e buscar alternativas 
máis solventes. O BNG pode ser a referencia desas per-
soas”, salientou. 

Así mesmo, Bará apuntou tamén a súa “preocupación” 
polas liortas  internas desas forzas que poderían chegar a 
conformar un goberno alternativo ao de Feijóo, xa que “os 
continuos espectáculos están a beneficiar a campaña do 
PP”. “Fronte iso –dixo- nós temos un proxecto colectivo e 
temos os deberes feitos… a casa arrombada… e somos 
un exemplo de unidade con fortaleza. Levamos semanas 
coa candidatura feita e temos unha actitude ambiciosa, 
aspirando a liderar un novo goberno en Galiza”.

En calquera caso, o candidato nacionalista subliñou que 
non debe caber dúbida de que se vai tender a man para 

superar o tempo de goberno do PP, xa que o BNG sempre 
puxo os intereses colectivos do país por diante, “apoiando 
posibles gobernos alternativos ao Partido Popular… algo 
que non se pode dicir doutras forzas”.

“A nosa é unha proposta seria para cambiar o rumbo do 
país e deixar atrás o pasado e declive que vivimos con 
este goberno sen alma que non cre nas potencialidades 
de Galiza, un goberno submiso e servil que non se impón 
ás decisións de fóra por moi daniñas que sexan para o 
país”, asegurou Bará, para engadir que o actual non é un 
momento de “mansedume ou submisión”, senón de plan-
tar cara ás decisións de Madrid e Bruxelas. 

En canto á campaña do BNG para estas eleccións, nas 
que asegurou que o BNG “xoga na casa”, Bará subliñou 
que terá moita “iniciativa” e será “ao ataque”, con innume-
rables actos, reunións e “moito ti a ti” coa xente. “Estou 
ben arroupado e a nosa candidatura é a mellor… Nós di-
címolo porque estamos convencidos, pero é que temos á 
fronte a Ana Pontón, unha muller de gran valía polas súas 
cualidades, pero que é ademais unha feminista de paixón 
que achega á política grandes cousas”, subliñou.

Bará estivo arroupado no almorzo informativo cos medios 
polas tamén candidatas da comarca Anabel Gulías e Ola-
lla Obelleiro, así como pola responsable comarcal do BNG 
Eva Vilaverde, e outros cargos orgánicos e institucionais 
na comarca como Manuel Lourenzo, Demetrio Gómez 
Junquera e Carmen Fouces.

Luís Bará: “Temos que ter ferramentas para que a 
Xunta se convirta nun verdadeiro goberno galego e 
non nunha xestoría ou delegación de Madrid”
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O cabeza de lista do BNG pola provincia de Pontevedra, 
Luís Bará, asegurou o pasado venres a necesidade de 
apostar polos proxectos empresariais que trasladen ao 
mundo a idea dunha Galiza ambiciosa e innovadora, que 
mira para fóra porque quere chegar lonxe. Así o asegurou 
durante a visita á empresa Distribucións Arnoia, no polígo-
no de A Reigosa, que  cualificou de “proxecto punteiro”, 
xa que está a levar libros dende Ponte Caldelas a máis de 
40 países de todo o mundo grazas a unha valente visión 
empresarial e a unha aposta pola modernización e a in-
novación. 

“É preciso visualizar proxectos empresariais punteiros 
como Arnoia, dentro do ámbito empresarial da cultura, 
que representa a idea de país que nós queremos, dun 
país que cre en si mesmo, que é capaz de desenvolver 
proxectos potentes e innovadores, que saen ao exterior e 
teñen éxito no mundo. Queremos hoxe transmitir o noso 
recoñecemento aos proxectos ambiciosos que hai no 
país porque é posible saír adiante cos nosos recursos. 
É posible, pódese facer e dende os gobernos e as insti-
tucións temos que apostar por este tipo de proxectos”, 
sinalou o nacionalista.

Bará realizou estas declaracións durante a visita a Arnoia, 
na que estivo acompañado, entre outros, pola candidata 
do BNG á presidencia da Xunta, Ana Pontón; o alcalde de 
Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, a tenente alcal-
de, Carme da Silva e o tenente alcalde de Ponte Caldelas, 
Lito Muíños. 

Aposta por derrubar as  tutelas

A candidata do BNG á presidencia da Xunta, Ana Pon-
tón, destacou tamén a capacidade de Arnoia como 
proxecto  pioneiro e con vocación de internacionalizar 
empresas para xerar emprego en Galiza. Asegurou que 
nun momento de crise, as empresas que apostaron pola 
internacionalización resistiron moito mellor a situación e 
conseguiron non destruír o emprego no país. 

“Dende o BNG  sabemos que Galiza pode saír adiante 
se contamos coas ferramentas para  deseñar estratexias 
propias que  desenvolvan todas as nosas potencialida-
des. Somos  a candidatura que pensa que sen tutelas 
e  e subordinacións 
vainos  ir moito me-
llor. Só desa maneira 
-remarcou a candi-
data- sairemos do 
pozo das políticas 
do Partido popular e 
o modelo da depen-
dencia. Queremos 
autoresponsabilizar-
nos do noso futuro”.

A nacionalista aproveitou a visita para  anunciar que o pro-
grama do BNG contén entre as súas medidas a interna-
cionalización  das empresa galegas a través da creación 
“dunha rede de embaixadas comerciais que aposten por 

Luís Bará: “Hai que apostar polos proxectos 
empresariais que trasladen ao mundo a idea 
dunha Galiza ambiciosa e innovadora”

Ana Pontón: “ O BNG 
propón a creación dunha 
rede de embaixadas 
comerciais para 
promover o comercio 
galego no exterior”
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poñer en marcha unha estratexia comercial galega no ex-
terior”. 

Así mesmo, reclamou para Galiza  as competencias do 
Estado en materia de comercio exterior para deseñar 
unha estratexia galega que responda “ás nosas nece-
sidades”. “Non é o mesmo –dixo- a estratexia para co-
mercializar un viño Rioxa que a un viño Albariño das Rías 
baixas ou do Ribeiro. Necesitamos ter os instrumentos 
para internacionalizar as nosas empresas como eixo para 
consolidar o emprego no noso país”.
 
Ademais recalcou que hai unha prioridade para a inter-
nacionalización das empresas galegas impulsando os 
vínculos coa lusofonía onde “temos unha grande oportu-
nidade para abrir novos mercados a través da lingua”. A 
candidata do BNG sumou a estes mercados os de China 
ou Xapón, mercados que na actualidade contan  cunha 
certa introdución pero aínda insuficiente.
 
Forte compromiso 
co idioma e a modernización
 
Representantes de Arnoia, pola súa banda, agradece-
ron a visita do BNG e sinalaron que “está ben poñer o 
nome dunha empresa pioneira como é Arnoia en secto-
res como a distribución, pero tamén e-books, impresión 
baixo demanda, exportación. Temos un conglomerado e 
unha potencialidade descoñecida por parte da sociedade 
galega”, segundo dixo o responsable de relacións interna-
cionais da firma, Xosé Manuel Figueiras.

Distribucións Arnoia é unha empresa creada en 1987 por 
veciños da comarca, que leva asentada catro anos no po-
lígono de A Reigosa, onde investiu máis de seis millóns de 

euros nas súas instalacións. Conta cunha plantel de tra-
balladores que pasa do centenar de persoas e que che-
ga estacionalmente -nos picos de máis actividade (como 
agora na preparación da campaña escolar)- a arredor de 
180. Manexa máis de 600.000 referencias de libros en 
catálogo e ten máis de 150.000 libros en stock que son 
distribuídos por toda España e tamén polo estranxeiro. 
Así mesmo, o grupo de empresas tamén inclúe a rede 
de librarías Nobel, que ten 28 tendas en todo o estado, 
algunhas propias e outras en réxime de franquicia. 

Todo o grupo de empresas está caracterizado por dúas 
cuestións: a defensa e compromiso coa lingua galega e a 
innovación e modernización. Neste último aspecto, cabe 
destacar a aposta polas mellora continuas no sistema de 
robotización e almacenaxe da nave de A Reigosa, onde 
se utilizan técnicas similares ás sector farmacéutico me-
lloradas e personalizadas para manexar os milleiros de 
referencias editoriais que teñen á súa disposición.

Luís Bará: “ Arnoia é un proxecto punteiro, 
que dende o polígono da Reigosa 
distribúe libros a máis de 40 países”
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Luís Bará: “Se hai unha formación que ten un 
modelo de mobilidade claro e alternativo é o BNG”

Denunciar o mal estado e a perigosidade 
das estradas de titularidade autonómica, 
todas elas con falta de seguridade viaria 
e mantemento, con nulos investimentos 
e unha rede viaria deseñada en función 
do automóbil e presentar as propostas 
que defende o BNG para cambiar as 
prioridades, e desenvolver un novo mo-
delo de mobilidade na rede de estradas, 
primando a seguranza viaria, a accesibili-
dade, e as formas amábeis de mobilida-
de, principalmente a peonil e ciclista.

Con este dobre obxectivo o candidato 
do BNG pola provincia de Pontevedra, 
Luís Bará fixo unha marcha simbólica en 
bici dende a praza do Concello de Pon-
tevedra até o Casal de Ferreirós, en Poio.

A situación actual é a seguinte:

•	 Rede	viaria	deseñada	en	función	
do	 automóbil,	 mal	 conservada,	
con	 moi	 poucos	 investimentos	
en	seguranza	viaria. Un exemplo 
a vía pola que descorreu a marcha, 
a PO-308 Pontevedra-Sanxenxo.

•	 Contornas	 urbanas	 e	 interurba-
nas	hostís,	agresivas,	perigosas,	
con	 absoluta	 primacía	 do	 auto-
móbil:	sensación de risco, perigo e 
accidentes.

“Temos altísimas cotas de siniestralidade 
nas estradas galegas, ao redor de 100 
vítimas mortais anuais e moitas máis 
que resultan feridas e custos económi-

cos globais de máis de 1.000 millóns por 
causa da violencia viaria” lembra Luís 
Bará. “É insostíbel”, subliña.

MODELO ALTERNATIVO

Fronte a esta realidade o BNG ten un 
modelo claro, un modelo alternativo, que 
pasa por cambiar as prioridades, cen-
trando os esforzos nos seguintes ámbi-
tos:

• Priorizar os investimentos en con-
servación	da	rede	viaria	actual	e	
na	mellora	 da	 seguranza	 viaria, 
incluíndo medidas de pacificación e 
calmado de tráfico

•	 Mellorar	 a	 accesibilidade (pen-
sando nas persoas con diferentes 
discapacidades)

•	 Potenciar	 as	 formas	 de	 mobili-
dade	amábel	e	sustentábel, prin-
cipalmente a mobilidade peonil e ci-
clista, coa creación	de	itinerarios	
peonís	seguros	e	accesibeis	e de

• condicións favorábeis para a mobi-
lidade	ciclista nas estradas

• Crear vías ciclabeis alternativas can-
do sexa posíbel (nas que prime a 
mobilidade recreativa, deportiva e 
de lecer)

E. complementariamente, potenciar	 o	
transporte	 por	 ferrocarril	 (servizo de 
cercanías) e autobús.

SOMOS QUEN

“Se hai unha formación política que 
pode presentar un modelo de mobilida-
de claro e alternativo é o BNG: temos a 
experiencia, temos a solvencia, temos o 
coñecemento e temos tamén a práctica 
de telo feito, por exemplo, no Concello 
de Pontrevedra onde desenvolvemos un 
proxecto que está sendo premiado en 
todo o mundo, estámolo facendo tamén 
na Deputación e queremos levar este 
modelo á Xunta de Galiza: un	modelo	
propio,	 alternativo,	 exitoso,	 benefi-
cioso	desde	o	punto	de	vista	huma-
no,	 social	 e	 ambiental	 e	 que	 salva	
vidas	e	 aforra	moitos	 recursos”, ex-
plicou o candidato.

“Temos unha aposta clara por formas de 
mobilidade amábel, sustentábel, priori-
zando a mobilidade peonil e ciclista, por 
unha mobilidade que salva vidas e que 
aforran custos que poden adicarse a ou-
tras cousas”, concluíu Luís Bará.
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“A memoria histórica é unha cuestión 
de dereitos humanos... É unha cues-
tión de dereito a coñecer a verdade, 
porque o contrario do esquecemento 
non é a memoria, senón coñecer a ver-
dade”. Así o manifestou hoxe en Cal-
das o cabeza de lista do BNG pola pro-
vincia de Pontevedra, Luís Bará, quen 
sinalou que “exercer a memoria é unha 
obriga ética e política principal que non 
pode ser adiada por outras cuestións 
que poden parecer máis urxentes ou 
incluso máis rendíbeis politicamente”.

O candidato realizou estas declara-
cións nunhas xornadas realizadas en 
Caldas de Reis por Galiza nova, na que 
tamén estiveron presentes Xosé Casal, 
que tamén falou ‘Da Galiza do Antigo 
Réxime ata a Guerra Civil na comarca 
do Umia’; Lucía Vecino e Eva Vilaverde, 
que falaron de ‘Machismo e medios de 
comunicación’, así como Bieito Lobei-
ra, que falou sobre nacionalismo.

Na súa intervención, Bará defendeu a 
necesidade de que a memoria histórica 
forme parte dos contidos dos progra-
mas de ensino, e reivindicou que haxa 

unha lexislación e unha política pública 
da memoria tanto a nivel galego como 
estatal “para conseguir que non se re-
pitan feitos tan dramáticos como os 
que aconteceron arredor do 36”, in-
sistiu. De feito, o candidato destacou 
que as cuestións de memoria histórica 
están a quedar nun segundo plano a 
nivel político “porque estamos nun mo-
mento doutras urxencias”, pero sinalou 
que para o BNG é unha cuestión prin-
cipal, de principios éticos e democrá-
ticos “ porque non se pode construír 
unha sociedade democrática a partir 
do esquecemento”. 

O nacionalista lembrou que foron moi-
tas as persoas que se comprometeron, 
loitaron e sacrificaron as súas propias 

vidas por ideais de liberdade e xusti-
za social, de solidariedade ou de de-
mocracia: “A procura da verdade e de 
reparación de todas estas persoas é 
unha causa ética e democrática de pri-
meira orde e para nós é absolutamente 
imprescindible... Por iso a participación 
da xente nova neste tipo de xornadas é 
fundamental, porque deben saber que 
chegamos aquí grazas ao sacrificio e 
ao esforzo de moita xente”, dixo. 

“A socialización do saber e do coñe-
cemento do que pasou dende unha 
perspectiva histórica é fundamental, 
porque en Galiza non houbo unha gue-
rra, houbo realmente unha masacre, 
un xenocidio de miles de persoas que 
eran do mellor que había na socieda-
de, comprometidas e con moita ca-
pacidade política para actuar no país”, 
subliñou. Sinalou que esas persoas 
deben ser tidas en conta, “sobre todo 
porque na transición á democracia 
houbo unha anomalía que foi o esque-
cemento a través da Lei de Amnistía”, 
que cualificou de “grande inxustiza” e 
de “condena definitiva das vítimas”. 

Luís Bará: “Non se pode construír unha sociedade 
democrática a partir do esquecemento”

II Xornadas de GN-Umia

Luís Bará: “A memoria 
histórica debe formar 
parte dos contidos 
dos programas de 
ensino”
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Os veciños e veciñas de Monte Porreiro estrean este luns, 
29 de agosto, os tres primeiros composteiros comuni-
tarios do barrio, situados nas rúas Italia, Alemania e na 
praza de Europa. Até o composteiroo da rúa Italia ache-
gouse o alcalde Miguel Fernández Lores acompañado 
polos concelleiros Carme da Silva e Alberte Oubiña para 
constatar o seu funcionamento. Xunto a eles estaba o 
presidente da asociación de veciños O Mirador de Monte 
Porreiro, Carlos Fagilde, ya que este barrio é pioneiro na 
implantación deste tratamento alternativo de recollida de 
lixo.

Os usuarios deixa-
rán a materia or-
gánica -o que re-
presenta o 42% do 
peso da bolsa de 
lixo- en dous dos 
seis módulos que 
integran cada com-
posteiro. Alí estará 
un mes, vixiada e 
aireada polos mes-
tres composteiros 
que tamén, pasado 
un mes, ocuparan-

se de trasladala aos seguintes dous módulos e un mes 
máis tarde aos dous últimos. Neses tres meses o lixo sai-
rá convertido nun compost de alta calidade (categoría A) 
o que o acredita para o uso en hortas ecolóxicas ademais 
en xardíns, montes,...A primeira “colleita” deste compost 
sairá, polo tanto, para o remate do ano.

O compost de Monte Porreiro irá cara a futura horta eco-
lóxica do barrio e tamén cara a horta urbana que hai no 
Mirador. Os seus produtos teñen como destino o Banco 
de Alimentos.

O alcalde Miguel Fernández Lores subliño o valor econó-
mico (a medio prazo), ecolóxico e social da compostaxe 
e o carácter pioneiro do proxecto de implantación dun 
sistema alternativo de recollida e tratamento do lixo en 
Pontevedra. Será unha implantación gradual que dará os 
primeiros pasos nos barrios de Monte Porreiro e Campo-
longo e que precisa para o seu éxito coa participación ac-
tiva da veciñanza. A seperación en orixe en fundamental.

Estes primeiros composteiros chegan da man do plan 
Revitaliza da Deputación que tamén instalará un cuarto 
composteiro comunitario na parroquia de Campañó con 
usos especiais (cemiterio, restaurantes, veciños non resi-
dentes...), xa que no rural o xeral será o uso de compos-
toiros individuais.

Mentres tanto o Concello está a tramitar a adquisición 
dos composteiros comunitarios que se despregarán po-
los barrios de Monte Porreiro e de Campolongo, onde 
os veciños e veciñas pediron pór en marcha o sistema 
alternativo de recollida de lixo. Con este obxectivo hai 
consignada unha partida de 130.000 euros.

Está previsto despregar un total de 204 módulos de com-
postaxe en 33 puntos do barrio de Monte Porreiro e 105 
módulos no de Campolongo.

PONTEVEDRA

Entran en uso os primeiros composteiros 
comunitarios no barrio de Monte Porreiro

O Concello está a 
tramitar a adquisición 
de composteiros 
comunitarios para 
os barrios de Monte 
Porreiro (33 puntos 
con 204 módulos) e 
Campolongo (105 
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Actuar sobre a contorna da capela 
de Santa Margarida e o seu cen-
tenario carballo para mellorar este 
espazo de uso público e darlle vis-
tosidade, é o obxectivo do proxecto 
de acondicionamento no que tra-
balla o Concello de Pontevedra e 
sobre o que informou o concelleiro 
Luís Bará, responsábel tamén de 
Patrimonio Histórico, á Comisión de 
Mobilidade, Infraestruturas, Obras e 
Servizos que preside.

Bará sinalou que o proxecto dese-
ñado ten un orzamento de ao re-
dor de 200.000 euros, “asumibles” 
polo Concello mais antes de sacar 
adiante a posíbel actuación man-
terán unha xuntanza coa comu-
nidade de montes de Mourente, a 
veciñanza do lugar, a Deputación -a 
estación do Areeiro tratou e trata a 
saúde do carballo- e o arcebispado 
de Santiago, propietaria da capela 
e que xa amosou en conversas pre-

vias a súa boa disposición a auto-
rizar a actuación. Informar, recoller 
suxestións e o apoio de todos eles 
será o obxectivo desta xuntanza.

Ademais o proxecto terá que contar 
coa luz verde da Dirección Xeral de 
Patrimonio da Xunta.

A proposta de actuación inclúe:

• A substitución do asfalto por 
pavimento diferenciado na es-
trada lindeira o que obrigará 
tamén ao calmado do tráfico 
e permitirá o uso deste espazo 
como praza pública para festas 
ou actos veciñais.

• Poríase unha bancada corrida 
no muro que separa este espa-
zo do adro da capela e de ser 
posíbel movelo para abrir un 
paso peonil ao carón.

•  Quitaríase o formigón que 
arrodea o carballo e se faría un 
círculo protector con pavimen-
to de terra, de 21 metros de 
diámetro (equivalente o diáme-
tro da copa da árbore) e empe-
drado no acceso. 

Preto do centenario carballo medra 
un fillo del, prantado no ano 2002 
co fin de garantir a liñaxe dunha 
lenda.

O Concello deseña o acondicionamento 
da contorna da capela de Santa Margarida

O goberno municipal 
falará co arcebispado, 
a comunidade de 
montes de Mourente, 
a veciñanza e a 
Deputación sobre este 
proxecto, que precisa 
da aprobación de 
Patrimonio da Xunta
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O vicepresidente provincial, César Mosquera, anunciou a 
apertura da ponte da Gándara sobre o río Rons logo de 
menos de catro meses de obras.  O viaduto pasou a proba 
de carga. O presidente da Deputación en funcións, César 
Mosquera, acompañado da deputada Eva Vilaverde e dos 
concelleiro Luís Bará e Pilar Comesaña, sinalou que con 
esta actuación corríxese a situación de grave deterioro da 
ponte fomentando a mobilidade peonil na zona, xa que se 
instalou un novo taboleiro, se creou un paso independente 
para os viandantes, se calmou o tráfico, mellorouse a ac-
cesibilidade e rehabilitouse o sendeiro que comunica coa 
estrada de Vilagarcía.

A empresa foi a encargada de facer os traballos, que ti-
ñan un orzamento de 130.535 euros e se adxudicaon por 
101.726 euros. O prazo de execución era de seis meses, 
durante os que foi preciso cortar o tráfico totalmente na 
zona, mais grazas á coordinación e a execución simultánea 
de varias fases das obras, foi posible que estean rematados 
a día de hoxe.

A situación da ponte, segundo explicou Mosquera no seu 
momento era “deficiente e preocupante” dende había tem-
po”. De feito,valorouse cortala ao tráfico en varias ocasións 
xa que o taboleiro estaba desprazado con respecto ás pi-
lastras que o sostiñan, a ferraxe da estrutura estaba oxida-
da e a lámina inferior de formigón saltada. 

A obra foi executada grazas a un convenio de colaboración 
entre a Deputación de Pontevedra e o Concello capitalino, 
no que este se comprometía a redactar o proxecto e a ins-
titución provincial a financiar a actuación. 

MESMO LARGO DO TABOLEIRO

Segundo explicou Mosquera aproveitáronse os piares 
existentes na ponte, que están en boas condicións, pero 
renovouse totalmente a lousa superior sen aumentar as di-
mensións do taboleiro, que ten un largo de 2,34 metros e 
permite unicamente a circulación dun vehículo. Conside-
rouse que non se debería realizar a ampliación para non 
incrementar as expectativas do tráfico na zona e preservar 
no posible o contorno de acordo co plan de conservación 
do ENIL. 

Así mesmo, e debido a que a creación de sendeiros e mi-
radoiros incrementaron de xeito considerable o número de 
persoas que se achegan á Xunqueira de Alba a pé ou en 
bicicleta para pasear, practicar deporte ou observar a fau-
na existente, tomouse a determinación de crear un acceso 
independente para que peóns e ciclistas poidan cruzar o 
río separados dos vehículos. Este paso construíuse augas 
abaixo (no lado máis achegado á cidade) cunha estrutura 
metálica  que soporta un pavimento e unha varanda de ma-
deira tratada. 

Como obras accesorias o proxecto incluíu a rehabilitación do 
camiño que a comunica coa estrada de Vilagarcía. Tamén 
se mellorou a mobilidade peonil e a accesibilidade, coa im-
plantación de dous redutores físicos de velocidade de 2,60 
metros de lonxitude e dous pasos de peóns executados con 
lousa de formigón de cor ocre a un lado e outro da ponte 
para dar continuidade ás sendas da xunqueira. Finalmente, a 
actuación completouse coa sinalización horizontal e vertical. 
Pretendíase mellorar a visibilidade, a supresión de barreiras 
e a diminución da velocidade dos vehículos que acceden á 
ponte, que quedou limitada a 20 quilómetros por hora.

César Mosquera: “A actuación na ponte do Rons permite 
unha mellor mobilidade peonil na Xunqueira da Gándara”
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Doce empresas, todas elas galegas, compiten polo 
proxecto de consolidación do núcleo de centralidade de 
Salcedo. As novas actuacións acometeranse ao redor do 
eixo formado pola Casa da Xunta de Montes, a Casa Verde 
(centro social), o parque infantil e a igrexa. Delas nove son 
da provincia de Pontevedra, dúas de Ourense e unha de 
A Coruña.

Vaise proceder á integración paisaxística e funcional deste 
equipamentos. Os traballos a desenvolver faranse cos pa-
rámetros de calidade urbana que se están a implantar en 
toda a cidade. Entre as actuacións previstas está a cons-
trución dun auditorio ao ar libre entre a Casa da Xunta de 
Montes e a Casa Verde, que terá cabida para máis de 700 
persoas, se fose o caso. Estas actuacións teñen un orza-
mento global de 397.398,51 euros.

O proxecto elaborado pola oficina de arquitectura muni-
cipal e que conta co apoio do movemento asociativo da 
zona contempla tamén retranquear o viario actual.

Ademais todo este ámbito complétase cun parque infantil 
e unha pista de petanca, xa instaladas pola comunidade 
de montes, e que se complementarán cun parque biosau-
dábel e unha pista de chave que pretende crear o Concello 
para completar este núcleo de centralidade parroquia que 
terá as características dunha zona plenamente urbana cos 
deseños e calidades urbanos, pero adaptados ao un nú-
cleo rural como xa se realizou noutros ámbitos como en 
Cabaleiro, na parroquia de Campañó.

Doce empresas galegas compiten polo proxecto de 
consolidación do nucleo de centralidade de Salcedo

O proxecto, que ascende a 
case 400.000 euros, inclúe un 
auditorio aberto para máis de 
700 persoas

Pontevedra vivíu unha fin
de semana plena de deportes

O XVI	Triatlón	Cidade	de	Pontevedra, organizado 
polo Concello e a Federación Galega que, ademais da 
competición en si e a promoción do deporte, servíu 
de tes para os xogos paralímpicos, xunto co	II	Trofeo	
de	Balonmán	Cidade	de	Pontevedra eo XVI	Tor-
neo	Urbano	3x3	de	Baloncesto, encheron as rúas, 
a praza do Concello e as instalacións deportivas da 
Xunqueira de espectáculos deportivos.



11

O vindeiro martes día 30 darán come-
zo os obradoiros infantís que tradicio-
nalmente vén realizando o Museo con 
motivo da Feira Franca e que este ano 
versarán sobre os libros musicais medie-
vais. En total realizaranse catro obradoi-
ros, un por día, e estarán dirixidos aos 
nenos e nenas de idades comprendidas 
entre 7 e 13 anos e terán un máximo de 
12 participantes por día.  Para anotar-
se será preciso chamar ao teléfono 986 
804 100 extensión 42413 ou dirixirse ao 
enderezo electrónico gabinetedidactico.
museo@depo.es. As prazas outorga-
ranse respectando a orde de recepción 
de chamadas e correos. 

Unha actividade coa que, en palabras 
do deputado de Cultura e Lingua, 
"continuamos incrementando a cola-
boración cunha festa histórica de gran 
tradición cultural e que este ano ao es-
tar dedicada ao tema da música é moi 
acaída para dar a coñecer os fondos do 
Museo". Os rapaces e rapazas partici-

pantes poderán coñecer a importante 
colección de 'cantorais' que custodia o 
arquivo documental do propio Museo e 
os diferentes aspectos vinculados con 
estes libros musicais para, finalmente, 
realizar a súa propia versión de 'can-
toral'. Cada obradoiro terá unha dura-
ción de dúas horas, entre as 11 e as 13 
horas, e realizaranse na sala taller do 
Sexto Edificio.

Tamén o martes día 30 se abrirá unha 
mostra de instrumentos musicais tradi-
cionais aproveitando a recoñecida co-
lección deste tipo de instrumentos que 
se conservan no Museo. Así, ata o 4 
de setembro poderán verse, na zona 
vidrada do Sexto Edificio, pandeiros, 
cornetas, chifres e zanfonas que xa se 
tocaban nos tempos da Feira Franca.

Finalmente, e pensando nos máis cati-
vos, este ano estrearase unha figura en 
madeira dun trobador para que poidan 
fotografarse con el e que, ademais, 

servirá de fío condutor para un obra-
doiro de pintura. Esta actividade non 
precisa inscrición previa e vai dirixida 
a todas as idades. Terá lugar o sába-
do 3 de setembro na zona vidrada do 
Sexto Edificio en horario de 10:30 a 
13:30 horas, e de 16:30 a 19:00h. Trá-
tase dunha actividade sinxela na que 
os e as participantes poderán pintar o 
trobador sobre papel para crear o seu 
propio personaxe. 

O Museo organiza obradoiros infantís con motivo da Feira Franca

Pequena mostra de instrumentos
musicais tradicionais
Do 30 de agosto ao 4 de setembro. 
Horario habitual de apertura do Museo

Obradoiro Crea o teu cantoral!
30 e 31 de agosto e 1 e 2 de setembro de 11 a 13 h
Dirixido a nenos e nenas de 7 a 13 anos. 
Máximo de 12 participantes por quenda

INSCRICIÓN no teléfono 986 804 100 extensión 42413 ou 
na dirección de correo-e gabinetedidactico.museo@depo.es 
(en horario de luns a venres de 8:30 a 14:00 h)
As prazas outorgaranse respectando a orde de recepción de 
chamadas e correos.

Obradoiro aberto: Un trobador no museo
Sábado 3 de setembro de 10:30 h a 13:30 h e de 16:30 h a 19 h
A figura en madeira dun trobador, co que poderá  fotografarse o 
público, servirá de fío condutor para un obradoiro de pintura no 
que os nenos e nenas poderán pintar a silueta do mesmo sobre 
papel para crear  o seu propio personaxe.
Participación libre, non precisa inscrición.

no Museo de Pontevedra
FEIRA FRANCA

A MÚSICA

do 30 de agosto ao 4 de setembro de 2016
no Sexto Edificio




