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O 25 haberá unha cadea humana de escolares vestidos de negro ao que 
convidamos a toda a cidadanía. Sairá ás 11 da Peregrina.

O alcalde, Carme Fouces e concelleirxsde Soutomaior estarán ás 
once e media en Ponte Sampaio apoiando a cadea humana do cole en 
homenaxe a nosa veciña Concepción Reguera.
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O Concello de Pontevedra vén de 
poñer en marcha o primeiro com-
posteiro comunitario do rural. Está 
no lugar de Cabaleiro, en Campa-
ñó, e está pensado para atender 
aos grandes produtores desta zona 
da parroquia, onde se sitúan varios 
restaurantes, un hotel, un viveiro e 
o propio cemiterio. Está situado ao 
carón do parque infantil e da pista 
polideportiva de Cabaleiro.

O alcalde Miguel Anxo Fernández 
Lores acudiu á visita xunto coa te-
nente de alcalde e concelleira da 
xestión dos residuos, Carme da Sil-
va, e a concelleira delegada da pa-
rroquia, Pilar Comesaña, acompa-
ñados do técnico provincial Carlos 
Pérez xa que este composteiro co-
munitario forma parte do Plan Revi-
taliza de Deputación de Pontevedra.

Na visita estiveron en compañía de 
veciños e veciñas do lugar así como 
dos responsables dos negocios 
(grandes produtores de residuos 
orgánicos) e do mestre compostei-
ro que se encargará do tratamento 
deste compost. Estará cada día, de 
luns a vernes, a partir das 16.00 ho-
ras no composteiro para informar e 
resolver as dúbidas que poidan ter 
os veciños.

Ao igual que en Monte Porreiro, a 
Deputación instalou unha illa de 
composteiros (seis módulos) para 
realizar os distintos tratamentos do 
compost, ademais dun habitáculo 
de madeira para gardar o estrutu-
rante.
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Composteiros comunitarios 
para un Campus Verde

Máis composteiros 
para Monte Porreiro

.. e tamén Campolongo

Logo da visita a 
Campañó, a con-
celleira Carme da 
Silva trasladouse 
ao campus univer-
sitario onde man-
tivo unha reunión 
co vicerreitor do campus, José Manuel Corbacho, á que 
tamén se sumou o técnico de residuos da Deputación, 
Carlos Pérez para buscar a mellor situación para o com-
posteiro comunitario que tamén se instalará no campus. 

Xunto con técnicos universitarios expertos na xestión do 
medio e responsables das concexionarias de comedor do 
campus, acordaron a instalación dun composteiro de 10 
módulos -en principio- nunha zona verde entre as faculta-
des de Ciencias Sociais e de Fisioterapia. E nos vindeiros 
días, haberá contactos entre os técnicos municipais e os 
da Universidade para facer as medicións pertinentes para 
a instalación da base.

Está previsto que a Universidade faga a achega necesa-
ria do estruturante procedente das podas das árbores do 
campus, e que empregue o compost para os xardíns uni-
versitarios.

O composteiro comunitario universitario encaixa perfecta-
mente no proxecto de excelencia de campus verde que 
ten en marcha a Universidade de Vigo en Pontevedra, tal 
e como se encargou de recordar o vicerreitor José Manuel 
Corbacho. Ademais, a Escola de Forestais está a realizar 
distintos estudos sobre o compost e será o departamento 
de Edafoloxía da mesma escola a encargada de facer os 
estudos sobre o emprego do compost para a recupera-
ción de solos, ratificado na sinatura do convenio entre o 
Concello, a Deputación e a Universidade de Vigo.

Debido á demanda da veciñanza, o Concello 
solicitará á Deputación unha nova illa de com-
posteiros comunitarios para o barrio de Monte 
Porreiro. Na actualidade están instalados 18 
módulos na praza de Europa, e nas rúas Italia 
e Alemaña. O seguinte estará na rúa Grecia.

A compostaxe avanza con paso firme en Pontevedra

Os concelleiros de Medio Ambiente, Carme 
da Silva e delegado do barrio, Alberto Oubi-
ña reuníronse con directivos da Asociación de 
veciños de Campolongo co fin de avanzar no 
proceso de despregue de composteiros comu-
nitarios en Campolongo que comezará a curto 
prazo coa instalación dos dous primeiros.

Segundo explica a concelleira de Medio Am-
biente, Carme da Silva, os dous primeiros 
composteiros comunitarios que terá Campo-
longo colocaranse un deles arredor da igrexa 
e un segundo na zona da rúa Iglesias Vilare-
lle próxima ao paseo descuberto do Gafos. 
No primeiro caso será de uso mixto: para 
grandes produtores (como restaurantes ou 
establecementos hostaleiros ou comerciais) 
e máis veciños mentres que o segundo será 
para uso da veciñanza.

O estudo de necesidades do barrio de Cam-
polongo fixa en 34 o número de composteiros 
precisos.
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O BNG lanza unha ofensiva políti-
ca e de mobilización social baixo 
o lema AP9 galega e sen peaxes 
como novo paso no obxectivo de 
acadar a transferencia desta au-
toestrada e poñer fin á “estafa lega-
lizada” das peaxes, nas que 20.000 
galeg@s desembolsan 300.000 eu-
ros diarios a Audasa, unha media 
de 15€ por día e usuario, nun país 
que ten os segundos salarios máis 
baixos do Estado.

Nun acto a pé da autoestrada en 
Santiago, a portavoz nacional, Ana 
Pontón, anunciou a disposición do 
Bloque de establecer un pacto de 
país con todas as forzas políticas, 
e un pacto social buscando a impli-
cación do conxunto da cidadanía a 
través dunha campaña reivindicati-
va que terá o primeiro acto de pro-
testa o 26 de novembro ás 11.00H 
co pago simbólico en céntimos en 
todas as peaxes da AP9, ao que 
convidou á participación masiva.

“Queremos acabar co dislate de 
que viaxar de A Coruña a Vigo (130 
Km) sexa máis caro en peaxes que 
viaxar desde A Coruña a Madrid 
(500KM)”, salientou Pontón, tras 
denunciar a distinta vara de medir 
que aplica o Goberno de Rajoy se-
gundo se trate das autoestradas 
madrileñas ou das galegas.

“A día de hoxe hai dúas cues-
tións claras: que o Goberno do 
PP manobra para vetar o debate 
no Congreso da petición unáni-
me do Parlamento galego a favor 
da transferencia, e que Rajoy ten 
5.000, 6.000 millóns de euros, os 
que fagan falta, para rescatar as 

radiais propiedade da banca e das 
grandes construtoras, pero non 
está disposto a poñer nin un euro 
para rescatar a AP9”, denunciou 
Pontón.

Ante esta situación, a portavoz na-
cionalista reitera a disposición do 
Bloque a facer unha fronte común.

“Díxenllo a Feijóo no debate de in-
vestidura e volvo repetilo agora, o 
BNG está disposto a facer un pacto 
de país entre todas as forzas po-
líticas, primeiro para que se leve a 
cabo ese debate e a transferen-
cia da AP9 e, en segundo lugar, 
para que non se permita rescatar 
con fondos públicos a banca e as 
construtoras propietarias das ra-
diais mentres se di que non hai un 
só euro para rescatar aos galegos e 
galegas desta estafa legalizada das 
peaxes”, argumentou.

Dentro desa ofensiva política e de 
mobilización cidadán, o BNG es-
treará a lexislatura interpelando ao 
presidente da Xunta sobre a AP9 
na primeira sesión de control ao 
Goberno o vindeiro mércores.

E dentro da campaña de reivindica-
ción social, a formación nacionalis-
ta xa comezou a manter encontros 
con distintos colectivos económi-
cos, sectoriais e veciñais, a defen-
der iniciativas en todos os conce-
llos afectados e colocará pancartas 
co lema AP9 galega e sen peaxes, 
así como a distribución masiva de 
folletos informativos cos datos máis 
relevantes que avalan a lexitimidade 
da reclamación.

As cifras son elocuentes: Os gale-
gos e galegas levan pagado 2.200 
millóns de euros pola AP9, o que 
supón un beneficio neto para as 
concesionarias de 744 millóns de 
euros, e así está previsto ata 2048. 
75 anos de concesión, 1973-2048, 
tras a prorroga máxima concedida 
por un goberno do PP.

“É intolerable que a principal vía de 
comunicación de Galiza se conver-
ta nunha barreira para desprazarse 
dentro do país e non poda ser usa-
da por miles de persoas incapaces 
de asumir as peaxes máis caras do 
Estado”, concluíu Pontón.

O BNG lanza unha ofensiva social e política en 
defensa dunha AP-9 galega e libre de peaxes
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Tantas loitas e a eterna pregunta 
segue aí: como facer visible o pro-
blema estrutural da violencia ma-
chista? Nun mundo onde o diñeiro 
é a medida  só os datos importan, o 
cuantificable. O que se pode medir 
ten prioridade sobre o que non se 
pode, aínda que, por sorte, non hai 
escala coñecida para asignarlle un 
número á esperanza, ao compromi-
so, ao amor ou ao odio, verdadeiros 
motores da vida. 

Como podemos sacar á luz a base 
da pirámide, o inicio do que parte 
todo. Pois tentando medilo. 

Así arrancou #PrimAcoso, entregán-
donos á tiranía do cuantificable e po-
ñendo enriba da mesa o que todas 
agochabamos. Agora xa o temos 
diante e incluso ás propias mulleres 
nos impresiona. Recoñecemos as 
situacións, os escenarios, o noxo, 
sabemos do que falamos e non hai 
dúbida de que todas estamos unidas 
por ese fío invisible do acoso, que 
para unhas remata en morte para ou-
tras en inferno e para ás demais nun 
mal recordo tapado por capas de cul-
pa e vergoña. Cando sobran os cento 
corenta caracteres para narralo, malo, 
moi malo.
Ás mulleres prográmannos para facer 
sentir cómodo a todo o mundo, e aos 
homes en particular. Atrevérmonos a 
desafiar o confort no que a maioría 
está instalado é perigoso, pero a clave 
do noso poder  está en conectarnos, 
en vibrar na mesma frecuencia, sentir 
que todas estamos no mesmo barco 
e que temos algo que contar. Que se 
atrevan a desafiarnos, a dicir que non 

é certo. Que se atrevan (e atrévense!) 
e comprobarán o inmenso poder que 
nos asiste.

Para lanzarnos a contalo temos que 
rachar os tres muros de silencio. 
O primeiro o que nós mesmas nos 
poñemos como autodefensa. O se-
gundo está feito de forzas externas 
que nos paralizan, o sufrimento da 
nosa xente por sabelo, a presión so-
cial, a imaxe que queremos trasla-
dar de nós mesmas etc. E a terceira 
barreira é o descrédito. 

Segundo rezan nos papiros máis an-
tigos, as mulleres non somos de fiar. 
Somos seres histéricos, esaxera-
das, parciais, emocionais e moi moi 
subxectivas. Ah! E malas pécoras.

Despois do silencio, o descrédito é 
o instrumento máis poderoso para 
oprimir. As mulleres somos desacre-
ditadas cando ameazamos o status 
quo masculino e temos que aturar 
cun amable sorriso a condescen-
dencia con que os homes nos expli-
can cousas nas que nós probable-

mente sexamos especialistas, e se 
non o somos, como mínimo sabe-
mos tanto coma eles. Atopámonos 
dubidando das nosas propias certe-
zas só porque algún iluminado nos 
di que é mentira. E isto é importante 
sabelo para ir gañando as batallas e 
non ter que empezar desde o princi-
pio cada vez.

Sabemos a verdade pero tentan que 
a calemos, e se non o conseguen, 
arranca o descrédito. Incomodar 
ao sistema dicindo a verdade pode 

pagarse caro pero non hai opción, 
temos que batallar. A violencia é de 
todos e de todas, é da sociedade en 
si mesma. Facela visible en toda súa 
dimensión molesta. Os privilexios fun-
cionan mellor cando están ocultos.

Pero os froitos da verdade son sa-
borosos e pagan a pena. Por unha 
banda, construímos unha cadea de 
mans imaxinaria que empurra de nós 
para arriba. A sensación de que to-
das  somos parte dun mesmo sentir 
pode cambiar o mundo para mellor.

PONTEVEDRA

Primeiro acoso. Muller....non esaxeres
CARME FOUCES
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O Concello de Pontevedra invistirá arredor de 1,5 millóns 
de euros en até 27 obras no rural que estarán remata-
das co inverno. As actuacións previstas, decididas nos 
Consellos Parroquiais inclúen obras de saneamento, re-
formas e arranxos de estradas e vías secundarias, cone-
xións de lugares e peonís ou de calmado de tráfico.

Son dez as parroquias beneficiarias destas obras: Cam-
pañó, Cerponzóns, Bora, Mourente, Marcón, Tomeza, 
Salcedo, Lourizán, Ponte Sampaio e A Canicouva.

O concelleiro coordinador do Rural, Demetrio Gómez, 
cualifica este feixe de obras de “exemplo de participa-
ción e democracia”, xa que son actuacións consen-
suadas nos distintos consellos parroquiais coas aso-
ciacións e veciñanza de cada unha delas e sulliñaba a 
“complexidade” da súa posta en marcha.

Primeiro houbo que localizar e definir as necesidades 
de cada lugar, despois estudar a dispoñibilidade or-
zamentaria, a continuación os servizos técnicos mu-
nicipais avaliaron a demanda, deseñaron o proxecto 
e fixeron a contratación e agora é o tempo do traballo 
das empresas.

O custe das obras previstas, en números redondos, 
vai dende os 30.000 aos 60.000 euros.

Demetrio Gómez puxo exemplos das distintas ac-
tuacións que se van a acometer. Se falamos de sa-
neamento (unha prioridade para o BNG) temos obras 
como as Tilve (Cerponzóns)  e Sabarís (Campañó). Se 
falamos de conexión de vías entre lugares está a de 
Cabanas-Matalobos ou a de Vilar-O Rañadoiro e se 
o tema son os calmados de tráfico están previstas, 

Os Consellos Parroquiais priorizan obras por valor de 1´5 millóns de euros 
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Os Consellos Parroquiais priorizan obras por valor de 1´5 millóns de euros 
entre outras, actuacións e 
O Pobo (Tomeza), Os Areás 
(Mourente), A Carballeira (Sal-
cedo), O Costado (Mourente) 
ou A Ría de Abaixo (Marcón). 
E se buscamos exemplos de 
conexións peonís podemos 
salientar a que unirá Salcedo-
Tomeza- parque de Os Gafos 
ou o camiño escolar A Fontaí-
ña-Ponte Sampaio.

No mapa que ilustra a nova 
pódense ver en azul os ámbi-
tos de actuación desta nova 
fornada de obras no rural de 
Pontevedra.

A CANICOUVA
Arranxo da estrada do Vilar ao Rañadoiro // Mellora do viario interior do Outeiro

PONTE SAMPAIO
Arranxo da estrada de Xustáns a Ponte Sampaio // Reparación da vía interior das 
Chans // Mellora do viario interior das Pombas // Camiño escolar na Fontaíña

CERPONZÓNS
Mellora da seguranza viaria no Vigario // Mellora integral do viario de Pidre e A 
Fontaíña // Reparación da vía interior do Cunchido

CAMPAÑÓ
Mellora integral do viario do Cachapal

SALCEDO
Mellora integral do viario de Matalobos // Asfaltado da conexión interior Cabanas 
- Matalobos

MARCÓN
Reparación do viario interior da Barcia // Calmado de tráfico e rehabilitación do 
patrimonio na Ría de Abaixo

SALCEDO
Asfaltado e reparación de todo o viario interior da Torre, A Ruibal e Covas // 
Calmado de tráfico completo na Carballeira

TOMEZA
Calmado de tráfico no Pobo // Conexión peonil Tomeza - Paseo do Gafos - SalcedoO
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DEPUTACIÓN

O vicepresidente da Deputación, César Mosquera, 
anunciou que o Plan Móvese (Mobilidade e Velocidade 
Seguras) alcanzará un investimento de case catro mi-
llóns de euros para mellorar a seguranza viaria da rede 
de estradas provinciais. Este plan será presentado o 
vindeiro martes 22 de novembro no marco dunhas 
xornadas sobre ‘Seguranza viaria nas estradas. Méto-
dos de redución de velocidade’ que organiza a Depu-
tación á que están convidados alcaldes, concelleiros, 
técnicos e policías locais, ademais de entidades como 
colectivos ciclistas ou ANPAS, todos eles vencellados 
coa mobilidade.

Esta data foi elixida, segundo explicou Mosquera, 
dado que o vindeiro domingo celebrarase o ‘Día Mun-
dial en lembranza das vítimas de violencia viaria’. “Na 
Deputación queremos facer un esforzo de asesora-
mento para avanzar na seguranza viaria e na aposta 
por unha mobilidade sustentable na provincia, porque 
boa falta fai. A rede viaria é das peores, senón a peor 
do estado e hai claros indicadores disto, como son 
os custes dos seguros dos coches: temos os seguros 
máis caros do estado porque somos a provincia de 
maior número de sinistros.  A Deputación ten 1.700 
quilómetros de vías e quere actuar nelas e asesorar 
aos concellos”, destacou.

O vicepresidente subliñou que é preciso afondar na nova 
concepción da mobilidade que aposta polo calmado do 
tráfico como fórmula para reducir a sinistralidade e o nú-
mero de vítimas, polo que o departamento dirixido polo 
deputado Uxío Benítez pretende achegar á cidadanía o 
traballo doutros organismos implicados na materia.

Así, nas xornadas do vindeiro martes estará presente 
a presidenta de Stop Accidentes en Galiza, Jeanne Pi-
card, que falará dende a visión da ONG (recoñecida de 
utilidade pública e fundada por familiares e amigos de 
vítimas de accidentes de tráfico) sobre as ‘Medidas ur-
xentes e necesarias para loitar contra a violencia viaria’.

Tamén participará o Xefe de área de Xestión da Mobili-
dade da Dirección Xeral de Tráfico (DXT), Pedro Tomás 
Martínez, quen dará a coñecer a ‘Estratexia T. O tra-
tamento de travesías para a seguranza viaria e a ha-
bitabilidade’ que a DXT quere aplicar en todas as tra-
vesías do estado español nun curto espazo de tempo. 
Hai que lembrar que a DXT convidou recentemente á 
Deputación de Pontevedra a participar na elaboración 
da mencionada Estratexia, considerando que o Plan 
Móvese é unha ‘experiencia de referencia’ que pode 
ser estendida a outros territorios.

Así mesmo, tamén asistirá ás xornadas o xefe da Po-
licía Local de Pontevedra, Daniel Macenlle, quen falará 
da experiencia de Pontevedra coa palestra exposta no 
Congreso da FEMP ‘Cidades que Camiñan’ celebrado 
en Torrelodones o pasado mes de outubro, aportando 
datos cuantitativos que reflexan a clara relación entre o 
calmado do tráfico e a redución do número de sinistros. 

Finalmente, o responsable de Mobilidade, Uxío Bení-
tez, presentará as actuacións que a DEPO realizará 
nos concellos da provincia de Pontevedra ao abeiro 
do Plan MOVESE (Mobilidade e Velocidade Seguras), 
que consisten na instalación de pasos de peóns so-
breelevados, redutores físicos de velocidade de vehí-
culos e instalacións de zonas 30 nas estradas provin-
ciais. Todos estes elementos procuran o calmado e 
pacificación do tráfico.

Catro millóns de euros para mellorar 
a mobilidade e a seguranza viaria
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1´7 millóns para a mellora da sinalización 
horizontal nas estradas provinciais

DEPUTACIÓN

O deputado provincial de Mobilida-
de, Uxío Benítez, anunciou un in-
vestimento de 1,7 millóns de euros 
para a mellora de 2.577 quilómetros 
de sinalización horizontal nas vías 
provinciais. En total actuarase en 
226 estradas, o que supón case as 
tres cuartas partes do total da rede 
de vías de titularidade provincial. A 
mellora, segundo dixo o nacionalis-
ta, enmárcase na nova filosofía do 
departamento de Mobilidade da De-
putación que aposta pola mobilidade 
sustentable na que a seguranza via-
ria é un eixo clave. 

Benítez destacou que a seguranza 
viaria é unha “preocupación principal” 
para o novo goberno da Deputación. 
“Pretendemos unha sinalización ho-
rizontal integral de toda a rede viaria 
provincial en lugar de actuar pouco 
a pouco con actuacións pequenas. 
Queremos asegurar a visibilidade 
nocturna e diurna e separar os es-
pazos para os vehículos e os peóns 
para garantir unha convivencia de 
mobilidades en toda a rede viaria”, 
explicou. 

O plan porase en marcha agora logo 
de meses de traballo por parte dos 
técnicos provinciais de conservación 
e de analizar as necesidades. Segun-
do Benítez, “dende que chegamos 
ao goberno analizamos o estado de 
situación das estradas provinciais e 
detectamos un mal estado de con-
servación que viña de hai tempo. No 
relativo á sinalización horizontal os 
propios técnicos da Deputación tiñan 
manifestado que había un déficit his-
tórico que había que solventar”.

O deputado insistiu, así, en que os 
criterios de selección das estradas 
nas que actuar foi decidido logo dun 
traballo “serio e rigoroso” para prio-
rizar as actuacións máis urxentes. 
“Serán cuestións técnicas e non po-
líticas ou partidistas como ata agora 
as que marquen os lugares nos que 
actuar. Non se farán melloras pola 
petición do alcalde de ‘turno”.

Uxío explicou que quedaron fóra do 
plan de sinalización algunhas vías 
asfaltadas recentemente e tamén 
outras nas que o novo departamento 
de Mobilidade prevé actuar de ma-
neira inminente ou a corto prazo con 
reformas integrais de maior calado. 

O obxectivo do plan de sinalización 
horizontal é que en toda a provincia 
se pinten as vías (liñas lonxitudinais, 
aparcamentos, illotes, cebreados, 
pasos de peóns) que nunca tiveron 
marcas viarias e se renove o pintado 
naquelas nas que polo paso do tem-
po e o uso xa estean desgastadas. 
A actuación prevese comezar tan 
pronto como as condicións meteo-
rolóxicas o permitan e, en calquera 
caso, na primavera do próximo ano, 
para que as estradas estean en “es-
tado de revista” ao chegar o verán. 

Ven de aprobarse a licitación do 
plan, que se divide en catro lotes 
territoriais. Esta división permitirá 
facilitar o acceso ao contrato a em-
presas de menor tamaño e tamén 
poder executar os pintados de for-
ma paralela e, por tanto, máis áxil.
Finalmente, Benítez destacou que 
esta primeira fase de mellora da si-

nalización horizontal terá continua-
ción nos vindeiros anos do mandato 
para así dar cobertura á totalidade 
das estradas provinciais.

O primeiro lote que se saca a lici-
tación suma 771,8 quilómetros de 
pintado e supón un gasto inicial de 
(orzamento de licitación) 516.018,49 
euros. Actuarase en 71 estradas 
provinciais. 

No caso da nosa comarca renova-
rase en Pontevedra a sinalización 
horizontal de 120 quilómetros (sete 
estradas), 46,5 en Ponte Caldelas 
(catro estradas), 45,6 en A Lama 
(tres estradas), 83 en Cotobade 
(seis estradas), 26,2 en Barro (catro 
estradas) e 11,2 en Poio (unha es-
trada), catro estradas en Caldas de 
Reis (68,134 quilómetros), unha en 
Portas (0,96 qm.), tres en Moraña 
(32,8 qm.) cinco en Campo Lameiro 
(58,9 quilómetros), catro en Cuntis 
(34,63 qm.), tres en Valga (33,32 
qm.), e unha en Pontecesures (1,83 
qm.)
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“A Cultura ten que ser un sector 
puxante que xere traballo e tamén 
ledicia na xente”. Así o manifestou 
o deputado de Cultura, Xosé Leal, 
na presentación da Feira das In-
dustrias Culturais, Culturgal, que 
se celebrará en Pontevedra a pri-
meiros de decembro. Leal definiu 
o certame como “un fito que se 
debe repetir moitos anos máis”, 
xa que cumpre un importante pa-
pel tanto na faceta profesional, ao 
reunir empresas e creadores entre 
si, como tamén de cara ao públi-
co, “que poderá gozar da marabi-
llosa oferta que teñen as empre-
sas culturais do país”. 

Leal salientou que cada ano é máis 
gustoso asistir ás presentacións 
do Culturgal ao ver o número de 
empresas que participan, que de-
mostran que Galiza “ten unha in-
dustria potente” que desenvolver, 
consolidar e facer medrar. Subli-

ñou, así mesmo, a importancia de 
que dende o ámbito institucional 
haxa unha clara aposta por inicia-
tivas conxuntas deste calado que 
sirvan de plataforma ao sector.

 “O Culturgal é un proxecto co-
laborativo no que as institucións 
deben ser parte activa, tal e como 
o estamos sendo o Concello de 
Pontevedra, a Xunta a través de 
Agadic, e a Deputación de Pon-
tevedra”, dixo, para engadir que 
“dende a Deputación seguiremos 
apostando polo Culturgal e agar-
damos que o décimo aniversario 
que se aveciña para o ano próxi-
mo sexa espectacular”.

En canto á participación da Depu-
tación na feira, Leal explicou que 
haberá un espazo propio no que 
a institución provincial dará voz ás 
iniciativas culturais dos concellos 
da provincia. Ademais, o depar-

tamento de Cultura patrocinará 
a exposición ‘Pegadas na terra. 
Diálogos creativos contemporá-
neos coa natureza e o territorio’, 
que estará aberta dende o inicio 
da feira ata o mes de xaneiro, 
dando continuidade á programa-
ción. 

“Vaise traer a natureza ao interior 
do Pazo da Cultura cunha mostra 
na que participan 18 artistas que 
van facer as súas interpretacións 
do espazo e o territorio. Cada un 
ten a súa visión en diferentes ex-
presións artísticas que van den-
de a escultura, fotografía, vídeo, 
debuxo… unha multitude de fór-
mulas para interpretar o espazo 
natural. O introducir un espazo ar-
tístico diferenciado é unha aposta 
que dende a Deputación levamos 
facendo xa nas anteriores edi-
cións de Cultural que nos parece 
positiva”, explicou. 

PONTEVEDRA

Culturgal 2016, o escaparate da nosa industria 
cultural, do 2 ao 4 de decembro no recinto feiral
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Durante tres días, Pontevedra 
converteuse no mellor escapara-
te para presentar o gran potencial 
dos produtos galegos, sinónimo 
de calidade e autenticidade

Dado o éxito de público e a res-
posta dos expositores e profesio-
nais, a Concellaría de Promoción 
da Cidade anuncia que volverá a 
celebrarse en 2017

Etiqueta Negra. Gourmet Galego 
e Innovación Inspiradora pecha a 
súa primeira edición cun total de 
5.183 visitas. A feira de exaltación 
dos produtos gourmet galegos 
contou, ademais, coa participa-
ción de 51 expositores e a realiza-
ción de 315 encontros de nego-
cio, entre os que cómpre destacar 
a visita de empresarios de Hong 
Kong grazas aos contactos esta-
blecidos entre o Concello de Pon-
tevedra e a Asian-Spain Associa-
tion Cultural Exchange.

Xunto á exposición comercial, a 
feira acolleu un completo progra-
ma de actividades paralelas que 
gozou dunha grande aceptación 
por parte dos visitantes. Así, no 
Anfiteatro Mahou desenvolvéron-

se demostracións de cociña en 
vivo a cargo de prestixiosos chefs 
como Pepe Solla, Iñaki Bretal, Na-
cho Tierno, Diego López ou Dolo-
res Valcárcel (La Abuela Lolita, do 
Canal Cocina), ou unha interesan-
te mesa redonda sobre comuni-
cación e gastronomía que contou 
coa participación, entre outros ex-
pertos, de Xosé Cannas, chef do 
restaurante Pepe Vieira.

Intensa ocupación

A Zona de Catas rexistrou, asi-
mesmo, unha intensa ocupación 
nas 30 actividades desenvolvidas, 
entre as que destacan o showcoo-
king de elaboracións de lapa, ca-
melia e pan maridado a cargo do 
CIFP Carlos Oroza (baseado no 
seu proxecto de innovación sobre 
novos usos culinarios), ou a cata 
comentada de viños realizada 
polo enólogo, viticultor de Enví-
nate e campión mundial de cata a 
cegas 2015, Alfonso Torrente So-
lana, na que un caldo portugués, 
un alemán e un borgoña se medi-
ron cos nosos Rías Baixas.

Moi concorrida estivo tamén a te-
tería da Deputación de Pontevedra 

que, a través da Estación Fitopa-
tolóxica de Areeiro, desenvolveu 
cinco obradoiros para dar a co-
ñecer as posibilidades produtivas 
e de mercado do té galego. Este 
cultivo prepárase exclusivamente 
a partir de follas novas e gromos 
secos dun arbusto perenne da es-
pecie Camellia sinensis.

Profesionais acreditados

A organización mostrouse moi 
satisfeita non só polo éxito de pú-
blico, senón tamén pola resposta 
transmitida polos expositores e 
profesionais da gastronomía e da 
restauración ao respecto da súa 
experiencia na feira. En total foron 
168 os profesionais acreditados, 
entre os que se inclúen 49 tendas 
gourmet de Galicia e 16 distribui-
dores de alimentación.

“Pechamos esta primeira edición 
de Etiqueta Negra coa satisfac-
ción de contar co apoio dos visi-
tantes, así como o dos profesio-
nais do sector e dos expositores, 
moitos dos cales nos expresaron 
xa a súa intención de participar 
nunha segunda edición. Sabemos 
que hai cousas por mellorar, por 
iso agradecemos moito as críti-
cas construtivas e as suxestións 
recibidas. Etiqueta Negra aspira a 
converterse nun dos eventos gas-
tronómicos máis destacados do 
país, por iso en cada edición debe 
continuar aumentando, melloran-
do e innovando”, afirma Anabel 
Gulías, concelleira de Promoción 
da Cidade de Pontevedra.

Despois do éxito da primeira edición, 
en 2017 volve Etiqueta Negra

PONTEVEDRA
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O Ministerio de Facenda e Administracións 
Públicas recoñece un erro na liquidación defi-
nitiva do exercicio 2014 e reintegrará 87.000 
euros ao Concello de Pontevedra, segundo 
explicou o concelleiro de Facenda, Raimundo 
González ao remate da Comisión de Econo-
mía e Facenda.

O pasado 4 de outubro o Concello de Ponte-
vedra remitira un escrito ao Ministerio adver-
tindo que a liquidación definitiva do exercicio 
2014 estaba errado, seguindo o estudo que 
fixo a Fegamp. “Se nos ingresara arredor un 
millón de euros pero entendíamos que nos 
correspondían 87.400 euros máis e agora 
dannos a razón” sinala Raimundo González.

A contestación do Ministerio chegou ao Con-
cello hai poucos días e nela se nos di expre-
samente que:

1.- Estima o requirimento do Concello de 
Pontevedra

2.- Recoñece a obriga de pago

Dado que se fala dunha entidade importan-
te - non é só o Concello de Pontevedra son 
todos os concellos- esta obriga se fará ao 
cargo do Orzamentos xerais do Estado de 
2017. “Faranos o ingreso o ano que ven” in-
dicou o concelleiro Raimundo González quen 
engadiu que “facemos unha valoración su-
mamente positiva pois supón case 90.000 
euros máis para o Concello e significa tamén 
recoñecer un erro”.

Facenda recoñece 
un erro e devolverá 
ao Concello de 
Pontevedra 87.000 
euros

A veciñanza colabora no deseño 
do futuro nucleo de centralidade 
de Cerponzóns

A veciñanza define un plan de necesidades e avalía o progra-
ma de reformas na contorna do centro social de Cerponzóns 
proposto polo Concello de Pontevedra para facer da zona, na 
que tamén hai un parque infantil, o núcleo de centralidade da 
parroquia.

Converter a contorna do Centro Social de Cerponzóns nun es-
pazo de convivencia pon enriba da mesa cuestións como o 
calmado de tráfico, o acoutamento dun área de aparcamento, 
melloras na área de xogos infantil e nas rúas perimetrais ou a 
instalación de equipamentos, cuestións todas elas nas que a 
opinión dos veciños e veciñas conta.

A concelleira delegada da parroquia, Pilar Comesaña e o coor-
dinador do Rural, Demetrio Gómez, trataron deste proxec-
to transformador co Consello parroquial de Cerponzóns. Un 
proxecto aberto a suxestións e cuxo proxecto, unha vez defini-
do na súa totalidade, será presentado á veciñanza.

Non foi o único tema tratado na reunión, os concelleiros levaron 
ao Consello parroquial o material que formará parte da exposición 
permanente sobre a historia e a xente do lugar que estará no 
centro social e que o identificará como o espazo comunitario que 
é. As fotorgrafías e documentación base da mostra. Co material 
presentado os veciños e veciñas farán as aportacións que consi-
deren convinte. As previsións son que a exposición permanente 
sexa realidade antes de que remate o ano.

Por outra banda informóuselles do estado da tramitación do 
proxecto de construción dun campo de fútbol de herba sintéti-
ca que xa está en Contratación.
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“A xente só pode gozar tranqui-
lamente dos espazos públicos 
cando a preferencia peonil queda 
clara”. Así de contundente se mos-
trou hoxe en Bilbao o vicepresiden-
te da Deputación de Pontevedra, 
César Mosquera, quen participou 
nas Xornadas #UmHerri16 sobre 
‘Cidade e Infancia’ no Colexio de 
Arquitectos Vasco Navarro.

Mosquera fixo unha diagnose da 
cidade vasca e destacou que a 
pesares de que Bilbao ten avan-
zado moito en calidade urbana e 
de vida, aínda quedan pasos por 
dar por parte do seu goberno para 
conseguir unha maior utilización 
dos espazos públicos por parte da 
cidadanía, xa que non se marca-
ron as prioridades da mobilidade 
claramente. Segundo asegurou, 
“a vida variada da xente na rúa hai 
que conseguila declarando a prio-
ridade peonil con todas as súas 
consecuencias e sendo coheren-
tes, o que supón unha necesaria 
determinación política”. 

“O goberno de Bilbao leva mellora-
do moito a cidade e investido moi-
to na reforma urbana abrindo rúas 
peonís e espazos para as persoas, 
mais non se ven apenas nenos e 
nenas pola rúa… Aos coches cús-
talles parar nos pasos de cebra… 

Non hai sensación de seguran-
za dos peóns sobre os coches”, 
sinalou. Neste sentido, durante 
o coloquio da súa intervención, 
centrada na perspectiva urba-
nística das ‘cidades da infancia’, 
Mosquera escoitou varias “decla-
racións de envexa” dos asistentes 
ao #UmHerri16 polo traballo feito 
en Pontevedra, e cuxa filosofía –
compartida polo pedagogo Fran-
cesco Tonucci- se pretende levar 
adiante en toda a provincia, o que 
permitirá aumentar a autonomía 
das nenas e nenos pontevedreses. 

Mosquera, así mesmo, explicou 
que a cidadanía agradece a deci-
sión política de recuperar os espa-
zos públicos en Pontevedra cunha 

anécdota ocorrida nos primeiros 
momentos da reforma urbana. O 
concelleiro lembrou que andando 
pola cidade cruzouse cunha mu-
ller de avanzada idade que lle deu 
as grazas pola reforma da súa rúa 
porque seu home, invidente, gra-
zas ás obras de peonalización, 
volvía poder saír da casa despois 
de catro anos encerrado: a insegu-
ridade que lle supoñía o tránsito de 
coches, que aparcaban, ademais, 
sen deixar espazo para saír na por-
ta da súa casa, confinárao ao non 
moverse seu domicilio. “Estar en 
política ten moita merda, pero só 
por cousas coma esta merece a 
pena”, dixo.

César Mosquera: “A xente só pode gozar 
tranquilamente dos espazos públicos cando a 
preferencia peonil queda clara”

Xornadas #UmHerri16 sobre ‘Cidade e Infancia’ en Bilbo
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Diante do 25 N, Galiza Nova defende as belezas 
alternativas, diversas e non normativas

60 persoas participaron no roteiro “O Foxo do Lobo”  
polas terras altas de Cotobade

A Asemblea de Mulleres de Galiza Nova, organización xuvenil do 
BNG, están a desenvolver unha campaña con motivo do 25 de 
novembro, Día contra a Violencia Machista na que procuran centrar 
a mensaxe en rachar cos canons de beleza que se lle impoñen ás 
mulleres polo mero feito de selo e, para iso, organizaron un obradoi-
ro este venres na Casa da Luz. 

“A violencia non ten por que comezar cunha malleira. Pode co-
mezar dende o, en principio, máis insignificante, con insultos ou 
desprezos, ou ben estereotipando o tipo de corpo que temos que 
ter ou como debemos vestir”, apunta Iria Figueroa, responsábel co-
marcal da Asemblea de Mulleres. Por iso, “A formación é unha das 
ferramentas imprescindíbeis para loitar contra a violencia machista”

Neste obradoiro formativo, as persoas presentes contaron cas in-
tervencións da propia Iria Figueroa e de Mai Ínsua, psicóloga e tera-
peuta sexual. Figueroa centrou a súa intervención no traballo femi-
nista no eido xuvenil, salientando a importancia de “sermos quen de 
localizar as condutas machistas, sermos críticas e intentar cambiar 
a sociedade”. Así mesmo, Mai Ínsua afondou na violencia que exer-
cen os canons de beleza que a sociedade lle impón ás mulleres, 
manifestándose estes, por exemplo, en trastornos alimenticios, nas 
críticas pola ausencia de depilación ou na publicidade.

Un total de 60 persoas participaron no roteiro or-
ganizado polo BNG para coñecer unha das zonas 
máis interesantes e fermosas da nosa comarca: 
as terras altas de Cotobade. Trátase dunha ruta 
de 12 quilómetros que nos achegou ás ribeiras 
do Almofrei, a carballeira de San Brais, os vellos 
e empedrados camiños dos arrieiros, a ponte do 
Serrapio, a aldea abandonada de Arufe e o propio 
foxo do lobo.

A ruta rematou cun xantar de confraternidade que 
se extendeu até ben entrada a tarde

Un pequeno grupo de participantes no foxo do lobo
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Organizado pola Asociación Galega de Viticultura 
(AGV/FRUGA), coa colaboración do Concello de 
Pontevedra, terá lugar 
en Pontevedra os días 
26 e 27 de novembro o 
“tunel do viño”, unha 
ocasión inmellorábel para 
coñecer os viños que se 
están a elabora no noso 
país.
Haberá máis de trinta 
adegas que nos darán 
unha imaxe de todos os 
viños de calidade que se 
están a elaborar en todos 
os recunchos de Galiza: Dende Betanzos ó Condado, 
dende Negueria de Muñiz a Monterrei.

ACTOS POLÍTICOS E CULTURAIS

NOVEMBRO, MES DA MEMORIA

Memoria das mulleres Tunel do viño en Pontevedra

Manifestación:
12 da mañá da praza da Peregrina

Concentración:
12 da mañá na Carballeira (Caldas)

Mesa redonda-coloquio 
con mulleres de familias 
represaliadas ás 20 h. no Cita

• Mena Rey, filla de Fina Dios 
(familia do Ferreiro do Pino)

• María Lores, neta de Aurelio Torres 
e Isolina Villaverde (Mourente)

• Amalia Bóveda, filla de Alexandre 
Bóveda e Amalia Álvarez

• Margarita Caballero, irmá de 
adopción de Manuela Gómez 
Lodeiro (orfa de Elvira Lodeiro e 
Manuel Gómez Corbacho)

Presenta e modera: Montse Fajardo

O sábado ás 11, paga con centimos por unha 
AP-9 galega e sen peaxes

O sábado 26 ás 11 o BNG chama a pagar 
con céntimos a autoestrada
Punto de encontro para Pontevedra: area de 
descanso de Vilaboa ás 10:45 h.




