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Un repaso rápido por Galiza e os 
seus problemas déixanos unha vi-
sión na que todos e todas, segura-
mente, coincidimos.

Cais son eses principais proble-
mas? En primeiro lugar, o traballo. 
O traballo, si, e non o paro, porque 
é un asunto máis complexo que o 
que presentan as forzas do sistema.
E logo, non é certo que temos unha 
taxa de paro áltísima e mesmo que 
os últimos datos colócannos na 
cola do estado? É.

E logo, non é verdade que a taxa de 
paro xuvenil está disparada e que 
obriga a mozas e mozos ao exilio 
económico? É. E con consecuen-
cias terríbeis en canto a descapi-
talización humana do noso tecido 
produtivo, situacións persoais dra-
máticas (despoboamento e ínfima 
taxa de natalidade) e despilfarro do 
investimento público en formación 
de moi bos profesionais que teñen 
que traballar fóra da Terra.

E logo, que, quen non coñece his-
torias de traballadoras e traballado-
res en precario? Salarios de miseria, 
persecución ao sindicalismo nacio-
nalista e recortes de dereitos son o 
noso pan cada día.

E logo, non temos o país cheo de 
iniciativas e oportunidades agar-
dando polo apoio do goberno e do 
pobo galego?

Tampouco ninguén ten dúbida nin-
gunha de que temos unhas exce-
lentes traballadoras e traballadores 
nos servizos públicos, nomeada-
mente na sanidade e no ensino, que 
son quen realmente os manteñen  
non xa a flote, senón nun altísimo 
grao de calidade, malia os ataques 
constantes do sistema para con-
vertelos nun negocio que priorice o 
enriquecemento privado.

Pódese seguir pola lingua, polo ga-
lego, a cada día que pasa perdendo 
ámbitos de uso e falantes nun con-
texto que só se pode definir como 
colonización cultural e imposición 
de modelos foráneos, que, ao fin e 
ao cabo, é o que busca a globaliza-
ción: uniformizarnos até converter-
nos en docis consumidoras e con-
sumidores da cultura da metrópole.

Hai dúbidas de que Galiza ten das 
peores cifras de seguranza e violen-
cia viaria do estado? Non as teñen 
as empresas aseguradoras que fan 
que, por exemplo, na provincia de 
Pontevedra se paguen ás pólizas 
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Os problemas 
da Galiza de hoxe

Diante dos gravísimos problemas que ten Galiza, os partidos 
de obediencia madrileña desaparecen quer porque están su-
midos en leas internas (PSOE e Marea de Podemos) quer por-
que exercen o goberno (o PP) atendendo só aos ditames que 
marca a súa sé central. Neste contexto emerxe o nacionalis-
mo, o BNG, como o único que adica todos os seus esforzos 
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moi por riba da media. A calquera persoa experta que 
se lle pergunte por este asunto sitúa a rede viaria en-
tre as causas principais dun problema que nos está a 
custar vidas. 
Hai dúbidas de que o asentamento dos galegos e das 
galegas no territorio fan que a rede de estradas sexa 
para nós unha prioridade? Poida que non o entendan 
en Madrid, mais si o imos pillando aquí.

Eis os problemas do país. Ou cando menos algúns 
dos máis importantes. Diante deles, un goberno ga-
lego que mereza tal nome ten que reaxir aproveitando 
cada ferramenta, cada oportunidade, cada euro ao 
seu dispor para solucionalos. 

Está a facer iso o goberno galego do PP? Non, claro 
que non. Nada do que leva feito este goberno serve 
para solucionar os problemas do país: Feijoo achan-
touse diante do ministro De La Serna na reclamación 
da AP9 e a chegada do AVE, non existe intención 
ningunha de mudar o modelo de mobilidade, non se 
coñecen políticas de apoio ás empresas galegas, dimi-
núen os fondos para atender á mocidade ou á lingua 
e seguen a considerarse os servizos públicos un ne-
gocio privado. 

En definitiva, o Partido Popular, segue a viver nun con-
to de campaña electoral.

E o BNG? O BNG, a traballar. Coas nosas eivas e di-
ficuldades, acertando unhas veces e trabucándonos 
outras, mais a traballar sempre coa vista posta en me-
llorar a vida dos galegos e das galegas. Nestes poucos 
meses de lexislatura o nacionalismo galego, o Bloque, 
xa presentou o Plan Retorna no Parlamento para que 
volte a mocidade emigrada e propuxemos un pacto de 
país para termos unha AP9 galega e sen peaxes. 

Agora, temos o grupo parlamentar (e toda unha rede 
nacional de apoio) a traballar na análise dos orzamen-
tos porque son unha ferramenta imprescindíbel para 
contribuír á solución dos verdadeiros problemas da 
Galiza. 

Ese traballo de análise permitiunos comprobar que o PP 
(os partidos de obediencia madrileña, en realidade) de-
sertou do país e que a afirmación de Feijoo de que era 
“un militante de Galiza” foi unha andrómena: ningunha 
outra conclusión se pode quitar dos que probabelmen-
te son os peores orzamentos, os redactados con maior 
desleixo os máis alonxados da realidade do país.
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Orzamento municipal, nada que obxectar
Os nosos compañeiros e compañeiras do go-
berno de Pontevedra teñen elaborado o proxec-
to de orzamentos e xa listo para que poida entrar 
en vigor.

O equipo económico municipal, encabezado por 
Raimundo González, fixo un inmenso esforzo 
para ter o documento en tempo e forma e para 
que este responda ás necesidades do concello 
e poder seguir a desenvolver o Modelo Ponteve-
dra no centro, nos bairros e nas parroquias.

Por outra parte, se sempre se procura que os 
orzamentos sexan un documento vivo e partici-
pado, este ano levouse ese obxectivo até o lí-
mite: abriuse a negociación a todos os grupos 
políticos municipais e tamén ás federacións de 
asociacións de veciños e outras entidades. Foi, 
por certo, un proceso frutífero e eficaz. 

Agás a Marea de Podemos, que se situou de 
principio nunha posición numantina, ningún gru-
po formulou pegas insuperábeis: o PSOE, polo 
de agora, non indicou nada que lles faga oporse 
a este proxecto ao tempo que PP e Ciudadanos 
saíron da negociación de tal xeito que o noso 
compañeiro Raimundo González declarou que 
“só por inxerencia externa a Pontevedra enten-
deriamos unha oposición frontal”.

As entidades veciñais presentaron as súas pro-
postas de mellora, algunhas xa están incorpo-
radas ao documento que irá ao Pleno e deste 
xeito temos uns orzamentos mellores que antes 
de comezar a negociación.

Agora, os orzamentos municipais de Pontevedra 
deben ser ratificados polo Pleno: non se sabe o 
que ocorrerá e se algún grupo apoiará os intere-
ses de Pontevedra, aínda que as últimas noticias 
non son boas. 
Durante todo este mandato asistimos, en xa va-
rias ocasións, ao pacto da oposición municipal 
para tentar tumbar os inmensos avances aca-
dados polo Modelo Pontevedra, pacto que pro-
puxo Jacobo Moreira no pleno de comezo de 
mandato.

Ao longo destes meses ese pacto no que a 
Ciudadanos, a Marea de Podemos e PSOE fan 
seguidismo do ritmo que marca o PP vímolo 
cando pactaron a comisión de estudo do PXOM 
(coa lexislación actual tumbaría o Modelo), coa 
oposición frontal aos lombos salvavidas, coas 
continuas pegas á compostaxe ou no coro que 
formaron contra a reforma de Barcelos, por citar 
catro exemplos.

O PP xa formulou as súas emendas e, para alén 
das propostas, o importante é que pretenden 
deixar sen un euro ás partidas da reforma urba-
na e as previstas para a compostaxe. Ese é o 
seu verdadeiro obxectivo: botar abaixo o modelo 
que ten a Pontevedra, a Galiza e ao nacionalis-
mo situados na vangarda mundial.

O Pleno no que se debatan os orzamentos vai 
ser a proba do nove para sabermos se o pacto 
proposto por Moreira e o PP segue en pé. Os 
antecedentes non son bos, o documento que 
recolle os orzamentos é a mellor ferramenta para 
mellorar Pontevedra.

A ver.

Os seguintes pasos
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Como “desilusionantes” cualificou a 
voceira do BNG, Ana Pontón, os or-
zamentos presentados por Alberto 
Núñez Feijóo para o ano 2017. Pon-
tón lamentou que as contas consoli-
den o “modelo de desigualdade e a 
precariedade que se impuxo coa crise 
e que carecen de ambición de país”. 

“Son a proba de algodón da falta de 
ideas novas e de esgotamento do 
Goberno Feijóo non ten ningún Plan 
para Galiza e carece de novas ideas 
e do novo impulso que merece este 
país”. 

As cifras, segundo dixo, contradín o 
“luminoso rótulo de expansivas”  e 
mostran que os orzamentos “medran 
menos que os que agora se pechan 
e prevén un menor crecemento eco-
nómico, o que implica consolidar os 
recortes en servizos públicos e pres-
tacións sociais, seguir instalados na 
precariedade laboral, na emigración 
e nunhas elevadas taxas de paro, 

como acaba de deixar en evidencia o 
dato de novembro. Segundo a nosa 
portavoz nacional, os recortes apli-
cados en anteriores exercizos non se 
reverten cos “incrementos tímidos e 
insuficientes” das novas contas. 

Ademais, Ana Pontón lamentou a 
“submisión de Feijóo ao Goberno 
Central que é un mal negocio para 
Galiza”. Lembrou, neste sentido que 
os orzamentos podían incluír 60 mi-
llóns de euros máis, que non están 
previsto no teito de gasto aprobado 
no Parlamento porque o presiden-
te da Xunta “non pelexou porque a 
maior capacidade de endebeda-

mento tivese que ser para as comu-
nidades autónomas”. 

Segundo a voceira do BNG, as con-
tas de Feijóo non servirán para crear 
emprego, nin para o retorno da xen-
te moza emigrada, nin acabarán cos 
repagamentos e os recortes en sani-
dade e educación nin reactivarán os 
sectores produtivos do país. Anotou 
tamén que as contas mostran a des-
atención do goberno de Feijóo en 
políticas de igualdade, ámbito  no 
que non se reverten os fortes recor-
tes efectuados e que, segundo Ana 
Pontón, tiña que ser un tema priori-
tario. 

O BNG, por boca da parlamentaria 
Noa Presas, anunciou o voto en con-
tra aos orzamentos, afirmando que só 
é verdadeiramente expansivo en rela-
ción ao crecemento da partida desti-
nada a pagar a débeda pública, pero 
medra menos que as contas deste 
exercicio e prevén un menor crece-
mento económico. 

Presas reprochou o empeño da Xun-
ta en instalarse no discurso triunfalista 
de superación da crise, “cando un de 

cada catro fogares  ten que sobrevi-
vir con menos de mil euros ao mes”. 
“Se acabou a crise por que estes or-
zamentos consolidan os recortes en 
materia social? Por que consolidan a 
desigualdade e a precariedade da cri-
se?”, interpelou. 

A deputada nacionalista avanzou o 
voto en contra dos orzamentos a 
través dunha emenda a totalidade e 
cualificou as contas públicas de “con-
tinuista coa política económica restri-

tiva iniciada polo PP tras a chegada 
á Xunta”. “Son unha nova cortina de 
fume trala que se perpetúan as polí-
ticas austericidas, a falta de ambición 
de país e o repregamento do autogo-
berno, por iso o BNG non apoiou o 
teito de gasto nin apoiará estes orza-
mentos, por coherencia co noso país 
e co noso compromiso cos dereitos 
sociais dos galegos e galegas”.

O BNG anuncia o voto en contra 

PARLAMENTO

Ana Pontón: “Os orzamentos da Xunta consolidan o 

modelo de desigualdade e carecen de ambición de País”
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De decepcionantes e negativos para a 
comarca de Pontevedra cualificou o noso 
compañeiro, Luís Bará, o proxecto de or-
zamentos da Xunta para a comarca de 
Pontevedra.

Uns orzamentos que contemplan unica-
mente partidas óbvias como O edificio 
xudicial de A Parda, adxudicado o ano 
pasado e dos que non se executaron os 
cinco millóns de euros previstos no orza-
mento de 2016, o hospital de Montecelo, 
que leva un retraso de máis de oito anos, 
e para que só se contempla un millón de 
euros para o proxecto construtivo e unha 
partida de 100.000 euros, claramente in-
suficiente, para a mellora da estación de 
autobuses.

Ausencias clamorosas

Pero se as partidas incluídas son obvias as 
ausencias son clamorosas.

Así, non hai partidas para demandas 
histórias e promesas reiteradas como: a 
Variante de Alba, o saneamento da ría, o 
dragado do Lérez, o edificio da Xunta en 
Benito Corbal, a rede viaria que une Pon-
tevedra con Sanxenxo e Marín ou o nulo 
investimento en vivenda...

Lores remítelle unha carta a Feijóo 
para abordar os compromisos 
esquecidos nos orzamentos 

O Alcalde de Pontevedra Miguel Fernández Lores remitiulle 
unha carta ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo co fin 
de reiterarlle “a solicitude de celebrar unha xuntanza no menor 
prazo posible, para abordar con detenemento o estado das 
distintas iniciativas da Xunta na nosa cidade”.

No proxecto orzamentario dado a coñecer “non aparecen re-
flectidos a maioría dos compromisos que o Goberno galego 
ten pendente con Pontevedra” sinalou o alcalde.

Foi o concelleiro de Facenda e portavoz do Goberno Local, 
Raimundo González, quen fixo unha análise máis polo miúdo 
após de lamentar que “é o octavo orzamento de Feijóo e sé-
guese a discriminar a Pontevedra”. Unha situación máis de-
cepcionante se cabe xa que “na campaña eleitoral promotera 
invertir a tendencia”.

O único investimento real que aparece é pago da obra dos 
xulgados da Parda (algo máis de 11 millóns de euros) e unha 
partida dun millón para o estudo de ampliación de Montecelo, 
que non para o proxecto Gran Montecelo “pois aparecerían 
máis anualidade”.

González Carballo lembra que reividicacións históricas “que 
saíron na campaña eleitoral” non aparecen consignadas en 
partidas concretas como é o caso da variante de Alba, o sa-
neamento da ría -hai a financiación do 50% dun estudo-, o sa-
neramento do rural, melloras nos centros educativos, mellora 
da estrada a Vilagarcía ou o soterramento da liña eléctrica de 
Monte Porreiro.

Tanto o alcalde Miguel Fernández como o concelleiro Raimun-
do González agardan que os esquecementos podan corrixirse 
na tramitación dos orzamentos. “É un proxecto e entendemos 
que pode ser modificado”.

Luís Bará: “Son uns orzamentos decepcionantes 
e negativos para a comarca de Pontevedra”

PARLAMENTOPARLAMENTO / PONTEVEDRA

https://youtu.be/ZcnIP4GG5ko
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A reunión entre o ministro de Fomento e o presidente 
da Xunta confirma que o Goberno central veta a trans-
ferencia da AP9 e que Feijóo acepta ese veto rompendo 
a unidade das forzas políticas e, demostrando de paso, 
o seu escaso peso político en Madrid. 

Nin transferencia da AP9, nin confirmación de finaliza-
ción de prazos do AVE en 2018, pese a ser o enésimo 
retraso na chega da alta velocidade, sintetizou Pontón.

“Na práctica o ministro de Fomento pechou a porta á 
transferencia da AP9 dicindo o mesmo que leva dicindo 
o Goberno central desde os últimos anos: Que non está 
disposto a transferir a AP9 ao noso país”, indicou Pon-
tón, quen considera a comisión bilateral “unha maneira 
educada de dicirlle non a Feijóo”.

“É unha mágoa que non aproveitara esta xuntanza para 
dicirlle ao ministro de Fomento que non entendemos 
desde Galiza como se pode dicir que hai miles de mi-

llóns de euros para rescatar unhas autoestradas abso-
lutamente ruinosas –as radiais madrileñas- e, ao mesmo 
tempo, se nós diga que non hai nin un só euro para 
rescatar aos galegos e as galegas dunhas peaxes abu-
sivas”, alegou.

Pontón insta ao xefe do Executivo a manter a unidade 
das forzas políticas sobre esta demanda e cualificou de 
“engano” as conclusións do encontro bilateral, incluíndo 
a falta de concreción sobre o AVE. 

Feijóo dá un  un paso atrás e rompe a unidade das forzas 
políticas aceptando o veto á  transferencia da AP9

O deputado do BNG, Luís Bará re-
clamou, na Comisión de Ordenación 
do Territorio, a través dunha propo-
sición non de lei, “mudar o modelo 
de mobilidade co fin de facer fronte 
ás elevadas cifras de vítimas nas 
estradas galegas”. Ademais, ta-
mén instou á Xunta para reclamar 
a transferencia das competencias 
en materia de Tráfico e seguranza 
viaria,elaborar un plan sectorial de 
mobilidade sustentable e de segu-
ranza priorizando os sectores máis 
vulnerables entre o que destacou a 
peóns, ciclistas, transporte público 
e vehículo privado.

Para o deputado  é fundamental 
prestar especial atención aos tra-
mos de concentración de acci-
dentes fomentando medidas de 
“calmado de tráfico” e crear nos 
proxectos de re-urbanización un 
“espazo peonil continuo de seguri-
dade”, acompañado de  beirarrúas 
de rasantes continuas, un largo mí-
nimo de 2,50 metros e criterios de 
accesibilidade universal.

No ano 2015 rexistráronse 1.688 
persoas mortas na rede viaria es-
tatal, 9.503 feridos e feridas e no 
2013, 68.155 feridas no conxunto 

de accidentes en Galiza.  A situa-
ción, subliñou o noso compañeiro  
é preocupante porque nos últimos 
9 meses incrementáronse nun 17% 
os accidentes con vítimas mortais 
e soportamos excesivos custes 
“económicos, sociais e humanos” 
derivados desta situación que eleva 
a cifra a mil M€ polo que volveu re-
clamar medidas efectivas para frear 
o alto índice de sinistralidade 

Os votos en contra do grupo par-
lamentario do Partido popular im-
pediron que a iniciativa nacionalista 
prosperase.

O BNG propón medidas para impedir a alta sinistralidade 
nas estradas, e o PP vota en contra

O deputado do BNG, Luís Bará defendeu unha Proposición non de lei destinada a cambiar o modelo de 
mobilidade para frear as elevadas cifras de sinistrabilidade e vítimas nas estradas galegas. O grupo 
maioritario do Partido popular impediu que prosperase  a iniciativa nacionalista

PARLAMENTO
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Pontevedra está no punto de mira da xente que está a debater sobre mobilidade alternativa, cam-
bio climático, cidades amables, desenvolvemento sostible . Xa sexa no continente europeo, asiáti-
co ou americano, cando se abordan estes temas, Pontevedra é o referente ineludíbel.

A pasada semana o concelleiro de infraestruturas, César Mosquera participou en sendos actos 
nas cidades italianas de Roma e Fano, mentres o Alcalde de Pontevedra, acompañado pola con-
celleira de Promoción da Cidade, Anabel Gulías, recollía un novo premio ao modelo de cidade en 
Shenzhen e impartía unha lección maxistral na capital china, Beijing. 

O Modelo de Cidade impulsa 
Pontevedra  no mundo

O concelleiro de infraestruturas en Pontevedra e 
vicepresidente da Deputación, César Mosquera, 
asegurou en Roma que “os cambios substanciais 
para mellorar unha cidade pódense facer en só tres 
anos”. Así o indicou estes días en Italia durante a 
súa participación na convención de Cidades amigas 
d@s nen@s celebrada en Roma e no encontro de 
‘Cittá delle bambine e dei  bambibi. Un’opportunità 
per il futuro’ que se está realizou en Fano co gallo 
do 25 aniversario do proxecto do pedagogo italiano 
Francesco Tonucci.
 

Mosquera asistiu a ambos seminarios convidado 
polo propio Tonucci, xunto ao asesor provincial de 
Mobilidade Jesús Fole, para dar a coñecer o exemplo 
de Pontevedra como cidade adaptada á medida dos 
nenos e nenas, e facer pública a iniciativa da Depu-
tación de estender a filosofía a toda a provincia de 
Pontevedra.
 
Nas súas exposicións, mediante un formato de pre-
gunta resposta, Mosquera fixo unha reflexión prácti-
ca de como deben actuar os gobernos locais para 
deseñar cidades habitables recuperando o espazo 
público para as persoas. Neste sentido, subliñou que 
non é preciso moito tempo para obter bos resulta-
dos facendo modificacións na maneira de deseñar e 
utilizar prazas ou rúas. “En Pontevedra os principais 
cambios na cidade fixéronse ata o 2002, en apenas 
tres anos”, destacou, para invitar a outras vilas –inde-
pendentemente do seu tamaño- a seguir o exemplo 
da capital das Rías Baixas, posto que é perfectamen-
te exportable: “A pesares das diferencias profundas 
na cultura urbana todos temos un mesmo obxectivo. 
Podemos chegar a puntos de encontro e axudarnos 
uns a outros”, subliñou.

 

César Mosquera: “Os cambios substanciais 
para mellorar unha cidade poden facerse en tres anos”
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O hábitat ideal?

Pola súa banda, Jesús Fole fixo unha análise da rela-
ción que existe entre a “planificación e as persoas, o 
urbanismo e a infancia”, tratando tres aspectos clave: 
“Son as cidades para as persoas? Son seguras? Son 
un hábitat ideal?”. Neste sentido, Fole destacou que 
ata agora o automóbil era o que estruturaba o dese-
ño das vilas, creando cidades dispersas custosas de 
construír e de manter.

 O asesor provincial puxo de manifesto a necesaria ac-
tuación sobre a velocidade á que transitan os vehículos 
e destacou que as medidas de calmado de tráfico re-
ducen en máis de dous tercios o número de accidentes 
e de vítimas de violencia viaria, facendo referencia así 
ao Plan Móvese da Deputación. “Convertemos o noso 
contorno vital nun contorno mortal, nun hábitat hostil 
no que os nenos xogan no interior de gaiolas coma 
hamsters e as persoas maiores quedaron relegadas ao 
fogar porque non saen das casas xa que non están a 
gusto nin senten o confort nin a seguridade que de-
bería ter o espazo público… Isto supón o fin da vida 
urbana”, salientou.

Por iso apostou pola urxencia de repensar a forma de 
“facer cidade ou recuperar a cidade”, asegurando que 
“para transformar o noso mundo é preciso transformar 
as nosas cidades”. “É preciso un cambio de prioridade 
na planificación urbana poñendo á persoa como me-
dida de todas as cousas, e é a Administración a que 
debe liderar e garantir os procesos para acadar maior 
calidade de vida. Debe definir e defender o espazo pú-
blico para as persoas e para a infancia”, insistiu.

Por último, o arquitecto mostrou un exemplo-proposta 
de recuperación dunha das prazas máis importantes 
da vila de Fano, apostando por facer peonil o seu cen-
tro histórico e eliminar aparcamento e tránsito dun dos 
contornos máis emblemáticos da localidade (preto do 
Cardus Maximus). A proposta, visualizada cunha re-
creación fotográfica, foi acollida cun sonoro aplauso 
por parte do público e do alcalde do municipio, quen 
recolleu o guante da posible actuación.

Pontevedra, a referencia

A viaxe do vicepresidente e do asesor provincial come-
zou a principios de semana en Roma, coa súa participa-
ción no Seminario da CNR coa exposición ‘Pontevedra, 
unha cidade á medida dos nenos e as nenas’, onde esti-
veron varios alcaldes da Lazio que xa visitaran en persoa 
Pontevedra semanas atrás. Con posterioridade fixeron 
unha intervención no Muselo della Flaminia de Fano (vila 
natal de Tonucci), na que compartiron mesa con outros 
representantes italianos que falaron das súas experien-
cias ao aplicar melloras urbanas para permitir desenvol-
ver aos nenos e nenas a súa autonomía. 

Finalmente, ademais de visitar diferentes concellos de 
maneira individualizada para aportar a experiencia de 
Pontevedra, Mosquera e Fole asistiron á inauguración 
dunha nova rúa recuperada no centro histórico de 
Fano denominada Via Garibaldi.
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Pontevedra ou como unha cidade pequena 
pode facer moito polo medio ambiente

A primeira xornada da delegación pontevedresa na 
localidade chinesa de Shenzhen, de 10,7 millóns de 
habitantes,  estivo adicada ao cumio euro asiático 
das cidades verdes e intelixentes, foro no que o in-
tendente principal da Policía Local, Daniel Macenlle, 
defendeu o modelo urbano como un exemplo do 
que as cidades poden facer para frear -no posible- o 
cambio climático e aumentar a calidade de vida dos 
seus habitantes. Tamén se celebrou o acto de entre-
ga do Premio Soft Mobility ao municipio pontevedrés 
pola súa aposta polos desprazamentos a pé e en 
bici.

A entrega do premio realizouse durante unha cea de 
gala presidida polo director xeral de Desenvolvemen-
to Urbano de China, Chen Hongwan, e o alcalde de 
Shenzhen, Xu Quin, así como o ex primeiro ministro 
francés, Jean-Pier de Raffarin, que preside a Funda-
ción Prospectiva e Innovación, con sede en París, e 
que foi o encargado de presentar a Macenlle.

“Recoméndolles que escoiten o caso de Pontevedra, 

porque é un exemplo dunha cidade pequena que fai 
moito polo medio ambiente”, dixo na presentación. 
Despois de falar da solución pontevedresa baseada 
na domesticación do coche, os asistentes realizaron 
diversas preguntas en torno ás dificultades de moi-
tas cidades para minorar o número de vehículos que 
normalmente invaden as súas rúas. Tamén interesou 
bastante o sistema de estacionamento, xa que un 
dos problemas que presentan moitas cidades chi-
nesas é que as rúas son auténticos aparcadoiros de 
automóbiles.

Foi tamén Raffarin o encargado de entregarlle a Lo-
res o premio, nunha cerimonia colectiva na que parti-
ciparon 20 cidades, a metade delas chinas, e a outra 
metade europeas, entre as que estaban Budapest, 
París, Angulema, Friburgo ou Montpellier, cada unha 
delas elexida por un valor determinado. O de Ponte-
vedra eran as solucións para a mobilidade amábel, 
especialmente a característica do modelo urbano: 
camiñar e bici, as dúas apostas da mobilidade na-
tural.
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Pontevedra pode ser o modelo no que se inspiren 
unhas mil pequenas cidades chinesas que irán na-
cendo nos vindeiros anos, tal como dixo o director de 
desenvolvemento urbano do China Fortune Land De-
velopment Institute, Li Yufeng. Ese foi o principal mo-
tivo de convidar ao alcalde, Miguel Fernández Lores, 
a dar unha charla no seu instituto de estudos, unha 
pequena universidade sobre planificación urbana que 
depende desta enorme empresa chinesa adicada a 
desenvolver solo urbano en todo o mundo, pero es-
pecialmente dentro deste país.

“O que máis nos gusta é aprender novos conceptos 
que axuden á xente a ser feliz”, dixo Yufeng, que res-
pondeu cun rotundo “si” á pregunta de si cre que será 
posible ver no futuro algunha cidade china co tráfico 
de coches domesticado ao estilo de Pontevedra.

Están completamente decididos a afondar tanto nos 
aspectos académicos relacionados co deseño e a 
investigación no relativo á planificación das cidades, 
como a aplicalos a esta nova xeira de pequenas ci-
dades, para o que xa están en contacto coas autori-
dades rexionais de numerosos lugares, especialmente 
darredor de Pekín, Sanghai, Cantón e a bacía do río 
Yang Tse. O proceso de construción das novas cida-
des inclúe a restauración de pequenas entidades de 
poboación que existen en amplas áreas nas que in-
terveñen.

Yufeng recoñeceu, durante a conferencia, que hai 12 
anos escoitou por primeira vez en Europa os concep-
tos das cidades sen coches, e tras afondar na procura, 
coñeceron o caso de Pontevedra a través dunha re-
portaxe da televisión francesa. A partires de ahí puxé-
ronse a investigar e entraron en contacto co Concello 
a través dun exportador galego de peixe en conserva.

“Temos que ter soños, para poder facelos realidade”, 
foi a principal conclusión do director Li Yufeng tras es-
coitar a Lores describir polo miúdo o modelo ponteve-
drés ante un público de técnicos da empresa e direc-
tivos urbanísticos de diversos lugares, nun acto que 
durou case tres horas e que estivo cheo de preguntas 
tanto sobre o proceso, os coste económico de levalo 
a cabo, o tráfico de necesidade ou os conflitos que 
plantexan as bicis aos peóns, ao que Lores respondeu 
que a principal ameaza é a dos coches sobre as bicis, 
e non ao revés.

Pontevedra inspirará o deseño de máis de 1000 novas 
cidades chinesas que se construirán proximamente
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As obras de creación dun parque de autocaravanas 
na parcela municipal de Tafisa avanza atendendo as 
achegas para un mellor acondicionamento e servizo 
feitas polos usuarios de autocaravanas e campers. A 
concelleira de Promoción da Cidade, Anabel Gulías, 
lembrou que esta iniciativa “abre a porta a un novo tipo 
de turismo que interesa pola cantidade de recursos que 
deixarán na nosa cidade” .

O estacionamento de autocaravanas disporá de 20 pra-
zas con dúas de servizos con auga potábel e sanea-
mento. A superficie para esta función é de 1.052 m2.

Ademais, acondicionarase unha superficie de 1.870 
metros cadrados para estacionamento de balde en su-
perficie, na que se poderán crear arredor de 66 prazas 
de aparcamento.

As dúas áreas estarán separadas por unha ringleira de 
árbores para intentar evitar que os vehículos estacionen 
na área de autocaravanas. Ademais a Concellería de 
Promoción da Cidade xunto coa Policía Local está a 
elaborar un protocolo de uso de ta xeito que as auto-
caravanas e campers poderán está un máximo de 72 
horas ao mes “para que sexa unha área de estaciona-
mento e non se converta nun asentamento permanen-
te”.

O parque de autocaravanas abrirá Pontevedra 
a un tipo de turismo moi interesante para a cidade

Pontevedra, na vangarda dos servizos sociais

O Concello de Pontevedra e o Colexio Oficial de 
odontoloxía dePontevedra e Ourense veñen de asi-
nar un convenio de colaboración co fin de aplicar 
tarifas fixas de asistencia odontolóxica ás persoas 
derivadas dende a área de Benestar Social do Con-
cello. Deste xeito, as persoas usuarias dos servizos 
municipais gañan en seguranza e melloran a calidade 
da súa integración social ao tempo que se colabora 
coas persoas profesionais da odontoloxía contra a 
invasion do mercado polas multinacionais que tiran 
os prezos e pagan soldos moi baixos.

Até o momento Benestar Social outorgaba cada ano 
axudas de emerxencia para arranxos e tratamentos 
bucodentais. Os demandantes das axudas tiñan que 
presentar orzamentos de clínicas ou profesionais para 
xustificar a solicitude dándose o caso de que para in-
tervencións similares presentábanse orzamentos moi 
dispares. O convenio define tarifas fixas e axustadas 
que o Concello asumirá no caso dos posibles benefi-
ciarios de axudas de emerxencia. O resto dos usuarios 
de Servizos Sociais terán que asumir o pago destes 

prezos reducidos. En todos os casos, para acollerse 
á axuda, os pacientes terán que contar cun informe 
acreditativo da Concellería de Benestar Social.

A alcaldesa accidental Carme da Silva subliñou 
a importancia do acordo “xa que se trata de dar a 
atención bucodental ás persoas que o precisan con 
todas as garantías sanitarias e prestixiando aos pro-
fesionais, neste caso colexiados na zona de Ourense 
e Pontevedra”.

Pola súa banda o presidente do colexio, Segundo 
Eduardo Rodríguez Grandío quixo pór en valor o 
compromiso social da entidade e anunciou que o 
Colexio de Dentistas pretende que o protocolo co 
Concello de Pontevedra sexa un exemplo para ou-
tros concellos e deputacións.

O convenio asinado ten unha vixencia de dous anos 
e é susceptíbel de prórrogas anuais até un máximo 
de catro anos. A adscrición dos profesionais colexia-
dos a este acordo é voluntaria.
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O barrio de Monte Porreiro implan-
tará a compostaxe como sistema 
de tratamento de lixo nos vindeiros 
meses o que permitirá, segundo 
asegurou César Mosquera, que 
os veciños e veciñas da zona se 
beneficien dunha baixada no seu 
recibo.
 
O vicepresidente provincial reali-
zou este anuncio nun acto no que 
as veciñas e veciños do barrio de 
Monte Porreiro recibiron o primeiro 
lote de compost obtido nos tres 
centros de compostaxe instalados 
pola Deputación de Pontevedra ao 
abeiro do Plan Revitaliza. Mosque-
ra, xunto ao alcalde Fernández Lo-
res e varios concelleiros, así como 
rapaces do CEIP Marcos da Porte-
la, tamén plantaron catro árbores 
co fertilizante natural obtido co lixo 
orgánico que a veciñanza depo-
sitou nos últimos tres meses nos 
centros de compostaxe. “O barrio 
de Monte Porreiro pode estar moi 
orgulloso do que está a facer. É 
o sitio en toda a provincia no que 
maior número de composteiros se 
instalaron de golpe, e a resposta 
cidadá foi extraordinaria non só en 
cantidade, senón tamén en cali-
dade. Practicamente non houbo 
incidencias e esta primeira fase re-
matou cun éxito total”, subliñou o 
vicepresidente.
 
Mosquera explicou que nos pri-
meiros tres meses dende que 
comezaron a funcionar eses tres 
centros de compostaxe os veciños 
teñen depositado máis de dúas 
toneladas de lixo orgánico que de-
rivaron en aproximadamente 200 
quilos de compost.  “A partir de 
agora cada mes sacarase unha 

partida de compost de 60 ou 70 
quilos. Completouse o primeiro ci-
clo e agora o proceso só pode ir a 
mellor por cuestións técnicas”, in-
dicou o vicepresidente, quen des-
tacou que se está a animar máis 
xente a participar na iniciativa: “Se 
cadra, nestes tres meses, triplicou-
se o número de familias que está 
a contribuír. Xa é preciso ampliar 
a capacidade porque non temos 
sitio para acoller aos produtores 
singulares do supermercado ou o 
colexio”, explicou.
 
Neste sentido, o nacionalista su-
bliñou que Deputación e Concello 
están a traballar para dar o se-
guinte paso: pasar todo o barrio 
á compostaxe como sistema de 
tratamento de lixo eliminando os 
colectores verdes. A día de hoxe, 
de feito, estase a finalizar a revisión 
dos datos do plan de residuos que 
a Deputación está a elaborar para 
Pontevedra, documento no que 
se recollerá o número de centros 
de compostaxe necesarios para 
atender a produción de residuos 
orgánicos en Monte Porreiro e no 
resto do municipio. Inicialmente 
falábase de 30 composteiros máis 
no barrio, se ben a cifra vai baixar 
considerablemente.

Segundo explicou Mosquera, ade-
mais da vantaxe que vai supoñer 
para o barrio ter a cantidade de 
compost necesaria para abonar os 
xardíns e a horta urbana -ademais 
de repartir entre os os particula-
res-, a veciñanza poderá benefi-
ciarse dunha rebaixa da tarifa. “Fa-
remos as contas e evidentemente 
a compostaxe vai saír máis barata 
que o sistema actual”, sentenzou.
 

A extensión a toda a 
cidade, en dous anos

O alcalde, pola súa parte, explicou 
que a instalación dos compostei-
ros en Pontevedra supón un avan-
ce substancial na recollida, trata-
mento e aproveitamento dunha 
fracción do lixo que supón case o 
50% da bolsa de residuos familiar.
 
Lores tamén puxo de referencia 
a importancia de evitar a conta-
minación no transporte e no tra-
tamento en Sogama, así como o 
descenso do gasto –que cifrou en 
un millón de euros anuais para as 
arcas do Concello de implantar a 
compostaxe en todo o municipio-. 
Asegurou, de feito, que ese aforro 
permitirá destinar parte dos car-

Monte Porreiro obtén o seu primeiro compost



14
SOUTOMAIOR

Sabela Bará e Zeltia Pino novas responsabeis de GN

A asemblea comarcal de galiza Nova en Pontevedra 
elixiu ás persoas que estarán á fronte da organización 
xuvenil do BNG nos vindeiros dous anos. A renovación 
de responsabilidades prodúcese no marco do proceso 
posterior á XIV Asemblea Nacional de Galiza Nova, que 
tivo lugar o pasado 26 de novembro en Compostela. 
Seguindo os Estatutos de Galiza Nova, despois de 
cada Asemblea Nacional, as comarcas deben renovar 
as responsabilidades.

Sabela Bará, até o de agora Responsábel de Organiza-
ción na comarca, asume a responsabilidade comarcal 
da man de Zeltia Pino na responsabilidade de orga-
nización. Alberto Oubiña, actualmente concelleiro en 
Pontevedra, terá a responsabilidade de Finanzas.

“Agradezo a confianza depositada en min polas miñas 
compañeiras e compañeiros e asumo con ilusión esta 
nova etapa”, declarou Sabela Bará. “Imos traballar man 

a man co BNG para fortalecer o proxecto nacionalista e 
abrirmos un tempo novo para Galiza”. 

Dende Galiza Nova explican que as novas responsabili-
dades conxugan experiencia e renovación e que “unha 
das prioridades será traballar de xeito colaborativo en 
toda a comarca, poñendo especial atención nas locali-
dades máis pequenas”, nas que “hai unha grande po-
tencialidade a nivel xuvenil”. Zeltia Pino explicou que 
“unhas das primeiras accións  que levaremos a cabo 
será a creación dun plan de traballo para os vindeiros 
meses, que atenda ás problemáticas que ten a moci-
dade da comarca nas diferentes localidades”.

A asemblea contou cunha representación da nova 
Comisión Permanente de Galiza Nova formada por Al-
berte Fernández, anterior Responsábel Comarcal, que 
vén de ser escollido Secretario Xeral da organización 
xuvenil; e Alberte Paz Calo.

tos a contratar e pagar persoal que se faga cargo dos 
centros de compostaxe, ademais de aforrar tamén ao 
aproveitar a materia orgánica como emenda para os 
solos e plantas. “En Pontevedra, que hai moito monte, 
moita canteira e moita extensión de terreos aproveita-
rase absolutamente todo sen custe ningún e con be-
neficios de tipo social, ambiental e económico”, dixo.
 
“Este é un proxecto serio, rigoroso e que estamos em-
pezando con moito éxito nas fases iniciais. Agardamos 

que en dous ou tres anos estea funcionando na súa 
totalidade incluída a recollida do lixo orgánico na ci-
dade, que é un tema máis complexo porque ten que 
haber unha contabilización e unha planta máis indus-
trial. Estamos contentos de como está a responder a 
xente, porque a súa colaboración é necesaria para que 
sexa posible… E penso que a xente está a responder 
porque está a ver os beneficios”, finalizou.
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MELLORA DA SANIDADE PÚBLICA

Aprobouse a moción que solicitaba a adopción de me-
didas para mellorar a sanidade pública, instando á Xun-
ta a que cubra as substitucións de médicos e pediatras 
e ao concello a que devolva as prazas de aparcamento 
ao persoal sanitario para que estes poidan antender as 
urxencias con rapidez.  

Pero, sen dúbida, o aspecto central da iniciativa do 
BNG foi a necesidade dun novo médico para o muni-
cipio, xa que todos os facultativos teñen adscritos un 
número de pacientes (entre 1550 e 1750) que supe-
ra con moito as recomendacións máximas, tanto da 
unión europea como das asociacións profesionais  do 
sector (1200). 

A pesar desta realidade, por todos e todas coñecida, 
o goberno local do PP leva anos mirando para outro 
lado. O voceiro do BNG indicaba no pleno que “Es-
tamos falando de veciños de Soutomaior que pagan 
relixiosamente os seus impostos e aos que se lles nega 
o dereito a ter un médico de familia no seu propio con-
cello. Ata este extremo chegou a saturación da sanida-
de pública no concello de Soutomaior. É simplemente 
intolerable. Esta situación forxouse durante os últimos 
anos sen que o goberno local movese un dedo. E ago-
ra vemos como unha vez máis ten que ser  o BNG o 
que faga frente a esta situación e se preocupe polos 
veciños”

Así mesmo o voceiro do BNG indicou que “Esta mo-
ción  é un primeiro paso para poñer fin a esta inxustiza. 
Un primeiro paso necesario pero non suficiente. Agar-
damos que esta situación se solucione canto antes por 

esta vía porque non podemos permitir de ningunha ma-
neira que se xogue coa sanidade da nosa veciñanza”

PROMOCIÓN DO SECTOR VITIVINÍCOLA

Por outra banda, e tmén por unanimidade, aprobou-
se outra moción que incide na defensa e promoción 
do traballo dos viticultores, adegueiros e colleiteiros do 
concello.  O noso portavoz municipal, Manu Lourenzo, 
insistía en que o viño que se elebora en Soutomaior” é 
un produto de altísima calidade capaz de competir en 
calquera mercado internacional cos mellores viños do 
mundo. As institucións debemos estar á altura”. 

Na iniciativa do BNG facíase fincapé en que “dende hai 
xa algún anos, nos mercados internacionais, búscanse 
producións pequenas de altísima calidade. Producións 
nas que os viños que posúen un carácter diferencial 
marcan a tendencia e na que estas pequenas produ-
cións como as que se elaboran en Soutomaior teñen 
grandísimas posibilidades”

Nese sentido o voceiro do BNG Manu Lourenzo sina-
laba que: “demos un paso importante na defensa do 
noso sector vitivinícola. Conseguimos que esta iniciati-
va fose aprobada por unanimidade e iso cremos que é 
algo moi positivo tanto para os adegueiros, como para 
os colleiteiros e os veciños de Soutomaior en Xeral”

O BNG marca o ritmo político en Soutomaior

Diante da parálise e deixadez máis absoluta do PP para propoñer e levar adiante iniciativas que mello-
ren a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas, o BNG está a marcar o ritmo político do Concello.

Un dos exemplos de como a inicitiva política do BNG está a dar os seus froitos foi o último pleno 
municipal onde foi o BNG quen o dotou de contido e onde foron aprobadas por unanimidade dúas ini-
ciativas do BNG que teñen, precisamente, como vectores clave a mellora das condicións de vida dos 
habitantes do noso concello.
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