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“Non vou gobernar cun orzamento 
perpetrado pola oposición cun 
pacto vergonzante”

MIGUEL ANXO FDEZ. LORES
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A Alcaldía ten a obriga de presentar 
á votación plenaria o proxecto de or-
zamentos en tempo e forma.

Os Orzamentos para 2017 xa che-
gan tarde por mor dos intentos do 
goberno municipal de negociar cos 
interlocutores sociais e coas forzas 
políticas presentes na Corporación, 
proceso longo que permitiu incorpo-
rar aportacións para así dar mellor 
satisfacción ao interese xeral.

Non foi posíbel, até o dia de hoxe, 
chegar a ningún acordo con ningun-
ha das forzas políticas da oposición 
pois todas tiñan xa predefinido o 
sentido do seu voto, como queda 
ben demostrado co feito de que a 
este goberno púñanlle condicións 
moito máis fortes e esixentes que as 
que pactaron na elaboración do Or-
zamento da Oposición alternativo ao 
Orzamento desta Alcaldía. 

Sen extenderme na casuística, o PP, 
esixía ao goberno unha diminución 
de ingresos no IBI para absterse e, 
sen embargo, vota despois a favor 
do Orzamento da Oposición alter-
nativo que non recolle ningunha re-
baixa do IBI.

O PSOE, esixía unha serie ilimitada 
de condicións previas que non figu-
ran por ningún lado no Orzamento 
da Oposición alternativo que votaron 
afirmativamente.

Tanto Marea como Ciudadanos xa 
anunciaron previamente que non ían 
negociar nada e se oporían ao Orza-
mento do Goberno fosen cales fo-
sen as enmendas ou modificacións 
que se lle introducisen.

Ante este posicionamento dos gru-
pos da oposición, podería ter renun-
ciado a cumprir coa miña obriga de 
tentar aprobar uns Orzamentos para 
2017 e funcionar cos prorrogados, 
cousa que xa ten feito en outras oca-
sións. A diferenza agora vén dada 
pola nova normativa de estabilidade 
orzamentaria e teito de gasto: unha 
prórroga suporía ter que prestar me-
nos servizos aos cidadáns en anos 
sucesivos, consecuencia prexudicial 
da prórroga que non existía hai al-
gúns anos.

Por responsabilidade coa adminis-
tración e cos veciños e veciñas de 
Pontevedra, teño pois a obriga e o 
dereito de presentar uns orzamentos 
e que estes se voten no Pleno.
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Perserveran no Pacto anti-
natura: Non imos permitilo
Ante a insistencia da oposición de perseverar no pacto anti-
natura de PP, PSOE, En Marea e Ciudadanos, o noso compa-
ñeiro Miguel Anxo Fernández Lores, anunciou que o proxec-
to de orzamentos presentado polo goberno vai ser debatido 
nunha nova sesión plenaria o vindeiro venres 23 de decembro.
A seguir, o Alcalde expón os seus motivos para adoptar esta 
decisión
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Dous orzamentos diferentes

Como consecuencia de todo o anterior, chegamos a ter 
dous orzamentos diferentes:

Por un lado, o orzamento do goberno proposto pola Al-
caldía, elaborado e entregado aos distintos Grupos coa 
antelación suficiente e con todos os informes favorábeis 
en tempo e forma.

E, por outro, un orzamento da Oposición alternativo 
pactado polos Grupos da oposición vía enmendas cru-
zadas, manifestamente ilegal, como poñen de manifes-
to o Informe de Intervención, o único preceptivo, e que 
estaba no expediente cando se convocou o Pleno, así 
como os sucesivos informes posteriores de Tesourería, 
Intervención e o informe conxunto de asesoría xurídica 
e secretaría xeral do Pleno, e que se emitiron ante a evi-
dente chapuza do Orzamento da Oposición pactado 
polo PP, PSOE, C’s, e Marea. As fragantes ilegalidades 
non están corrixidas polas enmendas ás enmendas, 
nalgún caso enmendas ás enmendas das enmendas 
que presentaron o venres. Seguen a ser ilegais.

A ninguén se lle escapa, e as declaracións públicas de 
algúns dos representantes dos Grupos da oposición así 
o poñen de manifesto que o pacto para chegar aos Or-
zamentos da Oposición alternativos tiña tres obxectivos 
fundamentais:

•  Entorpecer ao máximo a xestión con unha enmen-
da, ilegal, ás bases de execución que levaría a unha 
parálise do Concello.

•  Obrigar ao goberno a ter que renunciar a todas e 
cada unha das medidas contempladas no seu pro-
grama electoral.

•  Evitar que o Goberno poidera facer uso do meca-
nismo legal da moción de confianza.

Calquera destas tres finalidades espúrea e contraria á 
lexislación.

Utilizando subterfuxios e lagoas interpretativas que van 
radicalmente en contra do espiritu das normas en vigor, 
pactaron un Orzamento da Oposición contraditorio, dis-
funcional e ilegal, radical e profundamente ilegal como 
temos visto.

Eu non son xurista nin moito menos administrativista, 
pero levo escoitado toda a miña vida municipal que os 
actos administrativos hai que motivalos. A Memoria da 
Alcaldía é a motivación dos Orzamentos. Pois ben, o 
Orzamento da Oposición mantén a Memoria orixinal 
con unha motivación que o contido do orzamento da 
oposición contradí frontalmente. O mesmo que se unha 
sentencia motiva e argumenta a culpabilidade e no fallo 
absolve. Unha aberración xurídica e administrativa.

Ten a oposición mecanismos legais para facer valer de 
xeito construtivo as súas propostas. Se foron quen de 
pactar un orzamento alternativo, que é unha moción de 
censura encuberta, teñen a súa disposición a figura da 
moción de censura aberta e a peito descuberto, que 
poden presentar en calquera momento.

Pero o que non pode a oposición, por moita maioría nu-
mérica da que dispoña, é gobernar desde a oposición 
nin pretender evitar que o goberno utilice os mecanis-
mos legais para gobernar. Quen respondemos e damos 
conta ante os veciños e veciñas e, no seu caso, ante 
consello de contas, tribunal de cuentas, ministerio de 
Facenda, tribunais, acreedores, somos o goberno, non 
a oposición
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A miña obriga de Alcalde

Mentres eu sexa Alcalde, vou a pór todos os medios 
para cumprir coas miñas obrigas, e, polo tanto, non 
vou a permitir xogarretas nin cambadelas que parali-
cen o concello ou imposibiliten a acción de goberno. 

Polo tanto, cumprindo coa miña obriga de someter 
a votación os orzamentos da Alcaldía e exercendo o 
meu dereito a que se voten, hanse votar os orzamen-
tos do goberno. 

O uso e abuso dos vericuetos procedimentais, que 
se o orzamento orixinal do goberno vén a este Ple-
no como voto particular e o orzamento da oposición 
pactado contra o goberno vén como dictame ilegal 
da comisión informativa que se outros formalismos 
deste tipo non poden limitar nin dilatar sine die o de-
reito da Alcaldía a que se sometan a votación os or-
zamentos orixinais.

Teñen, na oposición, toda a liberdade para definir o 
seu sentido de voto e votarán en contra se así o deci-
den, pero os orzamentos orixinais vanse a someter a 
votación, dado que non hai ningún motivo formal nin 
material para non facelo e o tempo apremia.

Só faltaría que non se votasen os orzamentos da Al-
caldía porque a oposición se trabucou co orzamento 
que pactaron facendo un documento ilegal e incon-
gruente. Só faltaría!!

A maiores, e agardo que non teña ocurrido, se discu-
rriron e pactaron conxuntamente calquera artimaña 
ou vía torticeira para evitar que os orzamentos orixi-
nais da Alcaldía se poidan someter a votación, non 
van a conseguir o seu propósito. Os orzamentos da 
Alcaldía vanse someter a votación.

Un chamamento á sensatez

E remato con un chamamento á sensatez. Un erro 
cométeo calquera; un intre de ofuscación teno cal-
quera. Deixarse quentar a cabeza por sofisticadas 
triquiñuelas legais propias de “avogado da silveira” 
pode pasarlle a calquera. Pero en frío, coa cabeza 
e as ideas repousadas, as cousas deben verse con 
outra óptica.
Facer unha fronte común de toda a oposición, im-
pedir que o goberno teña posibilidade de pactar con 
algún grupo, sexa o mesmo ou variábel segundo os 
asuntos, creo que é a pior das alternativas para su-
perar as dificultades dunha situación complexa.

A oposición ten que reflexionar: que deixen gobernar 
ou que presenten unha moción de censura, pero non 
poden seguir máis con ese Pacto Obstrucionista lide-
rado polo Partido Popular.

Pleno de Orzamentos
VENRES 23 ÁS 9:30 H. TEATRO PRINCIPAL
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A portavoz parlamentaria do BNG, 
Ana Pontón presentou ante os me-
dios de comunicación a proposta 
de Concerto económico para Galiza 
fronte o actual modelo de financia-
mento do que dixo, “é un mal negocio 
para para o noso país”.

A parlamentaria explicou que se-
gundo a última liquidación tributaria 
dispoñible do ano 2014, o Estado 
recadou na Galiza 11.125 M€ e a tra-
vés do sistema de financiamento, só 
recibimos 7.000 M€. “o Estado fixo 
caixa cun superávit de 4.000M€”. O  
sistema de financiamento “asinado 
por Feijóo” fixo que Galiza perdera  
9.000 M€.

Dende o BNG denunciamos a rebaixa 
de recursos e sobre todo nun mo-
mento de crise no que o Estado incre-
mentou “a presión fiscal a todos e to-
das as galegas,” e esa presión fiscal, 
afirmou a portavoz do BNG, non foi 
utilizada para mellorar a educación, a 
sanidade, a dependencia ou políticas 
para a creación de emprego, “foron 
cartos destinados a salvar á banca”.

O actual sistema de financiamento, 
recalcou Pontón, mantén o centralis-
mo. O Estado  decide que impostos 
hai, quen recada e como os distribúe 
pero non o fai “dunha maneira xusta e 
solidaria”. Cada galego e galega, en-
gadiu Ana Pontón, deberá pagar “50 
€ par rescatar as radiais madrileñas 
mentres por outro lado din que  non 
hai cartos para rescatar aos galegos 
e galegas das abusivas peaxes das 
autoestradas”.

Proposta de concerto 
económico para Galiza

A portavoz parlamentaria apostou por 
un modelo que “nos autorresponsabi-
lice e nos dea capacidade plena para 
usar os nosos recursos”, e iso, dixo, 
podemos acadalo cun modelo similar 
ao de Euskadi e Navarra. Nesta liña 
apuntou que un modelo de Concerto 
económico permitiría a Galiza crear 
emprego e blindar os servizos públi-
cos. 

O modelo que traeremos á Cámara 
para o seu debate asentase nos  prin-
cipios de: Un sistema de financiamen-
to propio adaptado a nosa realidade, 
porque “non vale o café para todos”, 
queremos unha axencia tributaria 
que estableza lazos de  cooperación  
con outras administracións locais, a 
transferencia de recursos ao Estado 
polos servizos prestados a Galiza e 
un financiamento local que tamén de-

penda de nós e non do Estado como 
ocorre na actualidade.

Cupo galego  co Estado

O modelo de concerto económico do 
BNG para Galiza inclúe “un cupo” co 
Estado para establecer a relación a 
inversa, “seríamos os galegos e gale-
gas os que  decidiríamos a cantida-
de a pagar ao Estado polos servizos 
prestados e teríamos as mans libres 
para que non se apliquen recortes 
nos servizos públicos como aconte-
ceu estes anos”.

Esta proposta de financiamento esta 
destinada a desenvolver todo o po-
tencial que temos pero necesitamos 
ferramentas como estas para axudar 
a impulsar toda esa capacidade, con-
cluíu a portavoz do BNG.

PARLAMENTO

O BNG propón un concerto económico 

fronte o modelo de financiamento inxusto con Galiza
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O portavoz de Ordenación do Territorio e Medio Ambiente  
do BNG, Luís Bará preguntou ao Goberno polos conve-
nios de Augas de Galicia do ano 2016, “66 asinados con 
entidades locais dos que  56 foron asinados con concellos 
gobernados polo Partido popular”.

O deputado do BNG preguntou polos criterios para asinar 
os convenios ante un “uso discrecional, escurantista, parti-
dista e opaco”, dixo, por moita lei de Transparencia da que 
presuma o Partido popular.

Bará tamén se interesou pola exclusión, na listaxe de con-
venios, da petición do concello de San Sadurniño e Narón 
para acometer unha infraestrutura conxunta a pesar de 
que o PP, explicou o deputado,  defende primar as obras 
por medios de cooperación entre concellos. Por qué este 
proxecto que leva máis de oito anos “trasteado polos con-
cellos da Xunta” foi rexeitado e outros teñen “porta ancha 
para entrar nos despachos de San Caetano” e seren tra-
mitados sen problema porque son concellos gobernados 
polo Partido popular?.

Parafraseando a Beatriz Mato que afirmou “Galiza é un pa-
raíso”, o parlamentario do BNG asegurou que  na actuali-
dade 600.000 persoas viven en situación de pobreza e ex-
clusión social polo que preguntou se ese  era o paraíso ao 
que se refería a titular de Medio Ambiente. Por outra parte 
deixou claro que o BNG non cuestiona as obras nos con-
cellos pero si que  utilicen a “técnica dixital” para decidir que 
convenios se fan e cales son rexeitados como o de San 
Sadurniño e Narón sobre os que Mato eludiu responder.

Finalmente, o deputado do BNG estendeu “a opacidade e 
partidismo” a outras convocatorias  como o Plan Urbe no 
que tamén aplican a “discrecionalidade”, concluíu.

O BNG denuncia trato de favor en contratos 
de Augas de Galiza para obras nos concellos

AP-9: A historia dun espolio

PARLAMENTOPARLAMENTO / PONTEVEDRA

O BNG considera que á actitude de “submisión e de 
servilismo” do presidente da Xunta co ministro de Fo-
mento e a pasividade co informe do Goberno central á 
Mesa do Congreso terminou de abonar o terreo ao veto 
aprobado hoxe pola Cámara alta á lei galega reclaman-
do a transferencia da AP9.

Mentres no Hórreo o deputado por Pontevedra, Luís 
Bará, interpelaba ao Goberno sobre as xestións para 
acadar esta transferencia, en Madrid o máximo órgano 
do Congreso, presidido por outra deputada por Pon-
tevedra, Ana Pastor, vetaba o debate da lei na que se 
demanda unha AP9 galega como primeiro paso para 
acabar coas abusivas peaxes.

“É un día negro para este Parlamento porque se acaba 
de consumar unha nova aldraxe para Galiza, vetando no 
Congreso en Madrid a lei pola que esta Cámara reclama 
a transferencia da AP9”, denunciou Bará.

“A actitude do presidente galego foi de submisión, de va-
salaxe e de traizón aos intereses de Galiza, tras a aldra-
xe que supón anunciar aquí que non se vai transferir  e 
menos aínda rescatar a AP9, pero que si hai cartos para 
rescatar a Bankia e as grandes construtoras amigas do 
PP nacionalizando as ruinosas autoestradas madrileñas, 
polas que o ministerio de Fomento xa anunciou que ne-
gocia un importe de 6.000 millóns de euros”, explicou.

O portavoz parlamentario de infraestruturas acusou a 
Feijóo de carecer de palabra e de volver traizoar os in-
tereses dos galegos e das galegas. “A súa palabra, -es-
crita no programa electoral ou oral-, non vale nada, non 
teñen nin decencia, nin vergoña”, lamentou en referencia 
ao PP. 

“A historia da AP9 é a historia dun espolio”, salientou, 
pero o BNG seguirá traballando para conseguir que esa 
autoestrada sexa galega e libre de peaxes.
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Os orzamentos de 2017 significan pior sanidade pública

PARLAMENTO

A portavoz parlamentaria de Sa-
nidade, Montse Prado, anunciou 
o voto en contra do BNG contra o 
proxecto de orzamentos presenta-
do polo Goberno para 2017 porque 
non aportan solución aos proble-
mas que lastran a sanidade pública 
tras anos de recortes e de privatiza-
cións. “Son máis do mesmo, o que 
significa pior sanidade pública”, sin-
tetizou a deputada tras escoitar as 
explicacións en Comisión do conse-
lleiro de Sanidade.

Prado incidiu na precariedade labo-
ral do persoal sanitario e no feito de 
que a taxa de reposición prevista 
nas contas públicas non permite re-
cuperar aos 2.000 profesionais su-
primidos ao longo dos últimos anos, 
ao que se suma o “abuso” na con-
tratación temporal e a eliminación 

de prazas cuxas funcións pasan a 
ser asumidas por outros traballado-
res e traballadoras “cada vez máis 
sobrecargadas”. Pese a esta políti-
ca de persoal do Sergas, a deputa-
da salientou que é “a entrega” dos 
e das profesionais a que sostén o 
sistema sanitario.

A escasa dotación para a atención 
primaria foi outro dos factores que 
mereceu a crítica da portavoz na-
cionalista, -con apenas 6M€  para 
novas dotacións en centros de 
saúde-, ademais segue sen dar-
se resposta a servizos longamente 
demandados como a prestación de 
hemodinámica 24 horas nos hospi-
tais de Lugo e de Ourense, non hai 
pasos para reverter a privatización 
de servizos no Hospital de Vigo e 
continúan as insuficiencias orza-

mentarias para atención en drogo-
depedencia.  

En definitiva, concluíu Prado, uns 
orzamentos continuistas, que non 
abordan as cuestións de fondo para 
mellorar a sanidade pública, que 
non dan marcha atrás nas privati-
zacións e que segue cunha política 
de persoal baseada no recorte e na 
precariedade pese a tratarse dun 
servizo básico para a cidadanía.
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O  deputado de Mobilidade, Uxío 
Benítez, asegurou hoxe que “o 
Partido Popular e Comisións 
Obreiras seguen a súa estratexia 
demagóxica conxunta polo par-
que de maquinaria” ao criticar 
que se contraten empresas para 
completar a actuación das bri-
gadas de mantemento das es-
tradas provinciais. O nacionalista 
asegurou que resulta “ridículo” 
que continúen a súa campa-
ña político-sindical poñendo en 
cuestión agora algo que a De-
putación facía “de xeito habitual” 
durante a etapa de Louzán.

“Queremos ser previsores para 
que no verán estean as estadas 
provinciais perfectamente con-
servadas e artellamos unha ma-
neira de organizar as rozas que 
consideramos máis eficiente. En 
calquera caso, no ano 2015 o 

departamento de Louzán gastou 
610.000 euros en contratar em-
presas para rozar as vías provin-
ciais e, se os técnicos considera-
ron que era necesario, ben feito 
estivo. Nós estamos a aprovei-
tar os medios propios tirando o 
máximo rendemento deles para 
que traballen nas estradas pro-
vinciais, non nos concellos ami-
gos do PP, como facía ata o de 
agora o parque de maquinaria”, 
dixo o deputado.

O departamento de Mobilidade, 
de feito, vén de reducir neste 
ano o gasto en empresas exter-
nas para o mantemento, roza e 
limpeza das estradas provinciais 
nun 73% con respecto ao ante-
rior executivo provincial no seu 
último ano de goberno. Este ano 
a Deputación vai contratar oito 
empresas por un montante to-

tal de 166.000 euros para reali-
zar rozas de 800 quilómetros da 
rede provincial, se ben o goberno 
de Louzán no 2015 reservara un 
orzamento de ata 724.261 euros 
para o contrato dos saneamen-
tos e limpezas dar marxes das 
estradas provinciais -finalmente 
adxudicado por 610.000 euros-. 
A este custe sumábanse habi-
tualmente outras contratacións 
menores para rozas puntuais, así 
como de aluguer de maquinaria 
externa para realizar máis traba-
llos. “A maneira de actuar entre 
o actual goberno e o anterior, 
pois, está á vista. Nós utilizamos 
os medios propios do parque de 
maquinaria e antes dedicábase a 
maquinaria provincial a traballar 
fóra das vías de titularidade da 
Deputación”, dixo Benítez. 

En canto á actividade do parque, 
Benítez destacou que “só a plan-
ta de aglomerado non está ope-
rativa porque non ofrece servizos 
de calidade. Ninguén hoxe en día 
fai asfaltados en frío porque non 
resisten. Resultan máis caros… 
o que si aportaban antes era 
que os favores de asfaltar podían 
vendérselles dende a Deputa-
ción aos alcaldes máis veces 
porque as fochancas aparecían 
cada pouco. Nós non queremos 
iso. Dende logo, as as máquinas 
desbrozadoras, motoniveladoras 
e camións do parque de maqui-
naria si están a funcionar, pero 
nas vías provinciais”, sentenzou 
o deputado de Mobilidade.

PP e CCOO seguen na súa estratexia demagóxica 

sobre o parque de maquinaria

DEPUTACIÓN
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Mosquera anuncia unha liña de axudas para 

mellorar os montes da provincia de 1.200.000 euros

DEPUTACIÓN

O vicepresidente da Deputación, César Mosque-
ra, anunciou que a liña de axudas para mellorar os 
montes da provincia alcanzará 1.200.000 euros. O 
proxecto, que pretende frear os lumes ou minimizar 
o seu dano, valorará as propostas que poñan en 
valor a paisaxe e creen explotacións complemen-
tarias á madeireira, xa sexan micolóxicas, gandei-
ras ou doutro tipo. “Este proxecto é moi querido, 
ambicioso e novidoso, porque pretendemos actuar 
en zonas amplas da man das diferentes xuntas de 
montes e dos concellos. O monte é o gran esque-
cido e esta intervención pública dende a Deputa-
ción é sumamente necesaria e oportuna”, asegurou 
Mosquera. 

O nacionalista subliñou que a Deputación recibiu 
nos últimos días a autorización da Xunta de Gali-
za (administración competente na materia) para 
poder abrir a liña de axudas provincial, polo que 
nos vindeiros días se remitirán as bases das liñas 
de subvención aos concellos para que realicen as 
súas aportacións. Estímase que no mes de febreiro 
poderán estar xa aprobadas. 

A gran novidade é que se van xuntar os 600.000 eu-
ros previstos para 2016 xunto con outros 600.000 
incluídos no orzamento da Deputación para 2017. 
Diferenciaranse dúas liñas de subvención. A primei-
ra terá 360.000 euros e destinarase á redacción de 
proxectos de intervención no monte para organizar 
as actuacións. A segunda liña (con ata 840.000 
euros) servirá para financiar tarefas de prevención 
de incendios e freado de lumes, posta en valor pai-
saxística e ambiental, así como de actuación sobre 
o solo e revexetación. Tamén se considerarán as 
explotacións complementarias, como poden ser 
as micolóxicas, de cultivo de froitos ou incluso as 
gandeiras, que poderán beneficiar os terreos de 
monte debido a que os animais utilizarán a biomasa 
do monte como alimento. O financiamento poderá 
chegar ata o 80% do valor total dos proxectos e 
actuacións en función do número de solicitantes e 
dos valores que propoña cada proxecto. 

Unha das esixencias para optar ás axudas será que 
o ámbito de actuación debe ser dun mínimo de 50 
hectáreas, polo serán fundamentais os acordos en-
tre diferentes comunidades de montes. A intención 
é crear ámbitos globais de actuación. “Metémonos 
nun terreo inexplorado. Hai experiencias similares 
en Pontevedra, A Cañiza, O Morrazo… pero son tan 
pequenas que quedaron acogotadas. Se hai un in-
cendio, aínda que unha zona estea ben, se todo o 
de arredor está mal non serve para nada”, asegurou 
Mosquera. 

Os beneficiarios das subvencións serán as xuntas 
de montes, mais os concellos tamén deberán im-
plicarse na xestión e na colaboración económica. A 
intención é que, dado que é preciso unir terreos de 
diferentes comunidades, sexan os gobernos locais 
os que, como entidades colaboradoras, faciliten 
xestións con ferramentas e persoal directamente 
aos interesados. “As xuntas de montes están a fa-
cer esforzos que non poden. Despois dos incendios 
do 2006 non teñen nada para vender. Se queremos 
mellorar un pouco o monte non llo podemos deixar 
exclusivamente no seu tellado porque non poden. 
Creo que esta intervención pública da Deputación é 
moi necesaria e oportuna”, insistiu.

Mosquera insistiu en que a intención das axudas 
para os montes é “facilitar o disfrute de persoas ás 
que lles gusta o monte e compatibilizalo con explo-
tacións complementarias como as micolóxicas ou, 
incluso, as gandeiras” comezando, inicialmente, por 
aqueles contornos e montes máis senlleiros.
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O deputado provincial de Mobilida-
de, Uxío Benítez, solicitará á Xunta 
de Galiza a súa implicación para 
mellorar a seguranza viaria do treito 
do Camiño Portugués a Santiago 
que coincide coa estrada provincial 
EP-0508 no Concello de Barro. Se-
gundo asegurou, os peregrinos pa-
san camiñando actualmente “polo 
medio e medio da estrada, entre os 
vehículos, e con graves problemas 
de inseguridade”, polo que é nece-
sario buscar unha solución conxun-
ta entre todas as administracións 
implicadas.

A solicitude á Xunta xurde despois 
da reunión mantida co alcalde de 
Barro, Xosé Manuel Fernández 
Abraldes,  e o presidente da Aso-
ciación do Camiño Portugués a 
Santiago, Tino Lores. No encontro, 
o deputado explicou que o servizo 
de Mobilidade da Deputación, co-
ñecedor da preocupación do rexe-
dor, ten xa elaborado un borrador 
dunha posible solución: a creación 

dunha senda peonil de case dous 
quilómetros. “O problema desta es-
trada está ocasionado  pola grande 
afluencia de peregrinos, e dado que 
a Xunta é a responsable da súa se-
guranza no Camiño, queremos  ter 
unha reunión para propor unha co-
laboración entre ambas administra-
cións e acometer unha posible obra 
que redunde en mellorar as condi-
cións de todas as persoas que pa-
san por alí”, explicou. 
Benítez destacou que na vía hai 
realmente grandes problemas can-
do conflúen diversos tipos de pe-
regrinos -rapaces, grupos grandes, 
bicicletas…- cos coches, polo que 
manifestou a disposición da De-
putación a recoller a demanda do 
concello. Garantiu que “estamos 
dispostos a traballar neste sentido, 
porque vai na nosa filosofía apos-
tar por garantir unha mobilidade 
sustentable e priorizar os tránsitos 
peonís. Agardamos poder estable-
cer unha colaboración coa Xunta e 
Galicia”, insistiu. 

Pola súa banda, o alcalde de Barro 
explicou que o treito da vía provin-
cial que pasa por San Amaro que 
ten unhas características que o fan 
especialmente perigoso para os pe-
regrinos, porque chegan de andar 
varios quilómetros dende Ponteve-
dra polo monte, por fincas e zonas 
do rural. “Os peregrinos chegan ao 
San Amaro e atópanse cunha vía 
provincial pero seguen indo como 
se fosen por un camiño. Cando van 
dous ou tres non hai problema, pero 
ás veces veñen grupos, escolares… 
Van todos polo medio da estrada e, 
os que xa coñecemos a zona, imos 
con precaución, pero hai que bus-
car unha solución”, subliñou. 

Abraldes recoñeceu que polo de 
agora non se teñen producido acci-
dentes “pero si moitos sustos”. “Ás 
veces hai que parar completamen-
te, deixalos pasar a todos e despois 
seguir co coche. 

Finalmente, o rexedor agradeceu 
a disposición da Deputación: “En-
tenderon ben cal era a problemáti-
ca. Estamos convencidos de que a 
afluencia de peregrinos vai ir a máis 
e hai que buscarlle unha solución 
coas administracións implicadas: o 
Concello porque a estrada está no 
noso territorio, a Deputación porque 
é os propietaria da vía e a Dirección 
Xeral de Turismo da Xunta porque 
é a responsable da seguridade no 
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O BNG insta á Xunta a colaborar na mellora do Camiño 
Portugués ao seu paso pola EP-0508 en Barro
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A  deputada responsable de Príncipe Felipe e Areeiro, 
Eva Vilaverde, asistiu ao acto de inauguración do axar-
dinamento do centro de compostaxe comunitario que 
se instalou en Barro ao abeiro do Plan Revitaliza da 
Deputación. A nacionalista agradeceu o traballo que 
fixeron nove mozos do Programa formativo de xardi-
nería e viveirismo do Centro de Educación Especial de 
Príncipe Felipe, que estiveron traballando durante un 
mes para acondicionar o contorno do composteiro. 
Estes, ademais, plantaron unha maceira e varias cam-
pánulas co primeiro compost obtido do lixo orgánico 
aportado pola veciñanza da zona.

A nosa compañeira destacou que o concello de Barro 
está a ser un exemplo en canto á implicación veciñal 
na compostaxe. É o punto de arranque para cambiar o 
modelo e que a compostaxe pase a ser un sistema de 
tratamento de residuos universal para todo o concello 
de Barro”, explicou. 

Así mesmo, a deputada subliñou que a plantación da 
maceira e das plantas con flor que se fixo co primeiro 
compost do centro de compostaxe é un acto simbóli-
co que demostra que é posible outra maneira de facer 
as cousas. “Demostramos como se pode pechar o 
círculo e aproveitar os residuos para devolverlle á terra 
o que nos dou: podemos darlle un uso ao lixo, xa que 
este é útil como fertilizante da terra e desa terra sairán 
froitos”. 

Os rapaces do centro de Educación Especial recibiron 
uns diplomas do Concello de Barro polo seu traballo 
de axardinamento da parcela municipal da man do al-
calde Xosé Manuel Fernández Abraldes.

Os rapaces de Educación Especial de Principe Felipe 
axardinan o contorno do composteiro de Barro

Camiño, que ao final, ten que es-
tar nas mellores condicións”. 

De cara ao 2021

Pola súa banda, o presidente da 
Asociación do Camiño Portugués 
a Santiago, Tino Lores, agrade-
ceu a iniciativa a Concello e De-
putación e subliñou que o proble-
ma da seguranza é un dos que 
máis lle preocupa. “Nunca me dei 
conta da falta de seguridade dese 
tramo porque eu continuaba polo 
medio da estrada como se fose 

no monte. Hoxe deime conta 
da gravidade e da inseguridade, 
porque por aí vas relaxado entre 
os coches, que é máis perigoso 
que ir con precaución. Felicito ao 
concello e á Deputación tanto por 
terse dado conta como por bus-
car a solución”. 

Lores, de feito, manifestou que 
é fundamental artellar unha ac-
tuación ante a gran cantidade de 
peregrinos que chegarán o ano 
2021 (prevense entre 80.000 e 
100.000). “Poñamos as cousas 
ben para que non ocorra como 
no Camiño Francés, que se ato-

pan de repente cunha masifica-
ción e problemas non previstos. 
De cara ao 2021 debemos ter un 
camiño no que poidamos acoller 
a toda esa xente. Eu sempre digo 
que aos peregrinos protéxeos o 
Apóstolo Santiago, pero non vaia 
a ser que un día estea despistado 
despachando co señor e os co-
ches leven a catro peregrinos por 
diante”, dixo, para engadir que a 
repercusión dun accidente cun 
peregrino chega “ata a Moscú ou 
Xapón”. “Temos que ter coidado 
porque representa moito”, finali-
zou.



O mercado de abastos conta cun novo espazo infan-
til, O Ganapán, que nace coa vontade de facilitar a 
conciliación familiar dos traballadores e traballadoras 
da praza e fomentar a asistencia do público familiar 
ao Mercado, 

O ganapán ofrecerá actividades lúdicas e didácticas: 
obradoiros artísticos, gastronómicos, medioambien-
tais, musicais, literarios... que terán os oficios do mar 
e da terra como eixo central.

Así, farase un horto ecolóxico, poderase coñecer ás 
redeiras, bateeiros, mariñeiros, traballadores e tra-
balladoras do mar e da terra. Falarase con pintoras, 
fotógrafas e outras artistas que teñen o mar como 
fonte de inspiración. Tamén haberá obradoiros para 
facer pan, sobremesas de nadal, petiscos mariños e 
propostas plásticas cos obxectos que, día a día, nos 
acompañan no mercado

Con esta iniciativa que promove a Consellería de 
Promoción da Cidade ademais do lecer, procúrase 
un achegamento das familias ao tecido produtivo da 
terra e do mar, ao comercio de proximidade, á pro-
dución ecolóxica e á cultura natural que habita os 
mercados tradicionais coma o da nosa cidade.

O Ganapán no nadal

Durante as vacacións escolares de Nadal, O Gana-
pán estará aberto de 9,30 a 14,30 horas, todos os 
días de apertura do mercado.

O espazo infantil-ludoteca conta cun total de 25 pra-
zas para nenos e nenas de entre tres e oito anos e 
funcionará, diariamente, con quendas de dúas horas:

De 10,00 a 12,00 o primeiro turno

De 12,00 a 14,00 horas o segundo

O aforo encherase previa inscrición, por orde de re-
cepción das solicitudes ao email:

oganapan@omercado.gal 

Haberá un cupo de prazas reservadas para os fillos 
e fillas das persoas que traballan no Mercado, que 
poderán optar a un horario ampliado de actividades 
de 9,30 a 14,30 horas.

A partir do mes de xaneiro, O Ganapán funcionará to-
dos os venres, para actividades con centros de ensino 
e asociacións, e os sábados para o público xeral.

Para poñervos ao día de todas as actvividades, O 
Ganapán conta cunha web: oganapan.omercado.
gal e con redes: @oganapandomercado e www.fa-
cebook.com/oganapandomercado
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Polo nadal,  O ganapán
encherá de actividades o mercado de abastos
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A demanda dunha extensión da 
Escola Oficila de Idiomas para 
Soutomaior volveu ser un dos te-
mas tratados no último pleno des-
pois de que o grupo municipal do 
BNG rexistrase unha pregunta na 
que solicitaba que se dea cumpri-
mento á iniciativa do BNG para 
que a veciñanza de Soutomaior 
poida cursar estudos oficiais de 
idiomas no propio concello.

Hai xa varios meses que os na-
cionalistas presentamos unha 
iniciativa no pleno para dotar a 
Soutomaior dunha extensión da 
EOI. A este respecto, o voceiro 
do BNG Manu Lourenzo indicaba 
que “Non pode ser que en Sou-
tomaior sempre sexamos os últi-
mos, fumos os últimos coa escola 
infantil ata o punto de que cando 
a abriron xa quedaba pequena, 
fumos os últimos co instituto no 
que despois de 25 anos agar-
dando aínda quixeron colarnos 
a última hora un miniinstituto de 
12 unidades, somos os últimos 
no centro de saúde onde a aten-
ción está saturada e agora dinnos 
que coa escola oficial de idiomas 
temos tamén que quedar de últi-
mos cando vemos que concellos 
de características similares ao 
noso como Ribadavia, Celanova 
ou Negreira teñen este servizo 
dende hai anos. Sinalaba o vocei-
ro do BNG.

Pero o peor de todo é que se-
gundo declararon os nacionalis-

tas Agustín Reguera enganou a 
todos os veciños de Soutomaior 
con este asunto. “É simplemente 
unha vergoña que ao tempo que 
a oposición e os veciños de Sou-
tomaior estamos traballando para 
conseguir unha escola oficial de 
Idiomas o alcalde se posicione 
públicamente na prensa dicindo 
que hai que parar de solicitala.

Dende o grupo municipal do BNG 
consideramos a actitude do Al-
calde como moi grave. Estamos 
a falar dunha moción aprobada 
por unanimidade no pleno, es-
tamos a falar de que o concello 
de Soutomaior como institución 
enviou unha carta ao conselleiro 
de Educación para solicitar estas 
ensinanzas e de que namentres 
todos estamos a traballar por 

este tema Agustín Reguera se 
despache na prensa dicindo lite-
ralmente  que “hai que saber can-
do parar de insistir”. É algo inau-
dito, que sexa o propio alcalde do 
concello interesado quen, dúas 
semanas despois de enviar unha 
petición por parte de toda a cor-
poración municipal diga que hai 
que parar de insistir de pedir algo 
bo para os veciños. Non pasa en 
ningún concello do mundo, e se 
algo deixa ben as claras é o nivel 
de cinismo do gurpo de goberno 
do PP que di unha cousa no ple-
no e despois fai a contraria. Nós 
dende logo, igual que fixemos co 
instituto, coa escola infantil ou 
coa sanidade, non imos parar de 
insistir... sinalou Manu Lourenzo.
 

O BNG esixe ao PP que cumpra coa moción da Escola 
Oficial de Idiomas aprobada por unanimidade no Pleno
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Nadal en Galego
O programa ‘Nadal en Galego’ da Deputación está a 
levar a 27 concellos da provincia un espectáculo pro-
tagonizado polo ‘Apalpador’ para fomentar entre a ra-
pazada o coñecemento sobre a cultura e a tradición 
galegas vinculadas ao Nadal. O percorrido xa pasou 
polo CEIP Isadora Riestra de Poio, Á visita que fixo ao 
centro educativo de Poio achegáronse a concelleira de 
Ensino da localidade, Marga Caldas, a deputada dele-
gada de Príncipe Felipe, Eva Vilaverde, e o deputado 
de Cultura e Lingua, Xosé Leal. 

“Desde o departamento de Cultura e Lingua é moi im-
portante manter este programa, que primeiro se levará 
polos centros educativos e ao que comecen as vaca-
cións para a rapazada irá a outros espazos elixidos 
polos propios concellos” indicou Xosé Leal. Este pro-
grama está concibido coa idea de fomentar transver-
salmente o uso e a dinamización do idioma, así como 
valores ligados ao medio ambiente, os hábitos sauda-
bles e o coñecemento da tradición de Nadal de seu. O 
deputado insistiu en que “levar a figura do Apalpador 
polas comarcas da provincia é fundamental nesta épo-
ca, porque así os máis pequenos e pequenas poden 
familiarizarse coas nosas tradicións e coas nosas raí-
ces culturais”. Unha idea compartida pola concelleira 
de Ensino, Marga Caldas, que ademais apuntou que 
“esta colaboración entre Deputación e concellos per-
mite achegar unha figura fundamental nestas datas ao 

alumnado, porque somos as institucións as que debe-
mos promover e apoiar este tipo de iniciativas”. 

No CEIP Isadora Riestra participou todo o alumnado 
concentrado no patio -máis de 200 alumnos de idades 
comprendidas entre os 3 e os 11 anos- facendo parte 
dunha actuación que, segundo indicou o director do 
centro, chegaba por primeira vez para o conxunto de 
todo o colexio, posto que aínda que con anterioridade 
houbera outras experiencias, cinguíranse só a un aula 
en concreto. Pola súa banda, a deputada delegada 
de Príncipe Felipe, Eva Vilaverde, asegurou estar “moi 
contenta porque por primeira vez os e as rapazas dos 
centros de acollida tamén poderán coñecer ao Apalpa-
dor, falar con el e trasladarlle as súas peticións”, en re-
ferencia á visita programada para as 17 horas de hoxe.

Este espectáculo está fundamentado na recuperación 
de valores medioambientais e de hábitos saudables. 
Trátase dunha actuación eminentemente musical que 
inclúe ao propio Apalpador, a un  músico cun acordeón 
e a un burro fariñeiro, feito en madeira de bidueiro, a 
través da que se convida aos nenos e nenas a subir-
se á montura por quendas e viaxar con eles. A ‘viaxe’ 
consiste nun percorrido polas lendas da cultura das 
montañas galegas, para coñecer os animais do bos-
que e a natureza propia de zonas como O Courel e Os 
Ancares. 
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Cando falamos dos vertidos de 
ENCE á Ría de Pontevedra, a maio-
ría pensamos só nos vertidos quí-
micos, sen pensar que neles poida 
haber contaminación microbiolóxi-
ca. Asociamos a presenza de co-
liformes só cos vertidos domésti-
cos. Porén, son moitos os estudios 
que demostran a presenza de co-
liformes na produción de pasta de 
papel e que relacionan a súa pro-
liferación nestas fábricas coas ele-
vadas temperaturas e a forte carga 
de materia orgánica procedente do 
aproveitamento do eucalipto. Es-
tas dúas condicións, típicas des-
te proceso industrial, convértense 
nun caldo de cultivo perfecto para 
a proliferación destas bacterias.
Sendo así, non cabe manter por 
máis tempo que esta contamina-
ción é exclusiva dos residuos do-
mésticos, ENCE ten boa parte da 
culpa!

A Xunta de Galiza, coma o demo, 
fai do pecado da ignorancia a súa 
maior ganancia. E seguirá desvian-
do a atención deste problema cara 
aos vertidos domésticos; seguirá 
negando, interesadamente, que 
ENCE contamine con coliformes. 
Cómo pode a Xunta negar tal feito? 
A través dos resultados das inspec-
cións que feitas nestes vertidos, 
tense coñecemento dos alarman-
tes valores de coliformes, valores 
mesmo por riba de 1 millón de uni-
dades formadoras de colonias en 
100 mL!

Tampoco é casual a presenza de 
altos cargos do PP no Consello de 
Administración de ENCE nin que a 
Subdirectora Xeral de Coordinación 
Ambiental da Xunta esté casada co 
Director de ENCE (nada menos!) e 
sexa irmá dunha alto cargo de EL-
NOSA. Novamente, as portas xira-
torias!

O futuro da Ría de Pontevedra pasa 
pola calidade das súas augas para 
o baño e para os cultivos mariños, 
unha calidade que diminúe drasti-
camente coa presenza da conta-
minación por coliformes e materia 
orgánica, responsabilidade en ám-
bolos casos dos vertidos domésti-
cos e de ENCE. 

Non se pode permitir que esta si-
tuación se manteña por máis tem-
po. Saneémola Ría, depurando 
todos os vertidos domésticos e evi-

tando vertidos directos. Pero, sen 
dúbida hai que eliminar o maior res-
ponsábel desta situación: ENCE-
ELNOSA fóra da Ría Xa.

En Poio, aínda hoxe, existen arre-
dor de 500 personas traballando na 
extracción directa da Ría, ben sexa 
no marisqueo, na pesca artesanal 
ou nas bateas. Se temos en conta 
o efecto multiplicador, os postos de 
traballo indirectos en terra cuadriplí-
case. Todos estes colectivos sufren 
en primer lugar as consecuencias 
desta situación. Na nosa Ría este 
ano a extracción de ameixa, sardi-
ña, centola, nécora e en menor me-
dida do mexillón, foi un desastre. 
Para máis inri, á vista do malogrado 
Proxecto da Lei de Acuicultura da 
Conselleira do Mar, a morte duns 
semella o esterco doutros.

A presenza de coliformes nos vertidos de ENCE




