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A oposición:
Unidade de destino no universal 
Hai na oposición municipal de Pontevedra catro grupos (PP, PSOE, Marea-
Podemos e Ciudadanos), mais so un discurso e un único programa, unha 
unidade de destino no universal.

Rexeitan o modelo Pontevedra dende o primeiro día; non están de acordo coa 
compostaxe e o novo sistema de xestión do lixo; non gostan da participación 
veciñal nen da democracia radical; renxen os dentes cando Pontevedra é 
premiada; marean con ENCE; non gostan da programación socio-cultural galega 
e popular.

E son covardes: peonalización si, pero con coches; calmar o tráfico vale, pero 
sen lombos; democracia tamén, mais antes o regulamento; o, un premio! Que 
non vaia Lores!; ENCE, mmmmmm. . . mellor negociamos coa celulosa; cultura 
na rúa? Demasiado gallega, no?

En realidade, todos eles partidos españois, non aturan ver ao nacionalismo 
desenvolvendo un proxecto de éxito en Pontevedra exportábel a toda Galiza.
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A recuperación da ría de Pontevedra é unha loita que 
comparte o alcalde Miguel Fernández Lores coa Asocia-
ción polo saneamento da ría.

Os representantes sociais queren sentar nunha mesma 
mesa aos concellos da ría, a Xunta de Galiza e a Augas 
de Galiza co fin de comprometer unha folla de ruta para 
o saneamento. O alcalde Lores non deixou espazo para 
as dúbidas: “estarei nesa reunión”, afirmou ante os tra-
balladores.

O noso compañeiro deixou claro tamén o posicionamen-
to do Goberno local, para quen a recuperación da ría é 
un obxectivo irrenunciábel que pasa necesariamente pola 
saída de Ence de Lourizán.

O Concello seguirá traballando neste eido subliñando, 
máis unha vez que “quen ten os cartos e a responsabili-
dade de sanear é a Xunta e Augas de Galicia”.

Recoñece que os concellos son “colaboradores nece-
sarios” e lembra que Pontevedra leva invertido moito no 
saneamento do río Lérez aínda que quedan deberes por 
facer como o saneamento do Gafos, que vai facer o Con-
cello despois de que a Xunta renunciase a un proxecto 
que xa estaba aprobado e adxudicado. “A Pontevedra 
quédanlle tarefas por facer: estamos cumprindo as nosas 
obrigas e non imos parar até rematalas”

Diante dos traballadores e traballadoras, Lores lembrou 
que foi unha Xunta xestionada polo PP a que puxo en 
mans do goberno galego a xestión íntegra das rías e do 
seu saneamento, coa oposición do BNG: “eles asumiron 
a responsabilidade, que a cumpran e saneen”.

Tamén o alcalde lembrou que Pontevedra recauda 
2.700.000€ anuais de canon de saneamento para a Xun-

ta, ao que hai que sumar o do resto de concellos e “o que 
non lle cobran a ENCE por verquer o duplo que todos os 
concellos xuntos”. Hai aí unha cantidade que ultrapasa os 
15.000.000 de euros anuais e que a Xunta ten a obriga 
de investir para sanear a Ría: “teñen o canon de sanea-
mento e os fundos europeos; se a Xunta do PP non cum-
pre é porque non quere. Non precisan botarse no colo de 
ENCE: que paguen o que nos deben e que marchen da 
ría”, afirmou Lores.

Por fin, o alcalde referiuse á necesidade de que se ana-
licen ben as verqueduras de ENCE. Todas as empresas 
pasteiras do mundo verquen colis (fecais) e Celulosas, 
tamén. Se non aparecen nas análises é porque non se 
buscan, non por non estaren.

A Asociación pola saneamento da ría de Pontevedra 
agrupa ás cofradías de Lourizán, Poio e Raxó, aos ba-
teeiros de Raxó e Samieira e puntualmente aos de Bueu. 
Eles apuntan dous grandes problemas de contamina-
ción: Ence e o saneamento dos concellos. 

O seu presidente, Andrés Ruano, subliñou que están 
contra a permanencia de Ence máis alá do 2018 pero 
“mentres se queda, que nós non queremos, hai que ex-
primila ao máximo” para que sexa medioambientalmente 
exemplar e contribúa á mellora da calidade das augas 
da ría. 

Pero tamén esixen á Xunta e os concellos que actúen 
porque o problema de colis (fecais) da ría ten que ver coa 
falta ou deficiencias do saneamento dos concellos”. Lo-
res e profesioanis do mar alertan de que a contaminación 
mantén a catalogación da ría como zona C o que está a 
matar o seu medio de vida. 

O BNG e a xente do mar 
unidos polo saneamento da ría
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A principios de abril o goberno municipal de Ponteve-
dra presentou unha modificación de crédito destinada 
a distintas actividades municipais.

A modificación de crédito é unha ferramenta econó-
mica e política da que se dispón á hora de gobernar 
e que permite tanto unha certa axilidade na xestión 
política como fuxir da rixidez que implica a forma que 
necesariamente ten que ter un orzamento público.

En si mesma, a modificación de crédito non é nen 
boa nen má, como tamén non o é un orzamento ou 
calquera outra ferramenta de xestión. O importante 
é para que a utilizan os gobernos, que, en xeral, re-
corren a ela nos momentos en que demostran maior 
axilidade e pulo na xestión.

A modificación de crédito

O BNG no Concello de Pontevedra propuxo unha 
modificación de 1.850.000€ que facía referencia a 
asuntos tan variados como o pagamento das expro-
piacións de Pasarón (286.000€), a amortización de 
débeda (514.000€) ou a rehabilitación dun lavadoiro 
(7.500€).

As ferramentas orzamentarias, son boas ou más, di-
ciamos, segundo o uso que se lles dea, e o Bloque, 
neste caso facía unha aposta máis que decidida polo 
coidado do medio ambiente. Así aparecían 248.000€ 

para unha caldeira de biomasa no Pavillón Municipal 
e, por suposto, 400.000€ para a compra de compos-
teiros que desen pulo ao novo sistema de xestión do 
lixo co que Pontevedra vai ser punteira.

Con estes 400.000€ e máis o que xa figuraba no orza-
mento, practicamente quedaban cubertas as necesi-
dades do concello para todas as parroquias e bairros. 
Cando menos para este ano.

A oposición, 
unidade de destino no universal

A reacción da oposición non se fixo agardar. Cunhas 
escusas ou outras todos se opoñen ao gasto dos 
composteiros, porque, como dixo o Alcalde, existe 
“desexo ostensible, visible e comprobable” de obsta-
culizar o funcionamento do concello.

Esa era a escusa para votar en contra. Mais era iso 
só, unha escusa, porque logo de escoitar á oposición, 
o goberno retirou esa proposta de compra de com-
posteiros e, aínda así, PP, PSOE e Podemos/Marea 
negáronse a apoiar a modificación.

Queda ás claras, como dixo Lores, que o único intere-
se, a “única filosofía compartida” por toda a oposición 
é “obstaculizar o funcionamento do concello”.

Modificación de crédito: as cousas claras

O Concello da os primeiros pasos 
cara a facer realidade dos proxectos 
que ten en carteira e destinados a 
gañar novos espazos de uso públi-
co na cidade. 

Así reservou unha partida de 
213.327,07 euros para a adquisición 
de dúas parcelas: a da desapareci-
da construtora Malvar de Mollavao e 
outra no Burgo, fronte a gasolineira.

Coa adquisición da parcela de Mo-
llavao, o Concello pretende crear un 
gran espazo de lecer cidadá con 
zonas verdes, equipamentos depor-
tivos e xogos. Para o que confía en 
chegar a un acordo con Costas para 
incorporar a parcela que está diante 
ao proxecto.

No caso do Burgo a compra da par-
cela, na que durante aos houbo un 

almacén de construción, permitiría 
por unha banda permeabilizar a vía 
interior cara a Xunqueira e acondi-
cionar un espazo público para á ve-
ciñanza.

Tanto un proxecto coma outro tive-
ron a oposición de Podemos/Marea, 
PP e PSOE, aínda que esta última 
forza política optou pola abstención.

Novos espazos públicos en Mollavao e O Burgo
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A praza de Ourense acolle unha exposición 
na rúa para poñer en valor o Modelo Pontevedra
O pasado mércores día 20 de abril abriu ao público a 
mostra Teu pontevedra, cuxo título está inspirado na 
coñecida declaración de amor a Pontevedra que Castelao 
escribiu no exilio. A exposición presenta os principais logros 
da transformación da cidade ao longo de 16 anos, que se 
basea nos seguintes eixos:

• A defensa do espazo público como o lugar natural, o 
medio ambiente urbano, no que se desenvolve a vida 
das persoas

• A aposta pola cohesión social e a integración, 
procurando que todas as persoas, especialmente as 
que teñen necesidades especiais, se sintan cómodas 
e seguras na cidade

• Un modelo de mobilidade alternativo ao tradicional 
baseado no tráfico a motor: as persoas primeiro

• Unha forte vocación ambiental, coa redución dos 
gases contaminantes, a mellora da calidade do ar, e a 
redución do ruído

• A configuración de Pontevedra como un gran centro 
comercial e de servizos, compacto, dinámico e 
atractivo

• O aproveitamento da cultura e do deporte como 
elementos de mobilización, de cohesión social e 
dinamismo económico

A exposición dálle protagonismo á sociedade pontevedresa 
que foi parte principal da transformación urbana, un 
proceso moi ambicioso e expansivo que non sería posíbel 
sen un elevado grao de implicación social. Os exemplos 

recentes da peonalización da zona centro ou da praza 
de Barcelos demostran que a participación, as ideas e 
as enerxias da colectividade son un importante motor de 
calquera dinámica verdadeiramente transformadora.

Mais o importante é que estamos ante un proceso que 
ten ainda moito percorrido: no centro urbano, nos barrios, 
nas parroquias son moitos os proxectos que están en 
marcha para seguir avanzando na construción dun 
modelo alternativo de ordenación do espazo público e da 
convivencia cidadá.

Por outra parte, a mostra reflicte os principais logros do 
modelo Pontevedra a nivel internacional: os recoñementos 
mediante premios de ámbito galego, estatal e mundial; a 
presenza en foros diversos para presentar a transformación 
de Pontevedra; a atracción de visitantes que chegan á nosa 
cidade para coñecer en directo a experiencia pontevedresa.

PARLAMENTO GALEGO

O Concello de Pontevedra comeza 
a ter os primeiros datos concluíntes 
de redución de vehículos da reforma 
emprendida na praza de Barcelos coa 
peonalización dos vías máis próximos 
ao centro de ensino. Nos primeiros 
avances, o concelleiro de obras urba-
nas, Luís Bará xa indicara que a redu-
ción de vehículos pola praza rondaba 
o 60%, porcentaxe que agora se con-
firma ao comezar a obter os primeiros 
datos concluíntes dos aforadores ins-
talados pola Policía Local nas perime-
trais e na propia praza de Barcelos.

Segundo confirma a Policía Local, 
con estes primeiros datos constátase 
que acirculación de axitación -é dicir, 

aqueles condutores que están dando 
voltas buscando un sitio para estacio-
nar- supoñía arredor do 61% da circu-
lación total na praza, é dicir uns 3.719 
vehículos ao día.

Cabe lembrar que a actuación de Bar-
celos é a primeira das medidas que se 
irán desenvolvendo na propia praza 
nos vindeiros meses para devolverlle 
á praza o protagonismo que ten como 
núcleo neurálxico deste barrio da ci-
dade. Está previsto actuar na rúa Rou-
co para ampliar os espazos para os 
peóns e incluír a rúa dentro da estéti-
ca do modelo de cidade imperante no 
resto da cidade; actuar na propia pra-
za ampliando o parque e instalando 

outros elementos de xogo, deporte e 
lecer; melloraro enlousado, o mobilia-
rio urbano e as zonas verdes, e tamén 
o pavimento dos víasda praza, que se 
atopan en mal estado, entre outras 
actuacións.
Ademais, a reforma emprendida en 
Barcelos tamén será o punto de saí-
da doutras melloras que o Concello 
xa estuda facer noutras céntricas rúas 
da cidade antes do verán. Transformar 
en preferencia peonil rúas como Cruz 
Gallástegui, Castelao ou Daniel de la 
Sota elevando a calzada, a petición do 
comercio, será outra das medidas que 
levará, á súa vez, aparellada un cam-
bio da mobilidade a motor en toda a 
zona.

A reforma de Barcelos pon fin ao tráfico de axitación na praza
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Pontevedra segue a demostrar o seu 
potencial creativo, cultural e innova-
dor. Máis de 60 empresas do sector 
forman parte do programa Ponte-
vedra ten un Puntazo o que supón 
un incremento de máis do 50% con 
respecto ao mes de febreiro, o que 
ven a refrendar a máxima que rexe 
o desenvolvemento desta iniciati-
va promovida polas concellerías de 
Promoción da Cidade e de Cultura: 
aproveitar tanto potencial, reforzar e 
pór en valor todo este tecido econó-
mico e comercial.

O perfil dos participantes deste 
proxecto é variado, dende empresas 
cunha traxectoria moi consolidada até 
empresas de nova creación; ademais 
son moitos os sectores empresariais 
representados que van dende edito-
ras, produtoras musicais e de eventos, 
axencias de publicidade e comuni-
cación, empresas de xestión cultural, 
coaching ou deseño de produto.

A posibilidade de traballo en equi-
po está comezando a dar resulta-
dos como a creación de proxectos 
conxuntos entre empresas do Pun-
tazo tanto para institucións públicas 
como privadas; sendo xa varias as 
alianzas empresarias que teñen xur-
dido no abeiro deste proxecto.

Co fin de fomentar o coñecemento 
entre as empresas do foro e das ac-
tividades que desenvolven, así como 
para promover o traballo en conxun-
to, acábase de crear unha comuni-
dade virtual de Pontevedra ten un 
Puntazo a través da plataforma Yam-
mer. O obxectivo é crear unha canle 
de comunicación propia da rede que 
permita estar conectados a todos os 
participantes a golpe dun clic. Neste 
momento estase a traballar na defi-
nición dos obxectivos do programa, 
así como nun plan de comunicación 
e dinamización conxunto.

Futuras accións

Pontevedra ten un Puntazo xa ten 
preparado un calendario de activi-
dades para os vindeiros meses. A 
primeira delas é a presentación da 
Asociación Socioeducativa,Cultural 
e Escola de Tempo Libre Paspallás, 
que terá lugar o vindeiro xoves 28 de
abril ás 20.30 horas na Casa da Luz.
En xuño será a quenda de Fruto 
DS, empresa adicada ao mundo 
do deseño de produto, e Evolutia, 
proxecto da coach Raquel Pedrouso. 
O obxectivo destas presentacións 
é axudar a que estas empresas do 
sector creativo e cultural aumenten a 
súa visibilidade. O calendario de pre-

sentacións está pechado para todo 
2016, o que ven a por de manifesto o 
interese das empresas por achegar o
seu traballo á cidadanía pontevedre-
sa.
A formación é outro dos piares fun-
damentais do programa polo que 
neste mes demaio se pechará o ca-
lendario de accións formativas que 
se desenvolverán para dar resposta 
ás necesidades plantexadas polas 
propias empresas que conforman 
Pontevedra ten un Puntazo.
Todas as aquelas empresas que 
queiran entrar a formar parte do pro-
grama ou precisen información sobre 
o mesmo poden dirixirse ao enderezo 
electrónico pontevedratenunpunta-
zo@pontevedra.eu

Xa son máis de 60 as empresas que forman parte 
do programa Pontevedra ten un puntazo

A empresa Linorsa atópase nun 
proceso de enfrontamento cos 
seus traballadores e traballadoras 
por toda a nación que lle reclaman, 
encabezados pola CIG, o pagamento 
íntegro dos seus salarios.

Desta empresa, con contratos con 
diferentes administracións por toda 
Galiza, foi notificado ao concello de 
Pontevedra un embargo da Tesouraría 
Xeral da Seguridade Social por unha 
débeda que ascende a 180.000€. 
Notificación que nos chega porque 

Linorsa era a empresa encarregada 
da limpeza do Pavillón Multiusos 
da Xunqueira, onde traballan dúas 
mulleres prestando este servizo.

Nesta tésitura, a nosa compañeira 
Anxos Riveiro reuníu a Xunta Reitora 
do IMD e iniciáronse os trámites para 
rescindir o contrato que nos xunta 
con Linorsa.

Pontevedra convértese deste xeito 
na primeira administración de toda 
Galiza que rescinde o contrato con 

Linorsa, tal e como demandan a 
CIG e as traballadoras, e dá un paso 
decisivo para que estas dúas mulleres 
poidan cobrar os salarios que se lle 
adebedan.

Asemade hai que destacar que, polo 
convenio da limpeza, teñen garantido 
o seu posto de traballo coa nova 
empresa que resulte adxudicataria do 
servizo e que, o Concello, tamén vai 
ser inflexíbel neste asunto.

PONTEVEDRA

O Concello rescinde o contrato de Linorsa
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Comezan as actividades de primavera 
do proxecto Apego en Pontevedra

PONTEVEDRA

A Concellaría de Normalización Lingüística do Concello 
de Pontevedra pon en marcha unha nova quenda de 
actividades dentro do programa Apego. O programadas 
abrangue distintas actividades dirixidas ás familias que xa 
teñen fillos e fillas ata 6 anos ou que están agardando un 
novo membro; todas elas son de balde, e é necesario 
inscribirse. 

As prazas cóntanse por familia; entendendo que cada 
praza é un menor acompañado de ata dous adultos ou 
dous adultos que estean agardando un novo fillo ou filla.

O programa Apego quere acompañar ás familias na aven-
tura da transmisión da nosa lingua como herdo aos seus 
fillos. Apego busca recuperar o galego como lingua de 
relación dentro da familia, para que os nenos e as nenas 
medren na descuberta do mundo desde o galego a tra-
vés do amor, o arraigo e a identidade. O programa busca 
reforzar nos nenos a identidade coa familia e coas súas 
raíces a través do riquísimo patrimonio que atesoura a 
lingua galega.

Actividades dirixidas a familias con nenos de 0 a 6 anos 
ou que están en agarda:

Prende no Colo

Obradoiro con Luís Prego e Samuel Soto co que as fami-
lias participantes aprenderán cantigas, cantos de berce, 
xogos dededos, recitados e outras pezas cheas de ritmo 
e melodía a partir de temas tradicionais galegos. 

Está dirixido a familias con nenos e nenas de 0 a 3 anos e 
haberá dúas sesións independentes, dunha hora de du-
ración, que se desenvolverán o xoves 28 de abril de 18 
a 19 horas e o domingo 8 de maio de 12 a 13 horas, na 
Casa da Luz.

Encontros familiares creativos

Educar fillos e fillas felices, charla-obradoiro coa psicó-
loga Cristina Fariñas, que creará un espazo para que as 
familias con fillos/as de 0 a 6 anos compartan inquedan-
zas, dúbidas e ideas para resolver situacións habituais na 
crianza e ofrecerálles o seu asesoramento. 

O contido adaptarase ás necesidades e intereses dos 
grupos que se formen para cada unha das sesións. Hai 
previstos dous grupos: o sábado 30 de abril de 11.30 a 
13 horas, no Pazo da Cultura, e o venres 20 de maio de 
17.30 a 19 horas, na Casa da Luz.

Os/as nenos/as e a lingua: unha oportunidade

Charla con Manuel Núñez Singala. O escritor e director do 
Servizo de Normalización Lingüística da Universidade de 

Santiago de Compostela ofrecerá nesta charla as claves 
para analizar, dun xeito ameno e positivo,a importancia de 
medrar en contacto co galego: que vantaxes ten medrar 
en galego? Paga a pena esforzarmos para falarlles galego 
aos nosos fillos/as? 

A actividade está dirixida a familias con fillos/as de 0 a 6 
anos e desenvolverase nunha única sesión o martes 24 
de maio, de 18 a 19 horas, na Casa da Luz.

Palma, Repalma, 

Obradoiro de contos, cantos e arrolos para familias con 
bebés de 0 a 4 anos, desenvolvido por Pavís Pavós e 
pensado para que os pais e as nais aprendan recursos 
que cos que despois poidan xogar na casa. Haberá unha 
única sesión o xoves 26 de maio, de 18 a 19 horas, na 
Casa da Luz.

Unha gran festa na praza Curros Enríquez porá o 
ramo ás Noites Abertas 2016. Unha festa na que 
a musica e a cultura urbana terá un protagonismo 
especial e que estará aberta a xente de todas as 
idades. A cita é o 30 de abril, a partir das 18.00 
horas.

O encontro final do programa de ocio xuvenil que 
promove a Concellería de Xuventude terá dous 
eixos: concertos e obradoiros.

A música chegará da man dos grupos Venomous 
pink, Stock (gañadores do concursoFEST) e Chirri 
Bomb.

A oferta de obradoiros, sen límite de idade (de 6 a 
96 anos) xira arredor da cultura urbana Beat box, 
graffiti, rap, breakdance, hiphop porén terá un re-
mate sorprendente, unha actividade de aturuxos 
do mundo.

A praza de Curros Enríquez 
acollerá a festa que porá fin 
a Noites Abertas 2016
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DEPUTACIÓN

O vicepresidente César Mosquera 
asegurou hoxe que “a Deputación 
non vai seguir tolerando unha situa-
ción de manifesta irregularidade no 
parque de maquinaria”. O nacionalis-
ta quixo deixar claro que a folga do 
plantel débese unicamente á preten-
sión de manter dietas e quilometraxe 
cobrados sen xustificar, chegando a 
contías de 7.000 € de media e de 
ata 12.000 € anuais, poñendo como 
escusa a suposta privatización do 
servizo “cando os obxectivos do novo 
goberno son totalmente contrarios a 
iso: queremos a máxima eficiencia e 
racionalización”. 

Mosquera sinalou que o que fixo o 
novo goberno da Deputación, para 
evitar contratos a empresas privadas, 
foi dende o primeiro momento facer 
que o plantel do parque traballase 
unicamente nas vías provinciais nas 
mesmas condicións que os demais 
funcionarios do seu grupo. “Aí come-
zou xa o problema”, dixo o naciona-
lista.  

Pasado o tempo, o PP presentou en 
Pleno unha moción dicindo que os tra-
balladores do parque estaban parados 
mentres, a un tempo, seguían pasando 
pernoctas e dietas. Ante isto tomouse 
a decisión de investigar a situación e 
non aceptar máis dietas non xustifi-
cadas documentalmente con factu-
ras. Neste sentido é preciso explicar 
que os traballadores do parque de 
maquinaria eran os únicos de toda a 
Deputación, incluída a Corporación,  
que non tiñan a obriga de presentar 
facturas e documentos acreditativos 
dos seus gastos de dietas e pernoctas 
nin tampouco motivalos debido a unha 
resolución do anterior presidente. 

Esta decisión do Goberno do PP, pro-
bablemente única en todas as admi-
nistracións públicas, permitíalles aos 
traballadores simplemente pasar ao 
cobro un simple listado de supostos 
gastos que non podía ser contrastado.  
“A denuncia da inactividade do parque 
documentalmente non correspondía 
coa realidade, pero fixo saltar a sos-
peita de que as dietas e o quilometra-
xe eran un complemento salarial, algo 
que semellaba bastante lóxico dado 
que só traballan dentro da provincia, 

onde dificilmente fan falta pernoctas, 
ou cando menos nas cantidades que 
se cobraban. Decidimos cortar iso de 
raíz e só pagar aquilo que estivese 
documentado. Nese momento con-
vocouse a folga”, subliñou Mosquera.

O vicepresidente destaca que a evi-
dencia de que as dietas eran un 
complemento salarial “por ser o brazo 
armado do PP” confírmase polo pro-
pio sindicato CC OO cando se organi-
za un paro co único motivo, segundo 
o documento oficial da convocatoria 
de folga, de forzar “un acordo sobre 
determinados conceptos retributivos 
e condicións de prestación do servizo 
do persoal do Parque de Maquinaria”. 
En canto ás características da folga, 
Mosquera tamén sinalou que se trata 
dun paro “mini”, posto que unicamen-
te deixan de traballar media hora á 
semana todos os venres: a súa xorna-
da laboral finaliza ás 12.30 horas e a 
folga é de 12.00 a 15.00 horas.

Custes para a Deputación
Os traballadores do parque de maqui-
naria da Deputación son todos do 
grupo C, unha parte do grupo C1 (con 
título de Bacharelato ou equivalente) 
e C2 (título de ESO ou equivalen-
te). No exercicio de 2015 o soldo 
maior, cunha categoría de técnico 
auxiliar de maquinaria (C1), costoulle á 
Deputación 77.667,81 euros. O sala-
rio total chegaba aos 63.214 euros, 

dos que 12.453 (máis de 1.000 euros 
mensuais) foron dietas ou quilómetros 
que, ademais de non estar xustifi-
cados grazas a que así o permitía 
unha resolución presidencial do ante-
rior Goberno provincial, non tributan e, 
por tanto, que o traballador ingresou 
na súa totalidade.  Estas retribucións 
están moi por riba da inmensa maioría 
dos funcionarios do grupo A, sean 
médicos, profesores, arquitectos, 
enxeñeiros...

Os demais traballadores do parque 
da mesma categoría (C1) sexan ope-
radores de máquinas, condutores de 
camión, de turismos ou similares, tive-
ron un custe medio para a Deputación 
no exercicio de 2015 de 49.010 euros 
(incluíndo a cuota patronal), e uns 
salarios medios de 40.268 euros, dos 
que 7.411 eran dietas ou quilóme-
tros. Este soldo é superior a grande 
parte dos funcionarios do grupo A1, 
á práctica totalidade dos grupos A2 e 
B noutras administracións, e arredor 
de 7.000 euros ao ano superior aos 
funcionarios do grupo C1 do mesmo 
grupo dentro da Deputación. 

Cabe sinalar tamén que as variacións 
salariais entre os diversos funcionarios 
do parque son “sorprendentemente 
baixas”, xa que as nóminas están 
entre 37.000 e 43.000 euros ano a 
pesares das diferentes antigüidades e 
funcións. Constátase así que as dietas 
eran usadas para igualar os ingresos 
entre os traballadores. 

“Facendo as contas o resultado é 
que os traballadores durmían fóra da 
casa unha media de 100 días ao ano, 
o que perturba gravemente a saúde 
dos traballadores, conleva problemas 
familiares e incluso económicos se, 
como din, tiñan que adiantar os car-
tos. Entendemos que esas pernoctas 
deberían  ser motivo de ataque sindi-
cal e resulta que é ao contrario”, ironi-
zou Mosquera. O vicepresidente expli-
cou que as dietas desproporcionadas 
sen xustificar se deben a  que os 
traballadores dependían directamente 
da Presidencia co anterior goberno do 
PP, que supostamente lles ordenaba 
traballos de 14 e 16 horas en épocas 
electorais para sacar rendemento polí-
tico, e a cambio concedía os pagos 

A Deputación non vai seguir tolerando unha situación 
de manifesta irregularidade no parque de maquinaria
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A bici protagonista da mobilidade urbana

PONTEVEDRRA

O Concello retomou as actividades 
de fomento do uso da bicliceta na 
cidade tanto como medio de trans-
porte como para uso recriativo e de-
portivo. O concelleiro de Mobilidade, 
Luís Bará presentou as actividades do 
programa acompañado do colectivo 
Pedaladas, así como a Asociación de 
enfermos de crohn e colitis ulcerosa 
e tamén da Asociación Amencer, que 
participarán activamente na máis sim-
bólica das actividades programadas, 
a pedalada urbana.

A pedalada tivo lugar o domingo, 24 
de abril a partir das 11.30 horas, con 
saída e chegada do Paseo de Monte-
ro Ríos. Foi un percorrido urbano, cun 
percorrido aproximado de 9 quilóme-
tros. 

Tamén está previsto o ciclo de cinema 
e bicicleta que proxectará un docu-
mental sobre unha viaxe en bicicleta 
desde Portugal a China.

Tamén haberá dúas cintas de humor: 
unha de Jaques Tati, francesa, obra 
maestra do cinema cómico do ab-
surdo europeo e outra de Tim Burton, 
comedia americana sobre o roubo 
dunha bicicleta.

As proxeccións que terán lugar as se-
guintes: 

• Xoves 28 de abril ás 20 horas 
na Casa da Luz. Días de Fiesta 
de Jacques Tati. Comedia costum-
brista sobre a vida dun carteiro. 

• Xoves 5 de maio ás 20 horas 
na Casa da Luz. As aventuras 
de Pee-Wee de Tim Burton. 

• Xoves 12 de maio ás 20 h na 
Casa da Luz. A terre a bicyclette 
de Andoni Rodelgo. Documental 
sobre unha viaxe de Portugal a 
China dunha parella portuguesa. 

• A última das actividades progra-
madas é unha charla coloquio 
sobre seguridade viaria para ci-
clistas en vías interurbanas. Será 
o vindeiro xoves, 28 de abril, 
ás 18.00 horas na Casa das 
Campás. Participarán: Álvaro 
Pino, exciclista; Marcos Serrano, 
exciclista; Juan José López, xefe 
de destacamento da Garda Civil 
de Tráfico; Daniel Macenlle, inten-
dente principal da Policía Local 
de Pontevedra; Juan Carlos Mu-
ñiz, presidente da Federación ga-
lega de ciclismo. Presenta e mo-
dera o xornalista Ricardo Mella.

A folga do 13 de abril convocada por 
Erguer. Estudantes da Galiza foi un 
éxito nas 18 mobilizacións que houbo 
en todo o país, mostrando a forza que 
ten esta organización con un par de 
meses de vida para mobilizar ao es-
tudantado.

Pontevedra quedou durante un día 
sen alumn@s nas aulas, paralizando o 
ensino. Con datos como o do institu-
to Torrente Ballester onde asistiron 29 
persoas de máis de 600, compre que 
o movemento estudantil reestruturado 
traballe coa cabeza erguida por saber 
que está a facer ben o traballo, ache-
gando ao estudantado galego a unha 
visión de que a solución pasa pola so-
beranía nacional do noso povo.

En Pontevedra conseguiuse chegar a 
un número de persoas que había tem-
po que non conseguía o movemento 
estudantil. Ademais sendo Erguer a 
única organización convocante na 
cidade e nas vilas da comarca deuse 
unha imaxe renovada e máis forte do 
movemento estudantil nacionalista.

As diversas mobilizacións que houbo 
en todo o país abren a porta a unha 
nova etapa no movemento estudantil, 
sendo difícil de recordar un estudanta-
do nacionalista tan unido e organiza-
do, e coa aspiración a ter unha orga-
nización con implantación en cada un 
dos centros do país.

Esta situación é moi beneficiosa para 
o movemento estudantil e a defensa 

dos intereses do estudantado, mais 
non só iso, xa que isto supón un avan-
ce histórico cara a reorganización do 
nacionalismo galego sumando forzas 
para construírmos a República Galega 
que arelamos.

A folga do ensino baleirou as aulas e encheu as rúas
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A situación de abandono e deterio-
ro do antigo cuartel da garda civil da 
rua Casimiro Gómez preocupa moito 
á veciñanza e ao goberno municipal. 

O concelleiro de medio ambiente ur-
bano, Luís Bará, reuniuse a semana 
pasada coa directiva da nova aso-
ciación veciñal da Eiriña para tratar 

sobre diversas melloras no barrio e 
estudar un conxunto de actuacións 
relacionadas co estado do antigo 
cuartel.

Na xuntanza tratouse sobre a previ-
sión do goberno municipal de aco-
meter no ano 2017 a reforma da rúa 
Lourreiro Crespo entre a praza do 

hospital e a rúa 12 de novembro. 
Esta actuación terá tres ámbitos di-
ferenciados.

Toda a actuación vai permtir tamén 
a renovación dos servizos de abas-
tecemento de auga, saneamento e 
demais redes de abastecemento de 
enerxía e telecomunicacións.

O goberno municipal propón novos usos 
para o antigo cuartel da Guarda Civil

O concelleiro responsábel de mo-
bilidade e obras urbanas presen-
toulle aos representantes veciñais 
diversas propostas en relación co 
espazo do antigo cuartel, que na 
actualidade presenta unha imaxe 
moi negativa, con problemas de 
salubridade, deterioro e inseguri-
dade.

A curto prazo, prevese desenvolver 
unha campaña para reclamar unha 
actuación urxente de conservación 
e limpeza do edificio e dos terros 
circundantes. Por parte da asocia-
ción veciñal recollerense sinaturas 
que se entregarán na subdelega-
ción do goberno de Pontevedra.

A medio prazo, o goberno munici-
pal considera que a mellor solución 
para este espazo sería a constru-
ción nel da nova sede da policía lo-
cal, que podería dispoñer así dun-

ha ampla zona de estacionamento 
e uns mellores accesos. 

Esta proposta non conlevaría a ne-
cesidade de modificar o plan nin a 
recualificación do terreo, xa que se 

mantería o seu uso como equipa-
mento público. Ao mesmo tempo, 
a administración do Estado pode-
ría poñer no mercado o edificio da 
Policía en Joaquión Costa, que xa 
ten condición de residencial.

Novos usos para o antigo cuartel da Garda Civil

Ámbito 1: Espazo de preferencia 
peonil coa ampliación da praza 
do hospital até a rúa Antón Fra-
guas

Ámbito 2: desde Antón Fraguas 
e Casimiro Gómez con un carril 
de circulación, estacionamento 
nun lado, beirarrúas amplas e 
novo mobiliario urbano, alumea-
do e arborado.

Ámbito 3: entre Casimiro Gómez 
e 12 de novembro, que manterá 
o dobre sentido de circulación e 
no que se construirán novas bei-
rarrúas máis amplas e se reno-
vará tamén o mobiliario urbano.
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Bo dia compañeiras e compañeiros!

É un orgullo poder falar hoxe aquí, 
neste acto do proceso Adiante no cal 
continuamos a afortalar este proxecto 
nacionalista contruido entre todas, no 
que a mocidade xogamos un papel 
fundamental. 

Non é casual que o primeiro dos 
encontros programados para facer 
por todo o país fose coas mozas e 
mozos de Pontevedra. Nel puidose ver 
a verdadeira implicación da mocidade; 
falamos da necesidade de rachar 
cos tópicos, como o de unha Galiza 
submisa, e debatimos cómo nos vemos 
nós, coma mozas e mozos galegos, 
estudantes e loitadoras, que esiximos 
un futuro na nosa terra. Non somos 
mozas resignadas nen acomodadas, 
somos as que erguemos a voz polo 
noso país. 

Todas nós loitamos cada dia por mudar 
este sistema; e demostrámolo na 
última folga estudantil, que hai un par 
de semanas encheu as ruas da Galiza. 
Todo o traballo que realizamos en 
Erguer, a nova organización estudantil 
nacionalista, tivo a sua recompensa. 

Teño 18 anos e estou na procura dun 
futuro digno, pero quero que ese futuro 
sexa na miña nación. Non quero ter 
que emigrar como tiveron que facer 
meus avós.

Por iso me acheguei ao nacionalismo. 
A Galiza Nova, como ferramenta para 
aprender e combater , e ao BNG 
porque é a forza que me defende. 
Só con políticas feitas dende aquí, 
poderemos rachar coa dependencia e 
acadar un futuro digno na nosa terra. 

Ao sistema non lle gusta que digamos 
o que pensamos, reprime e silencia 
todo o que saia do guión establecido 
por el. Por exemplo, queren unha 
imaxe da nosa Rosalía como chorona 
e baleira de discurso político. E cando 
reivindicamos a nosa poeta nacional 
e a súa faceta loitadora: Silénciannos 
e reprímennos! O goberno español 
acaba de multar a dous compañeiros 
de Galiza Nova de Pontevedra por 
realizar un mursl co lema “Pobre Galiza 
non debes chamarte nunca española” E 
eses que nos reprimen nos decímoslles 
que non nos van calar! 

Galiza Nova e o BNG seguiremos a 
construir un futuro de liberdade. O 
Bloque Nacionalista Galego é para min 
un referente político, e estou segura 
de que con moito traballo e cunha 
dirección clara, serao tamén para a 
maioria de mozos e mozas deste país. 

Fronte a actual situación non 
quedaremos paradas. Sigamos o 
exemplo dos nosos compatriotas os 
Mártires de Carral, que se sublevaron 

hai 150 anos contra o poder. Sexamos 
coma os nosos irmáns os portugueses 
que na revolución do 25 de Abril loitaron 
pola liberdade do pobo. ¡Poñamos un 
cravo no canón de todas as armas 
coas que o sistema nos agride!

Adiante co BNG! Viva Galiza Ceibe!

Intervención de Zeltia Pino no Encontro Nacional

A continuación reproducimos as intervencións dos nosos compañeiros Zeltia Pino e Miguel Anxo Fernández Lores 
no encontro nacional aberto celebrado en Pontevedra o 24 de abril. No vindeiro número faremos o própio cos de 
Ramón Regueira e a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón
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Encárganme a min que vos de a ben-
vida a Pontevedra e que relacione a 
actuación do BNG na Boa Vila co pro-
ceso actual do BNG.

Nós temos fé no noso pobo, nós ti-
vemos fe en Pontevedra a pesares da 
súa apariencia de ser unha sociedade 
antigalega e dereitosa. Tivemos fe, 
moita fe, como temos que ter fe, moi-
ta fe no pobo galego, por máis que as 
actuais apariencias sexan moi preocu-
pantes e absorbidas polas progresías 
madrileñas.

En Pontevedra, o BNG tivo proxecto 
propio e decisión de póñelo en mar-
cha, facendo ouvidos xordos a cantos 
de sereas que nos prometían vidas 
políticas máis sosegadas se nos do-
mesticabamos e nos asimilabamos ao 
politicamente correcto. Oferecémoslle 
ao pobo de Pontevedra un proxecto 
común e, contra vento e maré, levá-
molo adiante.

O BNG ten que ter un proxecto propio 
para Galiza, un proxecto común para 
os que teñen fe e lle queren á nosa 
nación, marcando un rumbo certo 
do que non podemos desviarnos por 
máis sutís e encantadores cantos de 
serea que cheguen aos nosos ouvi-
dos. 

Un proxecto para o noso pobo, para 
todo o noso pobo, non  para os su-
postos “progres” aos que ben carac-
terizaba o grande Silvio Rodríguez “la 
rabia tengo pero no me mojo, la rabia 
tengo pero solo me enojo”. Un proxec-
to para os que verdade queren mo-
llarse e traballar por este país, sexan 
asalariados, autónomos, pequenos e 
medianos empresarios, labregos, ma-
riñeiros, profisionais. 

En Pontevedra tivemos confianza nas 
nosas posibilidades, non nos cremos 
mellores que ninguén pero tampouco 
inferiores. Aprendemos de todos os 
lados pero fixemos un proxecto pro-
pio, único, adaptado ás nosas posibi-
lidades; non necesitamos santóns nin 
oráculos, dos que, por certo, tiñamos 
abundancia na nosa cidade, mais con 
intereses bastante diferentes aos do 
noso proxecto. Traballo, confianza e 
decisión foron suficientes.

Os galegos e galegas somos quen de 
convertirnos en punteiros nos campos 
nos que temos posibilidades de tra-
ballar: sexa na carreira espacial, nos 
modelos urbanos, na reintrodución do 
aceite de oliva, no cultivo da camelia, 
na economía circular co aproveita-
mento dos resíduos da acuicultura ou 
en calquera outro campo.

O BNG ten que ofrecer ese proxecto 
colectivo de futuro no que poidamos 
canalizar esa sabedoría e capacidade, 
transmitindo confianza no noso país. 
O pobo galego non precisa meigas nin 
profetas; precisa un proxecto común 
no que poder canalizar as súas ener-
xías.

En Pontevedra decímoslle ao pobo a 
verdade. Non lle prometemos que a 
administración pública vai resolver to-
dos os problemas; non sería críbel e 
ninguén picaría. O pobo é moito máis 
intelixente do que se poida entrever. 
Hai que dicirlle a verdade.

E nesta verdade entra alertalo de onde 
veñen os perigos para o noso presen-
te e futuro. Cando advertimos, contra 
vento e maré, de que os perigos viñan 
do Mercado Común, encetamos o 
despegue. Se o perigo viña do PSOE 
coas reconversións, había que dicilo 
claro, e dixémolo.

Se o perigo está nas forzas de ámbito 
estatal e os seus satélites, sexan da 
dereita ou da esquerda, hai que dicilo. 
Deixémonos de eufemismos. de acep-
tar como forzas ou persoas naciona-
listas as que teñen o mesmo compor-
tamento político que tiveron no seu 
dia Pepe Cuiña ou Ceferino Dáz, de 

Intervención de Miguel Anxo Fdez. Lores
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facer frontes comúns co españolismo 
negador de Galiza para derrubar ao 
PP, como se substituíndo ao nefasto 
PP pola igualmente nefasta esquerda 
española Galiza fose a salvarse, ou 
de falar da Unión Europea neoliberal, 
dando por suposto que a UE pode ser 
outra cousa diferente.

Teñamos fe no noso pobo, digámoslle 
as cousas claras, aínda que teñamos 
que ferir algunha delicada sensibili-
dade. Facernos entender polo noso 
pobo é o máis importante para chegar 
a novos sectores, para superar diná-
micas viciadas, para abrir as portas e 

ventilar tanto equilibrio interno, tanto 
confusionismo, que nos imposibilitou 
falarlle claro ao noso pobo. Como nos 
ía a entender se non lle falábamos cla-
ro?

En Pontevedra o BNG tivo fe no noso 
pobo e o noso pobo tivo fé en nós.

Teñamos fe no pobo galego, e con 
proxecto, clareza, intelixencia, ilusión e 
decisión, o noso pobo máis cedo que 
tarde terá fe en nós, no BNG.

Se asi o facemos, son profundamente 
optimista sobre o futuro do BNG.

1º de maio: Galiza soberanía e futuro
Neste 1º de maio, o sindicalismo naciona-
lista maniéstase ás 12 da mañá dende a 
praza da Ferraría para exixir a derrogación 
das contrarreformas laborais que levaron 
adiante primeiro o PSOE e posteriormente, 
con máis intensidade, o PP. Contrarrefor-
mas que foron impostas so pretexto de que 
a entrada na crise tiña que ver coas rixide-
ces do mercado laboral e que era necesa-
rio rematar con elas para saír da mesma.

Estas reformas deron pé a toda unha serie 
de medidas que no fondo o que perseguían 
era a precarización xeneralizada das con-
dicións laborais e unha caída tamén xe-
neralizada dos salarios. Buscaban ir cara 
un modelo de relacións laborais cada vez 
máis individualizado, prexudicando clara-
mente á clase traballadora, na medida en 
que así se debilitaron tanto as súas condi-
cións laborais como a súa capacidade de 
resposta fronte a patronal.

Supuxeron a flexibilidade na contratación; 
a modificación substancial das condicións 
de traballo; facilitar o despedimento tanto 
de carácter individual como colectivo; fa-
cilitar ás empresas o incumprimento dos 
convenios e mesmo facilitar que moitos 
deses convenios acaben caendo se non se 
negocien, como está a pasar agora, ao su-
primir a ultraactividade.

Toda unha serie de medidas que provoca-
ron unha caída moi importante dos sala-
rios, o incremento da precariedade laboral, 
da contratación a  tempo parcial e unha 
“fraude enorme” porque “moitos dos con-
tratos a tempo parcial son en realidade 
contratos a xornada completa porque se 
obriga a traballadoras e traballadores a fa-
cer xornada completa cando teñen asinado 
un contrato por media xornada e mesmo 
por menos.

Estas contrarreformas levaron, non só á 
precarización das condicións laborais, se-
nón tamén a deixar á clase traballadora en 
moito peores condicións para responder a 
calquera tipo de recorte nos nosos dereitos.

Lei Mordaza

Xunto a isto, a CIG demanda tamén a de-
rrogación da Lei Mordaza, un instrumento 
para reprimir de forma directa, sen ter que 
chegar aos xulgados, calquera mobiliza-
ción social. Trátase dunha lei enormemente 
arbitraria e discriminatoria, que calquera 
goberno pode aplicar para, de inmediato, 
reprimir e castigar a aquelas organiza-
cións sociais que promovan a mobilización 
social.

Políticas da UE e situación das 
persoas refuxiadas

A terceira das reivindicacións da CIG neste 
Primeiro de Maio ten que ver coa UE, que 
está a promover recortes en materia de de-
reitos laborais e sociais”.

Xunto a isto a CIG quere incidir tamén no 
tratamento que se está dando ás persoas  
refuxiadas cun comportamento inhuma-
no, denunciando a hipocrisía de preten-
der presentarse como unha UE defensora 
dos dereitos humanos cando logo se lles 
impoñen enormes restricións ás persoas 

que chegan como refuxiadas fuxindo de 
guerras provocadas por conflitos de inte-
reses xeoestratéxicos da UE que, en non 
poucas ocasións, obedecen a intereses de 
multinacionais en Oriente Medio, no Norte 
de África e noutras partes do mundo. Isto 
demostra que se está construíndo unha 
Europa profundamente antisocial e inhu-
mana que está pensada en función dos in-
tereses do capital financeiro europeo e non 
dos intereses dos pobos e das persoas que 
a conformamos.

Soberanía nacional

No caso de Galiza, a explotación de clase 
que sufre a clase traballadora vese agrava-
da pola explotación que padecemos como 
nación, e que se pon de manifesto no espo-
lio ao que estamos sometidos permanente-
mente da nosa enerxía, do noso aforro, das 
nosas materias primas, do noso excedente 
económico, da nosa man de obra condeada 
á emigración, e na falta de soberanía políti-
ca para podermos decidir por nós mesmos 
aquelas políticas laborais, sociais, indus-
triais ou económica que como pobo nos 
interesan e que sexan garantes dun des-
envolvemento social xusto e sustentábel a 
todos os niveis.

A garantía, pois, de que poidamos vivir nun 
país libre, democrático, xusto e igualitario 
vai depender da capcidade que teñamos as 
galegas e os galegos para tirar abaixo este 
sistema inhumano e opresor, e facer reali-
dade un modelo económico e social no que 
a economía, a cultura, os medios de comu-
nicación e as institucións estean goberna-
das por e ao servizo do pobo traballador, e 
onde as relacións sociais estean baseadas 
na cooperación e a solidariedade.
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As compañeiras e com-
pañeiros de Poio come-
zan unha nova etapa coa 
renovación do Consello 
Local do BNG ao mes-
mo tempo que, no Con-
cello, o alcalde, Lucia-
no Sobral, reordeou as 
competencias do gober-
no para avanzar no man-
dato con novos folgos.

Ambas as dúas renova-
cións coinciden no tem-
po e teñen que server 
para o relanzamento do proxecto nacionalista no concello e en 
toda a bisbarra. Nese sentido, tanto o responsábel local recén 
elixido, Xosé Luís Martínez, como a vicerresponsábel, Marga 
Caldas, fixeron fincapé en que o Bloque da localidade ten os 
deberes internos feitos e “agora podemos adicarnos en corpo 
e alma ao realmente importante: construirmos dende o BNG a 
alternativa nacionalista que precisa Galiza”.

Nesa mesma liña están os obxectivos que se fixa o novo Conse-
llo Local e que son principalmente dous. Dunha banda o xa ci-
tado de ter a organización engraxada para afrontar os procesos 
electorais e, da outra, “prestar a máxima atención ás necesida-
des das veciñas e veciños de Poio para darlles resposta dende 
a perspectiva do nacionalismo, que é a que prioriza os seus 
intereses por enriba de ningunha outra consideración”.

O novo goberno local
Do mesmo xeito que o Consello Local, tamén se reorganiza o 
goberno de Poio para afrontar mellor as responsabilidades que 
veñen de fronte.

De todas as novidades, o máis destacado é que Xulio Barreiro 
asume a portavocía porque vive na comarca e vai poder facer 
fronte a isto mellor que a persoa que o levaba antes que xa tiña 
fixada a súa residencia en Santiago e, en consecuencia, perdía 
parte da axilidade que dá o contacto diario coa realidade muni-
cipal.

O outro cambio destacado é o da Concellaría de Cultura, que vai 
para a compañeira Lidia Salgueiro, unha muller con experiencia 
no traballo do concello. Debemos destacar o feito de quese esta 
área sempre é importante, este ano moito máis por celebrarse 
o Ano Castelao e o Centenario das Irmandades da Fala. Xa que 
logo, o alcalde tomou a decisión de pór a política cultural nunha 
persoa con dedicación profesional.

Outros cambios van na mesma liña, pois Marga Caldas asu-
me tamén educación, que se complementa perfectamente cos 
deportes que xa xestionaba con grande éxito e Xosé Lodeiro 
engade Sanidade á súa área.

“Temos o convencemento de que puxemos ás mellores compa-
ñeiras e compañeiros nos postos que mellor lles acaían e que 
Poio vai ter o goberno que se merece”, declarou o alcalde Nito 
Sobral.

A ilusión de mellorar a vida da veciñanza

Estes días, tamén en Poio, asistimos a un 
caso triste de transfuguismo político da peor 
caste: Silvia Díaz traizoou a confianza que o 
BNG puxera nela, traizoou ás compañeiras e 
compañeiros do goberno, aos veciños e veci-
ñas de Poio que votaron ao BNG e deulle ás 
costas ao nacionalismo.

Neste boletín limitarémonos aos feitos obxec-
tivos e, a respecto dela, desgrazadamente, 
só se podía agardar que tentase facer todo 
o dano posíbel ao proxecto nacionalista: por 
iso non entregou a acta de concelleira e por 
iso fixo esas declaracións que poñen en tea 
de xuizo un principio irrenunciábel, a autorga-
nización do pobo galego.

Non hai máis que dicer. Unha persoa decen-
te que perde a confianza no proxecto, mar-
cha para casa e respecta a democracia, non 
como fixo Silvia Díaz, quedando cunha acta 
que lle correspondía á organización, como ela 
mesma acreditou cando aceitou formar parte 
da candidatura do BNG ás municipais.

E, a respecto das compañeiras e compañei-
ros do BNG de Poio, co alcalde Sobral á ca-
beza, só queda felicitalos pola elegancia coa 
que trataron este feo asunto: ninguén poderá 
atopar unha mala palabra ou unha reacción 
fóra de ton.

A falta de ética e dignidade 
política de Silvia Díaz

   Consello Local
• Xosé Luís Martínez, responsábel local
• Marga Caldas, vice-responsábel
• Xulio Barreiro
• Lidia Salgueiro
• Xaquín Agulla
• María Pousada
• Francisco Acuña
• Xosé Rios
• Luz Senra 
• Luciano Sobral
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No ano 1985 aprobouse o Plan 
sectorial de saneamento da Ría de 
Pontevedra no que se contempla-
ba que Poio vertería as augas resi-
duais de Combarro, San Xoán e San 
Salvador para a EDAR dos Praceres e 
as das parroquias de Samieira e Raxó 
para a EDAR de Pampaido.

Froito deste deseño foron as obras do 
emisario submarino de Raxó e do pre-
tratamento de Pampaido,  executadas 
a partir de 1990. 

En 2003 apróbase un novo Plan sec-
torial de saneamento que no caso 
de Poio non modifica o aprobado en 
1985, e co mesmo deseño execútan-
se as obras do Saneamento integral 
do Concello de Poio, que dan servizo 
ao 95% da poboación do municipio. 

Este Plan sectorial, que aínda está en 
vigor, fala con total nitidez nas páxinas 
29, 35, 36, 37, 38, 39 e 48 da depu-
radora de Raxó, situando a mesma en 
Pampaido e dando servizo aos conce-
llos de Poio e Sanxenxo.

Este deseño foi asumido cando menos 
até marzo de 2010 tendo en conta a 
contestación dada á pregunta formu-
lada polo BNG no Parlamento Galego.

En novembro de 2013, noutra pregun-
ta formulada no Parlamento, o proxec-
to redactado en 2010 xa non era 
válido e anúnciase que se carece de 
terreos para ubicar a EDAR. Ninguén 
dá explicacións sobre os motivos que 
din ser de carácter técnico. Non obs-
tante, o proxecto redactado estaba 
perfectamente deseñado, e dado que 
ía practicamente soterrado, tiña un 
impacto mínimo. Ninguén o dixo pero 
non sería desacertado pensar que os 
promotores dos solos urbanizables de 
Sanxenxo situados entre Pampaido e 
Areas, tiveron moito que ver nos “pro-
blemas técnicos” do proxecto.

En calquera caso, a Xunta de Galiza 
como alternativa a este deseño pla-
nificado décadas antes por eles mes-
mos, busca unha nova ubicación no 
Laño, sen planificación de ningún tipo 
e obviando o Plan sectorial de sanea-
mento. 

No seu momento o Concello de Poio 
advertíu que unha instalación preto da 
praia ía contar coa oposición veciñal. 
De nada valeron estas advertencias 
até que en xullo de 2012, o Pleno 
do Concello de Poio rexeitou a ini-
ciativa do BNG, e por unanimidade, 
esta ubicación. Neste mesmo acordo, 
solicitábase de Augas de Galicia que 
se estudasen outras alternativas para 
situar a EDAR dado que o Plan sec-
torial de saneamento parecía non ter 
validez e as infraestruturas de sanea-
mento en funcionamento podían verse 
afectadas pola nova ubicación, sen 
ter en conta os custes de execución 
da obra ou de mantemento da EDAR.

Dende 2012 despois de varias reu-
nións que non serviron para concretar 
nada, en outubro de 2012 anuncia-
se polo Consellería a licitación dun 
novo Plan de saneamento da ría de 
Pontevedra. A día de hoxe, descoñe-
cemos cales son os resultados dos 
estudios realizados, se van a cambiar 
o actual deseño do saneamento en 
Poio ou de cal vai ser o novo.

Mentres tanto, o sector marisqueiro 
e bateeiro sofre as consecuencias da 
falla de depuración das augas resi-
duais da Ría de Pontevedra. 

Se vemos a cronoloxía dos anuncios 
realizados nos últimos 30 anos en rela-
ción coa EDAR de Pampaido, parecen 
realizados coa intención de retrasar a 
súa execución. Sempre se anuncia a 
execución das obras para a continua-
ción topar cun problema que retrasa 
cinco anos unha nova solución a que 
enseguida poñen outro problema. 

Compre lembrar que a  “EDAR de 
Raxó (Sanxenxo e Poio)”, está incluida 
no “Protocolo xeral entre o Ministerio 
de Medio Ambiente e Medio Rural e 
Marino e a Xunta de Galicia, polo que 
se fixa marco xeral de colaboración no 
ámbito do saneameniento e a depura-
ción” asinado o 2 de febreiro de 2009.

Asemade, a EDAR de Pampaido por 
tratarse dunha infraestruturaque afec-
ta a dous concellos, deberíase tratar 
como un proxecto sectorial de inci-
dencia supramunicipal co cal se evita-
ría unha tramitación moito máis longa 
por carecer o PXOM do solo de equi-
pamento debidamente cualificado.

En calquera caso a disposición dos 
terreos para a construción da EDAR 
que o PP de Poio nos solicita deberían 
adecuarse as restricións que a Xunta 
de Galicia considere como insalvables 
para poder considerarse como validos 
para o fin a que deben destinarse. 

Tendo en conta a orografía do 
Concello de Poio e súa disposición 
na Ría de Pontevedra, sería adecuado 
que nos indicasen a altitude máxima 
que sobre o nivel do mar se podería 
situar a EDAR. 

Asemade, tendo en conta que a EDAR 
deberá dotarse dun emisario subma-
rino que saque fóra dos polígonos 
marisqueiros os residuos tratados, 
sería prudente saber en zonas de Poio 
sería inasumible esta ubicación.

E, por último, lembrar que o sanea-
mento das rías é competencia 
EXCLUSIVA da Xunta de Galiza, por 
un acordo do Parlamento Galego 
impulsado polo PP.

O saneamento en Poio: 
claves para comprendermos a situación actual

POIO
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O correlingua encherá o 2 de 
maio as rúas de Pontevedra con 
máis de 1000 nenos e nenas

PONTEVEDRA/SOUTOMAIOR/CALDAS/PONTE CALDELAS

A asemblea local do BNG en Soutomaior ven de 
reelexir por unanimidade a Diego Moreira e Olalla 
Obelleiro como responsábel e vice-responsábel res-
pectivamente nunha localidade na que o BNG ten 
unha forte implantación e unha grande iniciativa 
política. Diego e Olalla aúnan mocidade, preparación 
e capacidade política, e son todo unha garantía de 
eficacia para unha organización que está a medrar 
significativamente nos últimos tempos.

Asemblea Aberta o 6 de maio
O vindeiro venres 6 de maio terá lugar unha Asemblea 
Aberta do proceso adiante, que contará coa participa-
ción da portavoz nacional, Ana Pontón

Diego Moreira e Olalla Obelleiro 
reelexidos á fronte do BNG en 
Soutomaior

Pontevedra estreará este ano as carreiras do 
Correlingua cunha cita o vindeiro 2 de maio. A carreira 
pola lingua que este ano ten por lema “O galego está 
en nós” está organizada pola Mesa pola Normalización 
Lingüística, AS-PG e CIG Ensino, e conta coa cola-
boración do Concello de Pontevedra, entre outras 
administracións.

Participarán 1.097 rapaces de centros de ensino do 
concello e da comarca e comezará ás 10:45 h.

Centos de veciños de Caldas de Reis están a reci-
bir estes días cartas remitidas dende o Ministerio 
de Facenda para notificarlles que teñen que pagar 
importantes cantidades de diñeiro pola regulariza-
ción catastral das súas propiedades. Esta polémica 
regularización está a ter graves consecuencias no 
concello de Caldas xa que son centos as propie-
dades afectadas e os gastos que implica a regula-
rización son cuantiosos. Só polo feito de regularizar 
unha edificación, os veciños que reciban esa notifi-
cación terán que pagar como mínimo unha taxa de 
60 euros por cada unha das propiedades afectadas 
e a a esa taxa terán que sumarlle en moitos casos os 
custos derivados do IBI e os gastos de tramitación.

Resulta esperpéntico que os mesmos que aproban 
amnistías fiscais para os seus amigos e protagonizan 
numerosos escándalos de corrupción política son os 
que obrigan aos caldenses a tributar por galpóns, 
galiñeiros, e nalgún caso ata pola caseta do can 
como se se tratara de lofts de fín de semana.

No caso de Caldas de Reis a situación é especial-
mente grave, pois foi o propio alcalde Juan Manuel 
Rey o que pediu ao catastro que se iniciase este 
proceso para tapar o burato económico que teñen 
provocado os sucesivos gobernos socialistas e que 
nos últimos anos se veu incrementado pola falta de 
xestión do goberno do PSOE, que fixo perder  ao 
concello cuantiosas axudas para a construcción do 
proxecto das Pozas da Tafona, ademais do caso do 
derrubamento do edificio da rúa Real, ao que segura-
mente haberá que engadir a posterior indemnización 
á empresa promotora. Con este catastrazo o PSOE 
pretende “fritir” a impostos aos caldenses para que 
sexan @s veciñ@s @s que paguen as consecuencias 
da súa ineficacia como equipo de goberno.

As consecuencias para as familias van moito mais 
alá de pagar unha taxa ou de pagar o IBI. Vai afectar 
mesmo nas becas dos nosos fillos, xa que galpóns 
e galiñeiros van computar como propiedades facen-
do crer que as familias do rural caldense son unha 
especie de Amancios Ortegas do rural.

Dada a especial trascendencia do asunto, o BNG 
está a organizar unha Asemblea Aberta para infor-
mar a todol@s veciñ@s e interesad@s no tema, que 
se levará a cabo nos vindeiro días e na que ademais 
de informar aos veciños debateremos diferentes 
alternativas que estamos elaborando para minimizar 
o impacto desta medida abusiva e confiscatoria.

O catastrazo: a última traizón 
do PP e PSOE aos caldenses

Asemblea Aberta 
en Ponte Caldelas-A Lama
Venres 29 ás 20:30 h. na Casa da Cultura 
de Ponte Caldelas



Manifestación ás 12 h. na Ferraría

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

