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Manifesto: Defender a clase 
traballadora non é delito

Se o BLOQUE está, GALIZA está
O sistema intentouno por todos os medios. Co silencio. Coa manipulación. 
Mesmo recurrindo á censura pura e dura. Pero non o conseguirá. Galiza, co 
voso esforzo e a vosa coherencia, seguirá presente no Parlamento Europeo. 

Para defender o noso agro, a nosa pesca, a nosa industria, o noso comercio... 

Para berrar alto e claro que somos unha nación que non se resigna, que 
non claudica, e que loita polos intereses do seu pobo. Sen ataduras. 
Sen dependencias. Con plena liberdade. Como fixemos sempre. Como 
Seguiremos facendo.
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ELECCIONS EUROPEAS

Boa tarde a todas e todos!

Teño 20 anos e son estudante. Levo xa moito tempo vendo 
como destrúen o meu país. Vexo como a políticas desta 
Unión Europea antidemocrática e antisocial, que tamén 
aplican indistintamente PP e PSOE no Estado Español, 
perpetúan a estafa na que levamos vivindo tantos anos. 
Porque non é unha crise, é un roubo! Un roubo unica e 
exclusivamente en beneficio do gran capital!

PP e PSOE non só nos fixeron pagar a débeda dos es-
peculadores facendo aos pobres máis pobres e aos ricos 
máis ricos, senón que tamén aplicaron un recorte brutal 
de dereitos.

As mozas e mozos, estudantes e traballadoras, tamén es-
tamos sufrindo as consecuencias deste brutal ataque por 
parte das forzas dominantes. Somos unha xeración que 
fomos estafados por un sistema que desmantelou a nosa 
economía e condenounos á emigración ou ao paro.

Seguen estafándonos e destruíndonos o futuro, mais o 
señor Rajoy non ten ningún reparo en dicir que estamos 
saíndo adiante, que hai brotes verdes, que o peor xa pa-
sou... Señor Rajoy, non hai recuperación! Non a hai cando 
100.000 mozas e mozos tiveron que marchar de Galiza nos 
últimos 5 anos e 70 fano cada día en busca de oportunida-
des que se lle negan na propia terra.

Temos un 50% de paro xuvenil e este señor ten a cara de 
pedirnos un último esforzo e dicir que xa se ve a luz. O que 
se ve é paro, emigración e precariedade! Coas políticas da 
dereita estamos condenados a coller as maletas e mar-
char! Emigrar non é sinónimo de enriquecemento persoal 
e de instinto aventureiro, como nos queren facer pensar. 
Emigrar é sinónimo de traballos precarios, de frustración! 
Se tanto lles gusta, que emigren eles! As mozas e mozos 
galegos queremos traballar na propia terra!

Ademais, non só botan a xente do país, tamén botan aos 
estudantes do ensino público ou nen sequera lles deixan 

Intervención de Sabela Bará, membro de Galiza Nova no acto central da comarca

A mocidade rebelde !!!

Suprimir calquera axuda comunitaria, directa ou indirecta, a 
espazos relacionados coa tauromaquia

CHAVES DO PROGRAMA ELECTORAL DO BNG
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acceder a el. A realidade da que tanto gosta fuxir o Parti-
do Popular é a dos meus compañeiros deixando de estu-
dar porque non poden pagar a matrícula, porque as taxas 
soben, porque se reducen as bolsas e se endurecen as 
condicións para conseguilas, porque o marabilloso Plan 
Boloña non lles permite compaxinar estudos e traballo.

O seu obxectivo é claro, privatizar o ensino e deixalo só 
o alcance das elites. E nós estamos fartas. Queremos un 
ensino público para todas e todos! Queremos que deixen 
de botar profesores, de ateigar aulas, de aumentar o prezo 
dos libros de texto e do material escolar. Queremos unha 
universidade galega, en galego, de calidade e para todas!

E queremos que nos deixen defendela! Queremos que nos 
deixen loitar polo ensino público e de calidade e non mallen 
en nós ou nos impoñan sancións cada vez que saimos á 
rúa a defender os nosos dereitos. Que teñan ben claro que 
por moito que nos criminalicen por dar resposta ás políti-
cas que nos empobrecen, non imos calar! A súa represión 
non vai conseguir desmobilizarnos!

Queremos que nos deixen defender o noso dereito ao en-
sino e á sanidade pública e o noso dereito a ser libres! As 
mozas vemos como o dereito a vivir en liberdade se nos 
está sendo negado. O Partido Popular aplica unha lexisla-
ción machista, rancia e fascista que non permite decidir ás 
mulleres sobre o noso propio corpo. Mais nós dicimos non 
aos abortos clandestinos, ás mulleres mortas, a condear 
á muller a vida no fogar, á discriminación e a marxinación 
e seguiremos firmes na defensa dos dereitos sexuais e re-
produtivos de todas, da igualdade de oportunidades!

E ante todo isto, ante este panorama de ataques, de es-
tafa, de desigualdades, eu rebélome contra estas políticas 
que destrúen o público, que acaban cos nosos dereitos 
e que queren arrebatarlle o poder ao pobo. Contra estas 
políticas neoliberaIs que non nos deixan producir nin xerar 
emprego e que condenan ás mozas e mozos a marchar 
da nosa terra!

E rebélome co Bloque Nacionalista Galego porque somos 
os que defendemos ao pobo, porque nós somos pobo. 
Somos os que saimos á rúa e nos mobilizamos. O BNG é 
quen está ao lado das estudantes e das mozas e mozos 
que defendemos un futuro na propia terra. E isto non é de 
agora, sempre estivemos aí, do lado das que loitan!

Rebélome tamén co BNG porque cando se trata de defen-
der Galiza, o BNG é a única forza sen ataduras, co corazón 
e a cabeza na nosa xente e no noso país. É a forza que 
defende os intereses do pobo galego!

Estou co BNG e con Ana Miranda porque son os que con-
fían neste país. Confían en que somos quen de saír adian-
te, confían na mocidade deste país. Somos os que non 
nos resignamos!

Hoxe máis que nunca é necesaria unha entrega absoluta a 
Galiza. Eu, a pesar da miña idade, levo moitos anos saíndo 
á rúa en defensa do meu país. Hoxe digo ben alto e claro 
que me entrego á defensa da miña terra. Que as miñas 
ganas de loitar van seguir adiante!

E chamo á mocidade galega a que tamén se rebele. Non 
vos resignedes porque hai futuro no noso país se somos 
quen de loitar por el. As mozas e mozos non podemos re-
nunciar a construir unha Galiza mellor! Non podemos que-
dar na casa esperando a que as cousas cambien porque, 
entón, os especuladores, os corruptos, a dereita seguirán 
destruíndo o que é noso. Non podemos permitir que nun 
futuro alguén nos bote en cara que non fixemos nada. Ante 
o intento de silenciarnos, falemos, que a voz de milleiros de 
mozas e mozos vaia con Ana Miranda a Bruselas. Este 25 
de maio, rebelémonos co voto que de verdade lles doe!

Avante Galiza!

Avante co BNG!

 Defender o recoñecemento político de Galiza como nación

CHAVES DO PROGRAMA ELECTORAL DO BNG
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Cada vez atesoura máis capacidade de decisión unha 
“tecnocracia” [...] que escapa de toda posibilidade de control por 
parte de poderes públicos elixidos democraticamente.

CHAVES DO PROGRAMA ELECTORAL DO BNG

A propaganda oficial de PP e 
PSOE, e incluso de IU, insiste nas 
marabillas de Europa; a Unión 
Europea non se discute, en todo 
caso hai que retocala un pouco.

Hai historias que no Estado Espa-
ñol nunca se contan. Noruega non 
quixo entrar na Unión Europea, os 
cidadáns noruegueses rexeitaron 
tal posibilidade por dous motivos:

Primeiro, para que non decidiran 
por eles sobre a pesca, e segun-
do, porque sabían que o seu dere-
itos e servizos públicos podían ser 
recortados pola Unión Europea e 
non estaban dispostos a que iso 
lles sucedese.

E a Noruega vaille ben, alí non hai 
a chamada “crise”, que non é máis 
que un ataque do grande capital 
transnacional da Unión Europea 
contra as nacións periféricas e as 
clases populares.

Sábese hai moito tempo que a 
Unión Europea non é máis que 
un instrumento do grande capi-
tal, que está feita para que o ca-

pital gañe máis e os traballadores 
perdan dereitos; a Unión Europea 
está feita para reforzar os Estados 
máis poderosos e machacar ás 
nacións periféricas e sen estado 
como Galiza.

Europa, esta Unión Europea, é 
unha institución decadente, cruel, 
inxusta, abusona cos débeis pero 
lambecús dos fortes. 

Alemaña, o que pasa por ser o 
grande estado e a manda mais da 
Unión Europea, permite sen pro-
testar que os ianquis lle espíen e 
fagan escoitas a Merkel. 

Pero Alemaña, que nin protesta 
polas escoitas ianquis, inventa con 
Schoereder os minijobs, e, xunto 
con toda a Unión Europea, ten o 
valor de meter o fuciño en Ucraína 
e apoiar a uns golpistas de extre-
ma dereita.

Como meteron o fuciño no Esta-
do Español e na Galiza. Na Unión 
Europea decidiron que había que 
recortar arredor entre o 30% e o 
35% dos ingresos das clases po-

pulares galegas: traballadores, au-
tónomos, pequenos empresarios, 
funcionarios... para que os capita-
listas gañaran máis. Roubarlle aos 
que menos teñen para engordar 
aos ricos.

Así, sen anestesia. Esta é a panda 
de delincuentes chamada Unión 
Europea. 

No Tratado de adesión á Europa 
quedou selado e asinado que Gali-
za ía a sufrir a desaparición do seu 
sector agrícola, agás o do viño,

Cando eu andaba coas Labregas, 
cando as Labregas servían para 
defender o noso agro, asustaban 
aos labregos con que éramos co-
munistas e lle íamos a quitar as 
vacas; nós tratábamos de defen-
delos, quen lle sacou as vacas foi 
Europa, o Tratado do Estado Es-
pañol, do PSOE con Europa.

O mesmo destino asinaron para a 
pesca; Galiza pasou de ser unha 
potencia mundial na pesca a ser, 
dende xa hai algúns anos, un im-
portador neto de peixe. Non nos 
deixan pescar para despois ven-
dernos o peixe que pescan os que 
antes non o facían.

O naval tamén quedou senten-
ciado e xa non levantaría cabeza 
nunca mais para non competir con 
outros asteleiros.

Agora roubannos a xestión de 
mais da metade do aforro gale-
go, pola vía política, do FROB, 
do PSOE e do PP, para que os 
grandes capitalistas da banca 
poidan gañar mais a conta nosa. 

A UE: unha institución 
decadente,cruel e inxusta

Intervención de Miguel Anxo Fernández Lores no acto central da comarca
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Apoiar a reformulación das relacións internacionais impulsando un 
modelo afastado do imperialismo militante da OTAN. 

CHAVES DO PROGRAMA ELECTORAL DO BNG

E no nacionalismo galego batalla-
mos para evitar este espolio. E non 
lle chegou con roubarnos a xestión 
dos nosos aforros, tamén roubaron 
directamente os aforros co atraco 
das preferentes e subordinadas. E 
o nacionalismo galego, opóndonos 
unha vez mais, a este sistema cruel, 
inxusto e corrupto. 

Que maior inxustiza, crueldade e co-
rrupción que prohibir a Galiza, aos 
galegos e galegas poder vivir do que 
sabían facer. A libre competencia 
para o que lles convén; cando Galiza 
pode competir, prohíbennos produ-
cir con medidas políticas.

Todo isto fíxose sen referendos nin 
consultas, sen dar voz ao pobo gale-
go. Hoxe repíteno, en Madrid deciden 
que o BNG non terá voz nos medios 
públicos nesta Campaña Electoral. 
Esta é a súa democracia; o silencio 
para Galiza e para os que non nos do-
bregamos a esta Unión Europea tan 
antigalega e antidemocrática.  

Tamén vos poderedes lembrar da 
Constitución Europea, herdeira do 
Tratado de Maastrich, na que se re-
collían todos os favores e dereitos 
para o grande capital e ningún para 
as clases populares e, moito menos, 
para Galiza. 

Fracasada polo non do pobo fran-
cés, substituíronna polo Tratado de 
Lisboa, de 13 Decembro de 2007. 
Se os cidadáns non a querían, apró-
bana pola porta de atrás e a tirar 
para diante. Esta é a suposta demo-
cracia europea.

Por que tiñan tanto interese en 
aprobar a Contitución Europea?  a 
pretensión era lanzar unha ofensiva 
política para roubar recursos das 
clases populares e, sobre todo, dos 
estados e nación periféricos como 
Galiza, para destinalos a engordar 
aos estados centrais, e os seus ca-

pitalistas mais importantes.

Non é casualidade que esta ofensiva 
do grande capital e dos estados cen-
trais se iniciase no 2008, unha vez 
tiñan asinado o Tratado de Lisboa.

Non pode haber algo mais corrupto, 
cruel, inxusto e insolidario que pla-
nificar e executar sistematicamente 
unha política de espolio dos secto-
res traballadores e populares, tanto 
directamente como polos recortes 
sociais, para facer mais ricos aos 
que xa o son. Se houbese inferno, 
alí habería que metelos a todos can-
tos son!!.

Non pode haber nada mais corrup-
to, cruel, inxusto e insolidario que 
mandar ao paro, a indixencia, a po-
breza, a unha grande parte da po-
boación e negar todo futuro na súa 
terra aos xoves, que superan o 50% 
de parados e sen perspectivas.

Se xuntamos a corrupción e cruel-
dade fría, distante, antidemocrática 
da Unión Europea coa corrupción 
intrínseca do sistema político espa-
ñol, danos un cóctel explosivo. 

E estou cada vez mais seguro, mais 
reafirmado, de que calquera per-
soa decente ten que oporse, loitar 
contra este sistema intrinsicamente 
corrupto e cruel. E ten que ser anti-
Unión Europea.

Galiza é unha nación potencialmen-
te rica, moi rica que está tremen-
damente empobrecida por non ter 
forzas políticas propias que a defen-
dan. Se seguimos asi, de que van 
a vivir os nosos fillos, de que se vai 
a vivir no futuro? Nacenos herba 
até nas pedras, a herba alimenta 
as vacas, as vacas producen leite e 
carne. Podían vivir moitos miles da 
gandeiria. Pero non nos deixan.

Poderiamos pescar e vivir miles da 
pesca, pero non nos deixan.

Poderíamos fabricar barcos e vivir 
moitos miles, pero non nos deixan.

Poderíamos ter comercios e vivir 
moitos miles, pero obrigan a deixar 
o sector nas grandes multinacionais. 

Hai dúas posibilidades: aceptar o 
sistema Unión Europea/Estado Es-
pañol tal e como está e deixar que 
Galiza siga desangrándose coas 
prohibicións de producir, co paro, 
coa emigración, co avellentamen-
to da poboación, coa desaparición 
dos nosos sinais de identidade, ou 
rebelarse contra este sistema cruel, 
corrupto, inxusto, rebelarse até fa-
celo caer, até tronzalo, e recuperar 
a capacidade de decisión sobre os 
nosos recursos naturais, económi-
cos, produtivos, financieiros.

Ou moi pouco lle queremos a Galiza, 
ou moi pouco nos queremos a nos 
mesmos, ou o único camiño é a loita 
democrática, a rebelión contra o Esta-
do Español e contra a Unión Europea

E a única forza política que defende 
Galiza en todos os lugares, é o BNG

Forza co BNG. Viva Galiza.
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Gravar as transaccións financeiras especulativas
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PROTOCOLO ENTRE A DEPUTACIÓN DE PONTEVE-
DRA E O CONCELLO DE PONTEVEDRA RELATIVO Á 
CONSTRUCIÓN DUNHA PLANTA DE COMPOSTAXE 
 O Presidente da Deputación de Pontevedra e oAlcalde 
do Concello de Pontevedra

EXPOÑEN: 

1.- Que a Deputación de Pontevedra está a pór en mar-
cha un Servizo Intermunicipal de recollida, transporte e 
tratamento de residuos domésticos e xestión dos pun-
tos limpos, que poida dar satisfacción a esta prestación 
obrigatoria para a Administración Local de xeito manco-
munado, con economías de escala e garantindo a pres-
tación uniforme nos Concellos que voluntariamente se 
incorporen, que nestes momentos alcanzan o número 
de 20 cunha xeración estimada de residuos domiciliarios 
e asimilábeis de aproximadamente 34.000 tm por ano. 

2.- Que tanto a Deputación de Pontevedra como o Con-
cello de Pontevedra teñen o máximo interese na poten-
ciación dos aspectos medioambientais da recollida e 
tratamento dos residuos municipais mediante a preven-
ción, a redución, a reutilización e a reciclaxe, e pretenden 
avanzar na mellora de todas estas estratexias, ademais 
de dar un paso mais e cubrir un aspecto do que se ca-
rece na actualidade como é a compostaxe dos residuos 
orgánicos. 

3.- Que sendo a provincia de Pontevedra a de máis den-
sidade de poboación de toda Galiza e, polo tanto, con 
grande xeración de residuos municipais, non existe nin-
gún centro de tratamento na provincia, obrigando así a 
grandes desprazamentos até o Centro de Cerceda. 
4.- Que unha planta de compostaxe, aparte da reutili-
zación (reciclaxe) que supón dos residuos orgánicos, 
necesarios para manter a fertilidade dos solos, utiliza 
estruturantes vexetais, colaborando a dar solución ao 

grave problema do exceso de biomasa dos nosos mon-
tes, favorecedora dos incendios, así como aos restos de 
podas, xardinería pública e privada, algas, etc. 

5.- Que o Concello de Pontevedra ten feito un esforzo 
grande na posta en valor do monte do seu termo mu-
nicipal a través do Plan Monte Vivo, pretendendo dar 
un novo impulso á prevención de incendios forestais 
e ao aproveitamento racional da nosa riqueza forestal, 
obxectivo que comparte a Deputación Provincial. Am-
bas institucións entenden que unha planta de compost 
sería un importante paso adiante na consecución deste 
obxectivo. 

Avanzar nunha xestión das superficies forestais integra-
da no ciclo de tratamento/aproveitamento da materia 
orgánica, é un dos obxectivos deste protocolo; contem-
plase, polo tanto, a posibilidade de utilización do com-
post en certas áreas de monte para evitar a degradación 
dos solos e ordenar e mellorar a produción, tal como o 
estipule a lexislación vixente. 

6.- As obrigas legais, fixadas en diversos textos norma-
tivos, de aproveitamento dos restos orgánicos dos re-
siduos municipais, están moi lonxe de poder cumprirse 
nas datas fixadas de manterse inmóbil a situación actual. 
O obxectivo de compostar, ó menos, o 25% da fracción 
orgánica antes do 2020 non se poderá acadar senón 
se dan xa pasos firmes e decididos nesta dirección. A 
posta en marcha do Servizo Provincial é unha boa opor-
tunidade paraconcretar e  botar a andar medidas que 
avancen na dirección de acadar estes obxectivos. 

7.- Que tanto a Deputación de Pontevedra como o Con-
cello de Pontevedra teñen grande interese na instalación 
dun Centro de Tratamento de residuos municipais cos 
maiores avances e as maiores garantías medio ambien-
tais. Separadamente os volumes e a dispersión de Con-

Ven de asinarse entre o Concello de Pontevedra e a Deputación provincial o protocolo polo que am-
bas administracións promoverán a construción dunha planta comarcal de compostaxe. Un proxecto que 
sempre defendeu o BNG como o máis correcto para o tratamento da materia orgánica, e que agora, por 
vez primeira, acepta o PP.

É un proxecto que nace, ademais, cun amplo apoio social: asociacións ecoloxistas, de mariscadoras, 
comunidades de montes, e as 3 federacións veciñais de Pontevedra que participaron no acto de sinatura 
do convenio. Polo seu interese transcribimos integramente o texto do convenio asinado.

Pontevedra aposta pola compostaxe e logra 
un acordo histórico para o tratamento do lixo
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A etiquetaxe de todos os produtos procedentes do mar debe identificar 
a súa orixe de maneira que se poida identificar a zona específica de 
captura, tanto nos frescos como nas conservas, conxelados e procesados
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cellos adheridos ao Servizo Intermunicipal farían pouco viábel 
unha planta só para os residuos municipais que xestione a 
Deputación e o escaso volume tería as mesmas limitacións 
para o Concello de Pontevedra. 

8.- En aras da viabilidade da nova planta, resulta conveniente 
a colaboración entre Administracións e o tratamento conxunto 
dos residuos do Servizo Intermunicipal e do Concello de Pon-
tevedra. 

En base ao manifestado, acordan a sinatura deste Protocolo 
coas seguintes 

CLAÚSULAS: 

1.- A Deputación de Pontevedra comprométese, no prazo 
máximo de tres meses, a iniciar os trámites administrativos e 
técnicos necesarios para valorar a viabilidade da construción 
e explotación dunha planta de compostaxe na provincia que 
trate residuos orgánicos e restos vexetais. 

2.- Esta planta provincial de tratamento de residuos munici-
pais, de ser o caso, instalarase na ubicación máis axeitada 
tendo en conta parámetros ambientais, redución de despraza-
mentos, dispoñibilidade de monte próximo para a súa limpeza 
e aproveitamento da biomasa, dispoñibilidade de servizos, e 
calquera outra condición que puidera deducirse dun exhaus-
tivo estudio técnico, sendo responsabilidade do Concello de 
Pontevedra por a disposición da Deputación de Pontevedra os 
terreos necesarios para implantar devandita planta así como 
as edificacións anexas que fosen necesarias. 

3.- O Concello de Pontevedra comprométese a enviar a esta 
planta provincial, como mínimo, os residuos orgánicos que se-
parará en orixe, que en ningún caso será inferior ó 25% da 
FORM do concello. A posibilidade de enviar outras fraccións 
queda supeditada ás características técnicas e administrativas 
que resulten do proceso de posta en marcha. 

4.- A Deputación de Pontevedra e o Concello de Pontevedra 
comprométense a colaborar coas Xuntas de Montes e demais 
propietarios para a limpeza, mellora da produtividade, xestión 
dos residuos vexetais, aportacións á planta de compostaxe, 
e utilización do compost, aportando os medios precisos para 
colaborar no bo estado dos montes e na prevención de incen-
dios. Parte dos custes que a integración da xestión do monte 
no ciclo de orgánicos e restos vexetais, na medida do posible, 
serán incorporados aos gastos xerais da planta, na propor-
ción que os estudos técnicos e de viabilidade determinen, e 
en función dos convenios de colaboración que os Órganos de 

Xestión da futura planta, poidan establecer coas diferentes co-
munidades de montes veciñais en man común, que o soliciten.
 
5.- A Deputación de Pontevedra e o Concello de Pontevedra 
colaborarán nas campañas de sensibilización cidadá, tanto 
sobre a importancia da boa separación en orixe para abaratar 
o proceso e acadar unha boa calidade final, como sobre a 
necesidade de aproveitamento da materia orgánica e vexetal 
para mellorar os nosos solos e evitar a súa degradación. 

6.- O Concello de Pontevedra comprométese a aboar as can-
tidades que se fixen na Ordenanza Provincial correspondente, 
elaborada en función da repercusión de custes do Servizo Pro-
vincial de Recollida e Tratamento de residuos municipais, e nos 
términos e prazos que tal Ordenanza determine. 

47.- Crease unha Comisión de Seguimento bilateral con dous 
membros por cada unha das institucións asinantes para o 
seguimento e impulsión de todos os trámites obxecto deste 
Protocolo, especialmente aquelas relativas á posta en funcio-
namento da planta de compost. 

8.- En canto o proceso avance e teña a suficiente concreción 
e, en todo caso, nun prazo máximo de 9 meses, este Proto-
colo, coas determinacións precisas que se deriven da posta 
en marcha do proceso acordado nestas claúsulas, elevarase a 
un Convenio de Adhesión do Concello de Pontevedra á Planta 
Provincial de Xestión e Tratamento de Residuos Municipais, 
onde se concretarán posibles fórmulas de xestión futuras e 
outros aspectos. 

9.- Queda aberta a posibilidade de que outros Concellos poi-
dan incorporarse a este proceso, tanto na fórmula de adhesión 
á recollida e tratamento, como na de adhesión só á de trata-
mento. En todo caso esta posibilidade queda condicionada 
á capacidade da planta, e a correcta separación do FORM e 
resto de fraccions. 

E, como proba de conformidade, asinan o presente PROTO-
COLO, na data e lugar sinalados no encabezamento.



8

Dentro Simposio “Represaliadas 
e resistentes” que nesta segunda 
edición se dedicará á situación da 
escola e as mestras tanto durante 
o golpe militar como durante o fran-
quismo, o Concello de Pontevedra 
homenaxe á que fora directora da 
Escola Normal da Cidade, Ernestina 
Otero Sestelo, unha muller de ideas 
renovadoras que padeceu a repre-
sión franquista.

Natural en Redondela onde naceu 
en 1890, Ernestina Otero foi profe-
sora na Escola Normal (Maxisterio) 
de Pontevedra, centro que chegou 
a dirixir durante a República e que 
impregnou das súas ideas renova-
doras no ámbito pedagóxico. Defen-
deu os dereitos das mulleres, entre 
eles os da formación, e manifestou-
se en 1933 a favor do estatuto de 
autonomía. Entre as numerosas ini-
ciativas levadas a cabo nesta etapa 
compre salientar a organización de 
cursos de reciclaxe para os mestres 
rurais, o fomento da asistencia á es-
cola -con especial atención ás meni-
ñas- prestando o seu  apoio á crea-
ción de novas cantinas escolares na 
provincia, promoción da educación 
de adultos, creación de novas es-
colas, cooperación coas xuntas mu-
nicipais na utilización dos campos 
agrícolas experimentais, dos talleres 
artesanais e industrias relacionadas 
co desenvolvemento do país, ou o 
fomento do estudo e investigación 
das características históricas, xeo-
gráficas e culturais de Galiza.

Despois do golpe de 1936, Ernesti-
na Otero foi suspendida de emprego 
e soldo e no seguinte ano separada 
definitivamente da profesión o que 
a levaría a ter que sobrevivir impar-
tindo aulas particulares. En xuño 
de 1937, vítima das humillacións e 
agresións físicas falece o seu home, 
e dez días máis tarde, o BOE recolle 
a orde pola que é separada definiti-
vamente da súa cátedra.

O único medio de subsistencia, unha 
vez desmantelado o fogar ponteve-
drés e  de volta a Redondela, son as 
pasantías, das que tira cartos para 
manter aos seus, pagar as continuas 
multas que lle impoñen e axudar aos 
presos políticos e as súas familias, 
actividade esta que mantería ate o 
final da súa vida. E mesmo a rebo-
tica familiar convértese nun roupeiro, 
neste caso  para os condenados a 
prisión.

Coa revisión do seu expediente e 
despois de estar suspendida do 
emprego durante dous anos, pasa a 
impartir aulas na Escola Normal de 
Ourense a partir de 1940. Durante 
todo o tempo, Ernestina Otero Ses-
telo desenvolve tamén un importan-
te labor de axuda a fillos e fillas de 
vítimas da represión franquista. Só 
en 1951 puido volver a Pontevedra, 
onde impartiu clases na Escola de 
Maxisterio ata o seu falecemento en 
Redondela en 1956. 

Pontevedra rende agora merecida 
homenaxe a aquela formadora de 
numerosas promocións de mestres 
e mestras galegos, símbolo, en pa-
labras do profesor Herminio Barreiro 
“da emancipación feminina e feminis-
ta da primeira metade do século XX”.        

PONTEVEDRA

A UE continúa a manter o veto sobre o estaleiro de Navantia en Fene 
para este poder dedicarse á construción naval civil

CHAVES DO PROGRAMA ELECTORAL DO BNG

O Concello de Pontevedra renderalle homenaxe o xoves 29 de maio a Ernestina Otero Sestelo, profesora 
da entón Escola Normal de Maxisterio que chegou a dirixir con ideas renovadoras antes do golpe militar 
de xullo do 36. O acto de recoñecemento enmárcarase no simposio “A escola represaliada e resistente” 
que forma parte do proxecto “A memoria das mulleres”.

Pontevedra homenaxea 
á mestra Ernestina Otero Sestelo
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PONTEVEDRA

Reclamar a xestión galega de todos os Fondos Europeos aos que 
Galiza teña dereito

CHAVES DO PROGRAMA ELECTORAL DO BNG

Programa

Xoves 29 de maio (diante do antigo edificio da Escola Normal, no Paseo de Montero Ríos)

20.30 h   Homenaxe a Ernestina Otero Sestelo, profesora e directora da antiga Escola Normal de Maxisterio de 
Pontevedra, diante do antigo edificio da Escola Normal, no Paseo de Montero Ríos.

 
  Intervencións de Carme Fouces, Manuel Puga Pereira, Aurora Vidal Caramés, Clementina Vidal Carames e 

Miguel Anxo Fernández Lores.

II SIMPOSIO A MEMORIA DAS MULLERES

Venres 30 de maio (na Casa das Campás)

17.00 h   Recepción de participantes e entrega de documentación.

17.30 h   Conferencia de apertura de Anxo S. Porto Ucha: A escola represaliada na provincia de Pontevedra.

18.30 h   Raquel Vázquez Ramil: Mulleres galegas na Residencia de Señoritas de Madrid: da ilusión á invisibilidade.

19.00 h   Coloquio.

19.15 h   Presentación do número 27 da revista Murguía: Historia da educación na Galiza.

Sábado 31 de maio (na Casa das Campás)

10.30 h   Xosé Manuel Cid: As mestras represaliadas en Ourense.

11.15 h.   Xosé Álvarez Castro: A escola represaliada na comarca de Pontevedra.

12.00 h  Pausa.

12.30 h   María Victoria Martíns: presentación do proxecto sobre mulleres universitarias pontevedresas na ditadura 
franquista.

13.00 h.   Conferencia de clausura. Carlos Velasco Souto: O franquismo despois de Franco

II SIMPOSIO A MEMORIA DAS MULLERES
A escola represaliada e resistente

Pontevedra, 29, 30 e 31 de maio de 2014

Concellaría de Patrimonio Histórico

Para participar no simposio é preciso inscribirse 
enviando un correo electrónico cos teus datos a:
mulleresememoria@gmail.com
Inscrición gratuíta

O mellor campionato do 
mundo de Duathlon
Entre o 31 de maio e o 
1 de xuño, Pontevedra 
acollerá o campionato 
do mundo de Duathlon.

O de Pontevedra é xa, 
con diferencia, a edición 
con máis participantes 
da historia,  con máis de 1600 deportistas dos 
cinco continentes, e aspira, coa experiencia 
acumulada na organización de eventos deste 
tipo, a converterse no mellor campionato do 
mundo realizado até o momento.

Unha organización perfectamente coordenada 
con centos de persoas, entre voluntariado, 
policia municipal, protección civil e persoal do 
IMD velarán polo correcto desenvolvemento das 
probas e restantes actividades asociadas ao 
campionato.

Pero alén do estritamente deportivo, o evento 
terá unha notábel repercusión económica e de 
promoción de Pontevedra, cos hoteis da cidade 
e da contorna co cartaz de completos durante 
5 días.

Contra o peches de camas 
nos hospitais públicos
Pontevedra acolleu o 22 de maio un novo acto de 
protesta da Plataforma contra a Privatización e Polo 
Hospital Único de Pontevedra, para denunciar a 
decisión da Xunta de pechar camas hospitalarias 
durante os meses de verán.

En total, o SERGAS pechará 1.200 camas cada 
día na rede dos hospitais públicos, das que 150 
corresponderán á área sanitaria de Pontevedra-Salnés.

O SERGAS nin ten en conta a opinión dos profesionais 
nin atende a criterios asistenciais. A súa única teima é 
recortar os dereitos a unha asistencia sanitaria pública  
gratuíta e de calidade. Toman esta decisión mentres a 
poboación sofre unhas listas de espera históricas de 
máis de 38.000 persoas.

Por se non abondase a área sanitaria de Pontevedra 
ten un baixo número de camas para a hospitalización 
psiquiátrica, debido á cancelación do convenio co 
sanatorio A Mercé e non levar a cabo a ampliación 
de Montecelo, onde estaba previo unha unidade 
psiquiátrica de 30 camas. Deste xeito a área sanitaria 
de Pontevedra só conta coas 18 camas psiquiátricas 
do Hospital Provincial, que representa n o 60% do ratio 
que lle corresponde.

Estas medidas provocan máis sofremento das persoas  
ao retrasar o acceso ás prestacións sanitarias, 
colapsan os servizos de urxencias, aumentan as listas 
de espera e aumenta o paro entre os traballadores e 
traballadoras do sector.

O aumento da racionalización dos recursos non se 
entende cando por outro lado están a desmantelar a 
sanidade pública para entregala aos grandes lobbys 
do sector, para que fagan negocio coa saúdo de todos 
os galegos e galegas
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Chamámonos Así é o proxecto co que o 
Concello de Pontevedra está a recuperar a 
toponimia das quince parroquias do con-
cello. Os miles de chamadeiros  das fontes, 
ríos,  muíños,  veigas, montes, penedos,  
aldeas,  camiños e carreiros,  pontes e 
pontellas constitúen un patrimonio valioso 
que nos define como pobo. Estes nomes 
conserváronse durante séculos oralmente, 
grazas á necesidade de nomear o territorio 
que tiñan os nosos devanceiros. Con cada 
chamadeiro chegan ata nós tesouros do 
noso pasado: restos de linguas antigas, 
historias de mouros e encantos, a memo-
ria de vellos camiños e antigos usos que 
nos fan lembrar unha paisaxe diferente, xa 
perdida, á que lle debemos quen somos 
hoxe. Porén, todo este patrimonio que se 
foi transmitindo de memoria ao longo de 
séculos, de xeración en xeración, na ac-
tualidade está a desaparecer. É fácil com-
probar como a memoria dos nomes vai 
perdéndose á medida que lle preguntamos 
a xente máis nova. 

No ano 2012 o Concello de Pontevedra, 
a través da Concellaría de Normalización 
Lingüística,  puxo en marcha un proxecto 
para recoller os chamadeiros directamente 

da voz das persoas de máis idade, mellor 
coñecemento e máis memoria de cada lu-
gar, en cada parroquia. Chamámonos Así 
ten como obxectivo facer un inventario da 
toponimia do municipio para volver poñela 
en valor e devolverlle a súa función: nomear 
e identificar o noso territorio.

Aínda que o proxecto segue aberto, ata o 
momento recolléronse xa preto de oito mil 
chamadeiros. Un equipo técnico de oito 
especialistas desenvolveu o traballo gra-
zas á colaboración das case cincocentas 
persoas informantes. Completáronse xa os 
mapas de seis parroquias: Marcón, Mou-

rente, Xeve, Santa María de Xeve, Tomeza e 
Verducido. Ata finais de xuño están expos-
tos os trinta e nove mapas que conteñen a 
toponimia recollida nestas parroquias, para 
a revisión de datos e a achega de nova in-
formación que puido quedar atrás na fase 
anterior. Tamén se están a rematar os tra-
ballos de campo no resto das parroquias 
e nos vindeiros meses darase a coñecer o 
traballo completo. 

Alén das horas de traballo camiñando, para 
situar en planos cada chamadeiro e anotar 
as curiosidades asociadas a cada nome, o 
traballo completouse coa xeorreferencia-
ción de cada topónimo e a incorporación 
da información á base de datos de toponi-
mia municipal. Para iso empregáronse ar-
quivos kml de Google Earth que se poden 
trasladar a outras extensións utilizables por 
profesionais de diferentes ámbitos. O tra-
ballo de campo está recollido no web www.
pontevedra.eu/snl/datostoponimia. A base 
de datos conta con preto de oito mil topó-
nimos organizados en fichas individuais, 
situados sobre mapas e xeorreferenciados. 
Esta aplicación, aberta ao público, permite 
buscar topónimos na base de datos, pes-
cudando por parroquia, lugar, topónimo ou 
tipoloxía e ofrece diversa información sobre 
cada chamadoiro.  

Ademais da base de datos, o Conce-
llo creou tamén un blog no que os técni-
cos e as técnicas deixaron constancia de 
anécdotas, historias e impresións do seu 
traballo de campo: www.pontevedra.eu/
toponimia/    

PONTEVEDRA

Estabelecer Galiza como circunscrición electoral nas eleccións 
ao Parlamento europeo

CHAVES DO PROGRAMA ELECTORAL DO BNG

Chamámonos así: 
A recuperación dos chamadeiros de Pontevedra

www.pontevedra.eu/snl/datostoponimia
www.pontevedra.eu/snl/datostoponimia
www.pontevedra.eu/toponimia/     
www.pontevedra.eu/toponimia/     
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PONTEVEDRA

A política exterior da U.E. caracterízase por por asumir o 
atlantismo, en canto que ferramenta dos Estados Unidos para dar 
lexitimidade e apoio á súa dominación imperialista

CHAVES DO PROGRAMA ELECTORAL DO BNG

O ensino público ha ser laico, de calidade e gratuíto e 
polo rumbo que levamos, aínda queda moita loita para 
alcanzalo. A gratuidade foi avanzando até que chegou o 
PP e mandou parar. No 2009 o primeiro que eliminaron 
foi o préstamo universal dos libros de texto, e volveron 
ao concepto asistencialista de dar cheques ás familias 
con menos ingresos e que non cubriría o custe total dos 
libros. Como sempre a desculpa foi a austeridade pero 
os datos, tamén como sempre, demostran que esa 
austeridade non serve para aforrar recursos e alonxa o 
obxectivo de facer do ensino público a mellor ferramen-
ta para crear un sociedade igualitaria e xusta.

No orzamento da Xunta do 2008 consignáronse por 
última vez 14 millóns de euros para manter o progra-
ma de gratuidade. No 2009, o PP pola contra gastou 
13,2 millóns na gratuidade solidaria, que básicamente 
consiste en darlle às familias con baixos ingresos unha 
cantidade que vai entre 90 e 180 euros, pero para ba-
remar a situación económica das solicitudes había que 
gastar máis que o que custaba o programa, polo tan-
to optouse por dar os cheques a eito, como ven de 
recoñecer a Consellaría, que agora lle reclama a 3585 
familias a devolución de 336.000 euros, e ademáis o fan 
sen vergoña, demostrando a ineptitude do equipo polí-
tico da Consellaría de Educación e a irresponsabilidade 
do presidente da Xunta que debería pedir a dimisión 
inmediata dos responsables de semellante despropósi-
to. Unha vez máis, a austeridade de Feijoo e súa troupe 
empobrecen e despilfarran recursos. 

Ano tras ano foi aumentando a cantidade destinada aos 
cheques chegando no 2014 a 21,4 millóns de euros e 
86.000 alumnas e alumnos sen axuda.

Segundo as últimas declaración do Conselleiro, feitas 
por certo en Pontevedra, os netos ricos de Amancio 
Ortega non deben ter dereito a libros de texto gratuítos, 
e supoño, que tamén pensará que non teñen dereito 
ao pediatra do SERGAS, ou asistir a un colexio público. 
Ao que non ten dereito o Sr Ortega é a dispor de trucos 
fiscais como as SICAB para tributar un 1% fronte ao 
20% de calquera da súas empregadas. Pagando os im-
postos xustos de acordo a riqueza de cada quén, todo 
o mundo ten dereito a todos os servizos públicos. Ese é 
o truco, ese é o modelo que defendemos. Se Amancio 

Ortega e os seus amigos pagaran os impostos segun-
do a súa capacidade económica, como facemos o res-
to das traballadoras e traballadores habería financiación 
dabondo para que o acceso aos servizos públicos fora 
universal.

Ú-los 20 millóns de aforro que calculaban para mello-
rar os comedores e o transporte? Conseguiuse encher 
as librarías familiares de interesantísimos libros de texto 
que nos afastarían da ignorancia?

Mentras o conselleiro busca respostas, as ANPAS, os 
concellos e os centros educativos buscan solucións á 
desfeita económica que supón o gasto en libros de tex-
to, recuperándoos mentras estean vixentes, promoven-
do o coidado do material, a súa reutilización e demos-
trando que se pode xestionar infinitamente mellor que 
a Consellería de Educación, gastando menos e dando 
cobertura máxima.

Sr Jesús Vázquez, había un profesor de anantomía que 
xa morreu, que cando poñía en entredito a capacida-
de de alguén, con moita elegancia espetaba: ignoro o 
familiarizado que está vostede cá anatomía do siste-
ma nervioso, pero sepa que para ser conselleiro é im-
prescindible ter mesencéfalo, telencéfalo e diencéfelo e 
ademáis, conectados entre sí.

Un novo capítulo 
no despropósito das axudas aos libros de texto 
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Conforme se agravan as políticas de 
recorte e agresión contra os derei-
tos das clases populares, asistimos 
tamén á reiterada criminalización da 
resposta social, especialmente a de 
carácter sindical. É tamén crecente a 
represión contra todas aquelas per-
soas e movementos sociais que, no 
libre exercicio de dereitos fundamen-
tais, se opoñen ás políticas antisociais 
do goberno, esixen respecto aos seus 
dereitos e demandan condicións de 
vida e de traballo dignas.

Os sindicatos CIG, CCOO e UGT con-
vocamos folgas para reivindicar a me-
llora das condicións laborais e durante 
estas sucedéronse denuncias contra 
moitas das persoas que participaron 
nestas accións reivindicativas. No ano 
2008, durante a negociación do Con-
venio Provincial de Transporte de Mer-
cadorías da provincia de Pontevedra,  
no 2010, nas negociacións do Conve-
nio Galego de Instalacións Deportivas, 
e no 2012, no transcurso da folga xe-
ral do 14 de novembro.  

Debido a estas denuncias, varias per-
soas foron sometidas a xuízo. Como 
resultado, houbo compañeiras e 
compañeiros inxustamente condena-
dos a tres anos de cadea. É o caso 
de Serafín e Carlos, traballadores do 
transporte de mercadorías ou de Ana 
e Tamara, traballadoras do sector de 
instalacións deportivas. Os recursos 
presentados contras estas sentenzas 
foron rexeitados, así como a primeira 
solicitude de indulto de Serafín e Car-
los. Nestes momentos está solicita-
do o indulto para Ana e Tamara e un 
segundo indulto para os outros dous 
compañeiros.

Os casos de Ana, Tamara, Serafín e 
Carlos non son illados: no noso país 
xa houbo máis, pero tamén no resto 
do Estado, a día de hoxe hai preto de 
40 casos similares. Repítense sem-
pre as mesmas pautas, así como as 
condenas que solicitan as Fiscalías: 
penas desproporcionadas, inxustas e 
abusivas que pretenden amedrentar-
nos e debilitar a nosa capacidade de 
resposta como clase. Unha vez máis, 

vemos como os tribunais, ditando es-
tas sentenzas inxustas, colaboran na 
máis brutal represión contra a clase 
traballadora, convertendo nun delito 
a defensa dos seus dereitos, a loita 
por condicións de vida e de traballo 
dignas. 

Mentres se actúa con esta dureza, 
por parte do poder, contra a clase 
traballadora, a Fiscalía e os tribunais 
manteñen unha actitude de total pasi-
vidade diante dos empresarios e em-
presarias que ameazan, coaccionan 
e vulneran todos os días os dereitos 
dos seus empregados e empregadas. 
Queda de manifesto, unha vez máis, 
a que intereses responden o Código 
Penal e o aparato xudicial responsabel 
de aplicalo.

Toda esta grave situación ten un cul-
pabel directo e claro, o Goberno do 
PP, que coa súa política elitista e re-
presiva, de confrontación co move-
mento obreiro e recorte das liberda-
des públicas, retrotráenos en moitos 
aspectos ao franquismo: nin sequera 
nos últimos anos da ditadura se pe-
dían penas de prisión tan elevadas por 
defender os dereitos da clase traba-
lladora. Os Executivos presididos por 
Rajoy e Feijóo, como bos Gobernos 
de dereitas, aproban medidas servís 
aos insaciabeis intereses das grandes 

fortunas, da patronal ou dos merca-
dos financeiros; manteñen unha acti-
tude de total permisividade a respecto 
da corrupción e de delitos que co-
meten as súas amizades ou mesmo 
membros do seu partido.

Non podemos calar: temos que de-
fender os nosos dereitos! Non pode-
mos permitir que a loita sindical e a 
contestación social se vexan limitadas 
por estas actuacións ou polas novas 
reformas lexislativas que o PP está 
a por en marcha, como é o caso da 
reforma do Código Penal ou a mal 
chamada Lei de seguridade cidadá, a 
través das que se pretende acometer 
un ataque brutal a dereitos e liberda-
des fundamentais como son a folga e 
a manifestación, expresións de con-
testación social que debe salvagardar 
calquera sociedade democrática.

Por todo isto, chamamos o conxunto 
da clase traballadora e do pobo gale-
go a responder contra esta inxustiza 
e a rexeitar a persecución penal da li-
berdade sindical, instando o Goberno 
do Estado a anular calquera orde de 
ingreso en prisión para Tamara, Ana, 
Serafín e Carlos e que lles conceda o 
indulto, petición que facemos extensi-
ble para todo compañeiro ou compa-
ñeira que se poida atopar na mesma 
situación.

Defender os dereitos 
da clase traballadora non é delito

MANIFESTO LIDO NA CONCENTRACIÓN DO 22 DE MAIO EN PONTEVEDRA


