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A mellora realizarase por fases e comezará no presente 
ano coa conexión peonil e ciclista entre a Ponte do Burgo 
e a Ponte dos Tirantes através da rúa Rafael Areses

Unha vez confirmada a cesión dun treito de 400 m da Ave-
nida de Compostela (entre a Avda de Buenos Aires e a 
rotonda de acceso ao Campus) polo Ministerio de Fomen-
to, o goberno municipal presentou o proxecto de reforma 
do citado vial, que se irá executando por fases. Segundo 
explicou Luís Bará, concelleiro de accesibilidade e obras 
urbanas, a reforma que se emprenderá en todo este ám-
bito ten por obxectivo “cambiar a funcionalidade do vial, 
transformando unha estrada de alta capacidade e alta ve-
locidade nunha vía urbana, aplicando medidas de calmado 
de tráfico e mellorando e ampliando os espazos disponí-
beis para a mobilidade natural e reducindo os carrís de 
circulación rodada”. 

O concelleiro salientou que por esta zona discorren dous 
grandes eixes de mobilidade peonil: o que comunica a ci-
dade coa zona escolar, deportiva e de lecer da Xunqueira, 
e o que transcorre pola marxe dereita do río entre a Ponte 
do Burgo e a Ponte dos Tirantes. O proxecto presentado 
prevé a supresión de carrís de circulación e a ampliación 
de beirarrúas, a construción de 5 pasos de peóns elevados 
para facilitar a accesibilidade e o calmado do tráfico, e a 
creación dun carril bici ao longo da rúa Rafael Areses.

Inicio das obras no 2014

A primeira fase desta reforma centrarase na actuación 
máis urxente, crear un paso peonil con carril bici incor-
porado que mellore a mobilidade entre a Ponte do Burgo 

e a Ponte dos Tirantes, cortando a mediana existente na 
avenida de Compostela. Actualmente existe unha barreira 
física que impide o paso nesta zona, o que fai que algúns 
peóns e mesmo ciclistas a salten co conseguinte perigo 
de accidentes.

Esta actuación compleméntase coa creación dun carril bici 
de máis de 3 m de ancho ao longo da rúa Rafael Areses, 
entre a Avenida de Compostela e a Ponte dos Tirantes. 
Para gañar espazos peonis e ciclistas, suprimirase o esta-
cionamento do lado do río na rúa Rafael Areses e tamén 
un carril de circulación, concentrando o estacionamento 
no lado do parque Rosalía de Castro. Estas medidas com-
pleméntanse co arranxo da beirarrúa do lado do río da rúa 
Rafael Areses, que actualmente presenta un estado moi 
deficiente, con afundimentos do firme e lousas soltas.

Estas actuacións van permitir mellorar notabelmente a mo-
bilidade, a accesibilidade e a seguranza viaria na zona e 
darlle continuidade ao paseo peonil e ciclista de aproxima-
damente 10 km entre Mollavao e Bora.

Proxecto de futuro

A previsión do goberno municipal é que se poidan aco-
meter as restantes obras en fases sucesivas ao longo do 
seguinte mandato. Desta maneira, seguirase estendendo 
o modelo urbano cara á outra beira do río e conseguirase 
unha transformación profunda e positiva desta zona da ci-
dade pola que transitan cada día moitos miles de persoas. 

O Concello proxecta a reforma da avda. de Compostela
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Acordo para 
sanear 
o río dos Gafos
O Concello de Pontevedra participou na 
úlltima semana de maio na Comisión de 
seguimento do convenio do saneamento 
do rural que rematou co acordo con Augas 
de Galicia para executar o proxecto que o 
Concello presentou o pasado 14 de marzo, 
e que “non é outra cousa, que o acordo ao 
que chegaron o alcalde e o conselleiro de 
Medio Ambiente en agosto do ano pasa-
do”, explicou Raimundo González, respon-
sábel do Ciclo da auga. 

O acordo ao que chegaran alcalde e conse-
lleiro fora a realización dun proxecto consis-
tente na reparación e substitución dos co-
lectores e na impermeabilización dos pozos 
ou substitución por outros estancos que 
constase de dous treitos: entre a avenida 
da Estación e Otero Pedraio, e entre Otero 
Pedraio e Lusquiños. O concello mesmo 
chegou a ofertar os seus servizos técnicos 
para elaborar o devandito proxecto. 

Case doce meses máis tarde e logo de 
“ocurrencias” da Xunta como unhas balsas 
de decantación pensadas para España e 
ubicadas en terreo anegábel da beira do 
río, a Xunta por fin accedeu á proposta mu-
nicipal.

“É o primeiro paso, importante, para pechar 
o convenio de saneamento entre o Conce-
llo e a Xunta”, apuntou Raimundo González. 
O segundo paso será elaborar o proxecto, 
que lle corresponde ao Concello de Ponte-
vedra, que o fará o antes posible. Logo de 
consensuar o proxecto, será a Xunta a que 
licite e adxudique a obra”.

Lembremos que para adxudicar a obra a 
Xunta da Galiza dispón de máis dun millón 
de euros do convenio de saneamento que 
até agora se negou a executar.

Estimado conselleiro:
Na reunión que mantivemos en agosto de 2013 coa pre-
senza de Francisco Menéndez e de César Mosquera, a 
maioría dos temas quedaron un tanto no ar.Practicamente o único no que houbo un acordo claro e 

ben definido foi o das obras de mellora do saneamento 
do Gafos.
Os termos do acordo ao que chegamos foron, lémbro-
che, os seguintes:
1. Selado dos pozos do colector actual.2. Adicar o resto dos fondos a obra de saneamento 

no Gafos.
3. O proxecto novo que substituiría ao que figuraba 

inicialmente no Convenio sería redactado polo Con-
cello de Pontevedra, ao igual que o inicial.4. Asinaríase unha Addenda ao Convenio no que se 

recollesen estas modificacións.Pois ben, o Concello cumprimentou a súa parte e redac-
tou un proxecto que consistía e retirar nun tramo o co-
lector do leito do río Gafos. Nunha posterior Comisión de 
Seguimento do Convenio asistimos con sorpresa a unha 
nova proposta por parte de Augas de Galiza que non 
respondía -para nada- ao acordo acadado en agosto.O Concello de Pontevedra sempre foi contrario a expe-

rimentar con cartos públicos, sexa na construción, sexa 
na xestión posterior, e sempre procura adoptar solucións 
probadas, experimentadas, fiábeis. Neste caso, a nova 
proposta de Augas de Galiza, contraria, como quedou 
dito, ao acordado, aparte de pouco experimentada e 
con resultados máis ben pobres, por non dicir malos, 
non foi deseñada para as condicións existentes na bacía 
do Gafos; antes ao contrario, non se cumpre ningunha 
das condicións recomendadas para tal solución.En consecuencia, solicítoche formalmente que por parte 

de Augas de Galiza se execute o Convenio nos términos 
que acordamos e concretamos na antedita reunión de 
agosto. Por parte do Concello de Pontevedra seguire-
mos actuando para mellorar toda a rede de colectores, 
incluída separación de fecais e pluviais; actualmente te-
mos varias actuacións a punto de iniciarse e neste cami-
ño seguiremos na medida das nosas posibilidades.

Texto da carta remitida polo alcalde de Pontevedra a conselleiro de infraestruturas en xaneiro deste ano
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A auga da traída é de excelente calidade
A concellaría responsábel do Ciclo da auga, xestio-
nada po Raimundo González traballa co obxectivo 
de ofrecer unha auga de alta calidade para o con-
sumo, así como un servizo o máis eficiente posíbel, 
de aí o interese en seguir mantendo a acreditación 
internacional conseguida en novembro de 2012: a 
ISO 22000.

O último estudo realizado pola empresa concesio-
naria de xestión de auga potábel de Pontevedra, 
Aquagest, en relación á calidade do servizo que 
presta ao cidadán aporta uns datos excelentes: o 
94% dos pontevedres que reciben “auga da traí-
da” consideran que a súa calidade é aceptábel ou 
satisfactoria, e o 57% recoñece que consume ha-
bitualmente auga da billa (dos cales, o 16% consú-
menna filtrada).  Dentro deste estudo, moi centrado 
no trato da empresa co usuario, hai unha parte que 
profundiza nos habitos de consumo da auga dos 
pontevedreses, e tamén nas características orga-
nolépticas da auga de Pontevedra. 

Para o Concello de Pontevedra esta enquisa serve 
para coñecer a opinión xeral dos usuarios, reforzar 
aqueles puntos febles do servizo así como para se-

guir na boa dirección no caso dos supostos máis 
favorables ao servizo. 

Este estudo realízase no marco da concesión a 
Aquagest, e a Pontevedra da ISO 22000 de certifi-
cación alimentaria pola inocuidade da auga, e dos 
alimentos, entregada o pasado novembro de 2012 
ao Concello pola empresa acreditadora TÜVRhein-
land. Un dos requisitos para seguir mantendo este 
sinal de calidade (da auga, neste caso), é realizar 
este estudo cos parámetros de calidade da auga, 
segundo os consumidores.

O BNG recibiu esta venres ao comité de empresa de Tafisa, e mantivo unha reunión na que estaba 
o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, así como os responsabeis comarcal e local do BNG en 
Pontevedra, Anxos Riveiro e Raimundo González.

Neste encontro que se desenvolveu nun 
clima moi cordial, os responsábeis do BNG  
ofreceron o seu apoio a todas as mobiliza-
cións que fagan os traballadores, así como 
dirixir unha petición ao presidente da Xunta, 
Alberto Núñez para que medie e presione 
ao grupo luso Sonae para que reinicie a ac-
tividade productiva da fábrica.

Ademais, tamén se lles informou de que o 
luns, ás 12.30 horas, manterán unha reu-
nión co grupo parlamentar do BNG.

Na reunión o alcalde informoulles as xes-
tións que leva feito até o día de hoxe, tal e 
como lle solicitara o propio comité de em-
presa.

O BNG pedirá a Feijóo que presione a 
Sonae para manter a actividade de Tafisa
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tesourosdotempo.pontevedra.eu: nova web 
para gozar do patrimonio cultural de Pontevedra

Tesouros do tempo. Patrimonio cultural de Pontevedra 
é unha iniciativa do Concello de Pontevedra, a través da 
Concellaría de Patrimonio Histórico, para a protección, 
conservación, catalogación e divulgación dos bens cul-
turais do municipio de Pontevedra. Nace ao abeiro do 
Plan do patrimonio rural iniciado en xuño de 2012, coa 
ambición de ser unha fiestra permanentemente aberta 
para todas as persoas que aman, defenden e gostan da 
historia e a memoria colectiva.  

A web organízase en tres seccións: catálogo, roteiros e 
novas. A sección do catálogo é un repertorio incompleto 
dos bens patrimoniais de Pontevedra, organizados en 
catro categorías: arqueolóxicos, etnográficos, arquitec-
tónicos e infraestruturas. En realidade, a pretensión do 
concello de cara ao futuro é incluir no catálogo o amplí-
simo e riquísimo acervo cultural inmaterial que nos foi 
legado: lendas, contos, cantigas, festas, danzas, rituais 
e saberes tradicionais.

Tanto para a tarefa de completar o catálogo dos bens 
materiais coma para iniciar a recollida e catalogación 
dos inmateriais, o concello fai un chamamento ás per-
soas que poidan achegar ideas, contidos, imaxes, gra-
vacións, etc. O catálogo compleméntase con un apar-

tado de publicacións, na que se recollen documentos 
diversos que se foron publicando ao longo do tempo e 
que as veces son de difícil localización.

Na sección de roteiros inclúense propostas organizadas 
en tres temas: sendas naturais, roteiros urbanos e rotei-
ros nas parroquias. Son unha pequena mostra do am-
plísimo repertorio de espazos que temos para descubrir 
e gozar na cidade e no medio rural.

Por último, a sección de novas ten como finalidade infor-
mar das actividades e facilitar a inscrición nas mesmas. 
Compleméntase con monografías sobre temas de inte-
rese, que se irán ampliando con novos contidos.

Tesouros do tempo ten unha clara vocación participativa 
e colectiva. O común é de todos e de ninguén, por iso 
reclama a atención máis esmerada das institucións pú-
blicas e a implicación activa das entidades sociais e das 
persoas que cren nos inmensos valores do patrimonio 
cultural como ferramenta de cohesión, de identidade, 
de dinamismo e de goce colectivo.

Temos moitos tesouros por descubrir, por coñecer, por 
protexer. As portas están abertas, entra, é a túa casa.

A iniciativa está aberta á participación de entidades e persoas amantes do patrimonio, que 
poden axudar a revisar, completar e ampliar o coñecemento sobre o noso rico patrimonio 
histórico. A web presta especial atención aos bens culturais do rural, os máis descoñecidos e 
os máis expostos aos abandono e deterioro. Ademais, acolle numerosos materiais que teñen 
moitas posiblidades de aplicación nas aulas.



6

PONTEVEDRA

Saudos á familia, representantes institucionais...

Hoxe Pontevedra comeza a salvar unha débeda co 
seu pasado, na figura da mestra e pedagoga Ernes-
tina Otero Sestelo, que tantos exemplos de intelixen-
cia, de xenerosidade e compromiso nos deu, e que 
hoxe recibe o recoñecemento da que foi a súa cidade 
de adopción durante máis de 30 anos.

Desde que chegara a Pontevedra en 1904, con só 
catorce anos, procedente da súa Redondela natal, 
para estudar na Escola Normal, aquela rapaza miúda 
e valente conseguiu superar todos os atrancos dunha 
realidade moito mais discriminatoria ca a actual, rom-
per os estreitos moldes en que a sociedade de come-
zos do século XX recluía as mulleres, e desenvolver 
unha actividade social e profesional deslumbrante, 
marcada pola procura incansábel da xustiza social, 
do avance do ensino público, da loita pola igualdade 
das mulleres.

Anos máis tarde, a partir de 1915, Ernestina volta á 
Boa Vila para convertirse en profesora da Escola Nor-
mal. A partir deste momento, participa activamente 
nunha das épocas de maior dinamismo da cidade 
e impulsa iniciativas e proxectos pedagóxicos que 
deixarían unha profunda pegada en Pontevedra, no 
seu alumnado e nas escolas de toda a provincia.

A intelixencia e a capacidade de traballo de Ernes-
tina Otero desplegaríase  con toda a plenitude nos 
anos 30, nos tempos da II República, cando chegou 
a asumir a dirección da Escola Normal de Maxiste-
rio e a Presidencia do Consello Provincial de Primeiro 
Ensino.

Naqueles anos vizosos, Ernestina puxo o seu talento 
ao servizo do avance do ensino: promoveu a asis-
tencia ás escolas, sobre todo das nenas, coa crea-
ción de comedores e roupeiros escolares; impulsou 
a construción de escolas e a educación de persoas 
adultas; cooperou cos concellos na utilización de 
campos agrícolas experimentais e dos talleres arte-
sanais; fomentou o estudo das características históri-
cas, xeográficas e culturais de Galiza.

Este compromiso co país levouna a asinar en febreiro 
de 1933 o Manifesto dos intelectuais galegos en favor 
do Estatuto de Autonomía. Na relación de asinantes, 
só había dúas mulleres, Ernestina Otero e a inspecto-
ra María Cruz Pérez.

A partir de xullo de 1936, o maxisterio –coma outros 
sectores da sociedade- sofre de maneira directa e 
brutal a persecución franquista. As formas da repre-
sión serán obxecto de análise detallada no simposio 
que vai ter lugar mañá e pasado na Casa das Cam-
pás, mais cómpre lembrar que Ernestina Otero, como 

Discurso do alcalde na homenaxe 
á mestra Ernestina Otero Sestelo
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grande parte da súa familia, convertiuse en obxec-
tivo dos golpistas.

Comeza entón un calvario familiar marcado pola 
expulsión do seu posto de traballo, a degradación 
profesional, a exclusión, o desterro. Naqueles tem-
pos escuros, onde o máis cómodo sería claudicar, 
rendirse, achantar, baixar a cabeza, Ernestina Ote-
ro escolleu o camiño da dignidade.

Malia a persecución que sofren ela e a súa familia, 
as dificultades de saúde, os ataques á casa e á 
botica familiar pola súa falta de adhesión ao rexi-
me, a súa vida seguiu marcada pola solidariedade 
e o compromiso. Disto saben ben os presos de 
San Simón e do cárcere de Vigo, e moitas familias 
de represaliados que sempre tiveron perto a man 
amiga e o apoio de Ernestina e a súa familia.

Cando volta a Pontevedra en 1951 -despois dun 
longo e amargo desterro de máis de 10 anos en 
Ourense-, son outros tempos para ela e para a ci-
dade. Malia o desgaste provocado polas adversi-
dades, pola persecución política e a débil saúde, 
ela marcaba a diferenza nunha Escola de Maxis-
terio onde rexía a separación por sexos e había 
programas diferentes para os mozos e as mozas.

Hoxe Ernestina Otero volta a Pontevedra e faino 
pola porta grande da historia e da memoria co-
lectiva. Esta homenaxe de hoxe é só un primeiro 
chanzo dun recoñecemento institucional e social 
que se irá ampliando con outras propostas, co fin 
de manter sempre acesa a súa luz de muller ex-
cepcional e pedagoga exemplar.

Nestes tempos en que parece que camiñamos 
para atrás, en que están ameazados dereitos e 
avances que tanto custou conquistar, precisamos 
recuperar o exemplo de persoas íntegras coma 
Ernestina Otero.

Pronunciando o seu nome, expresamos simbolica-
mente o recoñecemento e a gratitude que mere-
cen todas as que coma ela se entregaron á causa 
da dignidade, da xustiza, da igualdade, dos derei-
tos das mulleres; que o fixeron asumindo un gran-
de sacrificio persoal; e que durante moito tempo 
permaneceron relegadas e silenciadas.

Hoxe, neste acto de homenaxe institucional e ci-
dadá a Ernestina Otero, proclamamos o orgullo de 
que forme parte da mellor historia da nosa cidade, 
e expresamos o compromiso de seguir traballando 
para que se cumpran as arelas polas que loitou ao 
longo da súa vida.
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O Pazo da Cultura acolleu a xuntanza final das asociacións 
e colectivos participantes en Noites Abertas para facer unha 
avaliación da programación  deste ano. O concelleiro de Xu-
ventude, Demetrio Gómez explicou “todos os datos son ex-
celentes” e que mesmo na valoración xeral do programa por 
parte das persoas usuaria, achegámonos ao 100% de valo-
racións positivas. 

E esta conclusión a pesar de que “cada vez facemos máis 
con menos” dado que o custo por participante descende ano 
a ano: este ano situouse en 19’90€ por persoa e sesión, un 
10% menos do que no 2013.

Asegurou o noso compañeiro que está a diminuir o público 
entre 26 e 30 anos, pero compénsase cun grande incremento 
das franxas de idade máis nova. “Isto quere dicer que esta-
mos diante unha renovación xeneracional, o que nos ratifica 
en que Noites Abertas está consolidado como unha forma al-
ternativa de lecer”, subliñou. 

Tamén resaltou o concelleiro que o 80% dos participantes en 
Noites Abertas acuden ás actividades co obxectivo de entre-
terse e de coñecer xente. 

Como non todo vai ser bo, a organización de Noites Abertas 
púxose deberese para a vindeira edición en función do resul-
tado das enquisas realizadas cos participantes: formar aos 
monitores en estratexias para dirixir os seus coñecementos a 
un grupo; abrir o deseño da imaxe de Noites Abertas á cida-
danía; e dar un salto a outras redes sociais como Instragram 
(entre outras), con carácter participativo. 

Demetrio Gómez concluíu que desta edición, a organización 
está especialmente orgullosa do deseño participativo da fes-
ta final de Noites, así como da acción integradora das activi-
dades, facendo que non haxa só actividades para mozos ou 
para mozas, senón que todos participaron de todo. 

PONTEVEDRA

Valoración sobresaínte 
das Noites Abertas 

O Concello de Pontevedra colabora, 
máis un ano, coa Asociación de Na-
seiros Alvedosa na Festa da Anguía. O 
alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, 
asinou o convenio de colaboración coa 
asociación cun orzamento que alcanza 
os 10.000 euros para a organización da 
Festa da Anguía, que se celebrará na 
primeira fin de semana do mes de xullo, 
os días 5 e 6. 

O alcalde recalcou a importancia desta 
festa gastronómica para o concello, “un 
festa cun enorme sentido: un producto 
pescado na parroquia de Ponte Sam-
paio e na enseada de San Simón que 
repercute economicamente nas parro-
quias”. 

Na Festa da anguía despacharanse en-
tre 700 e 750 kg cociñados en diferen-
tes modalidades. 

Pola súa parte, Antonio Alvárez Freija-
nes, presidente da asociación, subliñou 
o dano que fai ao sector o veto imposto 
pola Unión Europea que impide pes-
car durante os meses de novembro, 
decembro e xaneiro. Un veto non ne-
cesario en Galicia xa que a poboación 
de anguias e meixóns goza de moi boa 
saúde, cousa que non ocurre en países 
como Holanda e Alemaña. 

Tamén aproveitaron para denunciar a 
falta de sentido que ten o veto da an-
guía e non así ao meixón, único alevín 
no que está permitido a súa pesca.

O Concello colabora 
cos naseiros de 
Ponte Sampaio
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A concelleira da Muller, Carmen Fouces, 
presentou o programa Namorando 
destinado a alumnos de 4º de Primaria e 4º 
da ESO co obxectivo de asentar as bases 
dunha educación sentimental axeitada, 
boa e sa. 

Os nenos e nenas, antes de iniciar o seu 
proceso emocional, identifican aquelo que 
está ben e mal nunha relación sentimental. 
Unha vez que inician o seu percorrido 
emocional comenzan a experimentar 
cousas e comportamentos erráticos. 

Isto nace de crenzas de amores románticos 
e posesivos, a concepción dicotómica da 
media laranxa e do amor cego. 

O obxecto do programa Namorando é 
erradicar esas crenzas que se adquiren 
para ataxar de raíz os comportamentos 
que levan a parellas cada vez máis cativas a 
cometer erros, e establecer desta maneira, 
as bases para unha boa relación, en 
igualdade e que non deriven en violencia. 
Tamén se persegue outorgarlle as crianzas 
as ferramentes que lles permitan ser críticos 
con determinadas relacións idealizadas. 

Namorando levarase a cabo con alumnos 
de 4º de primaria e 4º da ESO, dous 
grupos de idade diferentes e con duas 
metodoloxias distintas. Pode dar moitos 
resultados ao fio do estudo da violencia 
no ámbito educativo. A experiencia di que 
cada vez máis mulleres, e máis xóvenes, 
atópanse nesta situación. A idea é traballar 
para mellorar as relacións a acabar con 
esta solución. 

PONTEVEDRA

Máis hortas urbanas, 
menos machismo
O alcalde acompañado das concelleiras Carmen Fouces e 
Anxos Riveiro visitaron Os traballos de acondicionamento 
da finca do Conde, onde se instalarán 40 hortas urbanas 
xestionadas pola Concellaría de Muller. 

Estanse mellorando 1.200 metros cadrados para a 
creación das hortas pensadas para mulleres con cargas 
familiares, pero non se exclúe a ninguén por condicións 
económicas nin de xénero. De feito, dende a Concellaría 
de Muller anímase a toda a cidadanía a solicitar unha 
parcela tal e como se recollen nas bases da convocatoria, 
xa que de haber lista de espera tirarase dela no caso de 
ser necesario. A presentación das solicitudes estará aberta 
até o 14 de xuño. 

Carmen Fouces lembrou que se trata dun proxecto de 
carácter social, que prioriza un sector desfaborable como 
pode ser o das mulleres con cargas familiares. 

O proxecto estase executando coa colaboración de Xoán 
XXIII que está a facer o acondicionamento da parcela 
escollida, mentres que para o mantemento dos espazos 
comúns está contratada a primeira empresa de inserción 
social do municipio “Feito”. A finca dispón unha zona de 
lecer así como mesas para estancia baixo unha carballeira. 

Esta horta urbana cubrirá unha necesidade existente, pero 
de haber máis demandas sociais poderán ser canalizadas a 
través doutras concellarías que teñen previsto acondicionar 
outros terreos para hortas urbanas, incluso na mesma 
parcela da Finca do Conde, dado que se trata dunha finca 
de 20.000 metros cadrados.

Lembremos que este proxecto conta co rexeitamento 
explícito do Partido Popular por boca da súa concelleira 
María José Teso. 

As declaracións da concelleira do PP foron contestadas 
pola nosa compañeira Carme Fouces afirmando que “os 
concelleiros do Partido Popular atópanse fora da realidade, 
xa que as hortas urbanas municipais están resultando todo 
un éxito e son un dos proxectos máis demandados pola 
cidadanía, polo que é necesario priorizar o seu uso por 
parte dos sectores máis desfavorecidos, como as mulleres”

Contra o machismo 
e a violencia de xénero
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No quiosco da música, debaixo da terra, no edificio civil máis 
antigo da cidade, nas prazas, nas rúas.... e mesmo no medio 
da ría. En todos eses espazos e moitos outros escoitaremos 
contos e historias  os días 6, 7 e 8 de xuño en Pontevedra. 
Porque volve SETE FALARES. O encontro internacional de 
contadores de historias de Pontevedra que organiza Pavís 
Pavós xunto co Concello de Pontevedra. Un evento que a 
transformará durante tres días nunha verdadeira cidade de 
conto.

E xa vai comezar a terceira edición de SETE FALARES, ollo 
non é unha edición de terceira, é que por terceiro ano conse-
cutivo vanse xuntar en Pontevedra un grupo de contadores 
de historias chegados de diversos lugares que coas súas 
palabras nos trasladarán a outros países, a outras épocas, 

farán que vivamos situacións inesperadas e que nos emo-
cionemos, sobre todo iso van provocarnos moitas emocións.
Esta é unha programación dirixida maioritariamente ao públi-
co adulto e que naceu dos desexos de compartir o pracer 
de escoitar historias, de sentase, con calma, e escoitar igual 
que fan os nenos, eles cando están escoitando están nese 
mundo e non se preocupan de se despois teñen que facer 
tal cousa ou tal outra.  Por iso é en fin de semana que  moita 
xente temos un pouco máis de tempo libre. 

Aínda que é unha programación dirixida aos adultos, non 
podemos esquecer aos cativos; oír contos, historias, está 
moi ligado a eles, polo que o programa contará tamén con 
sesións para o público familiar
 

PONTEVEDRA

Pontevedra volve converterse 
nunha cidade de conto, na Capital das Historias 

O sábado 14 a Illa do Covo acollerá Surfing the Lérez
Surfing the Lérez chega a súa IV edición. E faino ao grande, consolidado como un dos 
mellores festivais de balde de toda a península. 

De 12 da mañá a 12 da noite, a Illa do Covo será un fervedoiro de concertos, con grupos 
como Novedades Carmiña, Sex Museum, Mariland, Los Coronas, Camarada Nimoy, An-
gel Stanich, Óscar Avendaño y Los Profesionales, Guerra, DJ Gramola, The Dustaphonics, 
Huge Magner, Gog, Las hienas telepáticas, Qué desilusión e Furius Monkey House, un 
grupo formado por cativos e cativas da cidade.

Pero non todo será música. Talleres diversos, piragüísmo, actividades para os máis ca-
tivos, e como non unha ampla e variada oferta gastronómica completan un ambicioso 
programa. 

Aínda que o acceso é libre e de balde, pediráselle aos asistentes unha aportación en for-
ma de alimentos non perecedeiros ou artigos de hixiene persoal para doar ás entidades 
benéficas da cidade. 

www.pontevedra.eu/toponimia/     
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BARRO / MORAÑA / PORTAS

A  estrada EP-0018 dependente da Deputación que discorre 
pola parroquia de Amil ten un elevado tráfico de vehículos ao ser 
o principal acceso a esta parroquia e por ser un eixo de acceso 
a Pontevedra.

As elevadas velocidades con que circulan moitos vehículos en 
zonas habitadas con moito tráfico de peóns fan que o medo 
dos veciños e veciñas a que se produzan atropelos con conse-
cuencias graves está máis que xustificado.

Para evitar estos problemas o BNG vén de presentar unha mo-
ción para que se lle esixa á Deputación  a adopción das me-
didas necesarias para mellorar a súa seguranza e impedir os 
contínuos excesos de velocidade.

O BNG demanda solución aos problemas 
de seguranza viaria na EP-0018 ao seu 
paso por Amil

Máis de 400 veciñ@s de Barro demandan 
seguranza viaria no San Antoniño
Máis de 400 veciños e veciñas do concello de Barro asinaron 
xa un escrito para demandar da administración municipal e ga-
lega a adopción de medidas que garantan a seguranza viaria 
no San Antoniño.

Nesta zona esiste un punto especialmente perigoso: o cruce 
coa rúa Areal e de acceso ao tanatorio. A inexistencia de zo-
nas de espera fai que os vehículos teñen que parar nos carrís 
de circulación, co conseguinte perigo de colisión. De feito nos 
últimos anos se produciron innumerábeis accidentes, e no que 
todos os días se producen situacións de risco. 

Tanto os veciñas como o BNG, que impulsou a iniciativa neste 
tema, demandamos a construción dunha rotonda que permita 
un acceso seguro e o cambio de sentido de circulación, e o pin-
tado de zonas de espera e incorporación na estrada nacional, 
xa que, ao ser o único acceso para esa rúa, para a rúa das Ba-
ladas, para o tanatorio e para a zona de Valbón, son moitos os 
vehículos que teñen que utilizar a diario ese perigoso acceso. 

O BNG vén de presentar unha moción no 
concello de Portas para denunciar o forte 
recorte nas axudas á adquisición de ma-
terial escolar por parte da Consellería de 
Educación para o vindeiro curso acadé-
mico, tal e coma se manifesta na Orde do 
pasado 28 de maio. 

Se nos anos anteriores as axudas esta-
ban destinadas a adquisición de libros 
de texto, materiais curriculares e material 
didáctico e complementario, desta volta 
unicamente se permite a adquisición de 
libros de texto.

Isto obriga ás familias, que pola súa situa-
ción económica reúnen os requisitos para 
percibir unha axuda (en Portas o paro 
alcanza o 50%), a asumir este vindeiro 
curso o custo económico da compra de 
dicionarios, cadernos de traballo, libros 
de lectura, ..

Esta Orde do 28 de maio pon en eviden-
cia o fracaso da política educativa do Sr. 
Núñez Feijóo nos seus anos de goberno. 
Argumenta falsamente cando usa a des-
culpa da crise para cambiar o sistema de 
préstamo de libros do goberno bipartito, 
por un que supuxo un maior custo eco-
nómico, beneficiando a un número menor 
de familias. Agora volve retomar a idea do 
banco de libros que no seu día rexeitou. 

Estamos claramente diante doutro paso 
mais na política de empobrecemento 
sistemático das familias por parte dos 
gobernos central e galego, facéndonos 
responsables e pagadores dun malgasto 
de cartos do que son culpables e, veces 
abondo, beneficiarios.

O BNG demanda na moción que se inste 
á Xunta de Galiza a garantir a gratuidade 
dos libros de texto e do material curricular 
no vindeiro curso académico.

O BNG de Portas 
denuncia o recorte de 
axudas á adquisición de 
material escolar  por parte 
da Xunta
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CONTRA A MONARQUÍA ESPAÑOLA

POLA SOBERANÍA, POLA REPÚBLICA 
DA GALIZA

Estamos a vivir un momento político decisivo. 
A abdicación do Borbón é ao tempo manifestación 
evidente da crise do sistema político español e 
intento de garantir a supervivencia da monarquía 
como referente simbólico dun rexime hoxe caduco 
e esgotado, herdado dunha chamada Transición 
democrática que non supuxo ruptura co 
franquismo e que negou sistematicamente o 
dereito da nosa nación a decidir libremente o seu 
futuro. 

Para alén de encabezar un rexime en 
descomposición, a monarquía e o Borbón 
simbolizaron perfectamente o carácter arcaico, 
antidemocrático e corrupto do sistema político 
español. Un sistema posto ao servizo da oligarquía 
española, que controla os sectores oligopólicos e 
os centros de poder do estado, que vén 
reforzando as desigualdades sociais e territoriais, 
condenando gran parte da poboación á 
precariedade e á miseria. Un sistema que é 
responsábel polas graves políticas antisociais que 
padecemos, polo desmantelamento dos nosos 
sectores produtivos, a privatización dos servizos 
públicos, a precarización das condicións laborais, 
o desmantelamento e control foráneo do noso 
sistema financeiro, o roubo de salarios e aforros, 
os desafiuzamentos masivos, a discriminación da 
nosa lingua, a emigración da nosa mocidade... 
Que é responsábel, en definitiva, por cercear a 
oportunidade de termos na Galiza un presente con 
xustiza social, benestar e liberdade.

Mais non queremos perder o futuro. E 
xustamente por iso,  por exixencia democrática, 
por dignidade -mais tamén por necesidade- fronte 
á dramática situación que vivimos, erguemos a 

bandeira da República. Unha república nosa, 

galega, social e democrática, que aposte no 

benestar, na xustiza e na igualdade; no 
desenvolvemento da nosa capacidade produtiva, 
na educación, a sanidade, a vivenda e a cultura 
como dereitos; no laicismo, na defensa da terra e 
no respecto dos dereitos das persoas e dos 
dereitos nacionais de todos os pobos do mundo. 
Esa será a nosa República.

Por iso é necesario erguer os soños e as 

esperanzas para defender a alegría e construír, 

desde o espírito transformador, indignado e 

rebelde unha sociedade nova na nosa 

República. Chamamos a atención para a 
necesidade de a Galiza estar presente como 
suxeito político activo no debate que agora se 
abre. Está en xogo a propia existencia do noso 
País, o noso futuro como nación. Por iso, o 

debate central non é monarquía española ou 

república española. O debate real é entre 

España e Galiza,  entre continuarmos  nesta 

situación de opresión ou camiñarmos para un 

futuro de liberdade.
Porque é evidente que unha simples mudanza 

na forma do Estado non mudará nada esencial no 
noso País e non resolverá os problemas que 
padecemos se non rompermos a dependencia á 
que Galiza está sometida. Para podermos mudar 
realmente esta situación precisamos de liberdade 
e de capacidade para decidir en función dos 
nosos intereses como nación, precisamos de 

soberanía. Por iso, as nosas conviccións 

profundamente democráticas e republicanas se 
expresan en galego, se simbolizan coa 

bandeira da nosa Patria e deberán concretarse, 

máis cedo que tarde, na construción do noso 

propio Estado, a República da Galiza.


