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A Xunta de Goberno do Concello de Pontevedra 
manifesta a súa preocupación pola  situación na 
que se atopa a lingua galega no noso sistema 
educativo. A preocupante imaxe que se reflicte 
no recente estudo da Mesa pola Normalización 
Lingüística a respecto do galego na etapa de 
educación infantil das cidades de Galiza só é 
unha mostra do que acontece no resto do sis-
tema educativo.

As causas desta perda de presenza do noso 
idioma no ensino son múltiples, tal e como apa-
rece no Plan xeral de normalización da lingua ga-

lega. Este documento recolle o consenso da so-
ciedade galega a respecto de como actuar para 
facer normal a presenza do galego en todos os 
ámbitos da vida do país; o devandito consenso 
púxose de manifesto na aprobación do PXNL 
por unanimidade no Parlamento de Galiza.

Xa que logo, a Xunta de Goberno do Concello 
de Pontevedra acorda dirixirse á Xunta de Galiza 
para esixir a volta ao consenso representado polo 
Plan xeral de normalización lingüística e a adop-
ción das medidas de promoción da lingua galega 
recollidas no devandito plan xeral.

Declaración Institucional do Concello de Pontevedra

A Xunta pretende expulsar o galego do ensino
O Mércores 25 de xuño celebrouse unha xuntanza 
entre o Concello de Pontevedra e A Mesa Pola 
Normalización Lingüística na sé de Michelena 
30 a raíz dos terribeis datos que se recollen no 
informe da asociación a respecto da situación do 
galego na etapa de educación infantil nas cidades 
da Galiza. A mesa estivo representada polo seu 
presidente, Marcos Maceiras, e o Concello polos 
nosos compañeiros Anxos Riveiro e Demetrio 
Gómez.

A sintonía entre as partes foi total tanto á hora 
de diagnosticar os problemas como na de propor 
solucións.

Ficou meridianamente claro que a Xunta de Galiza 
traballa, dende o primeiro día do goberno de Feijoo, 
para expulsar o galego do sistema educativo e 
convertelo nunha lingua secundarizada en todos 
os ámbitos nos que puidese usarse. Deste xeito, 
quen debía ser o goberno da nación ataca á 
lingua propia da Galiza cunha saña tal que, de 
facto, só entre os gobernadores das colonias 
se coñece un desprezo semellante pola lingua 
propia e un intento tan burdo de impor a lingua 
dos imperialistas. Lémbrese que practicamente a 
primeira medida do goberno de Feijoo foi a de 

suprimir a obrigatoriedade do galego no acceso 
á función pública.

Ambos os dous interlocutores acordaron 
reclamar da Xunta de Galiza a derrogación de 
todas as medidas que secundarizan o galego e, 
como primeiro paso para recuperar o consenso 
sobre a lingua, pór en marcha o Plan Xeral de 
Normalización da Lingua Galega aprobado por 
unanimidade de todos os grupos representados 
no Parlamento.
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No derradeiro trimestre de 2010, a Dirección Xe-
ral de Tráfico encetou os traballos para a modi-
ficación e a actualización da Lei de Tráfico e Re-
gulamento de Circulación. En 29 de Decembro 
dese ano, o Concello de Pontevedra enviou á 
DXT un extenso informe de 21 páxinas no que 
se recollían as propostas que considerabamos 
que se poderían incorporar para que a normativa 
sobre circulación recollese a realidade de Ponte-
vedra así como toda unha serie de asuntos de 
índole máis xeral que axudasen a mellorar a se-
guranza viaria.

As propostas feitas polo Concello estiveron inspi-
radas, maiormente, na situación de Pontevedra, 
mais usando como principios xerais os utiliza-
dos polos estados nórdicos (Suecia, Noruega) 
e Reino Unido, que son os que mellores cifras 

de sinistralidade presentan. Na Galiza e máis no 
Estado Español a seguranza viaria mellorou ben, 
pero aínda ten pontos fracos no viario secunda-
rio e no ámbito urbano, obxectos da maioría das 
propostas do Concello.

Neste aspecto, o informe municipal facía especial 
fincapé nas características nacionais galegas que 
teñen que ver coa circulación (tipos de vía, dis-
persión poboacional, etc) e mesmo se propuña a 
necesidade de poder rotular os sinais en galego, 
algo que, por suposto, non foi aceptado polo go-
berno de España.

Hoxe, xa en vigor a nova Lei de Tráfico e rema-
tado o período de audiencia de 15 días ao novo 
Regulamento, resulta de interese coñecer que 
propostas de Pontevedra están recollidas no 
novo texto legal

O código de circulación, un novo 
recoñecemento para o Modelo Pontevedra

PROPOSTAS MUNICIPAIS ACEPTADAS
PROBLEMA ABORDADO SOLUCIÓN MUNICIPAL PROPOSTA

As normas de circulación facían especial énfase na 
circulación motorizada e relegaban as mobilidades 
amábeis

Atender a todos os tipos de mobilidade, con especial 
atención á peonil e ciclista. Hai mención expresa a 
isto no preámbulo e teñen capítulos específicos

Non había normativa específica sobre os lombos e 
existía polémica coas normas internas de Fomento

Non consideralos obstáculos na calzada e incluílos 
dentro das normas de urbanización como farois, 
bancos ou papeleiras. Ademais o texto remite a 
unhas futuras normas

Ambigüidade para peonalizar rúas Figura expresamente a peonalización e alí está 
como acción medio ambiental

Velocidade moi elevada cando non había 
sinalización: era 90 (+20) km/hora con carácter xeral 
en calquera vía

Limitar a velocidade segundo o tipo de vía, e así se 
recolle (120, 90, 70 ou 50 km/h segundo o tipo de 
vía pavimentada)

Velocidade xeral moi elevada nas pistas sen 
pavimentar

Recóllese a proposta municipal de militar a 
velocidade a 30 km/h.

Non estaban reguladas as rúas de plataforma única Limitar a 20 km/h
Recollíanse excepcións aos límites máximos en vías 
urbanas

Non aplicábeis cando poida haber peóns

Prohibíase aos peóns circular polas beiravías Permitir a circulación peonil en ausencia de 
beirarrúas

Prohibíase circular en bici pola beirarrúa Permitir esta circulación até os 14 anos
Imposibilitábse aos e ás ciclistas circular polos 
parques, paseos, etc

Regular o xeito en que se pode facer
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Melloramos a seguranza e a calidade de vida 
O Concello de Pontevedra anunciou dúas novas 
actuacións para mellorar a seguranza viaria de 
acordo co modelo urbano de Pontevedra que está 
a ser premiado en numerosos foros internacionais 
e estatais.

En primeiro lugar está a actuarse nos accesos á 
Praia da Xunqueira, en Ponte Sampaio, onde se vai 
crear un circuíto de sentido único para atender ás 
necesidades deste núcleo de centralidade parro-
quial. Trátase dunha zona que acumula múltiples 
servizos (nave de piragüístas, mercado, torreiro, 
praia, campo de fútbol e centro escolar) xerado-
res dun grande fluxo de tránsito peonil por veces 
complicado, sobre todo nos funís dos accesos á 
Xunqueira. Xa que logo, a mellor solución é xerar 

máis espazo para os peóns quitando un sentido 
de tránsito e mesmo suprimindo unhas poucas 
prazas de aparcamento nos pontos máis estreitos.

O tratamento vai completarse cunha zona de apar-
camento de servizos para atender as necesidades 
do mercado e un horario de circulación restrinxida 
especial para a zona escolar que garanta os acce-
sos con completa seguranza das crianzas.

O segundo dos planos de actuación que se anun-
ciou estes días desde o Concello é o do ámbito 
que forman Raíña Vitoria, Echegarai e Afonso XII. 
A raíz das medidas que se tomaron a finais do ano 
2013 deuse rebaixado o número de vehículos de 
17.000 a 10.000 por día, unha cifra que aínda non 
é a óptima, aínda que se vaia achegando. 
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Nesta zona vaise dotar de lombos a Raíña Vitoria, un 
lugar moi transitado pola mocidade que vai ao Sán-
chez Cantón e que precisa un ámbito de tráfico calma-
do. En Echegarai vanse reservar as prazas de estacio-
namento arredor do Ambulatorio Virxe Peregrina para 
este servizo público mentres que, seguindo a propos-
ta das crianzas que participan no Consello do Camiño 
Escolar, vai procederse a peonalización de Afonso XII, 
unha medida que,de facto, estaba case conseguida 
logo da reordenación do trafico deste bairro. Hai que 
ter presente que a situación actual podía ser mesmo 
perigosa dado que os pequenos das dúas escolas 
confiábanse pola pouca circulación: agora xa saben 

que están nunha zona na que teñen prioridade.

En definitiva, dúas actuacións integrais, unha no urba-
no outra nunha parroquia, que melloran o modelo ur-
bano de Pontevedra e póñennos no camiño de acadar 
unha vida de máis calidade.

O Concello de Pontevedra 
iniciou o pintado de distintas 
prazas de estacionamento en 
todo o centro dacidade. Trá-
tase das prazas para usuarios 
con mobilidade reducida así 
como assete reservadas na 
rúa Echegaray para os faculta-
tivos do ambulatorio Virxe

Peregrina que realizan servizos 
de atención domiciliaria e para 
ambulancias.

O obxectivo da intervención 
nas prazas de estacionamento 
para condutores con mobilida-
de reducida é reducir as posi-
bles barreiras arquitectónicas 
que teñen coa creación de 
ramplas ou rebaixe de beira-
rrúas no seu acceso, ampliar 
a súa superficie, así como o 
novo pintado e sinalización 
para uniformalas en toda a ci-
dade. Neste proxecto tamén 

está a creación de novas pra-
zas, especialmente en zonas 
que non existían ou eran moi 
deficientes como en Sagasta, 
Augusto García Sánchez ou 
Benito Corbal.

Neste momento xa están pin-
tadas as prazas de Eduardo 
Pondal (próximas aos centros 

de rehabilitación da rúa), Sa-
gasta ou Castelao, entre ou-
tras.

A intención é reformar e sinali-
zar unhas 90 prazas en todo o 
centro da cidade, e quedarían 
pendentes para unha segunda 
fase outras 50. Esta actuación 
fíxose atendendo a un estado 
realizado polo equipo de mo-
bilidade do Concello en cola-
boración coa Asociación Ami-
zade que estudou todas as 
prazas destas características 
na cidade, avaliou a súa acce-
sibilidade, estado e as necesi-
dades en distintos puntos do 
centro urbano.

A empresa API é a encargada 
de realizar este traballo que 
estará listo antes do inicio das 
festas do verán. O custe total 
é de 60.000 euros.

Pintado e sinalización de prazas de aparcamento reservado
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Solidariedade e autoorganización 
contra este sistema cruel e corrupto
A Concellaría de Benestar Social vén de pór en 
marcha dúas iniciativas que fomentan a solidarie-
dade entre a veciñanza do concello e amosan a 
face máis comprometida deste servizo municipal.

Fronte ás políticas dos gobernos de Madrid, que 
pretenden un sistema educativo elitista e negador 
da nosa realidade nacional, o Concello, no seu 
ámbito de actuación, puxo en marcha máis un 
ano o Banco de Libros de Texto, que xa está a 
traballar a pleno rendemento.

Banco de Libros

O Banco recibiu os libros das familias que se 
achegaron á Casa Azul para deixar os seus lotes 
e a presentar as peticións para o vindeiro curso. 
Tamén comezou a recibir os libros depositados 
nos centros de ensino do municipio. De feito, 
dende a mañá do 1 de xullo, o Banco non recolle 
libros e está xa no proceso de entrega dos lotes 
de Primaria. 

Logo virán os de secundaria, de tal xeito que para 
remate do proceso a Concellaría colgará no web 
de Redeaxuda os libros excedentes para solicitá-
renos as familias que o desexen na convocatoria 
de setembro.

Hortas urbanas

Da segunda iniciativa posta en marcha estes días 
foi a Horta do Leste, que o pasado outono aca-
dou un grande éxito de participación entre a ve-
ciñanza da zona. 

Este proxecto quere o achegamento da po-
boación urbana aos ciclos dos vexetais comúns, 
a produción de alimentos e plantas ornamentais 
dun xeito san e ecolóxico así como mellorar o as-
pecto ambiental e paisaxístico da cidade. 

A veciñanza do bairro familiarízase cos cultivos 
do seu contorno máis próximo, neste caso coa 
plantación de hortalizas que se poidan recoller no 
outono, e a plantación de herbas aromáticas que 
embelezan a zona.

Doutra banda veñen de adxudicarse as parcelas 
para a horta urbana da Finca do Conde, no bairro 
da Parda. En total son 28 mulleres e 7 homes 
quen traballarán as parcelas. Quedan 7 espazos 
vacantes que serán entregados a aquelas per-
soas que o soliciten no rexistro do Concello e 
cumpran coas bases do concurso.

A entrega das parcelas irán acompañadas cun 
curso de agricultura ecolóxica

Lembremos que desde o Concello se prioriza 
neste proxecto ao colectivo de mulleres en ris-
co de exclusión, e que se introducíu á asociación 
Xoán XXIII como engargada de crear a horta, o 
que implicou a limpeza de boa parte da parcela, 
a creación dunha zona de estar con bancos e 
mesas e unha caseta para gardar os aparellos, 
entre outros labores. Agora será a empresa “Fei-
to”, a primeira empresa de inserción social do 
municipio a que fará labores de mantemento do 
espazo no que se atopa a horta urbana durante 
os vindeiros meses
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O periodo de maior actividade do Pazo da 
Cultura, que coincide co curso lectivo, chega 
estes días ao seu fin, deixando atrás 9 meses 
de actividade frenética tanto programada polo 
propio organismo coma por outras empresas, 
entidades ou asociacións que escolleron os no-
sos espazos (Pazo, Teatro, Recinto e Illa) para 
celebrar os seus eventos, acadando cifras de 
participación que superan ás 150.000 persoas. 

Durante o verán, terán lugar eventos puntuais 
pero a actividade reanudarase de xeito conti-
nuado cara finais de setembro. 

Faiponting, celebrado o 6 de outubro, con-
gregou centos de persoas (e as súas mascotas) 
no complexo Pazo da Cultura - Illa do Covo e 

abríu a tempada de pro-
gramación do derra-

deiro trimestre do 
ano 2013. 

Comezaron ta-
mén no mes 
de outubro o xa 

consolidado ciclo 

Concertos en Familia e a primeira edición 
de Ponteatro, que terá continuidade este ano. 

O primeiro deles, destinado a público infantil e 
familiar contou con 3 espectáculos diferentes: 
Cyrano, da Orquestra Filharmónica Cidade de 
Pontevedra, Cirque d´amore con pase familiar e 
concertado con escolares e 3 sesións de CON-
CERTOS PARA BEBÉS, de Paulo Lameiro. 

Ponteatro foi o nome baixo o que se agluti-
naron 7 espectáculos teatrais entre o 17 de ou-
tubro e o 19 de decembro. Algúns deles coma 
“O método Grönholm”, “O home almofada” e 
“Anxeliños”, contaron tamén con pase concer-

Máis de 150.000 persoas confirman o Pazo 
como un referente da cultura na Galiza
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tados con escolares de ensino secundario e ba-
charelato. 

A música foi da man de Sés o 9 de novem-
bro no Teatro Principal e dun Iván Ferreiro que 
encheu o auditorio do Pazo da Cultura o 16 do 
mesmo més.  

En decembro, celebráronse por primeira vez os 
Premios Galegos da Música no Audito-
rio do Pazo da Cultura, que terán continuidade 
este ano. 

Música e danza forón da man no exitoso con-
certo de Aninovo que se puido celebrar sen 
problemas tras a cancelación uns días antes 
do ballet “Serán Clásico” por mor dos danos na 
cuberta do Pazo ocasionados pola cicloxénese. 
Ambas actividades formaban parte de PonteClá-
sica.

No apartado de feiras e congresos, tiveron 
lugar citas tan importantes e consolidadas coma 
Ponteemprego 2013, Ponte a punto, a pasarela 
DEBUT 2013, Nadalocio e, como non, Cultur-
gal que xa ten marcadas as datas para a edición 
2014. Galicia Look and Fashión e Expolook Gali-
cia, celebráronse por primeira vez e está previsto 
que repitan o último trimestre do ano. 

A Sala de Exposicións acolleu un ano máis 
“Na beira do Río. Diálogos na pintura”, esta vez 
de Eduardo Dios e Pancho Rodiño. O Outono 
Fotogáfico de Juan Adrio, e as mostras “20 anos 
do Camiño Portugués” e 
“Terra e Papel” de Fonso 
Catro, homenaxeando a 
Rosalía, completaron a 
oferta de actividades ini-
ciadas antes de rematar 
o 2013. 

O 2014 comezaba cun 
dos ciclos máis conso-
lidados da nosa progra-
mación: “Domingos 
do Principal” que 
tivo lugar entre xaneiro e 
marzo e estivo composto por 7 espectáculos in-
fantís, dos que puideron gozar nun ambiente fa-
miliar nos dous pases diarios de todos os espec-
táculos, e, no caso de “Xango” e “Aurora”, como 
actividade concertada con centros escolares. 

As feiras “Sí, quero”, “Stock Pontevedra” e 
“Edugal” e o Festival Internacional da Lusofonía 
“Cantos na Maré”, deron paso a mediados 
de febrero ao primeiro dos concertos do ciclo 
Imperdibles. Ana Moura, Fanfarlo, Vetusta 
Morla e Ely Paperboy actuaron no Teatro Prin-
cipal e Pazo da Cultura entre febreiro e maio e 
colgaron o cartel de “Non hai entradas” en máis 
dunha ocasión.  

En febreiro tivo lugar tamén o Clube de De-
bate e botou a andar o Ciclo de Butaca 
da Banda de Música de Pontevedra, 
que se extendeu até xuño. 

Do 14 de marzo ao 5 de abril, celebrouse o XV 
Salón do Libro Infantil e Xuvenil “Co-

ciñando Contos” que pro-
gramou máis de 130 acti-
vidades, maioritariamente 
gratuítas nos diferentes es-
pazos do Pazo e tamén no 
Teatro. 

Concertos de diferentes 
agrupacións locais, teatro 
para nenos e maiores, acti-
vidades para bebés e obra-
doiros para todos os públi-
cos congregaron en apenas 
3 semanas preto de 30.000 

visitantes de toda Galicia. 

A “normalidade” voltou ao Pazo a mediados de 
abril con “Ultranoite no País dos Ananos” de 
Chévere e a presentación do ciclo Pontevedra 
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Escénica que se extendeu entre maio e xuño 
con pezas de danza, teatro, humor e musicais no 
Pazo e Teatro. 

Entre abril e xuño, a Sala de Exposicións estivo 
ocupada pola mostra colectiva “Corpo. Miran o 
que non poden ver” ao tempo que todos os es-
pazos do Pazo acollían “Século XX en bicicleta”. 

O recinto feiral acolleu nestes últimos meses a 
IX Concentración de Palilleiras. O “Ben 
veñas Maio” escollía o Pazo e actividades 
como a “Semana Galega da Filosofía”, 
Jazz no Principal e “Sete Falares” tiveron 
lugar no Teatro, no que tamén se celebrou 
PontePoética.

O 14 de xuño, tivo lugar na IIla do Covo una nova 
edición do festival Surfing the Lérez, tan 
agardada e secundada como a primeira. 

Nos últimos meses a actividade congresual 
no cesou nas nosas instalacións, acollendo o 
Congreso Internacional de Ciencias del Deporte 
e a Actividade Física Sportis, O congreso de 
Veterinarios, Xornadas de Xeotermia, Congreso 
de Xeriatría e Xerontoloxía, ou a feira de emprego 
Ponteemprego 2014. O Pazo foi tamén base de 
operacións do Campionato Mundial de Duathlon.  

As instalacións municipais, son escenario de 
múltiples actuacións e concertos de agrupacións 
locais, tales coma a Orquestra Filharmónica Ci-
dade de Pontevedra, as Bandas de Música de 
Pontevedra e Salcedo, Oquestra de Cámara de 

Lira, Sociedade Filarmónica, diferentes corais, 
presentación de discos coma foi o caso de “En 
el coche” de Gustavo Almeida, proxeccións do-
cumentais e festivais escolares, do mesmo xeito 
que os nosos seminarios acollen semanalmente 
cursos e reunións de diferente natureza. 

A Concellaría de Cultura agarda seguir prestando 
este servizo como espazo e especialmente como 
promotores de cultura na nosa cidade, que, pese 
a ser pequena, conta cunha programación amplí-
sima e un público fiel e constante dende idades 
moi temperás. 

Nos próximos meses, a actividade cultural da 
cidade terá lugar maioritariamente nas prazas e 
rúas da nosa cidade para reanudarse cara finais 
de setembro no Pazo, Teatro, Recinto e Illa. Unha 
nova edición de Faipontig, Culturgal, os ciclos 
Ponteatro e Imperdibles, Concertos en Familia, 
etc. están por chegar.
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Obradoiros de astronomía 
para nenos e nenas nos meses xullo e agosto

Viaxe de coñecemento a Ponte de Lima
A Concellería de Patrimonio Históricoorga-
niza o sábado, 5 de xullo, a novena viaxe 
de coñecemento, nestaocasión a Ponte da 
Lima, Lindoso, Lovios e Bande. 
As viaxes de coñecemento pretenden dar 
a coñecer espazos e experiencias de re-
cuperación e dinamización do patrimonio 
cultural e natural. Vai dirixido a integrantes 
de asociacións, profesorado e, en xeral, a 
persoas interesadas na protección e pro-
moción dos bens patrimoniais.

A Concellaría de Festas presentou o “Obradoiro do ceo e a astronomía” que or-
ganiza en colaboración coaAsociación Fins, como actividades infantís previas á 
Feira Franca que ten por temática a astronomía, para dar a coñecer o mundo da 
astronomía dun xeito ameno e divertido aos nenos e nenas.
Os obradoiros creativos serán os seguintes:

XULLO
O sol fonte de enerxía: Neste obradoiro verase a 
importancia que ten o Sol na vida do planeta terra. 
Construirase un sol de papel enrolado e un reloxo 
de sol básico, e estudarase as posicións que o sol 
ocupa no longo do día e as sombras que crea. Os 
nenos farán as súas propias maquetas que repre-
senten o xiro da terra ao redor do Sol.
Destinatarios: Nenos e nenas de 6 a 12 anos.
Prazas: 15
Datas: 15 e 21 Xullo
Horario: 10.00 a 12:00

Os planetas do sistema solar: Abordarase os 
planetas do Sistema Solar, e fabricarase un móbil 
do que pendan os planetas gardando a súa posi-
ción e tamaño. Os nenos farán una fermosa maque-
ta de Saturno e os seus aneis para pender do teito.
Destinatarios: Nenos e nenas de 6 a 12 anos.
Prazas: 15
Datas: 22, 28 e 29 Xullo
Horario: 10.00 a 12:00

AGOSTO
A beleza da lúa: Neste obradoiro descubrirase a 
beleza da lúaconstruíndo unha paisaxe luar, e es-
tudarase a formación de cráteres na lúa. Ademais 
os nenos construirán os seus propios foguetes cos 
que intentaran chegar a lúa.
Destinatarios: Nenos e nenas de 6 a 12 anos.
Prazas: 15
Datas: 4 e 5 Agosto
Horario: 10.00 a 12:00

A maxia das estrelas (as constelacións). Neste 
obradoiro os nenos e nenas apreciaran a maxia 
das estrelas, construirán una máquina para fabricar 
estelas e un localizador de estrelas para coñecer o 
ceo nocturno nas diferentes épocas do ano. Ade-
mais cada un deles fabricara o seu propio telesco-
pio para achegar a súa mirada as estrelas.
Destinatarios: Nenos e nenas de 6 a 12 anos.
Prazas: 15
Datas: 18,19 ,25 e 26 Agosto
Horario: 10.00 a 12:00
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11 de xullo
Festas de San Bieito

11-12 de xullo
XV memorial Ricardo Portela

5-6 de xullo
Festa da anguía

Como ven sendo tradicional, coas festas de San Bieito de Lérez co-
meza un verán cheo de actividades na cidade de Pontevedra que se 
extenderá até o seis de setembro co broche final da Feira Franca.

PROGRAMA:
10.30 h. Saída dos grupos de música tradicional desde o Concello 
até os salóns do Lérez, co grupo Os Alegres
11.30 h. Romaría popular na praia fluvial
11.45 h. Actuación de Gaiteiros das Rías Baixas
12.00 h. Mexilloada popular na praia fluvial
13.00 h. Concerto da Banda de Música de Pontevedra no adro 
do mosteiro de San Bieito de Lérez
17.00 h. Actuación do grupo Pousos da Area e Aturuxo Pequeno 
nas beiras do Lérez
22.00 h. Verbena no adro do mosteiro de San Bieito, coa orquestra 
Salsa Costa

A Concellaría de Festas e o grupo Mara-
vallada organizan este venres, 4 de xullo, 
unha sesión extraordinaria de Cantos de 
Taberna. Por vez primeira, esta exito-
sa fórmula de recuperar os cantos de 
amizade nos bares e tabernas, saen do 
centro histórico da cidade para coñecer 
os barrios. Por este motivo, este vernes, 
dende as 21.00 horas o grupo Marava-
llada animará a cantar aos veciños da 
Parda nos bares Palenque e Piris, ambos 
na rúa Mestre Soutullo.

Maravallada visitará de 21.00 a 22.30 
horas o bar Palenque, e de 22.30 a 
00.00 horas o Piris. Con esta sesión 
extraordinaria pecharase o calendario de 
actuacións do curso, e Cantos de Taber-
na descansará até as festas do verán, 
cando se organice unha nova campaña 
con motivo das Festas da Peregrina.

Cantos de taberna
no bairro da Parda 

A música tradicional ten o seu espazo máis xenuíno no memorial 
Ricardo Portela, que encherá da mellor música tradicional as rúas e 
prazas do centro histórico de Pontevedra.

Dous días nos que, ademais, poderemos contemplar o bo facer 
dos e das artesáns do país coa mostra de artesáns de instrumentos 
tradicionais.

Ao longo dos dous días haberá  pasarrúas polo centro da cidade, 
cos Gaiteiros das Rías Baixas, Os Terribles de Arousa, Os 
Mecos de Ogrobe e Boudebou, e concertos na praza da Ferraría 
que correrán a cargo do Coro Tradicional Cantares do Brión e 
de Abóbriga.

O fin de semana do 5 e 6 de xullo a 
parroquia de Ponte Sampaio acolle-
rá  a XIX Festa da anguía, unha boa 
oportunidade para degustar este  
produto , fundamental para a econo-
mía da parroquia.
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