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A historia repítese? Ou repítese só como penitencia de quen 
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moito que a queimen, por moito que a rompan, por moito 
que a mintan, a memoria humana négase a calar a boca. O 
tempo que foi segue latindo, vivo, dentro do tempo que é, 
aínda que o tempo que é non o queira ou non o saiba

 Eduardo Galeano
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QUE CIDADE QUEREMOS?

A cidade ou vila debe ser o espazo de sociabi-
lidade e cohesión social por excelencia. Todos 
os espazos públicos urbanos deben poder ser 
usados en boas condicións, para actividades 
diversas, por todos os veciños e veciñas sen 
distinción de capacidades, idade ou status so-
cio económico. 

A cidade ou vila debe ser cómoda e segura para 
todas as persoas, especialmente para aquelas con 
discapacidades físicas ou sensoriais, con accesibili-
dade universal, orde, previsibilidade, boa iluminación 
e rúas libres de obstáculos. 

A cidade debe funcionar de modo que os nenos e 
nenas poidan gozar da autonomía persoal corres-
pondente a súa idade sen ter que estar anomala-
mente suxeitos á tutela dos adultos, por medo á 
violencia viaria real ou percibida. Deberían poder ir 
andando “sós” a destinos de distancias razoábeis, a 
partir dos 6/7 anos. Tonucci. 

A cidade debe fomentar a coexistencia e conviven-
cia de usos no mesmo espazo, evitando ao máximo 
a segregación e especialización dos espazos urba-
nos. 

A cidade debe poder acoller eventos deportivos, 
culturais, musicais, festivos manifestacións,....., de 
maneira rutineira e non traumática.

A mobilidade peonil é a forma máis natural e 
básica de desprazarse na cidade. Ningún outro 
tipo de mobilidade pode substituir á peonil.

Na cidade, a mobilidade prioritaria e primada debe 
ser a peonil. En caso de conflito entre a mobilidade 
peonil e calquera outro tipo de mobilidade ou de uso 
urbano, debe ter prioridade a mobilidade peonil. To-
das as accións, en especial o deseño urbano debe 
reflictir esta prioridade. En caso de diferentes niveis, 
debe ser o automóbil o que cambie de nivel e man-
terse o dos peóns (pasos sobre elevados). A ilumina-
ción prioritaria debe ser a das beirarrúas. 

ESPECIAL GALIZA MÁRTIR

Intervención de César Mosqueira nas IIº Congreso Cidades que Camiñan 

Mobilidade segura e 
sustentábel en Pontevedra. 
15 anos de experiencia

“A enxeñería ecolóxica do tráfico partiría dunha 
definición social e política das dimensións e 
características aceptábeis do tráfico e proporía 
fórmulas técnicas de axeitarse a ditas dimensións” 

A. Sanz: “Calmar el tráfico”, Moptma 1996.

O xoves 23 en Madrid e o venres 24 en Porto, Pontevedra volveu ser o claro referente en canto 
a mobilidade, accesibilidade e seguranza viaria, cun modelo integral que non só pon o acento 
nas persoas senón que presenta os mellores datos -con diferencia- de todas as cidades da 
península en canto a sinistralidade. Continuamos, pois, coa liña principiada números atrás,  de 
trascreber algunhas das intervencións dos representantes políticos municipais nestes foros. A 
continuación incluímos a exposición de César Mosqueira na Congreso “Cidades que Camiñan” 
celebrado este mes de outubro en Pontevedra 
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Os espazos públicos urbanos, tamén as rúas, 
deben posibilitar a estancia e a convivencia; non 
chega con que se poida andar “en fila india”. 

A nova orde de prioridades entre modos de mobi-
lidade urbana debe ser: primeiro peonil, segundo 
bici, terceiro transporte público, e, cuarto automó-
bil privado.

A cidade debe ter unha alta calidade ambien-
tal con moi reducidos niveis de contamina-
ción aérea e acústica.

Hai que reducir as emisións de gases de forma 
drástica, especialmente as do tráfico para o que 
se debera pór como obxectivo unha redución su-
perior ao 50%. 

O ruído urbano ten que rebaixarse de forma tallan-
te; como obxectivo debería fixarse que, agás ex-
cepcións menores, nunca debera ser dominante 
o ruído do tráfico.
 
A cidade debe ser un espazo sen violencia 
viaria, libre de prácticas que xeren perigo e/
ou sensación de perigo.

A velocidade de circulación debe ser, tanto nomi-
nal como realmente, o suficientemente reducida 
para garantir uns índices elevados tanto de segu-
ranza viaria como de  percepción de seguranza.

A orde nos espazos, especialmente nas zonas de 

roce entre la circulación motorizada e as amábeis, 
debe ser absoluto e garantido, caso necesario, 
con medidas físicas. Non deben existir espazos 
de “competencia” entre mobilidade motorizada e 
outros usos.

O peón e o ciclista debe ter a sensación de que un 
despiste ou descoido non vai ter consecuencias 
funestas para a súa integridade.

OS ANTECEDENTES

O proceso de Pontevedra iniciouse en 1999; polo 
tanto, o enfoque fíxose cos estudos e as expe-
riencias existentes naquel momento. Sen entrar 
en excesivos pormenores, existía unha ampla e 
variada gama de alternativas e propostas entre as 
que elixir, por separado ou en algún tipo de com-
binación.

Lembremos que as solucións que máis esperan-
zas levantaban  por aqueles anos, nos 90, eran 
os metros (lixeiros ou convencionais) e, a outro 
nivel, a mellora do transporte público colectivo, 
en ambos casos, e sorprendentemente, obvian-
do e deixando de lado todo o que se sabía sobre 
as características técnicas e económicas destas 
solucións, así como a súa relativamente reducida 
influenza sobre a demanda de tráfico. 

Por outro lado, xa existía unha forte corrente de 
implantación da ORA, exemplo típico de medida 

ESPECIAL GALIZA MÁRTIR

Avda. de Vigo antes da reforma urbana
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contraproducente, así como de peonalizacións limi-
tadas aos Centros Históricos, tratados como zonas 
excepcionais na cidade.

As experiencias ou as propostas de Estrasburgo, 
Oviedo, Granada, Segovia, Vitoria, Donostia,...; a 
experiencia de Singapur e os estudos en varias ci-
dades sobre o cobro por circular; Milán e a parida-
de das matrículas, os VAO, etc. foron analizadas e 
tidas en conta.

Pero analizando propostas, datos, resultados, ade-
cuación á nosa cidade, sustentabilidade econó-
mica,...., ningunha parecía ter un grao de validez 
suficiente. 

A dificultade central, ao noso entender, era a caren-
cia dun enfoque claro, acaído, coherente e decidido 
do problema máis grave das cidades: a mobilida-
de motorizada urbana e a súa xestión axeitada, en 
consonancia coas súas características específicas, 
e o seu tremendo impacto negativo sobre a calida-
de urbana. 

En resumo, en Pontevedra o proceso foi moi elabo-
rado, recollendo e valorando todas as propostas, 
experiencias e teorías existentes, algunhas ben an-
tigas, para escoller as que pareceron máis coheren-
tes e axeitadas para a nosa cidade.

O TRÁFICO URBANO

O maior problema que existe nas cidades para aca-
dar os obxectivos de calidade urbana é o do tráfico 
urbano. Caracterizalo correctamente resulta funda-
mental para adoptar solución válidas e efectivas.

Desde una perspectiva xeral, nas estradas a 
prioridade é o tráfico, e os demais posíbeis 
usos, caso de habelos, son subordinados. 
Pola contra, nas rúas o tráfico motorizado 
está (ou debería estar) supeditado a outros 
usos urbanos.

As rúas non son meras estradas modificadas por 
limitacións de velocidade, beirarrúas, interseccións, 
semáforos e pasos de peóns. Son de una nature-
za esencialmente diferente, eixes da vida urbana 
e continuación das edificacións lindeiras. Existen 
usos urbanos que teñen un maior interese xeral 
que a circulación. A circulación pode pasar a ser a 
4º, 5º ou 10º na orde de prioridades de uso da rúa, 
idea tan antiga como as teorías de Ildefonso Cerdá, 
cando aínda non había automóbiles.

A mobilidade urbana motorizada ten unhas carac-
terísticas moi diferentes á mobilidade interurbana:

1. A demanda potencial de uso do coche na 
cidade é inmensa, practicamente ilimitada 
(grande parte dela latente ou contrariada), 
tanto para circular como para estacionar.
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2. b) Así se orixinan os paradoxos de Pigou-
Knight-Downs. (Pigou, 1920). Downs-Thom-
son (Downs, 1962), e Dietrich Braess (1968). 
Todas teñen a mesma base: “Debido ás 
conxestións e á carestía de estacionamento, 
unha boa parte dos automobilistas limitan o 
uso do coche na cidade; se se crea a expec-
tativa de que melloran a circulación e o esta-
cionamento, sacan todos o coche, e o caos 
é absoluto”. Unha cantidade de aumento na 
oferta activan unha cantidade maior de de-
manda latente, provocando así un empeora-
mento. Este é o paradoxo: tentar mellorar o 
tráfico urbano pode provocar un grave em-
peoramento dese tráfico.

3. Nas rúas existen tres tipos de tráfico: de 
paso, de axitación en busca de estaciona-
mento, e de servizos en destino; nas es-
tradas practicamente só existe o tráfico de 
paso.

Esta caracterización ten unhas consecuencias 
moi profundas, entre as que destacamos:

Un enfoque parcial e centrado no tráfico, en “me-
llorar o tráfico” na cidade, non vai acadar  unha 
mellora substancial do tráfico nin, moito menos, 
estándares de calidade urbana aceptábeis. Inclu-
sive se vai pola liña de internalizar os custes, de 
regular a demanda mediante prezos (Charging 
Zone): Singapur, Milán, Londres, Estocolmo,... , 
os resultados van ser moi limitados, cando non 
contraproducentes. 

Os vehículos menos contaminantes, os de baixo 
consumo, os eléctricos e híbridos, así como os 
sistemas de xestión avanzados do tráfico, poden 
ser grandes avances pero sempre e cando co-
laboren a reducir o tráfico nas cidades. Se son 
menos contaminantes, moito mellor, pero, tráfi-
co nas cidades, o imprescindíbel, canto menos, 
mellor. 

A mobilidade urbana ten que enfocarse desde o 
punto de vista da cidade ou vila no seu conxunto, 
da súa calidade urbana global. Accións parciais 
inconexas poden ser contraproducentes. Incluso 
unha peonalización descontextualizada pode de-
teriorar a súa contorna. 

A ALTERNATIVA DE PONTEVEDRA

Principio básico

O volume de tráfico na cidade debe ser su-
ficientemente reducido e calmado, así es-
tar sempre supeditado á consecución dos 
obxectivos de calidade urbana.

En canto á cantidade aceptábel de tráfico, te-
mos, entre outros, dous criterios:

-A escola de Colin Buchanan e Donald Apple-
yard, usando os conceptos de “enviromental ca-
pacity” e “livable street” apórtannos cifras máxi-

Rúa Riestra antes da reforma
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mas entre 2.000 e 3.000 de IMD con Intensidades en 
hora pico de, como máximo, 200-250 Vehs/hora, para 
rúas residenciais anglo saxonas de baixa densidade 
e con calzada segregada. En ámbitos urbanos máis 
densos que os estudados por estes autores, os límites 
terían que ser menores, en moitos casos inferiores a 
500 vehículos/dia. 

-Como criterio para o propio tráfico, o volume en 
circunstancias “normais” debería ser suficientemen-
te reducido de xeito que, situacións de estres como 
condicións metereolóxicas extremas, celebración de 
eventos, cortes de rúas, pontes, vacacións, obras,...., 
puidesen ser asumidas sen provocar un caos insopor-
tábel para o propio tráfico nin para os demais usos 
urbanos.

Os métodos para acadar a redución necesaria do trá-
fico son consecuencia da caracterización do tráfico 
urbano: 

Facilitar o tráfico de servizo en destino, eliminan-
do ou reducindo á mínima expresión os tráficos 
de paso e o de axitación.

Tráfico de paso: Eliminar totalmente o tráfico de paso 
desviándoo polas vías periféricas. Cortar os circuítos e 
vías que permiten cruzar a cidade, reordenando a cir-
culación con bucles de servizo, que, ademais, teñen 
un efecto redutor moi significativo do uso do coche 
para viaxes intraurbanas. 

Tráfico de axitación: Reducir ao máximo o tráfico de 
axitación, de busca de estacionamento legal ou ilegal, 
mediante seccións estritas das calzadas que imposi-
biliten a dobre fila e a reordenación profunda do esta-
cionamento, deixando para servizos os máis deman-

dados e desviando cara estacionamentos periféricos 
ou soterrados o de larga duración.

Tráfico de servizo en destino: Introducir e implan-
tar o concepto de necesidade, mediante o cal só se 
pode circular e estacionar en caso de “necesidade”, 
eliminando a circulación e o estacionamento de opor-
tunidade, hábito ou comodidade. 

Algúns datos e resultados en Pontevedra:

A redución do tráfico motorizado entre 1996 e 2014, 
con datos actualizados (entre paréntese sen actuali-
zar): no conxunto da cidade baixou o 47% ( 30,1%); 
na zona central ampla, un 77% (69,5%); e na zona 
central restrinxida, arredor do 92,5% ( 90%).

Conclusión: O tráfico necesario para o bo fun-
cionamento da cidade, o tráfico que realmente 
“necesita” circular pola cidade, resulta extrema-
damente reducido e, calmado, perfectamente 
compatíbel con unha boa calidade urbana. Esta 
era case a única variábel da que non existían datos an-
teriores e que tivemos que comprobar en Pontevedra.

Desde o 2010, a velocidade máxima legal en toda a ci-
dade é 30 km/hora e nas zonas de coexistencia, nas 
contornas dos colexios e centros sanitarios, 20 km/hora.   

0 mortos na cidade en 2011, 12 e 13.

Feridos por millón de habitantes: menos da sexta par-
te das demais zonas urbanas da provincia de Ponte-
vedra. 1.882 fronte a 11.498. 

Entre as 5 mellores cidades do mundo en seguranza 
viaria.
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Instalación de 225 pasos sobre elevados e 34 rotondas.

En Pontevedra, a maioría dos nenos entre 7 e 11 
años van andando aos colexios. 81% dos que viven 
na cidade. Os nenos xogan nas rúas e prazas.

A redución de emisións gasosas orixinadas polo tráfi-
co xa supera en Pontevedra o 65%.

Unha cidade moi pouco ruidosa: Os sons dominantes 
son os dos nenos e, en segundo lugar os paxaros en 
primavera e verán, así como o dos músicos da rúa.

Mobilidade non motorizada: 66% das viaxes a pé e 
6% en bici.

A cidade ten un efecto centrípeto aumentando un 
33% a súa poboación entre 1999 e 2014. Dato moi 
relevante nun contexto de regresión demográfica e 
de despoboación dos núcleos urbanos.

As sancións de tráfico baixaron dende a implantación 
dos límites de velocidade e as medidas físicas aso-
ciadas. Practicamente (ningunha en 2013) non hai 
multas por exceso de velocidade.

CARA UNHA DEFINICIÓN 
 
A Mobilidade urbana segura e sustentábel 
(MUSS) é un conxunto de decisións adoptadas 
polos órganos competentes, coa axuda e so-
porte dos planes e estudios técnicos que se es-
timen necesarios, e coa máxima participación 
social.

É un asunto que compete ao ámbito político e social; 

os aspectos técnicos son fundamentais, pero de ca-
rácter instrumental.

Definición de Mobilidade urbana segura e sustentábel 
(MUSS) 

“Política de mobilidade urbana que ten por finalidade 
acadar e manter unha elevada calidade urbana, re-
ducindo e pacificando o tráfico motorizado a límites 
compatíbeis con esta finalidade mediante decisións 
adoptadas en base á mellor información xeral, da 
propia cidade, e de outras cidades”.
Adaptado da definición de “enviromental capacity” de 
OMS, FAO, Unesco, GESAMP, (1986) e de “Evidence 
based medicine” Sackett and alters 1996

CONCLUSIÓNS

1.  Con vontade política de verdade, firme e de-
cidida, apoiada nos coñecementos técnicos, e 
na participación e corresponsabilidade social, 
pódese acadar unha cidade dunha moi alta ca-
lidade urbana.

2. Estamos convencidos de que este modelo de 
calidade urbana, de mobilidade prioritaria peonil 
ten un amplo marxe de mellora, de dar un salto 
adiante cualitativo e cuantitativo.

3. Utilizamos datos, teorías e experiencias univer-
sais, ningunha específica de Pontevedra; polo 
tanto, o modelo de Pontevedra debería ser igual 
de válido e posíbel, coas adaptación oportunas 
a calquera cidade.
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A posición do BNG de Pontevedra a respeito 
da elección de Xosé Filgueira Valverde foi desde 
o primeiro momento clara. Sen entrar a valorar 
os méritos culturais e intelectuais do persoeiro, 
consideramos que non era unha elección acaída para 
a celebración das letras galegas pola súa traxectoria 
política durante o franquismo, período no que asumiu 
multiples responsabilidades e ao longo dun período 
de tempo moi longo. A este respecto, non se pode 
esquecer que a Ditadura franquista foi unha 
época de persecución feroz do idioma, que 
ficou perseguido, prohibido e marxinado en múltiples 
esferas da vida social, económica e cultural. 

O feito de que o profesor Filgueira Valverde teña 
unha extensa obra xornalística e ensaística en 
galego e sobre múltiples aspectos da historia e a 
cultura galega dálle ao personaxe unha dimensión 
intelectual innegábel que é de xustiza recoñecer. 
Mais de aí a convertilo en figura homenaxeada na 
conmemoración das letras galegas hai un abismo. 
A festa das letras ten unha función dinamizadora e 
normalizadora que se dirixe a toda a sociedade e 
especialmente a comunidade escolar. En calquera 
sociedade democrática normalizada, que exerza 
conscientemente a memoria, unha persoa tan 
implicada no rexime franquista coma Filgueira 
Valverde estaría inhabilitada como modelo e 
exemplo da normalización. Porque unha das 
lecturas posíbeis da decisión é tan evidente coma 
perversa: o franquismo non foi tan malo porque se 
podía ser unha autoridade franquista e defender e 
promocionar o idioma.

En realidade, o franquismo tolerou certas 
manifestacións culturais e certos usos rituais da 
lingua. E houbo intelectuais e escritores que loitaron 
contra a ditadura  –coma Carballo Calero ou Manuel 
María- e houbo outros que coa súa actuación política 
–non coa súa actuación cultural- lexitimaron e deron 
cobertura a un rexime que fixo un enorme dano 
ao idioma e que deixou secuelas que perviven na 
actualidade.

Non se trata de condenar a Filgueira Valverde 
polos aspectos máis polémicos e contraditorios 

da súa personalidade. Trátase de criticar 
que se utilice como modelo unha persoa tan 
comprometida politicamente co franquismo. 
Quen defende con tanto entusiasmo a elección, debe 
asumir que a exhaltación do personaxe non está 
exenta de riscos. E que vai ser unha oportunidade 
para botar luz nas zonas escuras da Ditadura, para 
facer lecturas críticas da traxectoria biográfica do 
homenaxeado, para poñer en cuestión as estratexias 
de lexitimación do rexime, na que participaron moitos 
intelectuais, con mellor ou peor intención.

Filgueira Valverde coma Paz Andrade

Unha vez adoptada a decisión pola Academia, e feitas 
as consideracións críticas sobre a elección, a postura 
institucional do BNG no concello de Pontevedra era a 
de non facer causa do tema. Coma noutras ocasións 
-coma a recente do escritor, economista e político 
lerezán Valentín Paz Andrade- a posición do BNG 
era a de colaborar institucionalmente na organización 
dos actos mediante a cesión do Teatro Principal ou 
do Pazo da Cultura, atendendo as demandas que 
nese sentido fixera a RAG.

Cando o PP, secundado polo PSOE, fai unha 
proposta de celebración institucional e homenaxe a 
Filgueira Valverde que vai máis alá do que é habitual. 
Cando o PP fai causa dunha celebración que 
ten unha dimensión polémica evidente, está 
a convertir a Filgueira Valverde nun campo de 
batalla político e eleitorial. E nese sentido deben 
saber PP e PSOE que asumen o risco de meter o 
personaxe nunha lameira da que ninguén vai sair ben 
parado.

PONTEVEDRA

Filgueira Valverde e as Letras Galegas
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O Concello restituirá simbolicamente a 
funcionarios e concelleiros represaliados
O Pleno do concello de Pontevedra aprobou unha iniciativa do 
BNG pola que se rendirá homenaxe e se restituirá simbolicamente 
a concelleiros e traballadores e traballadoras do concello que foron 
represaliados pola Ditadura franquista.

Como consecuencia do levantamento militar de xullo de 1936, 
foi destituida a corporación municipal elixida democráticamente e 
sustituida por unha corporación ilexítima, designada polas autori-
dades militares que se rebelaron contra o goberno democrático. 
Ademais de constituir un acto inxusto e antidemocrático, supuxo 
o inicio dun período de persecución política e represión violenta, 
que tamén se dirixiu contra moitos membros da corporación e 
funcionarios do concello, que representaban ideais republicanos, 
galeguistas e de esquerdas.

O alcade de Pontevedra Bibiano Fernández Osorio Tafall viuse 
obrigado a exilarse; o alcalde accidental Manuel García Filgueira 
estivo agochado 13 anos, até o 20 de xullo de 1949; o concelleiro 
Manuel Gama Casalderrey foi perseguido, procesado e encar-
cerado (foi condenado a morte, pena conmutada posteriormente 
por prisión); o concelleiro Manuel Sanmartín Moreira viuse obri-
gado a fuxir a Arxentina; ao concelleiro Manuel Lorán Montes 
impúxolle unha multa de 50.000 ptas e posterior embargo de bens 
pola súa actuación política; o concelleiro José Acuña Gallego foi 
detido e asasinado en Ponte Sampaio o 24 de agosto de 1936; 
o concelleiro Alberto Martínez Tíscar foi asasinado en Bueu e 
fondeado na ría de Pontevedra o 6 de setembro de 1936.

No aparato represor, integrado por militares, paramilitares e forzas 
de seguridade, desempeñaron un papel moi activo algúns conce-
lleiros que formaban parte da corporación destituída en xullo de 
1936. É por iso que estas persoas deben ser obxecto da repulsa e 
condena, e excluidas de calquera acto de homenaxe e recoñece-
mento á corporación democrática.

A represión tamén se dirixiu contra moitos funcionarios e funciona-
rias do concello, que foron perseguidos, depurados e destituidos 
dos seus postos de traballo.

Funcionarios asasinados

Ademais da represión laboral e económica, algúns funcionarios 
foron encarcerados, procesados e nalgúns casos asasinados. É o 
caso do subcabo da policía municipal Dionisio González Pérez, 
que foi condenado a morte e executado na Caeira o 14 de outubro 
de 1936.

Traballadores municipais 
represaliados pola Ditadura 
franquista

Segundo figura na acta da Comisión 
Municipal Permanente do 28 de novembro 
de 1936, nun primeiro momento foron 
destituidos os seguintes traballadores e 
traballadoras:

• Enrique Crespo, reloxeiro
• Manuel Pérez Troncoso, 

administrador de arbitrios
• Pablo Félix Expósito, axente de 

arbitrios
• Constante Otero Rey, garda 

municipal
• Javier Osorio Lusquiños, garda 

municipal
• José Rodrígez Rial, barrendeiro
• Manuel Félix, músico
• Daniel Refojo Paz, músico
• Manuel Gallego, xardineiro
• Cándido Abilleira, xardineiro
• Isolino Abilleira, xardineiro
• Elvira Garrido, xardineira
• Delia Gendra, encargada da limpeza
• Viriato Fernández Vázquez, 

veterinario
• Juan Milleiro Sampedro, auxiliar da 

oficina de augas

Posteriormente tamén foron obxecto de 
sancións os seguintes funcionarios: 

• Antonio Refojo Blanco, músico
• Emilio Quiroga, arquitecto 
• Antonio Dobarro, fontaneiro 
• Agustín Lores, oficial de primeira 
• Juan Moldes, auxiliar
...
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Nova iluminación en Marcón

PONTEVEDRA PONTEVEDRA

Do auxiliar da oficina de augas Juan Milleiro Sam-
pedro, condenado a morte e executado no km 1 da 
Avda de Buenos Aires o 12 de xullo de 1937.  Por 
se non fora abondo castigo, o 4 de outubro de 1937 
dérono de baixa como funcionario municipal “por ha-
berse cumplido en el sentencia dictada por Consejo 
de Guerra”. E no mes de xaneiro de 1939 a comisión 
provincial de incautación de bens dispuxo a instrución 
de expediente sobre declaración de responsabilidade 
civil contra el.

E do músico da banda municipal Raimundo Rodrí-
guez Neira, secuestrado e asasinado nas rúas de 
Pontevedra o 13 de agosto de 1936 por un grupo de 
falanxistas de Marín. O seu corpo apareceu na Cruz da 
Maceira, entre Marín e Moaña.

Acordo do Pleno Municipal. Outubro 2014

Tendo en conta a vinculación das persoas anteriormen-
te citadas co concello de Pontevedra;  considerando 
que nas actas do concello de Pontevedra figuran estes 
feitos e nunca foron revisados nin condenados; con-
siderando que a condena da violencia e a represión 
e o recoñecemento ás vítimas é unha obriga ética e 

un acto fundamental de xustiza; tendo en conta que 
o coñecemento da verdade histórica é parte indispen-
sábel do proceso de recoñecemento e reparación das 
persoas que sufriron a represión e das súas familias, o 
Pleno do Concello adoptou o seguinte acordo:

1. Expresar a condena do levantamento militar 
fascista de xullo de 1936 e de todos os actos 
antidemocráticos posteriores, entre eles a 
destitución da corporación municipal e a de-
puración do persoal funcionario do concello.

2. Expresar a repulsa e rexeitamento da perse-
cución política e de todas as formas de re-
presión que sufriron os veciños e veciñas de 
Pontevedra: asasinatos, encarceramentos, 
torturas, malleiras, humillacións, rapados, 
violacións, sancións económicas, depura-
cións, represión psiocolóxica e moral, etc.

3. Celebrar un acto de restitución simbólica 
e homenaxe aos membros da corporación 
e funcionarios represaliados como conse-
cuencia do levantamento fascista de xullo de 
1936.

O concelleiro de Xuventude e o persoal da Oficina 
Municipal de Xuventude desenvolveron charlas 
durante as dúas últimas semanas nos IES públicos 
de Pontevedra para informar á mocidade maior de 
16 anos, da posibilidade de presentar propostas de 
actividades que realizar por elas e eles mesmos dentro 
do programa Noites Abertas 2015. Esta acción insírese 
dentro da liña estratéxica de favorecer a participación 
de todos os sectores da poboación no deseño das 
políticas municipais.

En total participaron máis de 1.500 alumnos e alumnas 
dos IES Torrente Ballester, Sánchez Cantón, Luis 
Seoane, Frei Martín Sarmiento, Valle Inclán, Carlos 
Oroza, Xunqueira 1 e Xunqueira 2. En colaboración 
con estes centros programáronse 15 charlas de 45 
minutos e en horario lectivo, coa intención de explicar 
a metodoloxía que utiliza o programa Noites Abertas 
para que sexan os propios mozos e mozas quen 
propoñan as actividades nas que logo poden participar 
de balde. 

As propostas deseñadas poden ser de actividades 
deportivas, culturais, obradoiros de diverso tipo, rutas, 
xogos... sempre respondendo aos fins de Noites 
Abertas. O ano pasado recibíronse 232 propostas das 
cales saíron 117 actividades distintas e rexeitáronse 
115. Este ano prevese un novo incremento dos 
proxectos recibidos. 

O prazo para a presentación de propostas 
permanecerá aberto até o 24 de outubro. No mes 
de novembro a coordinación do programa fará a 
selección das propostas definitivas, para pasar a unha 
nova fase de programación concreta das actividades 
seleccionadas, e configurar así o calendario definitivo 
para comezar máis cedo ca nunca, o venres 23 de 
xaneiro de 2015.



11

A Xunta do PP 
abandona Pontevedra

PONTEVEDRA

Chegou máis unha vez o proxecto de orzamentos da Xunta de 
Galiza para o ano 2015 e máis unha vez estamos diante dunha 
ferramenta ao servizo das propostas económicas que emanan 
de Madrid e Bruxelas, unha nova demostración de como o a 
Xunta non goberna para os galegos e as galegas senón para 
server a intereses espúreos e foráneos.

Usar os orzamentos como arma para defender os intereses 
propios e non para mellorar a vida de todos e todas ten a súa 
conecuencia en Pontevedra e en toda a súa bisbarra. No caso 
da capital o investimento da Xunta redúcese nun 33% e pasa 
dos 15 millóns de euros do ano pasado aos 10 millóns deste.

Fica craro que a Xunta dá por perdida Pontevedra de cara as 
municipais do ano vindeiro e fica craro tamén o escaso, por 
non dicer nulo, peso político de Jacobo Moreira diante dos seus 
xefes de Santiago. De feito Moreira é o principal damnificado 
polos orzamentos 2015: non figura neles nada que poida 
presentar como un logro do PP para Pontevedra e comarca.

En realidade, a ninguén debería coller por sorpresa a planificación 
orzamentaria da Xunta de Galiza. Resulta evidente desde hai ben 
tempo que non teñen intención de construir o hospital privado 
de Monte Carrasco, de aí que se limiten a dotar uns escasísimos 
26.000€ que non dan nen para cubrir o expediente.

Algo semellante podería dicerse do edifico dos novos xulgados 
na Parda, para os que tamén se reduce o financiamento (1’7 
M€ fronte aos 2’5M€ do 2014). Tamén se nota que non teñen 
intención de cumprir as súas promesas e de aí que mintan: hai 
xa tempo que teñen os terreos a disposición e poderían ter 
iniciado a construción, mais non queren, aínda que dean un mal 
servizo á comarca e poñan en evidencia, como deciamos, o 
nulo peso político de Moreira.

Partidas xenéricas, proxectos antigos sen rematar e 
esquecementos palmarios completan uns orzamentos que 
marxinalizan e ofenden aos galegos e galegas que vivimos na 
comarca de Pontevedra. 

Entre os “esquecementos” da Xunta de Galiza é importante 
mencionar o colexio de Valdecorvos e a modernización do CIFP 
Carlos Oroza que debería ser un piar no desenvolvemento da 
industria turística. Tamén non figuran a variante de Alba nin a 
mellora da Estrada de Vilagarcía, que son mostras evidentes de 
violencia viaria. E, por suposto, nin un céntimo de euro para a 
demanda estrela de Jacobo Moreira: o transporte metropolitano.

O BNG FAI 
PROPOSTAS EN POSITIVO

No BNG sabemos das dificuldades que atravesan 
agora mesmo todas as administracións. E sabe-
mos tamén que esas dificuldades teñen moito que 
ver coas políticas impostas pola Unión Europea e 
e o sistema cruel e corrupto no que estamos ins-
talados.

Atendendo a isto, negámonos a facer unha relación 
de emendas que supoñan unha especie de carta 
aos Reis Magos. Mais tamén é certo que non imos 
deixar de reclamar o que consideramos de xustiza.

En primeiro lugar, a dotación orzamentaria para asi-
narmos o III Convenio de Saneamento do Rural 
e podermos, nos vindeiros anos, dar este servizo 
ao 5% da poboación que aínda non o ten. De todos 
xeitos, xa hai meses desde que Moreira anunciou 
que a Xunta non ía dotar fondos para isto.

Tampouco imos esquecer a variante de Alba, 
unha peza fundamental non só na ordeación do 
tráfico en Pontevedra, senón tamén importantísima 
para estendermos os estándares de seguranza via-
ria a todo o rural e tamén para mellorarmos a imaxe 
e o servizo que se presta no Camiño de Santiago.

Por fín, para o Bloque é básico reclamar a mellora 
da Estrada de Vilagarcía que, ao igual que as ou-
tras propostas, é un compromiso xa adquirido pola 
Xunta de Galiza que, polo que lemos nos orzamen-
tos 2015, non teñen intención de cumprir.
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O alcalde e o concelleiro delegado da parroquia de Lourizán, 
Demetrio Gómez xiraron visita a distintos lugares desta parroquia 
para coñeceren coa veciñanza o resultado das obras priorizadas 
no consello parroquial. Investiuse perto dun millón de euros para 
mellorar accesos, recuperar patrimonio, eliminar barreiras, calmar 
o trafico e modernizar os servizos, en definitiva, un alto grao de 
implicación para mellorar a vida das veciñas e veciños.

O Alcalde coñeceu in situ as melloras que se realizaron no cemiterio 
municipal de Lourizán. A mellora dos accesos e a recollida das 
augas pluviais foron as dúas primeiras demandas que plantexou o 
Consello Parroquial de Lourizán e xa ficaron rematadas.

Tamén aproveitaron para ver a instalación do saneamento no lugar 
de Meán, case o último núcleo de Lourizán que quedaba por 
enganchar ao alcantarillado. O investimento superou os 170.000 
euros.

Un dos investimentos máis importantes que o Concello realizou una 
parroquia de Lourizán é a mellora da estrada ao Regueiriño que 
debido ao seu elevado coste leva feitas dúas fases, cun montante 
de máis de 500.000 euros. Quedan agora por rematar a terceira 
fase das obras.

Con todo, o aspecto máis destacábel desta obra está na implicación 
do Consello Parroquial no proxecto, priorizando as medidas 
de seguranza viaria e accesibilidade e mesmo a recuperación 
patrimonial da Fonte do Noco sobre o puro asfaltado co orzamento 
dispoñíbel.

No lugar dos Cunchidos o Concello eliminou barreiras, mellorou a 
accesibilidade, pavimentos, canalizacións de pluviais, entre outros 
pequenos traballos que contribuiron a ennobrecer a estrema do 
Concello de Pontevedra con Marín, recuperando o carácter mariñeiro 
do barrio. O investimento final nos Cunchidos foi de 45.000 euros.

A visita avanzou até a praza de Marqués de Valterra, na Casa da 
Cultura de Estribela, onde logo do derrubamento da pasarela peonil 
sobre a estrada de Marín, están a realizarse traballos de mellora da 
accesibilidade cun custo de 145.000 euros.

A visita rematou na Casa da Cultura de Estribela a nova asociación 
ARMEL serviu un viño galego para se presentar diante de toda a 
parroquia.

Gran ambiente 
               na visita do alcalde a Lourizán


