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   Rebeldía e insubmisión
O pasado 24 de marzo asistimos a un novo chanzo na persecución ao Concello 
de Pontevedra por parte do goberno do Estado: o avogado do estado recurriu 
novamente a paga que o goberno do Bloque mantivo para as súas traballadoras 
e os seus traballadores xusto antes do Nadal de 2012.

Eles non aturan que un goberno nacionalista, rebelde e insubmiso, se opoña 
ás súas imposicións e á súa política de agresión e expolio contra as clases 
traballadoras galegas. Non hai outra explicación: saben que somos o seu 
verdadeiro inimigo e van perseguirnos con todas as armas que teñen e todas 
as que lles empresten a Unión Europea e a OTAN se fixer falla, mais nen con 
esas van conseguer rendernos.

Por se alguén tivese dúbidas, agora xa quitaron definitivamente a carauta. Cal é o 
principal argumento do Estado Español para atacar ao goberno nacionalista de 
Pontevedra? Que o tribunal anterior “non entrou no fondo do asunto”. O fondo 
do asunto? Van dicer claramente que queren roubar ao pobo para engordar as 
contas de resultados da grande banca e das transnacionais? Pensan falar por 
fin de que a Unión Europea é un enxendro ao servizo do grande capital? Porán 
enriba da mesa as continuas agresións aos sectores produtivos galegos?

Vai ser que non. Ese é o papel reservado ao nacionalismo galego, BNG e á 
CIG. Somos nós, as e os nacionalistas, as persoas militantes e simpatizantes 
do Bloque e da CIG, quen non poemos esquecer as palabras de Celso Emilio: 
“non virá de fóra remedio nen esperanza”.

Temos diante, a menos de dous meses, unha grande oportunidade de darlle 
nos fuciños ben duro ao neoliberalismo, á Unión Europea, ás políticas que 
arruínan Galiza e deseangran o país de mozas e mozos e a quen pretendan 
converternos nun pobo sometido e derrotado.

O Bloque do Concello deulles coa paga extra e no se rende nunca. Cada unha 
e cada un de nós ten a oportunidade de darlles e non renderse este mes de 
maio.
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OPINIÓN

Interpélame hoxe sobre o Contrato 
de Mantemento de Xardíns que está 
adxudicado a unha Empresa chama-
da Elsamex.

Mágoa que teñamos un Pleno tan 
cargado e non me poida estender 
sobre os xardíns e, en xeral, sobre 
a flora de Pontevedra e o seu man-
temento. Creo que é un tema, dos 
de competencia municipal, dos máis 
interesantes.

Para empezar, nos espazos públicos 
de Pontevedra están catalogadas 
219 especies de árbores. Máis que 
calquera dos chamados Parques 
Nacionais existentes no Estado Es-
pañol. Para non estenderme, no Par-
que das Illas Atlánticas hai 79 espe-
cies de árbores e arbustos. 

Se comparamos coas cidades, en 
Madrid están rexistradas 210, en 
Barcelona 164. A conclusión é clara: 
Pontevedra ten nas súas rúas e pra-
zas máis variedade de especies de 

árbores que as dúas cidades máis 
grandes do Estado, Madrid e Barce-
lona, que teñen unha superficie 50 
ou 60 veces maior que Pontevedra.

Non vou a estenderme máis nas 
características xerais dos parques e 
xardíns de Pontevedra.  

Vamos ao contrato que tanto parece 
preocuparlle. 

Como sabe, cobre unha parte dos 
Parques e Xardíns de Pontevedra; 
da outra parte encárgase a briga-
da municipal, a máis de contratos 
específicos para Xunqueira de Alba 
e os sendeiros do Lérez, porque, 
como saberá, Pontevedra anda no 
entorno do millón e medio de m2 
de Parques, Xardíns e Zonas Ver-
des.

O contrato ten unha contía de 
530.000 € para este ano 2014 e por 
esta cantidade vou a relatar os servi-
zos que cubriu no 2013:

•	 Sostemento dos espazos arbo-
rados e axardinados de 20 co-
lexios públicos.

•	 Sostemento de 514.000 m2 de 
Parques e Xardíns Públicos 

ou sexa, quitando os colexios e ser-
vizos extraordinarios, menos de 1 
euro por metro cadrado ao ano, IVA 
incluído.

É caro ou barato este prezo de me-
nos dun euro por m2?? Depende da 
cantidade e calidade dos servizos 
que preste.

A pregunta fundamental é “están 
ben os Parques e Xardíns de Pon-
tevedra?” A resposta, como sempre, 
é subxectiva, pero a min non deixan 
de pararme pola rúa para transmitir-
me as felicitacións para a Concellei-
ra responsábel de Xardíns. Algúns 
destacados compañeiros seus do 
Partido Popular e, mesmo, de Grupo 
Municipal téñenme expresado esta 
opinión de que os Parques e Xardíns 
de Pontevedra están en bo estado.

Convirá comigo que, aínda que 
sempre se pode mellorar, en xeral, 
os Parques e Xardíns de Pontevedra 
están razoabelmente ben, e infini-
tamente mellor que hai uns cantos 
anos.

Algo terá que ver o traballo da Em-
presa que ten o contrato de soste-
mento que tanto lle parece preocu-
par. 

Por outro lado están os informes dos 
funcionarios. E coinciden: a empresa 

Publicamos hoxe a intervención do Alcalde Fernández Lores a respecto do contrato 
de Elsamex e da situación dos xardíns no Pleno do Concello de Pontevedra do día 
31 de marzo. Ao fío destes asuntos, teñen grande interese político as reflexións do 
Alcalde sobre a situación política xeral e o xeito de actuar que define o goberno de 
Pontevedra.

O medio ambiente urbano en Pontevedra
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concesionaria traballa razoabelmente 
ben.

En canto aos traballos que fai, vou dar 
algunhas cifras do 2013:

A) Plantacións

•	 Plantación de arredor de 5.200 
exemplares de plantas de tem-
pada.

•	 Plantación de 1.515 exemplares 
de especies arbustivas.

•	 Plantación de 18 árbores.

•	 Sementeira de máis de 600 qui-
logramos de semente de herbá-
ceas.

Todo isto cos seus produtos fitosani-
tarios, abonos, e demais elementos 
precisos.

B) Cortes e podas

•	 Sega periódica de céspede e her-
ba. Moitos centos de miles, se-
nón millóns de m2 de sega.

•	 Poda de arredor de 30.110 ar-
bustos.

•	 Poda de 190 árbores de porte 
medio.

•	 Poda de 40 árbores de grande 
porte.

Como fan todos estes traballos e fa-
nos ben e a un prezo bastante axus-
tado, claro que lle prorrogamos o 
Contrato. E mágoa é non poder pro-
rrogarllo máis.

Quen lle podía garantir aos cidadáns 
de Pontevedra que sacar rápido unha 
nova concesión non ía supoñerlles uns 
prezos máis elevados e un posíbel em-
peoramento do servizo?.

Nas condicións administrativas, eco-
nómicas e de servizo existentes, foi 
unha decisión responsábel terlle pro-

rrogado o contrato, claro que o foi. E 
con informes en contra dos funciona-
rios; pois claro!!! Os funcionarios e as 
funcionarias informan segundo o que 
din esas Leis que soportamos e que 
tantas veces van en contra dos inte-
reses dos veciños e veciñas. Os fun-
cionarios fan o seu traballo e fano ben.

Por lóxica elemental, as nosas respon-
sabilidades, as miñas preocupacións 
son diferentes ás dos funcionarios, 
non son outras que prestar os mello-
res servizos aos veciños e veciñas ao 
menor custe posíbel. Para min, os de-
mais aspectos son secundarios.

E a vostede que lle preocupa máis? 
Que os xardíns de Pontevedra estean 
ben e sigan a mellorar? Ou que a unha 
empresa que cumpre satisfactoria-
mente e a prezos axustados, se lle 
prorrogue o contrato? Ou quere que 
o servizo lle saia máis caro a todos os 
pontevedreses? Ou o seu desexo é 
que os Parques e Xardíns de Ponteve-
dra empeoren?

Vostede, Sr Moreira, sabe que houbo, 
hai e haberá, tanto nesta Administra-
ción como en outras moitas, contratos 
en prórroga expresa ou tácita.
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No pasado Pleno de febreiro, remataba a miña resposta 
ás súas interpelacións suxeríndolle, de maneira clara, 
pero respectuosa e construtiva, que debía cambiar de 
rumbo e centrarse no realmente importante. 

Por se xa o esqueceu, dicíalle no Pleno de febreiro: 
Céntrese! Sr. Moreira, céntrese!; Déixese de tanto 
“a culpa é de Lores”, “represalia”, “discriminación”, 
“escapismo” e elabore unha alternativa seria e coherente 
para Pontevedra. Fágao polo ben de Pontevedra.

Dicíallo  eu, pero vostede sabe, ou debería saber, que é 
un clamor entre as persoas do seu Partido. 

Entre os que  ultimamente se teñen pronunciado de 
forma pública sobre a súa xestión ao fronte do Grupo 
Municipal do Partido Popular, os exconcelleiros do P.P., 
Isidro Lago, Pazos Carballido e Guillán Pardavila, a 
actual concelleira do P.P. María Biempica, a Presidenta 
do Parlamento, Pilar Rojo, e non sei se omito algún, 
matiz enriba, matiz abaixo, a opinión é absolutamente 
unánime. Voulle lembrar algunhas desas opinións por se 
lle falla a memoria:

“En Pontevedra, el proyecto del Partido Popular no 
cuaja”.

“El de Moreira es un proyecto fracasado”

“Moreira no tiene madera de líder”

“Moreira hace lo que buenamente sabe” .

Como se pode comprobar, fun moito máis suave e 
construtivo eu que os seus compañeiros e compañeiras. 
Eles parecen ter totalmente perdida a esperanza en que 
vostede teña capacidade de rectificar e mellorar. Eu aínda 
agardo que vostede mellore polo ben de Pontevedra.

Dende logo, a interpelación que fai hoxe non invita ao 
optimismo sobre un posíbel cambio de rumbo. O que 
lle preocupa é montar barullo con un asunto colateral 
de nula relevancia. Se un contrato está prorrogado ou 
se non está. Se está en prórroga expresa ou tácita.  
Proxecto para Pontevedra, ningún, preocupación polos 
veciños e veciñas, ningunha, preocupación pola bo 
estado dos Parques e Xardíns de Pontevedra, ningunha. 
Por aí vai mal Sr. Moreira, por aí vai moi mal!!

Tamén, e sen vir a conto, aproveitou o Sr Moreira a 
ocasión para introducir algúns elementos que van na 
liña dun escrito seu que tivo a ben enviar a Alcaldía. 
Eu agradézollo porque así sei o que pensa, cal é o seu 
nivel e a súa catadura moral. Nese escrito, o Sr Moreira 
botaba lume pola boca en forma de insinuacións e 
maledicencias, escrito noxento no que se retrataba a si 
mesmo. Nese auto-retrato non sae moi favorecido; en 
verdade, Sr Moreira, sae bastante mal. 

Pero, polo que vexo, o Sr. Moreira insiste, quere seguir 
arrastrándose pola lama. Por este camiño aínda vai peor 
Sr Moreira!!, aínda vai peor!!

O PP, un proxecto fracasado 

Por que a ten enganchada  co contrato de Parques e 
Xardíns e non con outros? Por que a súa teima é selec-
tiva neste contrato?

Non quero pensar que sexa porque non soporta que os 
Parques e Xardíns de Pontevedra estean bastante ben! 
Sería terríbel, pero non atopo outra explicación.

Que é o que quere, Sr Moreira?. Que é o que quere? 
Aclárese! Aclárese!! porque por aí iría mal, Sr. Moreira, 
por aí iría moi mal!!

Réplica do Alcalde
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Pisando Forte: 
Formación para a empregabilidade xuvenil
O Concello de Pontevedra puxo en marcha estes días o programa de 
formación para a empregabilidade xuvenil “Pisando Forte”.

Van alá seis anos que o BNG puxo en marcha este programa de formación 
para mozos e mozas de Pontevedra con varias liñas de traballo (loita contra 
o machismo, aproveitamento do tempo de lecer, mellora da formación 
para o emprego, axuda na busca de emprego, etc) e cunha programación 
centrada en cursos de curta duración, pequenas pílulas formativas, que 
desen a oportunidade de participar en Pisando Forte sen abandoar 
ningunha outra actividade á que se adicase á mocidade.

De todos xeitos o programa mudou hai xa tres edicións para centrarnos na 
formación para o emprego por mor da terríbel situación á que ten sometido 
este sistema cruel e corrupto á mocidade galega. Emigración brutal ou 
exilio económico, precariedade laboral, salarios moi baixos, carencia de 
dereitos laborais e, sobre todo, un paro de tan altas proporcións que 
nalgunhas franxas de idade ultrapasa o 60%.

Nesta nova edición de Pisando Forte, o concello propuxo catro liñas 
diferentes de traballo e formación.

En primeiro lugar están os cursos que serven para obter unha titulación 
necesaria para desempeñar certos traballo. Aquí van os cursos para 
aprender a manexar os aparellos DESA, os desfibriladores que son 
obrigatorios en ximnasios e outras instalacións, e os cursos para a 
obtención do carné de manipulador e manipuladora de alimentos.

Unha segunda liña é a que atende á especialización para monitores de 
tempo de lecer. Despois de anos ofertando a devandita titulación, decidiuse 
de acordo coas persoas usuarias, non repetila e, pola contra, darlles outra 
máis especializada. Xa que logo, aparecen cursos de deportes acuáticos 
ou para adaptar as actividades a persoas con discapacidade. Dentro deste 
grupo está o curso de Directora ou director de campamento, o único que 
non é breve e o único que ten custo (todos os demais son de balde).

A terceira liña é a que atende a formación de tipo máis xeral e que pode 
server para mellorar o currículo nunha ampla gama de postos de traballo. 
Os cursos para mellorar no uso de ferramentas informáticas, de lingua de 
signos ou de técnicas de atención ao público serían algúns nos que van 
dentro deste grupo.

Por fin, a cuarta liña de traballo inclúe a formación en oficios aos que é difícil 
acceder porque, arestora case que só o Concello de Pontevedra ofrece 
esta formación de xeito gratuíto: o curso para aprender a facer pan ou o de 
operador de carretilla elevadora son exemplos do que sinalamos. Tamén 
entre estes sitúase o curso de “Agrocultura” que se vai desenvolver na 
escola de Cabanas, unha aposta nova do Concello que non se oferece 
en ningún outro sítio: trátase de aprender técnicas para aproveitar terras 
de pequena superficie (por exemplo, as que haxa na casa familiar) porque 
está detectado que non só as xeracións máis novas, senón tamén os seus 
pais, teñen perdido parte do coñecemento tradicional necesario para iso 
por culpa do estilo de vida imposto polo capitalismo nos últimos tempos.
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Para rematar, indiquemos que Pisando Forte inclúe este ano dúas novidades 
relacionadas pola grandísima afluencia de persoas nas edicións anteriores: 
no ano 2013, houbo listas de agarda para multiplicar por catro as prazas 
formativas existentes, polo que, ao final, houbo colas de moitas horas para 
matricularse.

A primeira delas é a posibilidade de preinscribirse a través do web de 
xuventude (xuventude.pontevedra.eu) e a segunda é a publicación dos 
criterios para ordear a listaxe que se xere nesa preinscrición. Deste xeito, 
facilítase á mocidade os trámites burocráticos e faise moito máis clara a 
escolla das persoas que van poder facer os cursos.
Os criterios para elaborar as listaxes de persoas admitidas e en listaxe de 
agarda son obxectivos, sinxelos e están publicados no web e nos folletos 
do programa. Eles son ter o padrón feito en Pontevedra; estar en paro e non 
estar estudando; ser estudante no paro; vir dun centro de menores baixo 
tutela; traballar menos de 10 horas á semana; traballar mais de 10 horas á 
semana; traballar a xornada completa e, para rematar, a orde de chegada.

A Concellaría de Normalización Lingüística organiza 
un ano máis o festival Galegote Rock, que chega á 
súa terceira edición os vindeiros 24, 25 e 26 de abril. 
O Galegote Rock é un ciclo de concertos de bandas 
galegas que busca achegar a música de calidade en 
galego ao público habitual dos concertos ao vivo en 
salas comerciais, así como promocionar os grupos 
profesionais que cantan na nosa lingua. 

O programa de concertos do Galegote Rock é o 
seguinte:

Xoves, 24 de abril:
No Pequeno Karma. Entrada de balde.
•	 Banda do Terror, ás 22 horas
•	 DJ O Xabarín de Bora (clásicos do rock, especial 

Xabarín), a partir das 00 horas

Venres, 25 de abril:
Na Sala Karma, ás 22.30 horas, entrada 4 euros.
•	 Machina
•	 Transilvanians
No Pequeno Karma. A partir das 00 horas. Entrada 
de balde
•	 Fillo do Fiusa DJ (sesión indie-rock de bandas 

galegas)

Sábado, 26 de abril:
Na Sala Karma, ás 22.30 horas, entrada 4 euros
•	 			 Frenaso no Calsonsillo
•	     Familia Caamagno

No Pequeno Karma, a partir das 00 horas, entrada 
de balde
•	 DJ Nano Vinilo (rock-indie e clásicos de bandas 

galegas)

Venda de entradas: O mesmo día na Sala Karma; 
pódense reservar en produccionsalakarma@gmail.
com 

Podedes consultar toda a información sobre os 
concertos do Galegote Rock na súa páxina de 
Facebook https://www.facebook.com/GalegoteRock 
e no arquivo adxunto.

Volve o Galegote Rock, 
o rock en galego
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Vén de botar o fecho a 15 edición do Salón do libro 
infantil e xuvenil de Pontevedra, o principal foro de en-
contro  da literatura infantil e xuvenil do país e referente 
tamén máis alá das nosas fronteiras. E fíxoo a todo 
grande, cunhas cifras de participación que sobrepasa-
ron as previsións máis optimistas.

“Cociñando contos” trouxo ao Pazo da Cultura de 
Pontevedra a aproximadamente 29.600 visitantes pa-
saron polo Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Ponte-
vedra, o que supón un incremento do 17% a respeito 
dos resultados do ano anterior, que xa de por eran 
espectaculares. 

Alén da nosa contorna máis próxima, achegáronse ao 
Salón nenos e nenas de Ferrol, Chantada, Mazaricos, 
Carballiño, Ourense, Santiago, Vigo, O Salnés, A Po-
bra do Caramiñal ou Cervo, ben con visitas particula-
res ou concertadas con centros escolares.

Unha intensa colaboración dos centros 
educativos

Un total de 4.000 alumnos de 36 centros de educación 
Infantil, Primaria e Secundaria participaron como cola-
boradores nesta edición do Salón do Libro, realizando 
durante meses os traballos que se expuxeron no Pazo.

Anxos Riveiro cualificou esta edición como “excepcio-
nal, chea de emocións, sorpresas e participación”

A implicación foi máis elevada que en anteriores e ta-
mén medraron os escolares alleos aos colaboradores 
que participaron nas distintas actividades. Este ano 
superaron os 5.000 os que asistiron aos espectáculos, 
visitas guiadas e roteiros pola cidade.

A alta demanda obrigou a incrementar o número 
de actividades

A programación inicial do Salón prevía 135 activida-
des, pero convertéronse en 150 pola alta demanda e 
afluencia de público. Actividades que este ano, como 
novidade, se iniciaron antes da inauguración do Salón 
para ir abrindo boca e se espallaron por diferentes lu-
gares da cidade e polos centros sanitarios.
Foi unha edición excepcional, en palabras da conce-
lleira de cultura “chea de emocións, sorpresas e par-
ticipación”.

O Salón do Libro infantil e xuvenil de Pontevedra é un 
proxecto cultural único e de referencia non só en Gali-
za, senón alén as nosas fronteiras. 
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Perto de 30.000 persoas consolidan o 
Salón do Libro como un proxecto cultural 
único e de referencia en todo o país
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Os concelleiros Luís Bará e Carme 
Fouces presentaron o pasado luns 7 
de abril os proxectos municipais para 
a zona sur da cidade (entre a Estación 
de tren e a ONCE), que se van desen-
volver nos vindeiros meses e van su-
poñer unha completa transformación 
desta importante área urbana. As ac-
tuacións teñen como obxectivo me-
llorar a calidade urbana, crear novos 
espazos públicos e equipamentos, e 
mellorar a seguranza viaria, a mobili-
dade e a accesibilidade. 

A xuntanza de presentación tivo lu-
gar no instituto Torrente Ballester con 
unha numerosa partipación da veci-
ñanza.

Os temas que se trataron na reunión 
foron os seguintes:

• Información sobre o novo ac-
ceso sur da cidade, desde o 
nó do Pino á Avda de Estación 
(desdobramento da Avda de 
Vigo): trátase dunha nova ave-
nida de aproximadamente 400 m 
de lonxitude, que terá tres carris 
para	o	tráfico	(dous	de	entrada	e	
un de saída), beirarrúas de 3 m 
e un paseo peonil e para bicis 
con ancho que vai dos 5 aos 8 
metros segundo as zonas. Este 
paseo comunicarase coa senda 
dos Gafos desde O Gorgullón 
mediante unha pasarela e unha 
ponte.

• Obras que se realizarán na 
zona como melloras do novo 
acceso sur: reforma da avda 
da Estación, reforma da Avda de 
Vigo,	continuación	da	senda	flu-
vial do Gafos até o Pino, mellora 
da rúa Luís Seoane, arranxo do 
camiño que comunica a Avda de 
Vigo e Avda da estación...

• Previsión de construción dun 
estacionamento gratuíto nun-
ha parcela de 3.300 m2 situada 
xunto ao instituto Torrente Ba-
llester

• Transformación da antiga re-
sidencia da ONCE no novo 
centro social Sur, que será di-
namizado polas asociacións do 
barrio e por outras entidades de 
carácter social e cultural do con-
cello.

Con respecto ao calendario das obras 
do novo acceso sur, informouse da 
previsión de adxudicalas nun prazo 
de dous meses, polo que os traballos 
poderían comezar no mes de xullo. 
As obras poderán desenvolverse si-
multaneamente na Avda da Estación 
e nos terreos da nova rúa (explana-
ción e movementos de terras). Na 
última fase, xa no 2015, desenvolve-
ranse os traballos de mellora da avda 
de Vigo, que pasará a ter un carril de 
saída, beirarrúas máis amplas, arbo-
rado e novo mobiliario urbano. O in-

vestimento previsto nestas obras é 
de	4.165.000	euros,	 financiados	con	
cargo ao convenio asinado polo Con-
cello de Pontevedra e o Ministerio de 
Fomento.

Presentación dos proxectos de Pontevedra Sur

MELLORAS 
REALIZADAS 
NA ZONA

Os concelleiros tamén 
informaron á veciñanza 
de diversas melloras que 
se realizaron nos últimos 
meses na zona coma o 
arranxo de beirarrúas e 
mellora da accesibilidade 
e a seguranza viaria 
na avda de Vigo, e a 
pavimentación parcial ou 
total das rúas Fernando II, 
Afonso IX, Rafael Alonso 
e As Abilleiras.
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Balance positivo das IIIª 
Xornadas de Patrimonio Rural
A concellaría de patrimonio histórico organizou as III 
xornadas de patrimonio rural, que tiveron lugar na Casa 
das Campás (xoves 3 de abril) e na Misión Biolóxica 
de Galicia (venres 4 e sábado 5 de abril). A numerosa 
asistencia de público e o alto nivel dos relatorios pre-
sentados consolidan as xornadas de Pontevedra como 
unha cita imprescindíbel do calendario de eventos sobre 
patrimonio rural.

As xornadas teñen a súa orixe na aprobación e desen-
volvemento do plan do patrimonio rural de Pontevedra, 
iniciado en xuño de 2012. Nesta terceira edición estive-
ron centradas na participación social arredor do patri-
monio, presentando diversas experiencias promovidas 
por asociacións e por institucións públicas. 

A conferencia de apertura correu a cargo de Manuel 
Caamaño, que disertou sobre as “Construcións da ar-
quitectura popular”. 

Do eido asociativo participaron representantes do Insti-
tuto de Estudos Miñoranos, O Sorriso de Daniel, Lugo 
Patrimonio e Seminario de Estudos da Costa da Morte. 

No que respecta a iniciativas promovidas por universi-
dades e concellos, presentáronse proxectos da Univer-
sidade Jaume I de Castellón, concellos do Alto Támega 
(Ourense), Villa romana de Currás (Tomiño) e Museo 
Aberto de Carnota. 

O profesor Manuel Gago Mariño pronunciou unha con-
ferencia sobre “Patrimonio, participación e comunica-
ción” na que propuxo claves de traballo para envolver 
as comunidades locais na protección, recuperación e 
divulgación do patrimonio. 

Como peche das xornadas, o concelleiro de patrimonio 
histórico, Luís Bará, presentou as liñas de traballo do 
concello de Pontevedra en relación co patrimonio rural. 
Tamén anunciou a intención de que as IV Xornadas tra-
ten o tema “Patrimonio e Educación”.

CICLO 
HISTORIA E MEMORIA 
DAS PARROQUIAS
Conferencia	de	Alberte	Reboreda	
sobre	O	Castelo	de	Ponte	Sampaio
Venres	11	de	abril	ás	20	h	na	Casa	
da	Cultura	de	Ponte	Sampaio

Novas actividades da Concellaría de Patrimonio Histórico

VIII VIAXE DE COÑECEMENTO: 
PONTE CALDELAS E A LAMA
Sábado	12	de	abril:	visita	ao	espazo	
arqueolóxico	de	Tourón,	petróglifo	da	
Pedra	do	Cervo	(Cuñas),	escolas	do	
Covelo,	aldea	e	carballo	do	Pelete.
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Os vindeiros 11 e 12 de abril, a Fundación “Moncho Reboiras” para o 
Estudo e Divulgación da Realidade Social e Sindical en Galiza (FES-
GA) organiza en Pontevedra, no Pazo da Cultura, co apoio do Con-
cello de Pontevedra a segunda edición das Xornadas Internacionais 
“Comprendermos a crise”, intituladas: “Europa na encrucillada: crise 
sistémica, euro e UE”.

Europa está nunha encrucillada. Logo de transcorridos cinco anos 
desde o inicio da vixente crise capitalista cobra importancia capital 
o papel que nela están a xogar as institucións europeas. De maneira 
singular a Comisión Europea, como instrumento executivo da pro-
pia UE, e o Banco Central Europeo, en tanto organismo regulador 
da moeda única. Non por casual, ambos niveis que son os chanzos 
esenciais sob os que se alicerza toda a estrutura da Unión Europea, 
integran canda a división para Europa do Fondo Monetario Interna-
cional a denominada Troika.

Un debate necesario

A situación social, de maior empobrecemento das clases populares. 
e o momento económico, marcado polo desartellamento da base 
produtiva de Galiza, para alén das políticas de duros recortes impul-
sadas pola Troika, están a poñer en cuestión o denominado proceso 
de construción europea. Arestora existe un debate público aberto no 
que se contemplan opcións como o abandono do euro ou a saída 
da propia Unión Europea, como posíbeis respostas arredor dunha 
cuestión central: cabe ou non outra Europa? sobre que bases debe 
desenvolverse?

A Fundación Moncho Reboiras acredita que era necesario articular 
un	espazo	galego	par	a	análise	e	a	reflexión,	no	que	se	abordasen	
estas e outras cuestións, coa achega de importantes expertas e ex-
pertos do noso país e do ámbito internacional. Ese é obxectivo que 
se persigue con estas xornadas. A participación nas mesmas é com-
pletamente gratuíta, mais exixe por motivos de organización inscri-
ción previa no web www.comprendermosacrise.info, onde se pode 
consultar o programa completo.

Panel internacional de expertas/os

Nas xornadas participarán, como relatoras/es, de Francia: Jacques 
Nikonoff	(Fundador	e	ex-presidente	de	Attac)	que	tentará	dar	resposta	
á pregunta: “é preciso saírmos do euro?”; de Catalunya o economista 
Joan Junyent (Seminari Taifa de economía crítica) quen falará das 
alternativas ao actual modelo de construción europea ; de Uruguai o 
sindicalista Leonardo Batalla (membro da coordinadora do Encontro 
Sindical Nuestra América) quen partillará a experiencia latinoamerica-
na de combate popular aos tratados de libre comercio como o que 
na actualidade negocian a UE e os EUA; de Galiza tomarán a palabra 
o economista Bernardo Valdês, que debullará a relación entre a con-
figuración	da	UE	e	a	vixente	crise,	e	a	tamén	economista	Mar	Pérez	
Fra, quen analizará as consecuencias das políticas comunitarias nos 
sectores produtivos.

Debate internacional 
sobre o papel da UE e do euro

VENRES 11 DE ABRIL

16:30h  Recepción e acreditación 
17:00h  Apertura das xornadas, coa intervención de: 
Xesús Seixo, Secretario xeral da CIG e Presidente da 
Fundación Moncho Reboiras, e Miguel Anxo Fernández 
Lores, Alcalde do Concello de Pontevedra

17:30h   Relatorio I: A configuración da UE 
e a crise por  Bernardo Valdês  (Galiza)                          
Economista e profesor do departamento de Economía 
Aplicada da USC. Autor de diversas publicacións sobre 
economía e política agrarias e sobre o proceso de 
construción da UE.
18:10h Debate e posta e común

18:30h  Relatorio II: É preciso saírmos do euro? 
A moeda única a debate por Jacques Nikonoff  
(Francia).Profesor asociado no Instituto de Estudios Europeos 
da Universidade París 8. Membro fundador e ex-presidente 
de ATTAC. Voceiro do Movemento Político de Emancipación 
Popular M’PEP.
19:10h Debate e posta en común
 

SÁBADO 12 DE ABRIL

09:30h  Recepción 
10:00h  Relatorio III: Políticas comúns para 
territorios diversos. Consecuencias das políticas 
comunitarias nos sectores produtivos, por Mar 
Pérez Fra (Galiza). Doutora en CC. Económicas pola 
USC. Profesora no Departamento de Economía Aplicada. 
A súa liña de investigación céntrase nas políticas de 
desenvolvemento de   áreas rurais. 
10:40h  Debate e posta en común.

11:00h   Relatorio IV: É posíbel outra Europa? 
Escenarios e alternativas, por Joan Junyent 
(Catalunya). Membro do seminario de economía crítica Taifa, 
onde traballou en temas de sector público, políticas de 
benestar e o proceso de construción eruopea. Co-autor do 
libro “Que pensións? Que futuro?” 
11:40h  Debate e posta en común

12:20h  Relatorio V: Que son os tratados de libre 
comercio? Experiencia do  combate popular en 
latinoamérica contra o ALCA
por Leonardo Batalla (Uruguai). Membro da 
Coordinadora Política do Encontro Sindical Nossa América 
(ESNA). É tamén sindicalista na Asociación de Empregados 
Bancarios do Uruguai (integrada no PIT-CNT).
13:00h Debate e posta en común

13:20h  Acto de clausura das xornadas, coa 
intervenciónde Manuel Mera, Director da Fundación 
Moncho Reboiras

COMPRENDERMOS A CRISE
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O BNG insta a Deputación a premiar o Concello 
de Barro poñendo en valor o castro dos Casás

O colexio de Barro sen acceso peonil seguro 

A diputación provincial ven de anunciar que premia 
ao concello de Barro pola súa defensa do patrimo-
nio, parece ser que pola posta en valor do enclave 
dos muíños de Barosa.

Ao BNG parécelle ben todo premio que contribúa 
a divulgar o noso patrimonio. Non obstante consi-
derariamos máis positivo para a súa defensa que a 
Deputación incluise o  Castro dos Casás no plano 
de recuperación dos castros da provincia. 

O Castro dos Casás, o único da provincia que 
non conta con axudas da Deputación

A día de hoxe non sabemos aínda os motivos polo 
que o concello de Barro quedou discriminado dos 
investimentos anunciados pola diputación, pero 
moito nos tememos que sexa porque ao alcalde non 
lle interesa que se poña en valor un dos elementos 
máis importantes do patrimonio histórico do noso 
concello.

As actuacións a respecto ao Castro dos Casás foron 
sempre, de agresión por parte do goberno do PP. 
Nunca tiveron o menor interese en difundir e valo-
rizar o que representa para o coñecimento da nosa 
historia a existencia dese asentamento castrexo, a 

pesar de que tamén podería servir de incentivo para 
visitas a Barro.

Con estes antecedentes resulta, cando menos, pa-
radóxico o premio concedido pola Deputación, pero 
benvido sexa se serve para que ao PP lle veña a 
sensibilidade polo patrimonio cultural e, de paso, 
nos anuncien que a deputación vai investir cartos 
no	noso	Castro	como	fixo	cos	do	resto	da	provincia.

O recinto do colexio público conta con dúas entradas, e as dúas  son perigosas para o acceso das nenas e 
nenos que asisten ao mesmo sen utilizar o transporte escolar. A entrada da parte de arriba do recinto é onde 
deixan aos nenos e nenas os autobuses, polo que de ser utilizada tamén por todos os que acceden andando ou 
en coches particulares a situación que se crearía nesa pista sería aínda moito máis perigosa do que xa é, sen un 
espazo de aparcamento adecuado nin para os buses.

O colexio conta con outro acceso perigoso, mediante unha escalinata na súa parte baixa. Este acceso estivo 
prohibido para o alunado desde que se construíu o colexio. 

A entrada pensada polo alunado sempre foi a través dunha cancela na cara norte do recinto, onde antigamente 
se situaba a casa do médico. Incomprensiblemente o goberno municipal do PP fai anos que a suprimíu, sen ter 
en conta que desa maneira obriga aos nenos e nenas a acceder por entradas moi perigosas.

Recentemente o alcalde ven de anunciar o adecentamento do contorno da zona norte do recinto escolar, un 
adecentamento co que concordamos, pero consideramos que se debe aproveitar este adecentamento para 
recuperar a entrada que había nesa zona do recinto, tal como levan reclamando, dende hai anos, os pais e nais 
dos cativos.



O vindeiro mércores, día 16 de abril ás 11 da mañá na Casa das 
Campás terá lugar en Pontevedra a presentación da candidatura do BNG 
ao Parlamento Galego, coa participación da cabeza de lista, Ana Miranda e 
outros membros da candidatura.

Presentación en Pontevedra da 
candidatura do BNG ás europeas

A estafa da tarifa da luz
Acto público, venres 11 
de abril ás 20:45 h. no 
auditorio de Caldas de 
Reis, coa participación de 
Iñaqui Fdez. Zárraga, 
Portavoz municipal do BNG, 
Aleixo Viñas, Coordenador 
da Comisión de Economía 
do BNG, e Carme Adán, 
Deputada no Parlamento 
Galego

Do 21 ao 25 de abril terá lugar no 
Teatro principal de Pontevedra a 
XXXI Semana Galega de Filosofía 
que este ano abordará o tema 
FILOSOFÍA E REVOLUCIÓN.

Nas xornadas de mañá abordarase 
distintas reflexións	a	prol	da	
revolución, coa participación de 
Terry Eagleton, Domenico 
Losurdo, Gérard Mauger, 
Valeriano sobral e Raúl Fomet.

Xa pola tarde analizaranse as 
distintas faces da revolución no 
noso país, coa participación de 
Alba Nogueira, Xosé Veiras, Ana 
Iglesias, María Rído e Bautista 
Álvarez.

Xa pola noite, o tema será a 
posibilidade dunha revolución 
hoxe, coas ponencias de Santiago 
Alba, Otelo Saraiva de Carvalho, 
Aurélio Fabiao, e Frank Mintz.

O acto rematará coa lección 
de clausura a cargo do galego-
venezolano Farruco Sesto Novás.

A revolución
a debate


