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No BNG de Soutomaior  ábrese paso un proxecto que se consolidou despois 
das últimas eleccións municipais como unha realidade que marcará o  futuro 
próximo para este concello. 

Despois  dunhas eleccións nas que o o BNG Asembleas Abertas obtivo o 40 
% do voto, e que ficou a pouco máis de medio cento de sufraxios de acabar 
coa maioría absoluta do PP; os compañeiros de Soutomaior inician un novo 
tempo no que o traballo colectivo, a responsabilidade e a ilusión determinarán  
o seu facer.

“Trátase dun equipo no que temos a sorte de contar coa forza e co traballo 
de moitísimas persoas que se suman cada semana para participar e colaborar 
con este proxecto; mais tamén a de contar coa experiencia e a xenerosidade 
de tantos compañeir@s que despois de anos e mesmo décadas de militancia 
continúan a traballar como o primeiro día por un Soutomaior mellor” sinalan 
dende a asemblea local. 

Así mesmo, dende o BNG de Soutomaior teñen claro que o obxectivo máis 
inmediato é marcarse un ritmo de traballo realista e que, ao tempo, permita 
unha intervención constante para mellorar as condicións de vida das veciñas 
e veciños de Soutomaior. Un traballo que debe ter como piares básicos a 
rebeldía, o amor ao país, o traballo colectivo, a alegría e a transparencia. 

“Cremos neste concello e cremos na nosa nación”, sinala o portavoz municipal 
Manu Lourenzo, “e estamos convencidos de que  cando un pobo se ergue e 
participa para defender unha causa xusta, esa forza é imparable”

Soutomaior: 
un concello para unha nación

A Cea-Festa previa ao Día da Patria xuntou máis de 180 persoas
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Todos contra o BNG

PONTEVEDRA

Xa podemos tirar unha conclusión do primeiro ple-
no ordinario do Concello de Pontevedra: tal e como 
analisamos durante a campaña eleitoral o principal 
problema deste mandato había ser que a oposi-
ción non ten proxecto e só busca destruir o 
modelo urbano de Pontevedra implementado 
polo BNG e que ten recibido tantos recoñecemen-
tos internacionais.

Mais unha vez, os nosos compañeiros e compañei-
ras volveron admitir a trámite todas as mocións e 
propostas que apresentou a oposición, aínda que 
tivesen meridianamente claro que eran erros de vul-
to. Tal foi o caso da emenda que o PSOE presentou 
para obras en infraestruturas deportivas entre as 
que estaba o Campo de Gatomorto en Xeve cando 
eles mesmos pararon as obras iniciadas hai catro 
anos.

Dende o primeiro día de mandato, o Bloque ten-
deu a man á toda a oposición para chegarmos 
a acordos construtivos e para compartir con 
todos os grupos as responsabilidades de gober-
no e toda a información habida e por haber. Nes-
te sentido hai que lembrar a oferta para presidiren 
comisións informativas, incorporárense á xunta de 
goberno, participar con voz e voto nas mesas de 
contratación e mesmo para asumiren responsabili-
dades de xestión.

Esa foi a liña que se adoptou no primeiro pleno e 
que, novamente, foi rexeitada pola oposición en 
conxunto. Vexamos.

Presentouse unha moción para suprimir o contrato 
de alugueiro da praza de touros para actividades 
diversas co que levamos aforrado millóns de euros 
ao longo dos anos. César Mosqueira non rexeitou 
a proposta senón que retou á Marea a atopar unha 
solución mellor: “traian vostedes unha proposta 
máis rendíbel económicamente e aceptámola”, 
mais ao que non estamos dispostos é a renunciar 
ao torneo da Feira Franca nin ao resto das activida-
des que se fan nese espazo. Por suposto, ninguén 
aceptou o envite porque ninguén ten unha proposta 
mellor, senón que o único obxectivo é descualificar 
ao primeiro goberno municipal antitaurino da Galiza.

Nunha liña semellante actuou Carmen da Silva a 
respecto do PXOM diante da demanda ao gober-
no municipal de constitución dunha subcomisión 
para darlle pulo a un novo Plan Xeral. Malia ela facer 
referencia a que xa temos un PXOM redatado, 
aprobado por unanímidade municipal e rexei-
tado pola Xunta e a que adaptarse á lexisla-
ción supón recurtar edificabilidade, consoli-
dar ENCE na Ría, ubicar o hospital privado en 
Monte Carrasco e ir contra o modelo urbano 
de Pontevedra, a nosa compañeira tendeulles a 

Pleno do Concello de Pontevedra
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man solicitándolles que fixesen propostas para 
solucionar eses atrancos que impón a Xunta 
ou ben para explicaren se cren que debemos 
doblegarnos a eles.

Por suposto, a resposta foi a negativa, a incapa-
cidade para asumiren responsabilidades. Toda a 
oposición en bloque aprobou a constitución dun-
ha comisión que xa non deron posto en marcha 
no anterior mandato para pular por un Plan Xeral 
adaptado á lexislación actual, isto é, un PXOM que 
consolide ENCE, recurte a edificabilidade, instale 
un hospital privado e derrube o modelo Ponteve-
dra. 

E cos votos só do BNG aprobouse que os grupos 
fagan propostas para superar o informe negativo 
da Xunta ao PXOM xa redatado.

Non hai rexistros dunha oposición que se negue 
a presentar as súas propostas cando o goberno 
se compromete a estudalas e mesmo a poñelas 
en práctica, porque, en definitiva, a oposición en 
Pontevedra só ten unha idea: derrubar como 
sexa ao goberno de BNG e voltar para atrás 
no modelo urbano.

As compañeiras e compañeiros do goberno muni-
cipal están a traballar con forza dende o primeiro 
día, e así puido verse nos asuntos tratados neste 
pleno. 

En primeiro lugar, rematouse o proceso adminis-
trativo para a cesión a Xunta da parcela na que 
se vai construir o novo edificio xudicial. Agora 
xa non teñen desculpa e van ter que construir ese 
edificio que en Ourense empezaron moitos pasos 
administrativos máis atrás.

Asemade aprobáronse dúas modificacións de cré-
dito. A primeira do IMD para acometer a reforma 
do Pavillón Municipal e a segunda de 2.000.000 
€ para obras de accesibilidade nas parroquias 
das que xa demos conta no anterior boletín.

Noutra orde de cousas, o Pleno ratificou o acor-
do da Xunta de Goberno para alegar contra o 
informe de Costas para consolidar ENCE na 
Ría e rexeitou unha moción do PP para facer un 
“concurso” e investigar nomes para as rúas.

O BNG levou dúas mocións a este Pleno. Unha 
primeira de apoio ao sector leiteiro defendida 
por Anabel Gulías e outra para recoñecer ás mu-
lleres nos espazos públicos e noutros ámbitos 
defendida por Luís Bará e da que tamén infor-
mamos no anterior boletín. Ambas as dúas foron 
aprobadas, mais a segunda de xeito máis chusco 
xa que no debate o Bloque aceptou unha transac-
ción de Marea Pontevedra e, a seguir, o mesmo 
emendante propuxo que se retirase a moción para 
o seu estudo nunha comisión.

Outros temas tratados no Pleno
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Luns 27 de xullo mantívose a pri-
meira xuntanza de traballo ente o 
alcalde de Pontevedra e o presiden-
te da Xunta de Galiza no que tamén 
estivo presente César Mosqueira. O 
encontro, que durou case tres ho-
ras, serviu para pór enriba da mesa 
os asuntos máis importantes que 
hai pendentes entre as dúas admi-
nistracións, mais sobre todo, serviu 
para analisar o trato discriminato-
rio con que a Xunta ten marxinada 
Pontevedra fronte outras vilas e ci-
dades galegas.

A respecto disto, o noso compañei-
ro Fernández Lores dixo que saía "relativamente contento. O presidente insiste en que non hai interese 
en non ter boa relación con Pontevedra" ao tempo que recoñecía que se ben as relacións persoais co 
presidente "son correctas" a nível político "temos problemas sistematicamente con moitas consellerías 
e pedimos que se tomen as medidas pertinentes para que non siga sendo así".

Pola súa banda, o presidente da Xunta indicou que "non existen cuestións políticas por detrás, senón 
criterios distintos ou percepcións da lexislación de maneira distinta", e coincidiu co alcalde en que as 
relacións persoais son cordiais. Pois vale, agardemos que desta volta sexa verdade e que o Lores 
cumprise o seu obxectivo de "cambiar o talante, a relación da Xunta co Concello de Pontevedra que 
non é como nos gustaría por falta de colaboración ou por desentendemento" tal e como tamén xa 
sinalara no discurso de investidura.

A partir deste posicionamento inicial fóronse tratando os temas de interese para Pontevedra que teñen 
a ver coa Xunta da Galiza tendo en conta que “sabemos que á Xunta non lle sobran os cartos e que-
remos matizar ben as peticións” segundo declarou o Alcalde.

A RTVG

O primeiro punto foi o tratamento a Pontevedra discriminatorio de Pon-
tevedra na RTVG, que a maiores de pechar a súa delegación na cidade, 
tampouco dá información acaída do que acontece aquí. O Alcalde pediu 
que se deixe traballar aos profesionis con liberdade para que haxa “un 
trato razoable do medio público coa cidade de Pontevedra, que a RTVG 
se faga eco das cousas positivas que ten a cidade e tamén das negativas, 
pero non só dunha maneira discriminatoria como ocorre agora".

Lores esixe que se poña fin 
á discriminación de Pontevedra

Xuntanza de traballo Lores-Feijoo: 
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Seguranza viaria

Sobre o Camiño Portugués, ao remate da reunión, indicou Fernández Lores que “nós 
temos unha preocupación pola seguridade e a promoción do Camiño portugués a Com-
postela, e en Pontevedra hai dous tramos conflitivos: un en San Caetano (na parroquia de 
Alba) e outro na entrada da cidade polo sur.

Pedimos que a Xunta execute a variante de Alba que permitiría actuar na estrada actual 
e mellorar a seguridade viaria, para logo precisar que cómpre asinar un convenio coa 
Xunta para continuar o paseo do Gafos que, ao tempo, servirá como mellora de segu-
ridade viaria na entrada do Camiño pola parroquia de Tomeza.

Alberto Núñez Feijoo amosouse receptivo a ambas as dúas propostas e mesmo chegou 
a afirmar que "vamos a acometer esa infraestrutura e son optimista en relación a ese 
asunto” sobre a variante de Alba.

O alcalde tamén valorou a posibilidade de recibir parte de estradas autonómicas como no 
caso da zona máis urbana de Rosalía de Castro, ou que a Xunta ou ben o Concello 
-con autorización da Xunta- poidan facer obras de seguranza viaria en viarios da Xunta.

Sogama

Outro dos temas abordados foi a débeda de Sogama, no que alcalde explicou que "te-
mos pechado o acordo no que o Concello pagará o principal e temos que pechar unha 
porcentaxe -que estamos a negociar- sobre os xuros" o que quedou claro no encontro 
foi a colaboración na proposta de sistemas alternativos a Sogama no tratamento 
dos residuos.

Edificio de Benito Corbal

A cesión do vello edificio administrativo da Xunta na rúa Benito Corbal foi outro dos asun-
tos abordados, tal e como nos compremetaramos nas “90 medidas para os cen días de 
goberno”. O alcalde expresou que o edificio aínda se atopa en condicións recuperábeis 
e pódese asinar un convenio coa Universidade de Vigo para instalar no edificio viveiros 
de empresas ou dependencias para investigación das titulacións do campus de 
Pontevedra. 

"Estamos pendentes deste tema, e nun prazo razoable de tempo, dous ou tres meses, se 
non hai recualificación do edificio, o presidente comprometeuse a contestar ao respecto", 
explicou Fernández Lores.

Transporte público e edificio xudicial

O presidente da Xunta falou da necesidade de ordenar o transporte público de Ponteve-
dra, "que non é urbano en estrito sensu dado que está atravesada por un gran número de 
liñas", para poder dar servizo aos pontevedreses. Tamén abordou a próxima construción 
do edificio xudicial, un investimento duns 20 millóns de euros, e que será presentado 
proximamente polo vicepresidente da Xunta ao alcalde de Pontevedra.
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O concelleiro coordinador do Rural, Demetrio 
Gómez visitou os traballos de acondicionamento 
do camiño de pescadores pola marxe esquerda 
do río Lérez, que conecta a pasarela a carón do 
antigo Balneario do Lérez até a praia fluvial de 
Couso. Con esta senda, duns 450 metros lineais, 
complétase a que ruta que parte da Illa das Es-
culturas, e que o Concello pretende ampliar até 
as pontes de Bora, según comentou o concelleiro 
Demetrio Gómez.

A senda qrespecta o trazado do camiño de pes-
cadores do río, aínda que cambia o trazado nal-
gúns puntos para evitar que durante o inverno 
desapareza o camiño polas enchentes do río. Ao 
subir o trazado cara o monte -por monte comu-
nal-, garántese que esta senda estea operativa 
tamén durante o inverno.

Os traballos consistiron na roza e limpeza do vello 
camiño por esta parte do río, para que todos os 
pontevedreses e visitantes poidan gozar do río en 
todo o seu esplendor. Ademais, esta senda con-
serva os parámetros naturais da zona, salvando 
pequenos regatos con pezas de madeira elabo-
radas coas árbores invasoras que se están a talar 
na traza da ruta.

O concelleiro explicou que a ruta é a confluencia 
de vellos camiños que se usaban para achegar-
se ás veigas que se cultivaban e para usos de 
lecer, xa que eran moitos os nenos dos lugares 
próximos e de Pontevedra que empregan estes 
camiños para ir nadar.

O trazado da senda comprende desde o inicio da 
senda na pasarela metálica que pasa sobre o río 
a altura do antigo Balneario do Lérez até a Praia 
de Couso, na desembocadura do rio Fontáns.

No inicio continuamos a senda polo carreiro de 
pescadores para salvar unha zona pedregosa 
que dificulta moito a subida pudendo ser perigo-
sa cando o terreo estea húmido. Uns 30m des-
pois deixamos este carreiro para unirnos a un 
camiño de uso das fincas, que agora mesmo se 
atopa en desuso.
A través del e despois de cruzar un regato me-
diante unha pequena pasarela de madeira, che-
garemos a zona das Aceñas onde esta variante 
nos leva a salvar este tramo de orografía compli-
cada pola parte superior dos afloramentos rocho-
sos e desembocando nun tramo que transcorre 
pola pista que leva o lugar de Couso.

O concello completa a senda do Lérez pola 
marxe dereita até a praia de Couso
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A Xunta de Goberno do concello de Pontevedra vén de 
adxudicar, pola cantidade de 613.750 euros ao ano, o novo 
contrato de mantemento de parques e xardíns á empresa 
Cespa, que presentou a oferta máis vantaxosa. O contrato 
ten unha duración de 4 anos, prorrogábeis por dous anos 
máis.

As características máis destacadas da oferta da empresa 
adxudicataria son as seguintes:

• Ampliación do cadro de persoal con dous oficiais 
de xardinaría, que se suman aos 13 traballadores ac-
tuais.

• Investimento de 100.000 euros anuais en diversas 
melloras: compra de planta de tempada, actuacións 
em alcorques e beirarrúas, mellora de xardíns e planta-
ción de árbores.

• Coidado e conservación de 119.628 m2 a maiores 
das 88 hectáreas que incluía o prego do concurso, 
e que xa contemplaba a xunqueira de Alba, a xunqueira 
do Cobo e os terreos de Tafisa. Trátase da contorna 
das casas da cultura de A Devesa, A Meán, Cons 
e Lusquiños; o parque forestal de O Pontillón do 
Castro; a Finca do Conde; a senda fluvial do Lérez 
desde Monte Porreiro até Bora; e case 14.000 m2 
de zonas verdes en Valdecorvos.

Ademais das zonas verdes obxecto deste contrato, o servi-
zo municipal de xardíns encárgase da conservación e man-
temento dalgúns xardíns. E tamén existe um contrato coa 
asociación Xoán XXIII para o mantemento de determinadas 
zonas verdes.

O novo contrato de xardins 
prevé importantes melloras 
nos xardíns e zonas verdes

O Concello de Pontevedra recibiu nestes días a 
confirmación da aprobación das Áreas de Rehabi-
litación Integral solicitadas tanto para o centro his-
tórico de Pontevedra como do barrio de Estribela. 
A contía concedida é de 2.148.924 euros, subs-
tancialmente inferior ao montante que reclamaba 
o Concello que solicitaba arredor de 6 millóns de 
euros para a rehabilitación de 46 edificacións e me-
llorar arredor de 187 vivendas.

Dos 2,1 millóns concedidos polo Ministerio de Vi-
venda, 1.784.681 euros son para o centro histórico 
de Pontevedra, e 364.243 euros son para Estribela. 
Segundo explicou o concelleiro delegado da área 
urbana, Luís Bará dos 2,1 millóns de euros o Minis-
terio achegará 750.000 euros; o Concello 322.188 
euros; e a iniciativa privada 1.076.735 euros.

Con estas contías 
poderase aten-
der a 27 vivendas 
(unhas 100 solici-
tudes) do centro 
histórico de Pon-
tevedra, e 6 edi-
ficacións (unhas 
58 actuacións) en 
Estribela.

Como é sabido coas Áreas de rehabilitación inte-
gral pódense facer actuacións no ámbito privado 
e tamén no público. No privado pódese atender 
arranxos de fachadas, cubertas, espazos comúns...

E no público o Concello de Pontevedra recibirá 
228.867 euros, e a acordou priorizar a mellora da 
rúa Tristán de Montenegro (88.643 euros), Pratería 
vella (92.624 euros) e do espazo arqueolóxico do 
Burgo (47.600 euros).

Luís Bará criticou o atraso co que o Ministerio con-
cede estes fondos dado que están adscritos ao 
plan plurianual de vivenda de 2013-2016 “e esta-
mos a final do ano 2015, polo que temos pouco 
máis dun ano para facer estas actuacións” tanto no 
ámbito privado como no público.

Dado que os prazos están moi apertados, abrira-
se un prazo urxente para o enviou e recepción da 
documentación das vivendas escollidas para bene-
ficiarse destas axudas.

O Concello recibe 2,1 millóns 
de euros para as ARIs do 
Centro Histórico e de Estribela
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O grupo provincial do BNG ven de contratar a ca-
tro profesionais externos “de primeira liña” para 
reforzar as súas áreas de traballo na Deputación. 
Os asesores tratarán de mellorar o labor que des-
envolve a institución de forma interna, e asesora-
rán aos concellos que así o necesiten en materias 
como accesibilidade e residuos (nas que a día de 
hoxe hai esixencias legais de obrigado cumpri-
mento para os municipios).

As figuras elexidas foron o arquitecto Jesús Fole, 
que se encargará do asesoramento en materia 
de accesibilidade e que xa traballara neste área 
como funcionario interino no Concello de Ponte-
vedra durante a primeira etapa da peonalización 
da cidade. 

En materia de residuos o grupo nacionalista 
contará con Carlos Pérez, químico cunha lon-
ga traxectoria na empresa privada e nas admi-
nistracións públicas, concretamente de 20 anos 
en Cataluña e despois no País Vasco e Nafarroa 
así como con varias patentes no campo dos re-
siduos.  

A técnico responsable da comunicación do grupo 
nacionalista será María Núñez, xornalista licen-
ciada na USC que desenvolveu a súa traxecto-
ria profesional como redactora, coordinadora e 
redactora xefe os últimos 14 anos no Diario de 
Pontevedra. 

Pola súa banda, o catedrático Xosé Ramón 
Couto será o responsable da dirección da Cida-
de Infantil Príncipe Felipe. Conta con varias licen-
ciaturas e máster, así como cunha traxectoria de 
23 anos de experiencia en cargos directivos de 
diferentes institutos da provincia.

O vicepresidente provincial, César Mosquera, que 
presentou publicamente o novo equipo de “pri-
meiros espadas” explicou que o traballo destes 
expertos servirá para “capitalizar humanamente a 
Deputación en campos que estaban empobreci-
dos”. O nacionalista indicou que “ogallá noutros 
ámbitos poidamos atopar persoas así” e apuntou 
que “o feito de que aceptasen a nosa propos-
ta é un reflexo do que ocorre socialmente: hai 
unha expectativa, unha ilusión en nós... Parece 
que lles inspiramos confianza, doutro xeito par-
te deles non estarían aquí, terían outras saídas e 
solucións”.

A nosa prioridade é o equilibrio e 
a cohesión territorial da provin-
cia en canto a accesibilidade en 
todos os seus planos e esferas, 
co fin de dinamizar e integrar o 
territorio, mellorando a posta en 
valor do patrimonio provincial e 
a mobilidade de persoas e bens. 

Pretendemos acadar unha cul-
tura de mobilidade sostible e 
posicionar a provincia como un 
referente.

Jesús Fole

Un grupo de asesores de primeiro nivel 
reforzarán o traballo do BNG na Deputación
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CÉSAR MOSQUEIRA
Vice-Presidente da Deputación. Portavoz do 
BNG e coordenador das áreas que leva o 
BNG.
Responsábel de Medio e de 
Desenvolvemento Sustentábel, ten entre as 
súas competencias:  Medio / Educación e 
conservación ambiental; recursos naturais 
/ patrimonio natural;  desenvolvemento 
sustentábel; desenvolvemento agropecuario 
e recursos forestais; protección, 
conservación e fomento dos recursos 
mariños e cinexéticos;  xestión do hábitat; 
ordenación territorial: planificación e xestión 
do solo; estación do Areeiro; xestión e 
tratamento dos Residuos Sólidos Urbanos; 
Prestacións Ambientais de competencia 
municipal; polígono de Barro-Meis e Escola 
de Enfermaría até o seu traspaso.

UXÍO BENÍTEZ
Vice- portavoz do BNG e responsábel da 
área de Infraestruturas, que inclúe os viais 
provinciais, o fomento da colaboración 
con UNIMINHO ou organismo que puidera 
substituilo, a mobilidade e accesibilidade.

EVA VILLAVERDE
Responsábel da area de Benestar, que 
inclúe benestar social, dependencia, axuda 

a vehículos adaptados, inserción social, 
servizos a persoas maiores, infancia e familia, 
Príncipe Felipe e Finca Mouriscade

XOSÉ LEAL
Responsábel da área de Cultura, que 
inclúe Fomento da cultura, patrimonio 
documental e bibliográfico,  Arquivo, Museo 
Provincial, Normalización Lingüísticae, servizo 
lingüísticoe  arqueoloxía e etnografía.

Distribución de competencias no Grupo do BNG na Deputación

Xosé Ramón Couto, novo director da Cidade Infantil 
Príncipe Felipe, asegurou que o seu novo negociado 
se pode definir como “un complexo singular ou unha 
singularidade complexa”, tanto no marco das demais 
deputacións provinciais galegas, como pola súa estru-
tura e a diversidade de servizos que acolle. 

Couto realizou a súa primeira visita ás instalacións, que 
non tiñan equipo directivo dende hai tempo, e manifes-
tou a súa intención de coñecer de forma profunda todo 
o traballo que alí se fai “para non deseñar cousas que 
logo non se sabe se van encaixar, e ter garantías de 
profesionalidade e eficiencia”.

O vicepresidente provincial, César Mosquera, finalizou 
a presentación asegurando que coas novas incorpo-
racións a Deputación, os concellos e os veciños da 
provincia ganan un capital humano de primeirísima liña 
que agardamos que no tempo respondan coa súa ex-
periencia”.

No tema dos residuos 
está todo por facer 
na provincia, polo que 
haberá que sentar 
as bases da traballo 
procurando a concordia 
con todo o mundo

Carlos Pérez

A transparencia e a información 
fluída serán eixos transversais en 
todas as areas de responsabilidade 
nacionalista.
Os cidadáns teñen dereito a saber 
que se fai nas institucións que 
manexan os seus cartos

María Núñez
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A ampliación do recinto escolar do CEIP Amor Ruibal 
é unha vella demanda da comunidade educativa 
e do propio BNG que levou o tema en numerosas 
osasións ao pleno municipal. Resulta evidente que 
os 2200 metros cadrados que ocupa son claramente 
insuficientes para as necesidades dos nosos nenos 
e nenas.

O planeamento en vigor non deixou previsto terreos 
para a ampliación do recinto escolar, polo que o 
goberno municipal actual mantivo xa conversas cos 
propietarios da parcela anexa ao recinto escolar (600 
m2), que se mostraron a súa total disposición a chegar 
un acordo. 

Con este compromiso, o alcalde mantivo unha reunión 
co Xefe Territorial de Educación para coñecer os 
trámites administrativos necesarios para ceder estes 
terreos á consellaría, e posibilitar así a ampliación do 
recinto escolar.

Ampliación do comedor escolar

Nesta mesma entrevista, Xosé Manuel Fernández 
Abraldes fíxolle ver a necesidade de ampliar o comedor 
escolar, que está ao límite das súas posibilidades. De 
feito esta foi unha demanda da AMPA e a Dirección 
do Centro nunha reunión previa mantida co alcalde. 
Con esta ampliación poderiase ampliar o número de 
familias que atenda o comedor.

Pola súa banda o Xefe Territorial da Consellaría de 
Educación comprometeuse a que a Unidade Técnica 
visitará en breve o colexio para ver in situ as pequenas 
obras necesarias para acondicionar a ampliación do 
patio, así como para a ampliación do comedor escolar.

Abraldes xestiona a 
ampliación dos terreos 
do colexio Amor Ruibal

Poio repite bandeiras 
azuis en Xiotorto e 
Cabeceira
O proxecto Bandeira Azul en Poio ten a súa orixe 
en 2006, que foi cando se conseguiron por vez 
primeira os galardóns para as praias de Xiorto e 
Cabeceira, de maneira ininterrumpida se mantén 
no caso de Xiorto, e no caso de Cabeceira non 
pudo optar nos anos 2008 e 2009.

Ambas praias contan con módulo de salvamento 
e socorrismo, balizamento, aseos (tamén para 
persoas con movilidade reducida), paneis 
informativos, papeleiras, illas ecolóxicas... 
aparte de todos estes requisitos imperativos, 
nos últimos anos Poio desenvolveu múltiples 
campañas de educación ambiental  en ambos 
areais, o que veu a reforzar ambas candidaturas 
cada ano.

As dúas praias son accesibles a persoas con 
movilidade reducida, ahora ben, a de Cabeceira 
dispón dunha rampa adaptada fixa de madeira 
e continuidade de pasareas pola area seca.

A praia de Xiorto encádrase nunha tipoloxía de 
areal urbano, a de Cabeceira na de interurbana, 
dispoñendo dunha zona arbolada de piñeiros no 
seu entorno. Ambas praias contan con zonas de 
baño de augas tranquilas.
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Itineranta: o mellor espectáculo de rúa 
volve ao centro de Pontevedra
Espectáculo, música, lume, son… En definitiva, diversión e 
emoción volverán ás rúas de Pontevedra da man do Festival 
de rúa único o Estado: Itineranta, que este ano chega á súa 
sexta edición e que se desenvolverá os días 4, 5 e 6 de agos-
to.

Nesta ocasión a organización fixo unha selección das mellores 
compañías do Estado que amosarán polas rúas espectacu-
lares propostas das artes escénicas con zancos, malabares, 
teatro, cabaret, batukada, performance, música en directo, 
lume, pirotecnia… 

Os grupos seleccionados son: K DE CALLE (Zaragoza) - 
TROULA ANIMACIÓN (Vigo) - KULL D’SAC (Valladolid) - OLO-
DUM DO COIO (Pontevedra) - EFIMER (Lleida) - TUTATIS (Bar-
celona) - PABLO MENDEZ PERFORMANCES (Pontevedra) 
- KANBAHIOTA TRUP (Albacete) e TURUTUKUPA (Gasteiz)

Como nas últimas edicións, Itineranta terá tres rutas polas que 
amosará os seus espectáculos por todas as rúas e prazas do 
centro histórico. Podes consultar o programa completo clican-
do na seguinte ligazón: http://itineranta.com

http://itineranta.com


www.pontevedra.eu/festas

http://www.pontevedra.gal/publicacions/Festas-PEREGRINA-2015/

O vindeiro sábado 8 agosto, co pregón do noso veciño e campión do mundo de 
Triathon, Xavier Gómez Noia, comezarán as festas da Peregrina. Nove días intensos 
nos que a cidade vibrará por todas as súas esquinas. 

Na seguinte ligazón tes ao teu dispor toda a programación festiva: 

http://www.pontevedra.gal/publicacions/Festas

