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CONTRACAPA
FESTA DA AMEIXA DE POIO

Galiza está, grazas ao esforzo e ao traballo das labregas e dos labregos 
entre os primeiros 10 produtores de leite de Europa, mais o deseño 
social, económico e político imposto dende Bruxelas e calcado servilmente 
en Madrid e Santiago lévanos a destrución da nosa produción láctea. 
Aínda máis, as políticas da Unión Europea  e Madrid conducen á 
desaparición do sector agrario galego.

Galiza precisa organizarse para defender os seus sectores produtivos, 
xerar riqueza e traballo na Terra e darlle un futuro á nosa mocidade.

Paremos ás agresións! Defendamos os nosos sectores 
produtivos! Gobernemos nós a nosa Terra!

Queremos producir
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Fóra ENCE da nosa ría! 

Diante dos denodados esforzos de ENCE, ELNOSA e o Partido Popular para consolidar 
o complexo industrial en Lourizán, o Alcalde de Pontevedra, o noso compañeiro Miguel 
Anxo Fernández Lores, está a desenvolver un intensísimo traballo para sumar o apoio de 
todas as entidades de Pontevedra a e súa comarca que apostan pola recuperación da Ría 
e o futuro de Galiza, isto é, de todas as entidades que apostan pola saída de ENCE fóra 
da Ría de Pontevedra.

Estamos a viver un momento decisivo porque o Consello de administración de CELULOSAS, 
no que sentan a exministra Isabel Tocino e o exconselleiro Carlos del Álamo (ambos 
os dous do PP e ambos os dous de Medio Ambiente), está a xogarse o moito diñeiro 
que queren aforrar a cambio de non pagaren polo terreo nen pola auga nen polo que 
tivesen que investir no traslado que xa hai trinta anos que sabían que había chegar cando 
mercaron a fábrica a precio de saldo.

Neste momento decisivo, o PP e tanto ENCE como ELNOSA están a pór toda a carne no 
asador, a aceleraren todos os prazos, para renovaren a concesión antes das vindeiras 
eleccións de decembro. Así que é a hora de facernos notar, de facerlle ver aos gobernos 
do PP, aos gobernos de Madrid e Santiago, que Pontevedra non quere seguir aturando 
este resto do franquismo na beira da nosa ría.
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Os alcaldes non 
queren a Celulosas 
Os gobernos municipais de 
Pontevedra, Poio, Bueu e Sanxenxo 
afinaron as chaves dun discurso e 
unha acción política e institucional 
dirixida a, cando menos, aprazar 
a toma dunha decisión esencial 
para o futuro da ría: a prórroga da 
concesión dos terreos de Lourizán 
que está en mans do Goberno 
do Estado. “Non nos parece de 
recibo que se tome unha decisión 

Castelao 
esixe a 
saída de 
ENCE da 
Ría
O alcalde  Miguel 
Anxo Fernández 
Lores acompañado 
dos concelleiros 
Carme da Silva e 
Demetrio Gómez 
mantivo un encontro 
coa directiva da 
Federación de 
Veciños Castelao 

no que o presidente da Federación, Juan Loureiro explicou que “Castelao defende os 
intereses da maioría dos pontevedreses e temos que lembrar que eses terreos 
son de todas e todos nós”.

O presidente da Federación de Veciños explicou, ao respecto da polémica dos postos 
de traballo, que “é ficticia” porque segundo a súa opinión “é un enfrontamento que 
teñen que ter os traballadores coa empresa, e se nos piden o noso apoio darémosllo”. 
Tamén lembrou que en Pontevedra houbo empresas como Malvar ou Pontesa, entre 
outras moitas “que teñan tantos ou máis postos de traballo e ninguén dixo nada cando 
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sobre a cuestión neste 2015, antes das eleccións” subliña o alcalde de Pontevedra 
quen lembra que “Ence ten prórroga até o 2018, non estamos nun momento inminente de 
peche da empresa e por elo é absolutamente coherente e razoable pedirlle, esixirlle ao 
Goberno do Estado que non tome unha decisión antes das elección xerais pois é unha 
decisión que vai a afectar a todo o mandato do novo Goberno”.
A modificación da Lei de Costas que abre a porta a prórroga das concesións industriais en 
dominio público marítimo-terrestre foi aprobada no Parlamento só cos votos do PP, ningún 
outro grupo político a apoiou.
Por outra banda a ofensiva institucional que lidera Miguel Fernández Lores esixe á Xunta 
de Galiza que “faga valer as súas competencias de ordenación do territorio” e impida 
a actividade industrial na ría. “Hai unhas directrices autonómicas que -se non dunha forma 
absolutamente tallante-, si avalan a recuperación do espazo marítimo terrestre” sinala o 
alcalde pontevedrés.
A postura do novo alcalde de Sanxenxo era una 
incógnita, mais Gonzalo Pita sinalou que acudir a cita 
era “una obriga institucional” e que o seu compromiso é 
levar ao Pleno municipal unha moción para debater un 
pronunciamento oficial sobre o tema. “Hai a intención 
dun partido (o PP) de tomar unha decisión ao final da 
lexislatura que non cremos razoable, que acabándose 
esta concesión no 2018 hai tempo para que o Goberno 
entrante tome esa decisión”.
Para Gonzalo Pita “decisións de tanto calado como o 
traslado ou non de Ence non se deben facer ao final dunha lexislatura se non ao principio; e 
a debe tomar un goberno entrante, non un saínte”.

Vaipolorío, a APDR e o Concello, da man pola 
saída de ENCE de Lourizán
O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores mantivo un encontro cos colectivos 
ecoloxistas Vaipolorío e APDR -o representante de Adega escuso a súa asistencia por 
motivos de axenda- para coñecer o seu posicionamento ao respecto da continuidade do 
complexo industrial de Ence-Elnosa en Lourizán. Acompañado da concelleira de Urbanismo 

Carme da Silva, o 
alcalde explicoulles que 
Pontevedra xa sufriu 
durante sesenta anos a 
contaminación de Ence-
Elnosa e ten dereiro a 
recuperar a ría e sacar a 
máxima rendabilidade a 
este espazo natural con 
actividades vinculadas ao 
sector primario, ao turismo 
ou deportes náuticos, 
entre outros moitos.

Os asistentes, Antón Masa 

“A modificación da Lei de 
Costas que abre a porta á 
prórroga foi aprobada só 
cos votos do PP”
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pola APDR e Gonzalo Sancho por Vaipolorío, estiveron dacordo “en chegarlle ao corazón dos 
pontevedreses, para que manifesten a súa opinión e conseguir entre todos que non tomen 
unha decisión que poida hipotecar o futuro da ría para os próximos 60 anos”, indicou o alcalde.
Tamén se amosaron todos dacordo en pulsar a opinión dos cidadáns “para ter cara finais de mes 
unha reunión cos sectores posicionados pola defensa da ría e facer unha folla de ruta e unha 
campaña intensa que pode acabar nunha gran mobilización social”, explicaba o alcalde.
O presidente da APDR, Antón Masa indicou que “a inmensa maioría de Pontevedra tense que 
expresar na rúa, ten que ser combativa”, de feito asegurou que “Ence-Elnosa téñense que sentir 
acosados, xa que o desenvolvemento lóxico da ría de Pontevedra é incompatible coa presenza de 
Ence na ría”.
Pola súa banda, o presidente de Vaipolorío, Gonzalo Sancho manifestou que “como asociación 
ecoloxista que somos non podemos pensar doutra maneira”. De feito, fixo unha chadama “aos amigos 
do medio ambiente” neste momento de necesario posicionamento social ao respecto de Ence.

ENCE, unha rémora para o monte galego
A ofensiva institucional e 
social que lidera o alcalde 
Miguel Fernández Lores, 
contra a permanencia de Ence 
na ría ten na Mancomunidade 
de Montes de Pontevedra 
un aliado. Os comuneiros 
critican o monocultivo de 
eucalipto, unha produción 
a curto prazo que hipoteca 
o futuro do monte e merma 
a diversidade e rexeitan as 
prácticas comerciais de Ence 
que fai unha política de prezos 
a baixa e que non coida ós 
produtores locais.
Os comunidades de montes 
que integran a Mancomunidade 
pontevedresa –trece das 
dezanove que hai no 

municipio- evitan desde a vaga de lumes do 2005 e 2006 a plantación de eucalipto. “Hai pinos, 
castiñeiros, carballos, freixos…nos montes do concello e ningunha das nosas comunidades, agás 
a de Verducido, vende madeira a Ence”. “Nós vendemos a madeireiros que o usan para taboleiros, 
que ten un mellor prezo”. Negan que Ence sexa motor forestal nen da provincia nen de Galiza.
A plantación de especies autóctonas fase en clave de futuro, “queremos que a produción dure, 
pensamos a hora de plantar a 80-100 anos vista, plantamos para os nosos fillos e netos” apunta 
Adolfo Abeledo, da directiva da Mancomunidade de Montes de Pontevedra, que lembra que os 
eucaliptos crecen en 15 anos e que “a terceira tala xa non vale”.
“Ence apela a grande riqueza que xera a produción de eucalipto e é radicalmente mentira” sostén 
o alcalde Miguel Fernández Lores . “Ence controla e manexa os prezos da madeira. Favorecen 
o monocultivo e non a diversidade do monte. Ence está empobrecendo o monte da provincia” 
engade. A Mancomunidade de Montes de Pontevedra rexeita a continuidade de Ence na ría máis alá 
do ano 2018 e emitiu un comunicado explicando a súa postura como organización.

Foto tomada do web de www.pontevedraviva.com 
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A Mancomunidade de Montes de Pontevedra, ante a campaña iniciada por ENCE na súa loita por acadar a prórroga 
da concesión en Lourizán máis alá do 2018, quere saír ao paso de informacións inexactas e mesmo tendenciosas 
publicadas pola empresa e puntualizar algunhas das súas afirmacións:

1- A afirmación de que, de marcharse ENCE da Ría de Pontevedra, os propietarios forestais non terán a quén venderlle 
a madeira non é exacta. As comunidades de montes, que son propietarios forestais importantes en Galicia, venden boa 
parte da súa produción en Portugal, Asturias e outras zonas da Península Ibérica.

2- A afirmación de que a proximidade da fábrica na Ría de Pontevedra beneficiou aos propietarios forestais da comarca 
tampouco é certa, porque ENCE nunca pagou máis por tal proximidade. Os veciños de Salcedo ou Lourizán (por poñer 
dous casos), que teñen a madeira ao pé da fábrica, nunca cobraron nin un céntimo de mais por tal motivo.

3- ENCE marca o prezo da madeira de eucalipto en Galicia. Aumenta as importacións cando hai maior oferta de 
madeira en Galicia, provocando a baixada artificial dos prezos e forzando aos propietarios galegos a vender barato. As 
comunidades de montes e outros propietarios forestais que coñecen os prezos do mercado, saben que os pagados por 
ENCE son con frecuencia inferiores aos do resto de España. Por iso en moitas ocasións venden a súa madeira en Aveiro 
ou Navia (que curiosamente tamén pertence a ENCE). Nesta situación, a ubicación física da fábrica non ten relevancia 
para o sector forestal.

4- A afirmación de que é o motor do emprego forestal en Pontevedra é rotundamente falso. Os empregos directos 
xerados por ENCE son mínimos entre a industria pontevedresa, e mesmo son minoritarios no propio sector forestal. Os 
empregos indirectos son máis numerosos, pero non dependen da ubicación concreta da fábrica. Por outra parte, non se 
pode negar que a actividade dunha empresa de pasta de papel xera gran valor engadido á madeira, pero isto soamente 
se traduce en importantes beneficios económicos que marchan fóra de Galicia a incrementar os dividendos que se 
reparten os accionistas de ENCE.

5- Asemade, vencellar a produción de pasta de papel coa xeración de emprego é absurdo e mesmo tendencioso. 
A produción industrial de pasta de papel é o subsector que menos emprego xera dentro do sector forestal, tanto en 
proporción ao volume de materia prima empregada como ao investimento realizado. Outras actividades forestais contan 
con maiores índices de emprego, mesmo o uso da madeira de eucalipto para outros sectores distintos da produción de 
pasta.

6- A ubicación concreta da empresa de pasta de papel na Ría de Pontevedra leva provocando nas últimas décadas 
unha continua polémica social e unha forte controversia política, agravadas polo constante interese de ENCE en querer 
presentarse como portavoz do sector forestal. Esta polémica prexudica moito ao sector forestal galego, que é visto como 
contaminante e con forte carga negativa por unha parte importante da poboación da comarca pontevedresa e oculta a 
importancia social do sector forestal alleo a ENCE en toda a comarca.

7- A situación da fábrica de pasta de papel na Ría de Pontevedra enfronta ao sector forestal cos sectores turístico e 
marisqueiro, moi importantes na comarca e xeradores de maior emprego. Debido ás polémicas xeradas, estes sectores 
ven ao forestal como un atranco para o seu desenvolvemento e como o destrutor do seu principal recurso. O sector 
forestal non é merecente desta situación.

8- A Mancomunidade de Montes de Pontevedra é consciente de que a concesión da prorroga na Ría de Pontevedra 
suporía un beneficio importantísimo para ENCE e melloraría enormemente as súas expectativas de futuro. Hai que 
recordar que a fábrica foi vendida con data de caducidade e que a prórroga da concesión incrementaría moito a 
rendibilidade do investimento. Ademais, o mantemento das condicións da concesión, das que disfrutou desde os tempos 
en que era empresa pública, convertería á fábrica, de largo, na máis rendible da empresa e xeradora de grandes 
beneficios. Pero ENCE debe ser consciente de que este empeño presenta unha forte contestación social e política 
que seguirá prexudicando ao sector forestal e non pode continuar cunha constante polémica que a enfronta a parte da 
poboación pontevedresa. Unha saída consensuada, negociando unha nova ubicación coa administración galega que 
posibilite á empresa seguir en Galicia e mantar os postos de traballo sería a máis conveniente para este sector forestal 
ao que ENCE en moitas ocasións pretende representar.

9- O sector forestal galego precisa dunha industria de pasta de papel e dunha papeleira que complete o ciclo da 
fabricación de papel e derivados en Galicia. A ubicación máis correcta, as condicións industriais e ambientais, e as 
características da futura concesión deben ser feitas publicas pola Xunta de Galicia e negociadas co sector industrial. 
Pero tales parámetros deben evitar o enfrontamento cos demais sectores da Ría de Pontevedra e deben respectar 
as competencias municipais na ordenación do concello e o lexítimo dereito dos pontevedreses de rexeitar a actual 
ubicación.
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O Concello de Pontevedra iniciou esta semana o proceso para a creación do terceiro 
parque forestal do concello: o monte da Fracha, que comparten as parroquias de 
Tomeza, Marcón e Canicouva, maioritariamente. Os nosos compañeiros Raimundo 
González e  Demetrio Gómez mantiveron sendas xuntanzas coas comunidades de 
montes de Tomeza, Marcón e  Canicouva para presentarlles o propósito do Concello 
de habilitar un parque forestal na Fracha.

Esta primeira toma de contacto é comezo dun proceso maior no que se pretende 
que participaen todas as entidades e persoas que teñan algo que opinar para 
construírmos o mellor proxecto posíbel. Isto é, o Concello de Pontevedra dá comezo 
a un proceso democrático de participación social para recoller todas as ideas que 
servan para elaborar o proxecto do Parque Forestal da Fracha

A integración das tres Comunidades de Montes no proxecto obedece á necesidade 
de cederen o uso do monte ao Concello durante un período de tempo para que 
este poida actuar nel. Dende as directivas veron con moi bos ollos este plan, pero 
adiantaron que o tema debería ser sometido á asemblea de comuneiros e comuneiras.
De feito, a directiva da comunidade de montes de Tomeza xa comezou a estudar é o 
mellor acceso peonil ao monte dende a parroquia para facer unha primeira proposta.
Informóuselles que o obxectivo é crear un parque dunhas 300 hectáreas con 
múltiples aproveitamentos: deportivo (bici de montaña, sendeirismo…), puntos de 
avistamento de aves, espazos de lecer, puntos de contemplación paisaxística,… Todo 
elo acompañado de plantacións de especies autóctonas, mesmo con cogomelos, 
que serían de aproveitamento das comunidades de montes.

Ademais de solicitarlles á autorización, o Concello tamén solicita a implicación 
activa de todas as comunidades de montes, e das veciñas e veciños das 
parroquias, dado que son eles os que mellor coñecen o monte da Fracha para pór 
en valor todos os elementos patrimoniais, paisaxísticos, naturais, deportivos… que 
haxa na zona, ademais de implementalos con outras propostas que se poidan crear 
entre todos.

Bota a andar o Parque Forestal da Fracha



8

O CONCELLO CONXELA TAXAS E IMPOSTOS POR 
SEGUNDO ANO CONSECUTIVO
A Xunta de Goberno Local acordou a conxelación das taxas e impostos municipais para o ano 2016 
por segundo ano consecutivo, tal e como anunciou a viceportavoz do Goberno, Anabel Gulías. IBI, 
IAE, vehículos, sumidoiros, obras… e así ata 27 ordenanzas fiscais para reducir a presión fiscal nos 
contribuíntes, especialmente importante nesta situación de crise case endémica.

Sen dúbida trátase dunha “boa noticia” para os 
pontevedreses que nestes últimos anos veñen de 
sufrir recortes e incrementos impositivos por parte 
doutras administracións, especialmente as do 
Estado e da Xunta de Galiza, políticas contra as 
que sempre se revelou o Goberno Local.

A política ditada nestes últimos anos polo Goberno 
de Pontevedra foi conxelar ou incrementar o 
mínimo posible as taxas e impostos municipais 
para evitar deste xeito a carga sobre os veciños e 
veciñas: fronte a políticas simplistas, apostar pola 
depuración dos padróns e a loita contra o fraude en 
moitos dos impostos, polo tanto unha aposta pola 
eficiencia da xestión económica municipal.

Precisamente a Xunta de Goberno Local, grazas ao bo estado das contas municipais, aprobou a 
modificación da ordenanza do IBI en relación ao cobro ás instalacións universitarias (as escolas e 
facultades da cidade), para aplicarlles o 95% de bonificación -seguindo as últimas modificacións legais-, 
unha decisión que chega logo de varios meses de negociacións e que se plasmará nos vindeiros días 
coa sinatura dun convenio. Segundo os datos catastrais, a Universidade tería un recibo duns 125.000€.

IBI, IAE, imposto sobre vehículos, 
taxas da rede de sumidoiros, 
obras… e así ata 27 ordenanzas 
fiscais serán conxeladas para 
reducir a presión fiscal
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A nosa compañeira Anabel Gulías presentou os 
dados que analisan o turismo en Pontevedra durante 
este verán de 2015.
O primeiro que se destaca é que hai un aumento 
sostido no tempo do número de visitantes que 
chegan á Pontevedra. Os datos recollidos nos puntos 
municipais de información turística e no sector da 
hotelaría e hostalaría avalan a boa tempada turística 
de Pontevedra na que se constatou un incremento 
significativo do turismo internacional, de até preto 
do 20% no mes de xuño e dun 7,23% no de xullo. 
É dicer, estamos ante unha ocupación hotelería en 
índices idénticos aos do ano 2010, e similares aos 
rexistrados antes do comezo da crise. Iso polo que 
respecta ás porcentaxes xa que agora temos unha 
maior oferta de prazas.
Os hoteleiros pontevedreses cifran nun 71% a 
ocupación media nos seus establecementos no mes 
de xullo, un 15% máis que hai un ano en un 85,6% a 
do mes de agosto, entre un 15 e un 20% máis que 
en agosto do 2014 e con datas puntuais nas que se 
rozaron o 100%.
Até os puntos de información turística municipal – 
Casa da Luz, Praza de España e Vialia- achegáronse 
43.737 turistas nos meses de xuño, xullo e agosto, 
un dato subliñable en opinión da concelleira de 
Promoción Económica, Anabel Gulías, un dato que 
fala do interese crecente de Pontevedra aínda unha 
grande descoñecida dos itinerarios turísticos.

Para mudar esta realidade, a Concellería de 
Promoción Económica comeza a traballar xa na 
campaña turística do próximo ano, na que o modelo 
de cidade, recoñecido e premiado no mundo, será un 
dos seus reclamos. De feito xa está programada unha 
reunión cos hoteleiros e hostaleiros de Pontevedra 
para o mércores na que Anabel Gulías quere avaliar 
a tempada rematada e coñecer a opinión do sector 
cara novos proxectos e solicitar a súa colaboración.
A nosa compañeira constatou que, por primeira vez, 
na enquisa aos e ás visitantes incluíuse o modelo de 
cidade como razón da escolla do destino turístico, 
e preto de 2.000 persoas –1.135 en xullo e 800 en 
agosto- sinalaron que esa foi a súa razón para vir. 
Trátase dun dado moi destacado posto que até o 
de agora non se utilizaba o modelo de cidade como 
reclamo turístico. Xa que logo, o coñecemento que 
tiñan do modelo estes turístas tiña que provir da 
difusión a través das visitas a congresos, xornadas, 
conferencias etc. que se desenvolveron nos últimos 
anos. A concelleira de Turismo ten interese en 
aproveitar até o final este recurso e, de feito,  xa 
este verán foron incluídos os premios na web Visit 
Pontevedra
Apostar polo modelo urbano como reclamo turístico e 
por Pontevedra como cidade acolledora de eventos 
deportivos, culturais, de festas… serán eixos da 
promoción da cidade cara o futuro. “Pontevedra é 
máis que o casco histórico” subliña a concelleira de 
Promoción Económica que bota en falla que nas guías 
actuais só saia a referencia da zona monumental. 

O MODELO DE CIDADE XERA VALOR TURÍSTICO

O Concello de Pontevedra e a Deputación 

asinarán un convenio de colaboración
A presidenta da Deputación, Carmen Silva visitou o 
Concello de Pontevedra e mantivo un encontro co 
aldalde, Miguel Anxo Fernández Lores, e co concelleiro 
de Infraestruturas e vicepresidente da Deputación, César 
Mosquera para abordar as futuras colaboracións da 
administración provincial coa cidade de Pontevedra. De 
feito, o alcalde explicou que “é a primeira vez que unha 
persoa que preside a Deputación realiza unha visita oficial 
o Concello de Pontevedra, e estou encantado de que haxa 
un trato normalizado”.

A Deputación Provincial e o Concello de Pontevedra 
comparten o principio de que os concellos, como 
administración democraticamente escollida, deben ser 
os protagonistas e mais en quen recaer a acción local, ao 
tempo que as deputacións, mentres existir, deben actuar 
como institucións que desenvolvan políticas, plans e 
actuacións que faciliten que concellos e cidadáns poidan 
acadar os mesmos dereitos e servizos.

O alcalde explicou que nesta reunión abordáronse temas 
de futuro da cidade polo que a pretensión do Goberno Local 
é asinar un protocolo de colaboración coa Deputación 
provincial para realizar proxectos de importante calado 
municipal como a mellora da rede viaria, a seguranza 

viaria, o saneamento, instalacións deportivas, entre outros.

Fernández Lores destacou que un dos proxectos que ten 
en carteira o Concello é a creación do acceso a Monte 
Porreiro dende os terreos de Tafisa. “A Deputación ten máis 
capacidade e axilidade para executar certos proxectos”, 
explicou o alcalde quen tamén incluíu neste protocolo os 
saneamentos de Mourente e do Gafos, así como a creación 
de campos de herba sintética e un novo pavillón municipal 
na zona sur da cidade -nos terreos da Parda-. No marco 
deste convenio tamén se abordaría a creación dun sistema 
de tratamento dos residuos alternativo a Sogama, pero é un 
dos asuntos que habería que concretar máis no protocolo.

Ambas as dúas administracións tamén falaron do parque 
de maquinaria da Deputación Provincial, ubicado nunha 
zona de tan alto valor ecolóxico e ambiental como é a 
desembocadura do río Rons e que nos últimos anos foi 
gañando en calidade e en uso por parte dos veciños 
e veciñas de Pontevedra. Trátase dunha instalación  
“industrial” que se atopa agora mesmo “incrustada” dentro 
do tecido urbano.

Faise preciso estudar o traslado do parque de maquinaria 
a outra ubicación e devolver os terreos nos que se atopa ás 
cidadás e cidadáns de Pontevedra.

A presidenta da Deputación, Carmen Silva destacou 
que esta reunión “é un plantexamento de respecto aos 
concellos” que é o novo sinal do Goberno provincial.
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BARÁ PRESENTA A REFORMA URBANA 
EN MONTECELO Á COMUNIDADE 
EDUCATIVA
O noso compañeiro, concelleiro delegado da área 
urbana, Luís Bará, mantivo un encontro coas directivas 
dos centros de Formación Profesional Carlos Oroza e 
Montecelo para presentarlles o proxecto de mellora 
da seguranza varia e da accesibilidade no entorno 
do hospital Montecelo. Luís Bará lembrou que o 
Goberno Local ten decidido mellorar a seguranza 
en todos os ámbitos dos centros de ensino e dos 
centros hospitalarios, de aí a actuación en Montecelo 
e no Hospital Provincial.

No caso de Montecelo, explicoulles que se parte dun 
estudo global realizado pola Policía Local no que 
se recollen as necesidades deste ámbito (dende o 
estacionamento do Hospital até a entrada da Cidade 
Infantil Príncipe Felipe) e son:

• Ampliar e construír novas beirarrúas para mellorar a mobilidade peonil

• Eliminar as barreiras arquitectónicas

• Medidas de calmado de tráfico e seguranza viaria coa construción de rotondas, estreitamento de calzadas ou 
instalación de pasos de peóns elevados.

• Reordenación dos estacionamentos (especialmente para eliminar a multitudes de ilegais).

• Mellora do transporte público (aínda que non é unha competencia directa do Concello)

• Mellora do alumeado de todo o ámbito.

Luís Bará explicou que na reunión mantida coa directiva desta comunidade escolar integrada por máis de 800 
persoas solicitaron máis medidas relativas á seguranza viaria, especialmente no ámbito da estrada que baixa aos 
centros, que é propiedade da Deputación..

O concelleiro delegado do ámbito urbano indicou que “sabemos que toda esta situación levanta moita expectación, 
o cal nos alegra”. Lamentou a actitude da oposición “porque parece que están nunha competencia a ver quen se 
opón máis a este proxecto”.

Asegurou que o Concello seguirá as indicacións de todos os técnicos municipais, tanto dende a Policía como da 
oficina técnica de proxectos que neste momento elabora o resultado final da reforma.

ACORDO ENTRE SERGAS E CONCELLO:
HAI QUE MELLORAR A SEGURANZA PEONIL 
EN MONTECELO
O concelleiro delegado da área urbana, Luís Bará mantivo 
unha reunión co xerente do Sergas en Pontevedra José 
Manuel González e outros técnicos desta administración 
dependente da Xunta para presentarlles o proxecto da 
praza do Hospital e o proxecto de mellora da mobilidade, 
seguranza viaria e accesibilidade en Montecelo. Esta 
reunión está enmarcada dentro da ronda de contactos 
que o concelleiro está a realizar nas últimas semanas coas 
distintas entidades implicadas neses proxectos e dentro 
do proxecto xeral do concello de afondar na democracia e 
na participación veciñal.

Segundo Luís Bará, presentoulles os problemas dos 
distintos ámbitos e abordaron as solucións que plantexa 

o Concello para cada un deles. Chegouse a un acordo 
do 95% dos proxectos, dado que a xerencia do Sergas 
non está de acordo coa instalación de pasos de peóns 
elevados diante do hospital.

De todos os xeitos, o concelleiro explicou que o Concello 
segue adiante co proxecto de mellora da seguranza 
viaria, mellora da accesibilidade e mobilidade diante de 
Montecelo onde está previsto a instalación dunha rotonda, 
reducir a calzada e a instalación de dous pasos elevados 
como medidas para tratar de reducir a velocidade neste 
ámbito onde se teñen detectado vehículos a velocidades 
elevadas; e sempre seguindo as recomendacións dos 
técnicos de mobilidade do Concello de Pontevedra.

O concelleiro considerou moi satisfactoria a reunión, dado 
que aínda que non exista unha sintonía total coa xerencia 
do hospital, si é moi elevada, e ambas partes están de 
acordo en mellorar a seguranza dos miles de persoas que 
visitan cada día o hospital Montecelo.
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O BNG de Soutomaior 
presenta unha moción 
para implantar unha 
extensión da Escola 
Oficial de Idiomas no 
Concello.
Na sociedade actual, o dominio 
de idiomas é unha competencia 
fundamental que dota ás 
persoas, ademais dunha fonte 
de enriquecemento persoal; de 
ferramentas imprescindíbeis 
para afrontar ás necesidades 
da globalización. Así pois, 
coñecer idiomas amplía as 
nosas expectativas laborais, 
permítenos coñecer e estudar  
outras realidades e, ao tempo; 
manter unha relación e 
inmersión con outras culturas 
en primeira persoa e sen 
intermediarios.

Non obstante, o coñecemento de idiomas, precisa en moitos casos dun proceso de formación e 
titulación prolongado no tempo e custoso. Este proceso non se pode levar adiante de maneira integral 
no noso concello e, nos tempos que corren, non todas as persoas poden asumir a inversión en tempo 
e diñeiro que supón desprazarse a outros concellos.

As EOI´s convertéronse dende hai anos, en centros de referencia para garantir o éxito na adquisición 
de competencia lingüística en diferentes idiomas. Referencia que se evidencia tanto no proceso de 
formación como no de titulación e homologación. 

Entendemos que como veciñ@s de Soutomaior, levamos demasiado tempo renunciando ás 
posibilidades que ofrece ter unha extensión da EOI´s no noso concello. A desidia do grupo de 
goberno do PP nesta materia, fixo que, unha vez máis, os veciños teñan que desprazarse a concellos 
veciños para poder obter as titulacións da EOI.  Esta situación torna máis grave se cabe cando, como 
é sabido por todo o mundo, as EOI ofrecen un servizo de achegamento da aprendizaxe ao alumnado 
a través das súas extensións.  

Esta figura, a das extensións da EOI, é unha realidade dende hai anos  en moitísimos concellos do 
país.  Concellos que en moitos casos son de  moita menor entidade que o noso, e que están moito 
máis próximos á localidade na que se atopa o centro base da EOi.

Por todos estes motivos, o BNG solicita:

1. Que se realicen os trámites necesarios para dotar aos veciños de Soutomaior dunha 
extensión da EOI. 

2. Que se manteña informada á corporación en todo momento, de todos e cada un dos 
trámites que se levan adiante para acadar unha extensión da Escola Oficial de Idiomas 
en Soutomaior.

SOUTOMAIOR




