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Pontevedra, 
modelo de referencia 
Se hai unha cidade no mundo que é referencia en accesibilidade e seguridade 
viaria esa é, sen dúbidas, Pontevedra. É tanto o atractivo do noso modelo 
de cidade que somos o protagonista principal en canto foro aborda estas 
temáticas. E iso se traduce tamén nunha maior proxección mediática en paises 
de todo o mundo. Nos últimos días as canles francesas Canal + e a TF2 
(pública) fixeron sendos reportaxes poñendo a Pontevedra como exemplo.

Nas últimas semanas a nosa cidade estivo presente en Madrid nun lugar 
destacado na exposición que amosa os proxectos galardonados polo premio 
ONU-Hábitat, e participou como ponente en distintos foros en Guimeraes, Xixón 
e Zaragoza, nesta última compartindo palestra con Friburgo, Vitoria-Gasteiz e 
Copenague . 

Mais tamén, nos últimos días, Pontevedra acrecentou os seus múltiples 
galardóns ao recibir o premio de COGAMI por ser unha cidade pensada para 
as persoas e o Euro China Stmart Mobility City Award (Hong Kong), dedicado 
a experiencias de novas cidades, eco-distritos e zonas de baixas emisións de 
contaminantes.

Esta grande repercusión internacional de Pontevedra está a dar os seus froitos, 
ben patentes no incremento no turismo na nosa cidade. Acrecentalo, poñelo 
aínda máis en valor, é o noso obxectivo.  
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Pontevedra recolle en Hong Kong un novo galardón 
que premia o proceso de transformación urbana

PONTEVEDRA

O Concello de Pontevedra recibe cada vez máis convi-
tes para participar en eventos internacionais. As viaxes 
ofertan a posibilidade de presentarnos e amosar a nosa 
experiencia e ao tempo inter-conectarnos con outras ci-
dades, empresas, técnicos/as e asociacións. Actores cos 
que partillar novos retos e desafíos que permitan seguir 
camiñando na vangarda na calidade urbana. 

Nas exposicións o caso de Pontevedra chama a atención 
(mesmo dos/as organizadores/as) tanto pola claridade na 
definición de obxectivos como pola coherencia á hora da 
concreción na praxe.

Condición sine qua non é a elaboración dun proxecto PO-
LÍTICO previo que defina o modelo. No noso caso era 
imprescindíbel apostarmos pola devolución de espazos 
aos veciños e veciñas sen ningún tipo de barreira limita-
dora para permitir o desenvolvemento da vida cotiá nunha 
cidade sosegada, segura, menos contaminada... pero ao 
tempo chea de vida

Hoxe os resultados da teorización tradúcense en calidade 
de vida mais tamén, en mencións e premios, o último é 
Euro-China á Mobilidade Urbana Intelixente (Euro China 
Stmart Mobility City Award) na categoría de Deseño Urba-
no/Planificación urbana, dedicado a experiencias de no-
vas cidades, eco-distritos e zonas de baixas emisións de 
contaminantes. O premio foi creado pola Fundación Pros-
pectiva e Innovación (Francia) para amosar boas practicas 
que premian en cada categoría  unha cidade europea e 
unha asiática.

No caso de Pontevedra este premio vén avalado polos 
resultados na aplicación do modelo que son medíbeis e 
cuantificábeis.

Resultados visíbeis

Os resultados son visíbeis. O tráfico diminuíu 30 por cento 
no conxunto da cidade e 70 por cento no centro. Non hai 
casos mortais debido a accidentes nas zonas reforma-
das da cidade durante os últimos 11 anos. As crianzas 
van camiñando á escola e xogan tranquilamente nas rúas 
e prazas. A xente camiña pola cidade cun estilo de vida 
saudábel. Reducimos un 66% das emisións de CO2 na 
cidade e un 88% no centro. Vivimos con niveis realmente 
baixos de ruído ambiental e temos unha recuperación no-
tábel da bio-diversidade.

Despois da presentación do modelo da semana de mobi-
lidade en Xixón e en Zaragoza, seguimos respondendo a 
convites para explicar o noso proxecto. 

Mais  é intención do 
goberno do Bloque 
seguir traballando e 
sacarmos todos os 
retornos posíbeis 
do éxito do mode-
lo, seguir co rum-
bo certo e traballar 
a máis ritmo para 
seguir facendo de 
Pontevedra máis 
que un modelo de 
cidade, a cidade 
modelo.



3

Os Campos, Monte Porreiro e San Brais apostan polos lombos

A veciñanza avala o Modelo de seguranza viaria 
e accesibilidade implantado en Pontevedra

A veciñanza aplaude a reforma da rúa 
dos Campos proposta polo Concello de 
Pontevedra para mellorar a accesibilidade 
e garantir a seguranza viaria na zona, 
que inclúe seis pasos de peóns elevados 
(lombos).

A antiga Escola Infantil dos Campos acolleu 
unha asemblea veciñal convocada polo 
concelleiro de Obras e Mobilidade, Luís 
Bará, co fin de explicarlles ós veciños o 
proxecto de reforma, consensuado e xa 
adxudicado, e tratar con eles a moción 
aprobada no último Pleno pola oposición 
para habilitar tres vías sanitarias libres de 
lombos de acceso ao Hospital Montecelo, 
unha delas polo trazado dos Campos.

A práctica totalidade dos veciños e veciñas 
presentes deixaron claro que non queren 
un corredor sen lombos polo seu barrio 
pois temen que se converta nunha pista 
de carreiras e que queren os lombos ao 
entender que son a única medida que 
realmente calma o tráfico.

Até a asemblea achegáronse varios 
concelleiros da oposición que defenderon 
a moción aprobada no pleno. Estiveron 
Agustín Fernández e Iván Puentes do 
PSdeG-PSOE, José Luis Martín e César 
Abal do PP e María Rey de Ciudadanos.

Os veciños e veciñas de Os Campos, Monte Porreiro e San Brais demandaron, en 
asembleas abertas nas que participaron concelleiros da oposición contrarios ao 
modelo de cidade de Pontevedra, lombos para garantir a seguridade viaria 

O Concello de Pontevedra levou unha proposta de reordenación do 
tráfico no ámbito dos centros de ensino de educación infantil e primaria 
de Monte Porreiro á unha reunión mantida coa Anpa do centro Marcos 
da Portela e coa asociación de veciños. 

Segundo explicou o concelleiro delegado do barrio e responsábel de 
Obras, Luís Bará o propósito é anchear as beirarrúas da entrada ao 
colexio, na rúa Suecia, para garantir maior seguridade aos nenos, 
especialmente dende os accesos da rúa Grecia, e reducir o ancho 
da calzada respectando todos os estacionamentos actuais. Ademais, 
tamén se pretende eliminar todas as zonas verdes nas esquinas da 
rúa para ofrecer máis espazos para os peóns que acceden a esta 
zona escolar.

Os representantes dos veciños e tamén da Anpa postaron 
decididamente por manter os lombos no barrio.

San Brais tamén aposta polos lombos
Nunha reuinión mantida coa veciñanza de San Brais, o concelleiro 
Demetrio Gómez expuso as propostas de reordenación do tráfico e 
implantación de medidas adicionais para a mellora da accesibilidade 
e seguranza viaria na zona, que foron aprobadas por unanimidade.

O Concello detectou até dez conflitos no eido da circulación en 
San Brais que dificultan o tráfico e poñen en risco a seguridade dos 
condutores e peóns. Rúas cun ancho inferior a seis metros de dobre 
circulación, unha isleta que non resolve a reordenación do tráfico, 
pasos de peón nun tramo recto e diferente nivel en cada sentido 
circulatorio, viais de dobre sentido que se van estreitando até face 
imposíbel o paso de dous vehículos ou cedas o paso postos no 
sentido circulatorio de peor visibilidade.

Para cada unha das situación o Concello propón solucións: elevar 
os pasos de peón, construír unha glorieta ou reordenar a circulación 
convertendo en sentido único distintos viais da zona. Esta última 
medida tería que ir acompañada de medidas complementarias como 
a construción de pasos elevados (lombos).

Os veciños aproban a mellora da seguridade 
no barrio de Monte Porreiro

PONTEVEDRA
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O Concello está a acometer varios tipos de obras no 
rural de Pontevedra, mais todas elas con algunhas 
características comúns.

En primeiro lugar, son obras que están orientadas a 
mellorar as condicións de seguranza viaria, mobilidade 
e accesibilidade nos espazos nos que se executan. 
Isto é, primar os desprazamentos peonís fronte aos 
motorizados e tendo en conta que as vías do rural son 
case sempre, vías de plataforma única con convivencia 
de tráficos.

Asemade, todas as obras propostas foron priorizadas 
por cadanseu consello parroquial e mesmo analisadas 
in situ coa veciñanza directamente interesada por elas.
Xa que logo, mellora da calidade de vida e democracia 
directa e radical están no cerne de todas estas 
actuacións.

O primeiro grupo delas é o que forman os traballos 
de sostemento cun custo de 250.000€. Son 
actuacións de pequena envergadura que se realizan 
practicamente á demanda para solventar pequenos 
problemas.

A seguir, están as obras de obras de mellora da 
mobilidade e a accesibilidade (1.400.000€), que 
sempre teñen as mesmas características. Todas 
precisan lombos salvavidas (nunca tantos como 
nos reclaman os veciños) porque son “estradas” 
de plataforma única e todas manteñen os cursos 
tradicionais da auga. Ademais son aproveitadas 
para mellorarlles a sinalización vertical e horizontal e 
adaptala á velocidade 30.

Sen embargo, cada unha ten as súas características 
diferenciadoras pola ubicación, tipo de poboación, 
forma da vía, etc. Así as vías do Cruceiro (Salcedo), 
Ponte da Condesa (Tomeza) e Sabarís (Campañó), 
cun orzamento conxunto de 470.000€, son accesos 
a núcleos de centralidade, mentres que A Carballeira 
(Lourizán), A Gándara (Lérez) e Filgueira (Santo André 
de Xeve) (650.000€ en total) están dentro de núcleos.
Por fin Sobral (Santo André de Xeve), perto dun 
parque, e A Piolla (Lérez), acceso ao colexio, precisan 
un intenso calmado de tráfico porque teñen moita 
circulación infantil.

A última actuación é o Núcleo de Centralidade 
Parroquial en Salcedo (400.000€), unha obra cos 
mesmos estándares que as deseñadas para o centro 
urbano e que vai server para xerar un amplísimo 
espazo peonil no centro da parroquia para realzar a 
importancia do novo centro social.

2 millóns de euros 
para o modelo Pontevedra nas parroquias
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A participación veciñal, eixo do goberno

O Concelleiro Alberto Oubiña mantivo xuntanzas ca veciñanza das parroquias 
de Bora e Mourente para presentarlles o anteproxecto de construción do 
novo viario de acceso Castro Senín (na parroquia de Mourente), dende o 
lugar da Cardosa, en Bora. Unha nova estrada que busca dar servizo á 
veciñanza con terreos no lugar e unha nova conexión co lugar de Castro 
Senín.

O proxecto tentou pregarse o máximo posíbel ao trazado actual do camiño, 
aínda que nalgúns puntos foi preciso establecer modificacións para evitar 
a sinuosidade do viario actual. Durante os encontros, estivéronse vendo 
as distintas posibilidades de trazado, escoitando á veciñanza que propuña 
pequenas variacións para reducir o impacto o máximo posíbel e que foron 
aceptadas na súa práctica totalidade.

Está previsto acondicionar unha calzada de dez metros de ancho (3,5 
metros para cada carril) con gavias e beiravías, establecendo accesos ás 
propiedades polas que decorre e mantendo (incluso mellorando nalgúns 
casos) os servizos da zona, como as canalizacións de auga comunais.

A mellora da estrada a Castro Senín é unha demanda histórica da veciñanza 
de Bora e Mourente coa que o BNG ten unha firme convicción de resolver.

Arranca o novo acceso a Castro Senín

Os veciños e veciñas de Santo André de Xeve 
coñeceron á nova concelleira da parroquia, 
Pîlar Comesaña nunha xuntanza celebrada a 
noite do martes no Tele club. Unha primeira 
xuntanza na que a edil expúxolles as obras 
que de inmediato se van a facer na zona, 
deixando claro que para o Goberno local o 
rural conta. Agradeceu a boa acollida e dixo 
que o próximo encontro farase xa no marco do 
Consello parroquial.

Pilar Comesaña anuncioulles aos presentes no 
Tele club tres actuacións:

• Acondicionamento e ancheamento da 
estrada na zona de Filgueira, construción 
de muros e asfaltado no tramo que vai de 
Bora ata a panadería.  Custe: 152.941,83 
€

• Acondicionamento da zona do parque 
de Sobral. Asfaltado e arranxo das pistas 
existentes arredor do parque. Presuposto 
90.484,34 €

• Recuperación do camiño antigo tamén na 
zona de Sobral e desvío de augas.

A reunión convocada pola concelleira delegada 
de Santo André de Xeve foi un diálogo no 
que a veciñanza fixo suxestións e propostas 
que “van a ser tidas en conta”, subliñou Pilar 
Comesaña quen ve na partipación unha 
ferramenta esencial para mellorar a parroquia 
e a calidade de vida dos seus habitantes.

Os veciños e veciñas propuxeron un amplo 
abano de propostas, sobre as que a concelleira 
Pilar Comesaña fixo puntualizacións e 
comprometeu xestións para ver a súa 
viabilidade.

O Concello inviste 
perto de 245.000 euros 
en Santo André de Xeve

O concelleiro de Obras e Mobilidade 
e coordinador da Área Urbana, Luís 
Bará e a concelleira delegada do 
barrio de Campolongo, Carmen 
Fouces, reuníronse cos veciños e 
veciñas diante da igrexa de San 
Xosé co fin de achegarlles distintas 
propostas para a reordenación das zonas verdes e espazos públicos da 
zona e recoller suxestións e peticións.

O Concello pretende reordenar as actuais zonas verdes e espazos de xogo 
infantil de Campolongo, mellorar a accesibilidade e seguridade na zona e 
renovar os equipamentos, servizos e mobiliario urbano, unhas actuacións 
que quere sacar adiante coa opinión da veciñanza. A reunión enmárcouse 
dentro do plan de participación cidadá que promove o Concello como un 
dos seus eixos do mandato.

Luís Bará e Carmen Fouces explicáronlle á veciñanza propostas como a 
retirada da fonte de fronte da igrexa, a reubicación e ampliación do parque 
infantil –coñecido como A Seta- ou a retirada dos vellos elementos do parque 
biosaudábel. Na xuntanza o concelleiro de Obras e Mobilidade dou conta 
dos traballos de separación de pluviais que está acometendo a empresa 
concesionaria do servizo municipal de auga.

Reordenación das zonas verdes 
e de xogo no bairro de Campolongo 
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Na nova etapa do goberno do BNG estamos levan-
do a promoción da cidade por bandeira, tamén a 
través da difusión das actividades que se realizan. 
É esencial aproveitar ao máximo todas as potencia-
lidades que ten o posicionamento de Pontevedra 
como un referente cada vez de máis amplo alcan-
ce, para obter todos os retornos posíbeis desta 
posición vantaxosa. 

Por iso, chega o momento da comunicación 
4.0 ao Concello de Pontevedra. É o momento 
de complementar todo o esforzo que entre todas 
e todos realizamos por difundir as actividades, as 
obras, as xuntanzas, o modelo de cidade... 

De aí nace o proxecto Pontevédrate, a nova forma 
de comunicar do Concello, que chega para incor-
porarse ao que ata o de agora viñamos realizando. 
É un xeito complementario de achegarlle máis infor-
mación á veciñanza. 

Decidimos crear perfís nas redes sociais 
FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM. O nome 
polo que as podemos buscar é PONTEVÉDRATE. 
Así mesmo, tamén decidimos establecer unha 
etiqueta, un hastag: #ponte, que acompañará a 
todas as publicacións do concello para aglutinar 
baixo esta etiqueta as mensaxes que difundamos, 
mais tamén queremos que esta etiqueta sexa 
empregada polas usuarias e usuarios. Un lugar 
onde enlazar os seus comentarios, as opinións, as 
suxerencias... un lugar ao fin e ao cabo que pode 
servir como elemento máis de promoción da nosa 
cidade. 

Convidámosvos a que as sigades e interactuedes 
con elas con responsabilidade, sendo conscientes 
de que, ademais da comunicación, son un elemen-
to para darnos a coñecer no mundo e compartir 
todo o que Pontevedra pode ofrecerlle ao mundo.

Pontevédrate

PONTEVEDRA

O Instituto Municipal de Deportes (IMD) abre unha nova Escola 
Deportiva Municipal para o presente curso. É na disciplina de 
baloncesto e farase en colaboración co Club Amigos del Baloncesto 
de Pontevedra.

Son 120 prazas novas que se poderán solicitar de luns a venres, en 
horario de 9 a 13 horas e de 16.30 a 19 horas no Pavillón Municipal 
de Deportes. Tamén poden contactar no teléfono 986 872 013 ou 
a través das redes sociais twitter @IMDPontevedra ou no facebook 
Facebook.com/imedpontevedra, tamén a través do correo electrónico 
imdeadministracion@pontevedra.eu

O prezo da matrícula é de 50 euros para todo o ano.
O Club Amigos del Baloncesto impartirá as súas clases no pavillón 
municipal Monte Carrasco, de Marcón.

Coa incorporación desta nova Escola deportiva increméntanse as 
prazas a 2.301 e o número de clubs soben a 33 de dezasete disciplinas 
distintas. Xunto ao Club Amigos del Baloncesto de Pontevedra, 
incorpóranse ao proxecto catro novas entidades deportivas: a Escola 
Hungaresa de Esgrima, o Ciudad de Pontevedra CF e Integración 
Deportiva Pontevedra CF de fútbol e o Club Rítmica Xiada de ximnasia 
rítmica.

Abre unha nova escola 
deportiva de baloncesto

Dar un paso máis no eido da 
educación viaria co obxectivo 
de acadar a taxa cero en vítimas 
mortais e mellorar a convivencia 
de peóns, ciclistas e condutores. 
Con esta filosofía ponse en marcha 
o Ciclo OVV! – Ciclo Violencia 
Cero!-, un ciclo de conferencias 
e actividades dirixidas aos 
estudantes universitarios aínda que 

abertas ao público.

Escolleuse aos universitarios como poboación diana ao ser un amplo 
colectivo -arredor de 4.000 na cidade- no que abondan os condutores 
con pouca experiencia, usuarios habituais da bicicleta e todos eles 
peóns

Ciclo OVV! é unha iniciativa do Concello de Pontevedra, coordinada 
polo departamento de Educación Viaria da Policía Local, e conta 
coa colaboración do Vicerreitorado do Campus de Pontevedra e 
as Facultades de Ciencias Sociais e Comunicación, Belas Artes e 
Fisioterapia e a Xefatura Provincial de Tráfico, entre outros.

O ciclo comezará o próximos mércores, 14 de outubro cun simulacro 
de accidente múltiple no campus universitario e desenvolverase 
a longo de seis mércores, até o 11 de novembro. Incluirá charlas e 
mesas redonda seguidas de debate nas que participarán expertos 
en seguranza viaria e un amplo abano de persoas relacionadas dun 
xeito ou outro coa mobilidade como un membro de Stop Accidentes 
o unha persoa que estivo no cárcere despois de causar un accidente 
de coche con vítima mortal, etc.

Ciclo OVV! Contra a violencia viaria
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Nos últimos tempos detectamos na 
práctica moitas empresas ponteve-
dresas no ámbito da creatividade 
e da cultura de diferente tipoloxía. 
Algunhas delas recen creadas, 
outras cunha longa traxectoria, 
outras que deciden mudar e diver-
sificar a súa oferta e outras que 
descobren na nosa cidade o destino 
perfecto para desenvolver a súa 
actividade. 

Estas empresas son moi importan-
tes para nós, non só, porque xeran 
e producen emprego senón porque 
os resultados da súa actividade 
deixan unha impronta positiva na 
cidade.

En definitiva que aconteza isto é 
un puntazo! E desde a Concellaría 
de Promoción da Cidade decidimos 
lanzar o programa “Pontevedra, 
ten un puntazo” precisamente para 
aproveitarmos este potencial e pór-
mos en valor todo este investimento 
que xera, sen dúbida, crecemento 
económico. 

O programa comezou a pasada 
semana coa constitución na Casa 
da Luz do Foro Pontevedra ten un 

puntazo. O obxectivo era xuntar ás 
empresas que se definan e ope-
ren neste ámbito para crear canles 
directos co Concello e con outras 
entidades como a Universidade, 
para facilitar a organización de acti-
vidades que apuntalen o sector.

A xuntanza foi moi ben acollida 
pol@s participantes e xa se defini-

ron accións concretas para levar a 
cabo. Destacan as presentacións 
públicas de empresas á cidade para 
visibilizar, publicitar e xerar contac-
tos entre clientes potenciais.

O importante para o Concello é a 
creación de conexións entre todas 
as empresas do sector para apro-
veitaren as súas fortalezas e boas 
prácticas, coñecermos diferentes 
realidades e estabelecer se quixer, 
métodos de colaboración. En defini-
tiva, amosar o potencial da cidade 
como sementeira de creatividade.

Pontevedra ten un estrutura comer-
cial e empresarial determinada, 
dentro dela o sector creativo e 
cultural empeza destacar. Estas 
empresas son, entre outras, as que 
activan a economía local. Traballan 
e viven aquí (polo tanto tanto tamén 
gastan) e por último contribúen ao 
posicionamento da cidade nas coor-
denadas da innovación e da creati-
vidade. Traballar con elas na espe-
cialización e na profesionalización é 
un beneficio para todos nós. 

Esta é a nova orientación da conce-
llaría do BNG no eido da promoción 
económica: medidas reais que se 
concentren en afortalar sectores 
profesionais e non en falsas pre-
misas que desvían a atención das 
causas da precaria situación econó-
mica que atravesamos.

Pontevedra ten un puntazo

PONTEVEDRA

Pontevedra é unha cidade alternativa, 
dinámica e innovadora. E canda ela 
medran diferentes fenómenos empresariais 
e comerciais que tamén retratan a nosa 
singularidade.
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A Deputación formará e contratará a dez 
mestres composteiros no seu Plan de residuos
O vicepresidente da Deputación de 
Pontevedra, Cesar Mosquera, ven de 
anunciar a contratación de dez mestres 
composteiros que se encargarán do 
mantemento dos centros de compos-
taxe comunal nos concellos de toda a 
provincia. Os aspirantes deberán pasar 
unha proba teórica e unha entrevista, 
así como un curso intensivo para obter 
o seu título e percibirán mensualmente 
1.400 euros. 

Mosquera insistiu en que o proceso de 
implicación dos concellos na compos-
taxe como sistema de tratamento do 
lixo é irreversíbel, xa que hai convence-
mento de que se trata do sistema máis 
ecolóxico e económico. Por iso subli-
ñou que “a Deputación está dando pa-
sos firmes e concretos para cumprir o 
seu compromiso de colaborar cos mu-
nicipios”. Indicou que o traballo do or-
ganismo provincial están sendo áxil en 
tres ámbitos: na formación de persoal 
de alta cualificación para xestionar os 
composteiros comunitarios, na compra 
das instalacións de compostaxe e na 
convocatoria para que os concellos 
presenten as súas solicitudes. 

En canto ao primeiro punto, Mosque-
ra anunciou que na Xunta de Goberno 
deste venres se aprobará a convoca-
toria de dez bolsas de prácticas para 
mestres composteiros. Esta farase 
efectiva coa publicación no BOP a 
vindeira semana. Os aspirantes a es-
tas bolsas deben estar en situación de 
desemprego e ter estudos mínimos de 
FP de grado superior. Deberán pasar 
unha proba de selección tipo test de 

100 preguntas sobre conceptos bási-
cos de Bioloxía, Química e Bioquímica, 
conservación do medio, efectos dos 
residuos e lexislación específica a nivel 
local, autonómico, estatal e europeo. 
Tamén se enfrontarán a unha entrevis-
ta persoal. A primeira parte terá unha 
puntuación máxima de cen puntos e a 
segunda de vinte. O tribunal seleccio-
nador estará formado por técnicos e 
funcionarios. 

Os 20 mellores aspirantes pasarán a 
unha segunda fase: un curso de for-
mación intensivo de entre seis e oito 
semanas (12 horas semanais) no que 
expertos recoñecidos no sector (de 
Cataluña, Nafarroa, Euskadi ou Italia) 
se encargarán das explicacións. Tamén 
haberá clases maxistrais de profesores 
universitarios convidados. Finalizado o 
curso, a comisión seleccionadora pro-
porá a adxudicación das dez bolsas 
convocadas aos aspirantes que obti-
vesen a maior puntuación, que obterán 
tamén a titulación de mestre compos-
teiro (pendente de homologación polo 
Ministerio de Agricultura e Medio Am-
biente). 

A incorporación efectiva dos bolseiros 
producirase de xeito paulatino en fun-
ción das necesidades reais marcadas 
polos centros de compostaxe comuni-
tarios que vaian sendo creados. O res-
to de aspirantes que superasen o curso 
pasarán a formar parte dunha lista de 

reserva para os casos de renuncia ou 
incumprimento de obrigas. A remune-
ración dos bolseiros correrá a cargo da 
Deputación durante un período de seis 
meses prorrogables a outros seis me-
ses máis nunha contía de 1.400 euros 
ao mes (cos gastos de desprazamento 
incluídos). O seu traballo consistirá no 
mantemento dos centros de compos-
taxe comunitario e no asesoramento e 
divulgación do sistema. Poderán exer-
cer a súa actividade en varios conce-
llos a un mesmo tempo. 
O vicepresidente provincial indicou 
que o obxectivo é comezar o curso 
de mestres composteiros a finais de 
novembro ou primeiros de decembro 
para que no mes de febreiro todo o 
persoal xa estea totalmente cualificado 
e preparado para a actividade. 

Instalacións e campaña 
informativa 

A Deputación tamén está traballando 
no subministro aos concellos dos cen-
tros de compostaxe que se instalarán 
en zonas públicas para que grupos de 
entre 80 e 300 veciños poidan tratar os 
seus restos de comida e vexetais ‘in 
situ’ xerando compost. Esta semana 
abrirase o prazo para a presentación 
de ofertas por parte das empresas, 
que deberán deseñar e  instalar 450 
unidades modulares que se monta-
rán por grupos (con tres mínimo). Os 
concellos terán as mínimas cargas po-

COMPOSTAXE

Os aspirantes 
pasarán unha proba 
teórica e un curso 
intensivo para obter 
o título e percibirán 
1.400 euros mensuais
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Barro e Moraña apostan 
pola compostaxe

O concello de Barro, gobernado polo 
BNG, será o primeiro en implementar 
un plano de compostaxe adaptado ás 
necesidades do seu concello.

Apostarase, en palabras do alcalde, 
Xosé Manuel Fernández Abraldes, 
por composteiros comunitarios para 
os nucleos de poboación. En total se-
rán 10 situados en Outeda, Bretoña, 
San Amaro, A Estación, A Igrexa, San 
Antoniño, Barosa, Piñeiro, Agudelo e 
Valbón. 

Pola súa banda o pleno do Concello 
de Moraña ven de aprobar por una-
nimidade unha moción do BNG para 
apostar pola compostaxe da materia 
orgánica do municipio.

Mais a diferencia de Barro, onde o 
goberno municipal, co seu alcalde á 
cabeza, toma a iniciativa, no caso de 
Moraña o PP só se sumou á última 
hora á moción, logo dun debate inten-
so e enriquecedor e dos argumentos 
sólidos e contundentes que desde o 
BNG lle fixemos chegar. 

O BNG fixo fincapé na oportunidade 
real que existe para definir e executar 
este tipo de iniciativa, ao poder contar 
co asesoramento e apoio da Deputa-
ción, para o que é preciso facer par-
tícipe todos os axentes sociais: Aso-
ciacións de veciños, comunidades de 
Montes, Asociacións Medioambien-
tais, etc.

sibles e só se encargarán de buscar 
a ubicación máis axeitada: no prego 
de condicións esíxeselle á adxudica-
taria que se encargue da instalación 
de cada composteiro no lugar indica-
do. Está previsto que sexa no mes de 
febreiro cando se monten as primeiras 
unidades. 

Por outra banda, estase a avanzar nas 
bases para que os concellos, colecti-
vos ou empresas presenten as súas 

propostas para participar no plan de 
compostaxe da Deputación. Mosque-
ra indicou que “o criterio da implica-
ción será fundamental”, xa que o que 
máis se valorará de cada solicitude 
será o interese demostrado e o bo 
enfoque para que os composteiros 
comunitarios funcionen. 

Mosquera tamén anunciou que, de 
forma paralela a estas actuacións da 
Deputación, se porá en marcha unha 

campaña informativa e de sensibiliza-
ción social sobre a necesidade e a im-
portancia da compostaxe. “Estamos 
volcados en traballar para que isto 
funcione con garantías. Estámolo fa-
cendo en tempo récord e coordinados 
dende todos os ámbitos”, indicou.

O portavoz municipal do 
BNG de Soutomaior, Manu 
Lourenzo, presentou  onte 
un escrito no rexistro do con-
cello no que propón ao go-
berno local un acordo para 
traballar por unha xestión 
dos residuos “limpa, ecolóxi-
ca e sustentábel”. 

O nacionalista  lembra na 
súa carta á Reguera que o 
tratamento do lixo é un dos 
gastos máis elevados no or-
zamento municipal e que as contías desorbitadas que os veciños 
teñen que aboar para o tratamento do lixo son froito dun sistema, 
como é o de SOGAMA, que hai tempo que se demostrou  insosti-
ble e antiecolóxico. 

Así mesmo, Manu Lourenzo amosou a súa satisfacción porque o 
alcalde de Soutomaior se sumase á viaxe organizada pola Deputa-
ción de Pontevedra para coñecer experiencias de reciclaxe e com-
postaxe a través da visita a 10 plantas en Nafarroa e Euskadi

“Trátase en moitos casos de modelos extrapolables ao noso con-
cello que parten dun tratamento do lixo  ecolóxico, a través da re-
ciclaxe e a compostaxe, que permitirína  minimizar a incineración e, 
con isto, o impacto medioambiental e os gastos dos veciños” sinala

Así mesmo, Lourenzo valora de xeito moi positivo a rectificación de 
Agustín Reguera xa que en Febreiro deste ano o BNG presentou 
unha moción para afondar neste mesmo camiño da compostaxe 
que o PP non quixo apoiar. 

“Ofrecemos un acordo para avanzar xuntos polo camiño da eco-
loxía”, sinala Lourenzo. Un acordo que permita a creación dun gru-
po de traballo conxunto para que o noso concello aposte pola reci-
claxe, pola compostaxe e pola defensa do medio ambiente.

O BNG ofrece a Agustín Reguera un acordo 
en materia de reciclaxe e compostaxe
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O BNG leva ao o Parlamento Galego a problemática do IES 

Por un IES digno para Soutomaior
Despois de que no pleno de setembro, o que o propio 
alcalde de Soutomaior, Agustín Reguera, recoñecese que 
o instituto de Soutomaior non tería FP, e que non existía nin 
un só documento asinado para garantir as necesidades de 
Soutomaior, os concelleiros e concelleiras do BNG decidiron 
trasladarse ao Parlamento Galego para que se trate en sé 
parlamentaria a necesidade que de Soutomaior conte cun 
“instituto digno, no que os nosos moz@s poidan estudar 
FP e Bacharelato”, en palabras da nosa compañeira Olalla 
Obelleiro.

Deste xeito, os edís nacionalistas Olalla Obelleiro, María 
Menduíña e Manu Lourenzo, xunto co coordinador do 
Grupo, Diego Moreira, reunímonos no Parlamento Galego 
cos deputados nacionalistas Montse Prado e Francisco 
Jorquera.  Na reunión mantida, trasladámoslle a esperpéntica 
situación que o PP está a provocar co IES de Soutomaior 
“cun alcalde que fai deixación de funcións e que nin sequera 
se enterou do que pasaba até que o BNG o denunciou, e 
cunha Xunta que nos está a insultar a tod@s os veciños cun 
proxecto de 12 unidades e no que nin sequera hai salón de 
actos” sinala o portavoz municipal Manu Lourenzo. 

Pola súa banda, a concelleira Olalla Obelleiro, sinalou que “xa 
que o PP non defende aos veciños de Soutomaior dende o 
goberno, farémolo nós, e de ningunha maneira imos permitir 
un instituto de segunda categoría para os nosos veciños”.

A xuntanza tivo lugar en Santiago, despois de que no 
concello de Soutomaior se celebrase o pleno ordinario de 
setembro. Neste pleno a alcalde de soutomaior Agustín 
Reguera negouse a contestar á pregunta sobre por que 
pretendían colarnos un  instituto que nin sequera ten salón 
de actos. 

Así mesmo,  a concelleria María Menduíña criticou que “é 
algo absolutamente insólito que Agustín Reguera renuncie a 
que teñamos un instituto con FP e que o recoñeza mesmo 

no pleno. Debería estar traballando para defender aos seus 
veciños pero pola contra prefire defender aos seus xefes da 
Xunta de Galiza” sinala a edil nacionalista.

Os deputados Francisco Jorquera e Montse Prado, ante 
as demandas formuladas polos concelleiros do BNG de 
Soutomaior, rexistraron  unha Proposición Non de Lei na 
mesa do parlamento esixindo da Xunta de Galiza un instituto 
con cando menos 20 unidades de ESO, Bacharelato e 
FP.  Do mesmo xeito, o portavoz parlamentario Francisco 
Jorquera sinalou que  o BNG vai deixarse a pel no parlamento 
para que os veciños de Soutomaior teñan o instituto que se 
merecen. 

SOUTOMAIOR

1. O IES de Soutomaior é unha demanda 
histórica que tanto o BNG como os 
veciños e veciñas de Soutomaior levamos 
reclamando dende hai máis de 20 anos.

2. Despois de todo este tempo a Xunta 
presentou un proxecto inicial para un 
centro con 16 aulas, claramente insufiente 
para un concello de 8000 habitantes como 
o noso.

3. Cando se presenta o proxecto definitivo 
o centro queda reducido a 12 unidades, 
con capacidade para 360 alumnos, o que 
queda moi lonxe das necesidades reais do 
concello de Soutomaior

4. Para colmo, o IES proxectado carecerá 
de salón de actos e non poderá ofertar 
FP, outra das reivindicacións básicas da 
comunidade educativa.
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Galiza Nova convoca un acto simbólico de reafirmación 
nacional no día en que o sistema celebra o “día da 
hispanidade”.

Trátase da colocación dunha placa na praza do Concello co 
nome “Praza República da Galiza”. 

Será o 12 de outubro ás 12 h.

Galeg@s somos Galeg@s seremos 
por españois nunca pasaremosPraza 

republica

 

da galiza

ACTOS POLÍTICOS E CULTURAIS

Galiza Nova convoca un acto contra o Día da Hispanidade 



D OUS tratados, ditos de “comercio e in-
vestimentos”, ameazan moi seriamente as nosas 
condicións de vida. Un deles xa negociado con 
Canadá (CETA) e outro aínda en negociacións con 
Estados Unidos (TTIP), que se unen á longa lista de 
tratados semellantes que se negocian entre países 
formando un tecido compacto que ameaza seria-
mente a democracia e a soberanía en todo o mundo.

Todos estes tratados teñen características 
comúns:
•	 Non	 son	 tratados	 comerciais	 aínda	 que	 os	

disfracen así. Os aranceis dos intercambios 
comerciais entre a Unión Europea, os Estados 
Unidos e Canadá foron eliminados para a in-
mensa maioría dos produtos ou, cando existen, 
son extremadamente reducidos. O obxectivo 
real é a eliminación de calquera impedimento 
aos investimentos das empresas transnacio-
nais, suprimindo os controis e as condicións 
derivados das lexislacións nacionais.

•	 Son	antidemocráticos.	Todos	eles	se	negocian	
secretamente desde hai anos por “técnicos” 
descoñecidos que só dan contas aos gobernos 
ou	á	Comisión	Europea.	Nin	os	parlamentos,	
nin os cidadáns e cidadás coñecen os contidos 
concretos das negociacións. A Comisión Euro-
pea	pretende	que	se	aproben	definitivamente	
polo Europarlamento, sen que os Parlamentos 
nacionais poidan pronunciarse ao respecto.

•	 Entrarán	 en	 vigor	 con	 cláusulas	 secretas.	
Algunhas addendas, cláusulas e anexos, non 
poderán ser divulgados ata 10, 15 ou 25 anos 
despois da súa aprobación e aplicación.

•	 Reducen	a	soberanía	nacional,	supeditándoa	
aos intereses económicos dos grupos em-

presariais. Os diferentes estados terán que 
modificar	 toda	a	 lexislación	nacional	 que	 se	
opoña	ou	dificulte	a	actividade	das	empresas.	
As empresas poderán demandar xudicialmente 
os estados se se consideran prexudicadas por 
algunha lei nacional, pero os Estados non po-
derán demandar as empresas. As demandas 
serán resoltas por tribunais privados exentos 
de aplicar o Dereito nacional e o internacional.

•	 Desregulamentan	 as	 relacións	 laborais	 por	
seren un impedimento para a obtención de be-
neficios.	De	 igual	xeito,	 revisaranse	á	baixa	as	
lexislacións de protección da natureza, control 
de agrotóxicos, seguridade alimentar, produtos 
médico-farmacéuticos, cultivo de transxénicos, 
utilización de hormonas na alimentación animal...

•	 A	privatización	será	practicamente	total.	Todas	
as actividades industriais , comerciais e de 
servizos entran no catálogo de actividades 
a privatizar. Só tres excepcións: control de 
fronteiras, control do espazo aéreo e aparello 
xudicial.

•	 Galiza	 terá	 terá	moito	máis	 limitada	 a	 súa	
capacidade de intervención na economía e 
na sociedade, agravando aínda máis a nosa 
dependencia de Madrid e Bruxelas.
Tres (3) millóns de sinaturas recollidas en 9 

meses por toda Europa lle foron entregadas á 
Comisión Europea o pasado día 7 esixindo a non 
aprobación dos tratados con Canadá e os Estados 
Unidos.

 O 17 de outubro, millóns de homes e mulleres 
mobilizarémonos por toda Europa coa mesma 
reivindicación:	Nin	CETA	con	Canadá,	 nin	TTIP	
con Estados Unidos!

Mobilízate coa CIG
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CONCENTRACIÓN
Sábado 17 ás 12 h. Praza da Peregrina


