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Os concelleiros Luís Bará e Carmen Fouces mantiveron un encontro coa comu-
nidade escolar do Colexio de Barcelos (dirección, alumnos e anpa) para anun-
ciarlles a intención do Concello de actuar na praza de Barcelos e transformala no 
“patio de xogos do colexio”, dado que se trata un centro que non ten espazos 
de lecer.

O concelleiro Luís Bará explicou a proposta de conectar o colexio e a praza de 
Barcelos mediante unha plataforma única libre de tráfico. Con esta xuntanza ini-
ciouse unha ronda de contactos nas que pretende manter encontros cos veciños 
e comerciantes para definir cal sería o ámbito de actuación e fixar os máximos 
e mínimos da reforma da praza da Barcelos, dándolle prioridade á conexión do 
centro de ensino coa praza en condicións de seguranza para os nenos.

A Policía Local ten elaborado un estudo previo no que se amosa a viabilidade de 
restrinxir a circulación de vehículos diante do centro de ensino e levar os tráficos 
polo outro lado da praza de Barcelos.

O goberno do BNG própón unir 
o colexio coa praza de Barcelos
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Análise da situación do BNG

PONTEVEDRA

O nacionalismo político, o Bloque Nacionalista Gale-
go, ven sufrindo un continuo e innegábel devalo na 
súa incidencia política, social e electoral, culminado, 
polo de agora, nos pésimos resultados das últimas 
Eleicións Xerais.

Ante a constatación de todos e cada un dos retro-
cesos, despois de cada resultado máis ou menos 
adverso, as análises e valoracións veñen sendo 
cansinamente reiterativas: unha relativización das 
perdas de apoios, un agradecemento á militancia 
con unha chamada a continuar co seu esforzo e 
confianza, e, unhas análises máis ou menos brillan-
tes e acaídas sobre o contexto político externo no 
que se celebraron os procesos electorais, ou sexa, 
das causas exóxenas, ás veces a touro pasado.

Pola contra, as análises da situación interna do 
BNG, das causas internas ou endóxenas, non adoi-
tan ocupar ningún espazo nin atención, ou, como 
moito, algunha pequena reflexión sobre algún dos 
instrumentos utilizados, como poden ser aspectos 
das campañas electorais, pero sen entrar a nunca a 
examinar e valorar as eivas da nosa práctica política 
nin as posíbeis consecuencias negativas das deci-
sións tomadas.

Analisar o terreo de xogo no que nos desenvolve-
mos con clareza e precisión é unha faceta impres-

cindíbel, fundamental, como condición necesaria 
para poder tomar as mellores decisións sobre as 
nosas actuacións. Mais limitarse ao marco de refe-
rencia sen entrar na segunda parte, a máis impor-
tante, na análise das nosas actuacións, presupón 
dar por suposto que fixemos todo ben, que acerta-
mos en todo.
En definitiva, converteuse en práctica habitual “bo-
tarlle a culpa ao empedrado”, autocomplacencia 
que só pode conducir ao desastre, e, paralela-
mente, ao desánimo e pasividade, pois se os resul-
tados son só consecuencias de causas externas, 
pouco podemos facer para mudar a situación, salvo 
agardar a que escampe, a que muden as circuns-
tancias alleas.

Entrando de cheo na situación interna, resulta evi-
dente que tanto as análises como os posiciona-
mentos, decisións e actuacións que ven adoptando 
e executando o BNG nos últimos anos non teñen 
como fundamento e obxectivo ser as necesarias, as 
mellores, as máis acaídas, tanto para a nosa organi-
zación como para o pobo que aspiramos a mobilizar 
e representar. Simplemente adóptanse as que resul-
tan “posíbeis”, as que se poden “sacar adiante”, sen 
desgustar a ninguén (e a algúns semella que non fai 
falla desgustalos por nada, xa o están de por si), ou 
sexa, aquelas decisións que poidan satisfacer, ou 
cando menos non desgustar, ao raposo e á galiña.

A continuación reproducimos o documento de análise elaborado por Miguel Anxo Fernández 
Lores e César Mosquera que foi aprobado pola práctica totalidade dos compañeiros e 
compañeiras na Asemblea Comarcal celebrada o pasado 13 de xaneiro.
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Ningunha forza política funcionou nunca, nin pode 
funcionar ben, sometida a estes condicionantes. 
Obviamente, tampouco o BNG. Usando un símil 
artístico, estaríamos ante un “pastiche” político, 
que intenta abarcar e coller elementos de todos 
os lados, sen fusionar nin priorizar, todo o contra-
rio dun estilo ben concreto e definido, que poña o 
acento e lle dea a máxima relevancia aos nosos 
sinais de identidade.

Cousa ben diferente son as aportacións diversas 
e variadas dende ópticas nacionalistas, que cando 
rematan nunha síntese, son un grande valor fun-
dacional do BNG que hai que resucitar e aprovei-
tar. Pero para acadar sínteses enriquecedoras e 
valiosas, non eclecticismos decadentes.

Este funcionamento está destrozando o BNG e 
tendo repercusións en todos os níveis. Criando 
desánimo e desorientación, cando non desafec-
ción, na militancia, inducindo un estilo rutineiro, 
contínuos erros no plano táctico, inducindo falla 
de capacidade de resposta e restando frescura 
na actuación, e, no ideolóxico, difuminando refe-
rencias claras, comprometendo principios básicos 
fundacionais. 

Aparte de tensionar a organización para levala por 
camiños xa probados e fracasados dentro do pa-
norama político galego, semella que, con certas 
decisións, estamos a pedir indirectamente o apoio 
para outras opcións políticas cando difuminamos 
os nosos sinais de identidade.

Anos e anos destas 
prácticas leváronnos 
a actual situación de 
emerxencia: está en 
perigo a única organi-
zación que ten o na-
cionalismo político, o 
BNG.

E, ante esta situación, 
a resposta que se re-
flicte no documento 
do Consello Nacional 
volve a afondar nas 
mesmas dinámicas 
que nos conduciron 
a esta situación. Por 
un lado, celebrar unha 
Asemblea Nacional 

“express”, polo único motivo de que toca pois a 
última foi en marzo de 2013, sen plantexar ningún 
obxectivo político de trascendencia. Rutina pura.

Por outro lado, meter a organización nun debate, 
a fórmula de concorrencia ás Eleicións Autonómi-
cas, que é unha trampa en si mesmo. O só feito de 
converter este debate en prioritario, vai supór un 
dano elevadísimo, posibelmente irreversíbel.
O que propón o documento do Consello Nacional 
consiste en deixar de lado o diagnóstico e trata-
mento do enfermo e someter o seu actualmente 
debilitado corazón a uns esforzos ímprobos, con-
tranatura, esforzos que se non están pensados 
para matalo de vez, parecer paréceo.

Cómpre pois diagnosticar con total precisión a 
enfermidade e darlle o tratamento axeitado. O 
paciente ten cura e, incluso, un futuro brillante, 
pero a condición de darlle a máxima prioridade 
ao discurso político sobre rutinas estatutarias. E 
se o remedio é unha refundación do BNG, parcial 
ou completa, procedamos; todas as persoas que 
somos nacionalistas sobre calquera outro aspecto 
temos cabal cabida nunha mesma organización.

E despoxemonos dos lastres, ás veces moi pe-
sados, que, entre todos, e en sucesivas etapas, 
lle fomos metendo nas ás ao BNG. Librémonos 
de fardos sobrevidos en forma de decisións “po-
síbeis”, distantes de seren as mellores, e de pro-
sa estatutaria incorporada segundo as modas do 
momento. O espírito asemblear hai que revitalizalo 
ao máximo.

Temos unha grande ocasión na vindeira XV Asem-
blea. Este debe ser o seu obxectivo primordial.
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Orzamento de Pontevedra: 
aprobado e en marcha

Os orzamentos de Pontevedra para o ano 2016 ascenden a 
un montante de 71.915.000€, o que supón un incremento do 
3’9% en relación aos vixentes no ano 2015, que como todos 
vostedes saben son de 69.500.000€.

Os presentes orzamentos foron entregados aos distintos 
grupos políticos hai máis de un mes. E fíxose esa primeira 
entrega para que os diferentes grupos políticos puidesen facer 
as aportacións oportunas. E, a seguir, incorpóranse achegas 
de todos agás do PP, que non fixo ningunha.

Froito de parte desas achegas, entregóuselles o anteproxecto 
de orzamentos aos membros da comisión de economía o 23 
de novembro, informándoselles aos membros da devandita 
comisión das liñas xerais tanto do orzamento de gastos como 
do de ingresos. Asi mesmo, acordouse por unanimidade 
celebrar unha comisión catro días despois, o 27 de novembro, 
e outra aínda despois o 1 de decembro.

Na primeira das sesións analisouse de xeito profuso o contido 
dos orzamentos.

Na segunda sesión, o 1 de decembro, analisáronse e votáronse 
as emendas presentadas, así como o dictame do proxecto de 
orzamento. En concreto, foron presentadas catro emendas 
á totalidade (PP, PSOE, C’s e Marea), mais non foi aprobada 
ningunha delas. Ou o que é o mesmo, foron rexeitadas pola 
oposición as catro emendas á totalidade.

Tamén, das catro emendas presentadas, só foron aprobadas 
dúas de cidadáns (todas as que presentou este grupo político) 
e unha de Marea.

Na devandita comisión do día 1 de decembro someteuse 
a votación o anteproxecto de orzamento incorporando ao 
mesmo as emendas parciais aprobadas. E foi ditaminado 
favorabelmente.

Estes feitos no seu conxunto -rexeitamento das catro emendas 
á totalidade, rexeitamento da grande maioría das emendas 
parciais e ditame favorábel do anteproxecto de orzamento- 

poderiámolo interpretar como un exercicio de responsabilidade 
por parte da oposición no seu conxunto na liña do manifestado 
tanto publicamente como tamén nos plenos do concello.
Así manifestouse que se ía garantir a gobernabilidade do 
concello; díxose que se había deixar gobernar á lista máis 
votada ou tamén se manifestou un comportamento de 
responsabilidade noutras institucións como a Deputación de 
Pontevedra na que o representante de Marea abstívose na 
votación dos orzamentos. E aínda podiamos engadir un longo 
etcétera.

Pois ben, os orzamentos para 2016 son uns orzamentos 
expansivos con forte contido social.

Como xa dixen antes, ascenden a case 72.000.000€ que se 
desglosan do seguinte xeito:

20.750.000€ para gastos de persoal.
31.590.000€ para gasto corrente.
400.000€ para gastos financeiros.
4.760.000€ para transferencias correntes.
300.000€ do fondo de continxencias.
11.060.000€ son os investimentos.
760.000€ de transferencias.
160.000€ para activos financeiros e
2.830.000€ para a amortización da débeda.

No Pleno do Concello de Pontevedra do mes de decembro, produciuse a aprobación inicial dos Orzamentos de 
2016 co único voto favorábel das concelleiras e concelleiros do BNG, malia incorporar emendas parciais presentadas 
pola oposición.

A semana anterior ao Pleno de Xaneiro, produciuse a aprobación definitiva destes Orzamentos Municipais logo do 
seu período de exposición pública e tras ser retirada a única alegación que presentou un sindicato. É importante 
destacar que os partidos políticos presentes na corporación poden presentar alegacións a este documento que, 
independentemente dos informes preceptivos, obrigarían a votalos outra vez en Pleno. E non se esqueza que entón, 
os trece concelleiros e concelleiras da oposición son máis que os doce do BNG no goberno. Non o fixeron. Elas e 
eles saberán por que.

A seguir reproducimos a intervención no Pleno de decembro do Cloncelleiro de Economía e Facenda, Raimundo 
González Carballo, polo seu interese para comprendermos cabalmente o alcance dos Orzamentos Municipais do 
2016.
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Pode apreciarse que se contempla un ambicioso plan de 
investimentos, auténticos xeradores de emprego e que, tal e 
como expuxemos na comisión, concrétanse nos seguintes 
apartados a resultas dos procesos de participación 
democrática de veciñas e veciños:

1.- Rede de Saneamento, 2.400.000€. Fundamentalmente 
vai financiarse a rede de Mourente e Bora na estrada de 
Ourense e máis o saneamento do Gafos.

2.- Instalacións deportivas, 2.000.000€. Estes son fondos 
para atender aos campos de fútbol de herba sintética (A 
Xunqueira I, Campañó, Cerponzóns, Xeve, Salcedo e Ponte 
Sampaio), ao novo Pavillón Polideportivo e ao arranxo dos 
pavillóns xa existentes.

3.- Accesibilidade rural, 1.400.000€. E existe a 
previsión de atender a Lourizán (conexión A Carballeira-O 
Regueiriño), Salcedo (calmado de tráfico no Carramal), 
Tomeza (conexión Lusquiños-Marcón), Bora (acceso a 
Leirados), Marcón (núcleo de centralidade), Mourente (rúa 
do Costado), Santa María e Santo André de Xeve (acceso a 
Maúnzo), Verducido (núcleo de centralidade), Lérez (acceso 
ao Cimbelo), Campañó (acceso e núcleo de centralidade 
de Ferreiros) e Ponte Sampaio (núcleo de centralidade e 
Acevedo).

4.- Accesibilidade urbana, 1.170.000€. Neste caso a 
previsión atende a Monte Porreiro (Pz. de Europa e rúas 
Portugal e Suecia), O Burgo (contorno do Pavillón), Pz. 
de Barcelos (peonalización, calmado de tráfico e rúa do 
Rouco), A Moureira (Ribeira dos Peiraos e Campo do Boi), O 
Castañal e A Parda (Ernesto Caballero, Ramón Cabanillas, 
Ramón Portela e Pedra do Lagarto) e no centro da cidade 
(Pz de Compostela e as rúas Sagasta e Cruz Gallástegui).

5.- Parque forestal da Fracha, 150.000€

6.- Actuacións no Centro Histórico, 350.000€

7.- Acceso a Monte Porreiro, zona verde de Pasarón, 
parque infantil de Campo Longo etc, etc, etc.

Ademais auméntanse un amplo número de partidas 
orzamentarias relativas a comedores escolares, 
conveniados coa FANPA, emerxencias, axuda a 
domicilio, promoción da cidade, etc.

E todo isto conxelando as taxas e os impostos, é dicir, sen 
incrementarmos a presión fiscal. Non hai que esquecer a 
este respecto que somos unha das cidades con menor 
presión fiscal. Así, no IBI, estamos no posto 42 das capitais 
de provincia. Por comparar e explicar mellor o dado, 
Ourense está no posto 29; Lugo, no 45; A Coruña, no 49. 
En canto a imposto sobre os vehículos estamos no posto 
43 mentres A Coruña ocupa o 32; Vigo, o 37 e Ourense, 
o 41.

Cabe asemade destacar que a maior parte dos ingresos 
débese á revisión dos padróns e á aplicación do principio 

de equidade fiscal, ou o que é o mesmo, igualdade de trato.
Así mesmo, cómpre tamén destacar, tal e como informan o 
órgano de xestión orzamentaria e a intervención municipal, 
hai varios parámetros que indican a boa saúde económica 
e financeira do Concello de Pontevedra.

En primeiro lugar, un aforro bruto positivo de 
9.258.612’94€, superior ao do ano 2015.

A continuación, un aforro neto positivo de 6.431.122’22€, 
tamén superior ao do ano 2015.

Precisamente son estes parámetros os que nos permiten 
abordar a maior parte dos investimentos con fondos 
proprios.

Por outra banda, destaca a escasa débeda do Concello 
(18.083.404’04€), pois a porcentaxe de débeda viva é do 
26’7% dos ingresos, moi moi inferior ao límite do 75% que 
permite á lexislación española.

Coido que estes dados son suficientemente ilustrativos 
para visualizaren o proxecto de orzamentos de 2016.

Xa que logo, podemos concluír que son uns orzamentos 
expansivos, investidores e que obedecen ás necesidades 
que demandan os veciños e veciñas de Pontevedra. En 
definitiva, uns bos orzamentos.

Por todo isto pedímoslle aos membros da corporación o 
seu voto favorábel. 

PONTEVEDRA
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A presentación da memoria da Policía Local de Pontevedra 
pon de manifesto que unha condución máis responsábel 
unida a implantación de medidas de reordenación e calmado 
do tráfico, á velocidade 30 e outras medidas asociadas ao 
modelo urbano fan que Pontevedra entre no seu quinto 
ano sen mortos por atropelo e cun rexistro descendente do 
número de accidentes. 

Alí revélase que houbo menos positivos nos controis 
de alcoholemia, que descendeu o número de vehículos 
retirados polo guindastre e do número de denuncias (isto 
é, de multas) e menos accidentes de tráfico no ano 2015 a 
respecto do 2014. Mesmo hai un descenso con respecto a 
2010 cando houbo unha inflexión na tendencia ao alza.

“Unha condución máis responsábel e solidaria e unha 
maior concienciación ao volante por parte dos condutores 
están detrás dos bos resultados”, mantivo a concelleira 
de seguridade cidadá Carme Da Silva, quen subliñou que 
“estes dados son un éxito de todos e todas”

Alcolemias
As alcolemias descenderon porcentualmente e en números 
absolutos. Este dado é moito máis significativo se temos en 
conta que o número total de probas incrementouse de xeito 
exponencial e pasou de 2.956 en 2014 a 10.450 en 2015.

A Unión Europea ten como obxectivo chegar no 2020 ao 
1% de positivos por alcolemia. Unha cifra que Pontevedra 
xa mellora amplamente, xa que en 2015 houbo tan só o 
0,78%.  

Guindastre
O guindastre municipal retirou un total de 4.279 vehículos 
das rúas da cidade no pasado ano. Non todos eles o foron 
por cometerse infraccións, senón que 3.418 foron por ese 
motivo e outros 862 por traslado ou outras causas.

Novamente hai que pór os dados en perspectiva para 
entendelos ben. De xeito absoluto, son un 9,4% menos 
dos retirados un ano atrás cando sumaron 3.766. Pero 
cunha conta algo menos científica, vemos que se retiraron 
9 vehículos por día. Mesmo descontando domingos e 
feriados os resultados son espectaculares: menos de 12 
vehículos por día.

Multas
O balance presentado recolle un total de 12.417 denuncias 
postas polos axentes da Policía Local, o que supón un 
descenso do 32,5 % respecto ao 2010 e dun 9,8% respecto 
ao 2014. Un dato que amosa que o incremento de medios 
da policia local repercute nunha rebaixa significativa das 
infraccións.

Accidentes
Por fin, Intendente e Concelleira destacaron que a Policía 
Local constatou un total de 793 accidentes de tráfico, un 
9,6% menos que os 875 do 2014. 

Evidentemente, esta reducción hai que atribuíla tanto ao 
civismo dos condutores e condutoras de Pontevedra como 
ás medidas de calmado de tráfico que son inherentes ao 
modelo urbano.

Memoria da Policia Local: 
Condución cívica en Pontevedra

PONTEVEDRA

Os coches patrulla 
levarán desfibriladores

A concelleira Carme da Silva aproveitou a compare-
cencia para anunciar que os coches patrulla levarán 
desfibriladores, un proxecto que tratará de completarse 
neste ano 2016. 
A incorporación dos aparellos de recuperación cardía-
ca irá precedida da formación dos axentes locais no 
seu uso. 
A responsábel municipal lembrou que moitas veces son 
os axentes locais os primeiros en chegar ás emerxencias 
e que sempre están presentes nos eventos e citas multi-
tudinarias e nos espazos públicos máis concorridos. 

2015 foi un ano con menos 
positivos en alcoholemias, 
menos multas,menos coches 
retirados polo guindastre 
e menos accidentes



7

O goberno municipal do BNG de 
Pontevedra, con alcalde Lores á 
cabeza, segue firme na defensa 
dunha ría libre da agresión do 
complexo ENCE-ELNOSA.

Nestas datas puidemos comprobar a 
súa firmeza nas reaccións á agresión 
directa de ENCE á veciñanza de 
Lourizán co derrubamento do 

campo de fútbol sen garantir (como 
era a súa obriga) a continuidade 
do servizo. Máis unha vez quedou 
clariño que a ENCE só lle interesa 
a súa conta de resultados e nada 
de nada as veciñas de Lourizán e 
Pontevedra.

Tamén a nosa compañeira Carme 
da Silva fixo patente a postura do 

BNG e do goberno municipal a 
respecto das tentativas de ELNOSA 
de continuar coa súa actividade 
ilegal: 

“A única posibilidade de ELNOSA 
para ficar en Lourizán depende 
de que un Rajoi en funcións, e un 
Feijoo case nas mesmas, fagan 
o que non se atreveu a facer 
nin Fraga”, isto é modificar a 
lexislación á prol dos intereses 
desa empresa.

Asemade, este mes de febreiro, 
pasaron polo Pleno os trámites 
necesarios e imprescindíbeis para 
que o Concello poida continuar na 
loita legal (pola vía administrativa e 
do contencioso) contra a concesión 
da prórroga da concesión á ENCE.

Dentro deste contexto, reproduci-
mos na seguinte páxina a carta que 
lle enviou o Alcalde de Pontevedra, 
Miguel Anxo Fernández Lores, ao 
presidente do goberno de España 
exixindo que non se prorrogue a 
concesión de ENCE en Lourizán

Por unha ría libre de ENCE e de ELNOSA !

ENCE-PP
a mesma merda é
Xa sabiamos, e xa o denunciamos publicamente, que 
o PP de Pontevedra falaba por boca de ENCE, e que o 
PP no seu conxunto falaba por boca de ENCE e facía 
todo o posíbel por favorece os intereses económicos 
da pasteira.

Mais agora a desfachatez chegou a tal extremo 
que foi a propia ENCE a que anunciou que no recén 
esnaquizado campo de fútbol de Lourizán, a Xunta vai 
acometerse a ampliación da depuradora.

Se a desvergoña e a CORRUPCIÓN con maiúsculas ten 
un nome neste país, esa é, sen lugar a dúbidas, ENCE
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Excmo. Sr. Presidente,

Diríxome a vostede como Alcalde da súa cidade, en canto 
que nela pasou unha grande parte da súa vida e a ela, de 
seguro, volverá no futuro para ficar; fágoo no convencemento 
de que represento o sentir da inmensa maioría dos veciños e 
veciñas de Pontevedra e mesmo, a opinión tamén maioritaria 
da poboación dos concellos da ría; mais fágoo tamén, coa 
esperanza de que saberá escoitar a este representante do 
poder local democraticamente elixido.

Quero, a través desta misiva, trasladarlle a inmensa preocu-
pación do pobo de Pontevedra en relación á posibilidade de 
que o goberno que vostede preside poida cometer un erro 
histórico que hipoteque o futuro da nosa cidade e da nosa ría: 
a prórroga da concesión do Grupo empresarial Ence. Un erro 
que, de cometerse, tería unha repercusión negativa semellan-
te, e mesmo maior, que o cometido o 13 de xuño do 1958, hai 
xa 57 anos, polo goberno de Francisco Franco, outro cidadán 
de orixe galega e de infausta lembranza para esta comarca.

A prórroga refírese, como vostede ben sabe, á concesión de 
612.500 m2 de bens de dominio público marítimo terrestre, 
destinado no seu día á construción dunha fábrica de pasta de 
celulosa Kraft, na zona marítimo-terrestre que se ía reencher, 
abranguida entre o ferrocarril de Pontevedra a Marín e a estra-
da de unión dos portos de Pontevedra e Marín.

Esta concesión, e a propia localización en terreos gañados 
ao mar da referida industria contaminante, está considerada 
unanimemente como unha das maiores aberracións que se 
cometeron no pasado século dende o punto de vista medio-
ambiental, paisaxístico e do propio sentido común, en toda 
a península Ibérica, ao habilitar a instalación dunha industria 
de enclave, que nin sequera esgota o ciclo produtivo, nunha 
paraxe paradisíaca, ambientalmente vizosa e economicamente 
produtiva.

O complexo industrial, que rematou sendo privatizado, xerou 
e segue a xerar incontábeis episodios de molestias e de insa-
lubridade, ademais de múltiples problemas polo seu carácter 
nocivo, perigoso e prexudicial para a saúde humana, sobre 
todo por emisións atmosféricas e verteduras á ría; chegando a 
ser condenada aempresa concesionaria, na persoa dos seus 
directivos, por delito ecolóxico, por contaminación atmosférica 
e hídrica, por danos continuados a vivendas e cultivos e por 
faltas contra as persoas.

Hai decenas de miles de veciños que non pasaron nin un só 
día da súa vida sen aspirar o seu fume, padecer as súas emi-
sións atmosféricas e verteduras á cadea alimentaria, soportar 
os cheiros e ruídos, e sufrir a presenza desta industria con-
taminante a escasos metros dos seus fogares; coido que xa 
sufriron dabondo.

Aspiramos lexitimamente a ver a nosa ría libre de industrias 
como ENCE-ELNOSA e das súas contaminantes verteduras, 
nun emprazamento, gañado ao mar, inaceptábel e incompatí-
bel co desenvolvemento sustentábel e que se tenta detraer ao 
uso público de veciños e veciñas mediante unha prórroga que 
equivale, de facto, á súa privatización.

Vostede e eu participamos hai pouco na cimeira do clima en 
París, e agora temos ocasión de demostrar na práctica o que 
manifestamos publicamente e de materializar as unánimes are-
las que nesa cimeira se manifestaron por todos os gobernos 
do mundo.
Coidamos que a concesión en vigor debera terse declarado 
totalmente caducada e non renunciaremos a defender esta 
postura en todas as instancias, mais o que non se pode 
cuestionar é que o capital privado que mercou as accións era 
coñecedor do prazo de caducidade que condicionaba mesmo 
o prezo de adquisición; pola contra, a prórroga suporía tamén 
un inxustificábel agravio comparativo con miles de empresas 
e emprendedores aos que ninguén lles regala o solo que 
ocupan.

Vostede non pode deixarlle en herdo aos nosos netos e netas 
unha industria que cada vez xera menos postos de traballo e 
que mesmo afirmamos que destrúe máis dos que crea (1% do 
emprego da cidade, 40 %menos dos que tiña cando come-
zou a funcionar), que impide o desenvolvemento de sectores 
como a pesca,a acuicultura ou o marisqueo, o comercio ou o 
turismo, e que ademais, coarta o desenvolvemento urbano da 
comarca de Pontevedra. Sr. Presidente, a súa cidade chegou 
a Lourizán e quere recuperar ese espazo público.

A realidade incuestionábel é que ENCE está a impedir a 
creación de emprego na comarca en sectores primarios, ao 
destruír os recursos naturais e, de forma inducida, ao impe-
dir a chegada de empresas limpas, ademais de propiciar o 
monocultivo de eucalipto do espazo forestal que contribúe ás 
cíclicas vagas de lume.

Nas súas mans está que non se cometa un segundo erro 
imperdoábel e irreversíbel para o noso futuro. Aínda hai tempo 
para que a empresa marche antes de 2018 a unha localización 
alternativa fóra da Ría de Pontevedra que permita, asemade, 
cambiar a tecnoloxía, culminar o ciclo produtivo e crear novos 
postos de traballo. E se así o decide, terá todo o noso apoio 
para a recuperación do espazo marítimo-terrestre de Lourizán.

Os pontevedreses e pontevedresas fomos quen de recon-
verter unha cidade caótica e triste nun lugar que poñen de 
exemplo en todo o mundo de como se deben construír hoxe 
as cidades ao servizo das persoas, para que sexan máis habi-
tábeis e sustentábeis, en definitiva para que sigan a ser hábi-
tats humanos nos que se poida respirar aire puro. Mais nese 
proceso, precisamos tamén continuar as reformas na nosa 
contorna, porque a alguén se lle ocorreu, no século pasado, 
colocar o inodoro no comedor da casa, porque a ría é a nosa 
“despensa” alimentaria, turística e paisaxista; a ría é o noso 
futuro, non permita que ENCE a secuestre.

Pedímoslle que non outorgue a prórroga a ENCE e esixímoslle 
que esa transcendente decisión non a adopteun goberno en 
funcións.

Na súa cidade de Pontevedra, 11 de decembro do 2015

Miguel Anxo Fernández Lores

Carta do Alcalde de Pontevedra a Mariano Rajoi

PONTEVEDRA
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O goberno municipal aprobou e o Pleno da Corporación 
expresou o seu apoio á Estratexia de Desenvolvemento 
Urbano Sostible e Integrado de Pontevedra para o período 
2016-2022, que prevé o investimento de máis de 80 millóns 
de euros en actuacións dirixidas a mellorar o medio ambiente 
urbano, afondar no modelo de mobilidade alternativa e cali-
dade de vida nos barrios e parroquias, recuperar o patrimonio 
cultural e natural vencellado aos ríos e ao monte, revitalizar 
zonas degradadas da periferia urbana, reducir o consumo 
enerxético dos equipamentos públicos, favorecer a integra-
ción de colectivos en risco de exclusión, promover a igualda-
de, e dinamizar economicamente a cidade.

A estratexia prevé un programa de investimentos de 18 
millóns de euros, dos que 15 estarían financiados por fondos 
europeos através do programa operativo FEDER. A actua-
cións máis salientábeis desta programación, a desenvolver 
entre 2016 e 2022 son:

• A tranformación da antiga residencia da ONCE en 
Campolongo nun centro de servizos para colectivos que 
prestan servizos sociais en Pontevedra

• Desenvolvemento da administración electrónica e de 
servizos en liña.

• Creación de núcleos de centralidade parroquial

• Mobilidade alternativa en barrios e parroquias. 

• Rede interparroquial de sendas

• Camiños escolares en barrios e parroquias

• Mellora do comportamento enerxético de edificios muni-
cipais

• Recuperación de espazos degradados na contorna do 
río dos Gafos (zona da Estación) e do río Lérez (O Burgo)

• Mercado da creación nova no Centro Histórico

• Dinamización da praza da abastos mediante un proxecto 
innovador vencellado á gastronomía

• ransporte colectivo a demanda entre a cidade e as 
parroquias

• Parque forestal da Fracha

Na elaboración da Estratexia Urbana, o concello contou coa 
participación activa de numerosas entidades sociais, culturais 
e económicas, que achegaron ideas e propostas. Tamén se 
estudou a proposta na comisión municipal de infraestruturas, 
obras e mobilidade, onde os grupos da oposición tiveron a 
oportunidade de formular propostas. Como resultado deste 
proceso, tanto a estratexia como a candidatura contan con 
un amplo consenso político e social.

O Concello solicita á UE 15 millóns de euros para 
estender o modelo urbano a barrios e parroquias

PONTEVEDRA

O Concello de Pontevedra xa conta 
con terreos para a construción dunha 
planta de compostaxe. O alcalde 
Miguel Fernández Lores asinou co 
presidente da Comunidade de Montes 
da Canicouva, José Luis Parada, o 
convenio de cesión (alugueiro) de dez 
hectáreas de propiedade mancomu-
nada por 30 anos, a cambio dun 
canon anual de 2.000 euros/hectárea 
máis unha renda anual variable de 0,40 
euros/tonelada procesada.

“É un caso único, unha comunidade 
de montes que voluntariamente cede 
os terreos para construír unha planta 
de compostaxe” subliñou o alcalde 
Miguel Fernández Lores, que agra-
deceu publicamente “a sensibilidade 
medio ambiental” amosada pola veci-
ñanza da parroquia da Canicouva.

Asemade o Alcalde fixo fincapé no 
feito de que este “é un paso funda-
mental” para construír a nova planta 
de tratamento de residuos orgánicos 
que, de cumprirse as previsións, tería 
que estar en funcionamento no 2017, 
ano no que hai que renovar o contrato 
do lixo en Pontevedra.

Pola súa banda José Carlos Portela, 
voceiro dos comuneiros da Canicouva 
manifestou a súa satisfacción pola 
sinatura do convenio. “Nós aposta-
mos pola rendibilidade do monte e 
este acordo é bo para a parroquia e 
alédamonos que (o acordo) chegue a 
bo porto”.

Hoxe deuse un primeiro paso, mais 
aínda queda moito por facer: definir 
o modelo de planta, o estudio de via-

bilidade, a construción e desenvolver 
campañas de sensibilización e con-
cienciación social sobre a importancia 
da reciclaxe e sobre a necesidade de 
participar dun xeito activo na separa-
ción en orixe dos residuos.

“Somos referente no modelo de cida-
de e este paso adiante (a sinatura do 
convenio) achéganos á vangarda no 
tratamento e recuperación de materia 
orgánica” mantén o alcalde.

O Concello xa conta cos terreos para a construción 
da planta de compostaxe na Canicouva
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O goberno municipal presentou na Comisión de Mobilidade, 
Infraestruturas, Obras e Servizo da semana pasada un Plan 
de obras urbanas para o ano 2016 que se basea en tres 
grandes tipos de actuacións:
• Obras de reforma urbana integral
• Obras de mellora da accesibilidade, seguranza viaria 

e mobilidade na contorna de centros educativos, cen-
tros de saúde, equipamentos deportivos…

• Obras de mellora da mobilidade, accesibilidade e 
seguranza viaria no ámbito urbano.

Dentro das primeiras –Obras de reforma urbana integral– 
atópanse a mellora do eixo do Camiño de Santiago, 
dende a rúa Gorgullón e Virxe do Camiño, até a Ponte 
do Burgo e a rúa da Santiña.
A primeira das actuacións é a prioritaria neste ano, polo 
que o Goberno xa encargou aos técnicos municipais o 
traballo da redacción dos proxectos de reforma integral da 
rúa Gorgullón -dende a rúa do Muíño- e Virxe do Camiño, 
para resolver graves problemas de mobilidade peonil na 
rotonda de Uxío Novoneira con Eduardo Pondal, ou os que 
hai na rúa Virxe do Camiño, con beirarrúas moi estreitas.
No resto da rúa Gorgullón, aínda por urbanizar na súa 
totalidade, o Concello pretende mellorar as beirarrúas e 
reordenar os estacionamentos, para mellorar a mobilidade 
en todo este ámbito.
No tocante á ponte do Burgo e á rúa Santiña, está incluída 
dentro do proxecto da Estratexia Urbana que o Concello 
presenta aos fondos europeos Feder. De non ser conce-
dido, o propósito do Goberno é abordar a mellora deste 
espazo, aínda que plurianualmente.
Outro dos eixos das reformas urbanas integrais é Loureiro 
Crespo-O Castañal, onde a reforma que se está a abor-
dar na praza do Hospital prolongarase até Doce de novem-
bro. Este proxecto tamén se redactará nesta anualidade. 
Unha segunda parte do proxecto é a reforma de Doce de 
novembro, cara á avenida de Lugo e o barrio do Castañal. 
Outras obras incluídas dentro das reformas integrais son:
• Javier Puig e José Millán, que están en proceso de 

contratación.

• Pratería vella, Tristán de Montenegro e Eirado Álvar 
Páez, que se farán a cargo dos fondos das Área de 
Rehabilitación Integral do Centro histórico

As obras de mellora da accesibilidade, seguranza viaria e 
mobilidade na contornas dos equipamentos públicos serían:
• Melloras na contorna do hospital Montecelo
• Melloras na contorna do centro de saúde e da escola 

infantil da Parda
• Melloras na contorna do centro de saúde de Monte 

Porreiro
• Mellora na contorna do Pavillón de Deportes
•  Mellora na contorna do colexio Marcos da Portela.
Dentro das obras de mellora da mobilidade, accesibilidade 
e seguranza viaria no ámbito urbano estarían:
• Zona centro: peonalización ca rúas Castelao e Cruz 

Gallástegui, ampliación de beirarrúas en Benito Corbal 
(até o Hospital) e reordenación da rúa Sagasta. Este 
proxecto poderase acometer este ano. Esta actuación 
iría acompañada da reordenación do tráfico de toda 
a zona. 

• O Castañal – A Parda: Ricardo Portela, parque das 
Camelias, Maruxa Mallo, Pedra do Lagarto, Conde 
Bugallal e xulgados.

• A Moureira: Ribeira dos Peiraos e Campo do Boi 
e rúas adxacentes, que se atopan nun estado moi 
deteriorado.

• Barcelos: contorna do colexio de Barcelos, rúa do 
Rouco e Praza de Barcelos onde o Goberno pretende 
buscar alternativas para conectar o centro de ensino 
coa praza, de tal xeito que poida ser o seu “patio de 
xogos”.

• Monte Porreiro: praza de Europa, rúas Portugal e 
Suecia

• Médico Ballina: traballos de seguranza viaria e accesi-
bilidade, e posta en marcha da área recreativa e de lecer.

Comeza o ano con numerosas obras na cidade

Plan de Obras para 2016

Neste mes de xaneiro o concello está a desenvolver unha 
intensa axenda de obras no ámbito urbano. Por unha parte 
están as actuacións xa iniciadas a finais do pasado ano 
2015, que están nun estado de execución moi avanzado:
• A creación dunha nova praza peonil de 1.200 m2 

diante do Hospital Provincial, cuxos traballos poden 
estar rematados no vindeiro mes de marzo.

• A urbanización dos terreos da zona norte de 
Pasarón, entre o Estadio e a Avda da Coruña. 
Estas obras inclúen a mellora da accesibilidade á zona 
de tribuna do campo de fútbol, a creación dunha zona 
de estacionamento e o acondicionamento dunha zona 
verde. Tamén se mellorará o peche exterior do terreo e 
o paso entre a Avenida da Coruña e a igrexa do Burgo-
rúa Luís Otero.

• A mellora da accesibilidade, mobilidade e segu-
ranza viaria no acceso a Monte Porreiro pola rúa 
dos Campos, que inclúe a dotación de beirarrúas, a 
reordenación e embelecemento da rotonda diante da 
UNED, o soterramento da liña eléctrica, o calmado do 
tráfico e a construción dunha senda peonil.

Ademais, nestas últimas semanas xa comezaron ou preve-
se o comezo de outras obras
• Continuidade do carril bici que conecta a Avenida de 

Compostela co Campus, unha actuación coordinada 
entre o concello e a Universidade que vai mellorar a 
mobilidade ciclista nesta zona.

• Melloras na senda do Lérez á altura da praia fluvial
• Reforma da zona axardinada na avenida da Estación

PONTEVEDRA
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Este pasado Nadal o programa (en)Volve, da ofi-
cina do Voluntariado do Concello de Pontevedra, 
foi o axente imprescindíbel para que a solida-
riedade das pontevedresas e os pontevedreses 
fixese que ningún cativo nen picariña quedasen 
sen agasallo na mañá de Reis. (en)Volve é unha 
iniciativa pola que o Concello actúa de axente 
mediador entre familias con escasos recursos e 
persoas dispostas a achegar agasallos de Reis 
para as crianzas. Este ano chegaron 437 cartas 
de nenos e nenas aos que se asignaron outras 
tantas persoas voluntarias. Até puideron ser aten-
didas 15 cartas pola vía de emerxencia e mesmo 
houbo unhas trintas persoas das que non se 
precisou a súa colaboración.

A Concellería de Benestar Social subliña a dose 
de solidariedade que hai detrás do xesto de ser 
cómplice, unha solidariedade que marca a forma 
de ser dos pontevedreses e pontevedresas. 
Asemade, Carmen Fouces, subliñou o feito de 
que o 99% dos xoguetes e agasallos entrega-
dos no programa (en)Volve foron adquiridos no 
comercio local amosando que a solidarieda-
de reporta beneficios a tod@s. Estes agasallos 
deixaron arredor de 20.000 euros nos establece-
mentos da cidade.

A veciñanza de Pontevedra: 
Exemplo de solidariedade

A Xunta de Goberno ordeou a introdución de 
cláusulas sociais nos contratos do Concello de 
Pontevedra, sempre que sexa posíbel. En con-
secuencia e dende agora, os servizos técnicos 
municipais avaliarán en cada proceso de contra-
tación a posibilidade de incluír estas cláusulas e 
definirán en que senso se fan.

Esta medida implica un compromiso forte do 
concello, e, en todo caso, unha acción positiva, 
xa que en caso de que cada servizo técnico con-
clúa que non é posíbel incluílas, terán que expli-
car as razóns: “Serán os servizos técnicos os que 
teñen que dicir o OK a esa posibilidade” explicou 
a concelleira de Benestar Social e Igualdade, 
Carmen Fouces, quen subliñou tamén que xa se 
está traballando neste camiño. 

Por exemplo o novo contrato para o Servizo de 
Axuda no Fogar (SAF) inclúe cláusulas socias 
pero o obxectivo e que sexa unha práctica xera-
lizada.

Pontevedra 
dá un paso adiante 
pola inclusión social

O concelleiro de Réxime Interior, Participación, Persoal e 
Xustiza, o noso compañeiro Vicente García Legísima, reuníuse 
cos representantes das tres federacións de asociacións de 
veciños que hai na cidade - Castelao, Teucro e Boa Vila para 
lles presentar o informe elaborado pola Secretaría do Pleno 
sobre a reforma do Regulamento de Participación Cidadá do 
ano 1999.

Cómpre destacar que esta xuntanza celebrouse despois dos 
representantes veciñais recibiren por correo electrónico o 
devandito informe técnico e con tempo para estudáreno. E 
non hai que esquecer tamén que el solicitouse no pasado mes 
de xullo a seguir dunha xuntanza semellante a esta porque 
as federacións veciñais solicitárono para coñeceren mellor a 
vixencia do regulamento existente e as posibilidades de inclu-
sión de novas fórmulas e metodoloxías de participación da 
acordo co novo marco normativo.

Os presidentes das tres organización veciñais acudiron ao 
encontro, Juan Loureiro, de Castelao; Miguel Vilacoba, de 
Teucro e Mari Luz Fernández, de Boa Vila. Vicente García 
Legísima avaliou cos portavoces sociais a situación da interlo-
cución cidadá no concello e o proceso aberto para actualizar 
e mellorar o marco normativo de participación.

Fixouse un prazo de entre tres semanas e un mes para que 
Castelao, Teucro e Boa Vila fagan achegas e, nesa altura, o 
noso compañeiro comprometeuse a presentarlles o borrador 
do futuro regulamento.

O concelleiro de Réxime Interior reunirase agora cos grupos 
municipais para avanzar na elaboración da reforma ou na nova 
redacción do regulamento de participación cidadá. Neste 
encontro tratarase de establecer un método e un calendario 
de traballo co fin de consensuar o máis posíbel o regula-
mento participativo. Eles recibiron o informe da Secretaría 
do Pleno na última reunión da Comisión de Réxime Interior, 
Participación e Xustiza, foro no que se abordará todo o rela-
cionado co tema por parte do Goberno municipal.

Legísima reúnese coas 
Federacións de Veciñ@s para 
mellorar  o regulamento de 
participación
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As obras de mellora da estrada A Ruibal-Salcedo están 
xa en marcha. Segundo lembrou o vicepresidente César 
Mosquera, as actuacións consisten na rehabilitación do 
firme, na mellora da seguranza viaria e na reparación das 
canalizacións de pluviais, e están incluídas nun convenio 
asinado entre a Deputación de Pontevedra e o concello 
capitalino para reparar os danos causados polas chuvias e 
o vento durante o temporal do ano 2013 nas zonas do rural 
pontevedrés. Está previsto que a reforma da rúa da Ruibal, 
executada pola empresa Covsa e financiada ao 100% pola 
institución provincial, finalice antes do verán.

Os operarios da adxudicataria xa iniciaron os traballos logo 
de que a enxeñeira provincial visitara a zona de actuación 
con técnicos municipais a semana pasada.

En canto ás características da obra, a mellora consistirá na 
creación dunha rede de drenaxe tanto lonxitudinal como 
transversal para a vía, con máis de 250 metros lineais de 
tubaxes profundos baixo o firme, así como máis de 160 
metros de cunetas revestidas en formigón. Así mesmo, 
tamén se realizarán limpezas da rede e o seu contorno para 
evitar os atascos que producen asolagamentos e arrastres 
sobre a vía. 

En canto á mellora do firme, actuarase nun tramo dun qui-
lómetro de lonxitude que presenta problemas de fendas e 
roturas.  Ademais de facer saneos profundos da capa de 
rodadura nas zonas máis afectadas, aplicarase ao resto 
do asfalto (70%) un rego de emulsión con grava miúda que 
servirá de prevención para evitar futuras fendas. Tamén 
se demolerán pavimentos en mal estado nos enlaces con 
outras estradas , onde se construirán novos sobreanchos, 
igual que nas zonas de curva. A nova capa de aglomerado 
terá seis centímetros de grosor.

Calmado do tráfico
Por outra banda, a mellora da seguranza viaria e da mobi-
lidade peonil serán outro dos eixos da actuación. Neste 
sentido, está prevista a instalación de catro pasos de peóns 
sobreelevados, así como de sinalización tanto horizontal 
como vertical de limitación de velocidade, que reducirá 
o máximo a 30 quilómetros por hora, igual que no resto 
do casco urbano. Estos traballos de calmado do tráfico 
foran requeridos de forma insistente por parte do Consello 
Parroquial de Salcedo para solucionar os problemas xerados 
pola circulación rodada na zona.

O proxecto de actuación desta mellora foi realizado polos 
técnicos municipais mentres que o financiamento corre 
a cargo das arcas provinciais na súa totalidade (240.000 
euros).

O convenio entre a Deputación e o Concello de Pontevedra 
para reparar os danos do temporal en zonas do rural inclúe 
tamén os proxectos de mellora da estrada entre Marcón-
Campo Santo (a antiga Pedra do Lagarto) e a rehabilitación 
da ponte sobre o río Rons. Ambas actuacións, con orza-
mentos de máis de 184.000 e 130.000 euros respectiva-
mente, continúan o seu procemento de contratación por 
parte da institución provincial.

Comezan as obras 
de mellora da Ruibal, en Salcedo

A actuación que fora presentada pola concelleira delegada 
Pilar Comesaña ante o Consello parroquial no pasado mes de 
outubro e correspóndese coa priorización que realizara este 
órgano de participación democrática.

Os representantes da veciñanza de Santo André coñecían 
naquel encontro á responsábel municipal da parroquia quen 
subliñara a importancia da participación cidadá a hora de pla-
near e priorizar as inversións e actuacións. 

A intervención en Filgueira suporá o acondicionamento da 
estrada que vai a Bora até a Panadería, informan dende o 
Concello e suporá o ensanchamento e asfaltado da mesma, e 
o arranxo de muros e accesos a algunhas vivendas. 

As obras, foron adxudicadas a empresa Covsa cun orzamento 
de 152.941,83 euros.

Obras de mellora en Filgueira 
(Santo André de Xeve)

Veciños e Concello dan luz verde ás 
pantallas acústicas en Medico Ballina
O Concello de Pontevedra mantivo un encontro con veciños 
da rúa Médico Ballina para presentarlles o proxecto 
de pantallas acústicas que Adif instalará na saída do 
túnel do tren neste punto do trazado do Eixo Atlántico. 
Trátase dunha petición dos veciños e dun compromiso do 
Goberno Local de tratar de reducir o ruído do tren ao seu 
paso por este punto da cidade, xa que neste ámbito están 
localizadas cinco vivendas.

Os técnicos municipais recibiron o proxecto por parte da 
concesionaria das obras do tren do Eixo Atlántico, e antes 
de darlle a aprobación definitiva por parte dos técnicos 
municipais, os concelleiros Luís Bará e Pilar Comesaña 
quixeron presentarllo aos veciños para coñecer as súas 
impresións.

Todos acordaron continuar co proxecto, así que os técnicos 
municipais decidirán sobre o seu contido para poder 
iniciar os traballos no prazo dun mes, aproximadamente. 
As obras realizaranse de noite, xa que se pretende alternar
o mínimo o tráfico ferroviario.

PONTEVEDRA
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Sétima feira é un iniciativa da concellaría de Promoción da 
Cidade que procura a reactivación e revitalización da contorna 
da Praza de Abastos. 

Ten como obxectivo básico dotar dun espazo de comercializa-
ción que trascenda da mera mostra para todos/as aqueles/as 
creadores/as emerxentes poidan rendabilizar o seu traballo e 
senten os pasos para unha futura inversión. Tamén é obxectivo 
o asesoramento en temas prácticos e en cuestións laborais 
especializadas no propio sector, como fórmulas cooperativas de 
cooperación, coñecemento de obrigas tributarias ...

Este espazo será compartido co comercio local. Cada vez 
son máis os negocios singulares que deciden asentarse na 
nosa cidade, polo que a intención é crear un espazo partillado 
entre futuros/as proveedores/as e distribuidores/as favorecendo 
encontros e intercambios de experiencias e de produtos a parte 
da venda ao público. 

Sétima feira celebrarase cada segundo sabado do mes na rúa 
Serra, a participación está aberta a todo o mundo previa solici-

tude. Ademais quen visite a feira 
poderá disfrutar de actividades 
de animación e obradoiros para 
crianzas vencelladas co mundo 
da arte.

A iniciativa contará cunha ofici-
na técnica que abrira mércores 
xoves e venres na propia rúa 
Serra e que servirá como expo-
sición permanante das creacións 
que se poderán atopar no mer-
cado. Tamén  se poderán recoller 

as bases de participación e depositar os formularios , amais a 
oficina informará de todas as actividades que se desenvolven na 
zona : Feira de Antiguedades, mercado de produtos sustentá-
beis, actividades da Praza ....

Sétima feira é un proxecto participado pola Universidade (xa que 
o noso Campus Crea acolle titulacións que moito teñen que ver 
con esta inciciativa), creadores/as e comercio local. O concello 
pretende ser referente para seguir pulando por iniciativas que 
reactiven a economía local, buscando iniciativas diferentes que 
coherentes co noso xeito de facer política.

O sábado 13 de febreiro pásate a comprobar, a mercar, e a pasar 
unha maña difrerente. O deputado provincial de Mobilidade, Uxío 
Benítez, anunciou onte a posta en marcha do Plan MOVESE 

Arrinca SÉTIMA FEIRA, a posta en valor 
dos novos creadores e creadoras galegas

PONTEVEDRA

Arte e Moda, 
singularidade e 
identidade propia, 
farán da feira un 
espazo novo no 
que se  amosara  a 
potencialidade 
creativa e comercial 
da cidade.

Fai algúns meses presentouse no Concello o novo ILES 
un plan de formación moderno e adapatado aos novos 
tempos que  procura achegar un novo enfoque á forma-
ción co único  obxectivo de melloarar as capacidades, 
coñecementos e habilidades das persoas usuarias.

Desde área de Promoción da Cidade sempre se lembra 
quen é responsábel das políticas activas de emprego 
porque buscar desde entidades locais solucións a un 
problema estrutural e de competencia da Xunta sería 
unha tarefa irrealizábel. Isto é polo que desde o goberno 
local nacionalista apóstanse por accións como Verea e 
Arela dentro do plano ILES, novas accións, novas ideas 
e nova filosofía para crear novas oportunidades laborais.

Plan ARELA nace 
como servizo de 
acompañamento e 
mellora da empre-
gabilidade das per-
soas que participen 
do programa. Terá 
unha duración de tres 
meses e faranse tres 
quendas no 2016. A 
primeira comezará no 
segundo trimestre do 
ano. En cada un dos programas participarán 20 persoas 
e con elas traballarase no desenvolvemento profesional 
integral partindo das novas competencias laborais que 
precisa o mercado. Cada participante terá un itinerario 
individualizado. O programa ofrece 12 sesións presen-
ciais en grupo (de 5 horas cada unha), 6 sesións de 
acompañamento individual (1,5 horas por sesión) e un 
encontro de familias creativas co fin de conectar con  
empresas e outras persoas que eestean pensasndo en 
emprender. Os únicos requisitos esixidos son estar en 
situación de busca activa de emprego (parado) e estar 
empadroado no Concello de Pontevedra.

Noutra orde o Plan Verea nace para axudar ás pequenas 
empresas (pemes) e emprendedores nos seus proxectos 
empresariais. O seu obxectivo é favorecer a implantación 
Concello de Pontevedra. DMellorar a competitividade 
das iniciativas empresariais e a empregabilidade das 
persoas,  reformulación da idea de negocio, a mellora 
da imaxe dixital, a apertura de novos canles de comer-
cialización, o análise de custos, a elaboración de planes 
estratéxicos, a mellora da organización interna… son 
aspectos que se avaliarán no programa Verera, ao que 
poderán optar 20 pemes ou persoas emprendedoras. 
Tamén neste caso haberá unha diagnose e acompa-
ñamento específico. O programa ofrece 21 horas de 
atención directa a cada participante, das que 12 serán 
presenciais e individualizadas. Sesións grupais, talleres e 
networking completarán o programa.

O Novo ILES busca novas fórmulas 
que mellore a empregabilidade e 
pulen polo mantemento do emprego

Tanto o Plan Arela como 
Verea son as primeiras 
acción formativas do 
ILES que tamén contará 
cun plataforma dixital 
de formación entre 
outras accións
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(Mobilidade e Velocidade Segura) para 
aumentar a seguranza viaria nas estra-
das provinciais con medidas de calma-
do do tráfico tales como a implantación 
de zonas 30 ou pasos de peóns sobree-
levados. As zonas de actuación en cada 
municipio serán elixidas polos propios 
concellos, coñecedores dos lugares nos 
que se precisa calmar o tráfico con máis 
necesidade. 

Segundo explicou Uxío Benítez este 
plan segue a “filosofía do decálogo de 
criterios para as actuacións nas vías 
provinciais que establece que a prio-
ridade nas estradas da Deputación, a 
partir de agora, será para os peóns”. 
Neste sentido, subliñou que “os obxec-
tivos son aumentar a seguranza viaria 
creando espazos de coexistencia para 
todos os sistemas de desprazamento 
nun contorno viario seguro e tranquilo 
que permita protexer aos colectivos 
máis vulnerables”. O deputado defen-
deu que a medida máis importante para 
acadar unha mobilidade máis segura é 
actuar directamente sobre a velocidade 
á que transitan os vehículos, xa que 
canto máis reducida é esa velocidade 
menos número de sinistros se producen 
e menores son as súas consecuencias. 
Por este motivo o Plan MOVESE aposta 
por actuacións de calmado do tráfico 
mediante a instalación de zonas 30, 
pasos de peóns sobreelevados (PPS) e 
outro tipo de redutores físicos da veloci-
dade dos vehículos (RFVV). 

Benítez lembrou que a rede de estradas 
provinciais, formada por 377 vías cunha 
lonxitude total de 1.700 quilómetros, 
supón unha trama de vías secundarias, 
non de alta capacidade, que na súa 

maioría cruzan núcleos de poboación 
ou pasan por zonas cun tránsito peonil 
importante. Así, como exemplo para a 
instalación das zonas 30 ou dos cha-
mados ‘lombos’ Benítez expuxo o caso 
de vías provinciais situadas ao carón 
de colexios, onde os desprazamentos 
de alumnos son continuos e é preciso 
darlles prioridade fronte á circulación 
rodada. “A prioridade ten que ser que 
os rapaces poidan ir seguros ao colexio, 
non que os coches que pasen por aí 
aforren 30 segundos e cheguen antes 
ao destino”, manifestou.

Consensuado 
e con continuidade no mandato

En canto ao proceso para poñer a andar 
a iniciativa, Benítez indicou que no Plan 
MOVESE haberá cambios en relación a 
como viña actuando a Deputación ata 
o de agora, xa que serán os propios 
concellos os que expoñan cales son 
as súas necesidades. “A metodoloxía 
para elixir onde se actúa será diferente, 
posto que serán os concellos, principais 
coñecedores dos seus municipios, os 
que indicarán aos técnicos provinciais 
cales deberán ser os puntos de actua-
ción”, dixo.

A Deputación xa trasladou formalmente 
aos alcaldes da provincia unha carta 
para explicar o procedemento de solici-
tude. Púxose a disposición un formulario 
tipo no que mandatarios, concelleiros, 
técnicos ou policías municipais deben 
explicar cal é o punto de actuación que 
requiren, así como os motivos polos 
que se debe mellorar a seguranza viaria 
nesa zona, ben por ser un punto de 
concentración de accidentes ou ben por 
tratarse dunha zona de elevado tránsito 
peonil. Este formulario (tamén dispoñible 
na web www.depo.es) debe ser devolto 
ao departamento de Mobilidade antes 
do 1 de febreiro para que despois un 
técnico provincial visite a zona referida 
e realice un informe coas solucións máis 
acaídas para cada caso. 

Posteriormente, e en virtude do núme-
ro de solicitudes presentadas e da 
súa argumentación, se contratarán as 
actuacións  e se executarán ao longo 
deste ano. 

Segundo insistiu Benítez, a Deputación 
financiará o 100% das actuacións. 
Tamén sinalou que o Plan MOVESE terá 
continuidade durante todo o mandato, 
xa que o departamento de Mobilidade 
recibe periodicamente peticións de 
actuacións e ten constatado que na 
súa maior parte están relacionadas con 
problemas de seguranza viaria.

Estender o modelo Pontevedra 

O vicepresidente provincial, César 
Mosquera, apuntou pola súa banda que 
co Plan MOVESE quérese dar un “impul-
so serio e potente á mellora da mobilida-
de nas estradas provinciais”. Lembrou 
que a Deputación de Pontevedra foi 
a primeira administración que instalou 
“lombos” no seu viario e subliñou que “a 
pesares de que nalgúns casos salvaron 
moitas vidas, noutros non supuxeron 
a solución máis correcta pola súa apli-
cación deslabazada”. Neste sentido, 
Mosquera destacou que a experiencia 
provincial, xunto coa doutros concellos 
como o de Pontevedra, sirve “para face-
lo mellor” ao estender o modelo a toda a 
provincia a partir de agora.

Sobre a sinistralidade no viario provin-
cial, o vicepresidente indicou que co 
Plan de Mobilidade e Velocidade Segura 
non só que quere diminuír o número de 
accidentes, senón tamén contribuír a 
dar unha maior sensación de segurida-
de viaria. “As estradas que pasan por 
medio de núcleos poboados sempre 
condicionan a vida deses veciños, polo 
que hai que mellorar a súa mobilidade e 
potenciar un modelo que aumente a súa 
calidade de vida”, dixo.

En referencia aos accidentes que se 
producen nas vías secundarias con atro-
pelos de peóns, Mosquera destacou 
que na maior parte dos casos se deben 
a despistes de condutores, polo que 
hai que planificar actuacións de deseño 
viario para que cando se produzan eses 
despistes “teñan as menores conse-
cuencias posibles”. 

Finalmente, Mosquera sinalou que as 
actuacións do Plan MOVESE irán coor-
denadas con máis plans de mellora 
da rede de estradas provinciais que se 
presentarán en breve.

DEPUTACIÓN

Mellora na seguranza viaria nas estradas provinciais coa 
instalación de zonas 30 e pasos de peóns sobreelevados 
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O BNG denuncia que o PP converteu o 
Centro de Interpretación do Patrimonio de Moraña nun alboio
O BNG denunciou  que o goberno municipal do PP está con-
vertendo o Centro de Interpretación do Patrimonio (CIPM), si-
tuado en Santa Xusta, nun almacén de ferramentas e outros 
materiais.

Desde a posta en marcha do Obradoiro de Emprego o PP 
converteu o CIPM nun almacén de ferramentas, plásticos e 
outros materiais. 

Con estes feitos queda demostrado que o PP non ten o máis 
mínimo respecto pola cultura nin polas nosas instalacións 
culturais, ao tempo que desmostra unha total incapacidade 
para facer unha xestión exemplar e de posta en valor da nosa 
cultura patrimonial.

Para o BNG estes feitos son de extrema gravidade, pois es-
tase a converter un Centro de expresión cultural nun “galpón” 
e desvirtuando a funcionalidade e obxetivo do Centro. Este é 
o xeito que ten o PP de Moraña de entender a posta en valor 
do noso Patrimonio.

Non podemos consentir que o PP siga coa súa política de 
desfeita, de insulto e de desgoberno de Moraña.

GN - MORAÑA

Galiza Nova organizará os vindeiros días 
30 e 31 de xaneiro as XXII Xornadas de 
Historia de Galiza que nesta ocasión se 
desenvolverán en Pontevedra. 

Trátase dunhas xornadas cunha alta 
compoñente formativa con actividades 
coma palestras e roteiros coa Historia 
do Nacionalismo como eixo motriz cen-
trado na súa evolución ao longo do sé-
culo XX, así coma a posterior análise da 
situación actual, e do que coma mozos 
e mozas comprometidos co noso País 
podemos aportar ao movemento de li-
beración nacional de cara ao futuro. 

Estas actividades discorrerán na Casa 
da Luz e polas rúas de Pontevedra, ten-
tando relacionar tamén así figuras coma 
a de Castelao cunha importante traxec-
toria na cidade. 

As xornadas son abertas a todo aquel 
que queira inscribirse no correo nacio-
nal da organización (nacional@gmail.
com) e teñen un custe de 20€ incluíndo 
os xantares dos dous días e un espazo 
habilitado para a durmida.

SÁBADO 30

Transformando GZ desde os conce-
llos, 
con Miguel Anxo Fernández Lores, Mar-
ga Caldas

Das Irmandades da Fala ao Partido 
Galeguista. Evolución do naciona-
lismo galego no primeiro terzo do 
s.XX 
Uxío-Breogán Diéguez

A memoria das mulleres: do gris ao 
violeta 
Chus López Escudeiro

O nacionalismo galego entre o gol-
pe militar do 36 á súa reorganiza-
ción na Terra no 63-64 
Uxío-Breogán Diéguez

Roteiro Castelao 
Roberto Rivas

Organizando a mocidade: Estudan-
tes Revolucionarios Galegos  
Xosé M. Abraldes, Iria Figueroa

Festa no Diaño

DOMINGO 31

Roteiro no Acival. 
Alba Cuba, Diego Oliveira

A alternativa xuvenil nacionalista e 
o activismo político e social diario  ̓
desde o movemento estudantil, xu-
venil e sindical

Pontevedra acolle as XVII Xornadas de historia de Galiza de GN

MORTAS QUE 

DE
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NT
ES

 

ESCRAVAS

       XORNADAS DE 
HISTORIA DE GALIZA
Pontevedra 30 e 31 de xaneiro

organización xuvenil do BNG

XVII 

SÁBADO 30
T̒ransformando GZ desde os concellos̓  
Miguel Lores, Marga Caldas

ʻDas Irmandades da Fala ao Partido  
Galeguista. Evolución do nacionalismo 
galego no primeiro terzo do s.XX  ̓
Uxío-Breogán Diéguez

ʻA memoria das mulleres: do gris ao 
violeta  ̓Chus Escudeiro

ʻO nacionalismo galego entre o golpe
militar do 36 á súa reorganización na 
Terra no 63-64  ̓Uxío-Breogán Diéguez

ʻRoteiro Castelao  ̓Roberto Rivas

ʻOrganizando a mocidade:
Estudantes Revolucionarios Galegos̓  
Xosé M. Abraldes, Iria Figueroa

Festa no Diaño

DOMINGO 31
Roteiro no Acival. 
Alba Cuba, Diego Oliveira
 
ʻA alternativa xuvenil nacionalista
e o activismo político e soail diarioʼ
desde o movemento estudantil, xuvenil e 
sindical 

*Inscrición nas xornadas: 20 euros. Inclúen 
aloxamento, almorzo, xantares e cea. 
Haberá menú vexetariano.
Anótate no nacional@galizanova.gal



http://www.pontevedra.gal/novas/2016/01/15/avance-do-programa-de-entroido-2016/
http://www.encefora.gal
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