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O Concello de Pontevedra está a pór en marcha un proceso de 
tratamento dos residuos sólidos urbanos pioneiro polas esixencias 
medioambientais e sociais.

Pontevedra vai situarse, máis unha vez, na vangarda da eficiencia 
social, medioambiental, ecolóxica e económica coa implantación da 
compostaxe como eixo vertebrador do novo sistema de tratamento 
dos residuos.

Pontevedra
pioneira en reciclaxe
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Reciclaxe, 
beneficios ecolóxicos e aforro económico

PONTEVEDRA

A Deputación e o Concello levan 
tempo a estudar os máis avanzados 
sistemas de tratamento dos residuos 
sólidos e destes traballos tírase a con-
clusión que nos métodos alternativos 
máis novidosos e funcionais, a taxa 
pola recollida de residuos non podía 
baixar dos 250 euros por ano. “Isto 
era asumíbel en Pontevedra” asegu-
rou César Mosqueira.

Destes estudos tamén quedou claro 
que a reciclaxe comeza a ser econo-
micamente rendíbel a partir de taxas 
do 50% de reciclaxe, mais acadando 
unha porcentaxe do 70%, o custo do 
servizo podería reducirse á metade, e, 
xa que logo, tamén a taxa que se lle 
cobra aos veciños e veciñas de Pon-
tevedra, segundo puxo de manifesto 
a nosa compañeira Carme da Silva.

É evidente que acadar unha taxa de 
reciclaxe destes níveis supón be-
neficios medioambientais por canto 
deixamos de encher verquedoiros e 
incineradoras e tamén porque reutili-
zamos o que gastamos. Ademais, hai 
que ter en conta que deste xeito ul-
trapasariamos a esixencia de reciclar 
un 50% dos residuos de xeito ben 
folgado.

O novo sistema
O Concello de Pontevedra estaría en 
condicións de comezar a implantar o 
novo sistema de recollida e tratamen-
to de residuos a partir a partir dos me-
ses de abril ou maio, e ter completado 
todo o municipio no prazo dun ano.

Será un sistema novidoso, accesíbel, 
integrador e terá como principal socio 
colaborador: os veciños e veciñas de 
Pontevedra.

O sistema é moi novidoso por ser un 
proxecto integrador que aborda todo 
o proceso englobado e de vez. Neste 
ano hai que proceder ao reparto dos 
composteiros, á  retirada de colec-
tores verdes e máis á implantación 
simultánea e definitiva en todos os 
ámbitos.

Tamén é novidoso pola rapidez coa 
que se está a executar, dado que os 
prazos máis optimistas, segundo os 
estudos e traballos coñecidos, falan 
de seis anos mínimo para a implan-
tación, mais a intención do Goberno 
Local é poñelo en marcha en pouco 
máis dun ano.

Grazas ao traballo de recollida de in-
formación que leva facendo a Depu-
tación provincial durante estes últimos 
meses e tendo como obxectivo o tra-
tamento da materia orgánica -os res-
tos de comida-, determinouse crear 
un sistema de recollida e tratamento 
dos residuos dividindo o concello en 
distintos ámbitos:

Rural (ámbito de vivendas unifa-
miliares): aquí óptase pola compos-
taxe individual. No rural de Pontevedra 
non haberá unha recollida específica 
do colector verde, mais si dos espe-
cíficos -cartón, vidro, fracción seca 
mixta-. Asemade, os veciños e veci-
ñas contarán co asesoramento e se-
guimento do Concello.

Barrios: nos ámbitos da cidade 
ou próximos con densidade de 
poboación media como  A Par-
da, Salgueiriños, Monte Porreiro, 
Gorgullón, San Brais… óptase pola 
compostaxe colectiva, isto é, haberá 
un sistema de compostaxe comunita-
ria nas zonas sen vivendas unifamilia-
res nas que a configuración da cidade 
o permita.

Centro e centro histórico: a recolli-
da da fracción orgánica farase, proba-
belmente, con colectores particulares 
e recollida porta a porta.

Produtores singulares: tamén se 
contempla, por outra parte, manter a 
recollida dos grandes produtores (su-
permercados, almacéns…) e dos pro-
dutores singulares, ou sexa, daqueles 
produtores de lixo que xeran restos 
que precisan un tratamento especial 
(residuos médicos, mecánicos, etc).
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O novo sistema que se está a implan-
tar en Pontevedra precisa de moitísima 
participación social para funcionar ben, 
porque de todos e todas nós depende 
que se recuperen como composta os 
restos de comida. 

Mais tamén vai precisar moitísima par-
ticipación social para dar a coñecer o 
sistema e poñelo a funcionar seis ou 
sete veces máis rápido do que se fixo 
en ningures.

Por todo isto, os compañeiros e com-
pañeiras que están no goberno de Pon-
tevedra xa comezaron os procesos de 
participación social.

Os primeiros foron os presidentes das 
federacións veciñais Teucro e Castelao, 
que aprobaron o sistema.

“Véxoo moi positivo, pero é fundamen-
tal concienciar á xente” afirmou Miguel 
Vilacoba, presidente de Teucro mentres 

que Juan Loureiro, presidente de Cas-
telao, sinalou que “é un proxecto inno-
vador na Galiza que precisa da implica-
ción de veciños e veciñas”

O segundo paso será a información á 
Comisión Municipal de Mobilidade, In-
fraestruturas, Obras e Servizos, por 
parte Carlos Pérez, asesor da Deputa-
ción nestes asuntos.

A participación social fundamental do novo sistema

Moito traballo por diante
Até agora, ningunha cidade tivo a valen-
tía de pór en marcha un proceso deste 
tipo nun prazo tan breve como o que se 
plantexa en Pontevedra.

En realidade, nós xa levamos moito 
tempo a estudar os sistemas de recolli-
da e tratamento de residuos sólidos en 
moitos outros lugares, para aprender-
mos deles todo canto poidamos e, até 
o de agora, centramos os esforzos no 
proceso de construcción da planta de 
compostaxe da Canicouva.

Sen embargo, aínda quedan por resol-
ver un grande número de asuntos en-
tre os que non son os menores o novo 
contrato do lixo, dado que o actual ven-
ce en 2017; a reformulación das taxas 
en función dos ámbitos das vivendas; 
a construción da planta de compostaxe 
exclusivamente para as 10.000 tonela-
das que xera o concello de Pontevedra; 
a compra e reparto de milleiros de com-
posteiros no rural e a reformulación de 
todos os colectores de Pontevedra.

Un modelo inspirado en Euskal Herría e Austria
O asesor da Deputación e autor do informe técnico sobre o sistema que 
se vai implantar en Pontevedra, Carlos Pérez, indicou que este sistema é 
semellante ao existente no occidente de Nafarroa e Guipúscoa no que ten 
haber cos composteiros individuais e comunitarios, e co modelo austríaco 
no que se refire á planta de composta da Canicouva.

O obxectivo deste sistema é “recuperar os bos modos operativos do pa-
sado e introducir elementos de racionalización, xa que é incoerente e im-
procedente que resiudos que se produce de forma atomizada e dispersa 
no territorio, haxa que levalo a un só punto”. 

O sistema que quere implantar o Concello “atalla iso e busca vías tecno-
loxicamente aceptables. E chegamos á conclusión de que o único que se 
pode tratar é o orgánico porque é o único que pode ser tratado con baixa 
tecnoloxía con garantías tecnoloxía sanitarias e ambientales, e ecolóxicas”.

O asesor de residuos da Deputación manifestou que o sistema pretende 
“volver ao pasado” no sentido “de retorno do orgánico á terra e pechar o 
ciclo do CO2” ou no sentido de “rexeitar cuestións tecnolóxicas superfluas, 
innecesarias, que buscan un mecanicismo innecesario porque non o pre-
cisa o sistema”.
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8 de marzo. Día Internacional das Mulleres

As conquistas feministas. Crea 8 de marzo
O concelleiro do Rural, o noso Hai 
quen se atreve a dicir que está farto 
ou farta do feminismo, que xa está 
ben de tanta susceptibilidade, incluso 
hai quen afirma que o feminismo 
fomenta a desigualdade e aparta os 
homes desta batalla. Está claro e non 
hai ningunha dúbida ao respecto, que 
ese discurso está construído desde 
a privilexiada posición masculina 
resistente a renunciar ao status que 
a cultura lle permite ostentar, moitas 
das veces case imperceptible incluso 
para os homes máis concienciados e 
dispostos a acompañar as mulleres 
na procura da igualdade. O primeiro 
que todos e todas temos que asumir 
para poder avanzar é que un home 
por ser un home parte con vantaxe. 
A paternidade non penalizará a súa 
vida laboral, é máis probable que 
acabe dirixindo algo e será difícil que 
sufra unha agresión sexual ou se sinta 
acosado perigosamente. En fin, todo 
isto e máis son privilexios de partida 
dos que moitos homes non teñen 
culpa pero si a responsabilidade de 
recoñecelo. Se somos quen de dar 
este primeiro paso camiñaremos 
conxuntamente na loita e os éxitos 
que academos beneficiarán tanto a 
homes como a mulleres. Por fortuna 
imos sumando, aínda que o discurso 
oficial do sistema siga colocando as 
loitas feministas como algo sectario, 
excluínte e antipático.

Na loita pola liberación e pola xustiza 
hai poucos exemplos tan claros como 
o traballo das feministas para entender 
de onde vimos, onde estamos e onde 
queremos ir. Esas mulleres foron 
verdadeiras guerreiras libertadoras 
que construíron soas e entregando 
as súas vidas aos dereitos que hoxe 
parecen básicos e incontestables. 

As mulleres de máis idade aínda 
lembran que podían casar e ser nais 
dunha numerosa prole varios anos 
antes de acadar a consideración legal 
da “maioría de idade”. Nin comprar 
un electrodoméstico, nin ir de viaxe, 
nin asinar un documento, nin votar, 

nin planificar a maternidade, e así 
poderíamos seguir até o infinito. Máis 
fácil é dicir as poucas cousas que 
podían facer sen pedir permiso: 
atender á familia e parir e as máis 
privilexiadas podían traballar, por 
exemplo, na telefónica sempre que 
se mantiveran solteiras.

Urxe facer historia e lembrar que as 
loitas sociais son necesarias e sobre 
todo, son frutíferas. Outra construción 
do sistema: para que protestar se non 
se consegue nada. Onde estariamos 
sen as sufraxistas, sen as mulleres 
sindicalistas da conserva, sen as 
defensoras do dereito ao aborto, 
sen tantas e tantas outras que foron 
derrubando os muros. Pero non nos 
despistemos, todo foi arado con 
suor e sangue, nada regalado, e a 
pouco que miremos cara a outro lado 
volveremos ás cavernas. 

A condición de non asalariadas no 
traballo doméstico determina as 
desvantaxes laborais das mulleres 
cando acceden a un traballo 

aceptando menores salarios, 
ocupacións que parecen extensións 
do traballo doméstico e menor 
recoñecemento profesional. Neste 
punto temos dúas opcións, ou 
abandonar o traballo doméstico 
radicalmente, con consecuencias 
inimaxinables, ou remuneralo. A 
produción segundo o sistema 
imperante, é acudir a un lugar de 
traballo, vender a túa forza do 
traballo, recibir un salario a cambio 
e acabouse. A maioría dos traballos 
que fan as mulleres quedan fóra 
desta definición, pero sen ese traballo 
non se podería facer ningún. Sen o 
traballo gratuíto ou mal pagado de 
millóns de mulleres o mundo laboral 
colapsaría. 

As conquistas feministas precisan 
ser recoñecidas, defendidas e 
respectadas, e as loitas teñen que 
continuar para ir avanzando cara 
a un sistema social mellor e máis 
xusto onde todos os homes e todas 
as mulleres poidamos vivir en pé de 
igualdade.

PONTEVEDRRA
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Estamos diante dun novo 8 de 
marzo, Día Internacional das 
Mulleres Traballadoras. Foi no ano 
1910 no que Clara Zetkin propuxo 
a conmemoración desta data, mais 
non como unha celebración, se non 
como unha data de reivindicación 
e loita. Mais de 100 anos despois, 
as mozas galegas seguimos a 
erguer a nosa loita feminista sendo 
conscientes dos retrocesos que 
vimos sufrindo nestes últimos anos. 
As políticas chamadas “anticrise” non 
son máis que o eufemismo utilizado 
para agochar a realidade do ataque 
ás mulleres: políticas antisociais 
que atentan contra os dereitos 
recoñecidos da clase traballadora e 
que moitas outras compañeiras xa 
conseguiron antes.

Dende a Asemblea de Mulleres de 
Galiza Nova poñemos en marcha 
unha campaña de denuncia da 
precariedade laboral sufrida polas 
mulleres e, con máis intensidade, 
polas mozas. Queremos que o 8 de 
marzo, Día da Muller Traballadora, e 
o 10 de marzo, Día da Clase Obreira 
Galega, vaian da man. 

O paro feminino na Galiza vai en 
aumento, as mozas temos que 
emigrar por non poder conseguirmos 
traballo na Terra, enfrontámonos 
a desigualdade nos salarios e nas 
prestacións, a un maior nivel de 
contratación precario e a tempo 
parcial, e incluso temos que ler 
anuncios nos que os requisitos para 
acadar un posto é “ser un poco 

puta”… Temos que soportar violencia 
patriarcal até para acceder a un posto 
de traballo!

Na comarca de Pontevedra 
realizaremos reivindicación e loita 
feminista coas seguintes actividades:

• Acción de denuncia da 
precariedade laboral e reparto do 
voceiro “Activas”. Venres 11, ás 
18h, na Rúa Benito Corbal.

 
• Palestra formativa sobre dereitos 

laborais e situación das mulleres 
no mundo laboral. Venres 11, ás 
20h, no local comarcal do BNG.

Insubmisas e rebeldes! En nós non 
manda ninguén!

8 de marzo
Concentración da CIG
Praza 8 de marzo. 12 h.

Proxección do curto “Vés ou non ves?” e posterior 
coloquio cos e coasprotagonistas 
TEATRO PRINCIPAL. 19.00 horas
O alumnado do proxecto “Obxectivo Igualdade” do IES 
Luis Seoane presenta unha película que nos fala dunha 
relación entre dous adolescentes do centro que comeza 
conilusión e felicidade, truncándose ao longo da mesma 
nunha relación baseada no control. O círculo máis cercano 
involúcrase nela e desactiva un conflicto que afectaba a 
todos.

Proxección da película “Una mujer en África” 
organizada polo Cine Club 
TEATRO PRINCIPAL. 20.15 horas

10 de Marzo
Conferencia de 
Jadiyetu El Mohtar 
Sidahmed. 
“A importancia das 
mulleres na política. 
O exemplo da loita 
por unha Sahara 
libre”
Pazo de Mugartegui 
(20.00 horas)
Jadiyetu El Mohtar 
Sidahmedl é 
responsábel de relacións internacionais da Unicón de 
Mulleres Saharauis

Insubmisas e rebeldes por unha Galiza feminista
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O Concello de Pontevedra e a Uni-
versidade de Vigo puxeron en mar-
cha o Observatorio Urbano de Pon-
tevedra.

Os obxectivos desta nova ferramen-
ta de estudo e análise que aprovei-
ta o coñecemento do que dispón a 
Universidade de Vigo é proporcionar 
ao Concello e aos axentes sociais 
a información obxectiva necesaria 
para a toma de decisións no marco 
de desenvolvemento local.

Asemade esta información tamén 
vai permitir a mellora da prestación 
de servizos á veciñanza e á inte-
racción entre os axentes sociais así 
como informar aos veciños e veci-
ñas dos principais datos relaciona-
dos co Concello, mediante o acceso 
a información estruturada e de fácil.

“E o primeiro produto de investiga-
ción/transferencia que sae do cam-
pus Crea” subliñaron a concelleira 
de Promoción da Cidade, Anabel 
Gulias e o vicerreitor do campus de 
Pontevedra, Xoán Manuel Corba-
cho. Trátase dun proxecto multidis-
ciplinar, sustentábel e vivo co que se 
quere obter unha visión da realidade 
da cidade. O Concello aporta para o 
desenvolvemento deste Observato-
rio Urbano 15.000 euros. 

Á fronte está o profesor Pedro Fi-
gueroa, director do grupo de inves-
tigación G4 plus da Universidade de 
Vigo quen coordinará o traballo e os 
máis de trinta docentes e expertos 
que aportarán traballo e coñece-
mento. 

O Observatorio Urbano vai un paso 
máis alá da petición feita no seu día 
polo Consello Económica e Social 
(CES) de Pontevedra de ter unha 
diagnose da realidade socioeconó-
mica da cidade e da contorna, xa 
que terá prolongación no tempo e 
recompilara e avaliará datos econó-
micos, empresariais, demográficos, 
de cohesión social ... que están 

dispersos por distintos organismos 
oficiais e entidades. O Observatorio 
enmarcará estes datos que obteña 
no Concello, na comarca, na área 
de influencia e en relación coas sete 
cidades galegas. 

Xa se elaborou un primeiro avance 
do Informe socioeconómico 2015 
que amosa que Pontevedra conta 
cun saldo demográfico positivo en 
relación coas outras cidades ga-
legas -por exemplo ten a idade de 
poboación máis baixas das 7 cida-
des de Galicia, 42,5 anos, á vez que 
presenta as mellores porcentaxes 
de poboación máis nova, o 19% ten 
menos de 20 anos e a mellor taxa 
de natalidade- e que se atópa nunha 
situación intermedia nos indicadores 
de renta e emprego -por exemplo, 
nos ingresos mensuais medios nos 
fogares ou nos índices de paro.

O avance dos datos 
do Observatorio

Nunha primeira aproximación de da-
tos, o Obxervatorio Urbano adiantou 
que Pontevedra se atopa nunha si-

tuación na que está facendo fronte 
á crise de mellor xeito que outras 
cidades.

A nosa compañeira Anabel Gulías, 
concelleira de Promoción Econó-
mica, sinalou que “o sistema está 
facéndonos pasar por unha crise 
tremenda que ten ás traballadoras 
e aos traballadores pasándoo moi 
mal” e quixo facer fincapé en que 
a crise non rematou e que somos 
conscientes de que “as clases po-
pulares e traballadoras están a sufrir 
moito, e máis nun país que padece 
unha situación dependente como 
Galiza”.

Ela fixo estas apreciacións para 
contextualizar os datos que apare-
cen no observatorio e non caer no 
triunfalismo: “a nosa obriga é seguir 
loitando contra este sistema cruel e 
corrupto”.

Nace o observatorio urbano de Pontevedra 

PONTEVEDRA
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Indicadores demográficos

Indicadores de renda e emprego

Indicadores económico empresariais

PONTEVEDRA

• Perda de poboación no Concello de 
Pontevedra no último ano, pasando 
de 82.946 a 82.539, se ben é a única 
cidade das 7 grandes de Galicia que cre-
ceu nos últimos 5 anos (0,17%). 

• Pontevedra xunto con Santiago e Lugo 
son as únicas das 7 grandes cidades 
que experimentan nos últimos 5 anos 
un incremento da densidade de po-
boación (1,79%, 1,40% e 0,44%). 

• Pontevedra ten a idade media de po-
boación máis baixa das 7 cidades de 
Galicia (42,5 anos) á vez que presenta 

as mellores porcentaxes de poboación 
máis nova (19% inferior a 20 anos) e a 
poboación menos avellantada (18,1% 
maiores de 64 anos). 

• Pontevedra ten a mellor taxa de na-
talidade e a mellor taxa de mortali-
dade das 7 grandes cidades (9,3‰ e 
8,2‰ respectivamente). 

• A cidade do Lérez é a única co sal-
do vexetativo positivo das 7 cidades 
(+20) se ben diminúe o número de nace-
mentos dende 2008 pasando de 907 a 
681 no 2014.

• Pontevedra sitúase no conxunto das 7 
cidades nunha posición intermedia en 
canto a ingresos mensuais medios 
dos fogares no ano 2014 (2.050€) 

• Situación intermedia que mantén no 
2015 en canto o porcentaxe de paro 
rexistrado (13,27%) con relación a Po-
boación Potencialmente Activa (55.122) 
nun contexto xeral á baixa nos dous úl-
timos anos. 

• Descenso do paro rexistrado. Ponte-
vedra é a que presenta mellores cifras 
(-13,07%) só por debaixo de Lugo. En 
todas as sete cidades observáronse li-
xeiros repuntes do paro rexistrado tras 
os meses de verán. 

• Con respecto a 2011, Pontevedra, Lugo 
e a Coruña incrementaron o número de 
afiliados á Seguridade Social, desta-
cando Pontevedra cun 1,71% de in-
cremento. 

• En 2014 creáronse 734 empresas en 
Pontevedra. Dende 2010 produciuse 
unha evolución positiva do número 
de altas de empresas cun crecemento 
do 21,32%, que é o número máis alto en-
tre as 7 cidades. As baixas (794) presen-
tan unha evolución positiva reducíndose 
un 11,88%, se ben as permanencias te-
ñen unha evolución negativa (-8,63%) 

• A estrutura das empresas segundo o 
seu tamaño no Concello de Pontevedra é 

practicamente igual nas sete cidades cun 
96% das empresas entre 0 e 10 empre-
gados, coa diferencia de algunha delas 
que presenta empresas de máis de 250 
empregados. 

• Do total de empresas de Pontevedra 
(6.432) son persoas físicas o 51% e un 
37% Sociedades Limitadas. Ademais un 
82% do total son empresas de servizos, 
un 14% de construción e un 4% corres-
ponden á industria, incluída a enerxía. 
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Polo Correo do Vento foi o protago-
nista da nova presentación de empre-
sas vencelladas ao programa Ponte-
vedra ten un Puntazo, que promove 
as concellerías de Promoción da Ci-
dade e Cultura. Nesta presentación, 
Quique Mauricio e Carlos Taboada 
fixeron un percorrido pola súa historia 
e adiantaron os seus proxectos. 

Polo Correo do Vento é un colectivo 
especializado en actividades pensa-
das para o público máis novo co fin 
de promover a lectura, a comprensión 
oral en galego e o desenvolvemento 
da creatividade e expresión artística 
das nenas e nenos.

Anxos Riveiro, concelleira de Cultura, 
subliñou o compromiso de Polo Co-
rreo do Vento cunha lingua tan rica 
coma a nosa, así coma co entorno: 
a cidade, a natureza e até os bechos 
tan protagonistas nas súas historias. 
Quixo agradecerlles o “seu papel na 
formación dunha xeración mellor gra-
zas as súas historias e a súa labor de 
educación anenos e nenas na nosa 
cidade e en toda Galiza”.
Neste eido, Polo Correo do Vento xa 
fixo un longo percorrido, en multitu-
de de centros de ensino, bibliotecas, 
museos, Feiras do Libro, librarías e 
centros socioculturais, dende a apa-
rición dos sete libros da colección do 

mesmo nome, publicada por Edicións 
XERAIS a partir do ano 2007.

Quique Mauricio e Carlos Taboada, 
creadores deste proxecto, foron os 
encargados de achegarnos a súa 
traxectoria, orixe, filosofía e as súas 
próximas aventuras empresariais.

A empresa xurdiu entre as pedras 
da Praza da Verdura polo que mani-
festaron sentirse coma na casa reali-
zando esta presentación na Casa da 
Luz. Polo Correo do Vento xorde da 
admiración de ámbolos dous creado-
res por Luis Seoane e pola súa frase 
“quero enriquecer o mundo coa nosa 
diferenza”. Así as súas obras buscan 
por en valor o noso nunha perspec-
tiva global; xa que a cultura galega 

é universal e “permítenos chegar ata 
onde queiramos”.

Asemade afirmaron que estamos 
nun momento económico complica-
do pero “nós xa nacemos coa crise 
en 2007 e estamos convencidos de 
que sairemos adiante como fixeron os 
nosos devanceiros en situación máis 
difíciles”.

Entre os seus proxectos de futuro 
está a creación dunha serie de pu-
blicacións de banda deseñada para 
adultos onde continúe a estar pre-
sente a súa filosofía de orixe: contar 
historias que poñan en valor a historia 
de Galiza, dos nosos devanceiros, do 
noso presente e do noso futuro.

Pontevedra ten un puntazo
Polo Correo do Vento, actividades galegas para crianzas

PONTEVEDRA

Club de Debate
Os IES nº 1 de Carballiño e Luís Seoane de Monte 
Porreiro son gañadores (1º e 2º respectivamente) 
da fase de zona do Club de Debate que se cele-
brou en Pontevedra baixo o tema “Nacer muller é 
vivir en desigualdade”. Ámbolos dous pasan auto-
maticamente á fase final, que se vai levar a cabo 
no Pazo da Cultura de Pontevedra o vindeiro 30 
de abril, na que competirán contra 6 equipos das 
outras 3 zonas do País, defendendo as posturas a 
favor e en contra do tema “En galego hai un mundo 
de cousas boas”.

Aínda que todos os equipos participantes nesta pri-
meira fase amosaron un elevado nivel de dialéctica 
e de confrontación de ideas, destacou, especial-

mente, o bo traballo en equipo levado a cabo polos 
gañadores. Moi preto situouse o equipo de Ponte 
Caldelas, a só 30 puntos do IES Luís Seoane, que 
puxo sobre a mesa unha perspectiva moi interesan-
te ao falar sobre “o terceiro sexo”.

O Club de Debate é un 
programa que organi-
zan once concellos do 
País, entre os que se 
atopan Pontevedra e 
Carballo, a través das 
concellarías de Nor-
malización Lingüística 
coa finalidade de pro-
mover o uso da lingua 
galega entre a moci-
dade.

O obxectivo do 
Club de debate 
é promover o 
uso do noso 
idioma entre a 
mocidade
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A empresa concesionaria do servizo de limpeza non 
atendeu os requerimentos para que o xefe de servi-
zo esclarecese o seu procedemento de selección de 
persoal e por iso o Concello incoou un expediente 
sancionador contra ela.

A empresa CESPA enfronta agora un expediente por 
dúas faltas graves motivadas pola súa falta de cola-
boración no esclarecemento das novas aparecidas 
nos medios relacionadas con supostos “enchufes” 
na contratación. Debemos lembrar que o xuíz enca-
rregado da tramitación deste asunto deciciu devol-
ver a denuncia ao fiscal ao non atopar indicio delicti-
vo ningún na actuación municipal.

De todos xeitos os nosos compañeiros e compa-
ñeiras no Concello decidiran abrir unha investigación 
interna para despexar calquera dúbida. Meu dito 
meu feito e no pasado mes de outubro abriuse a 
investigación para coñecer o proceso de selección 
de persoal de CESPA.

A incomparecencia do xefe de servizo para Ponte-
vedra, requirida por escrito o 29 de outubro e o 4 
de novembro de 2015 explica as propostas de san-
ción, que poden oscilar entre os 1.502,53 euros e os 
6.010,12 euros para cada un dos casos.

Segundo o instrutor a empresa “de forma clara e pa-
tente” incumpriu o art. III, 1.1 apartado V do prego 
de cláusulas administrativas” dos servizos concesio-
nados. Incumpriu “a obriga de subministrar canta 
información lle sexa requirida para ter un coñece-
mento actualizado dos contratos”.

Cespa ten agora un prazo de 15 días para presen-
tar alegacións e após concretarase a proposta de 
sanción.

O Concello abre 
expediente sancionador 
a CESPA

Pontenciencia, no Iº Encontro 
de experiencias educaticas 
do Eixo Atlántico 
Pontevedra participou no I Encontro de experiencias educativas 
do Eixo Atlántico con Pontenciencia, o programa promovido pola 
Concellería de Educación xunto coa Vicerreitoría do campus para 
espertar o interese polo mundo da ciencia dos nenos e nenas de 
Primaria.

A concelleira de Educación, Carmen Fouces, que viaxou á locali-
dade portuguesa de Vila Real, enmarca Pontenciencia nunha es-
tratexia educativa municipal que baseada na participación, a coe-
sión social, o uso do idioma galego e a perspectiva de xénero. Un 
marco transversal presente nas tres grandes áreas de actividade 
da súa oferta: cidade, contorna e medio urbano; cultura e patrimo-
nio e ciencia, saúde e medio ambiente.

Pontenciencia, que está na súa terceira edición, ten obxectivos 
moi claros: falar de ciencia desde o próximo; espertar entre o 
alunado de Primaria o interese pola experimentación e a ciencia; 
achegar a Universidade á cidade e abrila aos escolares e as súas 
familias. Trátase, subliñou a concelleira Carmen Fouces, dunha 
iniciativa máis nunha cidade que educa aos seus nenos e nenas 
dentro e fóra das aulas.

Máis de 300 escolares desenvolverá os seus propios experimen-
tos científicos, que os días 3 e 4 de xuño presentarán na Escola 
de Enxeñaría Forestal. Pontenciencia arranca con obradoiros de 
formación no método científico aos alumnos de 5 e 6 de Educa-
ción Primaria, e ás familias que queiran participar cos seus fillos/
as de educación Primaria (7-12 anos). Poderán aprender unha 
metodoloxía de investigación aplicable a calquera ámbito social, 
económico ou ambiental.

Paralelamente, constitúense comités científicos, formados por 
mestres/as e investigadores das Facultades do Campus de Pon-
tevedra da Universidade de Vigo, que aportan propostas de in-
vestigación a disposición dos participantes. A continuación, cada 
participante realizará o seu proxecto de investigación, co apoio e 
a supervisión necesarias. Poderase participar na categoría Ciencia 
no cole ou ben Ciencia en familia.

Finalmente poderán presentar o resultado das súas investigacións 
en Pontenciencia: Feira da miniciencia, e se o desexan participar 
na fase de concurso do Premio Pontenciencia.
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Nesta semana arrancarán e concluirán distintas obras nas 
parroquias do rural que teñen un custe global duns 600.000 
euros. Son traballos en Lérez (A Piolla e a Gándara), en Sal-
cedo (O Cruceiro), en Tomeza (Lusquiños) e en Lourizán 
(nos Cunchidos).

Elas consistentes na rehabilitación integral de vías munici-
pais que se atopaban en mal estado e na dotación do ser-
vizo de traída de augas.

Obras en Lérez 
A obra da Piolla, na parroquia de Lérez permitirá restaurar 
unha vía que precisaba dunha actuación inmediata. Esta vía 
une a Piolla con Casalnovo, e dá acceso ao centro escolar 
da parroquia. 

É unha actuación de ensanche en varios tramos da vía e 
rehabilitación do firme, cun orzamento de 190.000 euros. 

Esta mema semana está previsto que comecen as obras 
na Gándara, tamén en Lérez. Esta é a segunda fase de me-
llora desta vía. A primeira xa foi realizada no ano 2014, e 
esta segunda levou unha tramitación máis longa ao rexistrar 
achados arqueolóxicos neste último tramo. De feito, nes-
te espazo localizouse unha calzada romana que obrigou a 
facer unha catalogación patrimonial do espazo, un traballo 
realizado pola Xunta e que explica o retraso dos traballos 
programados. 

Esta actuación está valorada en 250.000 euros e suporá 
unha rehabilitación integral de toda a vía, coa substitución 
de servizos.

Obras en Salcedo e Tomeza 
Tamén esta semana está programado o inicio da rehabilita-
ción integral da vía do Cruceiro, na parroquia de Salcedo, 
que forma parte do núcleo de centralidade parroquial defini-
do polo Consello da parroquia. Esta obra ten un orzamento 
de 118.000 euros que comparte coa obra de Cabanas-
Igrexa, tamén en Salcedo, que comezará proximamente.
 
Nesta semana está previsto que se pavimente a estrada 
principal do lugar de Lusquiños, na parroquia de Tomeza, 
que tamén está reformándose. Esta obra ten un orzamento 
de máis de 86.000 euros.

Obras en Lourizán
O Concello de Pontevedra iniciou tamén os traballos para 
dotar de abastecemento de auga potábel a unha boa parte 
do núcleo de Cunchidos, na parroquia de Lourizán. A em-
presa que a executa é Viaqua que realizará esta mellora a 
cargo das melloras da rede de abastecemento en baixa e 
de saneamento que contempla o seu contrato. O custo das 
obras é de 29.318,61 euros. 

As obras inclúen arredor de 250 metros de rede de abaste-
cemento (en tres tramos) así como a conexión á rede exis-
tente para dar servizo a un grupo de vivendas que neste 
momento carecen del.

Obras no rural por máis de 600.000 euros

Estes días organizaŕonse cinco charlas para explicar no rural e na cidadeas características da futura 
Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Terras do Morrazo que vai permitir producir e vender uva e viño en 
boas condicións para competir con outras denominacións europeas. A IXP é o primeiro paso para acadar 
a Denominación de Orixe para os viños producidos na comarca de Pontevedra.

O Concello de Pontevedra iniciou o 25 de febreiro, unhas charlas sobre o viño da Indicación Xeográfica 
Protexida (IXP) e enmarcadas dentro da campaña Beber país que comezou no pasado Nadal coa cata 
de viños de todas as denominacións de orixe e todas as indicacións xeográficas protexidas da Galiza. 

O concelleiro coordinador do Rural, Demetrio Gómez explicou que o expediente para crear a Indicación 
Xeográfica Protexida Terras do Morrazo atópase en Bruxelas e á espera de resolución. Esta IXP permitirá 
a comercialización con garantías de calidade dos viños neste ámbito xeográfico no que se atopan os 
concellos do Morrazo, con Pontevedra, Redondela ou Poio, entre outros. 

O obxectivo destas charlas é dar a coñecer a IXP, así como as características das viñas, as uvas, o xeito 
de recollida e tratamento para poder vender o viño baixo esta denominación. 

Estas sesións de dúas horas terán unha parte teórica para explicar a IXP e as súas características téc-
nicas, e unha segunda de cata dos veciños doutras IXP. Estarán impartidas por técnicos da Federación 
Fruga.

O Concello aposta pola dinamización do rural
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Os escolares do colexio Parada-Campañó veñen de in-
augurar o último proxecto de colaboración do Concello 
de Pontevedra e a Comunidade de Montes de Campañó 
consistente nunha plantación de castiñeiros enxertados 
micorrizados no monte de Sabarís.

En virtude deste acordo, a Comunidade cedeu ao Con-
cello unha parcela no monte de Sabarís dunhas 3 hectá-
reas por un período de 20 anos con fins de lecer e edu-
cativos. Neste espazo, o Concello fixo unha plantación 
de castiñeiros enxertados micorrizados para potenciar 
unha produción mixta de castaña e cogomelos, todo 
elo para fomentar actividades de educación ambiental 
e vinculados coa divulgación de coñecementos sobre a 
castaña e os cogomelos.

Ademais, o proxecto serve para facer fronte aos lumes 
do verán dado que pola disposición orográfica así como 
polos ventos da zona, este adoita ser o punto polo que 
entran os lumes forestais na parroquia de Campañó. Ao 
eliminar as especies pirófitas como os eucaliptos e plan-
tar castiñeiros permitirá una loita máis eficaz contra o 
lume.

Nestas semanas, o Concello que investiu neste proxecto 
18.000 euros, realizou traballos de limpeza da parcela, 
e 39 escolares de Infantil e Primaria do Colexio Parada-
Campañó fixeron as primeiras plantacións dos castiñei-
ros en colaboración coa empresa que está a facer os 
traballos de limpeza, os comuneiros e os profesores. 
Nesta primeira plantación tamén estiveron presentes as 
concelleiras Pilar Comesaña, delegada da parroquia, e 
Anabel Gulías, responsábel de Promoción Económica.

O proxecto complétase coa mellora dunha pequena 
zona lúdica infantil e de adultos na zona.

Campañó 
énchese de castiñeiros

A segunda edición de Sétima Feira xa está preparada 
para o vindeiro sábado 12 de marzo no primeiro an-
dar da Praza de Abastos de Pontevedra. Despois do 
éxito da primeira edición, continúase con esta inicia-
tiva promovida pola Área de Promoción Económica 
do Concello, que busca dinamizar a escea creativa 
da vila favorecendo un espazo para a venda e o em-
prendemento, apostando pola colaboración entre  os 
novos creadores e o comercio local.

No mes de marzo, Sétima Feira centrarase no téx-
til, seleccionando experiencias e proxectos creativos 
galegos onde están presentes valores e elementos 
como sostibilidade, o feito a man, a tradición e a 
proximidade.

Despois de abrirse o proceso de convocatoria, reci-
bíronse máis de 50 solicitudes das que foron selec-
cionadas 15.

O programa xeral será o seguinte:

11.00 h apertura
11:00-15:00 obradoiros infantís
11.00 a 13.00 h e de 14.00 a 15.00 h remate dj Javi 
de la Torre (JT)
13.00 sesión vermú a cargo de Querido Extraño

Sétima Feira cele-
brarase no primeiro 
andar do Mercado 
de Abastos entre as 
11:00 e as 15:00h. 
Ademáis das pro-
postas de moda e 
arte, haberá espazo 
para a gastronomía 
e actividades infantís.

Para a seguinte edición, que será o sábado 9 de abril, 
xa está aberta a convocatoria en http://www.ponte-
vedra.gal/areas/promocion-economica/setima-feira/.

Tamén se poden recoller os formularios de inscrip-
ción e solicitar información na Oficina de Sétima Feira  
(Rúa Serra, n.º 3 con horario de apertura os mérco-
res, xoves e venres de 10:00 a 13:00)

Mail de contacto setimafeira@pontevedra.gal teléfo-
no é 886203734

Máis de 50 solicitudes 
para a Sétima Feira do 
sábado 12 de marzo, 
adicada ao textil
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Centos de veciños de Soutomaior 
están a recibir estes días cartas 
remitidas dende o Ministerio de 
Facenda para notificarlles que teñen 
que pagar importantes  cantida-
des de diñeiro pola regularización 
catastral das súas propiedades. 
Esta polémica regularización está a 
ter graves consecuencias no con-
cello de Soutomaior xa que son 
centos as propiedades afectadas e 
os gastos que implica a regulariza-
ción son importantes.  Só polo feito 
de regularizar unha edificación, os 
veciños que reciban esa notificación 
terán que pagar como mínimo unha 
taxa de 60 euros por cada unha das 
propiedades afectadas e a a esa 
taxa terán que sumarlle en moitos 
casos os custos derivados do IBI e 
os gastos de tramitación. 

Dende o BNG denuncian que a 
situación que se está a producir 
en Soutomaior  é esperpéntica. Os 
mesmos que impoñen amnistías fis-
cais para os seus amigos son os 
que obrigan aos nosos veciños  a 
tributar ata polos galpóns e galiñei-
ros. Isto non é o mundo ao revés é 
o mundo á dereita” sinala o voceiro 
municipal Manu Lourenzo. 

E é que o catastrazo en Soutomaior 
está a ter consecuencias moito máis 
graves que noutros municipios xa 
que o goberno local do PP, a pesar 
de que leva 21 anos gobernando,  
non fixo nin unha soa actualización 
dos valores catastrais nas últimas 
décadas e polo tanto a última actua-
lización de Soutomaior é do ano 91, 
hai 25 anos.  Neste sentido Manu 
Lourenzo sinalaba que unha vez 
máis Agustín Reguera non fixo os 
deberes e son os veciños os que 
teñen que pagar a súa incompeten-
cia. “Se o PP de Soutomaior tivese 
feito os deberes, tal e como acon-
tece en moitos outros concellos, 
moitos veciños non terían que estar 

pagando agora esta taxa. 

Nese sentido o voceiro nacionalista 
lembraba  que nas actualizacións 
non se lles  cobra aos veciños  fron-
te ao que acontece no catastrazo 
que nos imponen onde  se pasa a 
factura directamente aos veciños. 
O PP en 20 anos non solicitou nin 
unha actualización da pontencia de 
valores e por iso agora mesmo 
hai un polvorín en Soutomaior con 
centos de propiedades afectadas 
e centos de veciños que teñen que 
pagar o catastrazo ”.

Así mesmo os nacionalistas denun-
cian que as consecuencias van 
moito máis alá de pagar a taxa ou 
de pagar o IBI. Vai afectar mesmo 
nas becas dos nosos fillos xa que 
galpóns e galiñeiros van computar 
como propiedades facendo crer que 
os nosos labregos sun unha especie 
de Amancios Ortegas do Rural. 

O voceiro nacionalista tamén criti-
cou que o feito de que o goberno 
local teña que contratar agora unha 
empresa para tramitar os recursos 
non fai senón darnos a razón. Xa 
hai meses que denunciamos que 
isto ía a acontecer e unha vez máis 
o tempo dános tristemente a razón.
Dende o BNG denuncian que o 
de Agustín Reguera está a ser un 
papelón, primeiro subiu o coeficien-
te na ordenza do IBI do 0,45 ao 
0,54%, despois solicitou outra suba 
dun 10%  e agora ábrelle as portas 
de par en par a esta taxa na que 
están obrigando a pagar ata polas 
casetas dos cans. Menos mal que  
en campaña dicía que non ía subir 
os impostos! sinala Manu Lourenzo

O BNG denuncia que o catastrazo está a afectar 
a centos de veciños de Soutomaior

SOUTOMAIOR

Na imaxe unha parcela que recibiu notificación de facenda 
para pagar. A única “edificación” existente é un pozo.

As notificacións nas 
que se obriga a pagar 
unha taxa de 
regularización de  60 
euros  afecta mesmo a 
galpóns e galiñeiros.
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Carballedo, a grande perxudicada
dun proxecto de fusión feita de costas ao pobo
Os plenos de Cotobade e Cerdedo veñen de 
aprobar o proceso de fusión dos respectivos 
concellos para conformar unha única unidade 
territorial, o concello de Cerdedo-Cotobade. 

Trátase dun proceso escurantista, feito sen contar 
coa poboación, e respondendo unicamente aos 
intereses electorais e partidistas o PP. 

Para o BNG un proceso destas características 
que careza de proxecto de viabilidade, dun 
mínimo estudo económico que o avale, é unha 
temeridade.

Argumentan os alcalde do PP que a fusión é 
necesaria para aforrar e mellorar os servizos aos 
veciños e veciñas. Dinno porque o Concello resul-
tante pasaría dos 5000 habitantes, co conseguin-
te incremento orzamentario.

Mais as contas non dan en absoluto.  Sen políti-
cas de futuro que axuden a asentar a poboación, 
resulta evidente que o novo concello non tardará 
moitos anos en volver a cair por debaixo dos 
cinco mil habitantes, co que co mesmo orzamen-
to que o actual, terase que facer fronte a un con-
cello moitísmo máis grande (214,5 quilómetros 
cadrados) e manter os servizos actuais. Ou iso ou 
pechalos. Dun xeito ou doutro para os veciños e 
veciñas de Cotobade o panorama é desalentador.

Tal e como se pode apreciar na gráfica, a suma da poboación 
dos dous concellos dá practicamente a mesmo número de 
habitantes  que os que tiña Cotobade a principios dos anos 
80. Co envellecemento da poboación que padecemos non 
tardaremos moito en baixar dos 5000.



14
COTOBADE

No acordo ao que chegaron os alcaldes de Cotoabde e Cerdedo, a casa 
consistorial ficaría en Carballedo. Mais sería o único, perdendo boa parte 
dos servizos cos que agora conta.

Teñamos en conta que, coa fusión, os principais núcleos do novo Concello 
serían Tenorio e Cerdedo, e, en consecuencia, estes acumularían a prática 
totalidade dos servizos.

Resulta evidente que se do que se trata é de “aforrar” o colexio de 
Carballedo, con menos de 100 nenos, non ten sentido e desaparecería 
en beneficio do de Cerdedo.

E o mesmo podemos dicir do centro médico, xa que o lóxico é que se 
Cerdedo conta cun bo núcleo e co PAC de urxencias, a Consellaría de 
Sanidade agrupe nel os servizos que na actualidade están en Carballedo.

Carballedo quedará como como capital do novo Concello, polo nome, si, 
pero sen servizos.

Carballedo, sen servizos

O BNG denunciou en 2015 que o PP 
pretendía disolver o Concello

Onde faremos as 
xestións xudiciais?

Outro tema non menor é onde 
faremos as xestións xudiciais os 
veciños de Cerdedo-Cotobade, xa 
que segundo a actual Lei Orgánica 
do Poder Xudicial só poderá existir 
un xulgado de paz e un rexistro 
civil.

Coa fusión un dos dous existentes 
a día de hoxe ten que desaparecer. 
Polo tanto os veciños e veciñas 
para pedir una Certificación de 
Nacemento, estado civil, defun-
ción, etc.., terán que desprazarse. 
Coa “perfecta” comunicación que 
existe entre Cerdedo e Cotobade, 
é evidente que a calidade dos 
servizos prestados non mellorán 
para os veciños e veciñas do novo 
Concello.

Tamén está en dúbida a perten-
za ao Partido Xudicial, xa que 
na actualidade Cerdedo pertence 
o Partido Xudicial daEstrada, e 
Cotobade ao de Pontevedra. Cal 
será o destino do novo Concello, 
Pontevedra ou A Estrada?

Neste sentido hai dúas alternati-
vas:

1.- Que Cerdedo-Cotobade se 
integre en Pontevedra.

2.- Que Cerdedo-Cotobade se 
integre na Estrada. Neste caso 
as consecuencias para Cotobade 
serían funestas xa que teria-
mos que facer todas as xestións 
Xudiciais na Estrada, ou en Lalín, 
se ao final tal e como pretendía o 
goberno do Estado se fai un único 
partido xudicial para as demarca-
cións de A Estrada e Lalín.

A fusión Cerdedo-
Cotobade lévase cocen-
do tempo no PP. Todo 
comezou coa criación 
da Conca do Lérez, 
entre os concellos de 
Cotobade, Cerdedo e 
Campo Lameiro, da man 
do entón Presidente 
da Deputación, Rafael 
Louzán.

Unha estratexia denun-
ciada no seu día polo 
BNG por non apor-
tar solucións aos gra-
ves problemas que ten 
Cotobade.
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En xuño de 2013 o PP, desde a 
Xunta e a Deputación da Coruña e 
co apoio das maiorías absolutas que 
tiña tamén nos concellos, promove 
a fusión dos concellos de Oza e 
Cesuras. Impuxérona sen participa-
ción da veciñanza, sen contrastar 
parecer coa oposición, sen un estu-
do serio do que esta fusión ía supor 
para as veciñas e veciños e coa frau-
de democrática de facer algo que 
non levaban no programa electoral.
Na actualidade hai un recurso pre-
sentado pola Plataforma veciñal en 
contra da fusión e outros presenta-
dos polos grupos políticos da oposi-
ción, incluído o BNG, que aínda non 
resolveu o Tribunal Constitucional. 
Antes de resolver estes recursos e 
na situación de inseguridade xurídica 
en que se encontra todo o proceso 
non parece moi razoábel empezar 
cunha nova fusión co risco de que 
acabe do mesmo xeito.

O xerme da fusión foi o acordo 
entre os dous antigos Concellos para 
construír unha escola infantil de 0-3 
anos. A escola infantil licitouse 2 
anos despois da fusión e aínda hoxe 

está en obras. Prometeuse tamén 
rehabilitar un vello sanatorio moder-
nista para facer un xeriátrico público 
en Cesuras, soterrar a vía do tren 
que divide en dous o núcleo de 
Oza, ubicar no novo concello unha 
planta de biomasa de ENCE e a 
nova embotelladora da multinacio-
nal Coca-Cola para crear milleiros 
de postos de emprego.... Ningunha 
das promesas se cumpriu. O novo 
Concello segue perdendo habitantes 
ano tras ano, exactamente igual que 
o facían antes de fusionarse.

Non necesitamos ‘premios’ para 
que cada alcalde estrague como 
queira, o que precisamos é que se 
dea resposta ás nosas necesidades. 
Poñamos un exemplo: se Oza e 
Cesuras precisan unha escola infantil 
teremos que construíla se fusionen 
ou non, e se non a precisan non é 
lóxico que se tiren cartos de todos 
nunha obra que vai estar pechada ou 

infrautilizada. O criterio dos premios 
ademais de ser ilóxico é insostíbel, 
porque se se fusionan a metade dos 
concellos do País, imos ‘premiar’ 
á metade dos Concellos? É xusto 

que reciba un 20% máis de cartos 
públicos un concello que outro coa 
mesma poboación só como ‘pre-
mio’?

Dicía Aristóteles que “o todo é máis 
que a suma das súas partes”. A 
fusión de Oza e Cesuras demos-
tra que esta máxima aristotélica na 
ordenación territorial non se cumpre. 
Na xestión municipal o resultado da 
fusión non é máis que a suma dos 
antigos Concellos de Oza dos Ríos 
e Cesuras. Todo segue igual, non hai 
máis nin mellores servizos, non se 
incrementa a poboación senón que 
segue diminuíndo, non hai mellores 
transportes nin maior calidade de 
vida. O único que se multiplicou 
por tres foi o soldo do alcalde do 
Concello fusionado, que conseguiu 
coa fusión cobrar o soldo máximo 
que permite a lei.

Tan claro é que o todo é tan só a 
suma das partes que a harmoni-
zación das ordenanzas fiscais dos 
dous antigos concellos consistiu en 
poñerlles unha grampa: a veciñan-
za de Oza-Cesuras segue pagando 
impostos diferentes segundo viva 
no antigo concello de Oza ou no de 
Cesuras. O mesmo pasa cos servi-
zos, o colexio de Oza dos Ríos ten 
servizo de comedor e mañanceiros, 
o de Cesuras non. O subministro 
de auga en Oza está privatizado 
mentres que nas escasas zonas 
que contan con el en Cesuras é 
o propio Concello quen o xestio-
na. Exactamente igual que antes 
da fusión. 2 concellos, 2 colexios, e 
até fai un mes mesmo 2 secretarios 
municipais. En conclusión: facer ver 
‘que todo cambia para que todo 
sega igual’.

Case 3 anos despois da fusión viven 
mellor ou peor os veciños e veciñas 
do novo concello fusionado? Nada 
cambiou, a fusión supuxo só unha 
operación publicitaria para o Partido 
Popular na Xunta e no Concello. A 
opinión da veciñanza non impor-
tou nin se tivo en conta en ningún 
momento e o goberno segue sendo 
igual de clientelar que era antes de 
que se uniran.

Oza-Cesuras dous anos e medio despois da fusión:
cando o todo é a suma das partes

FUSIÓN DE CONCELLOS

EVOLUCIÓN DA POBOACIÓN DE OZA CESURAS
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