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O BNG esixe unha modificación 
lexislativa que anule a prórroga a ENCE 
O BNG insta ás forzas políticas que veñen de 
aprobar a PNL contra a prórroga de ENCE a 
que non se queden nunha mera declaración 
de intencións e aborden unha modificación 
lexislativa que a anule e a imposibilite.

O Congreso dos Deputados ten capacidade 
lexislativa, lembrou a concelleira de 
urbanismo, Carme da Silva, para que “non 
quede ningunha dúbida” de que se vai anular 
a prórroga concedida a Ence. Pódeo facer 
tramitando unha modificación da Lei de 
Costas algo para o que “non hai que esperar 
a ningún goberno”.

Para o BNG a proposición non de lei 
aprobada no Congreso é unha declaración 
de intencións, polo que agardamos que 
“teña máis percorrido” e que esa maioría 
parlamentar que apoiou esta iniciativa utilíce 
esa mesma maioría para aprobar un cambio 
lexislativo.

Se hai unha maioría non congreso que quere 
con clareza e firmeza como posicionamento 

que se derrogue esta prórroga, ten 
capacidade para facelo.

Neste asunto fai falta, insistiu Carme da Silva, 
un posicionamento “claro e contundente”, 
algo que só se pode conseguir “cando saia 
publicado no BOE, que é onde saen as leis”.

O BNG leva moitos anos “batallando” contra 
a permanencia de Ence na ría e, neste 
sentido, “fiamos todo á mobilización social, 
ao entender que a sociedade pontevedresa 
se opón firme e moi maioritariamente á súa 
continuidade.

A partir de aí, dixo, o Concello utilizará todos 
os mecanismos ao seu alcance -sociais, 
políticos, administrativos e xudiciais- para 
que se derrogue a prórroga.

Porque o BNG vai seguir por terra, mar e aire 
para que Ence saia dunha vez por todas da 
ría de Pontevedra.
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A visita a Pontevedra da Portavoz na-
cional comezou ás 12 da mañá cunha 
reunión na Alcaldía na que participa-
ron ademais a deputada no parlamen-
to Galego, Montse Prado e boa parte 
do goberno municipal. Neste encontro 
a Portavoz Nacional do BNG puxo en 
valor o modelo de cidade desenvol-
vida polo goberno nacionalista que 
lidera Miguel Anxo Fernández Lores, 
“unha referencia nítida non só no país 
senón tamén a nivel internacional polo 
que supón de cambio transformador”.

“Para o Bloque é un orgullo este con-
cello, modelo de capacidade de trans-
formación, de capacidade para poñer 
as institucións ao servizo do pobo e 
de defensa inquebrantábel duns prin-
cipios políticos”, salientou. “Unha re-
ferencia para nós e temos moito que 
recoller desta experiencia municipal, 
peza clave á hora de explicar o que 

ten aportado o nacionalismo a este 
país, para min como portavoz nacio-
nal do BNG é un orgullo que a trans-
formación desta cidade se fixara des-
de un proxecto de país”.

No encontro abordouse o actual mo-
delo de financiamento local que Pon-
tón e Lores coincidiron en tachar de 
“discriminatorio” para os concellos ga-
legos e que, só en 2016, fai perder a 
Pontevedra 3,4 millóns de euros.

Neste sentido, o BNG considera ne-
cesario “superar o marco de discrimi-
nación” que se produce no Estado a 
respecto de Galiza, que en termos de 
financiamento local supón que cada 
galego e galega recibe 50 euros me-
nos que a media estatal dos recur-
sos que chegan da Participación nos 
ingresos do Estado (PIE), -40,85 no 
caso concreto de Pontevedra-.

Ana Pontón, Portavoz Nacional do BNG
“Pontevedra é un claro referente para explicar 
a capacidade transformadora do BNG”
A Portavoz Nacional do BNG, Ana Pontón martivo o pasado 5 de abril unha intensa xornada de actividades en 
Pontevedra, que comezou ás 12 da mañá cunha visita institucional ao Concello e rematou xa á noitiña cunha 
asemblea aberta de Galiza Nova. Entre ambas as dúas actividades, visitou a exposición “Castelao artista” no 
Museo de Pontevedra, tivo un xantar de traballo con membros do Consello Comarcal e realizou unha visita ao 
Salón do Libro Infantil e Xuvenil.

Ana Pontón e Miguel Anxo Fdez. Lores denuncian 
que o Estado discrimina a Galiza no financiamento local

Cada galego e galega 
recibe anualmente
50 euros menos 
que a media estatal
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“Non entendemos como se explica que 
un veciño ou veciña reciba 50 euros 
menos polo mero feito de vivir aquí”, de-
nuncia Pontón. A discriminación é aínda 
máis evidente no caso das cidades, xa 
que un grupo de sete urbes con máis 
de 500.000 habitantes acapara un 33% 
dos 11.341 millóns de euros que o Es-
tado distribúe aos municipios en 2016, 
pese a sumar o 18% da poboación.

Dobre discriminación

Galiza ten o 6,24% da poboación, pero 
os concellos galegos reciben 5,05% dos 
fondos do estado. Esta discriminación 
no financiamento “é dobre”, denuncia 
Pontón, posto que supón recibir menos 
recursos ca media nun territorio onde a 
prestación de servizos é máis custosa 
por causas como a dispersión xeográ-
fica e o envellecemento da poboación.

Preocupar a Feijóo e aos 
gobernos das cidades

“É unha cuestión suficientemente im-
portante para que preocupara e ocupa-
ra a quen goberna, tanto ao señor Fei-
jóo como aos máximos responsables 
políticos das cidades galegas”, indicou 
a portavoz do Bloque. “É importante 
mudar este financiamento que discrimi-
na ás persoas deste país e urxe cambiar 
a situación de privilexio das grandes ci-
dades do Estado”, recalcou.

A pesar deste marco de financiamento 
local, Pontón valorizou a “intelixencia” 
dun concello como Pontevedra “para 
facer unha gran xestión dos recursos 
públicos e con capacidade de xerar ac-
tividade e conseguir ingresos por outras 
vías”

Os concellos nacionalistas, avanzou, 
teñen prevista “unha ofensiva” no seo 
da Fegamp. O BNG tamén buscará o 
consenso no Parlamento para mudar o 
modelo de financiamento local, aínda 
que para superar este marco discrimi-
natorio non chega cun acordo na Cá-
mara galega senón que se dea tamén 
a nivel estatal.

“Estamos cansas de ver como se adop-
tan decisións na que os partidos de 
ámbito estatal teñen un posición en Ga-
liza e xusto a contraria en Madrid. Se 
se asume unha posición política en de-
fensa dos intereses da cidadanía deste 
país hai que mantela tamén no Estado”, 
concluíu.

Unha vez rematada a visita institu-
cional ao Concello de Pontevedra, 
e antes do xantar de traballo con 
membros da Dirección do BNG, 
Ana Pontón visitou á magnífica ex-
posición “Castelao artista” guiada 
polo propio Director do Museo, Car-
los Valle.

Xa pola tarde visitou o Salón do Li-
bro Infantil e Xuvenil, un espazo ver-
dadeiramente máxico onde os máis 
cativos, xunto coa nosa literatura e 
a nosa lingua, son os verdadeiros 
protagonistas.

VISITA AO MUSEO E 
AO SALÓN DO LIBRO

AFORTALAR O NACIONALISMO PARA DAR 
RESPOSTA ÁS NECESIDADES DO PAÍS E DA 
MOCIDADE

A Portavoz Nacional terminou 
a xornada participando nunha 
asemblea aberta de Galiza Nova 
(enmarcada no proceso Adiante), 
que tivo lugar na Casa da Luz, na 
que participaron perto de 40 mo-
zos e mozas.

Neste acto aberto no que se abor-
do a situación actual do país, da 
mocidade e do nacionalismo, 
compre salientar a participación 
dos mozos e mozas (militantes ou 
non de Galiza Nova) que aporta-
ron a súa mirada e as súas ideas 
para mellorar a liña política e o 
funcionamento do BNG.

Concluiuse na necesidade de re-
forzar o nacionalismo como única 
ferramenta eficaz para abordar 
a grave problemática que está a 
sofrer a mocidade (desemprego, 
precariedade, emigración...) e o 
país no seu conxunto (desmante-
lamento da nosa economía, crise 
demográfica, ataques ao noso 
idioma e á nosa cultura, etc.)
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O BNG procura axilizar a transferencia da AP-9 e abaratar a peaxe
O BNG ven de dirixirse a todas as 
forzas políticas galegas e a todos os 
deputados e deputadas elixidas por 
Galiza no Congreso para axilizar a 
transferencia da AP-9, como ben de 
reclamar o Parlamento autonómico 
a través dunha lei aprobada por 
unanimidade a proposta do Bloque.

Pero ese texto lexislativo pode tardar até 
catro anos en ser debatido na Cámara 
baixa polo procedemento ordinario, 
que pode reducirse a tres meses se 
un grupo parlamentario asume como 
propia esa demanda e a presenta para 
o seu debate e aprobación en forma de 
proposición de lei.

“Esa transferencia sería o primeiro paso 
para acabar coas abusivas peaxes 
que converten a AP-9 nun artigo de 
luxo para a maioría dos galegos e 
galegas, que non poden agardar tres 
o catro anos ao debate e aprobación 
no Congreso da transferencia que 
pedimos no Parlamento”, explica a 
portavoz nacional, Ana Pontón.

Para conseguila o máis pronto 
posible o BNG remitíu unha carta a 
todos os responsables das forzas 
políticas, incluído Feijoo, así como a 
todos os deputados e as deputadas 
electas por Galiza, “para que asuman 
colectivamente a defensa desta 
transferencia no Congreso e conseguir 
que se debata neste período de 
sesións.

Esta proposta permitiría igualmente 
“certificar” a coherencia co voto xa 
expresado na Cámara do Hórreo. 
“Confiamos que non volvamos ver a 
vergoña de que iniciativas aprobas 
polo Parlamento galego logo son 
votadas en contra por forzas estatais”, 
expresou a dirixente nacionalista.

Como argumentos para esta urxencia, 
Pontón cita os 300.000 euros diarios 
que se deixan os usuarios da AP-
9, ou os 2.400 millóns de euros que 
leva ingresados Audasa e que terían 
permitido, por exemplo, ter unha rede 
de cercanías en funcionamento. 

“Esperamos que todas as forzas 
políticas estean á altura e que os 
intereses dos galegos e das galegas 
pesen sobre calquera estratexia de 
partido, porque non se entende que 
paguemos as peaxes máis caras 
soportando salarios máis baixos. É 
hora de acabar con esta estafa e non 
de cruzarnos de brazos a esperar”, 
argumentou a tamén deputada. O 
BNG considera ademais que é un 
momento idóneo para debater esta 
demanda “porque non hai maiorías 
absolutas de bloqueo” en Madrid.

PARLAMENTO GALEGO

O deputado do BNG, Daniel Rodas, 
demandou responsabilidades á Direc-
tora Xeral de Desenvolvemento Pes-
queiro pola súa incapacidade á hora de 
determinar a causa da mortaldade da 
ameixa babosa e o berberecho e a falta 
de medidas e prazos para a mellora da 
calidade da auga e a recuperación do 
marisqueo.

Rodas sinalou que nestas últimas cam-
pañas as capturas de ameixa babo-
sa pasaron de 38.566 quilos (2012) a 
4.878 quilos (2015),  e o berberecho 
de 167.694 quilos (2012) a unicamente 
41 quilos o pasado ano, uns datos que 
poñen en evidencia os estragos causa-
dos pola Marteilia e o Perkinsus e que 

supoñen un verdadeiro drama para os 
ingresos do colectivo de mariscadoras. 

Esta situación fai cuestionar o actual 
modelo de seguimento e investigación 
das enfermidades que afectan aos mo-
luscos, por parte da Consellaría do Mar, 
sen competencias oceanográficas e 
cos principais centros de investigación 
IEO, IIM) dependentes de Madrid.

Outro dos dramas é a incapacidade 
de producir semente propia. Se ben a 
Consellaría desenvolve un subproxecto 
no IGAFA para producir semente en mi-
nicriadeiros, este se encontra baixo mí-
nimos ao carecer de persoal, ao tempo 
que mantén abandonados os minicria-
deiros de Camariñas e do Vicedo.

Dende a aparición da Marteilia (2012), 
nada se ten avanzado no control  do 
movemento dos bivalvos. Seguen che-
gando semente de Tinamenor, de Italia, 
de Francia, de Turquía,... sen que  se 
incrementasen as medidas para garan-
tir a inmersión nas nosas augas, nin se 
mellorasen as medidas de control no 
desprazamento entre distintas zonas 

para impedir a chegada ou propaga-
ción destas enfermidades a outras rías.

Os datos da lonxa de Campelo son 
demoledores, pasando de facturar 
731.000 euros (2012) a 334.000 euros 
(2015) e desmonta a propaganda de in-
cremento de ingresos.

O BNG reclámalle á Xunta:

• Medidas contra a mortandade da 
ameixa e o berberecho 

• Un seguro que garanta as produ-
ción marisqueiras 

• Protocolos claros e rigurosos para 
o seguimento das enfermidades

• Unha maior coordinación entre os 
centros de investigación

• Dotación de persoal cualificado 
para os proxectos de produción 
de semente

• Axudas aos mariscadores e ma-
riscadoras por perdas por causas 
naturais ou peches administrati-
vos.

O BNG reclama medidas para as mariscadoras da ría de Pontevedra
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O Concello de Pontevedra ven de 
iniciar distintas obras de pavimentación 
e mellora dos espazos públicos en 
varias prazas e rúas da cidade, así 
como de espazos de lecer de grande 
concurrencia de público aproveitando 
a chegada da primavera e o tempo 
seco. Estase a pavimentar a praza 
de Europa, o parque das Camelias e 
tamén a ampliar o carril-bici da praia 
fluvial para entroncalo coa pasarela 
peonil de madeira da senda do Lérez.

O concelleiro de Medio Ambiente 
Urbano, Luís Bará explicou que se 
están a facer traballos de mantemento 
na praza de Europa de Monte 
Porreiro coa mellora de pavimento, 
recollida de augas pluviais e pequenas 
obras de accesibilidade que precisaba 
este punto de encontro do barrio.

Tamén se iniciaron os traballos de 
pavimentación das sendas peonís 
do parque das Camelias, ao carón 
da rúa Gaiteiro Ricardo Portela. Cun 
orzamento de 19.605,29 euros.

E están previstas distintas 
pavimentacións no ámbito de Xofre 
de Tenorio, porque o firme xa esgotou 
a súa vida útil. Cun orzamento de 
49.897,66 euros está prevista a 
pavimentación da rúa do Ouro, Xan 

Guillermo, Campo do Boi, Cornelis de 
Holanda e Pilar Bértola.

Sobre a senda do Lérez, o Concello 
está a ampliar a zona de tránsito peonil 
e ciclista até a pasarela de madeira da 
avenida de Bos Aires na que arranca 
a senda do Lérez. Estes traballos 
enmárcanse dentro da mellora que 
se realizou nestes últimos meses no 
paseo do río até a praia fluvial.

Aproveitando os sobrantes próximos á 
ponte de Monte Porreiro, continuarase 
a senda peonil e ciclista, ampliando 
a beirarrúa até chegar á pasarela de 
madeira. Esta está na actualidade 
pechada ao tránsito peonil porque se 

atopa afundida e en mal estado, pero 
está prevista a súa reposición con 
estes traballos.

O orzamento desta actuación é de 
40.986,40 euros, dos cales 7.875 son 
de reparación da pasarela de madeira.

Sobre as obras da rúa dos Campos, 
o concelleiro anunciou que poderán 
estar rematadas a finais de mes ou 
a primeiros de maio, xa que están 
rematando a pavimentación da calzada 
e as beirarrúas, e queda pendente a 
execución dun tramo de senda peonil 
entre a antiga escola de Os Campos 
até a rúa Santa Margarida.

Comezan distintas pavimentacións de espazos públicos 
e a ampliación do paseo do río até a senda do Lérez

O concelleiro Luís Bará tamén quixo 
facer balance da nova mobilidade da 
praza de Barcelos. Segundo explicou, 

as primeiras valoracións da Policía 
Local o descenso de tráfico na praza 
puido ser dun 60%, aínda que esta 
cifra irase concretando nas vindeiras 
semanas.

O que si se constata é un perfecto 
funcionamento do tráfico na zona, 
tanto na praza como nas perimetrais.
Ademais, tamén se está en 
conversas coa comunidade escolar 
-fundamentalmente- para consensuar 

as melloras que se introducirán na 
praza nos vindeiros anos. O que será 
inminente será a ampliación do parque 
infantil e do equipamento deportivo. De 
feito, este venres, ás 18.00 horas está 
prevista unha exhibición de xinmnasia 
rítmica do Club Treboada. O Concello 
pretende de encher de actividade este 
novo espazo peonil.

PONTEVEDRA

Nova Praza de Barcelos
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Investimentos nas parroquias: 
o Modelo Pontevedra no rural pontevedrés

PONTEVEDRA

Consello Parroquial de Lourizán
O noso compañeiro Demetrio Gómez presentou 
os investimentos previstos por máis de 550.000€ 
na parroquia de Lourizán na última reunión do 
Consello onde teñen voz os distintos colectivos 
veciñais e sociais da zona.

As actuacións anunciadas son as seguintes:

•  Obras de seguranza viaria e acondiciona-
mento na contorna do colexio dos Praceres, 
que inclúen a instalación de nova iluminación, 
medidas de calmado de tráfico e a reforma de 
rúa diante dos bares da zona

• Acondicionamento da Praza dos Praceres

• Mellora e acondicionamento da zona da Car-
balleira

• Actuacións específicas para mellorar a segu-
ranza viaria na contorna do colexio da Car-
balleira

• Mellora da accesibilidade e acondicionamen-
to da zona do Cabo

• Acondicionamento da zona de Agrovello: re-
paración de quenllas, novo asfaltado, pintura, 
sinalización e medidas de calmado de tráfico

•  Construción de novos nichos no cemiterio

O consello parroquial aportou suxestións “sempre 
construtivas” feitas polos representantes da veci-
ñanza.

Neste foro tratouse tamén o acordo do Pleno mu-
nicipal polo que o Concello se comprometeu a 
buscar terreos axeitados para a construción dun 
novo campo de fútbol que substitúa o derrubado 
por ENCE nos Praceres.

O Concello ten previsto construír neste mandato 
unha rede municipal de campos de fútbol de herba 
sintética no que podería ter cabida esta instalación 
deportiva. Demetrio Gómez deixou enriba da mesa 
a necesidade de contar coa colaboración dos ve-
ciños para atopar os terrenos e eles tomaron nota.

O CEIP A Carballeira de Lourizán disporá, a partir do próximo cur-
so 2016-17, de servizo de comedor. Dase así un novo paso cara 
a facilitar a conciliación da vida familiar e laboral das nais e pais do 
alumnado do centro. Un camiño que comezou no actual curso coa 
incorporación do Plan Madruga.

O servizo de comedor estará xestionado pola FANPA-Pontevedra 
nos mesmos termos que o resto da rede de comedores escolares 
dos centros educativos públicos do municipio. A incorporación do 
servizo é unha demanda da propia comunidade educativa, avalada 
cunha enquisa feita pola ANPA do centro.

A experiencia amosa que o servizo de comedor escolar non só fai 
máis doada a conciliación familiar-laboral, senón que axuda a afor-
talar e mesmo incrementar a matrícula do centro, según explica o 
presidente da FANPA, Roxelio Carballo, poñendo como exemplo o 
CEIP de Campañó, que este ano oferta por vez primeira o servizo 
de comedor e con esta expectativa incrementou un 30% a súa 
matrícula.

Este é un dos obxectivos que se busca especificamente en Louri-
zán, onde a escola pública ten a forte competencia do centro pri-
vado relixioso dos Praceres. Dos 21 centros educativos públicos 
que hai na cidade, hoxe son 16 os que teñen servizo de comedor 
e pasarán a ser 17 no mes de setembro.

O Concello iniciou as obras de arranxo da pista que vai dende Sa-
barís até Ferreiros, que suporá un investimento de 241.000 euros. 
A veciñanza coñeceu a nova por boca da concelleira Pilar Come-
saña na última reunión do Consello parroquial de Campañó, do 
que forman parte a comunidade de montes, a asociación veciñal 
Santo Paio, a asociación Cultural, a asociación deportiva xuvenil 
de Campañó e a ANPA do colexio da parroquia.

A concelleira anuncioulles o compromiso do Concello de facer a 
remodelación da praza de Ferreiros neste mesmo ano. Ademais 
de outras actuacións de mellora na parroquia a longo do 2016 
como: a recuperación e acondicionamento da senda que vai den-
de Barragáns a Casal do Mendo, a limpeza de varias fontes e o 
bacheado da parroquia.

Os representantes veciñais e sociais presentes no Consello parro-
quial de Campañó aproveitaron a xuntanza para facer suxestións 
co fin de mellorar entre todos a parroquia.

A concelleira delegada de Campañó agrade a “boa disposición” a 
axudar dos veciños e veciñas e atención que lle prestan sempre 
que vai a propor ou anunciar proxectos ou actuacións.

Comedor no CEP da Carballeira

Campañó: conexión de Sabarís-Ferreiros
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Pontevedra oponse á normativa anti-lombos que aprobou 
a oposición municipal no pleno de febreiro, impulsado polo 
Partido Popular e seguida polos grupos minoritarios: PSOE, 
Marea e Cidadáns. Veciños de Salcedo, Lérez, Santa María 
de Xeve e agora a Federación de veciños Castelao, xa amo-
saron a súa oposición a esta modificación da ordenanza de 
circulación que sacaron adiante todos os grupos da oposi-
ción, en contra do modelo de cidade que está a impulsar 
o Goberno Local e que tan bos resultados está a dar para 
Pontevedra.

A veciñanza de Salcedo celebrou o pasado 31 de marzo 
unha xuntanza do Consello parroquial a petición da asocia-
ción Héroes do Campo da Porta, na que participou o con-
celleiro coordinador do rural, Demetrio Gómez, que acudiu a 

explicar a modificación realizada e 
as implicacións que suporá para 
a fisonomía da cidade, para a 
seguranza viaria, e para a vida 
dos pontevedreses.

O Consello parroquial de Salcedo 
concluíu que os reductores de 
velocidade son imprescindibles 
nas zonas escolares e en espa-
zos cunha elevada concentración 
de persoas como os centros cul-
turais, deportivos, relixiosos… ou 
espazos dunha elevada concen-
tración de vivendas.

Os veciños de Lérez tamén mantiveron unha reunión coa 
concelleira delegada da parroquia, Pilar Comesaña o pasa-
do día 6 en termos similares aos de Salcedo. Co agravante 
de que no caso de 
Lérez, e aplican-
do a modificación 
da ordenanza que 
sacaron adiante os 
grupos da oposi-
ción municipal, 
sería preciso elimi-
nar o paso sobre-
elevado instalado 
diante do centro de 
saúde, así como 
renunciar a outros 
solicitados polos 
veciños na contor-
na do colexio ou na rúa da Torre, que están pendentes de 
instalar. Tamén se vería afectada a rúa da Gándara que ten 
reductores de velocidade xa que se trata do Camiño de 
Santiago.

Tamen se sumou a estes veciños os de Santa María de 
Xeve que fixeron unha recollida de sinaturas o pasado mes 
de marzo para solicitar da Deputación a instalación de lom-
bos na estrada provincial EP0018, que une a parroquia cos 
Milagros de Amil. Piden que se mellore a estrada e se adop-
ten medidas de calmado de tráfico porque é unha das vías 

máis poboadas da parroquia, e polo que transitan moitos 
peregrinos que acoden aos Milagros de Amil, no concello 
de Moraña.

A Federación de Veciños Castelao tamén amosou ao 
Goberno a súa oposición a que se modifique a ordenanza 
municipal de circulación no senso de eliminar os lombos no 
ámbito urbano, e tamén no 
rural ao non cumprir os requi-
sitos da normativa de Fomento 
que será a que se implantará. 
A Federación ten intención de 
facer unha alegación a esta 
modificación.

Os motivos da oposición veci-
ñal a esta modificación da 
norma está claramente expos-
ta pola alegación que presen-
tou o arquitecto Xesús Fole, 
un dos pais do modelo urbano 
da cidade, que asegura que a 
aplicación da ordenaza suporá 
unha desfeita económica e administrativa porque trasladará 
os criterios de construción de Fomento ás vías urbanas.

Esta traslación implicará situacións como:

• A distancia entre reductores ten que pasar de 50 metros 
a 200 metros

• Tamén prohibe a instalación destes reductores nas rúas 
da rede viaria provincial

• Tampouco se poderán poñer nos primeiros 50 metros 
da rúa

• Nin en rúas de menos de 200 metros

• Nin en rúas con pendentes superiores ao 5%

• Só se poderán pór en rúas con máis de dous carrís de 
circulación

• Non se poderán pór en rúas con máis de 5.000 vehícu-
los diarios

• Os reductores da nova norma terán unha meseta de 4 
metros (cando no modelo de Pontevedra algúns teñen 
máis a petición dos autobuses)

• A pendente da rampa de entrada e saída do paso sobre-
elevado terá que ser dun 10%, cando na actualidade os 
técnicos municipais as proxectan dun 6%.

Ademais, a tramitación da modificación da ordenanza de cir-
culación foi moi deficiente. Foi aprobada por urxencia, cando 
na Deputación provincial que ten unha regulación para este 
tipo de reductores de velocidade, a tramitación durou dous 
anos. Esta modificación non dispón de todos os informes 
recomendados nin son todos favorables, ademais de non 
dispor unha cuantificación económica do que poderá supor 
levantar todos os o lombos instalados até o de agora en todo 
o concello.

Os colectivos veciñais co modelo de cidade: 
reivindican os lombos para mellorar a seguranza e a accesibilidade

O colexio de Cabanas, en Salcedo, onde os 
lombos crean un entorno seguro

Os lombos crean seguranza e posibilitan a 
accesibilidade en toda a cidade

Coa nova normativa o colexio de Lérez  
non poderá ter lombos que melloren a 
seguranza, tal e como solitou a veciñanza
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Actividade frenética na promoción da cidade

Sétima Feira ábrese á 
arquitectura o 9 de abril
A arquitectura súmase á Sétima Feira, que neste 
mes de abril chega a súa terceira edición.

O primeiro andar do Mercado de Abastos acollerá o 
sábado 9 de abril, entre ás 11.00 e as 15.00 horas, 
Sétima Feira con propostas de téxtil, ilustración, 
decoración, vintage e música e con cabida para a 
gastronomía, xa que o seu espazo-gastro volverá a 
estar ocupado polas pulpeiras.

Unha das princiais novidades vai estar nas activida-
des infantís, desta volta con obradoiros adicados á 
maxia do universo Gaudí e co arquitecto ponteve-
drés Enrique Gil intervindo para crear arquitectura 
efémera.

Das 38 ás solicitudes recibidas para participar nes-
ta edición escolléronse as 15 que mellor represen-
tan o espíritu deste evento, sendo a meirande parte 
delas de Pontevedra. Unha vez máis comercio local 
e a creación emerxente irán da man para amosar o 
potencial creativo da nosa cidade.

Sétima Feira non remata nesta sesión, senón que xa 
se están a recibir solicitudes para a edición de maio 
tanto a través da páxina web como directamente 
na Oficina de Sétima Feira. Mesmo  se poden facer 
suxestións no setimafeira@pontevedra.gal

PONTEVEDRRA

A Concellaría de Promoción Económica e da Cidade que dirixe a nosa compañeira Anabel Gulías ten en marcha varios pro-
gramas e estes días podemos participar nalgunha das súas actividades orientadas a pór de manifesto que en Pontevedra 
hai unha tremenda forza creadora con capacidade para converter o noso concello nun referente internacional.

Este xoves día 7 “Espazo Creactivo” abriu as súas portas a todos 
aqueles que desexaron participar na convocatoria destinada á huma-
nización, dotación de contidos e melloras do edificio municipal sito na 
Rúa Santa Clara.

Espazo CreActivo é unha iniciativa proposta dende Concellería de 
Promoción da Cidade en colaboración coa Vicerreitoría do Campus 
de Pontevedra para recoller ideas que enriquezan os participantes e 
o tecido emprendedor da propia cidade.

Este espazo, que foi durante anos un dos puntos administrativos do 
Concello de Pontevedra, é unha oportunidade a día de hoxe para a 
participación na definición do seu uso, estética e melloras dos vindei-
ros anos.

Nas últimas semanas foron xa numerosas as visitas ao edificio, po-
sibilidade aberta polo Concello para que os interesados puidesen 
adaptar os seu proxectos ao espazo, pero tamén para inspirar o en-
foque das súas propostas.

Algunhas delas foron xa presentadas no site do Concello, a medio 
dunha presentación xeral da idea, xa que o seu desenvolvemento de 
cará á implementación corresponderá a unha fase posterior da con-
vocatoria. Os participantes, deberán identificar a todos os membros 
do equipo, presentar a súa proposta e a xustificación da mesma, 
sendo posíbel tanto a aportación individual como en grupo.

As ideas participantes na convocatoria serán valoradas por un xurado 
independente.

A selección destas irá en función da súa orixinalidade e da súa viabili-
dade técnica. Os proxectos gañadores optarán a posibilidade de im-
plantar as súas ideas e recibirán unha dotación económica de 500€.

Xornada de Portas abertas 
no Espazo Creactivo

As persoas interesadas en facerse cun negocio cos días 
contados pola xubilación do dono teñen unha oportunida-
de no Plan Repensa.

Emprendedores con interese en darlle continuidade a un 
proxecto empresarial con camiño percorrido e potencial 
viabilidade e cos días contados por xubilación ou inmi-
nente cese de actividade tiveron unha cita o 5 de abril na 
Casa da Luz. Ao abeiro do Plan Repensa recibirán infor-
mación sobre o acompañamento profesional que pode-
rían ter se asumen o reto de facerse cun negocio a piques 
de pechar.

Após dos emprendedores tocoulles a súa quenda aos 
empresarios en disposición de transmitir os seus nego-
cios a novos propietarios. A súa cita, tamén na Casa da 
Luz, foi o xoves 7 de abril. Nesa reunión coñeceron os pa-
sos que terían que dar para facer o traspaso de actividade 
e igual que os emprendedores terían un acompañamento 
profesional.

Uns e outros -e tamén os titulados universitarios e de 
Formación Profesional interesados en crear un negocio 
como saída profesional- tiveron aínda unha outra cita na 
xuntanza de posta en común co fin de avaliar posíbeis 
colaboracións o 17 de marzo.

Plan Repensa

mailto:setimafeira@pontevedra.gal
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Cando se cumpriu un mes da posta en funcionamento da nova Sede 
Electrónica do Concello de Pontevedra (http:// sede.pontevedral.gal) 
o noso compañeiro Vicente García Legísima, concelleiro de réxime 
interior aportou algunhas cifras que serven para comprobar que se 
van cumprindo os obxectivos: o goberno municipal dá achegado a 
administración ás veciñas e veciños de Pontevedra e optimízanse 
os recursos.Este primeiro mes da sede electrónica municipal oferé-
cenos un balance de 6.265 sesións rexistradas de 3.420 usuarios, 
isto é unha media de, aproximadamente, 1’80 sesións por persoa 
usuaria que nos dá unha idea de usuarios expertos que entran no 
web e realizan a súa xestión.

“Malia o pouco tempo en marcha, a sede xa se amosou como unha 
boa ferramenta para que as veciñas e os veciños de Pontevedra poi-
dan seguir os seus expedientes, apresentar solicitudes ante o Con-
cello, suxestións, o calquera outro tipo trámite dende un ordenador 
e no momento que queiran, sen ter que depender dos horarios das 
dependencias municipais” afirmou García Legísima.

De feito, a maioría das solicitudes de trámite fixéronse fóra do horario 
de abertura do Rexistro Municipal. As páxinas máis visitadas neste 
mes foron:

• Emprego público: 3.352 sesións

• Procesos selectivos (emprego público): 2.640 sesións

• Perfil do contratante: 2.110 sesións

• Taboleiro: 1.227 sesións

• Oferta de emprego público: 1.183 sesións

Estas cifras reflicten, entre outras cousas, que a veciñanza de Pon-
tevedra ten unha preocupación elevada polos probleamas derivados 
da inseguridade laboral e da malchamada crise na que estamos ins-
taladas.

A grande maioría das entradas foron dende a páxina municipal pon-
tevedra.gal con 5.446 sesións distintas (2.929 usuarios) mentres que 
503 entradas foron directamente na sede electrónica sede.ponteve-
dra.gal (258 usuarios), probábelmente pola sinxeleza para lembrar o 
enderezo electrónico do Concello. Na área privada da sede electró-
nica do Concello contabilizáronse 510 visitas distintas e presentáron-
se 26 solicitudes de diversa índole, dende órdenes bancarias (de 
anulación e domiciliación), solicitudes xerais, solicitudes de copias 
de licenzas, altas de uso de contrasinal para a sede, solicitudes de 
certificados ou peticións como arranxos de sumidoiros na avenida 
de Vigo, poda de árbores na rúa Portugal ou instalación de lombos.

Os nosos compañeiros do Concello queren lembrar que todas as 
persoas interesadas en facer algunha xestión a través do web deben 
solicitar o seu contrasinal privado no Rexistro Municipal do Concello 
ou usar o DNI electrónico ou un certificado dixital.

Miles de visitas 
na sede electrónica municipal Nin fenda dixital 

nin esquecemento

A Concellaría de No-
vas Tecnoloxías pon 
en marcha o pro-
grama “Memoria en 
rede” para conectar 
ás persoas maiores 
coas novas tecno-
loxías e mais para 
valorizar o que saben.

O programa enlaza 
con varias das liñas 
que ten marcadas o 
goberno do BNG de 
Pontevedra pois pro-
ponse tanto a esten-
sión e dinamización 
das tecnoloxías como 
a recuperación da memoria de nós e a loita con-
tra a globalización e, por suposto, desenvolver 
nos centros sociais do rural un programa de ac-
tividades de altísima calidade e absolutamente 
punteiro no seu deseño.

“Memoria en rede” é un proxecto que nace coa 
idea de conectar dous mundos: dunha banda 
as novas tecnoloxías como eixo central e fío 
condutor e, por outra, a recuperación da me-
moria no seu senso máis amplo: historias, len-
das, vivencias, vidas...

Este proxecto, que comezará en Mourente, é 
un modelo que se vai estender polo  resto das 
parroquias e mesmo tamén a centros sociais 
urbanos.

Durante as vijndeiras 10 semanas, as persoas 
maiores, os nosos vellos e vellas de Mourente, 
aprenderán o manexo básico dun ordenador, a 
desenvolverse cun procesador de textos, cun 
escáner e cunha gravadora. E xa cando se 
atopen preparadas e preparados nestas com-
petencias, poderán comezar a compartir con 
todas e todos nós o que desexen contarnos 
utilizando as Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación (TIC’s), quer a través de fotogra-
fías das que dispoñan que seguro han ter unha 
historia detrás quer contándonos tradicións dos 
seus lugares de procedencia, lendas... o que 
elas desexaren.

Estes contidos serán pendurados no enderezo 
http://memoriaenrede.pontevedra.gal onde to-
das e todos poderemos gozar deles.

A concellaría de Novas Tecnoloxías 
xunta persoas maiores, memoria e TIC’S

sede.pontevedral.gal
recursos.Este
pontevedra.gal
pontevedra.gal
sede.pontevedra.gal
sede.pontevedra.gal
http://memoriaenrede.pontevedra.gal
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O Concello de Pontevedra está 
empeñado na dotación dunha rede de 
campos de fútbol que permitan a todas 
as persoas que actualmente usan as 
instalacións da Xunqueira practicar 
o seu deporte en moito mellores 
condicións.

Esta nova rede de campos de 
fútbol, que conta co apoio total da 
Deputación, deu pasos importantes coa 
contratación do recoñecido despacho 
de arquitectura Santos-Mera para que 
asuman a mellora arquitectónica dos 
campos de herba sintética que se 
quere habilitar no rural.

Anxos Riveiro explicou que a pretensión 
é que os novos campos de herba 
sintética cumpran todos os cánones 

propios deste tipo de instalación e 
achegarlle, tamén, a perspectiva 
da arquitectura para facer deles 
instalacións senlleiras en todo o país.

Santos-Mera é un despacho de 
arquitectura que xa ten colaborado 
noutros proxectos do Concello de 
Pontevedra con excelentes resultados. 

Deles son os deseños arquitectónicos 
do Local Social do Gorgullón e tamén a 
Casa Verde de Salcedo.

Deles tamén é a reforma da Audiencia 
provincial ou o Centro de día de 
Alzheimer na cidade da man doutras 
administracións.

Os arquitectos fixeron a primeira 
aproximación ao traballo que van 
realizar nunha xuntanza coas entidades 
que forman os consellos parroquias de 
Cerponzóns e Xeve no terreo mesmo 
onde se construirán os novos campos. 
A esta xuntanza acudiron o Alcalde e 
a Concelleira de Deportes xunto a Pilar 
Comesaña e Demetrio Gómez.

A concellaría de deportes apreta o acelerador
Estes días, a Concellaría de Deportes, dirixida pola nosa compañeira Anxos Riveiro, xerou varias noticias que traen a 
primeiro plano o traballo duro e calado que se leva feito cando aínda non vai un ano de mandato.

Facemos a seguir un repaso polos resultados máis importantes desta área do goberno.

Rede de campos de fútbol das parroquias

Eventos deportivos e 
dinamización do Concello
Por outra parte, a Concellaría de 
Deportes cumpre un papel moi 
importante na programación de eventos 
que dinamizan Pontevedra do ponto 
de vista social e económico, un traballo 
que implica moita complexidade tanto 
pola dificuldade intrínseca de mover 
tantas persoas que fan deporte como 
pola necesidade de se coordenar con 
outras concellarías (cultura, festas e, 
nomeadamente, promoción da cidade) 
no obxectivo de ter Pontevedra con 
actividade económica continua.

“No Concello priorizamos as 
actividades que aproveitan a 
configuración de Pontevedra para 
realizar deporte e promocionar o 
concello. Por ese motivo escollemos 
aquelas probas de máis alto nível que 
traen moita xente aos nosos hoteis: 
preferimos un campeonato infantil con 
moitas famílias que pagar millonadas 

por un único partido espectáculo”, 
explica a nosa compañeira Anxos 
Riveiro.

Nesa liña, o Concello e o Club Aromon 
colaboraron para gozarmos estes 
días do Campionato de España de 
Orientación con máis de 3000 persoas 
inscritas nas diferentes modalidades.

Tamén entre o 28 de o 29 de xuño vai 
celebrarase no Lérez o Campionato 
Europeo de Piragüísmo Marathon con 
máis de 700 deportistas de 23 países 
xa inscritas e inscritos.

Cómpre subliñar a importancia 
do evento tanto polo que ten de 
visibilización da fortaleza dun deporte 
-o piragüismo- de grande arraigo e 
éxitos no concello e polo que ten 
de inxección para a economía local. 
Neste senso dende a Concellería de 
Deportes mantivéronse reunións cos 
clubs de piragüismo de Pontevedra 
para pedirlles colaboración: que 
formen parte do voluntariado da proba 

(dende os máis cativos até os pais), 
ou que elaboren o axuden a elaborar 
unha programación de actos paralelos 
á proba que sirva para que as persoas 
coñezan o deporte do piragüismo.
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A Xunqueira I é o primeiro campo 
de herba sintética con que contou 
a cidade, mais xa esgotou a súa 
vida útil polo que se optou por 
sacar a contratación o proxecto de 
renovación da superficie de xogo.

A obra saíu a contratación (cun 
presuposto de 363.233,01€, 
un prazo de execución de dous 

meses e un período de garantía dun ano) agora porque se 
fai coa previsión de que o campo renovado poda estar en 
uso na próxima tempada. Hai que ter en conta que esta é 
a segunda instalación municipal cun uso máis elevado xa 
que pola Xunqueira pasan 30.000 persoas cada semana, 
nomeadamente crianzas. Este dato ultrapasa calquera 
frecuencia de uso prevista nos máis esixentes manuais de 
enxeñaría.

Para solventar as deficiencias detectadas elaborouse un 
proxecto que comeza por retirar a capa de céspede artificial 
para regularizar, compactar, reparar as zonas danadas e 
eliminar posíbeis irregularidades nas pendentes.

A seguir construirase unha beirarrúa perimetral e executarase 
unha nova quenlla con novas arquetas coa fin de mellorar a 
drenaxe do campo e os labores de mantemento.

Unha vez regularizado o firme, é cando se pode proceder 
á instalación do céspede artificial, que neste caso vai ser 
de última xeración e xa testado en laboratorio consonte as 
criterios FIFA Qualite.

O proxecto de enxeñaría completouse coa aportación dos 
técnicos de deportes do concello, polo que na obra tamén se 
inclúen a marcaxe dun campo de fútbol-11 e dous de fútbol-7, 
unha nova varanda perimetral e novas porterías e bandeiras de 
corner.

Novo pavillón 
de deportes na Parda
Tamén a Concellaría de Deportes está a 
traballar coa prioridade da construción dun 
novo pavillón deportivo na zona da Parda.

Con esta base por diante Anxos Riveiro, 
mantivo unha reunión con técnicos munici-
pais e os arquitectos do estudio Rodríguez-
Pintos aos que se lles encargou un ante-
proxecto que serva para definir os traballos 
posteriores.

Eles terán que abordar as necesidades de 
deseño da instalación e de reordenación da 
parcela de 33.000 metros cadrados reser-
vada no seu día na zona leste da cidade 
para a instalación dun macro complexo de-
portivo que non se puido levar a bo fin polo 
empecinamento da Xunta do PP en impor 
unhas condicións imposíbeis.

Xa que logo, achámonos agora nunha pri-
meira fase na que se priorizará a constru-
ción dun pavillón que permita a práctica da 
ximnasia, o deseño da accesibilidade, o 
fluxo de circulación coa contorna e tamén 
un aparcamento que dea servizo tanto ao 
pavillón como a esta zona da cidade.

A respecto do futuro pavillón, el vai ter un 
aforo de 1.500 a 2.000 espectadores para 
acoller competicións ximnásticas e cam-
pionatos e eventos doutras disciplinas de-
portivas. Obviamente, tamén atenderá as 
necesidades dos clubs da cidade.

As piscinas de Campo Longo
A Concellaría de Deportes está a traballar cos Servizos 
técnicos e xurídicos do Concello de Pontevedra no prego 
que sairá a concurso público para a reforma do complexo 
deportivo das Piscinas de Campolongo. Anxos Riveiro 
manifestou em repetidas ocasións que o obxectivo do seu 
departamento é poder convocar unha reunión da Xunta 
reitora do Instituto Municipal de Deportes para primeiros de 
abril na que presentar estes pregos.

As Piscinas de Campolongo son a instalación municipal 
con maior número de usuarios da cidade, e se achan nun 
estado que revela a súa antiguidade, polo que xa se intentou 
abordar a súa reforma sen éxito noutras ocasións, mesmo 
por non se presentar ofertas para os traballos.

O prego para a contratación das obras ten que ser 
redactado ex novo dado que a situación xurídica é 
totalmente distinta á anterior, aínda que si se pode aproveitar 
algunha documentación de carácter técnica específica. 
Hai que ter en conta que a dificuldade do proceso ten os 
servizos municipais ocupados a pleno rendemento, polo 
que a concelleira prefire non arriscar anunciando un prazo 
demasiado preciso.

Campo de fútbol da Xunqueira I
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“O ‘Ajuntament’ de Valencia sumarase 
á Rede de Cidades Amigas da Infan-
cia, que agrupa as urbes, tanto vilas 
como cidades, que adoptan medidas 
para garantir as necesidades dos ne-
nos e nenas, que son considerados 
como parámetro das necesidades do 
conxunto da cidadanía”, este anuncio 
foi realizado polo concelleiro delegado 
de Mobilidde Sustentábel de Valencia, 
Giuseppe Grezzi, tras coñecer da man 
do vicepresidente provincial, César 
Mosquera, a filosofía que rexe esta ini-
ciativa, baseada nas investigacións de 
Francesco Tonucci.

Durante o percorrido, Mosquera expli-
cou o modelo de pacificación do trá-
fico previsto para toda a provincia de 
Pontevedra e que parte da experiencia 
xa implementada en Pontevedra cida-
de, enfatizando que foi un modelo pre-
miado e galardoado internacionalmen-
te “pola súa política de recuperación 
do espazo público de calidade”. Sina-
lou ademais que “Valencia persegue 
o mesmo fin, o de crear unha cidade 
cómoda, amable, segura e accesible” 
polo que animou ao representante 
municipal a sumarse ao proxecto de 
Cidade Amiga da Infancia .

“O noso obxectivo foi conseguir un 
medio ambiente urbano san para a es-
pecie humana, que é a que habita as 
cidades” manifestou o vicepresidente, 
que tamén afirmou que “unha cidade 
sa e segura para os nenos tamén é se-

gura para os adultos”. César Mosque-
ra salientou que as cifras de sinistros 
ocasionadas por vehículos que circu-
lan polas rúas e a percepción de peri-
go que xera o tráfico nas cidades hoxe 
en día é “enorme”, e ao fío disto indi-
cou que para rematar con esta realida-
de en Pontevedra se reduciu un 80% 
o tráfico. “Melloramos a mobilidade 
motorizada cando esta era necesaria 
e disuadímola cando non a era, cunha 
velocidade máxima de 30 quilómetros 
por hora, que se traduce nunha sen-
sación de perigo mínima para o peón”.

Despois deste encontro, Pontevedra 
participou xunto a Madrid, Barcelona 
Valencia e Vitoria-Gasteiz na mesa 
redonda “Planos de mobilidade urba-
na sustentábel. O papel do coche na 
nova mobilidade”, na que se aborda-
ron estratexias para reducir o seu uso 
e fomentar medidas de racionalización 
do tráfico e un novo reparto e reorga-
nización dos espazos públicos. 

Na exposición do Modelo Pontevedra 
utilizouse os propios datos da DGT, 
que  evidencian que as iniciativas de 
calmado de tráfico e reorganización do 
espazo público urbano levadas a cabo 
na cidade de Pontevedra foron funda-
mentais para incrementar a seguranza 
viaria. Segundo este informe Ponteve-
dra encabeza a redución da sinistra-
lidade -que rexistra o 0% de vítimas 
mortais por cada 100.000 habitantes-, 
seguida de Madrid co 1,59%, Vitoria-

Gasteiz co 1,66%, Valencia co 1,77% 
e en último lugar Barcelona co 1,92%.

Jesús Fole, o asesor en mobilidade da 
Deputación, explicou detalladamente 
as iniciativas levadas a cabo, amosan-
do graficamente os cambios na fisio-
nomía da cidade antes e despois da 
aplicación de ditas actuacións, como 
se reduciu un 80% o tráfico e como se 
redefiniron os usos sociais dos espazos 
públicos. Unhas actuacións que foron 
complementadas coas medidas de 
calmado do tráfico que deron os resul-
tados expostos na mesa de experien-
cias sobre mobilidade sostible. Estes 
datos foron apoiados na evidencia de 
que de todas as cidades participantes 
no encontro, só Pontevedra apostou 
polo calmado masivo do tráfico.

Valencia e Valladolid míranse en Pontevedra

PONTEVEDRA INTERNACIONAL

O concelleiro de Medio Ambiente 
Urbano, Luís Bará participou o 
xoves 7 de abril no debate “Mo-
delos de cidade, tres visioóns” 
organizada pola Asamblea Ciclis-
ta de Valladolid.

Luís Bará estivo acompañado 
nesta mesa redonda de Carlos 
Blanco, cicloactivista de Madrid 

(membro do colectivo Madrid en Bici) e Luis Vélez, conce-
lleiro de Seguridade e Mobilidade de Valladolid.

Con esta conferencia, a Asamblea Ciclista de Valladolid 
quixo pór  sobre a mesa o modelo de cidade no que se que-
re traballar en Valladolid “polo menos ao que á mobilidade 
sustentábel e ciclista se refire. Se escollemos Pontevedra e 
Madrid é porque se trata de dúas cidades diametralmente 
opostas: a cidade galega aposta por un tipo de mobilidade 

claramente peonil, con iniciativas pioneiras neste aspecto e 
cunha reconversión do centro que, dende fai un par de dé-
cadas, permitiu recuperar este espazo para os cidadáns”.
Fronte á visión de Pontevedra sitúan a Madrid, “porque se 
trata dunha cidade caracterizada por unha mobilidade ina-
sumíbel, pero que neste último lustro está a experimentar un 
intenso cambio no que a mobilidade ciclista se refire”.

Tamén lembran que “no medio das dúas está Valladolid, 
que co novo equipo de Goberno, unha vez asentados tras 
case un ano de transición, abre novas posibilidades no que 
a mobilidade sustentábel e ciclista se refire”.

O concelleiro Luís Bará expuso o modelo de cidade de Pon-
tevedra, a súa posta en marcha, evolución, e o seu futuro. 
O acto rematou cun debate co público asistente no que 
estiveron representantes das asociacións de comerciantes, 
colectivos do taxi, a empresa do transporte urbano da cida-
de, federacións de asociacións de veciños...
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Presidenta da Deputación. Señoras e señores deputa-
dos, alcaldes, concelleiros Presidente e membros da 
Real Academia das Artes. Sr. director do Museo. Co-
misarios, técnicos, persoal do Museo de Pontevedra 
Amigas e amigos

Poucas cousas enchen tanto de orgullo a un nacio-
nalista como ter a oportunidade de participar nesta 
homenaxe, representando ás veciñas e veciños de 
Pontevedra.

Vivir en Pontevedra é un concepto que de algún xeito 
inclúe non só aos que son, senón tamén aos que fóron 
e sobre todo aos que sempre permanecerán unidos á 
historia máis brillante desta cidade.

Neste museo ten a súa sede boa parte do legado artís-
tico dun dos máis esgrevios pontevedreses da historia.

Todos admiramos a obra deste home adiantado ao seu 
tempo e que foi quen de se converter no polifacético e 
vitalista animador da alma da nación galega na primei-
ra metade do século XX, que chega a Pontevedra no 
ano 16 e de onde só os desterros políticos e o levanta-
mento militar do 36 o apartan da que él chamou Meu 
Pontevedra.

Él non podía desprenderse do seu amor a Pontevedra, 
como non podía un desprenderse dos brazos mornos 
dunha noiva. E Pontevedra nunca poderá desprender-
se do amor a Castelao, que tamén, como él dicía da 
nosa vila, “é unha fonte de xuventude”.

Porque Castelao tivo unha mirada de vangarda, unha 
visión capaz de tirar das cousas máis activas e positi-
vas do país para deixar atrás as malas sombras, para 
superarnos e poñernos no mundo, para rachar as teas 
de araña que impedían, e dalgún xeito seguen a im-
pedir, desenvolvernos no mundo e aspirar a un futuro 
mellor.

E iso facíao desde a súa intensa actividade política 
como organizador e impulsor de plataformas como as 
Irmandades da Fala ou o Partido Galeguista, co seu 
papel como deputado en Cortes, con aquel primeiro 
intento de ir recuperando a soberanía de Galiza que foi 
o Estatuto.

Un fortísimo compromiso con este país que hoxe conti-
nuamos entusiastas a prol dunha Galiza que mire máis 
por sí mesma.

A política foi a enerxía que deu sentido ao seu traballo 
na cultura, na arte, no canto popular, na literatura, na 
forma de relacionarse coa paisaxe e a paisanaxe, des-
de a rebotica de Feijóo ou desde o Pinal de Matalobos, 

desde o que escrebeu as palabras máis fermosas que 
calquera pode dicir sobre a súa cidade, xa que lonxe 
dela, desexou que incluso despois da morte non per-
mitiría que os seus osos se consumisen ata que toca-
sen Pontevedra.

Pero o Castelao que toca esta cidade está vivo coma 
nunca. Tanto neste potente museo que tanto él contri-
buiu a fundar e engrandecer, coma en tantas facetas 
da nosa vida urbana.

E tamén por suposto, na orientación e no espíritu tan 
proactivo con que a cidade abordou a súa transforma-
ción, que tanto debe a actitudes valentes e avanzadas 
coma as do noso homenaxeado.

A Pontevedra de hoxe síntese privilexiada consecuen-
cia desa herdanza que foi de seguro a máis grande que 
don Alfonso fixo aos galegos: a confianza en nós mes-
mos, a autoestima, o orgullo de sermos quen somos, o 
pracer de sentirnos únicos no mundo, diferentes, privi-
lexiados por vivir no mellor país do planeta.

Así se sinte Pontevedra cando a premian ou poñen de 
exemplo en calquera lugar. Humilde pero orgullosa, xe-
nerosa ao ser tomada como exemplo, e confiada por-
que cada día será mellor.

Un legado que debemos a Castelao e a algúns outros 
cidadáns exemplares do seu tempo e posteriores, e 
que estamos honrando cada día, cada segundo, para 
ser merecentes destas estremecedoras palabras: 
Todo, todo pode acabarse en min, menos o amor que 
sinto por Pontevedra.

Moitas grazas

Intervención de Miguel Anxo Fdez. Lores 
na inauguración da exposición sobre Castelao
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O día 13 de Abril o estudantado galego 
organizado en Erguer. Estudantes da 
Galiza convoca unha folga no ensino 
medio e universitario de toda Galiza. 
Haberá mobilizacións en todo o país, 
un total de dezaoito, aínda pendentes 
da confirmación dalgunha máis.

A situación do ensino na Galiza nos 
últimos anos foi tendendo á precarie-
dade absoluta, chegando a se apro-
bar unha lei filofranquista como é a 
LOMCE, que segrega ao alumnado 
e se centra en crear escravos para 
as grandes empresas capitalistas, 
mediante a exclusión de materias que 
impoñen o pensamento crítico. Estes 
días vimos de coñecer que o parla-
mento do estado ven de paralizar a 
LOMCE, mais non nos esquezamos 
que iso non significa a súa eliminación.

No ensino Universitario as cousas non 
están moito mellor, pois imponse o 
modelo do 3+2 que alonxa ás clases 
populares galegas de ter unha forma-
ción universitaria íntegra, xa que os 
graos pasarían de catro anos a tres 
(que xa pasaran de cinco a catro co 
plano boloña) e se engadiría un ano 
ao postgrao, con prezos totalmente 
antipopulares.

Ademais a estratexia universidade 
2020, que é a continuación do plano 

boloña, segue en marcha. O que ven 
a facer esta “estratexia” é a completa 
capitalización da ensinanza universi-
taria deixando ás empresas que xes-
tionen absolutamente todo sen dar 
contas a ninguén.

Todas estas leis e os recortes no 
ensino, ademais de precarizalo máis, 
cumpren a súa función de, como dixo 
o exministro Wert, “Españolizar a los 
niños”, xa que non se ten en conta a 
realidade nacional de Galiza, a nosa 

lingua, os nosos sectores produtivos, 
a nosa historia, …

Por estas razóns, Erguer. Estudantes 
da Galiza se ve na obriga de convocar 
unha folga para baleirar todas as aulas 
do país e encher as rúas para reclamar 
un ensino público, gratuíto, de calida-
de, galego, democrático, antipatriar-
cal, científico e popular.

Erguer. Estudantes da Galiza convoca 
folga xeral no ensino para o mércores 13 de abril

MOCIDADE

Pontevedra
(Praza da Peregrina, 
12.00h) 

Caldas 
(A Carballeira, 12h).

MOBILIZACIÓNS 
NA COMARCA
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Cubela pretende tapar a fusión 
sacando do caixón un campo de tiro de 500.000 euros
O sr Alcalde de Cotobade, Jorge Cubela, 
erra cando pretende desviar o forte 
debate aberto no seo da sociedade local 
por mor da fusión poñendo de novo en 
aberto o proxecto do Campo de Tiro. 

Falamos dun proxecto rexeitado pola 
maioría dos e das cotobadenses aten-
dendo a razóns económicas, pois, valo-
rado nuns 500.000€ todos entendemos 
que é unha obra para nada urxente nun 
momento no que socialmente preci-
samos de maiores atencións no canto 
das prestacións dos servizos públicos 
e accións concretas que permitan a 
baixada do alto número de desempre-
gados situado a xaneiro de 2016 por 
riba dos 405 veciños.

Tentar facer deste proxecto a obra da 
vanagloria persoal do rexedor non é 
máis que a obvia demostración coa 
que o goberno do sr Cubela acusa o 
esgotamento, a falta de coherencia e 
a ausencia de ideas coas que sacar a 
Cotobade do hastío político no que se 
ve sumido nos últimos tempos. Vimos 
denunciando que o seu PPXOM, qui-
záis o proceso xa se atope paralizado, 
só servirá para reducir en maior medida 
a pouca superficie de ampliación de 
núcleo na que se permitan novas cons-
truccións, hoxe xa ben escasa. Así que, 
en vez de tomar medidas para fixar a 

poboación máis xove, co seu plan xeral 
de urbanismo o que vai a provocar 
será unha fuxida dos mozos e mozas 
cara a cidade e por tanto aumentar o 
envellentamento da poboación local 
ademáis de acuciar unha maior baixada 
no número de habitantes no municipio. 
Lembrámoslle ao señor Alcalde que 
Cotobade segue sen contar cun Parque 
Empresarial no que cando menos as 
empresas locais e outras que puideran 
achegarse e asentarse, lograran crear 
algún posto de traballo tan necesario 
para os parados e mozos que hoxe so 
teñen unha saída: emigrar.

Dende o BNG somos conscientes de 
que o Sr Cubela está a ter proble-
mas para asentar socialmente o seu 
último delirio político: unha fusión mal 
estudada, mal explicada e desacertada. 
Tento en conta o demoledor informe de 
Secretaría no que textualmente di “que 
non consta aval técnico que confirme a 
vixencia e exactitude dos datos econó-
micos que se incorporan no expediente 
asinados por alcaldía” e tendo en conta 
que nen tan sequera se incorpora a 
ese expediente de fusión o informe de 
Intervención no que se recolle textual-
mente que Cotobade está “incumprindo 
o principio de estabilidade orzamentaria 
ascendendo á necesidade de financia-
mento á cantidade de 309.362,98€”; 

amosámonos preocupados pola situa-
ción de deriva que se albisca no goberno 
municipal e que para tapar a súa defi-
ciente xestión metéronnos neste inxus-
tificado proceso que non conta co aval 
dos técnicos municipais. 

O Sr Cubela está a equivocar a estra-
texia política municipal cos seus intere-
ses persoais. Dende o BNG pedímoslle 
que abandone as súas quimeras presi-
dencialistas, paralice a fusión, traballe 
nun novo pxom e loite polo parque 
empresarial –traballo e fixamento de 
poboación- e de paso que se esquenza 
do seu Campo de Tiro de 500.000€, 
pois, en Cotobade non precisamos de 
máis Barberás, Camps ou Fabras que 
deixen megaobras infrautilizadas, senón 
que precisamos mellores comunica-
cións, servizos públicos e unha eficiente 
xestión dos recursos municipais.

COTOBADE / PONTECESURES

O deputado de Cultura e Lingua, Xosé Leal, mantivo unha 
xuntanza coa alcaldesa de Pontecesures, Cecilia Tarela, e coa 
concelleira de Cultura, Maite Tocino, para establecer as liñas 
de colaboración entre o ente provincial e o Concello en rela-
ción ás actividades culturais coas que conmemorar o cente-
nario do nacemento do escritor e xornalista Raimundo García, 
coñecido popularmente por ‘Borobó’. Entre as actividades 
previstas, as representantes do Concello de Pontecesures 
anunciaron a súa intención de crear un premio de xornalismo 
vencellado a este persoeiro. Unha proposta que o deputado 
de Cultura e Lingua considerou de especial interese aten-

dendo “á relación de Borobó coa lingua e a cultura galega e 
moi especialmente coa súa actividade durante a guerra e o 
fomento do emprego do galego a través do xornalismo”. 

Segundo explicou a Cecilia Tarela, a este premio poderán 
concorrer artigos publicados en galego durante os tres 
primeiros trimestres de 2016 e que estean vencellados 
coa Memoria Histórica. Tamén se valorará que os artigos 
presentados teñan algunha relación con Pontecesures e a 
súa comarca. Neste sentido, Cecilia Tarela sinalou que este 
certame “é unha iniciativa necesaria para poñer en valor unha 
figura senlleira como Borobó por todo o que significou para 
Pontecesures, e unha excelente oportunidade para promover 
e divulgar todo o seu traballo e compromiso a prol das liber-
dades”. Este premio contará cunha dotación económica que 
se fará pública no momento no que se presenten as bases.

Xosé Leal volveu lembrar que un dos criterios que merecen 
especial consideración nas publicacións promovidas desde 
o Servizo de Publicacións da Deputación son precisamente 
as propostas relacionadas coa Memoria Histórica, polo que 
ofreceu a posibilidade de recoller nunha publicación especí-
fica unha selección dos artigos que se presenten ao premio.

Pontecesures homenaxerá a Borobó
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