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O cabeza de lista do BNG ás eleccións galegas pola pro-
vincia de Pontevedra, Luís Bará, reclamou a recuperación 
do tramo de vía do tren en desuso entre Paredes e Arcade 
como unha vía verde para comunicar Arcade e Pontevedra 
fomentando a mobilidade sostible e, a un tempo, creando 
un percorrido turístico de grande interese. O nacionalista 
realizou esta reivindicación cun roteiro pola vía no que par-
ticiparon tamén a candidata Olalla Obelleiro, e concelleiros 
de Soutomaior como Manuel Lourenzo e de Vilaboa como 
Ornela Fernández, entre outros.

O candidato lembrou que a día de hoxe a antiga vía férrea 
presenta un estado de abandono lamentable e subliñou 
que a transformación desta antiga vía nunha senda verde 
para uso peonil e cilista suporía crear unha nova infraestu-
tura duns dez quilómetros que sería alternativa á estrada 
estatal -que a presenta unha grande inseguridade- para 
facilitar tránsitos peonís e ciclistas.

Bará a salientou, así mesmo, o uso turístico da vía verde 
pola beleza e interese dos espazos culturais e naturais que 
atravesa e cos que sería necesario conectala: o ENIL do 
río Gafos-Tomeza, a vía romana e o camiño portugués, 
as salinas de Vilaboa e a enseada de San Simón, a illa da 
Insuíña en Ponte Sampaio, a ponte medieval, ou as pon-
tes tren entre Arcade e Ponte Sampaio, a fábrica da Pon-
tesa e a Illa do Castelo de Ponte Sampaio.  “A senda sería 
un grande eixo, unha grande arteria de comunicación que 
nos permitiría utilizala como un instrumento de mobilidade 
e tamén turístico”, dixo.

Un dos puntos que máis destacou Bará foi a importancia 
da zona dende o punto de vista histórico, xa que polas 
inmediacións da futura vía verde pasaba xa a Vía Roma-
na XIX. “Sabemos que pasaba por aquí porque cando se 
fixo no século XVIII a estrada que promocionou Arcebispo 
Malvar entre Santiago e Ponte Sampaio, onde finalizaban 
os seus dominios, pois apareceron miliarios xusto detrás, 
na antiga estrada de Paredes. Tamén apareceron na des-
embocadura do Ulló en Ponte Sampaio, por onde pasa 
o Camiño Portugués, igual que na entrada a Pontevedra. 
Ademais, hai 150 anos volveron aparecer os miliarios nas 
obras da vía do tren en Salcedo. Coincide practicamente o 
trazado do camiño da vía verde coa vía romana”, subliñou, 
para plantexar unha demanda que o BNG xa presentou 
en algunha ocasión: facer unha réplica deses miliarios que 
apareceron e poñelos na súa ubicación para coñecer a 
historia e facer máis atractiva a zona. 

Luís Bará: “Crear unha Vía Verde entre Paredes 
e Arcade pola antiga vía do tren permitiría unha 
mobilidade sustentábel de grande interese turístico”

As obras de recuperación do trazado 
para uso de peóns e ciclistas serían 
sinxelas e de baixo custe
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O cabeza de lista do BNG pola pro-
vincia de Pontevedra, Luís Bará, vi-
sitou hoxe pola tarde os Muíños do 
Batán e o Castro das Croas na pa-
rroquia pontevedresa de Salcedo e 
púxoos como referencia na recupe-
ración do patrimonio natural, etno-
gráfico e histórico como ferramenta 
de dinamismo e revitalización das 
zonas rurais. O nacionalista louvou 
o traballo feito dende o Concello de 
Pontevedra e destacou a necesaria 
implicación do futuro goberno gale-
go para poñer en valor áreas simila-
res no resto do país para que sexan 
aproveitadas pola cidadanía.

Bará destacou que a zona dos Muí-
ños do Batán trátase dun espazo de 
grande interese dende o punto de 
vista natural, paisaxístico, histórico 
artístico, arquitectónico e arqueolóxi-
co, no que o Concello de Pontevedra 
leva tempo desenvolvendo un proce-
so de recuperación e de posta en va-
lor cun alto grao de participación da 
colectividade de Salcedo, tanto da 
comunidade de montes como dos 
veciños. “Pensamos que é un exem-
plo de socialización do patrimonio, 

de aproveitamento e disfrute pola 
propia cidadanía cun alto nivel de 
uso. Os colectivos tamén se impli-
caron na restauración dos muíños, 
polo tanto demóstrase que o patri-
monio pode ser un patrimonio vivo, 
con aproveitamento pedagóxico e 
social e un elemento de dinamiza-
ción socioeconómica”.

Bará destacou a aposta do BNG 
polo aproveitamento deste sector 
dentro do Programa deseñado para 
a seguinte lexislatura galega, no que 
se insiste na recuperación e posta en 
valor do patrimonio “porque ademais 

de ser un sinal de identidade im-
portante para Galiza tamén ten que 
ser unha ferramenta de dinamismo 
e revitalización das zonas rurais, así 
como de aproveitamento en todos os 
sentidos”.

Luís Bará: “A recuperación do patrimonio é 
unha ferramenta para revitalizar as zonas 
rurais do país”

Bará destacou a 
participación social 
na restauración das 
construcións e a súa 
utilidade como elemento 
pedagóxico e de 
dinamización económica
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MORAÑA / CALDAS DE REIS

Luís Bará: “A xente nova é a chave para abrir as 
portas do tempo novo que queremos para o país”

“Sodes o motor, sodes a enerxía, sodes 
a forza, o talento, a creatividade, o atre-
vemento e a rebeldía. Sodes a xeración 
protagonista dese futuro que queremos 
para Galiza”. Así se dirixiu á mocidade 
galega o cabeza de lista do BNG por 
Pontevedra, Luís Bará, no acto de pre-
sentación do Programa de mocidade do 
BNG en Vigo, onde destacou a aposta 
estratéxica da formación nacionalista 
polo talento, a innovación e moderniza-
ción do país, así como pola volta da xen-
te moza galega que tivo que emigrar por 
falta de oportunidades na súa terra.

Bará asegurou que é preciso dar un 
grande salto adiante para facer de Ga-
liza “unha nación respectada, avanzada, 
moderna, solidaria, igualitaria, con altos 
índices de xustiza social e benestar, con 
esperanza, futuro, traballo, unha vida 
digna e plena para todos e todas, pero 
sobre todo para a xente moza”, polo que 
sinalou que é preciso “deixar atrás o tem-
po do PP, dun goberno sen alma e sen 
ambición, sen ideas e sen confianza no 
país, resignado e submiso ás decisións 
que veñen de fóra”.

O candidato destacou que hai que apro-
veitar e desenvolver todo o potencial do 
país e poñelo a producir a pleno rende-
mento para situar a Galiza “no mapa e no 
futuro, entre as nacións máis avanzadas 
de Europa”. “Neste desafío que temos 
como país –dixo- só imos ter éxito se a 
mocidade é realmente protagonista, se 
lle permite coller coas mans o futuro e o 

destino deste país. Para iso o BNG leva 
un programa de goberno amplo, trans-
versal, que toca todas as necesidades”.

Ese programa do BNG para o novo go-
berno de Galiza, segundo explicou Bará, 
pon especial atención nas medidas de 
promoción do emprego. “Nós temos 
unha aposta estratéxica polo talento e 
pola innovación, pola modernización do 
país, que debe ser a ferramenta que nos 
traslade a esa Galiza que queremos, a 
esa Galiza do futuro”, dixo, para explicar 
que a formación nacionalista aposta por 
duplicar o investimento en I+D+i e por 
incorporar ao sistema galego de I+D+i 

á xente nova “que ten talento, que está 
preparada e pode achegar o seu saber a 
este mundo da innovación e da moderni-
zación do país”.

En canto á volta a Galiza da xente moza 
que está na emigración, Bará defendeu 
a necesidade do seu regreso: “Por iso 
temos o Plan Retorna no programa de 
mocidade do BNG, para favorecer a vol-
ta a Galiza e a posta ao servizo do país 
da xente nova con talento e tamén da 
que emigrou por razóns de necesidade 
económica”.

Outras das propostas do BNG para a 
mocidade, dixo Bará, son a aplicación 
dun sistema de microcréditos para finan-
ciar proxectos de emprego xuvenil, a po-
tenciación do emprendemento mediante 
empresas de economía social con finan-
ciamento tamén de entidades públicas 

Plan Retorna: a aposta 
do BNG para recuperar 
á xente nova con talento
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como a banca pública galega, a me-
llora das condicións laborais e salariais 
dos contratos de formación e prácticas 
coa súa equiparación ao salario míni-
mo interprofesional -que se pretende 
incrementar na súa dotación-, e un 
plan de emprego xuvenil plurianual 
que contemple actuacións en todos os 
ámbitos, pero sobre todo nos sectores 
estratéxicos da economía do país para 
favorecer o relevo xeracional e a incor-
poración da xente nova.

“Estamos convencidos de que a moci-
dade é a chave para abrir as portas do 
tempo novo que queremos para Gali-
za. Esta é unha tarefa colectiva. É un 
gran desafío: difícil pero ilusionante”, 
finalizou.

Caravana 
da mocidade galega

Pola súa banda, o tamén candidato e 
responsable de Galiza Nova, Alberte 
Mera, presentou a caravana da moci-
dade galega que vai percorrer toda Ga-
liza dende o día de hoxe ata o 25S para 
transmitir as medidas do BNG para a 
xente nova.

“Somos milleiros de mozos e mozas 
que estamos fartos de emigrar sabe-
dores de que Galiza é un país rico no 
que é posible vivir, traballar e prosperar. 
Énchenos de carraxe que teñamos que 
despedir cada día a familiares, amigos 
e amigas… a máis de 100.000 mozos 
e mozas que tiveron que emigrar den-
de que Feijóo chegou á Xunta”, dixo, 
para criticar que as medidas de moci-
dade do PP sexan “pagarlle con cartos 
de todos e todas a empresas alemás 
para que contraten mozos galegos de 
balde, por salario cero”.

“Somos a xeración máis formada da 
historia de Galiza e por iso non pode-
mos resignarnos, por iso rebelámonos 
e apoiamos ao Bloque Nacionalista 
Galego, para cambiar as nosas vidas, 
construír  a historia das nosas mans”, 
sinalou. Así, explicou que a caravana 
da mocidade galega é unha iniciati-
va de Galiza Nova que vai percorrer 
máis de 40 localidades de toda Gali-

za “transmitindo ilusión, alegría, ideas 
e propostas para un tempo novo para 
a mocidade galega. Medidas urxentes 
socializando a proposta nacionalista”.

Yésica García, tamén candidata e res-
ponsable de Galiza Nova en Vigo, fixo 
referencia ao que significa ser moza na 
Galiza, onde dixo que existe unha do-
bre opresión ao estar “sumidas nunha 
sociedade totalmente machista e ta-
mén porque non podemos decidir por 
nós mesmas”. García destacou que 
unha das propostas do BNG é recupe-
rar os centros Quérote totalmente des-
mantelados no 2009 por Feijóo, garan-
tindo así que a mocidade galega poida 
acceder a un sistema público de infor-
mación afectivo sexual e promovendo 
a igualdade e diversidade. Finalmente, 
tamén lembrou a proposta dun Plan 
galego de prevención e condición so-
cial sobre o terrorismo machista para 
perseguir o machismo no traballo, no 
ensino ou nos medios públicos.
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O cabeza de lista do BNG ás eleccións galegas pola provincia 
de Pontevedra, Luís Bará, asegurou que “o sector do leite pode 
dar moito máis de si se Galiza aposta pola transformación e 
o valor engadido”. O nacionalista así o dixo na visita á fábri-
ca de iogures de Clesa en Caldas de Reis, onde subliñou que 
o goberno da Xunta debe crear e fortalecer un Grupo Lácteo 
Galego, así como apoiar “claramente e con valentía” iniciativas 
que apostan pola innovación.  

Bará definiu a visita á fábrica de Caldas como moi positiva, 
xa que ao seu entender, Clesa “pon de manifesto que se o 
sector lácteo galego aposta polo cooperativismo como fórmula 
facendo un produto de calidade hai capacidade para poñer no 
mercado produtos e fórmulas de éxito incluso nun mercado 
moi competitivo e con moita competencia desleal”. “ Galiza ten 
potencial, recursos e saber facer, e iso hai que aproveitalo por-
que hai futuro para o sector”, subliñou. 

En canto ás posibilidades de recuperación do sector, Bará sina-
lou que hai grupos empresariais foráneos que están a comprar 
fábricas en Galiza e interesándose por realizar investimentos no 
país, o que demostra que “o sector ten futuro porque hai outros 
ciclos de crecemento que se poden levar adiante con boa xes-
tión e desenvolvendo produto de calidade como hai en Galiza”.

Neste sentido, o candidato sinalou que é fundamental que o 
Goberno galego aposte claramente e con valentía por iniciati-
vas propias e punteiras que avoguen pola modernización e a 
innovación, así como por crear e fortalecer un Grupo Lácteo 
Galego. Así, subliñou que as agrupacións lácteas unidas en 
Clesa “xa son dalgún modo un xerme dese grupo lácteo galego 
porque supoñen o 20% da produción láctea do país”. “É pre-
ciso ter unha visión estratéxica”, subliñou, para lembrar que o 
BNG aposta por aplicar selectivamente as axudas públicas aos 
investimentos na industria láctea, concentrando o apoio aos 
proxectos que permitan desenvolver liñas novas e produtos de 
alto valor engadido.

“Pódense facer produtos empresariais que medren e que teñan 
expansión, que cheguer aos mercados, que diversifiquen a súa 
produción. Galiza ten que ter ambición, produtos innovadores, 
ten que ter proxectos de calidade en todos os sectores, e no 
sector primario e do leite tamén. Así poderemos chegar moi 
lonxe”, finalizou.

A planta de Clesa en Caldas de Reis é un proxecto posto en 
marcha en agosto de 2012 por unha agrupación de coopera-
tivas lácteas galegas cun volume de recollida de leite de 470 
millóns de litros, o que supón o 20% do total de leite galego 
(xestionado por unhas 20.000 familias galegas). A día de hoxe 
Clesa factura 22 millóns de euros anuais e xera 72 postos de 
traballo directos, fabricando 190 millóns de terrinas de iogur 
ao ano cunha inversión de 700.000 euros anuais en desenvol-
vemento de novos produtos. O crecemento dende o inicio do 
proxecto ven sendo exponencial, pasando da tonelada e media 
de produción de 2012 ata máis de nove millóns de quilos na 
actualidade. “Os piares do noso modelo son a calidade, a inno-
vación e a responsabilidade social”, asegurou o xerente, Pablo 
Gómez, quen destacou a aposta da fábrica pola materia prima 
galega e polos produtos sostibles.

Visita ao Mercado

Bará, que estivo acompañado na visita a Clesa por diferentes 
cargos orgánicos e institucionais do BNG trasladouse despois 
ao centro de Caldas de Reis, onde percorreu o mercadiño e a 
Praza de Abastos para interesarse pola situación do comercio 
local. Alí manifestou o apoio do BNG ao comercio de proximi-
dade, incentivando a compra de produtos locais e galegos, así 
como a distribución e relación comercial directa entre persoas 
produtoras e distribuidoras. Tamén sinalou a aposta polos cen-
tros comerciais abertos como fórmula de oferta competitiva do 
comercio tradicional fronte a outros formatos.

PONTEVEDRA

Bará: “Apostamos pola transformación 
e o valor engadido no sector do leite”
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A nao do futuro galego en que nos embarcou o noso 
amor á Terra, empulada polo noso fervor patriótico e 
pola nosa firme decisión, chegará felizmente pese a to-
dalas treboadas. Chegará porque rema con ela a nosa 
espranza, inzan as súas velas os nosos azos redobra-
dos a cada dificultade e vai de timonel a nosa fe cons-
ciente do seu deber

Este texto foi escrito en 1935 por un mozo de 32 anos. 
Uns anos antes, cando tiña 26, ese mesmo mozo colleu 
unha maleta e viaxou a Barcelona e ao país Basco para 
estudar o modelo de caixas de aforros. De volta a Ga-
liza, puxo en pé a Caixa de Aforros de Pontevedra, da 
que foi o primeiro director, con 28 anos de idade. 

En abril de 1936 ese mozo fundou en Vigo, xunto con 
Ramón Obella, unha empresa farmacéutica, o Labora-
torio Bioquímico Miguel Servet, xermolo de Zeltia. Catro 
meses despois caía asasinado diante dun piñeiro na 
Caeira, no km 1 da Estrada de Campañó.

Ese mozo visionario chamábase Alexandre Bóveda e 
foi quen de trazar o rumbo dunha organización forte, o 
Partido Galeguista, e de deseñar as arelas de autogo-
berno e de benestar para o seu país.

Nos anos 50, outro galego, que fixera a maleta de exila-
do, Luís Seoane, deixou escrito o resumo da súa tarefa 
intelectual, artística e política

Queremos soñar grandezas para Galiza e facer realida-
de os soños

E foi así como fixeron realidade editoriais galegas en 
Bos Aires, e emisións de radio, e teatro, e o laboratorio 
de formas de Sargadelos, e a cerámica do Castro, e o 
Museo Carlos Maside, e moitas máis obras que lle de-
ron grandeza e riqueza material e cultural ao noso páis.
Nós, nacionalistas galegos, proclamómonos herdeiros, 
herdeiras, das arelas de Alexandre Bóveda, dos soños 
de Luís Seoane  e Castelao... De Amparo López Jean, 
de María Miramontes (a muller que teceu unha patria 
coas súas mans de costureira)

Por iso queremos abrir as portas dun tempo novo 
para o noso país, mobilizar todas as enerxías, todas 
as mans, toda a intelixencia e toda a creatividade na 
construción dun proxecto modernizador e transforma-
dor, erguer un tempo de esperanza que permita poñer a 
Galiza no mapa/rumbo do futuro, entre as nacións máis 
avanzadas do mundo.

Para conseguilo precisamos ferramentas políticas 
propias, romper coa dependencia, coa resignación, 
coa submisión (sexa de dereitas ou de esquerdas).

Precisamos coller as rédeas, para que non decidan por 
nós, para gobernar nós a nosa terra.

Para poñer en pé Un país con un banco de terras que 
mobilice a terra improdutiva e con unha política inte-
gral para os montes, como a que desenvolveu o BNG 
no goberno galego da man dun home íntegro e con vi-
sión de futuro como Alfredo Suárez Canal.

Unha terra sen a peste do eucalipto e sen a peste de 

Discurso de Luís Bará no Encontro 
Nacional Aberto. Rianxo 3-9-2016
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ENCE, que son a mesma cousa. Expolio, destrución da pai-
saxe, especulación e degración do litoral e da ría de Ponte-
vedra 

Por iso dicimos ben claro desde aquí: Non imos permitir a 
permancencia de ENCE na ría de Pontevedra

Un país con unha politica de medio ambiente avanzada, 
ambiciosa e innovadora, con unha ampla rede de espazos 
protexidos (incluindo o Parque Natural do Monte Pindo), con 
unha aposta decidida pola compostaxe como alternati-
va para o tratamento e aproveitamento da fracción orgánica 
dos residuos. Como xa estamos a facer por certo desde os 
concellos (como os do Morrazo) ou desde a Deputación de 
Pontevedra.

Unha nación que en materia de infraestruturas e mobilidade 
poña no primeiro plano das prioridades as persoas: salvar e 
protexer vidas, a seguranza viaria, a prevención de acciden-
tes, e que prime as mobilidades amábeis, especialmente a 
peonil e ciclista.

Que asuma as competencias en materia de portos e ae-
roportos e xestione o futuro tren de proximidade galego (o 
GALTREN), para comunicar as principais cidades mediante 
un medio de transporte económico e ecolóxico como o fe-
rrocarril.

Estas son só algunhas liñas da Galiza ambiciosa e in-
novadora que queremos

Un país que imos construir con valentía e atrevemento, sen 
medo, rompendo os moldes que nos afogan e nos impoñen 
límites, porque esta non é unha época para mansedu-
me nin para legalismo, e as nosas arelas de autogoberno 
e de benestar non caben nin no marco estreito e caduco 
da monarquía constitucional nin no do autonomismo sano y 
bien entendido que proclaman forzas políticas que se din de 
esquerdas.

Este tampouco é tempo de experimentos (nin con gaseo-
sa nin sen ela).

É unha época de grandes dificultades e tamén de grandes 
desafíos, que precisa da solvencia, da experiencia, do rigor 
que ten demostrado o BNG, da súa capacidade para gober-
nar e transformar a realidade en beneficio da maioría. 

En definitiva, amigas e amigos, convidámosmos tamén agora 
a soñar grandezas para Galiza e facer realidade os soños. A 
poñer toda a enerxía, o talento, a creatividade, a coraxe nes-
ta tarefa. A facelo con orgullo, con honestidade, con xene-
rosidade, con convicción e con amor. Porque esta é a nosa 
maneira de facer as cousas.

Imos sentar as bases para facer de Galiza unha nación res-
pectada, avanzada, moderna, solidaria, igualitaria, democrá-
tica. 
Un país con esperanza e futuro, con equidade e benestar, 
con traballo e dignidade, para dar cumprido fin ás arelas da-
quel mozo asasinado na caeira, aquel home que levaba na 
cabeza e no corazón a traza do mapa do futuro de Galiza.

Adiante pois, sempre adiante.
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Unha multitudinaria Feira Franca ven de poñer o broche de 
outro a unhas festas do verán que se extenderon máis de 
dous meses, dende o Surffing the Lérez a finais do mes de 
xuño.

Durante todo este tempo Pontevedra estivo de bote en 
bote, con veciños e veciñas e visitantes enchendo día si día 
tamén as rúas e prazas da cidade.

A Feira Franca é a festa máis valorada polos pontevedre-
ses e visitantes, que participan dun xeito activo nela e foi, 
xa desde hai moitos anos o evento máis multitudinario de 
cantos se celebran no noso concello.

Mais este ano batéronse todos os records de participación. 
Aínda que os datos numéricos da Feira Franca son díficiles 
de pechar, algún dato contribúe a esta valoración: ademais 
das riadas de xente por todos os currunchos da cidade, 
nas redes municipais de pontevédrate hai vídeos con máis 
de 50.000 visitas e tamén o trending topic de Twitter acada-
do durante a primeira xusta na praza de Touros.

A concelleira responsábel, Carme da Silva, quixo parabeni-
zar a todas as persoas que fan posible todas as actividades 
do verán no Concello de Pontevedra, e especialmente ás 
que colaboran na Feira Franca e ás asociacións que forman 
parte do seu Consello Aberto. Fiixo extensible os parabéns 
á Policía Local, especialmente aos seus mandos, por todos 
os operativos de emerxencia e seguridade que se realiza-
ron durante estes máis de dous meses nos que Pontevedra 
tivo un excepcional ambiente festivo, coas rúas e prazas 
ateigadas de xente.

As festas tiveron unha grande repercusión 
económica na cidade

Para tratar de pór datos á afluencia de persoas e a repercu-
sión das festas na economía local, a concelleira de Festas 
anunciou que o Concello encargará á Universidade de Vigo 
a realización dun estudo sobre o retorno económico, tanto 
das festas en xeral como da Feira Franca en particular.

Unha multitudinaria Feira Franca pon o 
broche de ouro á actividade festiva do verán



10

O Teatro Principal 
acolle un ciclo de 
cine árabe

O Concello de Pontevedra a través da concesionaria dos ser-
vizos de auga e rede de sumidoiros da cidade, a empresa 
Viaqua, activaron novamente o plan de mantemento e limpe-
za de embornais co propósito de preparar a rede fronte ao 
próximo inverno e evitar posibles asolagamentos coa chega-
da das primeiras choivas.

Aínda que estas tarefas levan a cabo ao longo de todo o 
ano intensifícanse notablemente durante estes dous meses, 
setembro e outubro, cando se aborda a limpeza a fondo de
embornais e redes de rede de sumidoiros.

Trátase dunha actuación preventiva coa que se pretende que 
todo estea a punto e funcione á perfección cando aumenten 
as primeiras choivas de outono. O obxectivo destes traballos 
é asegurar que os elementos do sistema de rede de sumidoi-
ros atópanse ao máximo da súa capacidade hidráulica para 
transportar sen problemas as choivas . A campaña recen-
temente activada, está a prestar unha especial atención á 
limpeza daquelas zonas que adoitan presentar maiores pro-
blemas ante as choivas, zona baixas, Padre Fernández Olme-
do... e ademais da zona Monumental debido ás Festas (Feira
Franca).

En total activaronse 12 persoas para realizar estas tarefas 
ademais dos camións e máquinas de limpeza.

No que vai de ano, o Concello completou a limpeza dos 
16.955 pozos e 525,7 quilómetros de rede de sumidoiros. 
Ademais, levouse a cabo a limpeza de máis de 8.576 em-
bornais. Outra instalación que inclúese tamén o coidado son 
14 estacións de bombeo de augas residuais que hai na ci-
dade, cuxa misión é impulsar a auga á estación depuradora 
de augas residuais dos Praceres. Desta forma, durante todo 
o ano, procédese á habitual revisión dos elementos electro-
mecánicos, que son fundamentais para o seu correcto fun-
cionamento.

Desde o Concello pídese tamén colaboración cidadá para 
manter en correcto estado tanto os embornais como o resto 
da rede de sumidoiros do municipio, o que sen dúbida redun-
dará en beneficio de todos.

Cabe lembrar que a rede de saneamento de Pontevedra é 
practicamente na súa totalidade separativa, polo que todo 
o que se verta nos embornais chega ben aos ríos ou ría. E 
destas prácticas son obxecto de vertidos os ríos (cubos con 
lexia, xabóns, pintura. etc.)

Pontevedra intensifica a 
limpeza dos embornais de 
xeito preventivo antes de 
que cheguen as chuvias

Entre o 7 e o 11 de setembro, o Teatro prin-
cipal acollerá o ciclo de cine árabe “Amal 
en ruta 2016”, organizada pola Fundación 
Araguaney e o Concello de Pontevedra.
En total poderanse ver catro películas de 
ficción e tres documentais, en versión orixi-
nal subtituladas en español, que represen-
tan do mellor que se está a facer na actua-
lidade no mundo árabe..

Os pases das películas serán ás 21 h. o 
mércores, xove e venre e en dobre pase,  
ás 19:30 e 21 h. o sábado e domingo

O programa inclúe as peliculas Ghadi (mér-
cores 7), Os cabalos de Deus (xoves 8), 
Theeb (venres 9), colonos e pombas (sába-
do 10), Villa Touma (sábado 10), Alpuxarras 
(domingo 11) e Silvered water, Syria self-
portrait (domingo 11)

PONTEVEDRA



11

Xoves 8

Venres 9

Sábado 10

Domingo 11

Luns 12

10:30 h. Casa das Campás
Encontro Sanidade Pública, con Miguel Anxo 
Fernández Lores, Montse Prado e Luís Bará

23:50 h. Paseo Montero Ríos
Arranque de Campaña

21 h. Multiusos de Arcade
Acto Público Comarcal, con Manu Lourenzo, 
Olalla Obelleiro, Luís Bará e Ana Pontón

2o h. Casa da Cultura de Cuntis 
Acto Público, con Enrique Portela, Carme da 
Silva e Anabel Gulías

2o:30 h. Centro Social 
Sta. María de Xeve 
Acto Público, con Pilar Comesaña, Iria 
Figueroa e Miguel Anxo Fernández Lores

2o h. Casa da Cultura Xaime Illa -Raxó 
Acto Público, con Luciano Sobral e Montse 

2o:30 h. Casa da Cultura de Tomeza
Acto Público, con Carmen Nores, Iria Figueroa 
e Miguel Anxo Fernández Lores

2o:30 h. Local da Comunidade de 
Montes de Combarro
Acto Público, con Luciano Sobral e Luís Bará

2o:30 h. Colexio de Cons - Mourente
Acto Público, con Raimundo González, Olalla 
Obelleiro e Miguel Anxo Fernández Lores

2o:30 h. Centro Social de Reiriz
Acto Público, con Pilar Comesaña, Demetrio 
Gómez e Carme da Silva

Axenda de actos
8-12 de setembro




