
01
M A I O
2 0 1 2

bngcoma rca l
BOLETÍN INFORMATIVO SEMANAL DA COMARCA DE PONTEVEDRA

Nº109.  17  de  ou tubro  de  2016

Páx 2
PONTEVEDRA
Modelo de cidade e economía 
local 

Páx 3
PONTEVEDRA 
10 millós de euros para 
+Modelo Urbano Pontevedra

Páx 4
PONTEVEDRA 
Ence e o saneamento integral 
da ría

Páx 5
PONTEVEDRA
Reforma integral da contorna 
das estacións / Comezou a 
reforma integral do Cabo

Páx 6-7
DEPUTACIÓN
Pontevedra referente estatal na 
compostaxe

Páx 8
PONTEVEDRA-ARCADE
Vía verde Pontevedra-Arcade

Páx 9
SOUTOMAIOR
O catastrazo pon en situación 
dramática a moitas familias

Páx 10
SOUTOMAIOR
Os nen@s de Arcade sen auga 
quente no colexio / Escola 
oficial de Idiomas

Páx 11
CALDAS DE REIS
O BNG demanda un concello 
accesíbel / As pozas da Tafona
PORTAS
Erros na exposición da 
Parcelaria e desleixo do 
Concello

CONTRACAPA
Xubilación digna para os 
mariñeiros

A#ROMARÍABNG
Pasaron as eleccións do 25  de setembro e o BNG obtivo un excelente resultado co que, entre 
todos e todas, acadamos grupo parlamentar cando todo o sistema a coro daba ao Bloque 
por amortizado. 

Acadamos ese grupo parlamentar e as nosas compañeiras e compañeiros xa están a traballar, 
sen dar un intre de acougo nin ao PP nin ás forzas todas que queren unha Galiza sometida.
Percorren o país, presentan as iniciativas que o Bloque vai levar ao Parlamento, demostran o 
seu coñecemento da nación, toman a iniciativa, dan as respostas do nacionalismo aos proble-
mas e están, de facto, convertidas e convertidos na oposición ao PP e na alternativa política 
para construirmos unha Galiza ceibe.

E non só: fano con firmeza e convición, con bo talante e actitude democrática e humilde, con 
gañas de aprender e de pór en práctica as apostas do nacionalismo e, non se cansan de dicilo, 
coa única intención, repetimos, de traballaren por unha Galiza ceibe.

Mais nesa xeira ten de haber tamén intres para festexarmos e celebrarmos que Galiza conta 
cun BNG forte.

Porque iso foi a #RomaríaBNG que se celebrou este sábado en Belvís: unha festa dos e das 
nacionalistas, un xantar para celebrarmos o país, unha romaría como a de calquera parroquia, 
unha oportunidade para berrarmos que sentimos orgullo de facermos parte do pobo galego.
Por se fose pouco, escoitamos ás nosas deputadas e deputados. Falaron todos e falaron ben: 
coordenadamente demostráronnos que teñen o traballo repartido, que saben que o nacionalis-
mo é o camiño necesario para liberar o noso país e que, como dixo Montse Prado, “van deixar 
a pel por tres palabras: unha Galiza ceibe”.

E iso todo? Non, claro que non, isto é o que xa levan (levamos) feito antes de comezar a lexis-
latura: estamos no bo camiño, cómpre non se desviar.
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Pontevedra participou no IV Congreso 
da Rede Cidades que Camiñan no con-
cello de Torrelodones, en Madrid, dentro 
dunha mesa redonda sobre boas prácti-
cas, coa ponencia “Cidade que camiña, 
cidade que crece”, a cargo do alcalde 
da cidade, Miguel Anxo Fernández Lo-
res, e na que se amosou que construír 
unha cidade amábel non é incompatible 
con ter unha economía forte.

Na súa intervención o alcalde refrescou 
os principais elementos constituíntes 
deste modelo integral de cidade iniciado 
no ano 1999 e que buscaba devolver á 
cidade para os veciños de Pontevedra. 
A inversión das prioridades, a accesibili-
dade universal, a limitación da velocida-
de a 30km/h ou a 20km/h, a instalación 
de 300 pasos de peóns elevados, a 
creación de 35 rotondas disuasorias, a 
promoción da mobilidade natural (a pé, 
en bici, a mobilidade infantil), a creación 
dunha rede de estacionamento de balde 
e de pago, ou a instauración do concep-
to “estacionamento de servizos, máximo 
15 minutos”.

Tomáronse decisións políticas como 
que Pontevedra siga sendo unha cidade 
compacta, que tivo especial impacto no 
comercio. Nunha pequena enquisa que 
realizou o Concello para medir a mobi-
lidade na cidade conclúese que a eco-
nomía terciaria incementou até o 40,6% 
dende 1999, é dicir, 7,2 puntos.

A economía local creceu entre 2005 e 
2015, a pesar da crise, un 42,9% o nú-
mero de actividades económicas pasou 
de 10.641 a 15.215.

Unha enquisa a pé de rúa revelou que o 
91,5% das persoas compra sen subirse 
ao coche, nos supermercados de proxi-
midade. O 11% emprega o coche para 
comprar alimentos, o 18% emprégao 
menos de 4 veces ao mes, e o 15,6% 
emprégao de 4 a 8 veces.

Das persoas que veñen de fóra da cida-
de é o 37,8% emprega os parkings sub-
terráneos de pago, e o 32,4% emprega 
os parkings de balde. O resto chega 
camiñando, en transporte público ou en 
coche compartido.

O alcalde de Pontevedra fixo esta inter-
vención nunha mesa de boas prácticas 
integrada por outros cinco concellos 
máis: Córdoba, Ciudad Real, Torrelodo-
nes, Carballo e Puebla de Cazalla.

No IV Congreso das Cidades que Cami-
ñan tamén se realizaron obradoiros so-
bre a velocidade 30km/h, a accesibilida-
de universal, ou a participación infantil, e 
presentáronse os libros Andando al Cole 
en Torre (Concello de Torrelodones) e 
Manual de Movilidad Peatonal: Caminar 
en la Ciudad (Alfonso Sanz). 

Lores: “O modelo de cidade de Pontevedra 
contribúe a ter unha economía local forte”

Paralelamente, o Concello de Pon-
tevedra participou nestes días como 
ponente no seminario de formación 
da FEMP que baixo o título: “A re-
ducción da velocidade do vehícu-
lo privado nas cidades, obxectivo 
da mobilidade sostibel e factor de 
convivencia cidadá”, tivo lugar en 
Madrid o 13 de outubro. Nel parti-
cipou o intentente principal da poli-
cía municipal, Daniel Macenlle, e no 
foro de información e debate sobre 
a transformación urbana e as súas 
consecuencias celebrado o 14 de 
outubro no concello canario de San-
ta Brígida, coa presenza do xefe de 
protocolo do Concello, Antón Prieto.

Tamén estes días estivo en Ponte-
vedra unha delegación da cámara 
municiapal do concello portugués de 
Vilanova de Famaliçao que mira 
para a nosa cidade á hora de definir 
o seu modelo urbano e, máis recen-
temente, unha equipa da televisión 
pública de Corea do Sul que está 
a elaborar un programa sobre as ci-
dades que impulsan melloras na ca-
lidade de vida dos seus habitantes.

Pontevedra no mundo
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Pontevedra recibe 10 millóns de euros da UE 

para unha cidade intelixente, accesíbel e integradora

O Boletín Oficial do Estado (BOE) 
recolle a publicación das axudas do 
Desenvolvemento Urbano Sostible 
e Integrado (DUSI) financiadas a 
través dos fondos europeos FEDER 
de crecemento sostible, nas que 
Pontevedra recibe unha contía de 
10 millóns de euros. O concelleiro 
delegado da área urbana, Luís Bará 
calificou esta publicación de “moi boa 
noticia para a cidade”.

O Concello de Pontevedra presentara 
a finais do ano pasado un proxecto 
para concurrir a estes fondos de 
18,7 millóns de euros para realizar no 
calendario 2016-2022 baixo o título 
“+ Modelo urbano Pontevedra” e que 
seguía a liña das principais actuacións 
do modelo de desenvolvemento 
urbano da cidade. 

+Modelo Urbano Pontevedra 2016-
2022 establece oito obxectivos 
estratéxicos ao redor da idea de 
avanzar na construción dunha 
cidade “intelixente, accesible e 
integradora”. Incluíense nel un total 
de 32 liñas de actuación que buscan 
avanzar no modelo urbano aplicado 
na cidade nos últimos anos.

Entre elas destacan:

•	 A mellora ambiental urbana 
de espazos periféricos 
degradados 2,9 millóns de 
euros 

•	 Acondicionamento	do	edificio	
social Centro Sur -destinado a 
colectivos que prestan servizos 
sociais- 2,32 millóns 

• Mellora da mobilidade nas 
estradas e vías rurais  2,3 
millóns 

• Potenciación da administración 
electrónica, 1,7 millóns 

• Creación de núcleos de 
centralidade nas parroquias 
do rural  1,4 millóns

• Mellora da eficiencia	enerxética	
en instalacións sociais 1,2 
millóns.

Ademais destas grandes partidas, o 
goberno municipal pretende destinar:

•	 900.000 euros á recuperación 
ambiental e patrimonial de 
espazos	naturais	fluviais 

•	 870.000 euros para dinamizar a 
praza de abastos como espazo 
lúdico e gastronómico, 

•	 700.000 euros para a creación 
de novas infraestruturas 
sociais, 

•	 700.000 euros para un mercado 
de novos creadores, 

•	 400.000 euros para os camiños 

escolares 

•	 300.000 euros para implantar 
un transporte colectivo a 
demanda.

Luís Bará reiterou a “satisfacción” 
do goberno municipal ante esta 
concesión de fondos europeos cuxa 
convocatoria “parecía feita a medida 
de Pontevedra”, porque a aposta do 
Concello “por un modelo de cidade 
exitoso e recoñecido” encaixaba á 
perfección cos obxectivos recollidos 
por Bruxelas nesta repartición de 
fondos.

+Modelo Urbano Pontevedra

PONTEVEDRA
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O alcalde de Pontevedra Miguel Anxo 
Fernández Lores e o concelleiro res-
ponsábel do Ciclo da auga, Raimun-
do González Carballo participaron na 
terceira reunión con distintas adminis-
tracións e representantes do sector 
extractivo da ría para abordar o sanea-
mento integral da ría de Pontevedra.

Ao remate da reunión o alcalde expli-
cou que “estas reunións son un pe-
queno avance”, e que se está a facer 
un estudo completo das necesidades 
para lograr ese saneamento no que 
traballa un equipo redactor a cargo de 
Augas de Galicia buscando problemas 
e achando solucións “pero vai máis 
lento do que quixeramos todos, dado 
que é un estudo complexo e vai tardar 
o seu tempo”, asegurou Fernández 
Lores quen lembrou que, mentres, “o 
sector segue a sufrir as consecuencias 
das zonas C, que lles impide sacar a 
máxima rendabilidade á ría debido ao 
abandono da Xunta dende tempos in-
memoriais, o que fai que a ría estea to-
talmente contaminada”.

Mentres a Xunta elabora o estudo, o al-
calde lembrou que “hai cousas que se 
poden ir facendo como a actuación na 
zona de Cocheras, en Mollavao”. Den-
de a construción da variante de Marín, 
reduciuse o tamaño do colector e pro-

dúcense verquidos á ría, incluso cando 
non chove. “Agora fixemos un apaño 
dende o Concello, pero é algo que a 
Xunta ten que resolver definitivamente”, 
aclarou o alcalde.

O alcalde de Pontevedra tamén puxo 
sobre a mesa a continuidade de Ence. 
“Estou plenamente convencido de 
que si se mantén Ence, o saneamento 
completo da ría será imposible”. Lem-
brou que non se está abordando nas 
reunións os 13 millóns de metros cú-
bicos que verte a pasteira ao emisario 
submarino “o que aumenta a imposibi-
lidade de dilución do verquido”. Todos 
os concellos da ría verten arredor de 
6 ou 7 millóns de metros cúbicos ao 
emisario submarino, “e parece ser que 
a ninguén lle interesa o tema, pero nós 
ímolo poñer enriba da mesa”.

O alcalde lembrou que unha parte do 
proxecto do saneamento da ría será 
a estanqueidade dos pozos, pero ta-
mén aumentar o emisario submarino 
para que incremente a dilución do ver-
quido, despois de que a depuradora 
depure; incrementar a rede separativa 
de augas pluviais e residuais para me-
llorar o funcionamento da depuradora, 
xa que na actualidade non pode de-
purar tal cantidade de auga; e ampliar 
a depuradora conseguindo unha depu-

ración ao 100% e cunha depuración 
biolóxica.

Aínda que confesou que a localiza-
ción da futura depuradora da marxe 
esquerda da ría de Pontevedra non é 
competencia do Concello de Ponteve-
dra, “Augas de Galicia ten que buscar 
a mellor situación para colocala aínda 
que teña oposición veciñal. Dende hai 
20 anos estaba prevista en Pampaído, 
que me parece o sitio máis axeitado. 
Hai que tomar o touro polos cornos e 
poñela aí porque non fai ningún daño 
ambiental e non afecta a ningún núcleo 
de poboación”, asegurou Lores.

O alcalde explicou que “deixamos claro 
na reunión que imos colaborar -como 
sempre investindo moitos cartos dos 
pontevedreses, eliminando verquidos e 
separando augas pluviais de residuais, 
en fin, reducindo a contaminación da 
ría”, e xa adiantou que “no futuro ha-
berá que facer máis investimentos 
con cargo a fondos europeos dos 
que vai dispoñer a Xunta de Galiza”, 
ao que engadiu o cobro do canon de 
saneamento “que cobramos todos os 
concellos aos veciños e que despois 
pasamos á Xunta para facer obras hi-
dráulicas e de saneamento”.

Lores: “Con ENCE na ría 
será imposíbel o seu saneamento integral”
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A reunión mantida entre representantes do goberno municipal 
de Pontevedra e a Xunta de Galiza a respeito das estacións de 
ferrocarril e autobuses foi un encontro construtivo e satisfac-
torio para as dúas partes, e terá continuidade nas próximas 
semanas. 

O alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores, acompaña-
do do concelleiro de Infraestruturas, César Mosquera reuniuse 
cos conselleiros en funcións de Infraestruturas Vivenda, Ethel 
Vázquez e Presidencia, Alfonso Rueda, e técnicos das dúas 
administracións co fin de valorar unha conexión peonil directa 
entre as estacións de autobús e ferrocarril e a reordenación da 
mobilidade na zona.

A Xunta chegou a reunión con catro propostas de conexión in-
termodal deseñadas por unha consultora: un túnel, unha pasa-
rela aérea, un paso a nivel e un paso mixto soterrado e a nivel. 
Pola súa banda o Concello puxo sobre a mesa o interese 
municipal por mellorar a accesibilidade e mobilidade peo-
nil na zona dun xeito integral e a necesidade de facer unha 
reforma en profundidade da terminal de autobuses. Un in-

terese que calou na delegación autonómica, que recolleu a luva 
e avaliará o plantexamento global do Concello de Pontevedra.

“Esta é unha zona moi importante para o Concello. Aí chegan 
moitos visitantes, pasa por ela o Camiño Portugués a Santiago 
e ten un problema de accesibilidade, de mobilidade peonil e de 
seguridade” sinalou o alcalde Miguel Fernández Lores, quen 
valorou o feito de que “imos a darlle unha voltiña” á proposta 
de intermodalidade co fin de “procurar unha solución definitiva 
nun espazo que require unha actuación global”.

Hai que valorar, mellorar se é factible e consensuar cuestións 
como, por exemplo, unha posíbel conexión directa entre a es-
tación de autobuses e a avenida Josefina Arruti -“o que axiliza-
ría a entrada e saída de autobuses, diminuiría os tráficos peri-
gosos na zona e facilitaría a conexión peonil das terminais de 
tren e autobús”- ou proxectos como levantar unha parte do río 
Gafos, recuperar o paseo do Gafos e potenciar toda esta zona. 
“Paga a pena agardar unhas semanas acadar un proxecto que 
nos satisfaga a todos e sobre todo aos cidadáns de Ponteve-
dra”, engadiu o alcalde.

MORAÑA / CALDAS DE REIS

Na procura dunha solución integral 
para as estacións de autobuses e ferrocarril

Comezaron as obras de mellora da ac-
cesibilidade e de rehabilitación do lugar 
do Cabo, na parroquia de Lourizán, se-
gundo informou o concelleiro coordina-
dor do Rural e delegado da parroquia, 
Demetrio Gómez. A intervención proxec-
tada suporá a peonalización do barrio, 
con acceso só para residentes a imaxe 
do modelo aplicado no centro histórico 
de Pontevedra.

A peonalización deste espazo singular 
fai necesario atopar unha solución á en-
trada dos vehículos a cada vivenda.

No lugar do Cabo está previsto a recu-
peración integral deste barrio mariñeiro, 
un proxecto que opta a unha subven-
ción do Grupo de Acción Costeira o que 
permitiá ampliar o proxecto a outras zo-
nas do barrio, mellorar a iluminación ou 
realizar traballos de recuperación patri-
monial tanto no eido da toponimia como 
de espazos na contorna do Cabo, como 
o paseo que circunda o colexio.

Este proxecto da resposta a unha vella 
demanda de veciñanza e foi presentada 
no Consello parroquial de Lourizán.

Con esta obra remata a actuación pre-
vista na contorna dos Praceres e queda 
todo listo para garantir a seguranza dos 
nenos e nenas do centro escolar.

Comezaron as obras de reforma integral do Cabo
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Pontevedra converterase na sede estatal da compostaxe os 
vindeiros 20 e 21 deste mes coa celebración do ‘VI Seminario 
sobre compostaxe doméstica e comunitaria’ de Composta 
en Red, unha coordinadora de entidades locais de todo o 
Estado que pretende promocionar políticas públicas sobre 
compostaxe e convertelas nun sistema alternativo de xestión 
de lixo. Tal e como salientou César Mosquera, o traballo feito 
pola Deputación co Plan Compost Revitaliza está “levantando 
unha enorme expectación porque é novidoso e non algo 
experimental, xa que pretendemos aplicar a compostaxe 
como sistema de xestión do lixo de forma alternativa e 
universal”.

O seminario está dirixido a responsables e técnicos de 
entidades locais, asociacións ou empresas vencelladas 
á compostaxe doméstica e comunitaria, estudantes e 
particulares e a expectación que está levantando é grande. 
De feito, a día de hoxe, o número de inscricións supera xa 
o de calquera outra edición. Entre os poñentes, ademais 
dos técnicos da Deputación de Pontevedra, estarán 
representantes do Ministerio de Agricultura e Medio Ambiente, 
da Universidade de Santiago, da Universidade Politécnica 
de Cataluña e da Universidade Pública de Navarra, da 
Mancomunidade da Comarca de Pamplona, do Concello 
de Hernani, Madrid, Santiago e San Sadurniño, así como de 
entidades como Adega ou Amigos da Terra, entre outros. 

Todos eles darán a coñecer diversas experiencias de 
compostaxe a varios niveis de complexidade. Ademais 
falarase da pegada de carbono que producen os residuos ao 
viaxar, dos avances na investigación dos procesos e proxectos 
de compostaxe doméstica e comunitaria e afondarase nas 
experiencias integrais de xestión de residuos a través da 
compostaxe, no que a experiencia da provincia de Pontevedra 
terá un peso determinante. De feito, os asistentes ao seminario 
poderán non só coñecer a teoría do Plan Revitaliza da man 
dos técnicos, senón que están previstas visitas a Príncipe 
Felipe, complexo no que se vén de conseguir o denominado 

‘residuo cero’ (todos os residuos orgánicos se tratan ‘in situ’) 
grazas a varios centros de compostaxe comunitaria, e tamén 
visitas aos composteiros de distintos puntos da cidade e a 
provincia (Monte Porreiro, Caldas…).

“O que estamos a facer na Deputación está a levantar unha 
expectativa enorme. Houbo moitas experiencias que se 
estancaron, pero co traballo do Plan Revitaliza ábrese unha 
expectativa de futuro para a compostaxe como sistema de 
xestión. Temos a ilusión de que chegue a ser un sistema 
universal e non unha aposta de catro forofos –subliñou 
Mosquerra-. Xa houbo demasiadas frustacións neste campo”.

O asesor de residuos da Deputación, Carlos Pérez, subliñou 
neste sentido que o congreso de Composta en Red 
focalizará o traballo sobre compostaxe en Pontevedra “como 
experiencia máis significativa no Estado e en Europa no seu 
ámbito”. “Queremos darlle un pulo e o que estamos a facer 
en Príncipe Felipe supón un traballo relevante incluso para a 
UE, xa que agora mesmo é unha illa na que se demostra que 
cando se separa o orgánico correctamente tamén se separa a 
recollida selectiva do resto das fraccións”, subliñou.

1.250.000 euros para a segunda fase 
do Plan Compost Revitaliza

O vicepresidente Mosquera anunciou que nestes momentos a 
Deputación de Pontevedra está a traballar na segunda fase do 
Plan Compost Revitaliza para poñer en marcha un sistema de 
tratamento dos residuos orgánicos que permita aos concellos 
da provincia unha xestión do lixo medioambientalmente 
sostible e máis económica que a actual. Destacou que na 
Xunta de Goberno deste venres se aprobarán as bases para 
as liñas de subvención aos Concellos que, cun orzamento 
de 1.250.000 euros, permitirán a elaboración de plans de 
residuos individualizados para cada concello da provincia, a 
compra de composteiros e a formación de persoal.

Pontevedra acollerá o 20 e 21 de outubro 
o VI seminario de Composta en Rede 
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Prórroga das bolsas ás e aos mestres composteiros

A segunda fase do Plan Revitaliza 
inclúe dúas liñas de subvención. 
A primeira inclúe unha asistencia 
técnica para a redacción dos Plans 
Municipais de Recollida e Tratamento 
de Residuos Domiciliarios por 
técnicos da Deputación Provincial 
de Pontevedra e, excepcionalmente, 
a asistencia para o deseño técnico 
e planos acoutados das posíbeis 
plantas de compostaxe. A segunda 
liña de subvención consiste 
na axuda para a adquisición 
dos composteiros individuais e 
comunitarios necesarios para a 
posta en marcha do novo sistema 
baseado na compostaxe, así como 
dos seus materiais complementarios 
para o seu bo funcionamento. 

As solicitudes da segunda liña, segundo lembrou Mosquera, 
só poderán realizarse asociadas á solicitude da primeira 
liña. En canto ao financiamento, as axudas da Liña 1 serán 
sufragadas na súa totalidade pola Deputación, mentres que a 
Liña 2 de subvención relativa á adquisición de composteiros 
– cuxa contratación corresponderá ao Concello ou Concellos 
solicitantes- estará dotada con 1.250.557,45 euros do 
vixente orzamento provincial. 

En canto aos criterios de concesión, concederanse todas as 
solicitudes presentadas para a Liña 1 dando preferencia a 
aqueles concellos que polas súas características permitan 
acadar progresivamente o tratamento do 100% do seu lixo 

orgánico mediante composteiros. 
Na Liña 2 as subvencións 
concederanse en réxime de 
concorrencia competitiva.  

O prazo para que os concellos 
presenten as solicitudes será de 
dous meses a contar desde o día 
seguinte ao da publicación da 
presente convocatoria no Boletín 
Oficial da Provincia.

“Máis xente da prevista” 

Mosquera tamén fixo balance e 
destacou  que a administración 
provincial vén de instalar máis de 
trinta composteiros comunitarios 
en 22 concellos da provincia e que, 
nalgúns deles, os que primeiro 

foron colocados, está próxima a obtención de compost. 
“Estamos a ter menos incidencias das previstas, xa que 
todo está funcionando perfectamente. De feito estase a dar 
un fenómeno: que hai moita xente que non se apuntou para 
participar no plan e que si está levando os seus residuos ao 
composteiro separándoos na casa correctamente”, explicou 
o vicepresidente. 

Por outra banda, tamén sinalou que unha vez analizadas as 
mostras de compost dos composteiros de Príncipe Felipe, o 
100% son de tipo A, de máxima calidade e para utilizar nos 
usos máis esixentes de agricultura.

“As mestras e mestres composteiros 
que se encargan da xestión 
dos centros de compostaxe 
comunitaria están a demostrar unha 
cualificación extraordinaria. Son xente 
extraordinariamente formada que está 
a garantir que a compostaxe se realice 
con todas as garantías e a atender 
con solvencia as dúbidas de todos 
os veciños e veciñas”. Así o asegurou 
hoxe o vicepresidente da Deputación, 
César Mosquera, ao anunciar que a 
Xunta de Goberno provincial de mañá 
venres aprobará, tal e como estaba 
previsto, a prórroga das bolsas de 
práctica laboral para as mestras e 
mestres composteiros. 

O vicepresidente sinalou que durante 
os últimos seis meses as mestras e 
mestras composteiros realizaron “un 
traballo inxente” ao ser partícipes 
de primeira man da instalación e 
seguimento dos máis de 30 centros 
de compostaxe subministrados pola 
Deputación a 22 concellos. Grazas 
a eles, insistiu Mosquera, garántese 
que os veciños e veciñas que se 
comprometeron a compostar o seu lixo 
teñan toda a información necesaria de 
primeira man. “Incluso estase a dar a 
situación de que ‘por contaxio’ e polo 
seu bo facer hai moitos outros veciños 
que están a implicar na iniciativa e levan 
o seu lixo ao composteiro”, explicou. 

Agora, coincidindo coa prórroga das 
bolsas, os mestres composteiros 
inician unha nova fase de traballo 
dentro do Plan Compost Revitaliza. 
Ademais de controlar a xestión dos 
composteiros comunitarios tamén 
serán responsables da elaboración 
dos plans municipais de residuos que 
elaborará a Deputación para aqueles 
concellos que se adhiran de forma 
oficial ao plan e opten pola compostaxe 
como sistema de xestión de lixo. Estes 
estudos analizarán a xestión actual do 
lixo en cada municipio e o seu custe, 
así como as consecuencias que tería 
a implantación da compostaxe como 
sistema a utilizar no futuro.
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Luís Bará, acompañado polos 
portavoces municipais de Soutomaior 
-Manu Lourenzo- e Vilaboa -Ornela 
Fernández- presentou unha nova 
inciativa do BNG para converter a vella 
línea ferrea hoxe en desuso nunha 
vía verde que conecte Pontevedra e 
Arcade.

O concelleiro de Mobilidade, Luís Bará 
lembra que na actualidade parte da vía 
férrea entre Arcade, á altura da ponte 
sobre o río Verdugo, e a estación de 
Pontevedra deixou de ter uso para o 
transporte ferroviario de pasaxeiros e 
mercadorías. Concretamente o treito 
entre Arcade e Figueirido comeza 
a presentar un estado de grave 
abandono e, nalgúns puntos, comeza 
a ser invadido pola maleza.

A transformación desta antiga vía 
nunha senda verde para uso peonil 
e ciclista permitiría crear unha nova 
infraestrutura de aproximadamente 
10 quilómetros, aproveitando o 
trazado da vía férrea agora en 
desuso. No caso do treito entre 
Arcade e Figueirido, o aproveitamento 
do antigo trazado sería doado xa que 
discorre completamente separado 
do novo trazado do TAV. No caso do 
treito Figueirido-Pontevedra caben 
dúas opcións: transformar en vía 
verde a antiga vía férrea, ou aproveitar 
as vías de servizo paralelas ao trazado 
do Tren de Alta Velocidade.

Deste xeito conseguiriase unha 
nova infraestrutura con grandes 
potencialidades para:

•	 A mobilidade peonil e ciclista 
entre Arcade e Pontevedra, como 
alternativa segura, saudábel 
e sustentábel á do tráfico a 
motor; co desdobramento da 
avda. de Vigo permitiría chegar 
desde Arcade até o parque de 
Campolongo nun percorrido 
duns 10 quilómetros.

•	 O uso recriativo pola 
posibilidade de conectar con 
unha senda peonil a cidade de 
Pontevedra, o ENIL do río dos 
Gafos-Tomeza, as salinas de 
Vilaboa, a Illa da Insuíña, Ponte 
Sampaio e o paseo marítimo de 
Arcade.

• O uso turístico dunha vía verde 
de 10 quilómetros cun trazado 
paralelo ao camiño portugués 
a Compostela e que segue en 
grande parte do percorrido a 
traza da Vía Romana XIX.

A transformación da vía férrea en 
vía verde tería un custo non moi 

elevado e un impacto moi positivo 
para a mobilidade e para a promoción 
turística da comarca, pola beleza 
e interese dos espazos culturais e 
naturais que atravesa e cos que sería 
necesario e doado conectala:

• ENIL do río dos Gafos-Tomeza
• Vía Romana XIX e Camiño 

Portugués.
• Salinas de Vilaboa e CEPA da 

Enseada de San Simón.
• Illa Insuiña ou de Medal en Ponte 

Sampaio e Ponte medieval de 
Ponte Sampaio.

• Pontes do ferrocarril entre 
Arcade e Ponte Sampaio, fábrica 
da Pontesa, Illa do Castelo de 
Ponte Sampaio...

O BNG volve a insistir, dous anos 
despois, nesta demanda diante 
dun Ministerio, o de Fomento, que no 
seu momento, non amosou ningunha 
receptividade nin deu ningún paso 
adiante para facela efectiva.

Ofensiva do BNG para conseguir 
unha vía verde entre Pontevedra e Arcade
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As veciñas e veciños de Soutomaior están a recibir nestas 
semanas os recibos do Imposto de Bens Inmobles. Uns 
recibos que este ano incorporan o incremento derivado 
da regularización catastral que o Partido Popular levou 
adiante no concello de Soutomaior. 

Son centos as familias de todo o concello que ven 
como o recibo da contribución deste ano se dispara, 
acadando cifras desorbitadas para as economías 
familiares en moitos casos.  Estas subas no imposto 
obedecen, en ocasións, á incorporación de edificacións 
como galpóns ou galiñeiros no recibo da contribución, 
de maneira que os veciños teñen que tributar por eles 
como se se tratase de bens inmobles. E a esta suba, xa 
de por si inxusta, hai que engadir que os recibos chegan 
en ocasións con efectos retroactivos, polo a factura 
contén o importe da suma dos últimos catro anos. 

Neste sentido o voceiro municipal do BNG Manu 
Lourenzo sinalaba  que “hai ducias  de familias que nos 
comunican que non poden facer fronte a esta situación, 
que non teñen diñeiro para pagar este imposto do PP xa 
que o catastrazo chega ademais co inicio do curso, nun 
momento no que as economías familiares están baixo 
mínimos.  Hai familias que pasan de pagar 60 a 300 
euros e algún veciño nos comunica que a pesar de estar 
parados todos os membros da familia teñen que pagar 
en torno aos mil euros en concepto de atrasos”.

Así mesmo, o responsábel local do BNG, Diego Moreira, 
sinalaba que hai máis de un ano que o BNG informou 
aos veciños barrio por barrio, pero o PP fixo caso omiso. 

Tivemos que escoitar mesmo como nos chamaban 
alarmistas pero unha vez máis, o tempo, tristemente, 
dános a razón. E dánola ademais non momento no 
que os nosos veciños  xuntan os cartos para pagar o 
catastrazo  namentres  ven na televisión o espectáculo 
de fraude e corrupción do PP e da trama Gurtel.  

“A pesar de que  o goberno de Agustín Reguera dixo en 
campaña electoral que non ía subir os impostos, vemos 
o que aconteceu finalmente. Vemos como o alcalde 
cambiou a ordenanza municipal para subir o IBI un 
33% hai un ano e agora vemos tamén como os veciños 
teñen que pagar contribución ata por un galpón para 
gardar leña”,  sinalaba Manu Lourenzo ao tempo que 
esixía ao goberno municipal que informe aos veciños 
das posibilidades que existen.  

“Xa que obrigan aos veciños a pagar por isto que polo 
menos informen de que é posible fraccionar pagos ou 
mesmo que se poden habilitar axudas ás familias.  Non 
pode ser que coa situación que están a pasar moitos 
veciños no grupo de goberno do PP estean agachados 
e sen dicir nin pío desta situación”.

O BNG denuncia que o catastrazo está a 
poñer nunha situación dramática a moitas 
familias do concello de Soutomaior
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As nenas e nenos 
da escola infantil A 
Galiña Azul de Arcade 
levan máis de dúas 
semanas sen auga 
quente. Nais e pais 
dos nenos afectados 
puxéronse en contacto 
cos membros do 
BNG de Soutomaior 
para que denunciaran 
esta situación ante 
o concello, xa que a 
deixadez do grupo municipal do PP está a provocar 
importantes problemas tanto nos nenos coma nas 
traballadoras da escola infantil.

Nese sentido, o voceiro do BNG Manu Lourenzo 
sinalou que “non é de recibo que despois de todo un 
mes de agosto no que as escola infantil estivo pechada 
por vacacións, se acorden de facer obras co curso xa 
empezado. Isto é algo que non acontece en ningún sitio 
do mundo. Pero se isto é grave de por si, moito máis 
o é que nenas e nenos do ensino público, na escola 
infantil de Soutomaior leven máis de dúas semanas sen 
auga quente en pleno século XXI”

O edil nacionalista sinalou tamén que a falta de 
responsabilidade do PP de Soutomaior é moito máis 
grave se temos en conta que estamos a falar de nenos 
de 0 a 3 anos. De bebés que en moitísimas ocasións 
precisan de empregar a bañeira para cambialos ou para 
limpalos, e as traballadoras atópanse con que non hai 
auga quente. “A falta de previsión e de responsabilidade 
é simplentemnte dramática” sinalaba “xa que afecta a 
toda a vida educativa, dende problemas coa hixiene 
dos nenos, ata dificultades para cociñar, limpar ou 
ruídos e molestias que os nenos e traballadoras teñen 
que soportar no horario lectivo.

Este é un máis dos problemas que a xestión do PP 
está a producir na escola pública municipal, problemas 
que se suman aos retrasos na apertura, ás carencias 
nas instalacións ou á alarmante falta de prazas.

Dende o BNG esixen a Agustín Reguera que solucione 
esta situación de xeito inmediato xa que os nenos non 
teñen que ser os responsables da súa incapacidade. 

O BNG de Soutomaior volveu reivindicar no último pleno 
ordinario a necesidade de que Soutomaior conte cunha 
extensión da EOI para que os veciños poidan cursar 
estudos oficiais de idiomas no propio concello. Os 
nacionalistas afirmaron que hai moitos concellos en todo 
o país con características similares ao noso, e mesmo 
máis pequenos, que contan con esta posibilidade. Os 
veciños de Soutomaior non poden ser sempre os últimos 
da cola, sinalaba o voceiro nacionalista Manu Lourenzo. 

“Hai xa máis de un ano que neste pleno se aprobou a 
iniciativa do BNG para solicitar unha extensión da EOI. 
Na mesma moción se indicaba que o goberno local debía 
informar a coorporación de todos os pasos que se desen 
para acadar unha extensión da EOI, pero Agustín Reguera 
incumpriu sistematicamente esta moción e nunca informou 
por iniciativa propia aos membros do pleno. Tivo que ser 
sempre o BNG o que puxo este asunto enriba da mesa”

Manu Lourenzo deixou de manifesto que  a actitude do 
alcalde está a ser dunha pasividade e dunha falta de 
iniciativa absolutamente alarmante. “O único que fixo foi 
preguntar nunha xuntanza hai un ano ao xefe territorial, e 
como este lle dixo que non veuse para casa caladiño. Se 
todos os alcaldes fixeran o mesmo non habería extensión 
das EOI en ningún concello do mundo”  sinalaba o voceiro 
do BNG. “Os veciños páganlle a Agustín Reguera para 
que os defenda onde sexa e ante quen sexa e non para 
que exerza de palmeiro das políticas de recortes do PP. 
Foi esa mesma actitude de sumisión e pasividade a que 
fixo que en Soutomaior tiveramos que agardar lustros pola 
escola infantil, décadas polo instituto e a saber canto pola 
extensión da escola oficial de idiomas cando hai concellos 
máis pequenos que Soutomaior que contan dende hai 
décadas con todos estes servizos” 

Por iso, despois  da negativa do Xefe Territorial de 
Pontevedra  o BNG  instou a Agustín Reguera a elevar 
esta demanda ante o  Conselleiro de Educación. Mais 
non só non o fixo, senón que mesmo  baixou o escalón 
administrativo e dirixiuse unicamente a un director 
dunha escola. Ante isto, Manu Lourenzo sinalou que 
“É simplemente esperpéntico. Xa non é só que Agustín 
Reguera  non suba o escalón administrativo para defender 
aos veciños, senón que o baixa para falar con alguén que 
non pinta nada nesta decisión.No fondo é unha tristeza 
porque con isto, ademais da falta de iniciativa, o que 
Agustín Reguera demostra é unha falta de coñecemento 
da administración pública absolutamente incomprensible 
nun alcalde de Soutomaior”

O BNG reivindica unha 
extensión da Escola Oficial 
de Idiomas

As nenas e nenos da escola 
infantil de Arcade sen auga 
quente dende comezo do 
curso

SOUTOMAIOR

decisión.No
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Após a denuncia do BNG sobre as graves irregularidades 
na documentación exposta dos camiños da parcelaria 
en Romai, o concello de Portas recibiu o 11 de outubro 
unha comunicación  da Xefatura Territorial do Servizo de 
Infraestruturas Agrarias polo que se extabelecía un novo 
prazo de exposición do proxecto de rede de camiños da 
concentración parcelaria da parroquia de Romai, tal como 
solicitara o BNG.

Parabenizámonos, pois, da rectificación da consellería de 
Medio Rural e a apertura dun novo período de exposición 

pública. Non obstante temos que denunciar que a 
documentación da ligazón web á que remite o escrito segue 
sorprendentemente sen incluír os planos do proxecto a 
pesares de indicarse expresamente “engádense os planos 
do proxecto ausentes na publicación do 09/09/2016”. 
(http://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/anuncios/
infraestructuras/Proxecto_cam inos_adaptados_lei_
METAGA_Romai.pdf)

Inmediatamente despois da recepción do comunicado da 
Consellería o alcalde asinou un Bando anunciando este 
novo período de exposición pública pero con tal desleixo 
que nin sequera comprobou que os erros que motivaron 
este novo período de exposición foran arranxados.

O BNG lamenta que o goberno municipal continúe 
sen preocuparse o máis mínimo dun asunto de tal 
transcendencia como é o da parcelaria. Sen plenos 
ordinarios dende o 24 de xuño, nin se decataron dos erros 
na documentación no primeiro período de exposición nin 
agora.

O deseño, tratamento 
e cuidado dos espazos 
públicos é unha das 
grandes competencias 
que teñen os concellos. 
A calidade do medio  
urbano é un aspecto 
determinante na calida-
de de vida nunha vila 
ou cidade. Prazas e rúas 

seguras, accesibeis e con prioridade para as persoas son 
un dereito e un servizo público do mesmo nível que a sani-
dade e a educación.

Rúas a medio urbanizar, beirarrúas en moi mal estado 
polas que é difícil camiñar ou barreiras arquitectónicas 
insalvables para cadeiras de rodas ou carriños de bebés 
fan que a nosa vila pareza anclada no pasado e sen pers-
pectiva ninguna de futuro.

A falta de contacto coa realidade cotiá do alcalde e do 
grupo do PSOE provoca que este tipo de problemas, que 
deberían estar solucionados hai moitos anos, sigan a día 
de hoxe sen solución, provocando a perda de calidade de 
vida dos veciños e veciñas que actualmente padecemos.

O desleixo do alcalde de Portas 
ante os erros na exposición pública da parcelaria de Romai

O BNG demanda do goberno 
municipal un Caldas accesíbel

Era o mes de outubro do ano 1998 cando o 
PSOE de Caldas anunciou a construcción dun 
gran complexo Termal na Tafona que comeza-
ría a funcionar no ano 2001, faltaban poucos 
meses para as eleccións municipais e gañaron 
con maioría absoluta. Dende aquel momento 
ata agora pasaron case 18 anos de gobernos 
do PSOE, patadas cara adiante cada vez que se 
achegan eleccións municipais e grandes canti-
dades de diñeiro perdidas, mentras na Tafona a 
obra non remata.

Non sabemos cando rematarán as obras, mais 
sempre teremos diante un exemplo da época na 
que se construían aeroportos sen avións e mau-
soleos como a Cidade da Cultura.

As pozas da Tafona 
ou os aeroportos sen avións

http://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/anuncios/infraestructuras/Proxecto_cam
http://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/anuncios/infraestructuras/Proxecto_cam
inos_adaptados_lei_METAGA_Romai.pdf
inos_adaptados_lei_METAGA_Romai.pdf



