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O PP pretende deixar 
ELNOSA en Lourizán
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“É unha tomadura de pelo. Nin Fra-
ga Iribarne se atreveu a tanto”, ase-
gurou Carme da Silva, lembrando 
que xa no seu día o ex presidente 
da Xunta deixou fóra a Elnosa do 
plan supramunicipal de Ence porque 
entendía que a súa situación, para 
unha fábrica destas características, 
era “absolutamente desafortunada”.
“Nós -afirmou Carme da Silva-man-
témonos firmes en que ELNOSA non 
pode continuar aí e por iso poremos 
todos os medios administrativos, 
políticos e sociais que temos á nosa 
disposición para frear esta inxusti-
za cara á ría e cara os cidadáns de 
Pontevedra que teñen un posiciona-
mento claro e maioritario en contra 
deste complexo industrial.

Ademais, a nosa compañeira lem-
brou que Elnosa non cumpre os re-

quisitos urbanísticos para continuar 
coa súa actividade en Lourizán e rei-
terou que, pase o que pase, aprobar 
o PERI que necesita é inviable e non 
se pode tramitar.

“O Concello pouco máis ten que di-
cir do que leva dicindo os últimos 17 
anos”, explicou Carme da Silva, que 
acusou á Xunta e a Elnosa de “facer 
negocio” á conta da saúde, do me-
dio ambiente e da economía ponte-
vedresa, destacando que a empresa 
“non ten problema” para desenvolver 
a súa actividade noutra localización.

O Concello lamenta que mentres 
en Europa este tipo de complexos 
industriais tenden a alonxarse cada 
vez máis das contornas urbanas, 
“aquí temos que tragar porque nos 
tratan como unha colonia”.

Carme da Silva criticou o pacto que 
existe entre a Xunta de Galiza, o Go-
berno central, o Partido Popular e as 
empresas Ence e Elnosa para conso-
lidar o complexo de Lourizán. “Estase 
obtendo centos de millóns de euros 
de beneficio a conta da ría de Pon-
tevedra, da súa comarca e do seu 
futuro, xa que se trata de empresas 
que foron mercadas a prezo de saldo 
precisamente porque tiñan data de 
caducidade. 
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O BNG leva a 
problemática 
de ELNOSA ao 
Parlamento

O grupo parlamentar do BNG 
através do noso compañeiro 
Luís Bará, denunciou publica-
mente as manobras do goberno 
galego para consolidar a em-
presa cloreira ELNOSA na ría 
de Pontevedra, en contra das 
determinacións contidas en nor-
mas como o Plan de Ordenación 
do Litoral (POL) ou as Directri-
ces de Ordenación do Territorio 
(DOT), aprobadas polo goberno 
galego, que clasifican os terreos 
en que se asenta a fábrica como 
“zona de mellora paisaxística”.

Ante o anuncio feito público pola 
Xunta de Galiza, através  la Con-
sellería de Medio Ambiente, do 
inicio do procedemento para a 
revisión e ampliación da auto-
rización ambiental integrada a 
ELNOSA, o BNG, a través do 
deputado por Pontevedra Luís 
Bará, presentou varias pregun-
tas parlamentarias ante a co-

misión de medio ambiente e o 
pleno, para que a Xunta aclare 
as súas intencións e os acor-
dos acadados coa empresa. Por 
outra parte, por medio dunha 
proposición non de lei, o grupo 
parlamentar do BNG solicitou 
un pronunciamento da cámara 
en contra da continuidade da 
empresa en terreos de dominio 
público marítimo terrestre, na 
enseada de Lourizán.

O BNG considera que con estas 
decisións da Xunta de Galicia 
estase preparando o terreo para 
a ampliación da concesión á em-
presa máis alá da data de cadu-
cidade, 2021. “O que se prepara 
é outro trato de favor semellante 
a concedido a ENCE, amplian-
do a concesión de ELNOSA ao 
amparo da nova lei de Costas, 
entregándolle gratuitamente te-
rreos de dominio público mar-
títimo terrestre a unha empresa 
privada”.

O BNG denuncia tamén pública-
mente os enganos e mentiras do 
PP, que anunciou repetidamente 
o peche e traslado da factoría 

e agora está manobrando, me-
diante a renovación da autoriza-
ción integrada, para favorecer os 
intereses da empresa e facilitar 
a súa continuidade nuns terreos 
públicos que deben ser recupe-
rados outros usos.

O deputado nacionalista lembra 
que na comarca de Pontevedra 
existe un elevado consenso en 
contra da continuidade da em-
presa ELNOSA na súa ubicación 
actual, por tratarse dunha activi-
dade molesta e perigosa e por 
constituír unha auténtica bomba 
de reloxería e unha ameaza para 
a poboación da contorna.

Por último, Luís Bará incidiu en 
que os anuncios e decisións 
do goberno galego estanse to-
mando de costas ao pobo e ao 
Concello de Pontevedra, empre-
gando unha lexislación feita á 
medida para pasar por riba da 
administración municipal e favo-
recer intereses privados.

Impidamos a permanencia de ELNOSA en Lourizán

A Xunta emprega unha lexislación 
feita á medidida para pasar por riba da 
administración municipal e favorecer 
intereses privados

PONTEVEDRA
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A ofensiva social e institucional ini-
ciada polo BNG hai varias sema-
nas, para reclamarmos unha “AP-9 
galega e sen peaxes”, chegou até 
as propias cabinas das peaxes. 
Nunha acción de protesta organi-
zada a nivel galego, o Bloque rea-
lizou unha caravana reivindicativa 
que no caso da comarca de Pon-
tevedra tivo por destino a peaxe 
entre a cidade do Lérez e Vigo. “Foi 
un acto simbólico con pagamento 
con moedas de céntimo nas pea-
xes e forma parte dunha campaña 
que estamos a desenvolver para 
reivindicar tanto a transferencia da 
AP-9 a Galiza como a eliminación 
das peaxes”, explicou o deputado 
nacionalista Luís Bará.

Bará insistiu en denunciar a “na-
vallada” que para o país supón o 
feito de que AP-9 fique baixo com-
petencia do Estado e xestionada 
por unha concesionaria privada 
que ingresa 300 mil euros diarios 
en peaxes. “Parécenos que é un 
exemplo clarísimo de estafa, de 
espolio de recursos que van parar 

a grandes empresas especulati-
vas de fóra, que se benefician das 
peaxes máis caras do Estado. É un 
exemplo tamén de como os parti-
dos de obediencia estatal, neste 
caso o PP, din unha cousa aquí e 
outra completamente contraria en 
Madrid”, criticou. O deputado sa-
lientou a importancia deste víal ao 
ser unha “infraestrutura estratéxi-
ca para o conxunto de Galiza”, xa 
que comunica as cinco cidades do 
eixo atlántico e tamén puntos cha-
ve como os principais portos e os 
aeroportos galegos.

Pola súa banda, a portavoz nacio-
nal, Ana Pontón, que participou 
no acto en Compostela,  aprovei-
tou para responderlle a Feijóo á 
pregunta de onde se obterían os 
cartos para o rescate e para, a súa 
vez, formularlle unha pregunta ao 
presidente da Xunta.

“Preguntábanos Feijóo de onde 
íamos sacar os cartos para res-
catar a AP9, pois exactamente do 
mesmo lugar de onde vai o PP e 

o goberno central sacar os cartos 
para rescatar as autoestradas ma-
drileñas propiedade da banca e 
das construtoras”, explicaba Pon-
tón, “e quero formularlle eu tamén 
unha pregunta: que vai facer o Sr. 
Feijóo ante o intento de Rajoy de 
vetar o debate da lei aprobada por 
unanimidade reclamando a transfe-
rencia?”.

A tamén deputada reiterou a dispo-
sición do BNG a sacar adiante un 
“pacto de país” e pediu ao PP que 
non permita que se rompa a unida-
de política acadada no Parlamento.
“Seguimos coa man tendida a un 
acordo de país que poña fin ao tra-
to desigual cos galegos e galegas 
e que poña fin ao abuso dunhas 
peaxes que son unha estafa lega-
lizada”, recalcou Pontón tras instar 
ao presidente da Xunta “a defender 
o acordo unánime do Parlamento 
ante o intento de división e ruptura 
desa unidade que quere provocar o 
PP co seu veto”.

O BNG ten a man tendida a un acordo de país 
que poña fin á navallada das peaxes da AP-9
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A portavoz parlamentaria do BNG, 
Ana Pontón anunciou as prioridades 
nacionalistas cara os orzamentos 
do 2017.A parlamentaria incidiu na 
necesidade de mudar de modelo e 
medidas que non permiten ofrecer 
“unha saída”. Neste sentido sinalou 
que existe un incremento no núme-
ro de persoas que non chegan a fin 
de mes, “seis de cada dez persoas 
chegan con dificultade” ademais de  
manterse  a precariedade laboral e  
emigración xuvenil.

O BNG propón o Plan Retorna para 
que volva a xuventude emigrada

Ana Pontón afirmou que dende o ano 
2009 emigraron 207.000 persoas de 
Galiza entre os 16 e 35 anos, pro-
ducíndose un pico  no 2015  con 
30.000 persoas. 

As promesas económicas de Fei-
jóo acabaron sendo “un bluff”, e  da 
igual, dixo que falemos do coche 
eléctrico, das promesas de Pemex, 
do concurso eólico ou dos miles de 
postos de traballo que prometeu 
porque todo quedou en “auga de 
borralla”.

Dende o BNG propoñemos un Plan 
Retorna para a volta da xuventude 
emigrada destinando 90 M€ a   me-
didas de choque que  favorezan  a 
volta de  100.000 mozos e mozas 
emigradas.

Contra o desigualdades e deterioro 
dos servizos públicos 

A deputada asegurou que ante a 
situación de desigualdade e dete-
rioro dos servizos públicos cumpre 
un novo modelo para o seu rescate 
co fin de que  todos e todas teña-
mos acceso á sanidade, educación 
e  dependencia priorizando ademais 
a loita contra a pobreza e apostar por 
un modelo sustentable que coide do 
noso medio ambiente.

Nesta liña apuntou algunhas das me-
didas que o BNG propón no orzamen-
tos do ano 2017 entre as que desta-
cou: “duplicar os orzamentos en I+d+i, 
con 260 M€ dirixidas á innovación na  
transformación de actividades prima-
rias, novas oportunidades nas ecotec-
noloxías verdes e renovables así como 
en sectores estratéxicos como a auto-
moción, téxtil ou naval.”

Ana Pontón considerou necesario 
un plan de choque para rescatar os 
servizos públicos comezando polo 
Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, 
reducir as listas de espera, suprimir 
o repagamento sanitarios e repoñer 
aos traballadores/as da sanidade eli-
minados nos últimos anos.

Para as políticas de igualdade e loita 
contra a violencia de xénero o BNG 
propón o 1% do orzamento total.

Un país moderno, engadiu debe 
contar cun modelo sustentable e 
para iso é preciso rematar co mo-
delo de SOGAMA. Nós apostamos 
por plantas de compostaxe que po-
derían crear 1.500 postos de traballo 
directos  en Galiza, unha  aposta es-
tratéxica polo saneamento das rías e 
un tren de cercanias.

Feijóo debe decidir coller a man dos 
galegos e galegas  ou ir de ganchete 
de Ana Pastor e Rajoy

A preguntas dos xornalistas sobre as 
declaracións de Feijóo e os compro-
misos nesta X Lexislatura, a portavoz 
do BNG criticou as promesas incum-
pridas do presidente da Xunta entre os 
que destacou o acordo para salvagar-
dar as caixas de aforros para despois 
propiciar a súa venda e o gran acordo 
de país para contar cunha AP-9 gale-
ga e contra as abusivas peaxes. Feijóo 
aínda non dixo que vai facer, por iso 
propoñemos unha fronte común para 
rescatar aos galegos e galegas dun-
has peaxes que son “unha estafa e un  
imposto á circulación”.

Seguimos coa man tentida para 
acordos pero pregúntome se Feijóo  
quere “coller a man que une aos ga-
legos e galegas ou prefire ir de gan-
chete da Sra. Pastor e o Sr. Rajoy”.

PARLAMENTO

Orzamentos da Xunta: O BNG pide ao goberno 
galego que pense nas necesidades de Galiza e 
abandone as fracasadas receitas de hai 8 anos
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Na presentación da campaña que levou a cabo o 
BNG con motivo da celebración do 25N baixo o lema 
“365 Días contra todas as violencias: visibilizar, de-
nunciar, erradicar”, a portavoz nacional, Ana Pontón, 
propuxo un  acordo galego contra a violencia machis-
ta que inclúa a todas as forzas políticas e aos colecti-
vos sociais que loitan contra esta lacra.

E puxo sobre a mesa unha medida de aplicación in-
mediata nos orzamentos de 2017: destinar o 1% das 
contas públicas a financiar políticas de igualdade e de 
loita contra a violencia machista, o que suporía pasar 
dos 11 millóns de euros actuais a un mínimo de 90 
millóns de euros.

“Se realmente temos un goberno comprometido nes-
ta loita ten que plasmarse nos orzamentos”, salientou 
a responsable de Acción feminista e deputada Noa 
Presas, “porque hoxe os gastos de mantemento da 
Cidade da Cultura son superiores ao que se destina 
a igualdade e protección das mulleres”. Presas subli-
ñou a importancia do papel dos concellos e avogou 
pola actualización de protocolos a través da Fegamp.

Segundo a ONU, o 70% das mulleres sofren algún 
tipo de violencia de xénero ao longo da súa vida e 
só en Europa en 2015, 25 millóns de mulleres foron 
vítimas de algún tipo de agresión. 

Ana Pontón fixo un chamamento a considerar esta 
cuestión como prioridade política, -”desde o BNG 
tendemos a man para situar nun primeiro plano este 
problema social”-, e admitir que “non se está a facer o 
suficiente” para erradicar a violencia de xénero. 

“Temos que ter a humildade e a coraxe de admitir 
que algo falla cando case a metade das asasinadas o 
pasado ano tiñan orden de denuncia”, indicou, “polo 
que as medidas xudiciais e policiais que activa unha 
denuncia non garante a vida das mulleres”. Ana Pon-
tón instou a unha reflexión “serena” porque os medios 
“son insuficientes e están fallando, o que nos obrigan 
a repensar o que se está facendo”.

Dentro deste  “acordo galego” contra a violencia de 
xénero, o BNG propón as seguintes cuestións “cla-
ve”:

Xulgados específicos nas cidades

En primeiro lugar, reformar a lexislación galega para 
incluír o termo feminicidio e desenvolver un estatuto 
de protección da vítima. Mellorar todos os dispositi-
vos de atención, desde o aspecto psicolóxico ao la-
boral e en terceiro lugar fixar un calendario para dotar 
de xulgados específicos en 2017 polo menos a todas 
as cidades galegas. 

Igualmente, establecer unha mesa sectorial do ensino 
para elaborar unha lei de co-educación ante a per-
sistencia de actitudes machistas entre a xente moza. 
Ademais, urxe abordar a violencia económica que 

O BNG propón un gran acordo 
contra a violencia machista

 MULLER
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soportan as mulleres, ante a que propón excluír 
da contratación pública ás empresas que practi-
quen a discriminación salarial e elaborar un infor-
me bianual da situación de xénero. E, en canto 
aos recursos públicos, adicar como mínimo o 
1% dos orzamentos a políticas de igualdade.

Non chegan lazos rosa

“Debe ser unha prioridade garantir á mulleres o 
dereito a vivir en liberdade. Non chega con po-
ñerse un lazo rosa o 25N, sen recursos e sen 
vontade política é imposible cambiar nada”, sa-
lientou Pontón, quen fixo un recoñecemento ex-
preso do traballo do feminismo organizado.

A dirixente nacionalista considera que a violen-
cia de xénero “nunca foi unha prioridade” para o 
goberno de Feijóo, e citou como exemplo que, 
aínda a día de hoxe, as vítimas teñan que com-
partir espazo con agresores na administración 
de xustiza.

“Esta na lei pero non na realidade dos xulgados, 
onde as mulleres che din que é un horror sentar-
se nunha sala a agardar enfronte do seu agresor. 
Que non haxa esas salas diferenciadas é un pro-
blema de vontade política”. Por iso, a portavoz 
do BNG confía en que esta “non sexa unha nova 
lexislatura perdida” en materia de loita contra o 
terrorismo machista.

En Galiza, ademais da violencia extrema que 
deixou 8 asasinadas, o pasado ano producíron-
se máis de 5.000 denuncias, a punta do iceberg 
porque 7 de cada dez non presenta denuncia- 
No último informe da Xunta no que se recolle 
que o 25% das mulleres de entre 16-19 anos ve 
normal que a súa parella lle controle as relacións 
persoais ou o feito de que un terzo dos rapaces 
de entre 12 e 24 anos consideran ás vítimas res-
ponsables da agresión.

Grande impacto 
de #PrimAcoso 
Máis de 5.000 comentarios en twitter e face-
book, máis de 1,5 millóns de contas acadadas 
e arredor de 4,2 millóns de impactos, demos-
tran o grande éxito obtido pola campaña #Pri-
mAcoso lanzada polo Concello de Pontevedra. 
Os datos extraídos das redes sociais empre-
gadas conclúen que o perfil maioritario das 
persoas acadadas coa campaña é o de mulle-
res entre os 24 e 45 anos.

A campaña, en palabras de Carme Fouces, 
arrancou co fin de visibilizar a base da pirámi-
de da violencia -eses microacosos, pequenas 
agresións, leves humillacións que van norma-
lizando comportamentos máis violentos- e de 
trasladar a mensaxe de que todas as mulleres 
están no mesmo barco, que todas senten e 
sofren nalgún momento. Pero ademais falaba 
dun terceiro obxectivo: comprobar cal é a res-
posta da sociedade -dos homes e tamén das 
mulleres- fronte ao acto de valentía que supón 
que as mulleres compartan experiencias per-
soais de acoso, humillación, discriminación...

 MULLER MULLER
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A concelleira de Igualdade, Carmen Fouces, fixo balan-
ce das campañas do 25-N coas que quedou acredita-
do o rexeitamento social á violencia machista e tamén 
visibilizada a pirámide da violencia que ten ás mulleres 
como vítimas.

A campaña #PrimAcaso nas redes (facebook e twitter) 
“mudou a mirada” sobre a violencia de xénero, subliñou 
a concelleira Carmen Fouces. Máis de 1.500 comenta-
rios en primeira persoa, 1,5 millón de contas acadadas 
e máis de 4 millóns de impactos falan da repercusión 
da campaña que tiña como obxectivo denunciar a pri-
meira situación de acoso, trato vexatorio, humillación o 
menosprezo vivido polo feito de ser muller.

Pontevedra sumouse á campaña “En negro contra a 
violencia de xénero” desenvolvida por 17 concellos de 
Galiza e que tinguiu de negro os comercios e negocios 
locais. En Pontevedra foron arredor de 300 os estable-
cementos que participaron da iniciativa de Pontevedra 
en negro.

Repartíronse máis de 1.500 camisetas, máis de 300 
cartaces, máis de 2.000 metros de cinta “policial” con-
tra a violencia de xénero, 300 paraugas ademais de pe-
gatinas e vinilos.

Os establecementos quedaron con camisetas e cintas 
co fin de que volvan a tinguirse de negro se houbese 
algún novo caso de asasinato machista.

A concelleira de Igualdade tamén agradeceu á comuni-
dade educativa a súa implicación na campaña do 25-
N. A cadea humana feita por escolares sumou 3.200 
nenas e nenos.

A entrega dos Premios Ernestina Otero co fin de incor-
porar a perspectiva de xénero nos traballos de fin de 
grao e máster para os alumnos das universidades ga-
legas- porán o ramo aos actos contra a violencia de 
xénero desenvolvidos polo concello co gallo do 25-N. 

Rexeitamento social 
á violencia machistaApoia a sociedade ás vítimas ou as culpa-

biliza? Podemos escoitar estas verdades 
incómodas? Como son tratadas as mulleres 
nas redes? Son cuestións postas enriba da 
mesa coa campaña #PrimAcoso e que, a fal-
ta dunha avaliación polo miúdo, comezan a 
ter resposta.

A concelleira de Igualdade, Carmen Fouces, 
sinala xa algunhas das principais conclu-
sións:

• A hipóteses plantexada - todas as mu-
lleres estamos no mesmo barco- é certa.

• Algunhas mulleres non identifican cer-
tos comportamentos e situacións como 
acoso

• A importancia da reflexión que moitos e 
moitas fixeron arredor do debate xerado 
polas denuncias e comentarios en pri-
meira persoa reflectidos nas redes

• O que incomoda e como despertan os 
monstros a valentía de tantas e tantas 
mulleres

• A preocupación da violencia dos comen-
tarios e respostas de certos homes e 
tamén mulleres fronte as denuncias do 
#PrimAcoso e a súa visibilización. Unha 
virulencia que medra cando a muller ten 
poder ou unha maior proxección social. 
Inda así, subliña a concelleira.
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Manifesto lido con motivo do 25N

MULLER

Un 25 de novembro máis temos que 
alzar a nosa voz para berrar un NON 
rotundo á violencia contra as mu-
lleres: mesmo onte outra muller foi 
asasinada polo terrorismo machista 
en Fuenlabrada.

Dicimos NON porque neste preciso 
momento unha muller ou unha nena 
está sendo asasinada, violada, mal-
tratada, acosada, mutilada, vendida, 
usada como escrava sexual ou quei-
mada con ácido por ir á escola ou 
por negarse a casar cun home esco-
llido pola súa famililia.

Dicimos NON a unha sociedade des-
igual na que o home se converte na 
medida do aceptable, que invisibiliza 
as mulleres e minimiza e banaliza a 
violencia contra a muller.

Como nos di Phumzile Mlambo-Ng-
cuka, Directora Executiva de ONU 
Mulleres, “para acabar con esta 
PANDEMIA é necesario o compromi-
so e a inversión a nivel nacional e in-
ternacional, xa que a violencia contra 

as mulleres e nenas ten consecuen-
cias devastadoras para as persoas e 
a sociedade.

As mulleres e as nenas que son víti-
mas da violencia perden a súa dig-
nidade, viven con medo e con dor 
e, no peor dos casos, págano coa 
súa vida. A violencia recorta as súas 
liberdades: a sentirse seguras nas 
súas casas, o dereito a camiñar con 
seguridade polas rúas, o dereito ´´á 
escolarización, o dereito ao traballo, 
o dereito a acudir ao mercado ou o 
dereito a ir ao cine. Deberían poder 
esperar que se castigue aos seus 
agresores, a que se faga xustiza e a 
recibir os coidados e o apoio polas 
lesións sufridas”.

Por todo isto dicimos SÍ a unha so-
ciedade equitativa e igualitaria, na 
que as mulleres e as nenas non se-
xan moeda de cambio, garantes dun 
honor familiar que as condena, que 
poidan saír á rúa sen temor, vestir 
como queiran, amar a quen queiran, 
disfrutar do seu corpo, elixir libre-

mente ́ a súa parella e non seren ase-
sinadas ou maltratadas por homes 
que as consideran unha propiedade.

É o noso momento. Temos que ser 
todas e todos conscientes da nosa 
capacidade para tornar as cousas, 
para crer en nós mesmas e para des-
envolvernos como mulleres libres, se-
guras, capaces, creativas e valentes. 
Mulleres e nenas que camiñen en PÉ 
DE IGUALDADE e que non permitan 
en ningún caso e circunstancia que 
haxa homes que lles corten as súas 
ás para voar onde queren.

Por un mundo sen violencia machis-
ta: igualdade, equidade e liberdade.
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A loita a prol da igualda-
de chega á banda dese-
ñada, un mundo “no que 
queda moito por facer”, 
co nacemento dos pre-
mios Premios Ernestina 
Otero de Banda Deseña-
da (BD), cuxa finalidade é 

promover a perspectiva de xénero neste ámbito e dar visibilidade ás 
autoras.

A concelleira de Igualdade, Carmen Fouces, e o director do Garaxe 
Hermético, Kiko da Silva, presentaron a iniciativa na que van da man 
e que nace non só con vontade de continuidade senón con vocación 
de converterse nun referente de premios de BD no Estado.

As/os interesadxs en participar nos premios Ernestina Otera deberán 
presentar unha historieta de seis páxinas de BD, orixinarias, cun con-
tido que fortaleza a reflexión crítica sobre o papel social das mulleres 
e homes e en galego.

As historietas gañadoras serán a base dunha exposición de banda 
deseñada, que formará parte da programación dos actos do 8 de 
Marzo e conformará unha publicación destinada aos centos educa-
tivos.

“Dende o Concello traballamos en prol da igualdade no ámbito da 
educación, da sensibilización social” explica a concelleira Carmen 
Fouces quen subliña a “importante ferramenta de comunicación” que 
é a banda deseñada e o que pode supor de canle para crear concien-
cia de igualdade, para pór o foco sobre o traballo e rol das mulleres 
tamén neste eido.

Pola súa banda, o debuxante Kiko da Silva lembrou a escasa presen-
za e visibilidade das autoras e rol secundario o sexual que xogan as 
mulleres na práctica totalidade da banda deseñada (feita por homes) 
na que, porén, comezan a romperse moldes.

MULLER

Nacen os premios Ernestina 
Otero co obxectivo de introducir 
a perspectiva de xénero na BD e 
visibilizar ás autoras

O proxecto municipal A Memoria 
das Mulleres participa na Feira Fe-
minista Laborando, que se celebra 
na Coruña. O grupo de Experiencias 
Feministas na Pardo Bazán ideou 
unha feira de iniciativas e proxec-
tos persoais, laborais e sociais para 
colectivos, organizacións e persoas 
individuais que traballan desde a 
perspectiva feminista, de igualdade 
e contra as violencias machistas.

O proxecto A Memoria das Mulleres 
foi seleccionado como un proxecto 
de moito interés feito dende unha 
administración pública e para amo-
sar o traballo que se está facer den-
de os últimos tres anos, en Laboran-
do poderase ver unha selección de 
materiais do programa: información 
sobre a exposición ‘Do gris ao viole-
ta’ e os paneis da mostra en versión 
reducida, así como o libro publicado 
co mesmo título da exposición. Ta-
mén se amosarán as publicacións 
feitas polo programa: biografías, es-
pecial ‘As familias do 12 de novem-
bro’ e tamén da homenaxe ás mu-
lleres represaliadas e resistentes. 

O stand completarase cun audiovi-
sual e cartelaría sobre as activida-
des do programa.

A Memoria das 
Mulleres participa 
na Feira Feminista 
Laborando
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A parroquia de Salcedo acolle 
dende o martes 29 actividades 
dentro do programa Salcedo 
no tempo 2016. Trátase dun 
programa variado, que inclúe 
roteiros, mesas redondas, do-
cumentais e unha homenaxe ás 
mulleres que foron represaliadas 
en Salcedo logo do alzamento 
fascista do 36.

As actividades comezan o mar-
tes 28, cun encontro da memo-
ria que estará dirixido por Montse 
Fajardo. Será un faladoiro sobre 
mulleres represaliadas, resisten-
tes e solidarias de Salcedo no 
que se anima a participar a todas 
as familias e no que se agarda 
que as persoas maiores da pa-
rroquia compartan cos asisten-
tes os seus recordos, impresións 
e sentires sobre a represión que 
se viviu. Todas achegas serán 

benvidas no programa ‘A Memo-
ria das Mulleres’. A conversa será 
ás 19.00 horas na Casa Verde. O 
venres haberá un roteiro noctur-
no polos petroglifos da parroquia 
guiado por Xosé Lois Vilar. Ás 
19.00 horas haberá unha con-
ferencia introdutoria e ás 20.00 
horas comezará o roteiro.

O venres 9, ás 19.00 horas, va-
rios expertos falarán nunha mesa 
redonda sobre o patrimonio cul-
tural da parroquia de Salcedo. O 
director da escavación do Castro 
das Croas, Eduardo Méndez; a 
investigadora do Grupo de Es-
tudos para a Prehistoria do NW 
Ibérico-Arqueoloxía, Antigüidade 
e Territorio, María Martín; a res-
tauradora de Tomos de Con-
servación, Rosa Benavides; e o 
antropólogo social e cultural, Ra-
fael Quintía, conversarán sobre 

patrimonio material e inmaterial 
e sobre os achados atopados 
en Salcedo. O sábado levarase a 
cabo o Roteiro das Mouras, que 
será guiado por Rafael Quintía. A 
saída será ás 10.30 horas dende 
a Casa Verde.

Salcedo no Tempo: Roteiros, mesas redondas, 
documentais e unha homenaxe ás mulleres 
represaliadas, resistentes e solidarias de Salcedo

Chega culturgal: o mellor da Cultura Galega 
no grande escaparate das industrias culturais

PONTEVEDRA

Un intenso programa de actos terá lugar 
en Pontevedra o 2,3 e 4 de decembro 
coa celebración un ano máis do CUL-
TURGAL, o grande escaparate das in-
dustrias culturais do país. Concertos, 
presentacións, exposicións, videos, 
obradoiros... todo un sen fin de activida-
des para gozar dun intenso fin de sema-
na con arrecendo a cultura.
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O Concello iniciou os traballos de ampliación da rede 
de abastecemento de auga no lugar de Matalobos, 
na parroquia de Salcedo. Aínda que se trata dun or-
zamento de 6.604,45 euros con esta obra refórzase 
a rede rematada hai uns anos, e queda o barrio total-
mente abastecido.

Trátase da conexión da nova rede instalada na avenida 
de Vigo, coa rede de Salcedo. O obxectivo é realizar 

unha rede mallada para equilibrar presións e mellorar 
a calidade da auga, homoxeneizado os niveis de cloro 
residual en toda a zona.

Con esta obra de abastecemento ponse fin aos inves-
timentos que tiña que facer a empresa concesionaria 
do servizo de auga e saneamento, Viaqua, en Ponte-
vedra ao abeiro do contrato de mantemento que nos 
últimos anos superou supero o millón de euros.

Completado o abastecemento de auga en Matalobos

Once empresas optan a executar o núcleo de 
centralidade de Salcedo por case 400.000 euros

O Concello de 
Pontevedra re-
uniu a mesa de 
c o n t r a t a c i ó n 
para a rehabi-
litación integral 
do núcleo de 
c e n t r a l i d a d e 
parroquial de 
Salcedo ao que 

se presentaron once empresas. O prezo de licitación 
do proxecto é de 397.398,51 euros e o prazo de exe-
cución de 4 meses.

O proxecto recolle que a intervención enlaza varios equi-
pamentos que constitúen nodos de centralidade en Sal-
cedo, algúns tradicionais como son a igrexa, a reitoral e 
o cemiterio, xunto con outros de máis recente creación 
como a sede da comunidade de montes de Salcedo e 
o parque urbano anexo, e finalmente outros construídos 
recentemente, como o caso da Casa Verde.

O proxecto supón a mellora da accesibilidade, o cal-
mado de trafico, a renovación dos acabados de urba-
nización, e das instalacións de electricidade, alumea-
do e pluviais dos espazos públicos que se articulan 
en torno á sede da comunidade de montes, o parque 
público adxacente, o centro social e as dúas entradas 
do cemiterio.

Polo que respecta ao espazo perimetral ao parque pú-
blico actualmente existente o obxectivo do proxecto 
será a transformación de dito vial dende o carácter de 
estrada que posúe na actualidade a unha configura-
ción de rúa con calmado de tráfico, coa creación de 
un itinerario accesible ao longo de toda a rúa.
Tamén se reordenará o espacio para habilitar zonas de 
estacionamento, necesarias para un correcto funcio-
namento das dotacións existentes.

No espazo circundante ao centro social de nova cons-
trución crearase unha praza, cunha configuración que 
conecte co parque público actualmente existente, 
dándolle unha configuración polivalente que permita 
un uso de auditorio ao aire libre, que complemente a 
funcionalidade actual.

Na rúa, o tratamento será de bandas segregadas, 
cunha distinción física de materiais entre os distintos 
usos.

Sobre os servizos e as instalacións cabe destacar:

• Rede soterrada de pluviais: completase a rede de 
sumidoiros, acometendo á actualmente existente 
no límite da zona de actuación.

•  Alumeado público renovado

• Canalización de subministro de enerxía eléctrica



13
GN

Compañeiras e compañeiros de 
Galiza Nova, Portavoz Nacional 
do BNG e delegacións nacionais e 
internacionais convidadas que nos 
acompañades, é para min unha 
honra falarvos hoxe aquí como 
novo Secretario Xeral de Galiza 
Nova.

Síntome profundamente orgulloso 
de formar parte do BNG e de Ga-
liza Nova desde os 16 anos por-
que sei que non existe nada máis 
revolucionario neste país que ser 
nacionalista, porque non hai maior 
acto de desobediencia cara o sis-
tema que ser do BNG e de Galiza 
Nova, e que non hai nada máis útil 
para conquistar un futuro digno e a 
liberade na nosa terra.

Cada día somos máis, somos par-
te dun proxecto colectivo vivo que 
cada día medra coa incorporación 
de máis mozas e mozos en todo 
o país que se unen para CONS-
TRUÍR GALIZA.

Neste ano, no que se cumpre o 
centenario do nacionalismo, das 
Irmandades da Fala; a mocidade 
nacionalista tivemos unha xuntan-
za de debate e posta en común de 
ideas e estratexias. Deste xeito re-
matamos un longo período come-
zado meses atrás. Un proceso de 
debate e análise do noso contexto, 
de proposta de alternativas para a 
estratexia a seguir, así como dos 
obxectivos que perseguiremos nos 
vindeiros dous anos. Culminamos 
este proceso de actualización da 

nosa liña política comezada nas 
asembleas comarcais e na Direc-
ción Nacional coa aprobación das 
nosas teses no día de hoxe e es-
collemos unha nova Dirección que 
levará a cabo os acordos que to-
das e todos nós decidimos colec-
tivamente.

Deste xeito consideramos funda-
mental afondar na liña de axiliza-
ción do traballo da organización 
iniciada na XIII Asemblea Nacional, 
unha maior expansión organizativa 
e territorial, na que a nosa militan-
cia estea en contacto directo cos 
problemas e intereses da moci-
dade galega e mellorar as nosas 
ferramentas á hora de trasladar 
as nosas respostas aos mesmos. 
Para isto impulsaremos campañas 
de ámbito local e comarcal aten-
dendo aos problemas máis direc-
tos da mocidade galega, apor-
tando solucións e respostas aos 
mesmos.

Galiza Nova estará sempre ao ca-
rón da mocidade galega, sendo 
consciente das súas inquietudes 
e intereses e realizando propostas 
para as súas necesidades. Temos 
que ser quen de achegar máis mo-
cidade ao proxecto de construción 
e liberación nacional, e farémolo 
sabendo relacionar os seus pro-
blemas máis directos co ideario 
nacionalista, a resposta a todos 
eles.

Queremos unha mocidade que 
non renegue da súa cultura, e dos 
rasgos que nos caracterizan como 
galegas e galegos. A nosa Historia, 
a nosa cultura e os nosos símbo-
los nacionais foron deturpados e 
esmagados durante séculos coa 
finalidade de facer desaparecer 
toda diferenciación entre  a mo-
cidade galega. Mención especial 
merece a lingua galega, a nosa 
principal ferramenta para entender 
o mundo e para expresarnos, que 

Discurso de Alberte Fdez. novo Secretario Xeral de GN 
na clausura da XIV Asemblea Nacional
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entre a mocidade, cada vez máis españolizada, perde 
falantes de maneira dramática.

Aos 15 anos, no verán entre terceiro e cuarto da ESO, 
nun contexto dun instituto de Pontevedra no cal o ga-
lego só era falado por parte do profesorado, dei o 
paso a falar unicamente en galego, non sabía moi ben 
por qué, pero tiña claro que se non o falaba eu, que 
sempre falara en galego na casa, ninguén o ía facer.

Fronte a esta situación temos que rebelarnos, temos 
que denunciar estas políticas lingüicidas, temos que 
defender o idioma como dicía Manuel María, con rai-
ba, con furor e a metrallazos! E o mellor xeito de face-
lo é falándoo, falar galego é o maior feito de rebeldía 
que podemos facer fronte a quen busca eliminar a 
identidade do noso povo, porque se aínda somos ga-
legos, é por obra e gracia do idioma.

Queremos traballo digno e na terra, a nosa mocida-
de está condenada á precariedade, con traballos con 
contratos incluso de menos dun día e nunhas condi-
cións de semi-escravitude, o desemprego ou a facer 
as maletas. Todas as persoas que aquí nos atopamos 
coñecemos casos de mozas e mozos que teñen que 
emigrar, que teñen que emigrar dunha terra inmensa-
mente rica pero da cal se lles expulsa, coma o caso 
da nosa compañeira da Dirección Nacional Lucía Ve-

ciño, que o ano que vén abandonará o país. Queré-
molas de volta, e por iso impulsaremos xunto co BNG 
o Plan Retorna, queremos que a mocidade emigrada 
regrese, e que ninguén máis teña que marchar!

Para rachar con esta situación Galiza precisa ser so-
berana, decidir sobre o seu. Para poder desenvolver 
plenamente as nosas capacidades como nación. Os 
nosos sectores estratéxicos poden proporcionar mi-
lleiros de postos de traballo de calidade á mocidade 
que hoxe en día se atopa nunha situación de preca-
riedade, desemprego, ou fóra do país; só precisamos 
decidir sobre o noso para poder desenvolvelos.

Seguirá sendo o noso principal compromiso será 
traballar na loita feminista e a destrución do hetero-
patriarcado. Loitaremos sen descanso contra as vio-
lencias machistas, con autoorganización e traballo 
na base coa mocidade galega, dándolle máis pulo 
á Asemblea de Mulleres de Galiza Nova. Queremos 
plantar a semente do feminismo por todo o país e 
traballaremos día a día por unha república galega das 
mulleres libres.

Do mesmo xeito tamén se dotará á Comisión de Li-
berdades Sexuais de Galiza Nova de máis impulso. 
Seguiremos traballando polos dereitos da mocidade 
LGTBI, e por unha sexualidade plena, libre e gozosa.
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NOVEMBRO, MES DA MEMORIA

Memoria das mulleres
Mesa redonda-coloquio 

Os retos que temos por diante non son tarefa fácil, 
para levalos a cabo precisamos formación, esta debe 
ser unha prioridade para a nova Dirección Nacional. 
Galiza Nova non debe desatender nunca a formación 
da súa militancia, pois como organización xuvenil esta 
está en contínua renovación. Coma mozas e mozos 
que queremos cambiar o mundo non debemos deixar 
nunca de aprender.  

Galiza Nova xogará un papel fundamental do relanza-
mento do BNG e do nacionalismo como movemento 
sociopolítico, debemos de estreitar aínda máis os la-
zos e aumentar a participación da mocidade na fronte 
patriótica, porque de nós depende o futuro do nacio-
nalismo. Nós somos o futuro deste país, e reforzar o 
seu movemento de liberación nacional é a nosa mi-
sión na Historia.

O BNG tense reforzado historicamente grazas a ca-
dros políticos formados na nosa organización e así ten 
que seguir a ser. Temos moitos e moi bos exemplos 
aquí presentes, Bieito Lobeira, Ana Pontón, Rubén 
Cela... ou o caso máis próximo, o dunha persoa  a 
cuxa entrega, dedicación e saber facer debemos en 
grande medida que hoxe Galiza Nova sexa unha orga-
nización moito máis activa e dinámica que hai 4 anos, 
o noso compañeiro Alberte Mera, que hoxe remata a 
súa etapa como Secretario Xeral de Galiza Nova pero 
do que seguiremos a aprender no BNG! Grazas por 
estes catro anos!, fixeches moito máis fácil militar nes-

ta organización e foi un orgullo para min ter podido 
traballar contigo!

Xa temos analizadas as causas da nosa situación, co-
ñecemos aos culpábeis, e sabemos a  onde quere-
mos ir. Hoxe comeza unha nova etapa, na que toca 
porse en marcha, na que toca seguir a construír  Ga-
liza. Neste camiño é fundamental a implicación de 
toda a militancia. Galiza Nova formámola todos e to-
das nós. De nós depende que sexamos quen de le-
var adiante os retos que nos marcamos hoxe. Incluso 
a acción máis pequena que realice calquera de nós 
pode converterse nalgo moi grande grazas á organi-
zación, porque organizándonos formamos parte dun 
engranaxe perfecto que traballa sen descanso para 
acadar os nosos obxectivos estratéxicos.

Non imos deixar de loitar por unha sociedade máis 
xusta, unha Galiza Ceive, nun mundo solidario onde o 
imperialismo e as guerras sexan cousa do pasado, un 
mundo de povos e nacións libres con outra orde mun-
dial en servizo das clases traballadoras. Queremos vi-
vir con independencia, porque a mocidade e o pobo 
galego, como dixo Castelao, unicamente deixarán de 
loitar pola súa liberdade o día que a conquisten!  

Viva a XIV Asemblea Nacional de Galiza Nova!
Viva o Bloque Nacionalista Galego!
Viva Galiza ceive e popular!



ACTO PÚBLICO

Galiza precisa 
dun deseño e 
xestión propia das 
súas infraestruturas. 
Poñamos fin 
á estafa legal 
das peaxes da AP-9

Venres 2 ás 20:30 h.
Multiusos de Arcade

Manu Lourenzo
Eva Vilaverde

FALARÁN:


