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ACTOS DO DÍA DA GALIZA MÁRTIR

Presentación do programa de memoria histórica
11.30 h diante do 6º edificio do Museo. Rúa Padre Amoedo.
Coas intervencións de Luís Bará e Ana Pontón

Acto institucional do concello de Poio
13 h monumento á Galiza Mártir. A Caeira
Coas intervencións de Lidia Salgueiro (concelleira de cultura), Carlos Mella 
(Fundación Castelao), David Otero (Fundación Alexandre Bóveda), Amalia 
Bóveda (representante da familia) e Luciano Sobral (alcalde).

Acto cívico
19 h Cemiterio de San Amaro. 
Coas intervencións de Manuel Jabois e Aurora Marco

ACTO POLÍTICO DO BNG
20.30 h Praza de Curros Enríquez
Intervencións de Luís Bará (cabeza de lista ás eleccións Galegas) e Ana 
Pontón (portavoz do BNG e candidata á presidencia da Xunta).
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“Queremos trasladarlle á cidadanía que traballaremos para 
trasladar a experiencia de Pontevedra ao goberno galego, 
porque xa demostramos que somos capaces de transfor-
mar a realidade e mellorala, e que temos un modelo que 
se caracteriza pola súa audacia, pola súa valentía e polo 
seu atrevemento” asegurou Luis Bará nunha comparecen-
cia na que aproveitou para facer un repaso da lexislatura 
da Xunta no referido aos investimentos en Pontevedra. 

Acompañado polas tamén candidatas da comarca, Ana-
bel Gulías e Olalla Obelleiro, asegurou que “o PP ten unha 
obsesión enfermiza con Pontevedra e co seu alcalde, can-
do eles teñen que vir aquí con taparrabos para tapar as 
vergoñas da súa mala xestión e da falta de investimentos 
nesta cidade e nesta comarca”.

Balance da lexislatura en Pontevedra

“O balance da lexislatura de Feijoo e Rueda en Pontevedra 
está marcada pola parálise e a inacción, e tamén pola falta 
de lealdade e de cooperación institucional, porque algo 
que caracteriza ao Partido Popular é o uso partidista das 
institucións e a súa utilización como ariete contra o Con-
cello de Pontevedra” asegurou Luis Bará. 

O cabeza de lista por Pontevedra fixo fincapé nos incum-
primentos por parte da Xunta de Feijoo en compromisos 
asumidos en infraestruturas como a Ponte das Corren-

tes, a non realización da variante de Alba, a aposta pola 
permanencia de Ence na ría, ou a non colaboración no 
saneamento do Río Gafos.

Bará fixo un somero repaso pola “falta absoluta de inves-
timentos na rede viaria de titularidade autonómica en tra-
ballos imprescindibles de conservación, de mantemento, 
e de mellora da seguranza viaria e da accesibilidade”. Co-
mezou lembrando o incumprimento do convenio para a 
Ponte das Correntes polo que o goberno autonómico tiña 
que achegar 500.000 euros que non chegaron a aboar. 
En cuestión de novas infraestruturas, puxo o acento na 
variante de Alba, asegurando que “non se fixo a que para 
nós era a actuación máis prioritaria, por ser moi necesaria 
para mellorar as comunicacións na zona norte e que ta-
mén ten que ver coa mellora da seguranza viaria no tramo 
do Camiño de Santiago que pasa por esa zona”.
    
Tamén sinalou que a única actuación nova que se fixo na 
comarca “foi ese pequeno treito da estrada entre o Marco 
e Vilafranca, onde se fixo unha desfeita e se modificou o 
cauce dun río para nada, para facer un acceso para o 
futuro hospital non nato de Monte Carrasco”.Tamén lem-
brou que as estradas autonómicas de conexión con Marín, 
con Sanxenxo, con Campo Lameiro, e con Ponte Caldelas 
“non tiveron practicamente ningún investimento e presen-
tan moitos problemas de mobilidade peonil e ciclista”, ao 
tempo que sinalou que só se fixeron “parches de última 

Luís Bará:

“Traballaremos para trasladar a experiencia 
de Pontevedra ao Goberno Galego, porque xa 
demostramos que somos capaces de transformar 
a realidade e mellorala”
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hora, como na estrada de Vilagarcía, na que ademais non 
se fixo o proxecto previsto de urbanización”

Medio ambiente e equipamentos

Luis Bará tamén referiu “graves incumprimentos” no ámbi-
to do medio ambiente como a non colaboración no sanea-
mento do Río Gafos. Para esta actuación estaba previsto 
un investimento da Xunta de 1.300.000 euros, pero a obra 
finalmente será abordada polo Concello en colaboración 
coa Deputación provincial. 

Denunciou ademais “o estado no que está por falta de in-
vestimentos, en saneamento principalmente, a Ría de Pon-
tevedra e a Ría de Vigo, onde estamos asistindo a proble-
mas constantes de mala calidade das augas, que dificultan 
a actividade pesqueira e marisqueira”

Bará tampouco deixou de lado a prórroga concedida a 
Ence que cualificou como “a aposta do PP por condenar 
a esta comarca á permanencia durante 60 anos máis de 
Ence na ría de Pontevedra con todas as consecuencias 
que ten a todos os niveis”. Unha aposta que conectou coa 
errada política do PP en política forestal, coa promoción 
do eucalipto e das especies de rápido crecemento, a falta 
de prevención de incendios e a falta de planificación no 
monte galego.

Nos equipamentos puxo o foco no Centro Carlos Oroza 
lembrando que había un proxecto para un novo centro 

para o cal o Concello xa cedera os terreos pero que final-
mente “todo quedou nunhas pequenas reparacións e par-
ches”. Citou a demais os 8 anos de parálise do edificio de 
Benito Corbal e os tamén “8 anos perdidos” na súa aposta 
polo hospital de Monte Carrasco. Neste último punto Bará 
manifestou que “é o exemplo perfecto da inacción, pero 
alegrámonos que a última hora, aínda que sexa polos seus 
propios intereses, se sumen á aposta por Montecelo”.

“Temos Lores para moito tempo”

Luis Bará recriminoulle especialmente ao PP a súa “obse-
sión enfermiza co Concello de Pontevedra e especialmente 
co alcalde”. Neste sentido, lembroulle ao Partido Popular 
que “o goberno municipal de Pontevedra non é o que se 
vai someter a referendo nas vindeiras eleccións”, ao tempo 
que asegurou que “imos ter alcalde Lores para moito tem-
po, que queden tranquilos”.

“Pontevedra é un exemplo de calidade urbana e de dina-
mismo, premiado e amplamente recoñecido por todo o 
mundo” asegurou o candidato do BNG por Pontevedra á 
Xunta de Galiza. Bará insistiu en e que o goberno municipal 
“está sendo apoiado pola xente” e que “desde o BNG o 
que queremos é continuar facendo un bo traballo e trasla-
darlle á cidadanía que somos unha opción seria, solvente e 
con capacidade de goberno, como xa temos demostrado 
en moitos concellos”.

A candidata do BNG á Presidencia da 
Xunta, Ana Pontón, avanzou como unha 
das propostas da formación nacionalista 
de cara ás eleccións galegas un plan in-
tegral de xestión forestal que poña en va-
lor o monte galego. “Unha cuestión cha-
ve pasa por acabar coa situación actual 
que sofren os montes, convertidos nun 
polvorín que pon en perigo as vidas e ta-
mén os bens públicos e privados cada 
vez que se produce un incendio”.

Ana Pontón apelou á necesidade de rachar co modelo de monocultivo 
do eucalipto e de aproveitar a riqueza dos montes do país, “valorizalos e 
aproveitar os recursos forestais é unha das principais propostas que leva 
o BNG no seu programa”. “Trátase, en definitiva, dunha aposta por unha 
xestión sostíbel e multifuncional do monte.

O BNG propón un plan integral 
de xestión forestal para pór en 
valor o monte galego

LUMES NUNCA MÁIS !

CONCENTRACIÓN:

Xoves 18 ás 20:30 h. 

Praza da Peregrina

Convoca: APDR
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A Caeira era un lugar maldito, marcado no mapa 
de cicatrices da familia. As crianzas tiñan prohi-
bido pasar da fonte da estrada de Campañó. Só 
ian ela e Cinta, camiñando desde a casa de An-
durique, até o piñeiro tinxido de sangue. Facían 
as duas a travesía da dor e do espanto, no mes 
de agosto, no mes de novembro, para lembrar 
en silencio a Víctor e a Alexandre.

A fotografía fixérana nunha daquelas visitas. Era 
no tempo das bágoas, no tempo do sal. Cinta 
viaxaba en tren desde a Coruña e pasaba uns 
días na casa de Poio, en Andurique, a menos de 
un quilómetro do lugar prohibido para as crian-
zas. Pasaran talvez xa dez anos dos asasinatos 
e Cinta volvía invariábelmente a Pontevedra, a 
Poio, para visitar a Amalia, para ir á Caeira e a 
San Amaro. E as crianzas celebraban a chegada 
daquela muller miúda e doce e sabia, aquela mu-
ller que lles contaba contos e falaba baixo coa nai 
nun cuarto tamén infranqueábel, un cuarto e un-
has palabras tamén prohibidas para as crianzas.

Aquel 17 de agosto dos anos 40 fixeron as dúas 
o camiño soas, desde a casa de Andurique ao 
km 1 da estrada de Campañó, até o piñeiro tinxi-
do de dor. Amalia gustaba da fotografía, conser-
vaba a cámara coa que fixera as fotos de Alexan-
dre e as crianzas, e levouna con ela para fixar 
na memoria aquel lugar, aquela estampa, aquela 
dignidade de Cinta Rey, muller miúda e doce e 
garimosa, tocando o piñeiro. E foi talvez aquel 
día cando colleron as cascas que Amalia gardou 
nunha gaveta tamén prohibida para as crianzas, 
os anacos do piñeiro onde verteu tantas bágoas 
prohibidas, tanto sal, tanto amor.

Naqueles días fraternos en que viña Cinta da 
Coruña, tamén ían as dúas ao cemiterio de San 
Amaro. Primeiro ao panteón de Josefina Arru-
ti, onde trasladaran os restos do fillo de Cinta, 
Víctor Casas, asasinado no piñeiro da Caeira o 
12 de novembro de 1936. E logo á tumba do 
home de Amalia, Alexandre Bóveda, asasinado 
no piñeiro da Caeira o 17 de agosto de 1936. Ían 
as dúas soas, enloitadas, silenciosas, ignorando 
as miradas esquivas, os murmurios, os acenos... 
Afogando a xenreira que sentían, a ira que lle na-

cera no peito a Amalia o día en que unha que tiña 
por amiga lle cuspira no velo do loito na rúa da 
Oliva e lle dixera Aí vai a muller dun asasino.

Un dezasete de agosto, nos anos 40, reuniu-
nos a todos e faloulles do pai. Díxolles que non 
morrera, que o mataran por querer a Galiza, por 
defender o seu país. Que nunca cresen o que 
lles dixesen fóra, que o seu pai era un home bo. 
Contoulles que se namorou del cantando na Po-
lifónica, daquel rapaz baixiño e serio que chegara 
de Ourense e falaba sempre galego. Que foron 
de viaxe de noivos a Portugal e viviron primeiro 
nunha casa do Burgo e en Pontevedra antes de 
trasladarse á casa de Poio, en Andurique. Que 
ían ver o futbol os domingos, ao campo do Eiriña. 
E que lle encantaban os paseos en barca polo 
Lérez. Que el lle falaba con entusiasmo das súas 
arelas de progreso e liberdade para Galiza, do 
pan e do traballo para a xente humilde, que que-
ría un pais onde os nenos e as nenas puidesen 
vivir ledos coma os seus fillos, que os mozos non 
precisasen emigrar para vivir con dignidade.

Amalia Álvarez, que se namorou cantando
Luís Bará
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Contoulles quen fora o seu pai, faloulles del cos 
ollos brillantes de bágoas e de orgullo mais non 
llo dixo todo. Non lles dixo que estivera no go-
berno civil até o último momento, defendendo a 
Galiza e a República. Que cando os militares xa 
tiñan tomada a cidade díxolles aos que estaban 
con el que fosen para a casa, que el ficaba alí 
para cumprir o seu deber. Que na última hora, 
na madrugada do 17 de agosto, no cárcere da 
escola normal, cando o acompañaban os ami-
gos e familiares, era el quen os consolaba Sede 
valentes... Que a ela non a deixaron ir, que non 
puido despedirse del. Que o levaron esa noite 
nunha camioneta pola ponte da Barca e que 
desde alí puido ver, coas primeiras luces do 
mencer, a casa onde durmían os seus.

Despois daquel día non falou máis do que pa-
sara. Gardou no fondo da gaveta as cascas 
do piñeiro, a foto de Cinta, a botella de viño do 
Porto que mercaran ela e Alexandre e que tiñan 
gardada para algunha celebración que non che-
gou. E no medio do silencio, das voces baixas e 
do tempo do sal e das prohibicións, mantivose 
en pé, con coraxe e orgullo, e seguiu facendo 
o camiño. A andaina da Caeira cando xa cor-
taran o piñeiro, cando xa non estaba Cinta. A 
andaina de San Amaro sen miradas cómplices e 
sen bágoas. O camiño da vida toda, enchendo 
o baleiro, levando con coraxe a bandeira polos 
dous. No monumento da Caeira, no da praza 
de Curros Enríquez. Nas homenaxes e celebra-

cións que foron chegando, nas que foi feliz ainda 
que non puidese abrir aquela botella de viño do 
Porto. Cando talvez abriu a gaveta para coller o 
pano e levar con ela as cascas do piñeiro...
 
PS O 11 de decembro de 1999 Amalia Álvarez 
Gallego recibiu de mans do alcalde de Ponteve-
dra, Miguel Fernández Lores, a medalla de ouro 
da cidade e a distinción de fillo adoptivo, con-
cedidas a Alexandre Bóveda a título póstumo. 
O pasado 10 de febreiro inaugurouse en Pon-
tevedra o parque Amalia Álvarez, unha iniciati-
va xurdida ao abeiro do programa municipal “A 
memoria das mulleres”.

Nota.- Artigo extraído do blog de Luís Bará 
“Non des a esquecemento”

Abrir a gabeta tantos anos pechada
un bando de estorniños que escapa pola 
xanela
no seu grácil matemático voo 
debuxa
efémeros ecos 
de lene agrura

Arexar a estancia abandonada
sacudir a poeira dos lenzos 
apresados
regar a magnolia
que nos sobreviva
esfiar a inxustiza

A memoria das mulleres

Genaro da Silva. Poema escrito para a inauguración do Parque Amalia Álvarez
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A memoria de agosto son cristais que se cravan

no centro da nosa voz,

nas palabras,

nas palabras atrancadas na boca,

imposíbeis á lingua porque as cordas romperon,

estralaron berrando esa dor da memoria

de agosto,

esa dor,

esa dor que na alma non cabe

e se afunde no río,

e se afunde na néboa,

na mesma néboa que ocultou a memoria

e que hoxe renace,

outra vez.

A memoria de agosto son coitelos inmensos

que atravesan o estómago que nos quedou

a nós, seres desmemoriados e cegos entre a néboa,

pantasmas para a vida,

máis de corenta anos.

Pantasmas de silencio e frío,

que foxen das cunetas.

A memoria de agosto é unha dor de palabras, 

ese berro inaudíbel que nos nace no centro

do estómago sangrante.

Do estómago aberto en que os cristais se cravan,

do sangue da lingua no gume do coitelo.

Os seus nomes non caben nesta páxina en branco.

Os seus corpos non caben na terra que os amou tanto.

Os seus ollos nos buscan desde a néboa de agosto,

Máis de corenta anos
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de setembro, de outubro, de novembro, do inverno,

dun inverno de anos que matou a memoria.

Memoria de meus avós,

mutilados e tristes,

de teu avó fuxido,

torturado, preso.

Memoria que aínda nos ocultan,

memoria que aínda nos traizoan.

Precisamos un faro nesta noite que segue,

unha inmensa fogueira que ilumine na néboa

o camiño que vén desde un día de agosto, 

para facer presente o que tanto nos doe,

para berrar de novo,

para berrar con forza,

para berrar ben alto …

a memoria de Bóveda

Marta Dacosta.
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O Goberno Local da o primeiro paso 
para a renovación do contrato de xes-
tión indirecta do servizo municipal de 
abastecemento de auga potable, man-
temento da rede de saneamento e de-
puración de augas residuais. A xunta 
de goberno do Concello de Pontevedra 
decidiu denunciar o contrato vixente 
que remata o 28 de febreiro de 2017 
co fin de sacar a licitación a nova con-
cesión, unha denuncia que se ten que 
formalizar con seis meses de antelación.

O contrato actual foi asinado en febreiro 
do ano 1997 pola entón Aquagest (Pro-
moción Técnica y Financiera de Abas-
tecimiento de Agua SA, agora Viaqua 
(Gestión Integral de Augas de Galicia 
SAU) por un período de 20 anos. Cabe 
a posibilidade de prórrogas anuais até 
un máximo de cinco anos mais o Con-
cello no fará uso desta prerrogativa xa 
que como explicou o concelleiro res-
ponsábel do Ciclo da Auga, Raimundo 
González, as condicións en base as 
que se asinou o contrato de concesión 
do servizo municipal hoxe “son mani-
festamente diferentes” ás de hai dúas 
décadas.

O Concello de Pontevedra ampliou de 
forma moi importante a rede de sanea-
mento municipal e a de abastecemen-
to está a punto de sufrir unha mellora 
substancial coas obras de ampliación 
en marcha de Acuaes.

Unha nova licitación -explica o conce-
lleiro Raimundo González- permitirá 
acadar un mellor aproveitamento dos 
recursos públicos, na medida de que a 
competencia polo contrato abre a porta 
a un mellor prezo (baixada) e a realiza-
ción de importantes investimentos (me-
lloras) para ampliar a rede de sumidoi-
ros e abastecemento municipais, sobre 
todo no rural. As estimacións baralladas 
polo Goberno local sitúan en un mínimo 

de 15 millóns o valor das posíbeis me-
lloras que se podan ofertar.

Por outra banda hai que adaptar o con-
trato ás novas esixencias contractuais 
impostas pola normativa legal que obri-
ga a conxugar a eficiencia na xestión 
pública e a integración de aspectos 
sociais e medioambientais na contrata-
ción.

O Goberno Local agarda chegar ao fin 
do proceso de licitación e adxudicación 
do novo contrato en febreiro pero se o 
proceso se alongara por algún tipo de 
incidencia prorrogarase o tempo pre-
ciso o contrato actual ao prevalecer o 
interese público.

O Concello denuncia o contrato do servizo de 
auga que vence o 28 de febreiro de 2017

O goberno municipal agarda que a 
competencia das ofertas permita unha baixada 
do prezo e melloras (investimentos) nas redes 
de sumidoiros e abastecemento municipais por 
valor de máis de 15 millóns de euros
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Limpar de árbores invasoras -aca-
cias-, eliminar os valados publicita-
rios que contornan a zona e impiden 
visibilizar este espazo e arranxar os 
muros perimetrais, que invaden o 
espazo público ou están semi de-
rrubados. Son os traballos que vai a 
acometer de xeito inmediato o go-
berno municipal no monte do Taco, 
co fin de abrir un novo espazo públi-
co para goce da veciñanza.

A parcela Monte do Taco ocupa ao 
redor de 1.400 metros cadrados 
ao carón do río dos Gafos e a súa 
recuperación completará a reforma 
acometida no barrio nos últimos 
meses. Os terreos foron adquiridos 
polo Concello e tiveron un custo de 
expropiación de 484.153 euros.

O concelleiro de Parques e Xardíns, 
Luís Bará e a concelleira da Área Ur-

bana e delegada do barrio, Carmen 
Fouces, visitaron a zona e avanza-
ron que estes traballos de acondi-
cionamento estarán feitos no mes 
de setembro.

Nunha segunda fase actuarase para 
mellorar a accesibilidade da zona xa 
que o terreo ten desniveis importan-
tes e colocarase mobiliario, segun-
do explicou o concelleiro Luís Bará. 
Tamén se manterán conversas cos 
veciños e veciñas da zona para es-
coitar suxestións. Sobre o taboleiro 
hai xa unha petición: o retranqueo 
do muro.

A actuación do Monte do Taco é 
unha máis das levadas a cabo polo 
Concello de Pontevedra de recupe-
ración e apertura de espazos verdes 
e espazos públicos para a cidada-
nía. Un proxecto de amplo calado 

que suma xa preto de 27.000 me-
tros cadrados en distintas zonas da 
cidade: as parcelas cedidas polo 
Adif (Médico Ballina, 12 de Novem-
bro e A Seca), a parcela do Burgo e 
Mollavao.

O Monte do Taco, un novo espazo público á beira do Gafos

PONTEVEDRA

O éxito e crecente participación de nenos e nenas en 
Ludoverán 2016 -o programa de ludotecas de verán 
que organiza FANPA-Pontevedra en colaboración coa 
Concellería de Educación- amosa o ben facer dos orga-
nizadores mais tamén que a conciliación familiar é unha 
materia pendente.

“Existe unha evidente disfunción entre o horario escolar 
e e a política de conciliación” subliñou a concelleira de 
Educación, Carmen Fouces que tamén destacou a “alta 
calidade” da oferta de lecer e da atención que se lles 
presta aos menores destas ludotecas infantís.

Tamén o presidente da FANPA-Pontevedra, Roxelio 
Carballo, fixo énfase no seu compromiso coa concilia-
ción o que explica que cada ano teñan que aumentar 
a oferta e incrementar os recursos adicados a pór en 
marcha o programa de lecer infantil, que cofinancia o 
Concello. “Non se deixa ninguén fóra” engade Roxelio 
Carballo, quen apunta que este verán suman 90 nenos 
e nenas máis que o pasado.

Doce ludotecas (cinco urbanas, cinco rurais, unha de 
medio ambiente e unha de inglés), ao redor de 1.600 
prazas, 82 monitores -10 deles para atender a nenos e 
nenas con necesidades especiais- son cifras que falan 
da amplitude do Ludoverán que este ano incorporou 
como novidade a realización dunha ludoteca ao aire li-
bre, que tivo como base o CEIP A Xunqueira 1 e que 
se desenvolveu pola Illa do Covo e contorna do Lérez.

“Este é o futuro das ludotecas, o camiño a seguir” 
mantén a concelleira Carmen Fouces quen aposta por 
aproveitarnos dos espazos naturais que temos a tiro de 
pedra para desenvolver actividades lúdicas e de coñe-
cemento da natureza cos máis pequenos. Unha aposta 
que comparten na FANPA, que como cada ano avaliará 
o ludoverán co fin de coñecer o nivel de satisfacción e 
corrixir posíbeis erros.

1600 nenos e nenas participan das actividades do Ludoverán
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En febreiro deste ano a Concellaría de Promoción da Ci-
dade puxo en marcha Sétima Feira, unha iniciativa que 
pretendía dinamizar a escea creativa da vila favorecendo 
un espazo para a venda e o emprendemento, apostando 
pola colaboración entre os/as novos/as creadores/as e o 
comercio local.

Desde febreiro até xuño os segundo sábados de cada mes 
a praza de Abastos da cidade era o punto de encontro 
onde mercar e disfrutar de música, gastronomía e outras 
actividades sempre en clave  local. 

A filosofía do evento é clara, promover un circuíto creativo 
que entronque coa especialización do campus da cidade e 
favorecer o xurdimento de actividades empresariales ven-
celladas á cidade. Ademais o emprazamento escollido, a 
praza de Abastos, favorecía o intercambio de clientela tra-
dicional e nova.

Nesta mesmas liña e aproveitando o parón de verán da 
feira  nace A TENDA de Sétima.

Este nova inciativa comezou o 4 de agosto. Trátase dunha 
tenda “efémera” na rúa Alhondiga (detrás do antigo conce-
llo) onde atopar o máis novidoso do deseño galego. Como 
exemplo serven os pantalóns vaqueiros fabricados 100% 
na Galiza. O que quere dicir, que todo o que ten que ver co 
cultivo, fiado, tecido, tinguido e acabados do pantalón son 
tecidos ecolóxicos producidos no País  ademais de teren 
un. proceso de confección realizado en talleres de proximi-
dade, a 130 kilómetros do lugar de traballo. Tamén, na Ten-

da poderemos atopar bolsos e complementos elaborados 
con madeira autóctona e un sinfin de creación galega que 
atopa o seu lugar na Tenda de Sétima.
Na presentación tamén estiveron presentes Lola Dopico di-
rectora da Escola de Moda e Deseño de Galiza e a creado-
ra Olalla Osorio que destacaron a boa sintonía co concello 
na apertura de novas vías de colaboración entre universi-
dade, credaores/as e a propia  insititución, un camiño polo 
que se aposta desde o goberno municipal.

Esta tenda pretende darlle continuidade á Sétima Feira, 
mantendo o espírito co que naceu esta novidosa feira: fa-
vorecer o encontro de deseñadores de Galiza, mantendo 
unha vía de comercialización das súas creacións.

A tenda, que estará aberta dous meses, até o 4 de outu-
bro, abrirase de luns a sábado en horario de 12.00 a 15.00 
horas e de 19.00 a 22.00 horas. Achégate a vela! 

PONTEVEDRA

O Concello: gran valedor da moda galega

Propostas coma Sétima 
Feira e a Tenda visibilizan o 
traballo dos/as deseñadores/
as galegos/as e apostan pola 
potencialidade do sector 
creativo galego.

A Tenda estará aberta até o 4 de outubro na rúa Alhondiga

O goberno municipal pecha as portas 
á consolidación de ELNOSA en Lourizán

A Xunta de Goberno acordou non ad-
mitir a trámite  a solicitude de ELNOSA 
para aprobar o PERI e, deste xeito, 
manterse na actual ubicación.

O Portavoz do goberno, Raimundo 
González, informou que ELNOSA non 
cumprimentou toda a documentación 
necesaria, a pesar de que se lle dera 
10 días de prazo para emendar as de-
ficiencias.

O noso compañeiro lembrou que a so-
licitude presentada pola empresa en 
xuño deste ano incumpre tanto o Plan 
Xeral de Ordenación Urbana, como o 
Plan de Ordenación do Litoral e as Di-
rectrices de Ordenación do Territorio.

Raimundo González reiterou que o 
que agarda o goberno municipal é que 
ELNOSA se vaia no 2018, cando se lle 
acabe a concesión para permanecer 
en Lourizán.
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MORAÑA / CALDAS DE REIS

Balance do primeiro ano de maioría absoluta do PP en Moraña: 
Parálise municipal e retroceso democrático
En maio de 2015 celebráronse as 
eleccións municipais, onde o PP de 
Moraña acadou unha maioría absoluta 
que o levou a continuar no goberno 
municipal. Pasado este primeiro ano 
temos que facer un balance clara-
mente negativo da xestión do goberno 
municipal.

Tiñamos fundadas sospeitas de que 
isto ía ocorrer: a maioría absoluta do 
PP en Moraña provocou unha preocu-
pante parálise de acción do goberno 
municipal. Un goberno que nun ano 
non deu trazado un rumbo, non planifi-
cou ningunha das políticas que Moraña 
precisa, carece de ideas e está máis 
preocupado de buscar protagonismo e 
posicións particulares fóra de Moraña 
que ganas de traballar en favor do veci-
ños e veciñas do noso concello. 

Velaí están a ausencia dun plan de 
emprego municipal, dun plan deci-
dido de apoio ás nosas empresas e 
comercio local, as múltiples necesi-
dades de infraestruturas municipais 
que requiren dun mantemento ur-

xente, as instalacións municipais que 
siguen sen arranxar, as deficiencias 
medioambientais no ámbito rural, a 
perda de calidade de determinados 
servizos públicos, o eterno problema 
de reordenación do tráfico no centro 
urbano, etc... non entendemos a que 
agarda o Partido Popular para poñer-
se a traballar.

A maioría absoluta do PP supuxo un 
retroceso importante de democracia e 
de participación veciñal e serviu unica-
mente para:

1 Adoptar medidas económicas fa-
vorables ao interés particular do 
PP e da Alcaldesa, cun incremento 
inxusticado do soldo da alcaldesa en 
case un 5%.

2 Continuar coa política fiscal 
abafante aos veciños e veciñas de 
Moraña a través do catastrazo e das 
taxas municipais de saneamento 
e auga, con recibos de carácter 
retroactivo que están poñendo en 
moitas dificultades aos contribuíntes.

3 Rebaixar o nível de transparen-
cia da xestión de goberno, pois o 
PP decidiu unilateralmente establecer 
a periodicidade dos plenos cada 2 
meses, cando en Moraña sempre por 
norma, mesmo existindo outras maio-
rías absolutas, eran cada mes, cues-
tión que facilitaba a labor institucional 
de xestión e fiscalización das accións 
do goberno.

Dende o grupo municipal do BNG 
continuamos a facer o traballo de 
oposición e de fiscalización da acción 
do goberno, con propostas concretas 
en favor dos intereses xerais do noso 
concello e dos seus habitantes como 
por exemplo o traballo que estamos 
a realizar a respecto da problemática 
das liñas de transporte público. 

Ademais, dende o BNG apoiamos, e 
apoiaremos sempre as iniciativas que 
sexan positivas para Moraña, mais so-
mos contundentes nos nosos posicio-
namentes con todas aquelas políticas 
do PP que en nada benefician aos no-
sos veciños/as. 

O río Umia sempre foi un dos grandes atractivos de Caldas 
de Reis, e históricamente, tamén un lugar de baño no que 
refrescarse e pasar os calurosos días de verán. Sen embar-
go, na actualidade non existe ninguna zona de Baño fluvial 
en Caldas de Reis.

Moitos seguro que aínda podedes recordar os días de verán 
nos que os Choróns ou a Praia fluvial que había detrás do 
Concello estaban ateigados de toallas e de xente. Verdade 
que sería bonito recupéralo?.

Sen embargo, a estas alturas do verán temos o río cheo de 
lixo, de algas e de maleza pedindo unha limpeza urxente, e 
un equipo de goberno do PSOE que mira para outro lado e 
deixa abandonados a Caldas e á súa xente.

Dende o BNG cremos que é urxente recuperar un espazo 
tan emblemático como son os Choróns para a xente. De-
volverlle a Caldas unha zona verde de uso colectivo e de 
calidade, un lugar no que refrescarse nos días de verán sin 
ter que desprazarse a outros concellos.

Para completar o proxecto, dende o BNG propoñemos 
a instalación de duchas, baños públicos e dun kiosko de 
hostelería de características similares aos que podemos ver 
nunha Praia en réxime de concesión que dinamizaría mais 
esta zona e serviría de punto de abituallamento para os ca-
miñantes que decidan percorrer a rota da Auga.

O BNG propón recuperar o Umia como zona de baño



Neste enlace tes toda a programación das festas:

http://www.pontevedra.gal/publicacions/Festas-PEREGRINA/

http://www.pontevedra.gal/publicacions/Festas
http://www.pontevedra.gal/publicacions/Festas-PEREGRINA/files/assets/basic-html/index.html#1
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