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O candidato de BNG-Nós ao Congreso pola provin-
cia de Pontevedra, Luís Bará, asegurou hoxe “que os 
comuneiros de Salcedo demostran que é posible levar 
adiante unha xestión colectiva do monte que sexa pro-
dutiva a medio prazo”. O nacionalista así o dixo na súa 
visita ao monte Salcedo, onde se están a desenvolver 
políticas forestais sostibles e tamén aproveitamentos 
sociais, recreativos e patrimoniais.  

“Hai que poñer como exemplo ás comunidades de 
montes como a de Salcedo que fan un traballo que 
debe ser a liña a seguir para diversificar os usos do 
monte”, dixo Bará, quen engadiu que non só se de-
ben ter en conta os aproveitamentos forestais para 
obter beneficios. “A rendibilidade da madeira só debe 
ser unha parte do froito que se obtén do monte, pero 
hai outras moitas potencialidades das que se pode tirar 
proveito. En Salcedo estano a facer ben, teñen un tra-
ballo en positivo”, lembrou.  

O candidato ao Congreso tamén subliñou que os co-
muneiros pontevedreses veñen de aplicar unha política 
forestal sustentábel e con futuro ao apostar polas repo-
boacións con frondosas fronte “ás políticas da Xunta e 
do Estado que promoven un monocultivo do eucalipto 
ao servizo de intereses privados como o de Ence”. “As 
características xermánicas e galegas do monte, de de-

fensa da propiedade colectiva, demostran que se po-
den facer o monte produtivo a medio prazo en lugar de 
buscar dividendos inmediatos como ocorre cando se 
poñen os montes ao servizos duns poucos”, dixo.

Bará destacou que Galiza debe ter confianza nas súas 
potencialidades e que o monte é unha delas. “Galiza é 
un país rico que pode saír adiante a pesares de atran-
cos”, salientou, para subliñar que “unicamente somos 
as forzas galegas 100% as que imos buscar solucións 

para os nosos problemas”, dixo, en relación aos catro 
meses de parálise para Galiza demostrados no Con-
greso por parte de forzas “que se guían por capitáns 
madrileños”.

“Debemos defender o respecto para o noso país. No 
BNG imos defender a nosa dignidade e orgullo. Iremos 
a todas partes para defender esas ideas, valores e sen-
timentos que imos poñer por diante para que Galiza 
estea representada en Madrid”. 

Luís Bará: “Os comuneiros de Salcedo demostran que a  
xestión colectiva do monte é produtiva a medio prazo” 

PONTEVEDRA

Bará: Os comuneiros de Salcedo 

veñen de aplicar unha política 

forestal sustentábel e con futuro, 

todo o contrario das políticas da 

Xunta e do Estado  que promoven 

os monocultivos de eucalipto ao 

servizo dos intereses privados de 
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A portavoz nacional, Ana Pontón, 
e o candidato por Pontevedra ás 
eleccións do 26X, Luís Bará, rea-
lizaron unha visita ao Concello de 
Cuntis para coñecer de primeira man 
as necesidades do municipio e os 
proxectos que o BNG impulsa desde 
a súa participación no goberno local.

Infraestruturas, medidas contra as 
inundacións e posta en valor do 
patrimonio termal foron os asuntos 
abordados no encontro co concellei-
ro de Cultura, Turismo e Comercio, 
Enrique Portela, e coa deputada pro-
vincial, Eva Villaverde.

Neste sentido, Bará reivindicou que 
Cuntis sexa incluído dentro do plan 
de zonas inundables da Xunta, que 
reciba axudas públicas para afrontar 
os efectos das enchentes dos pasa-
dos meses e unha limpeza inmediata 
do fondo do río Gallo. Ademais, 
aposta por impulsar o patrimonio ter-
mal, que cualificou de “estratéxico” 
para a vila: “É un motor do comercio 
e do turismo local que merece que se 
lle preste todo o apoio porque supón 
tamén un sector con capacidade 
para xerar emprego”.

O candidato de BNG nas eleccións 
do 26X avanzou que a mellora das 
infraestruturas vai seguir sendo un 
tema central do traballo da represen-
tación nacionalista no Congreso. No 
caso concreto de Cuntis, Bará citou 
a N-640, que comunica Ribadeo con 
Vilagarcía, “e ten importantes necesi-
dades de conservación, mantemento 
e seguranza viaria, que defende-
remos no Congreso como sempre 
fixemos”.

“A diferencia doutras alternativas 
políticas, vellas e novas, o BNG pre-
séntase o 26X co aval de vinte anos 
de traballo en defensa dos intereses 
dos galegos e das galegas”, subliñou 
Bará, quen convida “a aproveitar a 
oportunidade que dan estas elec-
cións  para que Galiza recupere peso 
político a través dunha candidatura 
de país que vai dar a cara para 
defender o noso, nun contexto sen 
maiorías absolutas onde a represen-

tación do Bloque pode ser decisi-
va para condicionar o goberno do 
Estado en beneficio dos galegas e 
galegas”, concluíu.

Pola súa parte, a portavoz nacional, 
Ana Pontón, puxo en valor o traballo 
do grupo municipal en Cuntis, e xa 
avanzou que o BNG reclamará este 
venres no Parlamento galego “que a 
Xunta acometa as obras de limpeza 
no río Gallo, Cuntis sexa incluído 
no plan de zonas de inundación da 
Xunta e reciba as axudas necesa-
rias”.

Para a portavoz do Bloque “sería 
un sin sentido que Rueda permitise 
que aqueles concellos máis afecta-
dos fosen precisamente os que non 
tivesen axudas públicas por parte da 
Xunta”, concluíu.

Pola súa parte o concelleiro Enrique 
Portela cifrou entre 80.000 e 100.000 
euros o orzamento necesario para 
levar a cabo as obras de reparación 
no entorno do río provocadas polas 
inundacións. “Iniciámolas desde o 
Concello ante o absoluto desinterese 
e abandono da Xunta, por non ser da 
súa mesma cor política”, denunciou.

No marco da cita electoral, Ana 
Pontón considera que os galegos 
e as galegas teñen dereito a que 

os representantes electos polo país 
defendan o mesmo en Galiza que en 
Madrid, tras coñecer que a cabeza 
de cartel do PP por Pontevedra, a 
ministra Ana Pastor, inicia a precam-
paña comunicando que non é posi-
ble a transferencia da AP-9 pese a 
reclamación unánime do Parlamento.

“Estamos fartas de escoller deputa-
dos e deputadas que en canto chegan 
á Madrid esquecen os nosos proble-
mas, a vella política das forzas esta-
tais de dicir unha cousa aquí e outra 
fora, queremos representantes que 
defendan o mesmo no Parlamento 
galego que no Congreso”, salientou 
Pontón, tras cualificar de “escándalo” 
que o PP presente unha candidata 
que anuncia que votará en contra da 
transferencia da AP-9.

“Xustamente a ministra responsable 
de que se subiran as peaxes, men-
tres baixaban os salarios”, polo que 
a portavoz nacional insta ao PP “a 
dicir a verdade, porque temos dereito 
a saber se os candidatos e candi-
datas que apoia o señor Feijóo van 
defender a posición aprobada polo 
Parlamento galego o van defender a 
posición de Audasa”, concluíu.

Luís Bará: “Reivindicamos solucións ás inundacións, 
apoio ao patrimonio termal e melloras na N-640”
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“Se aínda somos galeg*s é por obra 
e gracia do idioma” e “Na fala galega 
vive a ialma da nosa terra” son as dúas 
frases escollidas para intervir os pasos 
de peóns e as prazas públicas dos 
concellos da provincia e achegar á ci-
dadanía a loita pola defensa da lingua 
tanto de Castelao como das Irmanda-
des da Fala. Así o explicou esta mañá 
o deputado provincial de Cultura e 
Lingua, Xosé Leal, na presentación do 
primeiro exemplo na contorna da Pra-
za de San Xosé de Pontevedra. Leal 
estivo acompañado pola deputada 
Eva Vilaverde e polos concelleiros de 
Mobilidade, Luis Bará, e de Normali-
zación Lingüística, Alberto Oubiña, 
e pola concelleira de Cultura, Anxos 
Rivieiro. A iniciativa, segundo sinalou 
Xosé Leal, consiste en achegar á ci-
dadanía os dous centenarios máis sig-
nificativos deste ano, o da fundación 
das Irmandades, e o da chegada de 
Castelao a Pontevedra. 

“Queremos que esta acción sexa un 
punto de inflexión a nivel lingüísti-
co para que a xente se involucre no 
que era historicamente a defensa da 
lingua, que sigue sendo unha opción 
que hai que seguir defendendo hoxe 
en día, e introducilas na cotidianeida-
de da xente” afirmou Xosé Leal duran-
te a presentación. Sinalou que a frase 
de Castelao, “se aínda somos galegos 
é por obra e gracia do idioma”, está 
tirada do ‘Sempre en Galiza’; men-
tres que “na fala galega vive a ialma 

da nosa terra” forma parte do himno 
orixinario das Irmandades, redactado 
por Manuel Lugrís. Leal explicou que 
“a idea dos pasos de peóns é porque 
permite que quede enfrontada a frase 
das Irmandades coa de Castelao, e 
pode lerse cada unha segundo o lado 
da rúa pola que se comece a cruzar.”

“Nunha cidade como Pontevedra na 
que a mobilidade é tan representativa 
estaba moi ben comezar coa primeira 
intervención nesta boa vila” asegu-
rou o deputado de Cultura e Lingua. 
Anunciou ademais que se intervirá un 
segundo paso de peóns na mesma 
contorna, xusto no que se sitúa en-
fronte do Café Moderno. 

Unha escolla na que tamén afondou o 
concelleiro de Mobilidade, Luis Bará, 
asegurando que “desde o concello 
buscouse un espazo próximo á figura 
de Castelao, ao lado do Café Moder-
no, que é un dos espazos do roteiro 
Castelao da cidade, onde el tivo tanta 
participación e protagonismo”.  Luis 
Bará tamén fixo fincapé na necesida-
de de “reivindicar ese ideario da xente 
que se comprometeu naquel momen-
to na defensa do país” en referencia 
á fundación das Irmandades da Fala, 
que en Pontevedra cumprirá o cente-
nario de dita fundación a comezos de 
decembro. O concelleiro aproveitou, 

ademais, para poñer en valor este tipo 
de accións sinalando que “ parécenos 
importante levar estar figuras e estas 
temáticas á rúa, saír ao encontro da 
xente nos espazos públicos”.

Na presentación tamén estiveron pre-
sentes representantes de Rei Zentolo 
e de Caramuxo, os encargados de 
facer o deseño e executar a acción. 
Leal asegurou referíndose a eles que 
“temos deseñadores moi relevantes 
na provincia e en todo o país e tamén 
temos que poñer en valor as súas po-
tencialidades a través destas accións 
máis achegadas á arte urbana, e que 
nos permite que estas dúas efeméri-
des teñan máis actualidade e se axus-
ten á linguaxe de hoxe en día”.

Pola súa banda, os deseñadores ex-
plicaron que utilizaron una tipografía 
moderna que parte da mítica do grupo 
Nós de Castelao, pero adaptada ao 
formato da plantilla e ao xeito da arte 
urbana. Tamén incluíron unha chisca-
dela á tradición galega ao introducir 
un trisquel para substituír a arroba ou 
o asterisco na palabra “galeg*s” e así 
respectar e simbolizar a igualdade de 
xénero no uso do idioma. 

Castelao e As Irmandades da fala nas rúas de Pontevedra

A defensa da lingua na cotidianeidade da xente

O primeiro paso de 
peóns escolleuse 
na contorna do 
Café Moderno de 
Pontevedra, pola 
relación de Castelao 
con este emblemático 
edificio e pola 
significación da propia 
cidade no ámbito da 
mobilidade
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Badajoz e Narón

Restauración e recuperación de zo-
nas con plantación de especies fo-
restais produtivas, recuperación das 
canles de regatos invadidos por aca-
cias e eucaliptos (especies invasoras) 
e recuperación de solos arrasados 
pola erosión após da vaga de lumes 
do ano 2006 e, chegado o caso e a 
longo prazo, un posíbel incremento 
da área comunal coa compra a par-
ticulares de tomadas encravadas no 
monte veciñal. Son os pasos previos 
definidos polo equipo redactor do an-
teproxecto de parque periurbano de A 
Fracha que abrirán a porta á creación 
dunha gran área natural produtiva e 
de lecer e atractiva turísticamente.

O futuro parque periurbano de A Fra-
cha ocupará arredor de 240 hectáreas 
e implica ás comunidades de montes 
de tres parroquias: Marcón, Tomeza 
e A Canicouva. O concelleiro res-
ponsábel do Rural, Demetrio Gómez, 
lembra que esta actuación é un com-
promiso do Goberno local para este 
mandato e procura un dobre obxecti-
vo: “crear un parque forestal e ser un 
exemplo de política forestal de como 
facer un monte produtivo grazas a co-
laboración entre as comunidades de 
montes e as administracións públicas, 
neste caso o Concello”. O proxecto, 
engade o concelleiro, inclúe a produ-
ción forestal e os novos usos do mon-
te (lecer, atracción turística...).

O futuro parque periurbano de A Fra-
cha comeza a tomar forma. A Comi-
sión de Mobilidade, Infraestruturas, 

Obras e Servizos coñeceu o ante-
proxecto redactado pola empresa La-
gares Oca. Conta con dúas fases: una 
primeira de tres anos na que se aco-
meterían os traballos previos de res-
tauración e recuperación forestal da 
zona e unha segunda de mantemento 
e desenvolvemento de investimentos 
turísticos. Estes investimentos chega-
rían da man da iniciativa privada (alu-
guer de bicis, ...)

Os redactores sitúan o investimento 
para a posta en marcha do parque en 
600.000 euros para os tres anos. O 
programa de mantemento tería un or-
zamento de 60.000 euros anuais.

O desenvolvemento dos traballos da 
primeira fase simultanearíase co uso 
para o lecer deste espazo natural.

O primeiro de todo sería definir tres 
“áreas estanciais” áreas para recibir 

ás persoas que se achegan ao parque 
-unha por parroquia- e onde se sinali-
zarán os roteiros e a seguir. Trátase de 
sendas existentes que hai que pór a 
punto: tres que coinciden con pistas e 
que poden ser transitadas por xente a 
pé ou por ciclistas e unha máis estrei-
ta para camiñar, con certa dificultade 
e que chega á regatos e zonas con 
maior valor ecolóxico.

O anteproxecto de parque periféri-
co da Fracha conta con suxestións 
dos comuneiros das tres parroquias 
que acolleron con interese dende o 
primeiro momento a proposta. Hou-
bo reunións coas tres comunidades 
de montes, xuntas e por separado e 
ademais o concelleiro do Rural e os 
técnicos redactores do proxecto per-
correron a zona para ter un coñece-
mento ao detalle do terreo no que se 
ten previsto traballar.

O parque de A Fracha, 240 ha. 
de produción forestal e usos de lecer e turismo

A Xunta de Goberno ven de aprobar o inicio do proce-
demento de contratación para a execución de pequenas 
obras no rural polos períodos 2016-2018. O portavoz do 
Goberno, Raimundo González, explicou que se trata de 
facer unha contratación para as pequenas obras de re-
paración nas vías públicas nas parroquias do rural para 
realizar arranxos en muros, novas drenaxes, a reparación 
de arquetas, pequenos treitos de asfaltado…A finalidade 
desta contratación é tratar de mellorar a vida útil dos bens 

e tamén a racionalización do procedemento administrativo.
Esta contratación será por dous anos coa posibilidade 
dunha prórroga dun ano máis. O orzamento total será de 
725.575,79 euros (ou o que é o mesmo 241.000 euros ao 
ano). No caso de 2016, o investimento será da metade do 
previsto para aanualidade, é dicir, 120.000 euros.
Esta contratación non vai en contra das melloras que fagan 
as brigadas municipais.

Máis de 700.000 euros 
para pequenos arranxos no rural nos vindeiros tres anos
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A Xunta de Goberno aprobou as ba-
ses para a contratación de 20 per-
soas perceptoras de Risga a través 
dunha subvención da Consellería de 
Benestar Social de máis de 235.0000 
euros. Serán 12 persoas que realiza-
rán traballos na Brigada de Obras, 2 
para Cemiterios, e 6 para xardíns.

O período de contratación será por 
sete meses cunha xornada laboral 
do 75%. Os traballadores escollidos 
percibirán iguais soldos que os tra-
balladores municipais en igual res-
ponsabilidade.

As persoas interesadas deberán 
estar inscritas no Inem e tamén ser 
perceptoras de Risga. Será o Inem o 
que facilite unha listaxe de posibles 
traballadores ao Concello seguindo 
os criterios das bases aprobadas 
esta mañá na Xunta de Goberno. 
Logo será o Concello o que fará a 
escolla dos 20 traballadores que fi-
nalmente se incorporarán ás briga-
das municipais.

No prazo dun mes, os traballadores 
deberán estar contratados, polo que 
poderán comezar a traballar na úl-
tima semana do mes de xuño. Con 

esta contratación o Goberno Local 
e a Concellaría de Benestar Social 
pretenden evitar que estas persoas 
caian en risco de exclusión social e 
darlles entradas ao mundo laboral.

O Concello contratará 20 persoas 
perceptoras de RISGA para as brigadas municipais

A arte rupestre é un valor turístico de Terras de Pon-
tevedra que ten un longo percorrido por diante e no 
que se está a traballar. O alcalde de Pontevedra e 
presidente da Mancomunidade, Miguel Fernández 
Lores, acaba de asinar un convenio de colaboración 
coa directora da Axencia de Turismo de Galicia, Nava 
Castro, para a promoción deste produto turístico.

As actuacións incluías no convenio terán un orza-
mento global de 102.915 euros, dos que 60.000 
euros estarán a cargo da Xunta e os outros 42.915 
da Mancomunidade Terras de Pontevedra e os con-
cellos integrantes da mesma. Estes concellos son 
Pontevedra, Marín,Poio, Ponte Caldelas, Vilaboa, 
Cotobade, Barro e Campo Lameiro.

O convenio fai referencia a catro proxectos: Desen-
volvemento da APPA Arte Rupestre, unha aplicación 
para móbiles de realidade aumentada; potenciación 
do produto turístico Arte Rupestre buscando novos 
segmentos de mercado o turismo familiar; realiza-
ción dun blog trip con oito xornalistas/bloggers e o 
desenvolvemento e posta en marcha dunha platafor-
ma de venta online de viaxes e estancias combina-
das no destino.

Terras de Pontevedra e 
Axencia de Turismo de 
Galiza, xuntos en prol da 
promoción da arte rupestre

PONTEVEDRA

A Concellaría de Medio Natural iniciou nestas sema-
nas distintos traballos de mantemento e reparación 
nos tres areais urbanos do Concello. Nas praias de 
Ponte Sampaio, Lourizán e no Lérez.

En concreto, fixéronse labores de mantemento nas 
zonas verdes e no mobiliario urbano, e tamén se me-
llorará a zona do arenal nos tres casos. Ademais, na 
praia dos Praceres está prevista unha limpeza espe-
cífica para retirar todas as algas que chegan á beira 
durante o inverno.

A mellora nas praias completarase co servizo de vi-
xianza e seguridade que o Concello activa cada verán.
No caso da praia do Lérez, está previsto que o servizo 
de socorrismo comece o 24 de xuño e remate o 11 de 
setembro. Nos meses de xullo e agosto haberá dous 
socorristas. Os horarios do servizo será de 12.30 a 
20.30 horas, e polas tardes, complementarase cun 
segundo socorrista de 16.30 a 20.30 horas.

Na praia de Ponte Sampaio tamén está previsto un 
servizo de socorrismo que realizará a Cruz Vermella 
no mesmo período e en iguais horarios que na praia 
fluvial do Lérez, pero só nas fins de semana e nos días 
festivos, tal e como se realizou o pasado verán.

Traballos de mellora nos 
areais municipais
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Lourizán disporá a medio prazo dun gran centro 
social mutiusos no que as distintas asociacións 
veciñais e colectivos sociais da parroquia com-
partirán espazos e servizos. Será o resultado da 
reforma integral do actual centro social de Estri-
bela que comparte instalacións co vello mercado 
baleiro.

O concelleiro de Lourizán e coordinador do Ru-
ral, Demetrio Gómez, reuniu ao consello parro-
quial de Lourizán co fin de definir dun xeito con-
sensuado o catálogo de necesidades do novo 
centro e falar dun proxecto demandado dende 
hai anos pola veciñanza da zona.

Representantes veciñais e concelleiro apuntaron 
a necesidade de dispor no novo centro de espa-
zos insonorizados co obxectivo de poder desen-
volver actividades musicais e tamén actividades 
simultáneas sen estorbos. Tamén ven necesario 
un espazo amplo, diáfano e multifuncional con 
equipamento audiovisual para a realización de 
actividades moi concorridas.

Por outra banda dende o consello parroquial de 
Lourizán insistiuse en que cun único despacho-
sala de xuntas chegaba para todos. Nel, iso si, 
haberá que poñer armarios individuais para que 
cada asociación e colectivos garde as súas cou-
sas.

Na mente de todos estaba o modelo da Casa 
Verde, o centro social de Salcedo.

O concelleiro Demetrio Gómez traslada agora o 
programa de necesidades aos servizos técnicos 
municipais para que fagan o proxecto de reforma 
e remodelación integral do centro de Estribela. O 
anteproxecto será levado ao Consello parroquial 
para que o coñezan e fagan suxestións antes da 
súa licitación.

A veciñanza define o 
plan de necesidades 
para o futuro centro 
social de Lourizán

Melloras de equipamentos e 
seguranza vial en Bora por 
valor de 36.000 euros

 PONTEVEDRA

A veciñanza de Bora recibiu cumprida información sobre 
as actuacións que levará a cabo o Concello na zona. O 
concelleiro delegado Alberto Oubiña convocou ao Conse-
llo parroquial no que adiantou as inversións e intervencións 
previstas en lugares como A Cardosa, Igrexa ou Lameliña e 
recolleu suxestións dos presentes para mellorar os equipa-
mentos e a calidade de vida dos veciños e veciñas.

As actuacións previstas foran, no seu día, priorizadas polo 
propio Consello parroquial e suporán un investimento glo-
bal de preto de 36.000 euros

A Cardosa

Pavimentación do camiño dende a estrada PO-542 até ao 
redor de 14.700 €. Inclúe:
• Recollida de augas
• Pavimentado en formigón con tinte de cor
• Canalización da auga
• Conexión á rede xeral de saneamento

Igrexa

A obra ten un custo aproximado de 6.000 euros. Trátase 
da colocación dun redutor de velocidade. O consello pa-
rroquial pide que se coloquen antes do cruceiro e despois 
da igrexa para deixar libre o espazo polo que transcorre a 
procesión.

Lameliña

O proxecto ten un custo de 15.000 euros. Inclúe

• Desatascar a canalización de pedra existente.
• Construír cunetas de formigón a ambos lados. Farase 

un sobre ancho no tramo entre tubeira e a estrada para 
que non medre herba e provoque novos atascos.

• Drenaxe de auga e reparación dunha pista que se ato-
pa en moi malas condicións.

Leirados
Reparación dun tubo de canalización.

O concelleiro Alberto Oubiña presentoulles aos represen-
tantes veciñais distintas cuestións de interese para a parro-
quia. Entre elas o inicio da campaña de bacheo e desbroces 
-pediulles que sinalaran ás zonas onde é preciso actuar- ou 
a próxima presentación dende o Concello de Pontevedra 
dun escrito ante o organismo competente co fin de pedir 
o arranxo da estrada que pasa por diante do centro social 
e que é de Fomento. O concelleiro pediulles que dende o 
Consello parroquial tramiten a mesma petición.
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Leva unha semana aberta a inscrición e van 226 
solicitudes formalizadas para facer algún dos 
oito cursos de formación on line que promove a 
Concellería de Promoción da Cidade para des-
empregados, sen límite de idade e de balde. O 
chamado Plan ON oferta un total de 480 prazas, 
60 por curso.

As primeiras inscricións permiten obter un pri-
meiro perfil biográfico dos demandantes do Plan 
ON. Hai máis mulleres que homes: 151 (o 66,8%) 
fronte a 75 (33,1%). E por grupos de idades em-
patan os demandantes que teñen menos de 30 
anos e os que teñen de 30 a 40 con 35,8% das 
solicitudes en cada caso – 81 en termos abso-
lutos-. O resto dos demandantes de cursos on 
line do programa Plan ON teñen máis de 40 anos 
e entre eles hai media ducia con ao redor de 60 
anos.

Os cursos, cunha duración que vai dende as 10 
ás 60 horas, faranse a través dunha plataforma 
dixital www.planon.gal A través desta mesma 
plataforma fase a inscrición.

Os dous primeiros serán no mes de xuño, a partir 
do día 15. Trátase dos de:

Manipulador/a de alimentos (10 horas)
O proceso comercial: as xestións administrativas 
(25 horas). Para este curso aínda hai prazas.
Seguiranlle os seguintes:

En xulio.
Inglés (certificación A1) (50 horas)
Prevención de risco laborais (60 horas)
En setembro.
Alemán: Iniciación 50 horas)
Carretilleros (25 horas)
En outubro
Inglés (certificado A2) (50 horas)
Deseño asistido por orddenador (40 horas).

Plan ON: 226 inscritos 
na primeira semana Ponteverán 2016: dous meses de 

actividades lúdicas para a rapazada
Por enriba de todo gozar. Con este obxectivo chega Ponteve-
rán 2016 o programa lúdica e educativo que deseña e oferta 
a Concellería de Xuventude para os meses de xullo e agosto. 
Campamentos e actividade de tempo libre; actividades culturais, 
deportivas e mo medio natural e actividades formativas confor-
man a programación.

“Non facemos gardería, non somos ludotecas, o noso obxectivo 
non é a conciliación familiar” subliñou o concelleiro de Xuven-
tude, Demetrio Gómez, durante a presentación de Ponteverán 
2016. “O que queremos é que os nenos e nenas, os mozos e 
mozas gocen das actividades” engadiu.

Todas as actividades están baseadas en valores de igualdade, 
convivencia, respecto ao ambiente, coñecemento da propia cul-
tura e de promoción da actividade física e o deporte.

É importante ter en conta que é necesario facer preinscrición 
para os campamentos e actividades de tempo libre. O prazo 
ábrese o 6 de xuño. A adxudicación de prazas é por orde de 
chegada. Cada nen@ ou moz@ poderá inscribirse nunha activi-
dade aínda que porá poñerse en lista de agarda en outras por se 
quedaran prazas libres.

Ponteverán 2016 oferta un total de 739 prazas. O reparto é o 
seguinte:

• 180 prazas en campamentos e obradoiros para nen@s e 
moz@s de 8 a 15 anos.

• 401 prazas para actividades culturais, deportivas e no me-
dio natural

• 158 prazas en actividades formativas

A preinscrición pode ser on line, presencial, telefónica ou por e-
mail. Contactos: www.xuventude.pontevedra.eu

A Xunta de Goberno Local aprobou esta mañá o proceso 
de contratación da dotación de auga potábel do núcleo 
de Cabanas, polo que se abastecerá de auga ao pavillón 
de Salcedo e tamén ao colexio de Cabanas.

Trátase dun proxecto histórico que tivo moitos problemas 
para poder obter unha solución final. Unha vez que se 
dotou de auga á estrada nacional 550 é posible dar auga 
ao núcleo de Cabanas, e levar un ramal cara o pavillón.

Este proxecto ten un custe de 128.924,25 euros e un 
prazo de execución de dous meses.

Está previsto a instalación de 1.556 metros lineais. No 
orzamento está previsto a instalación de tubaxes, mo-
vementos de terra, asfaltado e todas as obras comple-
mentarias.

Aprobada a contratación para levar auga potábel 
ao lugar de Cabanas, en Salcedo
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O BNG vén de presentarlle á empresa Monbus S.L., que 
realiza as liñas de transporte público no concello de Mora-
ña, 200 sinaturas de veciñas/os usuarios demandando o 
mantemento das frecuencias e melloras no servizo.

Nas últimas semanas o BNG iniciou unha campaña expli-
cativa para denunciar a perda de liñas de transporte e de-
mandar solucións, tanto á empresa como á Xunta.  O noso 
concello perdeu o 50% de liñas de transporte público nos 
últimos 10 anos, quedando reducidas actualmente a só as 
seguintes frecuencias de luns a venres (na fin de semana 
non hai ningunha):

Moraña-Santiago: ás 7:05 e ás 15:30h
Santiago-Moraña: ás 12:00h, 18:30h e 20:45h.
Cuntis-Moraña-Pontevedra: ás 7:15h, 10:10h e 18:30h
Pontevedra-Moraña-Cuntis: ás 12:15h, 16:30h e 20:00h.

A situación agravouse xa que no mes de abril a empresa 
suprimíu de xeito fulminante unha das liñas máis usadas, 
sobre todo polo alunado da USC, a liña Santiago-Moraña-
Pontevedra das 15:30h o que motivou esta recollida de si-
naturas. Dende o BNG valoramos moi positivamente esta 
campaña xa que, a pesar de realizala na súa maioría nas 
nosas redes sociais e web foron moitos os usuarios deste 
servizo os que contactaron con nós e que asinaron estas 
demandas que vimos de enviar mediante carta á empresa.

O BNG presentou unha moción, que foi aprobada por una-
nimidade polo Pleno, na que se insta ao goberno municipal 
a facer xestións cos organismos en materia de transporte 
público para o mantemento dos horarios e das liñas, ao 
tempo que se empraza á alcaldía  a que xestionea implan-
tación de servizos de transporte ás parroquias adoptados 
ás necesidades da veciñanza.

Moraña: O BNG lanza unha campaña polo mantemento das 
frecuencias do transporte público e melloras no servizo

MORAÑA / SOUTOMAIOR

A empresa Viaqua, a concesionaria da Auga en Souto-
maior, ten un horario de atención aos veciños de tan só 2 
horas ao día, de 10.00 a 12 da mañá, dificultando de ma-
neira importante que os veciños e veciñas poidan realizar 
calquera xestión, ao tratarse dun horario de apertura ridícu-
lo que ademáis se produce nunha hora punta de traballo.

Esta situación foi denunciada até en 3 ocasións no pleno 
do concello de Soutomaior. Unha denuncia que se iniciou 
hai máis de 6 meses sen que o PP adoptase ningún tipo 
de medida para defender aos veciños. A situación é moi-
to máis grave se temos en conta que no prego de condi-
cións da contratación se establece que a concesioria debe 
ofrecer un servizo de calidade. “Non sabemos se ter unha 
atención ao público na oficina só 2 horas ao día é o que 
Agustín Reguera entende por un servizo de calidade” sina-
lou o voceiro nacionalista Manu Lourenzo.

Por este motivo, no pasado pleno, o BNG volveu denun-
ciar durante a quenda de preguntas unha situación que “é 
a todas luces inxusta, irregular e prexudicial para os veci-
ños. Non entendemos como Agustín Reguera pode poñerse 
unha vez máis do lado da empresa e en contra dos veciños”

Deste xeito referíase Manu Lourenzo ao feito de que  o 
PP dixese abertamente que as bases da contratación son 
“interpretables”. En todo caso, non parece serio  que un 
alcalde asuma a interpretación que beneficia á empresa no 
canto de defender á interpretación que beneficia aos veci-
ños” sinalou Manuel Lourenzo.

Pero o máis grave de todo, e que estamos a falar dun regu-
lamento que foi aprobado e redactado polo propio Agustín 
Reguera.  Foi el quen fixo ese regulamento que agora re-
sulta tan beneficioso para a empresa e que obriga a que 
os veciños teñan que ausentarse dos seus traballos e dis-
poñan de tan só dúas horas para realizar calquera xestión, 
denunciaba.

Nese sentido, Manu Lourenzo concluíu que non é de recibo 
é que Agustín Reguera sexa o primeiro en subir impostos 
aos veciños como no caso do IBI ou do Catastrazo e que 
ao tempo favoreceza dunha maneira tan descarada a em-
presas como Viaqua.

Soutomaior: O BNG denuncia que o PP defende descaramente a Viaqua 
en contra dos intereses dos veciños e veciñas
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ACTOS DE CAMPAÑA NA COMARCA

TOMEZA

SANTO ANDRÉ

VERDUCIDO

CALDAS DE REIS

PONTE SAMPAIOBARRO

CERPONZÓNS

Luns 6 ás 20:30 h. na Praza do Viño 
(en caso de chuvia no local do BNG), 
coa participación de Luís Bará, cabeza 
de lista ao Congreso

Mércores 8 ás 20:30 h. 
no Centro Social de Meán 
coa participación de Pilar Comesaña, 
Demetrio Gómez e Anabel Gulías

LOURIZÁN

A CANICOUVA

Luns 13 ás 20:30 h. no Centro Social  
de Estribela 
coa participación de Demetrio Gómez e 
Anabel Gulías

Luns 13 ás 20:30 h. 
na Casa da Cultura 
coa participación de Raimundo 
González, Carme da Silva e Miguel 
Anxo Fernández Lores

Xoves 9 ás 20:30 h. 
no antigo pre-escolar de Lusquiños 
coa participación de Demetrio Gómez, 
Anabel Gulías e Raimundo González

Venres 10 ás 20:30 h. 
no Teleclube coa participación de Pilar 
Comesaña, Demetrio Gómez e Carme 
da Silva

Venres 10 ás 20:30 h. 
na Casa do Pobo coa participación de 
Pilar Comesaña, Raimundo González e 
César Mosquera

Sábado 11 ás 20:30 h. 
na Casa da cultura coa participación 
de Raimundo González, Carme da Silva 
e César Mosquera

Sábado 11 ás 20:30 h. 
na Casa da cultura coa participación 
de Raimundo González, Carme da Silva 
e César Mosquera
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Unha multitudinaria marcha esixíu Ence Fóra da Ría
O sábado 4 unha marcha moito máis nutrida que as habituais dirixiuse até a factoría nun ambiente lúdico e 
combativo para esixir que ENCE marche de Lourizán, medida imprescindíbel para o saneamento integral da ría.

Galiza Nova entrega en Pontevedra os 
premios do certame “Para construir 
orgullo”, que contou coa participación 
de Alba Cuban, Ana Pontón e Luís Bará, 
e a intervención musical de Aldaolado.

ORGULLO GNO Multiusos de Arcade queda 
pequeno no acto político do BNG
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