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Pontevedra presenta contencioso-
administrativo contra a prórroga a ENCE
O Pleno do Concello de  Pontevedra ven de aprobar, cos votos en contra de PP e Ciudadanos, a interposición 
dun recurso contencioso administrativo contra a decisión do goberno do Estado en funcións de prorrogar 
a concesión a ENCE 60 anos máis. Como dixo a nosa compañeira Carme da Silva na actualidade ningunha 
cidade soporta unha condea de tantos anos nun entorno natural tan privilexiado como é a ría de 
Pontevedra. A dinámica, pola contra, vai por eliminar este tipo de industria contaminante dos centros das 
cidades e dos espazos naturais.

O recurso feito polos xuristas do Concello baséase nos seguintes feitos:

1) Falta de transparencia. O goberno denegoulle ao Concello a copia do expediente que se solicitou, así 
como a ampliación do prazo de alegacións. O expediente só se pudo consultar en Madrid, nin sequer 
había copia na delegación de Costas en Pontevedra.
Tampouco se facilitou ao Concello o informe ambiental emitido pola Xunta, a pesar de ser solicitado.
Non se solicitou informe previo ao Concello, a pesar de ser preceptivo.

2) Indefensión. As alegacións municipais foron rexeitadas o mesmo día que se concede a prórroga á 
pasteira, o que provoca unha clara indefensión. Ademais non houbo información pública dos acordos nin 
publicación dos mesmos, o que afecta a multitude de persoas, colectivos e administracións.

3) Excede con moito as competencias dun goberno en funcións. Resulta evidente que unha concesión 
dunha prórroga por 60 anos a unha empresa supera con moito as competencias dun goberno en funcións, 
que só pode atender a trámites ordinarios.

4) Incumpre a Lei de Costas. É evidente que a actividade empresarial da pasteira pode desenvolverse 
noutra ubicación, sen ter que manterse necesariamente en terreo de Costas. E todo isto despois de que o 
PP modificase a Lei de Costas para facilitar a prórroga.

Todo isto nun contexto onde empresa e Xunta anuncian a modificación do proxecto sectorial para poder 
dar cabida a novas instalacións. Toda a maquinaria do Estado e da Xunta a disposición da empresa 
para o seu propio beneficio, desbotando o ben público, que non é outro que a recuperación da ría a a 
potencialidade económica que dela se desprendería
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A parlamentaria do BNG, Montse Prado 
defendeu, a través dunha proposición 
non de lei, establecer un marco “pro-
pio” de relacións laborais e negociación 
colectiva que conleve convenios sec-
toriais, provinciais e autonómicos que 
prevalezan “sobre os convenios de em-
presa e estatais”.

A deputada tamén reclamou que os 
convenios sectoriais manteñan a con-
sideración de convenio básico para 
que ningún convenio de empresa poda 
establecer condicións inferiores de-
terminadas polo convenio sectorial de 
referencia e que o Parlamento galego 
acorde apoiar as iniciativas sindicais 
que contribúan a facer viable este pro-
nunciamento.

Marco galego de relacións laborais 
para mellorar as condicións 
laborais e salariais das persoas 
traballadoras galegas

No BNG, dixo, concordamos coa posi-
ción da CIG porque “ o noso futuro non 
pode estar en mans do Banco central 
europeo nin no Fondo Monetario In-
ternacional ou a Comisión europea”. A 
Banca alemá, engadiu, “non pode ditar 

as normas para beneficiarse en detri-
mento dos traballadores e traballadoras 
galegas”. O noso futuro debemos defi-
nilo nós, e este Parlamento como máxi-
ma expresión de soberanía debe apoiar 
“o marco galego de relacións laborais”.

Por outra parte, a deputada criticou as 
diferentes reformas laborais das que 
dixo, “trouxeron temporalidade, preca-
riedade e que os traballadores e traba-
lladoras galegas traballen máis horas 
por menos salarios”. Dende o punto de 
vista social as reformas laborais repre-
sentaron “un retroceso” nos dereitos 
sociais e un aumento das desigualda-
des e de pobreza.

As reformas laborais, explicou a nacio-
nalista, serviron para crear  un enor-
me exercito de reserva para usalo de 
“chantaxe” para todas as persoas des-
empregadas e para que os manteñen o 
emprego “asuman condicións peores”. 
Unhas reformas laborais que provoca-
ron efectos devastadores nos traballa-
dores e traballadoras en Galiza polo que 
reivindicou “un marco galego de rela-
cións laborais e negociación colectiva” 
para superar esta realidade.

As reformas laborais dinamitaron as 
negociacións colectivas

A parlamentaria explicou que a negocia-
ción colectiva é imprescindible para que 
os traballadores e traballadoras mello-
ren as condicións laborais e as refor-
mas laborais aplicadas polos diferentes 
gobernos no estado “dinamitaron estas 
negociacións”, priorizazon os convenios 
estatais, privatizaron empresas e deixa-
ron a clase traballadora moito máis des-
protexida. É necesario  un marco galego 
de  relacións laborais para garantir os 
dereitos laborais e sindicais dos traba-
lladores e traballadoras, impulsar unhas 
condicións “laborais e salariais dignas” 
e desenvolver a negociación colectiva  
baixo unha perspectiva galega.

O BNG reclama no Parlamento un marco galego 
de relacións laborais e negociación colectiva

PARLAMENTO / PONTEVEDRA

Alcaldes, cargos políticos e técnicos 
municipais de Corea do Sur -48 persoas 
en total- coñeceron en vivo o modelo ur-
bano de Pontevedra, despois dunha se-
sión informativa e de traballo na Casa da 
Luz onde o director xeral de Urbanismo 
e o Intendente Principal da Policía Local 
expuxeron a transformación da cidade e 
os pasos dados para reducir dun xeito 
determinante a presenza de cohes nas 
rúas e recuperar os espazos públicos 
para as persoas. A xuntanza sumouse 
o alcalde Miguel Fernández Lores quen 
fixo de guía pola cidade.

A delegación coreana contactou co 
Concello despois de coñecer o caso 
Pontevedra na televisión do seu 
país. Quixeron aproveitar que ían a vir 
a Vizela (Portugal) para asistir a Asem-
blea Xeral do Cittaslow International. “A 
ave voa, os animais andan e os huma-
nos teñen que camiñar, é noso instinto 
natural” subliñou Seungsu Kim, alcalde 
de Jeanju (unha cidade de 650.000 ha-
bitantes) quen lembra que Corea del Sur 
é “un país de coches” polo que para el 
Pontevedra é un referente e o alcal-
de Miguel Fernández Lores “un sím-
bolo” da humanización das cidades. 
“Aprendemos moito nesta visita, o resul-
tado do esforzo do alcalde e da huma-
nización de Pontevedra é espectacular, 
marabilloso” engadiu o representante 
de Jeanju.

Pola súa banda o coordinador do Natio-
nal Cittaslow Corea Network e profesor 

da Universidade de Seúl, Bon Shon, fixo 
a seguinte reflexión: “O heroe do sécu-
lo XXI loita non por gañar a guerra 
senón por salvar á xente dos tráfi-
cos. Neste senso o alcalde de Pon-
tevedra e un verdadeiro heroe”.

Fernández Lores agradeceu o recoñe-
cemento do modelo urbano feito pola 
delegación de alcaldes, cargos e técni-
cos de Corea do Sur e sinalou que Pon-
tevedra encaixa perfectamente no mo-
vemento das Cittaslow “as cidades que 
van a modo, as cidades pola calidade 
de vida”. A Cittaslow International é 
un movemento mundial que defen-
de a necesidade de ter un ritmo de 
vida tranquilo e cidades pensadas 
para garantir a calidade de vida das 
persoas. Un movemento que medra 
día a día e que está presente en 30 paí-
ses, cun total de 213 cidades adscritas.

Pontevedra seduce a Corea
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Na actualidade hai en Pontevedra arredor de 12 persoas sen teito, 
maioritariamente homes con problemas de condutas aditivas ou con 
algún tipo de transtorno mental, segundo datos dos Servizos Sociais e 
a Policia Local.

Nun primeiro momento, o Concello puxo en marcha o protocolo do 
frío para garantir que todas as persoas que o desexen poidan durmir 
a cubillo no cao de que os albergues estean cheos. Quen non queira 
facelo subminístraselles sacos de durmir térmicos, coupa limpa e de 
abrigo.

Mais queremos ir un paso máis alá, colaboranmdo coa entidade que 
leva traballando máis tempo con este colectivo na cidade e que os co-
ñece de vello, como é a Asociación de axuda ao toxicómano “Rexur-
dir”. Esta entidade conta cunhas dependencias na cidade, sitas na 
Crus Vermella, onde atenden polo día ás persoas que alí se achegan. 
Na actualidade estas instalacións están vellas e quedaron pequenas, 
polo que é un bo momento para melloralas coa axuda municipal.

Nestas instalacións ofrecerase a atención básica alimenticia dos al-
morzos, duchas, roupeiro, atención xurídica, psicolóxica, laboral e 
formación, ademais de contar cun espazo con libros, prensa e xogos 
de mesa.

Pero o máis importante deste programa é que se vai acompañar con 
recursos humanos municipais, de un programa de educación de rúa 
para detectar aqueles casos que poidan estar valorando a posibilida-
de de cambiar de vida.

O Concello aproba a creación dun 
centro de atención continuada 
para persoas sen teito

“Ofrecer unha prestación de tarefas 
de carácter doméstico e/ou persoal 
en domicilios, de xeito puntual e in-
mediato, en relación de persoas asis-
tidas de urxencia pola Policía Local 
de Pontevedra a consecuencia de 
avisos por caídas fortuítas en casa”. 
Con esta obxectivo de apoio socio-
sanitario comezou a funcionar o novo 
programa de Atención Domiciliaria de 
Urxencia que promove a Concellería 
de Benestar Social Municipal (BSM).

Trátase dunha necesidade de aten-
ción socio-sanitaria detectada polos 
Servizos Sociais do Concello a partir 
dos informes redactados pola Policía 
Local que responde ás chamadas de 
auxilio destas persoas, case sempre 
de noite e case sempre de maiores 
que viven sós ou acompañados de 
parellas de idade avanzada ou per-
soas dependentes que non poden 
prestarlle a atención de carácter 

persoal ou doméstico imprescindible 
para que queden en bo estado de hi-
xiene e seguridade e podan ter un bo 
descanso após o incidente.

O apoio sociosanitario e doméstico 
iníciase a instancias da Policía Local 
que requirirá o servizo. As necesida-
des de atención preséntanse de xei-
to imprevisto en calquera momento 
polo que o servizo poderá requirirse 
ás 24 horas dos 365 días do ano. O 
programa arranca cunha estimación 
de atención de 30 persoas ao ano.

Benestar Social pon en marcha un 
programa de atención domiciliaria urxente

Unha actitude proactiva e colaborativa na 
procura de emprego. É o común denomi-
nador da primeira promoción Arela un dos 
proxectos deseñados e desenvolvidos pola 
Concellería de Promoción Económica e da 
Cidade baixo a marca P-ON co obxectivo 
de mellorar a empregabilidade dos que es-
tán na busca dun traballo.

A primeira edición do programa Arela, que 
traballou con 20 persoas, chegou ao fin 
cunha inserción laboral do 50% dos parti-
cipantes e cun 15% inmerso en proxectos 
de emprendemento vencellados ao mundo 
do deporte, á comercialización de produtos 
por internet e a actividades e servizos para 
persoas maiores.

Dos dez participantes que entraron no mun-
do laboral en calidade de asalariados, oito 
fixérono con contratos a tempo completo, 
dun ano de duración e outros dous con con-
tratos indefinidos. Desenvolven ocupacións 
das áreas de consultoría, atención telefónica, 
construción, atención á terceira idade, trans-
porte internacional e distribución.

Ao longo de doce semanas os participantes 
no proxecto Arela- auto nomeados Equipo 
Raiola- traballaron con dinámicas de grupo 
e acompañamentos personalizados na po-
tenciación de habilidades como a creativida-
de e a colaboración ao par tire do principio 
de que só dende a interacción, o sentimen-
to de equipo e o empoderamento colectivo 
nacen oportunidades laborais. O Raiola foi 
por enriba de todo un equipo heteroxéneo 
no que houbo xente nova e maiores de 40 
anos; traballadores en paro, con pouca e 
con moita expeciencia laboral, e xente sen 
experiencia no mundo do traballo; persoas 
con formación básica e titulados universita-
rios; mulleres e homes.

O proxecto Arela xa ten en carteira a se-
gunda edición. Desenvolverase no segundo 
semestre do ano. Información na web do 
Concello www.pontevedra.gal ou da páxina 
promocion.pontevedra.gal

Arela abre as portas 
ao mundo do traballo
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Aprobadas a rehabilitación das rúas 
do Mercado e Marqués de Valterra

Estribela

A Xunta de Goberno Local ven de aprobar os proxectos 
de rehabilitación de dúas novas rúas no casco histórico de 
Estribela, na parroquia de Lourizán, a cargo dos fondos da 
Área de Rehabilitación Integral (ARI) concedidos para este 
núcleo.

Como é coñecido, nos ARIs ofrécense achegas a proxec-
tos privados pero tamén a obras públicas. No que ás obras 
públicas respecta, a subvención é do 35%. No caso de Es-
tribela, o Concello decidiu investir estas novas melloras do 
espazo público para a reurbanización do espazo público na 
avenida Marqués de Valterra (tramo II) e a renovación do pa-
vimento na rúa do Mercado.

Avenida Marqués de Valterra

A actuación na avenida de Marqués de Valterra compren-
de o espazo dende o Mercado, continuando até a avenida 
Marqués de Valterra, así como o entronque con a rúa Pe-
dralonga.

O proxecto propón a substitución total do pavimento da rúa, 
de 54 metros de lonxitude, por un novo pavimento continuo 
de lousas de granito, incorporando o mesmo material no 
deseño das tapas das arquetas e pozos de rexistro. Dado o 
estado de deterioro da rede de canalizacións de augas plu-
viais, redimensionarase e substituirase a totalidade da rede 
de pluviais no tramo de Marqués de Valterra.

Tamén se revisará toda a rede de fecais, coa execución de 
novas acometidas onde na actualidade non existisen. Está 
prevista a limpeza da fonte pública e colocación de sinaliza-
ción horizontal e papeleiras. O custe desta actuación é de 
37.812,05 euros.

Rúa do Mercado

No tocante á renovación do pavimento na rúa do Mercado, 
que conecta a rúa Senén - peonil- e a avenida de Avelino 
Montero Ríos, cunha lonxitude duns 36 metros, está previsto 
que se levante todo o pavimento actual da rúa e sanear o 
terreo. Dotarase de novo pavimento a base de lousa de gra-
nito -chanzos incluídos-. Substituiranse as tapas de rexistro 
e repararanse todas as instalacións dos servizos municipais 
que puideran verse afectadas. Tamén se instalarán unhas 
barandas de aceiro inoxidable para facilitar a mobilidade pola 
rúa. O custe desta reforma é de 30.008 euros.

O concelleiro Luís Bará fixo un repaso das obras en mar-
cha e as próximas intervencións previstas para mellorar a 
mobilidade, accesibilidade e equipamentos urbanos. Un 
amplo abano de actuacións que van dende obras como 
as de Medico Ballina, a piques de rematar; até obras a 
punto de comezar como as previstas nas rúas Amor Rui-
bal e Alcalde Hevia e outras xa adxudicadas como ás da 
rúa Javier Puig.

Entre as novas actuacións presentadas polo responsábel 
do departamento de Obras e Mobilidade están:

Rúas Loureiro Crespo-Ernesto Caballero-Forcarei

Renovación de pavimento, melloras de accesibilidade e 
medidas de calmado de tráfico en Loureiro Crespo, no 
tramo avenida de Lugo-12 de Novembro. Instalarase un 
paso de peóns elevado (lombo) á altura da rúa Forcarei e 
un redutor de velocidade á altura do antigo Asilo-esquina 
con Ernesto Caballero (en sentido baixada).
Nas rúas Ernesto Caballero e Forcarei acometeranse ta-
mén arranxos no pavimento, ampliación de beirarrúas e 
medidas de calmado de tráfico. Estas actuacións suporán 
un investimento de 51.847 euros.

Praza de Barcelos

O Concello dispón xa dun proxecto de espazo polidepor-
tivo que ocupará a vía peonalizada ao carón do muro do 
convento de Santa Clara. Inclúe dúas pistas polideporti-
vas (de 20x9 metros), dúas canastras de baloncesto, unha 
mesa de ping pong e mobiliario: seis bancos, dúas pape-
leiras e unha fonte.

O concelleiro de Mobilidade manterá unha xuntanza coa 
comunidade escolar do CEIP Praza de Barcelos co fin 
de que avalíen a proposta e fagan suxestións. Para este 
proxecto hai unha achega de 60.162 euros.

Rúa A Barca

Mellora da pavimentación da rúa e arranxo das arquetas. 
Engadirase un novo paso de peóns. A obra terá un custe 
de 59.000 euros.

Deseñado o espazo deportivo 
que ocupará a vía peonalizada na 
praza de Barcelos

O Concello de Pontevedra está a realizar 
traballos para mellorar a mobilidade peo-
nil no ámbito das rúas Daniel de la Sota 
e Peregrina nas que conflúen un grande 
número de persoas ao longo do día. Con 
esta actuación, o Concello pretende dar 
resposta ás múltiples peticións de veci-
ños e comerciantes da zona que solici-
taban reducir estes espazos, e dar unha 

solución definitiva ao difícil mantemento 
destas zonas verdes, situadas nunha 
zona moi sombría.

Os traballos consisten na eliminación dos 
espazos de céspede pero manteranse 
as árbores. Para protexelas, instalaranse 
alcorques de pedra ao arredor de cada 
unha delas.

O orzamento desta actuación é de 
60.244,88 euros.

Melloras de mobilidade en Daniel de La Sota
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O presidente en funcións da Deputa-
ción de Pontevedra, César Mosquera, 
anunciou a aprobación en Xunta de 
Goberno do convenio co Concello de 
Pontevedra para levar a cabo as redes 
de saneamento nas parroquias de 
Mourente e Bora e no río de Os Ga-
fos. O orzamento total é de 2.114.157 
e será aportado ao 50% polas dúas 
institucións. Segundo indicou o nacio-
nalista trátase dunha “cantidade eco-
nómica importante” porque as obras 
son “fundamentais e necesarias” para 
o municipio capitalino.

No caso do saneamento de Mourente 
e Bora, ampliarase a rede ata os luga-
res de O Pazo, Carabelos, Eirós e Lei-
rados, chegando ata 160 casas, unha 
trintena máis das previstas inicialmen-
te. Nestes momentos o proxecto está 
xa redactado e licitado, a punto de 
ser adxudicado: estanse a estudar 
as 23 ofertas recibidas. Prevese que 
as obras, cun prazo de execución de 
nove meses, comecen neste ano, se 

ben a decisión é coordinar os traba-
llos coas obras que o Ministerio de 
Fomento realizará na N-541 para non 
ter que despois levantar o asfalto. Os 
próximos pasos administrativos serán 
a aprobación do convenio por parte 
da Xunta de Goberno do Concello de 
Pontevedra e a sinatura pública entre 
ambas administracións, para a que, 
segundo anunciou Mosquera, se vai 
fixar data nos vindeiros días. 

No caso do saneamento do río de 
Os Gafos, o presidente en funcións 
lembrou que a Deputación asumiu o 
compromiso de colaborar co proxec-
to logo de que a Xunta de Galicia di-
xera que non se implicaba na súa exe-
cución. “Esta actuación leva parada 
moitos anos e que debe saír adiante 
canto antes, xa que as verteduras de 
augas residuais polos desbordamen-
tos das arquetas son constantes, so-
bre todo cando hai moita chuvia”, in-
dicou Mosquera. O novo proxecto de 
mellora da rede de sumidoiros do río 

de Os Gafos foi redactado por técni-
cos municipais e aprobado inicialmen-
te en xullo do 2014.  A actuación con-
siste na reparación e substitución dos 
colectores e na impermeabilización ou 
cambio dos pozos situados ao longo 
do río entre a avenida da Estación e 
a rúa Otero Pedrayo, e entre esta vía 
e Lusquiños (Tomeza). A execución, 
segundo estiman os técnicos muni-
cipais, podería ter uns seis meses de 
prazo. 

Segundo afirmou o presidente en fun-
cións, o convenio entre Deputación e 
Concello de Pontevedra recolle estas 
obras xorde polos intereses mostra-
dos polo goberno local de Ponteve-
dra, que foi quen priorizou as actua-
cións. “Como xa demostramos, a 
nosa prioridade é ir da man dos con-
cellos, respectando a súa autonomía, 
xa que son os mellores coñecedores 
das necesidades dos seus veciños”, 
finalizou.

A Deputación aproba o convenio para o 
saneamento de Bora, Mourente e o río de Os Gafos

DEPUTACIÓN / PONTEVEDRA

O mércores 6 asinarase o convenio co Concello

O deputado de Mobilidade, Uxío Benítez, contará cos prin-
cipais colectivos da provincia para mellorar a mobilidade 
ciclista nas vías de titularidade da Deputación de Ponteve-
dra, co obxectivo de asumir os desprazamentos en bicicleta 
como prioritarios no mapa de estradas provinciais encaixa 
totalmente cos novos criterios do goberno da Deputación, 
que poñen por diante os desprazamentos peonís e ciclistas 
fronte ás necesidades dos vehículos a motor. 

Uxío Benítez realizou esta reflexión logo do encontro man-
tido co responsable da asociación Pedaladas, Quique Pé-
rez Fernández, a quen explicou a estratexia da Deputación 
de Pontevedra por unha mobilidade sostible. O deputado 
insistiu en que os desprazamentos en bicicleta son unha 
prioridade, xa que non só permiten unha mellor xestión e 
abaratamento de custes sobre os desprazamentos a motor, 
senón que tamén resultan rendibles dende o punto de vista 
da saúde e do turismo. A día de hoxe, explicou, estase a 
traballar na mellora da seguranza viaria e o calmado do trá-
fico no Plan de Mobilidade e Velocidade Seguras (MÓVESE) 
coa instalación de zonas 30, pasos de peóns sobreeleva-
dos e redutores físicos da velocidade.

Pérez propuxo a creación dunha ruta dende Pontevedra 
ata Combarro, pasando por Lourido pola vía provincial EP-
0602. Esta, segundo indicou, ten  cun “forte atractivo tu-

rístico” que ademais permitiría desviar o tránsito ciclista da 
perigosa PO-308 e acceder a praia de Lourido facilitando a 
mobilidade ciclista de dous municipios case unidos por vi-
vendas. Esta actuación, que suporía a eliminación dun carril 
de tráfico rodado, será estudada cos técnicos provinciais e 
co propio concello de Poio. 

Outras das propostas dos colectivos ciclistas son a conti-
nuación do carril-bici de Marín, unha ruta cunha continua-
ción lóxica pola costa ata Bueu, que melloraría a seguridade 
evitando o tráfico pesado da PO-546 e a alta densidade 
de tráfico sen beiravías da PO-551. Tamén propoñen a vía 
verde a Ponte Sampaio aproveitando a antiga liña do tren 
en desuso para ofrecer unha alternativa segura á N-550 e 
permitir o acceso a Salinas do Ulló, a Pedra Miranda e a 
enseada de San Simón. 

“Galiza conta cunhas condicións climatolóxicas e paisaxísti-
cas que poden ser aproveitadas dende o punto de vista do 
cicloturismo. Ofertar unha ruta de catro ou cinco días pola 
provincia é unha visión interesante que se debe ter en con-
ta, pero é precisa unha valoración conxunta e que as admi-
nistracións entendan os desprazamentos en bicicleta como 
unha alternativa non só para a mobilidade, senón tamén 
como unha aposta polo desenvolvemento socioeconómico 
e turístico”, indicou Benítez. 

A Deputación aposta pola mobilidade ciclista
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Por vez primeira desde 1924 se poden 
ver expostas as estampas que confor-
man o Álbum Nós de Castelao e desde 
a década de 1930 perdéra.  Grazas ao 
traballo de investigación do equipo téc-
nico do Museo de Pontevedra, os de-
buxos orixinais foron localizados nunha 
colección particular o pasado mes de 
marzo e están expostos no marco da 
mostra ‘Meu Pontevedra’, no Sexto 
edificio do Museo. “Á alegría de atopar 
o Álbum Nós súmaselle que coincida 
co centenario da chegada de Caste-
lao a esta cidade” sinalou Ángeles Tilve 
unha das artífices deste achado e unha 
das comisarias da mostra.
 
Trátase dunha mostra histórica, que 
toma o título dun texto escrito polo pro-
pio Castelao rememorando os tempos 
nos que viviu en Pontevedra, é unha 
mostra histórica. 

Os orixinais do album NÓS contan cun-
ha sala exclusiva no marco da mostra 
e constitúen unha parte esencial na 
proposta expositiva, que abarca en-
tre os anos 1916 e 1936. Deste xeito, 
esta nova exposición recolle o final da 
anterior, ‘Castelao Artista’, que rema-
taba cos bocexos das estampas des-
te álbum. As tres salas de exposicións 
do Sexto acollen en diversos bloques 
temáticos e cronolóxicos “o carácter 
multifuncional e poliédrico de Caste-

lao”, segundo palabras do director do 
Museo, Carlos Valle. 

Unha sala amosará a relación do autor 
coa cidade, “á que el buscou vir porque 
xa tiña relación con algúns persoeiros 
pontevedreses do momento e porque 
lle gustaba o ambiente cultural que aquí 
había” asegurou a comisaria Ángeles Til-
ve. As demais salas atenderán á faceta 
literaria do autor, así como á de carica-
turista, poderán verse as súas colabo-
racións na prensa galega e madrileña 
do momento, e diversos documentos 
gráficos amosarán a súa evolución ideo-
lóxica e política. “Para calquera visitante 
que viñera ver a mostra ‘Castelao Ar-
tista’, a daquel Castelao que quería ser 
artista e pintaba grandes óleos, agora 
poderá ver a evolución ideolóxica, nun-
ha etapa na que entra a formar parte 
das Irmandades da Fala, que reflicte na 
súa obra a problemática da Galiza ru-
ral, e que amosa a esencia do mundo 
campesiño e mariñeiro” sinalou o tamén 
comisario José Manuel Castaño. 

Este incide na faceta política e na re-
lación coa cidade. “Non houbo ningún 
outro lugar onde Castelao pasara tan-
tos anos da súa vida coma en Pon-
tevedra e é aquí onde se converte no 
líder político que na actualidade todos 
recoñecemos na súa figura”.  É a épo-
ca na que ademais de formar parte das 

Irmandades da Fala, tamén colabora 
co Seminario de Estudos Galegos, par-
ticipa na Coral Polifónica e forma parte 
da ‘Sociedad Arqueológica de Ponte-
vedra”, organización esta última que 
promovería a fundación do Museo de 
Pontevedra. 

‘Meu Pontevedra’ foi inaugurada na 
data simbólica do 28 de xuño, día do 
plebiscito do estatuto de autonomía 
de 1936, e permanecerá aberta ao 
público no Sexto Edificio do Museo 
de Pontevedra ata o 11 de setembro. 
Entre todos os simbolismos escollidos, 
os comisarios tamén mencionaron que 
o debuxo do cartaz da mostra corres-
ponde aos soportais da Praza da Ferra-
ría, que Castelao realizou para inmorta-
lizar a vista que tiña desde a ventá do 
seu despacho. 

Meu Pontevedra!: Unha exposición imprescindíbel para 
coñecermos a relación de Castelao con Pontevedra

Expostos os orixinais recuperados do album NÓS

DEPUTACIÓN

O Ano Castelao inclúe 90 representacións teatrais
Cinco obras de outras tantas compañías galegas achegaran 
Castelao ao público dos distintos concellos da provincia.

“A lingua na boca. Letras Riscos e Pensamentos de 
Castelao” da compañía Limiar Teatro. Trátase dun espectá-
culo multidisciplinar, que integra música ao vivo, teatro, mani-
pulación de obxectos e narración oral para reivindicar o uso 
da lingua. Estará en 62 concellos, entre eles Cuntis, Caldas, 
Portas, Moraña, Poio, Soutomaior, Valga, A Lama, Barro, Pon-
tecesures, Pontevedra, Cotobade e Ponte Caldelas.

“Pegadas de Castelao” da compañía Migallas. O seu 
obxectivo é a difusión da figura de Castelao dun xeito ameno 
e divertido. Será representada en 5 concellos, entre eles Barro

“Os vellos non deben namorarse” da compañía do Morce-
go. Celso Parada reivindicou a loita de Castelao por construir 

un teatro nacional con raíces galegas, que bebese da nosa 
tradición pero tamén da tradición europea, nun momento en 
que os pintores colaboraban estreitamente co Teatro. Serán 
10 representacións, entre elas Pontevedra.

“Que comerá o Rei?” de Cándido Pazó. Sesión de contos e 
historias baseadas nos textos e debuxos de Castelao. Estará 
en 5 concellos, entre eles Moraña.

“Retrincos de Castelao” da compañía Culturactiva. Basea-
da eb Retrincos trátase dun espectáculo ácido co que preten-
den achegarse ao humor de Castelao, que tamén era ácido 
e cheo de pensamento político e de crítica. En palabra dos 
seu actores o texto é un arma de construción masiva nun mo-
mento no que os gobernos intentan botar terra sobre a nosa 
identidade. Representarase en 10 concellos, entre eles Cuntis, 
Caldas e Poio.
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Romaría popular de San Bieito de Lérez
10.30 h. Saída dos grupos de música tradicional desde o Concello até os salóns 
do Lérez. Os Gaiteiros das Rías Baixas

11.30 h. Romaría popular. Praia fluvial do Lérez

11.45 h. Actuación dos Gaiteiros das Rías Baixas e Os Alegres

12.00 h. Mexilloada popular. Praia fluvial do Lérez

13.00 h. Concerto da Banda de Música de Pontevedra. No adro do Mosteiro de 
San Bieito de Lérez

17.00 h. Actuación dos grupos Pandeireteiras de Aturuxo Pequeno e Pandeiretei-
ras de Verducido. Nas beiras do río Lérez

22.00 h. Verbena no adro do Mosteiro de San Bieito de Lérez: orquestra Channel

Xoves, 7 de xullo
21.00 h. Xoldra na Eira. Concerto da Banda de Mú-
sica de Pontevedra, Banda de Gaitas de Forcarei e 
Xiana Lastra. Praza do Teucro

Venres 8 e sábado 9 de xullo
Na súa XVII edición, o Memorial Ricardo Portela 
encherá de música tradicional as rúas e prazas de 
Pontevedra, nunha homenaxe ao artesán e gaiteiro 
Basilio Carril.

A Ferraría acollerá a 
mostra de artesáns de 
instrumentos tradicio-
nais, así como os con-
certos de Cantata Ver-
nácula (venres) e Os 
Carunchos (sábado).

O Memorial complétase 
con pasarrúas a cargo 
de Son d’aquí, De Vi-
rasón, Gaiteiros das 
Rías Baixas e Ludo-
vaina.

Música de Bandas

O Ricardo Portela abre as 
Festas do Verán 2016

Festa do Orgullo 2016

PONTEVEDRA

A ambientación do balcón municipal 
coa bandeira da diversidade é o prin-
cipal acto simbólico deste ano en Pon-
tevedra con motivo do Orgullo LGTBI, 
que se celebra en todo o mundo en 
reivindicación da normalidade afectivo 
sexual.

“Reivindicamos a diversidade, o dere-
ito de todo o mundo a exercer a súa 
sexualidade con normalidade, indepen-
dentemente das características que 
teña” sinalou o alcalde Miguel Fernán-
dez Lores ao pé da Casa Consistorial 
onde pendura a bandeira do Orgullo, 
xunto aos portavoces dos grupos mu-
nicipais. “Levamos anos visualizando a 
diversidade sexual e dun xeito oficial, 
dende o Concello” engadiu

Outras dúas datas figuran na conme-
moración pontevedresa. O vindeiro día 
5 de xullo, martes, ás 20 horas, estará na Casa das Campás o director do 
documental “El Viaje de Carla”, Fernando Olmeda, para asistir á proxección 
do filme e a unha posterior tertulia con el.

E o vindeiro sábado, día 9, o parque dos Gafos, e baixo o slogan “Son, 
natureza e liberdade” será escenario do Flop Festival, unha festa de 12 ho-
ras de música electrónica na que destacados dj coordenados por Malagui-
ta (Certain Music) renderán unha homenaxe á orixe deste xénero musical, 
nado na comunidade gay americana.

De Lisboa virá o Dj Tiano, de Madrid Álvaro Cabana, Grobas da Coruña, 
You-El de Ourense e os locais Malaguita, M. Gómez, Breixo, Tales of the 
System, Moreno Moreno e Samantha Calvario.

Ademais de música - que continuará a partires das 00,30 horas na sala Kar-
ma- no Flop tamén se pode xantar a calquera hora e gozar dunha senlleira 
romaría urbana mesmo á beira do río dos Gafos..

de
se

ño
: o

vo
pu

bl
ic

id
ad

e.
co

m

Venres 8 DE XULLO

De 17.00h a 21.30h
XIVMostra de Artesáns de 
Instrumentos Tradicionais
Praza da Ferraría

20.00h
Pasarrúas de 
Son d’aquí
Nas prazas e rúas da cidade

21.00h
Actuación de 
Cantata Vernácula
Praza da Ferraría

De 11.30h a 14.00h 
e de 17.00h a 21.30h
XIV Mostra de Artesáns de 
Instrumentos Tradicionais
Praza da Ferraría

12.00h
Pasarrúas do grupo 
De Virasón
Rúas e prazas da cidade

19.30h
Pasarrúas dos grupos 
Gaiteiros das Rías Baixas e 
Ludovaina
Nas prazas e rúas da cidade

Sábado 9 DE XULLO

21.00h
Homenaxe a 
Basilio Carril
Praza da Ferraría

21.15h
Actuación de 
Os Carunchos
Praza da Ferraría

ricardo portela
xvii memorial

pontevedra | VENRES 8 e sábado 9 de xullo de 2016
EN HOMENAXE A 
BASILIO CARRIL



http://www.pazodacultura.org/media/salon-do-libro/2016/Programa_Salon_do_libro_2016.pdf

