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Arredor dos 15 millóns de euros será 
os que achegará o Concello de Pon-
tevedra ao novo proxecto “Gran Mon-
tecelo” que proxecta a cuarta amplia-
ción desta infraestrutura Sanitaria na 
parroquia de Mourente  -ao carón da 
actual situación do hospital- nunha 
parcela duns 46.000 metros cadra-
dos. O Concello de Pontevedra e a 
Xunta de Galiza chegaron a un acordo 
na redacción do convenio final. De dar 
tempo levaríase para debate do ple-
no municipal o vindeiro 18 de xullo. 
Ben antes, ben despois, realizaríase 
a sinatura pública do convenio entre 
o alcalde Miguel Anxo Fernández Lo-
res e o conselleiro de Sanidade, Jesús 
Vázquez Almuíña.

O alcalde deu conta do convenio, 
unha vez que os técnicos municipais 
e autonómicos chegaron a un acordo 
das cláusulas que contén. Lembro 
Fernández Lores que a sinatura deste 
convenio faise “porque o Concello de 
Pontevedra leva loitando moito tem-
po na defensa da sanidade pública, 
por un hospital único en Montece-
lo”. “Unha vez que o Partido Popular 
cambiou a súa posición, existe certa 
garantía da construción dun hospital 
público”, asegurou Lores quen expli-
cou que “logo de sete anos perdidos, 
dende o Concello apostamos por 
unha actuaicón con componentes 
económicos moi importantes para o 
Concello”.

4 millóns para expropiacións 
e a urbanización interior

Dende as arcas municipais farase 
unha achega de 4 millóns de euros, 
que se irán librando á Xunta de Gali-
za paulatinamente, en función de tres 
prazos: un millón cando estea redac-
tado o Plan sectorial (será arredor de 
2017); 1,5 millóns cando se inicien 
as expropiacións; e outro 1,5 millóns 
cando se licite a obra. Estes 4 millóns 
irán destinados ás expropiacións e á 
urbanización interior do Hospital, que 
será executadas, en ambos casos, 
pola Xunta de Galiza.
Ademais, ao apostar por realizar un 
plan sectorial para o hospital, a Con-

sellería de Sanidade aforra arredor de 
5 millóns de euros en licenzas muni-
cipais.

O problema da auga

No convenio, o Concello compromé-
tese a achegar ao centro sanitario 
todos os servizos necesarios (luz, sa-
neamento, telefonía, abastecemen-
to…). No tocante ao abastecemento 
de auga, o Concello terá que facer 
unha canalización específica dende o 
novo depósito de Castro Senín, o que 
se prevé que a obra poda alcanzar 
arredor doutro millón de euros.

Entre os compromisos do Concello 
está aclarar e resolver toda a proble-
mática da rede viaria a Montecelo. Me-
llorarase a vía interior do hospital -que 
permanecerá- e tamén se fará unha 
vía perimetral ao arredor dos tres cen-
tros hospitalarios de Montecelo para 
dar servizo a todo o complexo sanita-
rio. A esta actuación súmase o primei-
ro treito da ronda urbana que está en 
execución por parte da Deputación en 
convenio co Concello de Pontevedra 
e a rotonda de entrada á Cidade In-
fantil Príncipe Felipe, ademais, de ou-
tras actuacións previas que se realiza-
rán como a parte da ronda norte que 
une a estrada de Santiago co barrio 
de Monte Porreiro, para achegarse a 

Montecelo a través dos Campos.

Exoneración do pago do IBI

Outra das contribucións do Concello 
ao convenio a á exoneración do pago 
do IBI a todos os edificios sanitarios 
da cidade (os centros da saúde da 
Peregrina, Lérez, Monte Porreiro, A 
Parda, o centro de especialidades 
de Mollavao, o Hospital Provincial e o 
Hospital Montecelo, nas súas sucesi-
vas fases). Na actualidade o custe o 
IBI destas instalacións é de máis de 
200.000 euros (nesta cifra non se in-
clúe a revisión da segunda e terceira 
fase de Montecelo, xa construídas), 
polo que sumando o novo edificio a 
cifra de exoneración anual pode ron-
dar o medio millón de euros.

O alcalde explicou que “non podemos 
perder máis tempo”. “Demandamos 
con seriedade que non se perda nin 
un  minuto máis para que os cidadáns 
da área sanitaria norte da provincia de 
Pontevedra teñan un centro hospitario 
moderno que dure para moitos anos”.

O Concello de Pontevedra e a Xunta chegan a un acordo 
para construír o hospital único e público en Montecelo

PONTEVEDRA
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No Pleno municipal do mes de xuño 
asistimos a un espectáculo que amea-
za con se converter en parte das Festas 
do verán de Pontevedra cando Marea, 
a franquicia de Podemos en Galiza, 
presentou unha moción  supostamente 
antitaurina para que se suprimise o con-
trato de alugueiro da praza de touros.

En realidade, a moción de Podemos é 
unha desvergonza política porque par-
te dun grupo ue se ubica ideolóxica e 
practicamente entre os defensores de 
“La Fiesta Nacional”. E non só porque 
o seus dous “lideres” televisivos, Pablo 
Iglesias  e Iñigo Errejón, manifestasen 
a súa oposición a prohibir este tipo de 
espectáculos bárbaros, senón porque 
alí onde hai touradas prácticamente to-
dos os días do verán (Madrid, Castela, 
Extremadura, Andalucía) non só as sub-
vencionan, senón que aportan millóns 
de euros do erario público para a súa re-
transmisión televisiva en horario infantil.

Chega até tal ponto a súa desvergoña 
que, na Galiza, poñen de exemplo ao 
concello da Coruña, un concello que 
autorizou (cando podía non facelo) a 
ubicación dunha praza de touros por-

tatil na praza de María Pita.  Por certo, 
unha praza de touros, propiedade dun-
ha empresa taurina, co que, seguindo 
a argumentación de Luis Rei estaría 
subvencionando as corridas de touros. 
O portavoz de Podemos chegou a afir-
mar que deberiamos alugar unha praza 
de touros portatil para o torneo da Feira 
Franca.

Esta iniciativa de Podemos foi respal-
dada por outras dúas formacións “an-
titaurinas: Ciudadanos (para o que as 
touradas son unha “expresión cultural” 
e o PSOE (que até hai dous días ían ás 
touradas con cartos públicos, primeiro 
coas entradas que mercaba o Concello 
cando gobernaba o PP e despois coas 
que mercaba a Deputación do PP).

O BNG anima a Podemos, 
PSOE e Ciudadanos 
a que fagan unha Lei 
que prohiba a práctica 
deleznábel das touradas. 

Poden facelo no Congreso 
(teñen maioría) ou poden 
facelo de inmediato 
nas comunidades que 
sustentan o sanguento 
negocio taurino 
(Andalucía, Extremadura 
e Castela A Mancha) 
Acabar coas touradas, e acabar con elas 
xa, é moi doado. Abondarían que esas 
forzas políticas que teñen maioría tanto 
no Congreso, como nas comunidades 
de Andalucía, Extremadura ou Castela A 
Mancha as prohibisen. E teñen capaci-
dade para facelo. Mais, se cadra, o que 
non que teñen, o que lles falta, é valor.

Na Galiza a única forza política que pre-
sentou iniciativas parlamentares para 
prohibir os touros foi, precisamente, o 
BNG. E, en Pontevedra, non hai ningun-
ha dúbida -e as peñas taurinas o teñen 
clarísimo- que o goberno do BNG é ab-
solutamente antitaurino dende o primei-
ro día que tomou posesión. Ademais, 
non está de máis lembrar que fomos 
nós, o BNG, os que incluímos no pacto 

de goberno da Deputación a supresión 
de  calquera axuda ou subvención ás 
touradas.

Nós non andamos con trapalladas: de-
fendimos e defendemos unhas festas 
para todos e todas de claro sabor ga-
lego e libres da tortura taurina. Por iso, 
diante dunha polémica interesada, re-
producimos un artigo xa publicado no nº 
56 deste mesmo boletín, o 12 de setem-
bro de 2014.

Incluímos tamén pola súa claridade e 
contundencia a intervención da nosa 
compañeira Carme da Silva no Pleno 
de xuño a respeito da moción de Po-
demos.

1ª INTERVENCIÓN:
https://youtu.be/nzQallzdjKs

2ª INTERVENCIÓN:
https://youtu.be/fiRcbw7xJZg

PONTEVEDRA

O BNG é a única forza antitaurina de Galiza

Praza de Touros portátil instalada 
o ano pasado na praza de María 
Pita da Coruña para un torneo 
medieval. Sen entrar no escaso 
aforo deste tipo de prazas e 
na súa escasa seguranza (na 
Coruña caéulle un graderío), 
compre lembrar que son tamén 
propiedade dunha empresa 
taurina, e que neste tipo de praza 
tamén se realizan touradas. Esta 
é a alternativa que nos ofrece 
Podemos. 
Unha alternativa, non só máis cara 
(o aluguer sería para un só día, e a 
praza utilízase moitos máis) senón 
tamén inviábel xa que todos os 
espazos están ocupados na Feira 
Franca.

A plana maior do PSOE na praza 
de Touros de Pontevedra en 2010, 
co daquela ministro de Fomento e 
hoxe eurodeputado, José Blanco, 
o daquela Secretario Provincial e 
hoxe senador, Modesto Pose, e 
Antón Louro.

Ese mesmo día coincidían no coso 
de San Roque con Mariano Rajoy 
e Alberto Núñez Feijoo. Todos 
eles mostraron a súa oposición a 
prohibir as touradas.

https://youtu.be/nzQallzdjKs
https://youtu.be/fiRcbw7xJZg
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O BNG é unha forza política antitaurina, nomeadamente 
por dous motivos. O primeiro deles é que consideramos 
que torturar un animal até a morte para gozaren unhas 
persoas é un costume bárbaro e alleo ao noso xeito de 
ser como galegos. O segundo motivo é que a introdu-
ción das touradas forma parte do proceso de coloni-
zación da Galiza e de sustitución da nosa cultura por 
outra foránea. Afortunadamente, os galegos e galegas 
resistimos durante séculos ante esta imposición.

No BNG de Pontevedra (como en todo o país) nunca 
tivemos dúbidas sobre isto e por iso temos que lem-
brar que xa na oposición levamos adiante a denuncia 
do despilfarro dos gobernos da dereita financiando as 
touradas con até 72.000€ anuais (12.000.0000 pta. da-
quela) ou mesmo devolvendo os billetes de entrada que 
nos correspondían como grupo logo do espectáculo 
para que ninguén se beneficiase deles.

Esta era a época na que os amigos do PP formaban colas 
no Concello para recoller as entradas que se compraban 
con cartos públicos; era tamén a época en que se gasta-
ban os nosos impostos en financiar integramente a sema-
na cultural taurina á que só asistían uns poucos señoritos 
de aires madrileños; era a época na que o concello sos-
tiña con cartos públicos a “festa” dos touros; en definiti-
va, foi a época en que o PP despilfarrou 45.000.000 pta. 
(270.000 €) en pagar as touradas en Pontevedra.

Todo isto mudou dende a chegada do Bloque á al alcal-
día: non se gasta un céntimo de euro nas touradas; non 
se subvencionan actividades paralelas; non hai entradas 
nen para os amigotes nen para ninguén; o Concello non 
está representado na praza e non hai Raíña das Festas 
que faga de camareira para señoróns que fuman puros 
e bebén copas mentres gozan coa tortura dun animal.

Precisamente foi esta situación a que levantou en pé de 
guerra a toda a dereita pontevedresa contra Lores e o 
BNG. Non está mal que lembremos ás peñas na praza 
mofándose do alcalde por non asistir ás touradas ou as 
manifestacións contra o concello por non apoiar esta 
tortura mesmo transmitidas pola televisión española; 
tampouco hai que esquecer que as peñas “que non van 
á praza” naceron nesta época contra o BNG ligadas á 
campaña para encher de barras e botellón as rúas.

Nesta altura mozos e mozas houbo que tiveron proble-
mas por vestiren camisolas antitaurinas.

Resistimos daquela nós e a maioría da sociedade de 
Pontevedra porque somos antitaurinos e aí seguimos 

representando o sentir da maioría dos veciños e veciñas 
deste concello.

Ben está lembrar o contexto no que este verán xurdiu 
a pseudo polémica arredor do contrato que mantén o 
Concello coa empresa que posúe e xestiona a praza de 
touros.

O Concello de Pontevedra organiza ou colabora cun-
ha serie de actividades moi ampla para as que aluga 
a única praza de touros que hai na Galiza. Entre estas 
podemos citar a Ruta Cabalar, partidos de deportes de 
praia (rugby, volei e balonmán) exhibicións de motos, 
loita libre americana, diversos concertos, o Torneo da 
Feira Franca, magostos e até a clausura dun congre-
so de veterinaria. Tamén se usa esta instalación para as 
montaxes da cabalgada de Reis, do Entroido e da Feira 
Franca. Todo moi variado, si, mais cunha característica 
en común: ningunha delas ten a máis mínima relación 
coas touradas nen coas empresas que se lucran con 
eses espectáculos bárbaros.

Alugar ese edificio ten uns custos que se poden cuan-
tificar nestes 15 anos de goberno municipal antitaurino: 
a media de gasto anual foi de 38.402€ con picos máxi-
mos e mínimos de 51.086€ e 24.000€ respectivamente. 
É doado comprobar que estas cantidades son moito 
menores que as que citamos ao comezo do artigo que 
facía o PP nos touros, pero en realidade son máis inte-
resantes por outros motivos. En primeiro lugar non son 
unha subvención para nada, senón que, actualmente, 
teñen a forma dun contrato polo alugueiro da praza e, 
en segundo lugar, son cantidades descendentes para a 
empresa se temos en conta as subas do IVE.

Aínda temos que ter en conta un outro criterio para va-
lorarmos acaídamente estas cifras de gasto. Hai que se 
plantexar unha cuestión: canto custarían todas as acti-
vidades ás que se fai fronte con este gasto se non se 
fixesen na praza de touros? Iso tamén está calculado: 
estariamos a falar dun gasto medio anual de 203.267€ 
con picos máximo e mínimo de 273.000€ neste 2014 e 
de 117.000€ no ano1999. É dicer, que o Concello con 
este contrato leva conseguido un aforro de 2.472.964€ 
en 15 anos que se investiron noutras actividades, obras, 
servizos sociais, deportes, etc.

Todo isto non quita que o contrato con Lozano poida ser 
puído naqueles aspectos que se consideren bos para 
Ponvedra e mesmo que se siga apretando á empresa 
para conseguirmos un alugueiro en aínda mellores con-
dicións.

Un goberno municipal anti-taurino
O Contrato coa empresa dos Lozano

Desde que o BNG está no 
goberno municipal non se utilizou 
nin un só euro en subvencionar 
actividades taurinas

Nos últimos 15 anos o Concello de 
Pontevedra aforrou case 2’5 millóns
de euros

Artigo publicado o 12 de setembro de 2014
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O Concello de Pontevedra vólcase coas parroquias

PONTEVEDRA

A Xunta de Goberno Local aprobou a contratación 
dunha asistencia técnica que terá por diante seis me-
ses de traballo e un custe de 36.000 €. para  revisar 
e actualizar a numeración municipal das vivendas 
de oito parroquias (Marcón, Bora, Salcedo, Tomeza, 
Ponte Sampaio, A  Canicouva, Santa María de Xeve e 
Santo André de Xeve).

Actualización da numeración 
en 8 parroquias

Os concelleiros de Deportes e do 
Rural, Anxos Riveiro e Demetrio 
Gómez, respectivamente visitaron 
a pasada semana os traballos de 
reparación do Pavillón Municipal de 
Marcón onde se están a solventar 
importantes deficiencias provoca-
das pola filtración de auga dende 
a cuberta.

Polo tanto, renovouse a parte da cuberta deteriorada que filtraba auga e 
que danou a carpintería interior dos baños e vestiarios, dos almacéns e 
tamén ás portas. A cuberta  está substituída na súa totalidade no tramo 
afectado e xa se rematou de acondicionar os almacéns.

Nestes momentos estase a traballar nos baños e vestiarios e tamén nas 
portas, para deixalas en perfecto estado de uso. Esta reforma prolongara-
se durante unhas semanas máis, pero o pavillón estará listo para o inicio 
da nova tempada deportiva.

A substitución da cuberta ten un orzamento de 26.795,17 euros e a subs-
titución da carpintería interior de baños, vestiarios e almacéns ten un custe 
de 20.134,40 euros.

A reparación do Pavillón Municipal de Marcón forma parte do plan mu-
nicipal de mellora das infraestruturas deportivas do Concello, no que se 
inclúen grandes proxectos como o Pavillón Municipal de Pontevedra, a 
renovación do primeiro Campo de herba sintética da Xunqueira ou a crea-
ción de novas instalacións como o Pavillón da Parda ou outros campos de 
herba sintética no rural.

Pero dentro deste plan tamén teñen o seu protagonismo as instalacións do 
rural. A reparación do Pavillón de Marcón, é un exemplo, ao que tamén se 
suma outra -máis pequena- no pavillón de Salcedo onde se habilitará un 
peche metálico para gardar  o material deportivo, por valor de pouco máis 
de 4.000 euros.

A Xunta de Goberno Local aprobou a contratación da 
rehabilitación integral da estrada que une os lugares 
do Pozo con Agrovello, na parroquia de Lourizán. É 
un proxecto que terá un custe de 92.683,16 euros 
que consistirá na pavimentación de toda a vía, que 
se atopa en moi mal estado, e incluirá a canalización 
de augas pluviais seguindo o seu discurrir habitual e a 
instalación de lombos, entre outras medidas.

O proxecto xa fora presentado aos veciños polo con-
celleiro delegado da parroquial, Demetrio Gómez e 
tivo moi boa acollida, especialmente porque este é 
unha das actuacións priorizadas no Consello parro-
quial.

A rehabilitación farase dende a sede da Estación fito-
patolóxica do Areeiro até o final do lugar de Agrovello, 
uns 720 metros. Este proxecto está incluído dentro 
dun máis global que pretende mellorar a conexión da 
parroquia de Lourizán co centro da cidade, dende a 
avenida de Vigo até o final da parroquia, no lugar de 
Cunchidos, seguindo as vías municipais rehabilitadas 
e con tráfico calmado.

Accesos a Agrovello (Lourizán)

Arranxos no pavillón de Marcón

Tamén estes días se puxeron en marcha os proxectos de rehabili-
tación de dúas novas rúas no casco histórico de Estribela, na pa-
rroquia de Lourizán, a cargo dos fondos da Área de Rehabilitación 
Integral (ARI) concedidos para este núcleo.

Como é coñecido, nos ARI’s ofrécense achegas a proxectos priva-
dos pero tamén a obras públicas. No que ás obras públicas respec-
ta, a subvención é do 35%. No caso de Estribela, o Concello decidiu 
investir estas novas melloras do espazo público para a reurbaniza-
ción do espazo público na avenida Marqués de Valterra (tramo II) e 
a renovación do pavimento na rúa do Mercado. Hai que ter presente 
que estes traballos teñen unhas condicións iguais ás que se aplican 
no centro histórico de Pontevedra.

A actuación na avenida de Marqués de Valterra comprende o espa-
zo dende o Mercado, continuando até a avenida Marqués de Valte-
rra, así como o entronque con a rúa Pedralonga.

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 pluviais, proponse o redimensionamento e 
substitución da 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 lim-
peza da fonte pública e colocación de sinalización horizontal e pa-
peleiras.

O custe desta actuación é de 37.812,05 euros.

Rehabilitación de rúas en Estribela



6

Mércores 13. 22:30 Praza do Teucro
umrrá é a formación cunha das traxectorias máis sólidas 
e constantes da escena jazzística estatal, cunha gran 
proxección internacional, como certifican as súas xiras 
por festivais de Bolivia, Bulgaria ou Suráfrica. Sumrrá for-
mouse no ano 2000 e ata hoxe deixaron atrás centos de 
concertos e cinco discos, dous deles en directo.
Dende os seus inicios, Sumrrá cativou a crítica e público 
cun jazz inclasificable, melódico e moi aberto, destacan-
do a orixinalidade das súas composicións, a calidade dos 
seus integrantes e a frescura dos seus directos. Sumrrá 
non entende de modas, de etiquetas, nin de estilos. Pa-
saron 16 anos, que en jazz é moito tempo, desta feliz 
reunión, e o trío continúa reinventándose e alimentándose 
dos proxectos paralelos dos seus compoñentes.
Manuel Gutiérrez (piano), Xacobe Martínez Antelo (contra-
baixo) e L.A.R. Legido (batería).

Xoves 14. 22:30 Praza do Teucro

A baterista Naíma Acuña, que a pesar da súa mocidade ten unha longa tra-
xectoria profesional, é un dos novos talentos do jazz do noso país e vai en 
camiño de converterse nun dos principais referentes, avalada por grandes 
músicos pioneiros tanto a nivel nacional como internacional como Arturo 
Sandoval, Alex Acuña, Greg Osby... Formouse en escolas como a Guildhall 
School of Music and Drama de Londres, onde se licenciou aos 14 anos, e 
o Conservatorio Superior de Música da Coruña, o cal lle outorgou tamén 
a licenciatura na Especialidade de Jazz na que obtivo matrícula de honra. 
Tocou en numerosos proxectos, festivais e gravacións importantes tanto 
fóra como dentro do noso país ou en Madrid, Nova York, Londres, Bilbao, 
Barcelona, Valencia...; acompañando a jazzmen tan recoñecidos como 
Mulgrew Miller, Jean Toussaint, Scott Stroman, Eclectic Voices, Cennet 
Jönsson, Pierre Bousaguet, Cristian Escoudé, Nikki Iles, Roberto Somo-
za, Giulia Val, Pablo Castaño, John Taylor, Martin Hataway, Martin Speak, 
Daniel Bayliss, Gareth Fowler, Toby Boalch, Mark Hodgson, Chris Young, 
David Austin, Brian Traynor, Kenny Wheeler, Paco Charlín, Huw Warren, 
Don Rendell, Alex Dankworth e moitos máis.
Pablo Castaño (saxo alto), Gareth Fowler (guitarra), Alex Salgueiro (órgano 
hammond) e Naíma Acuña (batería).

A Pontejazz Big Band é un proxecto do Seminario Permanente de Jazz de Ponteve-
dra, que reúne baixo a dirección musical de Jesús Santandreu aos grandes músicos 
galegos de jazz do momento con figuras internacionais como Dayna Stephens, Philip 
Dizack ou Kyle Poole. Conta xa cun disco editado e foi dirixida nestes dez anos por 
directores e arranxistas como: Carlos Azevedo, Francisco Blanco “Latino”, Bobby Mar-
tínez... participando sempre os músicos galegos e internacionais máis representativos 
do jazz do momento.

Nesta ocasión gozaremos coa música dun dos artistas referentes do jazz en Europa, 
Jesús Santandreu, un dos músicos máis importantes da xeración jazzística dos anos 
1990. Iniciouse precozmente nesta música, pois desde os catorce anos forma parte 
da Jove Jazz Band, da que actualmente é director artístico. Colabora frecuentemente 
con Zé Eduardo, Perico Sambeat, Nelson Cascais co pianista galego Abe Rábade, etc. 
Na súa linguaxe hai elementos de Jerry Bergonzi, que foi profesor seu en Boston, Joe 
Henderson e John Coltrane entre outros, pero integrados nun estilo persoal, vehemen-
te, harmónicamente rico e cun gran sentido do ritmo.

Jesús Santandreu (Composición, arranxos e dirección), Rosolino Marinello (saxo alto), 
Pablo Castaño (saxo alto), Fernando Sánchez (saxo tenor), Dayna Stephens (saxo te-
nor), Toño Otero (saxo barítono), Manuel Paino (trompeta), Philip Dizack (trompeta), 
Adrián Lage (trompeta), David Lojo (trompeta), Jose Luis Miranda (trombón), Antonio 
Rodríguez (trombón), Richy Pedrares (trombón), Victor González (trombón baixo), Al-
berto Vilas (piano), Dani Font (guitarra), Pablo Patiño (contrabaixo) e Kyle Poole (batería).

Sumrrá
Naíma Acuña Cuarteto

Pontejazz Big Band

PONTEVEDRA

Venres 15. 22:30 Praza da Ferraría

O mércores 13 arrinca a XXIV edición do Festival Internacional de Jazz e Blues de Pontevedra. Actividades 
formativas, jazz na rúa, jams sessión no Gramola (praza de Méndez Núñez) e concertos nas prazas do Teucro e A 
Ferraría fan deste festival -o único gratuíto destas características e deste nível- unha cita ineludíbel para os amantes 
da boa música. 

XXIV Festival Internacional de Jazz e Blues de Pontevedra
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Sábado 16. 22:30 Praza da Ferraría

Nado e criado en Harlem (NY), Solomon Hicks, coñecido como “King 
Solomon” é unha das estrelas emerxentes no universo dos guitarris-
tas norteamericanos de blues. Ten só vinte e un anos, e ademais de 
ser considerado un prodixioso instrumentista, tamén compón, canta e 
enche o escenario coa súa presenza, desenfadada, como corresponde 
á súa idade, pero tamén profunda e enraizada na tradición máis clási-
ca do rythm&blues, do jazz, do blues e do rock and roll.

A súa carreira foi dirixida por Jeff Levine, quen fora produtor e teclista 
de Joe Cocker. Compartiu escenario con nomes clásicos da escena 
musical estadounidense como Tony Bennett, Jon Hendricks ou Mike 
Stern.

De Solomon Hicks díxose pola crítica especializada que será un dos 
grandes dos próximos anos, e foi comparado na súa forma de tocar 
jazz, nin máis nin menos que con George Benson.

Na súa xira europea presenta o seu disco Carrying on the Torch of 
the Blues, acompañado de excelentes músicos, entre os que destaca 
o baixista, enxeñeiro de son e produtor, Kirk Yano, gañador de varios 
Grammys polos seus traballos con Mariah Carey ou Public Enemy.
King Solomon Hicks (guitarra, voz), Russell Carter (batería), Judson 
Nielsen (Hammond B3) e Kirk Yano (baixo).

Domingo 14. 22:30 Praza da Ferraría

Antonio Sánchez está considerado como un dos baterías e compositores 
de jazz máis destacados da súa xeración. Empezou a tocar a batería con 
só cinco anos. Obtivo o título de piano no Conservatorio Nacional de Mé-
xico e posteriormente graduouse en estudos de jazz na “Berklee School 
of Music” de Boston.

Ten colaborado con músicos de enorme sona, como Pat Metheny (con quen 
gravou oito discos, incluíndo tres galardoados cos Premios Grammy) Chick 
Corea, Charlie Haden, Gary Burton, Joshua Redman, Paquito D`Rivera, Dee 
Dee Bridgewater, Dianne Reeves ou Michael Brecker, entre outros.

Ademais, liderou os seus propios proxectos desde o ano 2007, lanzando ao 
mercado catro álbums con composicións propias, que obtiveron magnífi-
cas críticas. No ano 2013 foi fichado por Alejandro González Iñárritu, para 
compoñer a banda sonora orixinal da película Birdman, a cal foi galardoa-
da en 2016 co premio Grammy. En 2015 publicou The Meridian Suite co seu 
grupo habitual, Migration.

Antonio Sánchez (batería), Seamus Blake (saxos), John Escreet (piano), 
Matt Brewer (baixo) e Thana Alexa (voz).

Cécile McLorin Salvant é probablemente a maior sensación que xurdiu no ám-
bito do jazz na última década. Foi xa comparada coas mellores vocalistas da 
historia, con nomes de lenda como os de Ella Fitzgerald, Billie Holiday ou Bessie 
Smith. Os seus tres únicos álbums editados ata o momento (os dous últimos 
en solitario), WomanChild (2013) e For One to Love (2015), supuxeron un au-
téntico impacto no mundo do jazz. Polo primeiro destes títulos foi candidata ao 
Grammy como mellor vocalista de jazz en 2014, premio que obtivo este mesmo 
ano 2016 pola segunda das súas gravacións.

Recentemente, rendeu a súa particular homenaxe a Bessie Smith, cantando na 
banda sonora do biopic sobre a lendaria cantante (titulado “Bessie”), producido 
pola HBO e protagonizado por Queen Latifah.

Cécile McLorin Salvant é un compendio de talentos: compuxo a letra e a música 
de varias das cancións dos seus dous discos en solitario, súas son as ilustra-
cións que aparecen neles, e é capaz de cantar en inglés, francés e español.

A súa xira europea deste verán, ademais de Pontevedra, inclúe actuacións nos 
festivais de North Sea (Rotterdam), St. Moritz, Montreux e Vitoria, entre outros.
Cécile McLorin Salvant (voz), Aaron Diehl (piano), Paul Sikivie (baixo) e Lawren-
ce Leathers (batería).

“King Solomon” Hicks
Antonio Sánchez & Migration

Cécile McLorin Salvant
Luns 18. 22:30 Praza da Ferraría

Enemy.King
Enemy.King


http://www.jazzpontevedra.com

