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V Festa do Requeixo e
Concurso de Habilidades
con Tractor na Pastoriza

Juan López, gañador do II
Volante Deputación de Lugo

Os Minhotos ofrecerán un dos concertos do Festival

A planta vilalbesa de Lactalis
inaugura a maior incubadora
de produtos lácteos estériles

de Galicia

Día das Letras Galegas 2014, ao

guitiricense Díaz Castro

A Pastoriza acolle a quinta edición da Festa
do Requeixo e do Concurso de Habilidades
con Tractor o domingo 28 de xullo. A festa
gastronómica contará con stands de artesanía,
ademais da degustación deste produto lácteo
transformado. Pola súa banda, o concurso re-
partirá 900 euros en premios para os conduto-
res máis hábiles. 9

O vilalbés Juan López proclamouse vencedor
desta segunda edición do II Volante Deputa-
ción de Lugo que lle permitirá participar no
XXXV Rallye San Froilán, de xeito gratuíto,
dentro do equipo Vallejo Racing - PTC. 21

O director da planta, Nicolás García, achéganos
as liñas mestras do futuro do sector lácteo. 28

A RAG ven de comunicar a decisión de dedicar

ao poeta guitiricense Xosé María Díaz Castro o

Día das Letras Galegas do 2014 no centenario

do seu nacemento. Por mor disto, recollemos as

sensacións de varios persoeiros do eido político

e cultural sobre a dedicación e a figura do poeta

en xeral. 24-25

Guitiriz vólvese vestir de festa para acoller a trixésimo cuarto edición do

xa tradicional Festival de Pardiñas entre o 3 e o 4 de agosto. Este ano con-

memórase ademais a vixésima edición da Mostra de Instrumentos Tradi-

cionais que verá aumentado o seu espazo dentro do festival. Bloquinho de

Xermolos, Coanhadeira, Harmonica Creams, Tara, Dios ke te crew e Ta-

quikardia, Peter Punk, Os Minhotos, Susana Seivane, Skarallaos e Mr. Fis-

hman a.k.a. Dr. Think serán os encargados dos concertos. 11-12



Durante o transcurso da nosa acti-
vidade laboral tratamos con asun-
tos de moi diversa índole, pero hai
algúns que nos fan reflexionar,
sobre todo aqueles nos que hai me-
nores de por medio.
Pero ¿qué sucede cando a vítima é
un neno e os seus agresores son á
súa vez menores?. Nesta situación
nos atopamos con múltiples causas
que hai que ir diseccionando para
comprender este feito tan com-
plexo.
Un criminólogo recoñecido W.
McCord sinalou que a crueldade e
a desobediencia dos nenos peque-
nos, a atopamos razoable porque
interpretamos que se manteñen
nun “estado de inocencia”; nunca
interiorizó normas nin aprenderon
a prudencia de obedecelas.
Atopar razoable e non dar impor-
tancia a condutas calificadas de
crueis polo simple feito de quenes
interveñen sexan nenos, facilita
que estas actuacións se prolonguen
no tempo e que provoquen danos
tanto en vítima/s como en agre-
sor/es.
O acoso escolar ou bullying (tér-
mino en inglés), é toda forma de
maltrato deliberado e reiterado,
nas súas diversas variantes (psico-
lóxico, verbal ou físico), así como
o illamento social, e que se pro-
duce entre escolares ao longo do
tempo.
De forma maioritaria a violencia
que recibe a vítima vai ser psico-
lóxica e o rango de idade vai entre
os 12 e os 16 anos, cando os cam-
bios entre os rapaces son máis pro-
fundos.
Este tipo de maltrato atópase gra-
vado debido a que é un fenómeno
que adoita pasar desapercibido ou
que adoita ser interpretado doutra
forma polos adultos, de aí que se
manteña e que non se axude á ví-

tima.
O maltrato adoita
ser coñecido entre o
resto dos compa-
ñeiros, e sen em-
bargo en moitos
casos (pero non
sempre) pasar inad-
vertida para os
adultos, tanto os
pais coma os profe-
sores, que non detectan a situación
de indefensión que vive a vítima.
O neno que sofre o maltrato vai
sentir medo, sentirase máis inse-
guro e a súa autoestima vai ir per-
déndoa, xa que
séntese so, in-
feliz e perderá
a confianza
non só nos de-
máis, senón en
sí mesmo.
En moitos
casos o menor
séntese culpa-
ble do que lle
sucede, polo
que o seu des-
envolvemento
persoal será li-
mitado, e todo
iso interferirá
na súa vida
académica, obtendo malos resulta-
dos.
Nos casos máis graves, o neno no
seu desespero, na súa depresión,
pode mesmo chegar ao suicidio, e
desgraciadamente, aquí en España,
temos algúns casos, o último fai
menos dun mes.
Os efectos do acoso non só afectan
á vítima, senon tamén ao matrata-
dor ou acosadores (caso máis
común), xa que ao non recibir un
tratamento que lles leve a percibir
as consecuencias negativas do seu
comportamento, e ao resultar im-

punes, o que provoca é que a súa
conduta antisocial se vexa refor-
zada.
Esta situación de bullying vai pro-
vocar, como recolle a Fiscalía

Xeral do Estado na súa instrución
10/2005, que “A nocividade do
acoso escolar alcanza mesmo aos
menores que como testemuñas
mudos sen capacidade de reacción
o presencian, pois por un lado se
crea un ambiente de terror no que
todos se ven afectados como víti-
mas en potencia, e polo outro,
estos menores están expostos ao
risco de asumir unha permanente
actitude vital de pasividade, cando
non de tolerancia, cara á violencia
e a inxusticia.”, polo que os efectos
se alongan atrapando a outras per-

soas diferentes a vítima
e agresor.
A familia, a escola e o
grupo de iguais, son os
tres pilares básicos nos
que se desenvolve a
vida cotiá dos nenos,
sendo fundamentais
para o bo desenvolve-
mento dos mozos.
O profesorado do cole-

xio ten que actuar de forma rápida
e adecuada, adoptando aquelas
medidas necesarias tanto cos
alumnos que reciben a violencia,
os seus agresores e as familias de

todos eles.
Pero tamén é
necesario que
os mestres e
profesores sai-
ban diferen-
ciar o que é o
acoso daque-
las outras si-
tuacións de
conflito e vio-
lencia que se
suceden no
centro escolar,
de aí que exis-
tan protocolos
de detección e
actuación para

que os devanditos colexios e sigan
en caso de sospeita de que se están
produciendo este tipo de condutas,
pudiendo, en caso contrario, en-
frontarse a responsabilidades de
índole administrativa, civil e penal.
Ademáis o centro debe de traballar
conxuntamente cos pais do
alumno que está a ser vítima como
cos proxenitores daqueles rapaces
que provocan as agresións.
As familias tamén teñen que ac-
tuar, denunciando na escola a si-
tuación e que tamén actúen, e
cando o fillo é o que actúa de agre-

sor, será necesario facelo saber que
o que está facendo debe de cesar,
intentando que modifique os com-
portamentos violentos.
Hai pais que cando son informa-
dos de que o seu fillo está aco-
sando a outros compañeiros,
adoptan unha actitude hostil, ne-
gando a implicación do seu fillo
(mesmo cando estos confirman o
que fixeron). Isto vai provocar que
o neno entenda que está permitido
actuar así, e que o exercicio do
poder mediante a forza é lícito,
polo que o seu futuro estará mar-
cado por esta actitude de compor-
tamento abusivo nos distintos
ámbitos da súa vida diaria.
Por iso a intervención simultánea
entre todos é a única vía posible
para poder previr estas situacións
de acoso escolar ou bullying que
se están producendo, polo que os
pais teñen responsabilidade, así
como o profesorado do colexio, e
os compañeiros de agredidos e
agresores, promovendo un cambio
de mentalidade nestos últimos.
En Galicia presentouse este ano un
protocolo xeral de prevención, de-
tección e tratamento das situacións
de acoso escolar, que recolle catro
fases diferenciadas para o trata-
mento de conflictos: 
1- coñecemento, identificación e
comunicación da situación.
2- recollida e rexistro de informa-
ción.
3- análise da información e a
adopción de medidas.
4- seguimento e avaliación das
medidas adoptadas.
Entre todos debemos estar alertas
ante estas situacións tan negativas
e tan violentas que sofren nosos
menores e que ademáis teñen
outro punto negativo e polo que é
necesario actuar: os agresores son
tamén menores.
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Todo comeza polo que non ten que
facer… ¡Busca! A pregunta é ¿que
busca? En qué pasalo tempo, di a
beirarrúa, porque está chea de tan-
tos e tantas que non cansan de dar
á martabela e como está por todo o
Pobo, sábeo ben, por iso a valla ao
servizo do Pobo non cansa de pre-
guntarlle se antes era igual que
agora... A resposta é moi doada
porque os tempos e o tempo sofren
as alteracións do tempo e dos tem-
pos, e así, moitos e moitas disfru-
taban e disfrutan do tempo, ata o
Pemán, coñecido “home do
tempo”, cando anuncia o viño na
“tele”. Despois de xubilar segue
falando do tempo e solidarízase co
viño e falando de viños, que son
moi indicados para distraerse no
temo, entón a valla ao servizo do
Pobo quere saber o que opina a
beirarrúa sobre os viños. A resposta
é moi sinxela. Di, “segundo estea
o tempo, así se debe tomar o viño”.
Se é de inverno é moi bo quentiño

con azucre para previr os
catarros; e se é verán,
entón débese tomar fres-
quiño e ben combinado.
O branco vai moi ben
con sidra natural e o tinto
coa gaseosa tradicional.
Son costumes moi anti-
gas. É gracioso recordar
que noutros tempos o
consumo era máis natu-
ral. Así di a beirarrúa. A
día de hoxe a forma de
consumir non garda rela-
ción. E de quen é a culpa? A res-
posta é clara: ¡do tempo! Por iso a
valla ao servizo do Pobo ten pai-
xón pola modernidade cun pensa-
mento moi diferente porque coma
ela, outro e outras naceron coa
febre da Coca-Cola que é unha be-
bida que combina con todo e ten
moitos admiradores e admiradoras
con moita aceptación en todas as
estacións do ano e por riba din...
que non ten alcol...

A beirarrúa sabeo todo e di que
non comulga con roda de muíño
porque no seu pensamento non
cabe tanta modernidade e di que
despois do viño o máis san que
existe é unha boa “auguiña” por-
que o tempo e os tempos melló-
ranse coa natureza e a mellora é
básica xeralmente para o bo desen-
volvemento do día a día coa segu-
ridade dun bo mantemento físico e
psíquico.
Por iso a valla ao servizo do Pobo,

coma uns e outros, se-
gundo se di, síntese con
ansiedade e non lles da
pasado o tempo. Así,
igual que os xubilados e
xubiladas que non saben
como matalo tempo que
os está matando pacifi-
camente...
Da gusto sentirse a
gusto. Por iso é moi im-
portante, para que así
sexa, facer terapias de
mantemento para o que

hai que dispoñer de tempo. Así, di
a beirarrúa, e o recomenda, po-
ñerse a disposición do tempo e dis-
frutar do verán que tan bonito é:
poñerse moreno e cantar alegre-
mente, ao igual que o facía e fai o
famoso Antón Reixa que co seu
popular grupo que con tanta ima-
xinación actuaban e actúan cre-
ando unha época que en todo o
Pobo causou unha moi agradable
simpatía e admiración con aquela

tan distinguida cantiga ¡fai un sol
de...! Tamén recordar aquela gra-
ciosa e dilixente cantiga dos paxa-
riños que xentilmente interpretaba
e interpreta a célebre María Xesús
co seu famoso e gracioso acor-
deón, que tanto tempo se mantivo
nas actuacións das orquestras
como cantiga predilecta en todo o
país. Por iso á valla ao servizo do
Pobo que é moi memorizadora fai-
lle recordar aqueles tempos tan ex-
traordinarios e divertidos e
agradecer a beirarrúa todas as xen-
tilezas e colaboracións que pola
súa experiencia sempre lle foron
moi axeitadas e significativas con
anécdotas do presente e do pasado
con preferencias de estímulo para
a sociedade de todo o Pobo.

Conclusión:

Recordar o pasado...
¡vivir o presente!
todo é parecido...
¡pero... diferente!

A beirarrúa e a valla ao servizo do Pobo celebran o mes de xullo e recoñecen
que o que manda é o tempo
Ramón Paz Guntín - A Casa dos Marios

o recuncho do
criminólogo

Bullying

Pablo Filgueiras e Aranzazu Rodilla

Expertos en Seguridade e Criminólogos



As zonas rurais unha vez máis están a sufrir, por consecuencia da crise, o atoparse coas vías de servizo, estradas e pistas
cheas de fochancas e as cunetas invadidas pola maleza.
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É o ensino a base de todo.
Por iso, o autor do libro do
Xosé fixo posible que a súa
Enciclopedia manuscrita
fose tan importante en tem-
pos onde eran moi comple-
xas as mentalidades para a
aprendizaxe. Entón, necesa-
riamente, ao igual que hoxe,
prepararse axeitadamente era
unha boa base. A fe era, é e
será, condición indispensa-
ble para predispoñerse no bo
camiño no que nunca faltan
as adversidades imprevistas
que xorden inesperadamente
e que hai que combater para
prever e pasar sistematicamente
a onde prevaleza a crenza de
crear positivamente un ambiente
afortunado.
A necesidade de valores era, é e
será, condición básica que se
debe construír desde o berce.
Dise dende o ventre materno
para, así, continuar en todos os
pasos da vida o verdadeiro ca-
miñar que hai que recoñecer
como obra e gracia de Deus, coa
esperanza que nos infunde a fe
para afrontar no día a día tantas
vicisitudes que xorden diaria-
mente e a cotío. Así eran os pro-
pósitos que o autor do libro do
Xosé consideraba primordiais
para fomentar o ensino. Por en-
gadido, tamén facía compara-
cións como a de que “para
recoller bos froitos, débense se-
mentar en terras que previa-
mente sexan preparadas”.
Aos tempos de hoxe todo é moi
diferente. Precisamente pola po-
litización cargada de polémicas
que xorden polas normativas,
que se di son innovadoras, en
pro de combater o fracaso esco-
lar, do que as estatísticas demos-
tran un aumento considerable,

motivado pola influencia das
ideoloxías, se di, que basica-
mente proporcionan un sistema
de modelos non desexados e
producen unha revolta psicoló-
xica que maiormente é descon-
certante para o alumnado.
Moitos e moitas vense abocados
a retroceder creando un nivel de
pereza ociosa comparable a
tempos pasados aos que tanto o
autor do libro do Xosé prevía en
pro de evitar o que era, é e será,
unha epidemia escolar que
agora se distingue coa palabra
“virus”, que, coidadosamente se
debe erradicar a fin de previr
unha enfermidade psicoloxica-
mente empedernida non fácil de
curar coa conseguinte factura
para afrontar en pro de factores
diversos de concorrencia ao azar
ou sorte. Cunha miguiña de es-
forzo pódese crear algo digno co
que poder superar con talento o
nivel de calquera situación que
se cuestione, xa que na vida xor-
den acontecementos alleos á
vontade de cada quen cunha ani-
mación moi misteriosa que hu-
manamente non se da
controlado e nos leva a condi-
cionar algunha dependencia

agradable ou non, lóxica ou
ilóxica, con tendencias va-
riables, positivas ou negati-
vas, que á vista están. Por iso
o autor do libro do Xosé pre-
decía que o factor sorte era e
é necesario para a crenza po-
pular xeneralizada porque
non seu ensino insistía esi-
xindo ao seu alumnado res-
ponsabilidade, condición
esencial para fructificar po-
sitivamente na boa aprendi-
zaxe e tan necesaria...
antonte... onte... hoxe... e
mañá..., sirvan as compara-
cións. 

Todo basicamente ten a súa ló-
xica que naturalmente está aí a
situación actual que este país,
“España enteira”, acusa, e dé-
bese a sistemas que mais que
xerar hábitos importantes, en
todas as ordes xurdiu todo o
contrario motivado polas liber-
tinaxes que se foron promocio-
nando xeral e politicamente que
confusamente se denominan “li-
berdade de expresión”. Conclu-
sión fácil de responder porque
se prdocuciron diversos conta-
xios moi cargados de vulgari-
dade e deficiencias non
beneficiosas para crear ambien-
tes enriquecedores tanto moral
como culturalmente, cando tan
necesario era, e é, evitar riscos
para non caer nunha verdadeira
inconsciencia con resultados di-
versos non fácil de controlar.
Por iso, destacar ao autor do
libro do Xosé – que era contem-
plativo, esixente e previsor- ten
moita importancia; xa que nas
súas recomendacións afectuosas
ao seu alumnado recordaba ca-
riñosamente que abrilos ollos ao
espertar era moi natural. 
Continuará...

Lembro hai un cuarto
de século, e incluso
algo máis para atrás,
que Begonte presumía
de ter un club fluvial.
Unha área recreativa ás
beiras do río Ladra, na
propia capital munici-
pal, que era aproveitada
no verán por residentes
e visitantes; estes últi-
mos, un grupo conside-
rable constituído
maioritariamente polos
centos de emigrantes
que partiron nos anos
sesenta e setenta cara outras te-
rras ante a falta de expectativas
na propia. Eran eles máis os
seus fillos que retornaban ás ra-
íces parte dos usuarios que uti-
lizaban as instalacións que ese
club fluvial dispuña. Zona de
baño no río, grazas a unha presa
na que contribuíron á súa cons-
trución ascendentes dun servi-
dor; canchas deportivas, unha
xeitosa piscina infantil, un bar,
así como os merendeiros polo
lugar distribuídos facían as de-
licias daqueles que se achega-
ban para pasar unha xornada de
ocio e descanso. 
Mais non só eran os begontinos,
nativos e achegados,  os únicos
beneficiarios do que se podía
considerar nos anos oitenta todo
un luxo, senón que o club flu-
vial de Begonte era un referente
durante a época estival, sendo
coñecido a nivel provincial e
galego. A súa sona era evidente,
como se podía constatar na cha-
mada festa da empanada que no
recinto se celebraba, unhas das

de maior éxito na comarca.
Naqueles anos, poucos conce-
llos dos arredores podían pre-
sumir dun entorno como o que
nosoutros tíñamos tan a man.
Paseniño, axudados polos
substanciais fondos da Unión
Europea, fóronse acondicio-
nando moitas outras áreas a
carón dos ríos, estes accidentes
xeográficos que tan pouco sou-
bemos considerar. Sendeiros e
praias fluviais son un exemplo
de todo elo. Mentres outros es-
pabilaban e poñían en valor lu-
gares esquecidos,
converténdoos para o disfrute
dos cidadáns, Begonte asistía a
unha lenta decadencia dun dos
seus principais emblemas cara
o exterior. Inconcebiblemente,
a desidia, o desinterese e a
falta de iniciativa conduciron a
unha cuasi desaparición, na
práctica, do club fluvial. Nin
os propios socios, nin veciños
e tampouco as institucións
foron quen de evitar ese pro-
ceso de agonía. Nos últimos
tempos, iso si, pequenas ac-
cións como a festa da malla
serviron para lembrar o que alí
posuimos. 
Este ano, o concello, que é a
administración pública máis
próxima ós cidadáns, deu un
paso que xa debera dar anos
atrás, polo cal facilita a entrada
ó recinto ós veciños do termo
municipal. Deste xeito, o club
fluvial pasa de ser un coto pe-
chado ós seus accionistas a
unha entidade aberta ó público.
Aventúrase a entrada de aire
fresco. Aparece a oportunidade
de redescubrir o que estaba es-
quecido. Agora cómpre a im-
plicación de todos - concello,
veciños e a propia directiva e
socios – para darlle o impulso
necesario coa fin de que reco-
bre o esplendor de hai vinte e
cinco anos. Esas instalacións
deben ser melloradas e precí-
sase artellar fórmulas para que
o club fluvial se manteña no
tempo ó nivel que todos agar-
dan. Un pobo non pode permi-
tirse o luxo de perder o seu
patrimonio. A oportunidade
está aí. Aprovéitese.

X. Varela

O libro do Xosé.
Memorias populares

Ramón Paz Guntín

A Casa dos Marios

Pablo Veiga

Espazo de todos
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A parroquia vilalbesa de Nete celebrou o San Xoán cunha xuntanza
veciñal o domingo 23 onde desfrutaron dun xantar, xogos tradicio-
nais e as actuacións dos máis pequenos. Ademais, tamén puideron
ver a exposición de traballos realizados nos cursos organizados pola
asociación e a terceira mostra de fotografías antigas da parroquia.

A Cruz Vermella de Vilalba acolle un campamento de verán dende
o 22 de xullo ata o 9 de agosto no que participan 19 rapaces e rapa-
zas  de entre 3 e 16 anos. Vilalba acolleu o 28 de xuño a primeira Carreira de Calvos organizada

por Miguel Montenegro e Ángel Campos que xa pensan nunha nova
edición.

Entrega dun novo agasallo (unha bicicleta) do programa de puntos
da estación de servicio Efher, de Noche, Vilalba.

Preto de medio cento de veciños e veciñas de Xermade déronse
cita no local social de AMURAXE para celebrar o San Xoán na
noite do domingo 23 de xuño. Despois dunha cea de confrater-
nidade sorteouse unha cesta de froita e tamén outros agasallos.
Antes do baile que se prolongou ata as cinco e media da madru-
gada, non faltou a fogueira e o conxuro da queimada.
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Son as 12 da mañá do mércores,
10 de xullo. Un informativo ra-
diofónico dá conta dun grave
atentado ao sector naval galego
(e a algunha nación e rexión do
resto do Estado español no que a
construción naval ten importan-
cia, como o País Vasco e Asturias
respectivamente ). 
O atentado atribúese ao CO
MANDO AL – MUNIA. Parece
que CO MANDO a distancia,
desde Bruxelas, o (incompetente)
comisario de Competencia da
Comisión Europea levou a cabo
un gravísimo ataque ao noso sec-
tor naval, que pode destruír ao
redor de 14.000 empregos só en
Galicia, computando os das em-
presas de construción naval, das
súas empresas auxiliares e os xe-
rados na actividade económica
xeral da nosa nación polo coñe-
cido “efecto multiplicador” dos
investimentos.
Vanse  reclamar aos inversores as
axudas públicas recibidas desde
o día 30 abril de 2007 (data da
publicación no “Boletín de la
UE”da resolución contra o tax
lease de Francia)  ata novembro
do 2011, mes no que se aprobou
o actual sistema español de tax
lease. O executivo da UE non
cuantificou o importe a devolver.
De pouco valeu a constatación de
que en 2009 a entón era comisa-
ria de Competencia da Comisión
Europea, Neelie Kroes, ditami-
nase por escrito (tras unha pre-
gunta do goberno de Noruega ao
respecto) que o noso sistema de
tax lease era legal, válido plena-
mente. Carta que, por despexar
situacións de incertidume, tivo
un efecto directo de que numero-
sos armadores de Noruega lle en-
cargasen barcos a España.
De nada valeu, visto o visto, que
a resolución de AL – MUNIA
contradiga o criterio repetida-
mente sostido polo Tribunal de
Xustiza da UE (asuntos:C-
322/09P e C-521/06P) que deu
plena validez xurídica a estas
axudas públicas, en resposta á
carta dun alto cargo da Compe-
tencia da Comisión Europea na
que denunciara de presunta ilega-
lidade dese mecanismo de apoio
vía bonificacións fiscais.
Este sistema, que estableceu in-
centivos na fiscalidade empresa-
rial, foi aprobado tamén en
España; neste caso,  pola Direc-
ción Xeral de Tributos (do Minis-
terio de Facenda). Precisamente
a este organismo se lle deben de-
volver as axudas públicas decla-
radas agora incompatibles coa
lexislación comunitaria.
Escoito esta mesma mañá unhas
declaracións do actual comisario
de Competencia aos medios de
comunicación nas que defende,
unha vez máis,  a súa esixencia
de rigor  máximo para cumprir o
establecido pola UE no Tratado
de Lisboa, que contrasta coa ac-
titude de outros membros do Co-
lexio de comisarios, como o de

Mercado Interior, o de Pesca, o
de Xustiza, o de Política Rexio-
nal e, sobre todo,coa do  italiano
AN – TONIO Tatani, comisario
de Industria,que se mostrou  fa-
vorable a flexibilizar ao máximo
a decisión deste órgano, para
causar os mínimos males á xera-
ción de PIB e postos de traballo.
Lamentablemente para as ducias
de miles de familias que no Es-
tado español dependen do sector
naval (directa ou indirectamente)
o resultado desta confrontación
foi contundente: España, 3 – Ita-
lia, 0; o que
é realmente
máis estraño
é que os tres
goles fosen
metidos na
propia meta
por Joaquín,
que estivo
situado sem-
pre na dian-
t e i r a ,
atacando tei-
mosamente
os intereses
do noso sec-
tor naval.
Cando AL – MUNIA vai condu-
cindo por unha autovía e ve que
todos os coches veñen en direc-
ción contraria, seguro que é dos
que pensa que os demais son os
que están equivocados. De nada
valeu que todos os partidos polí-
ticos (incluído o PSOE, no que el
milita), sindicatos, agrupacións
empresariais do naval como
PYMAR (Pequenos e medianos
asteleiros en reconversión), tres
presidentes de comunidades au-
tónomas (entre eles o galego), o
ministro de Industria do goberno
español ou o Parlamento español
por unanimidade lle presentasen
argumentos de peso, xurídicos e
máis económico-sociais.
Todos eses esforzos tan só servi-
ron para que, nunha decisión que
o comisario europeo da Compe-
tencia pode entender como “sa-
lomónica”, aprazase do ano 2005
ao 2007 o comezo da devolución
das axudas públicas. Por certo, o
trienio 2007-2009 é o dos anos
de maior produción e beneficios
no sector naval español, e queda
incluído (agás o primeiro cuadri-
mestre de 2007) no período no
que rexe a obriga de devolución
das axudas públicas.
Cómpre salientar o agravio com-
parativo que supón esta decisión
respecto da que a Comisión Eu-
ropea publicou no Boletín da UE
o 30 de  abril de 2007 contra
Francia, na resolución do expe-
diente que se fixo público o día
13 de abril de 2005. Ese Estado,
cun sistema de tax lease seme-
llante ao español que foi decla-

rado incompatible coa normativa
da UE, debeu cambialo pero non
tivo que devolver nin un euro das
axudas pública ata entón recibi-
das polo seu sector naval. Cara-
fio cos resistentes poboados
galos!
E a río revolto, ganancia de pes-
cadores. Moi ledos deben estar
os empresarios navais de China,
Corea do Sur e outros Estados
(basicamente do sueste asiático,
pero non só) por este agasallo de
AL – MUNIA, que propiciará,
sen dúbida algunha, que se ace-

lere a deslocalización industrial
cara aqueles Estados. Anque os
acusemos de dumping social e
medioambiental, o caso é que
eles construirán os novos buques:
alí quedarán os postos de traballo
e o valor engadido. Dos 7.098
barcos que se están a construír no
mundo, 2.519 fanse en China,
1.093 en Corea do Sur e 996 en
Xapón. En toda Europa? 856; en
España?, só 49. 
Que comunidades autónomas
van ser as máis afectadas? Tres:
Galicia (50% da construción
naval de todo o Estado), País
Vasco e Asturias. A nosa nación
vai ser a máis prexudicada, moi
especialmente a comarca de
Vigo, na que os seus oito peque-
nos e medianos asteleiros (dos 16
do total estatal)  quedan grave-
mente feridos con este dispara-
tado atentado xurídico,
económico e social, que ven
coincidir coa fonda crise empre-
sarial dunha multinacional ga-
lega que ten alí as súas raíces e a
súa sede: PESCANOVA.
De novo os luns ao sol?  Iso pa-
rece,e desta volta pola arbitraria
decisión dun “iluminado” polí-
tico español, que coa súa intran-
sixente postura impediu calquera
tipo de acordo cos seus interlocu-
tores (patronal e sindicatos do
naval, representantes do goberno
central e tres presidentes de
CC.AA, eta). Por se non fose
agravio de abondo a salvaxe re-
conversión naval da década dos
80 e a posterior prohibición de
construción de buques civís en
Ferrol, esta medida ven rematar

a desfeita dun dos sectores bási-
cos tradicionalmente da econo-
mía galega, convérteo nun
verdadeiro “bonsai atlántico”
(Manolo Rivas dixit). Só quedan
promesas para os períodos elec-
torais: supostos acordos con
PEMEX para investimentos mul-
timillonarios (en euros) dos que
nunca se ensinou o contrato, pro-
mesas de construción do dique
flotante ...e outros coellos que de
cando en cando saltan desde a
chistera do presidente Feijoo.
Consecuencias desta infausta de-

cisión? sinalarei
tres: o peche de
moitas empresas
e a destrución de
moitos miles de
postos no sector
naval  español
(co negativo im-
pacto sobre a
economía das
comarcas afec-
tadas), a devolu-
ción dunhas
axudas recibi-
das...mesmo hai
seis anos e, por

último pero non menos impor-
tante, a inseguridade xurídica
que creou. Hai un “efectos es-
tampida” sobre os potenciais in-
versores que cómpre avaliar, pois
os “efectos colaterais” no finan-
ciamento futuro da construción
naval pode mesmo ser maior que
o importe das axudas públicas a
devolver.
Cabe, no prazo de dous meses, o
recurso ante o Tribunal de Xus-
tiza da UE, que xa revocou varias
decisión da Comisión Euro-
pea...pero o sistema é lento; pa-
sarán anos e mentres seguirá a
incertidume, que implica insegu-
ridade para os investimentos... e
incentiva a contratación dos bu-
ques noutros Estados. O ministro
de Industria do goberno español
xa encargou ao servizo xurídico
que prepare os posibles recursos
ante o Tribunal de Xustiza da
UE.
Seica a  cadea televisiva AL -
YAZIRA ven de confirmar, tras
pesquisas no entorno de AL -
QAEDA e AL - FATAH, a auto-
ría deste grave atentado ao sector
naval español por “fundamenta-
listas neoliberais non islamistas”.
Nada ten que ver con ETA, por
máis que JOAQUÍN AL –
MUNIA AMANN nacese en Bil-
bao (...podendo nacer onde lle
dese a gana, como bilbaiíno que
é) e a dereita máis recalcitrante
ande na procura de pistas das
“spanish e french conection”
transpirenaicas.
Non, o brazo executor desta forte
sangría laboral non debemos
buscalos en lonxanas montañas

asiáticas nin nas cloacas do Es-
tado. Chámase (chámanlle) Joa-
quín e, CO MANDO en praza
europea nos asuntos da súa comi-
saría, ven de amolarnos unha vez
máis coa súa incompetencia. Non
estaría mellor de comisario de
Incompetencia? Naceu en 1948,
polo que en 2013 ten 65 anos.
Que se xubile xa, polo ben do
noso sector naval...e da nosa ac-
tividade económica en xeral.
O político que representou ao
sector “oficialista” do PSOE
cando este instaurou a selección
do candidato electoral  polo me-
canismo das eleccións primarias
(e perdeu fronte a Josep Borrell),
foi ministro de Traballo, ministro
de Administracións Públicas,
presidente e portavoz do grupo
parlamentario do PSOE, secreta-
rio xeral do PSOE, candidato do
PSOE a presidente do Goberno
español estrepitosamente derro-
tado  por José María “Asnar”
(non é un calquera da política),
atopou acomodo no retiro dou-
rado das institucións da UE.
Penso que se gañou a pulso o de-
reito á xubilación. De luxo, por
certo, polas prebendas que a
“clase política” segue a manter:
non pagan impostos por unha
parte notable do que cobran das
Administracións Públicas, adqui-
ren o dereito á percepción da
pensión de xubilación con pou-
cos anos de cotización... e unha
ducia de privilexios máis que non
vou desenvolver polo miúdo
aquí. Por se non chega con iso, ás
veces compleméntanse as rendas
con “sobres marróns” como so-
bresoldo pola dureza da “profe-
sión” (porque, lamentablemente,
o exercicio político converteuse
para moitas persoas nunha profe-
sión).
Escoito, xa rematando este ar-
tigo, que hai unha proposta para
que AL – MUNIA sexa decla-
rado persoa non grata no Pleno
do concello de Vigo. Non cum-
priría estendelo nomeamento a
todas as zonas nas que teña im-
portancia a construción naval?
Mesmo os habitantes de La Al-
munia de Doña Godina, concello
zaragozano ao que fixeron repe-
tidas visitas gastronómicas ex-
cursionistas chairegos hai ao
redor dun terzo de século, poden
plantexarse pasar a chamarse
simplemente “La de Doña Go-
dina”, anque probablemente
“pasen do tema”...porque certa-
mente teñen máis potencial eco-
nómico (e non moito) no sector
nabal que no naval.
Ollo ao dato!: Confirmase agora
mesmo que quen cometeu este
grave atentado ao naval é un co-
misario español, de segundo ape-
lido AMANN! Se cadra, élles o
mundo ao revés: todos a esa co-
misaría! (para protestar)!  AL –
PAN, pan...e ao viño,
viño...anque algún teña ao redor
dun 70% de auga (xa haberá
quen compense a prol do viño).

COMANDO   AL – MUNIA DINAMITA   O   SECTOR  NAVAL

Manuel Roca Cendán

Ollo ó dato! recuncho de economía
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Nos últimos tempos parece que
estamos a atopar unha esperanza
contra o todopoderoso sistema
bancario. Naide ou poucos dubi-
dan a día de hoxe do gran poder
que tiña a Banca no noso país.
Certo que non podemos dicir que
nun Estado capitalista como son
maiormente os Estados do “pri-
meiro mundo”, o sistema banca-
rio é un dos pilares. Basta con
votar unha ollada as causas desta
crise e contemplar o poder que
ata o de agora tiñan.
Xunto coa falta de liquidez, o
cerre do préstamo ou líneas de
crédito bancario e o arrastre de
unha empresa a todos os seus
proveedores e traballadores;for-
mouse unha cadea moi díficil de
parar. A pesar de todo iso os Go-
bernos que durante esta mala
etapa económica chegaron ao
poder, non fixeron nada por in-
tentar vaciar, aínda que so fose
un chisco, ese poder que teñen.
É máis o famoso rescate á Banca
en lugar de ser un castigo ou un
reproche, supuxo máis ben un
premio a unha conduta dende
logo moi reprochable.
Tivo que ser outro dos pilares
nos que se fundamenta o Estado
de Dereito, o poder xudicial o
que a través dos medios dos que
dispón e coas múltiples reclama-
cións e protestas por parte dos
cidadáns empezase a impoñer ou
canto menos a castigar aquelas
condutas. Así a primeira “gran”
Sentenza nos tempos de crise foi
a ditada no pasado mes de marzo
polo Tribunal Europeo de Derei-
tos Humanos do pasado 14 de
marzo; relativa as posibilidades
de oposición nunha execución
hipotecaria.
Antes foron moitas as Sentenzas
que comezaron a tirar por terra
os abusos da banca en determi-
nados contratos como a comer-

cialización de preferentes e sub-
ordinadas, anulandoos ao existir,
na maior parte dos supostos, erro
no consentimento prestado; é
dicir, os cidadáns enganados
pola entidade bancaria aceptaban
contratar un produto con carac-
terísticas moi distintas as que lles
ofertaban.
O seguinte golpe non podía ser
outro que a anulación das deno-
minadas “cláusulas suelo” de
moitos contratos de préstamo.
Memorable foi a recente Sen-
tenza do Tribunal Supremo de 09
de maio de 2013; que sentou xu-
risprudencia. Estas cláusulas son
típicas dos contratos de prés-
tamo, especialmente hipotecario,
no que se aplique un interés va-
riable. As mesmas aparecen con-
tidas na comunmente conocida
como letra pequena, é dicir, nas
cláusulas xerais, e implican que
aínda que o tipo de referencia
baixe, normalmente EURIBOR,
existe un tipo de interés mínimo,
o cal nunca baixará. Para saber
cando realmente estas cláusulas
son nulas, existen seis supostos
recollidos na normativa regula-
dora da protección de consumi-
dores e usuarios. A máis común
e aplicada nestes casos e a falta
de reciprocidade e/ou transpa-
rencia na súa redacción, o cal as
converte en abusivas. Polo xeral,
non se negociaban individual-
mente, nin tan sequera se infor-
maba da súa existencia; así como
implicaban un tipo de interés
bastante alto respecto do que
sería o interés variable a aplicar.
¿Pero que implica a súa anula-
ción? A pesar da súa anula-
ción, o resto do contrato segue

sendo válido; sen que este poida
ser modificado . Así a nulidade
das mesmas, implica non só que
desde que esta se declare non se
volva a aplicar, senón que nunca

debeu producir efectos. De ma-
neira que, a entidade bancaria
esta obrigada a devolver aque-

les importes que cobrou de

máis en concepto de intereses
por aplicación desta cláusula.
Supoño que esto non fixo máis
que comezar e os escándalos irán
aparecendo pouco a pouco; igual
que se multiplicarán as reclama-
cións; pois desafortunadamente,
creo, na miña modesta opinión,
que non serán de motu propio, os
bancos quen recoñezan os seus
erros e intenten enmendalos.

Consultorio legal

¿Pódenme embargar polas débe-
das do meu marido?; ¿qué é a
custodia compartida?; ¿pode atri-
buírse o uso da vivenda a miña
ex-parella aínda que sexa soa-
mente da miña propiedade? ¿Ten
obrigación o banco de aceptar a
vivenda como pago total da hipo-
teca?; ¿cales son as novidades le-
xislativas en canto aos
alugueiros?; ¿qué pasa coas pre-
ferentes tras a compra polo
FROB e a quita? ¿podo seguir re-
clamando?. ¿Qué prazo teño para
recorrer un despido ou reclamar o
salario?; ¿qué pasos/trámites son
obrigatorios para crear unha em-
presa? ¿Qué debe facer no caso
de que un familiar lle deixe en
testamento unha herdanza car-
gada de débedas?; ¿é obrigatorio
aceptar a herdanza?
Son miles as preguntas que no día
a día xorden. Dende aquí poñe-
mos a súa disposición un consul-
torio legal, totalmente gratuíto

e anónimo. Envíe as súas pre-
guntas ao correo electrónico
fm@fmpublicidade.com ou ben
na nosa páxina web www.terra-
chaxa.com e un profesional res-
ponderá na próxima edición deste
xornal. Resolver as súas dúbidas
nunca foi tan sinxelo.

Adoitan dicir Rajoy e Feijóo que,
na democracia, son as eleccións
as que determinan maiorías e go-
bernos. E teñen razón, malia que
iso non prexudique o debate
sobre a reforma que precisa un
sistema tan desaquelado coma
este, onde un partido co 45% dos
votos e menos do 28% do corpo
electoral pode acadar o 55% dos
escanos. Porén, seguen
ser as regras de xogo. E
estas hai que cumprilas
mentres dure o partido.
Agora ben, probada
esta lexitimidade de
orixe, a perda da lexiti-
midade do seu exerci-
cio terá efectos moi
sobranceiros sobre a
capacidade do Goberno
(neste caso dos dous
Gobernos, estatal e ga-
lego) para desenvolver
a súa axenda. E velaí o
grave problema de
Rajoy. Como pode con-
vencer das súas medi-
das? Pódese blindar
tras da súa maioría ab-
soluta e -suposto-  control da
orde pública? Cada semana que
continúe o PP ten máis risco de
asociar a súa supervivencia á do
Presidente do Goberno do Es-
tado. E este de ir perdendo
mesmo os importantes apoios
dos que desfruta na contorna que
votou por el no 2011.
Mais desta volta Monte Pío non
pode ollar coa suficiencia que
adoitaba cara Xénova. Porque o
mito do Feijóo que “mandó a
parar” logo do Congreso do
PPdeG do 2006 xa non se ten de
pé.  E abrolla na opinión cidadá
a convicción de que nada subs-
tancial mudou na xestión das fi-
nanzas do PPdeG entre 1990 e
2012. As fotos con Dorado e a
falla de explicacións cumpridas

a respecto das informacións que
elevaban en 2,2 M€ as doazóns
supostamente percibidas polo
PPdeG no 2006 a respecto das
reflectidas oficialmente compro-
meten tamén a lexitimidade de
exercicio da Xunta. Probábel-
mente Feijóo nin suceda a Rajoy
nin sexa candidato á Xunta no
2015-16.

Malia estas feblezas, a oposición
parlamentaria galega non é quen
de desenvolver unha liña de opo-
sición coherente a Feijóo.
Mesmo AGE impútalle ao
PPdeG unha conexión financeira
co narcotráfico, “boutade” inde-
mostrábel que só serve para re-
forzar as fileiras gobernamentais
e a imparábel polarización do
País.
Porque, mentres falamos disto,
non falamos da necesidade de
pular polo crecemento econó-
mico, nin das fondas reformas
institucionais precisas, nin da so-
lución das preferentes nin da
continuidade de NovaGalicia
Banco. Seguemos a perder o
tempo diante dun dos retos máis
sobranceiros da nosa historia.

Cousas da banca. O novo escándalo,
as “cláusulas suelo”

Cara a cara coa xustiza › Consultorio legal

Isabel Campello Ares

CADERNOS DA VIAXE

Lexitimidade de orixe e de

exercicio
Xoán Antón Pérez-Lema
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Lactalis inaugura en Vilalba a maior incubadora de produtos lácteos estériles de
Galicia
Esta nova infraestrutura, na que se investiu máis de 11 millóns de euros, permitirá o almacenamento de 15.000 palets 

O fútbol sala, unha das paixóns de
ASFADIVI

A poesía premiada leva por título “El Rap de la
Discapacidad”

Juan Rico, do Centro Ocupacional
de Vilalba, obtén o terceiro premio
no Concurso da Fundación Ande

Generosa Emérita,
distinguida como
mellor praceira de
Vilalba

A planta vilalbesa de Puleva, per-

tencente ao Grupo Lactalis, ven de

inaugurar este mércores 3 de xullo

a maior incubadora de produtos

lácteos estériles de toda Galicia

despois de máis de dous anos de

traballo e un investimento de máis

de 11 millóns de euros.

Esta nova infraestrutura conta con

6.075 metros cadros, 12 alturas a

dobre profundidade nunha distan-

cia de 32 metros dos cales 8 se ato-

pan baixo terra –ata tocar roca

dura e para non desfigurar a pai-

saxe pola súa altura-; ademais de

tres corredores  equipados con ro-

bots que albergan a producción da

planta ata a súa valoración por

parte do departamento de calidade

asegurando o estado dos produtos

pertencentes ás marcas Puleva,

RAM e Président.

Esta incubadora, “froito do com-

promiso da compañía coa comuni-

dade”, en palabras do conselleiro

delegado de Lactalis Puleva,

Diego Puerta, permitirá o almace-

namento de 15.000 palets adicio-

nais, con posibilidade de ampliar

ata 20.000, e polo tanto o aumento

da producción da planta vilalbesa

que recolleu 240 millóns de litros

de leite no 2012 duns 1.700 gan-

deiros galegos. Así, Puerta desta-

cou o crecemento do

18% con respecto ao

ano anterior que “nos

converten no princi-

pal operador en vo-

lume de recollida de

leite en Galicia”.

O acto de inaugura-

ción contou coa parti-

cipación do

presidente da Xunta

de Galicia, Alberto

Núñez Feijóo, e de

numerosas personali-

dades do ámbito insti-

tucional galego,

ademais do equipo di-

rectivo do grupo lác-

teo en España. E,

durante a súa intervención, o pre-

sidente da Xunta, salientou que a

inauguración da nova incubadora

de produtos estériles significa

“para Vilalba, investimento e em-

prego; para os gandeiros, un des-

tino certo para a produción leiteira;

para o noso campo, futuro e valor

engadido; e para a economía, unha

extraordinaria mensaxe de con-

fianza”.

Nesa mesma liña, o alcalde de Vi-

lalba, Gerardo Criado, destacou

durante a súa intervención a im-

portancia de Lactalis Iberia para “o

tecido empresarial do municipio”.

E tamén recordou a historia da fá-

brica dende a zona da estrada de

Baamonde ata a inauguración

desta ampliación pasando pola in-

auguración desta propia planta.

Así, dixo, “a inversión desta facto-

ría garante o futuro económico da

vila”.

O mediador: nova figura da Lei

da Cadea Alimentaria

O presidente da Xunta, Alberto

Núñez Feijóo, remarcou durante o

acto que, grazas á unión e ao diá-

logo entre o sector e as distintas

administracións, o lácteo galego

contará cunha figura do mediador,

que contribuirá a equilibrar e intro-

ducir xustiza na cadea de valor.

Así, congratulouse porque se con-

seguise que a Lei da Cadea Ali-

mentaria e da Concentración da

Oferta contemple a emenda galega

pola que ser recolle a figura do

mediador para negociar os prezos

cando non haxa acordo entre pro-

dutores e transformadores.

O presidente galego puxo en valor

o esforzo dos gandeiros por mello-

rar a competitividade das súas ex-

plotacións, incrementado a base

territorial e o seu número de reses

e demandou “que sigan facendo os

deberes” para garantir que o sector

lácteo sexa “economicamente via-

ble e sustentable no tempo”.

Feijóo lembrou “a aposta do Go-

berno galego por acompañar a este

sector” con medidas estruturais

destinadas a mellorar as condi-

cións coas que compiten nos mer-

cados. Referiuse Feijóo, á Lei de

Mobilidade de Terras; á Lei de

Montes ou a futura Lei de mellora

da estrutura territorial agraria e á

inclusión de terreos de propietarios

descoñecidos. E tamén aos 5 mi-

llóns de euros postos á disposición

dos gandeiros para a mellora e mo-

dernización das súas explotacións.

No eido da comercialización, o

mandatario autonómico salientou

a aprobación do decreto que faci-

lita e promove a concentración da

oferta, dando ademais forma e

práctica á marca Galega 100%,

que avala a identificación do leite

galego de calidade diferenciada.

Juan Rico An-

dión obtivo o

terceiro premio

no apartado de

poesía do Con-

curso de

Cuento, Poesía

e Narración

convocado pola

F u n d a c i ó n

Ande. 

O Centro Ocu-

pacional Vilalba

Terra Chá pro-

move a partici-

pación dos seus

usuarios e usua-

rias neste cer-

tame convocado

anualmente e no

que participan numerosas per-

soas de toda España. 

“El Rap de la Discapacidad”, de

Juan Rico, foi seleccionada entre

un gran número de obras poéti-

cas presentadas a esta edición do

concurso pola súa mensaxe á so-

ciedade sobre as capacidades de

todas as persoas. Así, unha das

estrofas di: “cada persona es

como es, si no lo sabes, debes

aprender” ao que Juan engade:

“si tu te sientes más importante;

burro grande, ande no ande!!! Yo

mientras tanto, sigo adelante”.

Ademais de recoller os seus pro-

pios gustos como a música, o de-

porte ou saír pola noite; este

“rap” tamén trata sobre as rela-

cións sociais onde o autor reco-

menda “non cortarse ao que lle

custe relacionarse”. 

A Consellería de Economía e In-

dustria vén de dar a coñecer os

profesionais escollidos polos

clientes como o mellor praceiro

ou praceira de cada mercado ga-

lego dentro da campaña Presume

de praceiro ou praceira, que ten

por obxectivo poñer de relevo a

figura profesional dos praceiros,

ao tempo que se incentivan as

compras e se promocionan e vi-

sibilizan os mercados e prazas de

abastos como referentes na com-

pra de produtos frescos e de ca-

lidade.

En Vilalba resultou premiada

Generosa Emérita Estévez a tra-

vés dos votos dos clientes. Du-

rante o desenvolvemento da

campaña, entre o 18 de marzo e

o 3 de maio, os clientes dos mer-

cados de toda Galicia puideron

votar polo seu praceiro ou pra-

ceira favorita por cada compra

realizada. Entre todas as vota-

cións recibidas celebráronse

dous sorteos, un o día 12 de abril

e outro o 3 de maio, nos que se

premiaron en cada praza de

abastos tres papeletas con 75, 50

e 25 euros en bonos de compra

para impulsar as vendas dos pro-

pios mercados.

Foron 16 os xogadores e xoga-

doras da Asociación de Familias

de Persoas con Diversidade Fun-

cional Intelectual de Vilalba, AS-

FADIVI, os que participaron no

segundo torneo de fútbol sala

que organiza a asociación na ca-

pital chairega.

A partir das cinco da tarde deste

domingo os socios e socias de

ASFADIVI puideron disfrutar

do seu deporte favorito nunha

competición amistosa, e sen tro-

feos finais, contra os equipos da

Fundación ADCOR da Coruña e

da asociación ASPRONAGA

cunha gran afluencia de público

no Municipal que animaba aos

locais.

O torneo disputouse en dúas

quendas de tres partidos cun ba-

lance desfavorable ao conxunto

vilalbés que, aínda así, só pen-

saba en xogar máis minutos.

Lidia Ramallo, a presidenta de

ASFADIVI, explica que “os tres

primeiros partidos tiveron unha

duración de 20 minutos cada un

onde se enfrontaron os xogado-

res dos tres equipos; pero todos

quedaron con ganas de máis, e

xogaron outros tres partidos de

10 minutos cada un”. Deste

xeito, divididos en distintos gru-

pos os xogadores e xogadoras

participaron nalgún dos partidos

xogando algúns minutos deste

torneo.

Trátase dunha iniciativa moi

aplaudida polo equipo ASFA-

DIVI que agarda a celebración

do vindeiro torneo. Mentres,

dende ADCOR arrincan coa or-

ganización dun torneo similar

que disputarán na Coruña no

mes de outubro.

Este ano o pavillón municipal acolleu a segunda edición deste torneo.

Puerta, Criado, Feijóo e o director da planta vilalbesa, Nicolás García, na liña de envasado.

Juan Rico co seu diploma acreditativo e a obra publicada

na revista da Fundación Ande.

novas da chaira
vilalba
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vilalba

A “I Xornada de Emprendemento
e Empresa” de Vilalba foi todo un
éxito chegando aos 100 inscritos,
polo que agarda xa unha segunda
edición.
Esta xornada gratuíta celebrouse o
venres 28 de xuño no Centro Cul-

tural e Recreativo de Vilalba baixo
a organización de Newton Forma-
ción e o Grupo Galcerpro en cola-
boración con AJE Lugo e
AGADER.
Conferencias sobre autoemprego,
innovación e análise de mercado,

cooperativismo no medio rural,
emprendemento universitario ou
motivación de equipos de traballo
foron algunhas das  súas propos-
tas. Nese sentido, as ponencias que
resultaron máis atractivas foron as
de Javier Mouriño, xerente de In-
termax Technology; Higinio Mou-
gán, xerente da Asociación de
Cooperativas Agroalimentarias
(AGACA) e Óscar Pereiro, gaña-
dor do Tour de Francia 2006.

Viveiro de empresas en Vilalba

Trala xornada foron numerosos
participantes os que se interesaron
polas axudas que concede o
IGAPE para a creación de empre-
sas. Ademais, dende a Asociación
de Jóvenes Empresarios de Lugo
traballan na idea da creación dun
viveiro de empresas na capital
chairega.

A militancia do PP de Vilalba
elixiu novamente a Agustín Baa-
monde presidente do PP neste
concello chairego. 
O que foi 15 anos rexedor neste
concello, sempre elixido por
maioría absoluta, preside esta

formación política dende fai
cinco anos, cando os populares
celebraron un comité local e o
elixiron presidente.
Todo un veterano no eido polí-
tico, Baamonde comprometeuse
a seguir traballando por Vilalba e

por tódolos vilalbeses, intentando
satisfacer as súas necesidades e
facer posible o que precisan.
Agustín Baamonde presentou o
comité local, entre os que figu-
ran: o actual rexedor, Gerardo
Criado, Gloria Bodenlle, José
María García-Leira, Consuelo
Grandío, Iván Fernández, Luis
Cazón, Ramiro Geada, Gabino
Rivas, José Janeiro, María
Cruz Vázquez, Juan Manuel
Cancio, Faustino Díaz, Ma-
nuel Rodríguez, María Josefa
García, María Esther Baa-
monde, José Franco, Miguel
Díaz (NNXX) e José Roberto
Otero (NNXX).
No conclave participaron o
presidente provincial, José
Manuel Barreiro e o secretario
xeral, José Manuel Balseiro,
así coma outros cargos políti-
cos da zona.

Rodrigo Pavón encabeza a agru-
pación municipal de Xuventudes
Socialistas en Vilalba constituída
o luns 8 de xullo. Vanesa Rut
Siso foi elixida como Secretaria
de Organización nun acto que
contou coa presenza do secreta-
rio xeral das XSG, Aitor Bouza;
o coordinador provincial de
XSG de Lugo, Jesús Vázquez
Tallón; ademais do secretario
xeral do PSdeG de Vilalba,
Eduardo Vidal; e a vicesecretaria
xeral socialista vilalbesa, Elba
Veleiro.
A Executiva da Agrupación das
XSG Vilalba complétase con
Antía Maseda Otero como Se-
cretaria de Educación, Forma-
ción e Igualdade, Marta Rouco

Seoane como Secretaria de Polí-
tica Institucional, Miguel Novo
Veleiro como Secretario de De-
portes, Miguel López Souto
como Secretario de Cultura e
Francisco Monasterio Portela
como Secretario de Medio Am-
biente e Rural.

Parador Comedy

A primeira actividade que orga-
nizan será o “Parador Comedy”,
monólogos gratuítos ao aire libre
na praza de Santa María da man
de Carmen Conde e Alberto da
Sinda, o venres 26 ás dez da
noite para “celebrar o día da nosa
terra e reivindicar as nosas raí-
ces, o casco histórico no caso de
Vilalba”, segundo Pavón.

O PSdeG de Vilalba pedirá expli-
cacións no vindeiro pleno muni-
cipal ao concelleiro de Economía
e Facenda e tamén presidente e
por tanto máximo responsable do
PP en Vilalba,  Agustín Baa-
monde, sobre o comportamento e
os “intereses privados” dos con-
celleiros José Mª García- Leira y
Boado e Julio Vázquez Otero en
relación “ao ocultamento da rela-
ción contractual do primeiro coa
empresa José Sanjurjo Construc-
ciones SL desde o mes de maio de
2007, e ter aprobado en Xunta de
Goberno Local tanto obras como
pagamento de facturas a tal em-
presa” e porque o segundo “non
se teña inhibido á hora de aprobar
asuntos do seu interese particular”
e “por facer un abuso de poder
manifesto á hora de aprobarse a si
mesmo, nunha empresa na que

participa, unha factura na Xunta
de Goberno local por importe de
2.800 euros, en concepto de asis-
tencia sanitaria no FIV”.
Os socialistas esixiranlle ao al-
calde Gerardo Criado, como xa
anunciaron publicamente, o cese
inmediato dos edís despois de
facer público que incumpren a le-
xislación sobre incompatibilidade
tras aprobar facturas e actuacións
públicas para empresas privadas
nas que participan. Desde o grupo
socialista solicitan que ambos
aclaren se respaldan estas prácti-
cas.

Besteiro comeza a recollida de

avais 

O aspirante á secretaría xeral do
PSdeG José Ramón Gómez Bes-
teiro reuniuse o venres 21 de xuño
en Vilalba coa militancia da co-

marca da Terra Chá para presentar
o seu proxecto de partido e falar
de solucións de futuro para Gali-
cia.
Besteiro comeza a recollida de
avais, ata o 2 de agosto, para “ato-
par na militancia o meu equipo”;
xa que debe acadar 1.125 apoios
asinados antes do 2 de agosto para
ser candidato oficial á Secretaría
Xeral.
Co fin de facilitar o acceso ao seu
proxecto e o envío de apoios a tra-
vés da Internet abre o blog go-
mezbesteiro.com e pon a
disposición da militancia o ende-
rezo electrónico apoio@gomez-
besteiro.com. 
Gómez Besteiro pide “a confianza
e apoio para ser candidato oficial
á Secretaría Xeral do PSdeG cun
novo proxecto compartido, inte-
grador, galego e de esquerdas”.

O grupo municipal do BNG de
Vilalba presenta dúas mocións
para o seu debate en Pleno relati-
vas á revisión á baixa das tarifas
do uso do parque acuático da Ma-
dalena e á organización das festas
patronais de San Ramón e Santa
María.
Os nacionalistas vilalbeses pro-
poñen revisar á baixa as tarifas do
parque acuático para a vindeira
campaña, cun prezo base máis
económico e con bonos máis
acordes ás circunstancias econó-
micas actuais; xa que “o parque
acuático de Vilalba foi centro de
ocio do verán vilalbés e por ex-
tensión da comarca dende a súa
entrada en funcionamento”.
Aínda así, os nacionalistas apre-
cian que “nos últimos anos vese
detectando un preocupante des-
censo de usuarios, e se ben no pa-
sado ano podería explicarse isto
polas malas condicións climato-
lóxicas, este ano o parque acuá-
tico tampouco acada as entradas
de hai varios anos”. Por iso enten-
den que “a explicación é ben sin-
xela: o alto prezo da entrada. Non
semella xusto que precisamente
ocupando tantos metros de es-
pazo público, entrar a gozar do
parque supoña o desembolso de 5
euros, 3'5 no mellor dos casos

mercando un bono de 10 entra-
das”.
Os nacionalistas demandan tamén
que a concellería de Cultura
asuma a organización das Festas
de San Ramón e Santa María e
que, para tal fin, creen un equipo
de traballo que comece co tempo
necesario a preparación dos fes-
texos  patronais. Así mesmo, pro-
poñen que prime no programa o
carácter galego das distintas ac-
tuacións e que vele pola calidade
das actuacións e penalice ou vete
calquera grupo ou orquestra que
de xeito intencionado ou non,
poda insultar ou molestar a cal-
quera colectivo de cidadáns.
Dende o BNG lamentan que cada
ano os festexos estean pendentes
da constitución dunha comisión
que “con gran esforzo e restando
tempo dos seus respectivos que-
faceres, sacan adiante un pro-
grama importante”. Por iso, o
BNG de Vilalba está convencido
de que “un concello da entidade
de Vilalba debe responsabilizarse
directamente do programa das
súas festas que son, ou deberían
ser, referencia na comarca”. Nese
sentido, “o FIV constitúe un
exemplo das posibilidades de
sacar adiante un evento de orga-
nización municipal”.

Vilalba podería acoller un viveiro de empresas

Agustín Baamonde, reelixido presidente do PP en Vilalba

Constituída a agrupación local de
Xuventudes Socialistas

Os socialistas de Vilalba preguntarán a Baamonde se
respalda os “intereses privados” dos concelleiros
O aspirante á secretaría xeral do PSdeG presentou o seu proxecto en Vilalba

O BNG vilalbés demanda a baixada dos
prezos do parque acuático e a organización
municipal das festas patronais

O comité local do PP co presidente e o secretario provinciais.

Lazare, Jorquera, Mouriño e Fernández Cuba durante unha ponencia.

A agrupación local con representantes de XSG e dos socialistas vilalbeses.
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Por petición popular, A Pastoriza
acollerá por quinto ano consecu-
tivo a Festa do Requeixo e o Con-
curso de Habilidades con Tractor.
Será o último domingo de xullo na
Área Recreativa situada nas inme-
diacións do circuíto onde se ins-
tale unha carpa para a degustación
dun produto lácteo, base da eco-
nomía municipal.
O propio domingo 28 de xullo o
circuíto será o escenario do quinto
Concurso de Habilidades con
Tractor que nun comezo naceu
desvinculado na Festa do Re-
queixo, ata que se uniron para a
súa celebración no segundo ano.
Dende entón, chegan da man ás
axendas do verán chairego. Así,
reunen nunha xornada diferentes
vertentes da base agraria deste
municipio chairego, unha unión
que “reforza os dous eventos e o
seu poder de convocatoria”,
egundo recoñece Antonio Solór-
zano, director xerente de PTC Es-
cuela, escola organizadora do
Concurso de Habilidades con
Tractor.
Por unha banda, e como salienta
Elva Carrera, tenente de alcalde
da Pastoriza, “a Festa do Re-
queixo xurdiu da idea de dedicar
un día ao leite, neste caso transfor-
mado; xa que somos o primeiro
concello produtor a nivel de Es-
tado”. O menú degustación desta
xornada contará, tamén, con carne
da zona e pan e viño que se ven-
derá por un prezo de 8 euros a ra-
ción. A organización, a cargo da

área de Cultura do Concello en
colaboración coa asociación de
empresarios, terá preparadas para
a festa 500 racións; xa que “este
ano chamou moita xente intere-
sándose pola súa celebración”
polo que agardan superar a media
de 400 racións servidas outros
anos.
Precisamente, entre os interesados
en participar neste evento ató-
panse artesáns e vendedores de
produtos da terra de diferentes
puntos de Galicia, entre os que se
atopa a queixería local Ánxel, que
encherán o recinto de postos de
venda para completar a oferta fes-
tiva fóra do circuíto.
Se falamos das actividades a des-
envolver nas súas instalacións,
destaca a capacidade de convoca-
toria do sorteo de copilotaxe con
Javier Grille ao que se presentan
afeccionados ao motor de diferen-
tes partes da provincia, coma A
Fonsagrada, por exemplo. E como
non podía ser doutro xeito, os que
se acheguen á Pastoriza nesta xor-
nada dominical tamén poderán
presenciar unha exhibición de pi-
lotaxe da man de Sergio Vallejo,
outro dos atractivos da celebra-
ción do Concurso de Habilidades
con Tractor organizado por PTC
Escuela en colaboración co Con-
cello e Talleres As Granxas, que
“se encargan das demostracións
previas das probas do concurso e
de xestionar con Case a cesión dos
tractores para a súa execución”,
recordan Carrera e Solórzano.

Ademais de agradecer a
colaboración aos talleres,
a tenente de alcalde pas-
toricense agradece tamén
aos rapaces do concello a
súa implicación, xa que
“traballan para sacar
adiante esta festa sen per-
tencer á asociación de
empresarios”. Así
mesmo, ten palabras de
agradecemento para PTC
Escuela, coa que colabo-
ran en numerosas activi-
dades, destacandoa como
a “mellor escola de pilo-
taxe de España” que “se
preocupou por buscar
unha idea que abrise o
circuíto á xente do con-
cello”. Así, a pesar de
que os tractores non son
a súa especialidade; pero ampara-
dos na base rural da Pastoriza,
buscaron “unha actividade que lle
dera outros usos ao circuíto”, ex-
plica Solórzano.
Holanda é un dos países dos que
primeiro tiveron coñecemento na
organización deste tipo de certa-
mes. Posteriormente, dende PTC
viaxaron a outros lugares de Es-
paña para coñecer máis de preto
as probas que se realizaban enriba
dos tractores. Enganche e desen-
ganche, zig-zag con apeiro, pin-
char globos co pincho ou meter un
balón nunha portería despois de
realizar un circuíto con el enriba
dunha bandexa son algunhas das
probas de habilidade que recolle

este concurso que “non se basea
na velocidade”, puntualiza Solór-
zano. Deste xeito, explica que o
sistema de puntuación está pen-
sado para que os participantes de-
mostren as súas habilidades fronte
á rapidez na execución. É dicir, os
participantes van sumando bonos
e acumulando penalizacións,
sendo maiores as penalizacións
que os bonos. Ademais, as probas
contan cun tempo estándar, que
conta con penalizacións e bonifi-
cacións no caso de que os concur-
santes empreguen máis ou menos
tempo do establecido cunha rela-
ción dun punto por fraccións de
10 segundos que se irán sumando
ou restando aos 100 puntos ini-
ciais cos que parte cada concur-

sante na mañá do domingo. Aque-
les cunha puntuación máis ele-
vada pasarán á final que se
disputará pola tarde. 
Os participantes, que deben ter a
idade necesaria para conducir un
tractor, 16 anos,  loitarán por
algún dos tres premios: 400, 300
e 200 euros establecidos para o
primeiro, segundo e terceiro clasi-
ficado do concurso onde se esta-
blece un tempo límite para cada
proba, para “evitar aburrir ao pú-
blico”. Solórzano recorda a gran
rivalidade entre os 25 ou 30 parti-
cipantes das pasadas edicións, nas
que sempre gañaron concursante
diferentes a non ser nas últimas
dúas edicións que foi Diego Rico
o que se fixo co primeiro premio.

A Pastoriza rende homenaxe ao agro coa celebración da Festa do Requeixo e o
Concurso de Habilidades con Tractor que chegan á quinta edición neste ano

Muimenta presenta oito novas tapas a concurso no
que reparte 600 euros entre os clientes

O Concello da Pastoriza acomete
obras de mellora no campo do
Acibreiro e na piscina municipal

Oito establecementos hostaleiros
da localidade de Muimenta parti-
ciparán na sétima edición do
Concurso de Tapas que organiza
a Asociación de Empresarios de
Muimenta en colaboración coa
Deputación de Lugo.
Esta sétima edición celebrarase
entre os vindeiros martes 13 e o
domingo 18 de agosto, en horario
de 19:30 ata ás 23:30 horas, nos
oito establecementos que optarán
á mellor tapa do concurso conce-
dida pola votación dun xurado
profesional conformado polos
responsables dos propios estable-
cementos participantes que visi-
tarán aos locais sen previo aviso.
Tamén haberá outro premio ou-
torgado por votación popular
entre os clientes que se acheguen
ao bar Alvariño, Asador O Ca-
buxo, O Abuelo, O Neira, O La-
tino,  O Tino, o restaurante Anllo
e a Taberna do Cruña nos seis
días que dura o concurso; sen que
ambos recaian no mesmo estable-
cemento.

A organiza-
ción, pen-
sando na
segur idade
viaria, achega
durante os
días do con-
curso un au-
tobús da
empresa Da-
rriba que per-
correrá cada
media hora a
ruta para evitar o uso do vehículo
particular. Ademais, como novi-
dade, este ano todos os locais dis-
porán dos mesmos viños
patrocinados por Distribuciones
ACR de Muimenta e Estrella Ga-
licia: o albariño Terramaior, o
mencia Ponte de Boga e o rioja
Castresans.

Premios
O prezo da tapa mantense ao
igual que na edición anterior, en
1,50 euros, que será único para
todos os locais. Así, o público

participantes op-
tará a premios por
un valor total de
600 euros. Os
votos individuais
entrarán no sorteo
de tres vales por
valor de 100 euros
cada un a consu-
mir nos negocios
socios do colec-
tivo empresarial
de Muimenta.

Pola súa banda, entre os roscos
completos selados na totalidade
dos establecementos participantes
sortearase un premio en metálico
de 300 euros.

Últimas edicións
Nos sete días que durou o con-
curso celebrado no verán de 2011
e 2012, foron vendidas máis de
4.000 tapas entre todos os esta-
blecementos participantes. A úl-
tima edición, celebrada en
decembro de 2012, vendeu preto
de 2.900 tapas en catro días.

A Área que dirixe a nacionalista
Elva Carrera ven de rematar as
obras de mellora do acondiciona-
mento do terreo de xogo do
Campo de Fútbol do Acibreiro
que se realizaron aproveitando o
descanso ligueiro. Así, despois de
renovalo céspede  estas instala-
cións municipais estarán listas

para ser empregadas de novo. 
Trátase dunhas actuacións de-
mandadas debido á alta concen-
tración de musgo entre a herba
que anteriormente se tentara eli-
minar con produtos químicos. 
Outra das obras rematadas recen-
temente foron as do aparcamento
da piscina municipal.

A piscina municipal da Pastoriza xa conta con prazas de aparcamento sinaladas.

Diego Rico repetiu o primeiro premio nas últimas dúas edicións do concurso. 

A Taberna do Cruña repetiu o premio
outorgado polo público na sexta edición.
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O 
�
e�ponsable local do BNG de

Guitiriz, Afonso Losada, ven de

recibir unha comunicación da

Subdelegación do Goberno en

Lugo pola que lle aplican unha

multa de 1.500 euros como su-

posto organizador das protestas

contra a decisión do Goberno

Municipal de Guitiriz de abrir ao

tráfico a peonil rúa do Mercado.

A esta cantidade súmanse outros

de 200 ou 250 euros aos cida-

dáns que participaron nas mes-

mas acadando no seu conxunto

a cifra de 4.000 euros. O nacio-

nalista considera “desproporcio-

nadas, fóra de lugar e que

buscan criminalizar unhas pro-

testas que en todo momento

foron pacíficas e que só preten-

dían denunciar a actitude do Go-

berno Municipal de comezar as

obras de apertura ao tráfico da

peonil Rúa do Mercado sen pre-

vio aviso, por sorpresa e incum-

prindo a lei, como puxo de

manifesto o Xulgado do Conten-

cioso de Lugo que ordenou pa-

ralizar as obras a petición da

Deputación de Lugo, dando así

a razón aos veciños e veciñas

nas súas demandas”.

Ademais, engade que “a imposi-

ción de sancións aos veciños e

veciñas que participaron destas

mobilizacións res-

ponden a un ánimo

vingativo por parte

da alcaldía de Guiti-

riz, que viu truncados

os seus plans pola

mobilización social e

a transcendencia do

asunto”.

O seu chamamento a

asinar unha petición

dirixida á Subdelega-

ción do Goberno de

Lugo pola que solici-

tan o arquivo das

multas que suman

preto de 4.000 euros

a veciños e veciñas

de Guitiriz logrou

reunir 700 firmas que

foron presentadas xunto ás ale-

gacións na Subdelegación do

Goberno o mércores 10 de xullo.

C���entración en Lugo co

apoio do BNG e PSdeG

Así mesmo, representantes pro-

vinciais e locais do PSdeG-

PSOE e do BNG participaron

nunha concentración diante da

sede da Subdelegación coa

mesma finalidade. 

A Deputada provincial pola

Terra Chá Regina Polín manifes-

tou o apoio dos socialistas aos

guitiricenses que “foron inxusta-

mente sancionados por expresar

a súa opinión ante a aberración

que estaba facendo o alcalde:

abrir ao tráfico unha rúa que foi

proxectada para ser peonil e para

darlle o caracter de vila a Guiti-

riz”. Por iso, engadiu, “apelo ao

sentido común e espero que a

Subdelegación do Goberno teña

a cordura de retirar as sancións

porque o contrario non encaixa

para nada nun sistema democrá-

tico”.

Os socialistas cren que as san-

cións aos veciños supoñen “un

atentado contra os dereitos fun-

damentais, recollidos na Consti-

tución, de liberdade de

expresión, reunión e manifesta-

ción”. O mellor exemplo, sina-

lan, de que non se produciu

ningún feito constitutivo de de-

licto é que ningún axente da lei

lles comunicou nese momento

ós alí presentes que estaban al-

terando a orde pública, nin foron

identificados, nin se lles ordeou

que disolvesen a concentración,

nin tampou se lles informou de

que ían ser denunciados por

tales feitos.  

Polín recorda que o alcalde in-

cumpre a orde do xuíz

Por outra banda, Regina Polín

criticou que, pasado un mes e

medio dende que o xulgado

Contencioso Administrativo de

Lugo, acollendo a solicitude da

Deputación, lle ordease ao Con-

cello guitiricense a reposición

dos elementos arquitectónicos

que retirou da rúa do Mercado

para reabrila ao tráfico, o rexe-

dor local, Xosé María Teixido,

siga “incumprindo o mandato

xudicial, pois dalí faltan, polo

menos, un banco, dúas xardinei-

ras de cantería e unha papele-

ría”. O Contencioso decretou

igualmente como medida caute-

lar, e tamén por petición do or-

ganismo provincial, a

paralización das obras iniciadas

pola entidade local.

Finalmente, Polín concluíu di-

cindo que “rreo que o problema

máis grande non é xa a rúa en sí,

que sexa peatonal ou o deixe de

ser; senón a brecha que abriu

entre os veciños de Guitiriz. Es-

tase creando una ambiente total-

mente negativo que o vecindario

non merece”, asegurou.

A colaboración das administra-

cións coa Comunidade de Mon-

tes Veciñais de Santo Estevo de

Parga fai posible que a Feira de

Cantería, Callos e Artesanía de

Parga alcanzara a décimo novena

edición que se celebrou o vin-

deiro domingo 21 de xullo nos

máis de 40.000 metros cadrados

de extensión con sombras da Car-

balleira de Parga.

Como cada ano, a cita incluíu as

exhibicións de técnicas de traba-

llo de canteiros que realizaron

pezas escultóricas a partir dun

bloque de granito silvestre de 40

por 20 cm. Dende primeira hora

da mañá tamén se puideron ver

os traballos de 45 artesáns de

toda a provincia – coma a asocia-

ción de Mulleres San Bartolomeu

de Insua que achegou unha de-

mostración do tear-, ou as expo-

sicións de coches clásicos, unha

colección de 9 traxes rexionais

con diferentes deseños, cedida

polo CENTRAD, ou unha mostra

de pezas de artesanía de toda a

provincia de Lugo, cedidas

tamén polo Centro de Artesanía e

Deseño que quixo aportar á cita

dúas demostracións en vivo:

Marcos Ladra, co tallado de ma-

deira, e Cecilia

Carballo, cun tear. 

SOGAMA impar-

tiu un obradoiro

infantil de reci-

claxe pola tarde,

cando se celebrou

tamén unha proba

de G0-G1 de Agi-

lity, organizada

pola asociación

canina Esmorga e

a Federación Ga-

lega de Agility.

Os callos foron os protagonistas

do xantar desta cita que segundo

a deputada de Artesanía e Deseño

da Deputación, a guitiricense Re-

gina Polín, “debería ser declarado

de interese turístico en Galicia,

xa que o requirimento principal é

a da súa celebración continuada

durante dez anos como mínimo”,

e xa conta 19 edicións.

O presidente da Asociación de

Voluntarios de Protección Civil

do concello de Guitiriz, Antonio

Pérez, presentou no Concello un

escrito de alegacións á implanta-

ción do GES da Terra Cha en re-

lación ás bases de selección de

persoal laboral temporal.

O presidente da Asociación de

Voluntarios de Protección Civil

do concello de Guitiriz manifesta

que “as bases aprobadas por De-

creto no Concello de Guitiriz non

concordan coas fixadas no con-

venio asinado entre Xunta, De-

putacións e ás que en sesión

plenaria se adheriu”.

Pérez advirte que as bases da

convocatoria recollidas no De-

creto 17/06/2013 do Concello de

Guitiriz non se adaptan ás que

contén o Convenio de colabora-

ción subscrito entre a Xunta, a

FEGAMP e as Deputacións pro-

vinciais en materia de emerxen-

cias e prevención e defensa

contra incendios forestais.

Nese senso, Pérez cita no seu es-

crito, do que tamén remitiu copia

á Deputación Provincial de Lugo

e a Vicepresidencia da Xunta de

Galicia como Administracións

asinantes do Convenio, cláusulas

que establecen os requisitos dos

aspirantes.

Pérez apunta que se da nestas

bases “unha clara discriminación

nos méritos profesionais que non

observo en ningunha das publi-

cadas na provincia de Lugo”.

“Non se valora a preparación que

se lles presupón aos Voluntarios

das Agrupacións de Protección

Civil que para formar parte das

mesmas teñen que ter superados

como mínimo o Curso Básico e

a maioría posúe: incendios, acci-

dentes en estrada, búsqueda de

persoas desaparecidas, etc.

Tamén se priman os servizos

prestados no GRUMIR (con re-

muneración económica) sobre os

servizos prestados de forma vo-

luntaria e altruísta, aportando o

seu tempo en beneficio da comu-

nidade”, apunta.

Ademais, as bases “non se co-

rresponden coas que figuran no

Convenio ao que o Concello de

Guitiriz se adheriu; polo que esta

vulneración podería ocasionar a

perda da contía económica que

as outras administración asinan-

tes do Convenio aportan”, re-

corda o presidente do colectivo

de voluntarios de Guitiriz.

Comisión de Seguimento do

GES

Así, a Deputación recolleu estas

“irregularidades” e propiciou a

convocatoria da Comisión de Se-

guimento dos GES, da que for-

man parte Xunta, Deputacións e

Fegamp que se reuniu o martes 9

de xullo para estudar supostas in-

cidencias na posta en marcha de

tres grupos. 

Nese senso, a delegada territorial

da Xunta, Raquel Arias, afima

que, “por abrumadora maioría

dos seus membros, 15 dos 16 que

a integran, estimou que o proce-

demento que segue o concellos

de Guitiriz é correcto”. 

Así mesmo, o rexedor local,

Xosé María Teixido, manifestou

que as bases aprobadas polo con-

cello chairego cumpren a norma-

tiva vixente en materia de

selección do persoal e confeccio-

náronse polos servizos munici-

pais en colaboración coa

FEGAMP, organismo encargado

da coordinación do proceso en

tódolos concellos sede dos GES.

Teixido tamén lembrou que as

bases aprobadas por cada conce-

llo sede de Galicia, no exercicio

da súa autonomía local, non

teñen por qué coincidir en todo

co modelo do convenio e proba

diso está en que algúns concellos

da provincia de Lugo estimaron

oportuno facer dúas probas en

vez das tres do modelo e nembar-

gantes outros regularon unha

taxa aos aspirantes.

Reclaman diante da Subdelegación do Goberno en Lugo a retirada de multas aos veciños
que participaron nunha protesta contra a apertura ao tráfico da rúa do Mercado 

A Feira de Cantería, Callos e Artesanía
de Parga debería ser declarada de
interese turístico en Galicia

Unha denuncia de Protección Civil de Guitiriz propiciou
a convocatoria da Comisión de Seguimento do GES

Representantes do BNG e do PSdeG manifestaron o seu apoio aos guitiricenses multados.

Esta feira celebrada en Parga contou con numerosas

exposicións.
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O Festival de Pardiñas renóvase ao tempo que homenaxea aos instrumentos
tradicionais

“Sorpréndenos que a nosa música chegue a todo tipo de público”
Os Minhotos

A música tradicional volve ocupar
o centro do Festival de Pardiñas
que celebra neste 2013 a súa trixé-
simo cuarta edición e a vixésima da
Mostra de Instrumentos de Música
Tradicional que cada ano achegou
ao recinto do festival a Asociación
de Gaiteiros Galegos, recente-
mente nomeada “Chairega de
Honra” polos seus vinte e cinco
anos de existencia. 
Co programa xa pechado, o coor-
dinador de Xermolos, Alfonso
Blanco, e o secretario da Asocia-
ción de Gaiteiros Galegos, Xaneco
Tubío; presentaron o XXXIV Fes-
tival de Pardiñas nas instalacións
da Tradescola, en Lugo o martes 23
de xullo. 
As súas actividades arrincarán o
venres 2 de agosto na Casa Haba-
nera cun taller de batukada a cargo
do Bloquinho de Xermolos e o
posterior festival de vídeos musi-
cais presentados polos seus direc-
tores. Posteriormente, trasladarase
a batukada ata o Campo da Feira
da man dos alumnos do taller como
preludio da representación teatral
de “Menciñeiros” de Volta e Dálle
co música de Mini e Mero a partir
das nove e media da noite.

Dálle ó Cante Pardiñas 2013

Xa o sábado 3 de agosto, a partir
das doce e media do mediodía, e
ata as tres da tarde, celebrarase o
primeiro Concurso de Cantos de
Taberna “Dálle ó Cante Pardiñas
2013”, unha iniciativa dos estable-
cementos hostaleiros e a asociación
Xermolos, co obxectivo de abrir a
toda a vila esta festividade. Así, os
participantes divididos en grupos
dun máximo de 10 persoas achega-
ranse aos 15 establecementos do
concurso guiados por unha persoa
da organización, e que previamente
os recibirá no Campo da Feira ás
once e media da mañá, para axili-
zar a súa celebración e evitar as
concentracións nunha única ta-
berna. Cada taberneiro será o en-
cargado de puntuar do 1 ao 10 as
actuacións cun repertorio preferi-
blemente tradicional. Os interesa-
dos en participar poden inscribirse
de balde ata o 1 de agosto no telé-
fono 608 58 90 12 ou a través do
enderezo electrónico xermoloscan-
tes@yahoo.es.
Os participantes que acaden maior
puntuación obterá como primeiro
premio 400 euros en metálico e

unha cea no chigre de Xermolos do
festival. O segundo conta con 200
euros de premio e un lote de libros,
publicacións de Xermolos e recor-
dos do Festival de Pardiñas, igual
que o gañador e o terceiro clasifi-
cado. A entrega de premios farase
no escenario da Mostra de Instru-
mentos de Música Tradicional do
Festival de Pardiñas o sábado pola
tarde, despois do pregón.
E como Pardiñas tamén é gastro-
nomía, como parte da nosa cultura,
este ano ponse en marcha unha
nova actividade: os bares do muni-
cipio servirán como tapa o “bolo
pardiñeiro”, xamón cocido á feira
en boliño de pan da casa por tan só
1,50 euros.

Mostras

Ás catro da tarde abriranse as ex-
posicións de pintura, escultura, fo-
tografía, cerámica e de ferramentas
antigas de carpintería ou a xa tradi-
cional mostra de artesanía con 60
stands de especial referencia á
Terra Chá. Así mesmo, abrirase a
Mostra do XXXIV Certame de
Debuxo Infantil con debuxos de
máis de 70 colexios. As poesías e
os contos premiados poden lerse na

Revista que Xermolos presenta
neste día. 
E nesta edición celebrarase a XX
Mostra de Artesáns de Instrumen-
tos de Música Tradicional que du-
plicará a súa extensión baixo a
organización da Asociación de
Gaiteiros Galegos. Despois do seu
pregón, farase entrega dos premios
dos Cantos de Taberna e do
XXXIV Maratón de Guitiriz para
deixar paso aos obradoiros de re-
gueifas e danza tradicional. 
Bloquinho de Xermolos abrirá as
actuacións do propio festival que se
sucederán ata ven entrada a madru-
gada da man de Coanhadeira, Har-
monica Creams, Tara e Dios ke te
crew.

Domingo literario

Na xornada dominical abrirase ao
público a Feira de Libros de Xer-
molos a partir das once da mañá
onde se presentará o nº 57 da Re-
vista Xermolos. E, ademais da re-
apertura das exposicións de
Pardiñas, durante a mañá desenvol-
verase un obradoiro de percusión
brasileiro e outro de baile tradicio-
nal que se repetirán pola tarde; e
tamén unha homenaxe a Xosé Sei-

vane, primeiro pregoeiro da mostra
de artesanía. Á unha e media a
coral Xermolos ofrecerá un con-
certo na igrexa de Santo Domingo.
Xa pola tarde, a fanfarria Taquikar-
dia amenizará as merendas e Peter
Punk ofrecerá unha actuación diri-
xida aos máis pequenos.
O escritor Xosé Vázquez Pintor
será o pregoeiro do Festival de Par-
diñas deste ano que ofrecerá as
súas verbas aos presentes para dei-
xar paso á entrega de premios do
XXXIV Certame Terra Chá de Li-
teratura e Debuxo Infantil e á pre-
sentación dos libros deste festival:
Tedempo e Lusofonía, de Xosé
Lois García; Poesía de Fiz Vergara
de Yago Rodríguez; Guieiro, Ave-
lino Pousa Antelo, patriarca do
Festival de Pardiñas.
Antes do inicio dos concertos ofi-
ciais no palco principal, os músicos
espontáneos volverán ter unha
oportunidade entre as sete e media
da tarde e as nove e media do
serán. Despois serán Os Minhotos,
Susana Seivane, Skarallaos e Mr.
Fishman a.ka.a Dr. Think & Mike
Rolling os encargados de poñer fin
as actividades desta edición de Par-
diñas.

Un dos grupos de música tradicio-
nal lucenses que participan no Fes-
tival de Pardiñas son Os Miñotos,
ou como eles mesmos se definen,
o resultado do aprecio de cinco mú-
sicos galegos pola música do seu
País,  sen aditivos tanto na
forma coma no fondo.

Foi o pasado mes de febreiro

cando o grupo lucense Os Mi-

ñotos presentaba o seu disco

debú baixo a denominación

“Pinga D’auga”.  A que debe

o seu título?

A Pinga D´Auga é a nosa apor-
tación ao inmenso e rico con-
xunto de cauces, encoros e
mares que conforman a nosa
música. A música está infiltrada
por todo o país igual que a auga,
con distintos xeitos de expresión e
coas súas presenzas e ausencias,
mais sempre está aí. Seguindo este
pensamento aproveitamos a sen-
tenza final dun poema do Manuel
María, recollido no libro Cando o
mar foi polo río, que di: “Un non
pode ser máis que miñoto. Pinga de
auga”.

Dende aquela, o grupo non dei-

xou de tocar en diversos puntos

da xeografía galega. Como está

sendo a aceptación deste traba-

llo?

Estamos moi satisfeitos coa aco-
llida que tivemos alí onde presen-
tamos o noso traballo e coa

resposta da xente. Sorprendeunos
moito que a nosa música chegue a
todo tipo de público: dende os máis
cativos á xente máis veterana.
Tamén foi sorprendente o gran se-
guimento, que temos, do público a

través das redes sociais.

Que é o que recolle este traballo

discográfico? 

Son 12 temas tradicionais e de
autor nos que exploramos as posi-
bilidades harmónicas e tímbricas
que proporcionan os instrumentos
que utilizamos. Tratamos de darlle
frescura cunha variedade de ritmos
que invitan a voltar a escoitar o
disco unha e outra vez.. Tamén é de
xustiza destacar as fotografías coas
que nos agasallou Vicente Ansola,
un cántabro namorado de Galiza
que, sen esaxerar, é un dos mellores
fotógrafos do mundo.

Os cinco integrantes contan con

dilatada experiencia no eido da

música tradicional; pero, como

xorden Os Miñotos?

Foi a necesidade de expresar o
noso xeito de facer música. Un des-
exo común, unha conversa, os pri-

meiros ensaios... agora este
primeiro disco e os que veñan. A
respecto do nome o culpable foi o
falecido Manuel María co que
coincidimos e varias festas en Ou-
teiro de Rei e sempre nos dicía,
cando nos escoitaba tocar, “se
algún día tedes un grupo tedes que
chamarvos Os Minhotos”.

Que pezas soarán en Pardiñas?

Recuperarase algún tema á lis-

taxe dos doce temas que recolle

‘Pinga D’auga’?

Tocaremos, evidentemente, os
temas do disco e incluiremos algún
tema novo que forma parte do pró-
ximo proxecto discográfico. Tamén
interpretaremos algúns temas que,

algúns de nos, tocábamos noutra
formación que se chamaba Calda-
loba.

Este será o primeiro ano que

participedes no Festival de Par-

diñas. E estaremos
coma na casa por
que a nosa vincula-
ción co festival e con
Xermolos é impor-
tante e continuada
dende hai moitos
anos.

E que credes que

aportarán Os Min-

hotos a esta edi-

ción?

É evidente: Unha
Pinga D´Auga. 

Este ano celébrase ademais a vi-

xésima edición da Mostra de Ins-

trumentos e o preludio dos 25

anos da Asociación de Gaiteiros

Galegos. Con respecto ao pri-

meiro, que valor engadido credes

que achega ao Festival?

É unha mostra única que converte
a Pardiñas en punto de encontro
anual de músicos e artesáns. Esta
mostra é o referente e arrastra moita
música, moita festa e moito coñe-
cemento ata o festival. Falas con
calquera é dis aquelo de “xa nos
vemos en Pardiñas”.

Alberte, Bruno, Paula, Vítor e

Xaneco son algúns dos músicos

que contribúen á posta en valor

da música tradicional galega de-

dicándose a este entorno, ade-

mais, de forma profesional. Qué

valoración vos merece o traballo

da Asociación de Gaiteiros Gale-

gos nestes primeiros 25 anos de

vida?

A AGG é necesaria para a música
e para a cultura do país. Ademais
de ser un nexo de unión perma-
nente e de apoiar todas aquelas ini-
ciativas que defenden a nosa
música e a nosa cultura a AGG
puxo en marcha proxectos puntei-
ros, a nivel estatal e europeo, no
que se refire a música tradicional
como A mostra de Pardiñas, a Tra-
descola en Lugo, o memorial Ri-
cardo Portela en Pontevedra ou a
Casa da Gaita en Cotobade.

Como definiriades a posición ac-

tual da música tradicional?

Queda algo por facer a este res-

pecto?

A música tradicional en Galiza ten
boa saúde. Hai moitísimos grupos,
grandes músicos, á xente gústalle e
é moi ben valorada. Falta que se
normalice. Compre a súa presenza
nos medios de comunicación e na
sociedade dun xeito acorde con esa
realidade. Á música tradicional pá-
salle algo parecido ao idioma, sem-
pre tes a impresión de que hai
alguén tratando de ocultala ou me-
nosprezala.

guitiriz pardiñas

Os Minhotos durante un concerto.
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“Ser músico facilita a construción de instrumentos, xa que permite apreciar
os matices que o son de cada un deles pode dar”

Xaneco Tubío, luthier

Un das citas ineludibles do verán
chairego é o festival de Pardiñas
que este ano se celebrará o 3 e o
4 de agosto. Nese contexto, e
dende fai 20 anos, a Asociación
de Gaiteiros Galegos organiza a
Mostra de Instrumentos de Mú-
sica Tradicional onde se sorteará
algún destes instrumentos. Un dos
artesáns que participa nesta expo-
sición é Xaneco Tubío, chairego
ademais. Precisamente na súa lo-
calidade, Outeiro de Rei, posúe
un obradoiro de instrumentos tra-
dicionais, que traballa na fabrica-
ción de novos modelos, e de onde
levará algúns para a exposición
que se poderá visitar durante o
Festival de Pardiñas. 

O traballo dun artesán require
de horas de dedicación a cada
peza que constrúe. Cal é o se-
gredo da construción dun ins-
trumento de música tradicional
galego?
Eu non son amigo de  defender a
tese dos segredos na construción
dun instrumento, mais ben a cues-
tión está en moita constancia, co-
ñecer o funcionamento do
instrumento en cuestión, e dos
materiais que vas a empregar para
facelo, e saber de antemán como
queres que soe para realizalo.
Despois é evidente que precisas
de coñecementos e técnicas que
che permitan levar adiante a cons-
trución dun instrumento musical.

É imprescindible ser músico
para desenvolver axeitada-
mente este traballo?
Baixo o meu punto de vista,
axuda moito o ser músico, aínda
que non sexas un grande intér-
prete, si facilita as cousas que sai-
bas apreciar todos os matices que
o son dun instrumento pode dar.

Como te achegaches á constru-
ción dos instrumentos? E canto
tempo levas facendo este traba-
llo?
Foi de xeito autodidacta e case
podemos dicir casual, pois come-
cei facendo un tambor para tocar
eu, que logo algunha xente me so-
licitou se lle facía algún igual,
cousa que me foi envolvendo ata
que decidín dedicarme de xeito
profesional a esta actividade. No
ano 1990 fixen o primeiro tambor.

A especialidade de Xaneco
Tubío son os instrumentos de
percusión, coma os tamborís e
as pandeiretas, e as zanfonas.
Cales son os materias que se
empregan na súa construción?
Para facer a percusión utilizo fun-
damentalmente madeiras autócto-
nas, coma por exemplo: o piñeiro,

a cerdeira, a nogueira, o freixo ou
o pradairo, ademais de pel de ca-
buxa, corda de cáñamo, coiro,
latón, follalata e tripa de porco, no
caso das zanfonas as madeiras
que emprego son: nogueira, pra-
dairo, pausanto, alcipreste, abeto,
cedro, ébano, cocobolo, buxo,
ferro ou aceiro para o eixo e a ma-
nivela, e cordas de tripa e mais de
aceiro.

As zanfonas son os instrumen-
tos que máis tempo precisan
para a súa construción; pero,
de seguro, a primeira que ela-
boraches aínda supuxo máis
tempo e esforzo debido á nece-
sidade de investigar sobre o
tema...
Efectivamente, unha zanfona son
practicamente dous meses de tra-
ballo, a miña primeira zanfona fí-
xena no período de case dous
anos, e foi grazas a co-
laboración de Xermán
Arias, no seu obradoiro
en Sarria, despois de
facer un curso de 800
horas no obradoiro da
Deputación de Lugo,
coñecín a Xermán e
fixen con el outro curso
de 200 horas, collemos
unha boa amizade e
propúxenlle facer unha
zanfona no seu obra-
doiro baixo a súa direc-
ción, el aceptou sen
reparos e así comeza-
mos a facela, e digo co-
mezamos porque
ademais de construíla
mantivemos longas
conversas arredor dos
distintos métodos cons-
trutivos e tamén das ca-
racterísticas das
zanfonas galegas  antigas que
aínda se conservan en distintas
entidades públicas e privadas de
Galiza. Despois  deseñei o meu
propio modelo de zanfona,  que
denomino cego de Carelle, este
modelo é unha creación miña a
partires do estudo dunha zanfona
de mais de douscentos anos, pro-
piedade de Xosé Domingos Fuci-
ños (Melide), e que  foi tocada
polo cego de Carelle (Sobrado
dos Monxes). A miña preocupa-
ción neste campo é construír zan-
fonas que manteñan as
características das zanfonas gale-
gas, tanto na súa morfoloxía coma
no seu son, en certa medida man-
ter ese carácter identitario que al-
gúns instrumentos collen, pola
súa popularidade e aceptación no
propio pobo, a zanfona foi un ins-
trumento que estivo a piques de
desaparecer e durante moitos
anos aínda tendo un papel moi

importante no abano dos instru-
mentos musicas asumidos como
propios, non estaba abondo popu-
larizado, hoxe en día  cada vez hai
mais xente interesada en utilizar
o instrumento, e case me atrevo a
afirmar que se o século XX foi o
século da gaita, o XXI vai ser o da
zanfona.

E, pola súa banda, os tamborís
e pandeiretas serán os instru-
mentos máis demandados... Cal
é o proceso da súa elaboración?
Pois na actualidade teño a mesma
demanda de zanfonas que de per-
cusión,  xa fai teres anos que tra-
ballamos dúas persoas no
obradoiro, o que permite para
facer unha zanfona non pare a
produción de percusión, tal como
acontecía cando traballaba eu só.
O proceso de construción é total-
mente artesanal, non industriali-

zamos os procesos, dende os
meus inicios tiven claro que ob-
xetivo era a elaboración dos ins-
trumentos tradicionais coa mesma
filosofía e bo facer dun luthier
que fai instrumentos clásicos, ba-
seando a produción  do obradoiro
na calidade e non na cantidade.
Tratando de conseguir instrumen-
tos que ademais de ser pezas úni-
cas, teñan un alto nivel de
acabados tanto no aspecto cons-
trutivo, coma no resultado acús-
tico.  

Cada instrumento elaborado
por un artesán conta coas súas
peculariedades; pero, recordas
algún encargo especial?
É difícil escoller un en concreto,
a cada paso os  homes e mulleres
que son músicos queren persona-
lizar mais os instrumentos, non
sei...., lembro un tambor que ade-
mais de incrustacións con outras

madeiras, tiven que tinguirlle as
peles de cor negro, ou unha pan-
deireta que foi un agasallo de
voda, tallada cunha cadeneta me-
dieval toda arredor, ou a reprodu-
ción dun tambor da guerra da
Independencia, e dunha caixa de
Treboada co corpo de latón...,
agora mesmo estou con outra en-
comenda especial unha zanfona
que ten a cabeza dun carneiro ta-
llada no seu cravixeiro...

Que lle recomendarías aos inte-
resados en aprender a tocar
algún destes instrumentos?
Que o collan con moita paciencia
e con moito agarimo, e sobre todo
que sexan conscientes que á hora
de aprender a tocar un instru-
mento da música tradicional están
colaborando e son unha peza
mais, no grande universo que é a
música galega.E que se preocu-

pen de coñecer as formas de tocar
e cantar antigas que as coñezan,
que as desfruten e que  as sigan
tocando para que nunca morran.

O proxecto máis próximo será
a túa participación na XX Mos-
tra de Instrumentos de Música
Tradicional, que instrumentos
se poderán atopar nela? Qué
outros artesáns participan na
mostra?
Á mostra, coma sempre, levarei
unha mostra do traballo feito du-
rante o derradeiro ano. Este ano
participan 30 obradoiros, ademais
dos obradoiros de mais sona de
Galiza, tamén hai sitio para novos
artesáns que están a comezar,
tamén vira un luthier portugués e
outro de León.

CULTURA TRADICIONAL
GALEGA
Este ano conmemóranse os 25

anos da Asociación de Gaiteiros
Galegos. Como definirías o seu
traballo de cara á difusión da
cultura tradicional galega neste
tempo?
En realidade os 25 anos da asem-
blea constituínte da AGG cúm-
prense o vindeiro ano. É difícil
resumir o traballo de tantos anos,
eu poño énfase na contribución
que fixemos para que a música
tradicional galega teña espazo
nesta sociedade  tan belixerante
coa identidade galega, conquerí-
use que miles de rapaces e rapa-
zas se acheguen á música e baile
tradicional, que cada vez está
máis presente naqueles actos so-
ciais nos que a música é impres-
cindible, festas, foliadas, seráns,
festivais, casamentos, bautismos
e mesmo nos enterramentos.

Precisamente polo seu traballo,
e tamén pola colaboración do
Festival de Pardiñas, a asocia-
ción cultural Xermolos e a ir-
mandade Manuel María veñen
de nomeala “Chairega de
Honra 2013”...
Para nós foi unha grata sorpresa,
pois é un recoñecemento teñen
moitos dos intelectuais galegos, e
nós  que somos xente do común,
que acreditamos na autoganiza-
ción do colectivo de persoas
amantes da nosa cultura musical,
é toda unha honra, pois é o reco-
ñecemento ao traballo de miles de
persoas que en todos os recun-
chos do País,  traballan día a día,
pola nosa música tradicional,as
mais das veces quedando no ano-
nimato máis absoluto.  

Recentemente, a Xunta anun-
ciaba o seu apoio da admisión a
trámite da candidatura do baile
e da música tradicionais galegos
como patrimonio cultural in-
material da humanidade a tra-
vés da súa declaración como
Ben de Interese Cultural (BIC).
Cres que será un xeito de con-
servar vivo patrimonio cultural
galego?
O Patrimonio cultural galego
temos que mantelo vivo os gale-
gos e galegas, aínda que case
sempre loitando contra vento e
mar, pensamos que é unha opor-
tunidade para o recoñecemento
internacional da fortaleza do nos
folclore que se mantén vivo e con
moita forza, ademais sería unha
grande oportunidade para que
todas as agrupacións e persoas
que traballamos neste ámbito, re-
maramos na mesma dirección e
conseguir implicar ás institucións
na elaboración nun plan de salva-
garda que garantiría a súa super-
vivencia.

Xaneco Tubío no seu taller.

guitirizmostra de instrumentos tradicionais
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Os populares lamentan que
Rábade non dispoña de brigadas
municipais contraincendios 

O BNG interésase pola situación de Alimentos Lácteos
organizando un acto público

O Presidente da Deputación tamén se manifestou ao respecto

O BNG denuncia o desinterese
do goberno municipal por abrir
posibilidades laborais a todos
os xermadenses

Sotavento estrea nova web Xermade organiza
un campamento
de verán para
maiores de 14
anos

O Partido Popular de Rábade la-
mentou, a través da súa porta-

voz, María Luísa Macía, que o

concello non dispoña este verán

dunha brigada municipal con-

traincendios “por unha decisión

do alcalde”.

Renuncia a novas contrata-

cións

A concelleira popular explicou

que Fernández Montes non

quixo asinar o convenio coa

Xunta para o despregue deste

servizo, polo que pecha a porta

á posibilidade de contratar entre

4 e 6 veciños, durante tres

meses, que poderían formar

parte desta brigada municipal. 

Os populares sinalan ademais

que todos os concellos lucenses

que o solicitaron obtiveron a bri-

gada -incluso nalgúns casos ata

dúas brigadas- polo que Rábade

tamén a conseguiría. De feito a

inmensa maioría dos municipios

lucenses, de todas as cores polí-

ticas, asinaron este convenio que

implica recibir unha axuda da

Xunta pola que a administración

autonómica asume directamente

o 75% do custe deste servizo di-

rixido á prevención e defensa

dos lumes forestais.

Falta de sensibilidade

“Ademais dunha irresponsabili-

dade, por prescindir dun servizo

moi importante en plena tempo-

rada de incendios, o alcalde

amosa moi pouca sensibilidade

polos veciños deste concello que

se atopan sen emprego e que te-

rían a oportunidade de formar

parte desta brigada e ser contra-

tados directamente polo conce-

llo, censurou María Luísa

Macía.

Extinción e prevención

As brigadas forestais son, se-

gundo explicaron os populares,

unha utilidade social relevante

xa que logo ademais de colabo-

rar nas labores de prevención e

extinción durante a campaña de

alto risco deste verán comple-

mentan outros recursos dispoñi-

bles como GES, brigadas do

distrito forestal e bombeiros.

“A idea era que estas brigadas,

cando non tiñan que destinar

tempo a apagar incendios, fixe-

ran labores de prevención nas

masas forestais do concello, mi-

nimizando o risco de grandes

lumes”.

O BNG de Lugo organizou un

acto público en Outeiro de Rei

coa finalidade de analizar a deli-

cada situación que atravesa Ali-

mentos Lácteos na súa fase

concursal. O acto público, aberto

á participación de quen o desexe,

tivo lugar no restaurante Sobor-

vila ás nove da noite do venres

28 de xuño e contou coa partici-

pación de Antonio Oca, exdirec-

tor xeral de Política

Agroalimentaria e Industrias

Agrarias, representantes do co-

mité de empresa por parte da

CIG e representantes do sindi-

cato FRUGA e do BNG.

O BNG está a seguir con aten-

ción todo o proceso que vive Ali-

mentos Lácteos posto que

considera que “é un piar funda-

mental da economía da comarca,

xa non só polo volume de empre-

gos directos que ocupa, senón

por constituír un proxecto funda-

mental para consolidar e aumen-

tar o valor do noso sector

lácteo”.

Besteiro critica a “nula impli-

cación da Xunta”

O máximo manda-

tario provincial re-

marcou que logo

da “nula implica-

ción da Xunta con

Alimentos Lác-

teos, que non foi

quen de liderar un

proxecto para

manter a que foi a

unha das empresas

máis importantes

no tecido indus-

trial e empresarial

lucense, é máis im-

portante que nunca

ter en conta a fina-

lidade social das

nosas empresas

fronte aos prezos”.

Gómez Besteiro

lembrou que en novembro do

2012 a Deputación instou ao Go-

berno galego a “implicarse de

xeito inmediato” no futuro de Ta-

blicia e Alimentos Lácteos ante a

extrema situación que afrontaban

estas entidades, aprobando unha

moción no Pleno coa que se lle

esixía á que é a principal admi-

nistración galega con competen-

cias directas no sector industrial

“respostas claras e inmediatas”

para evitar o desmantelamento

destas empresas, das que depen-

dían 2.000 familias lucenses.

O BNG de Xermade denuncia a

falta de publicidade e informa-

ción en termos de contratación de

persoal laboral no Concello.

Así, a súa voceira, María do Mar

Hermida, recorda que “o Conce-

llo de Xermade aprobou o 1 de

xullo as bases para a aprobación

da contratación dunha cuadrilla

de prevención e defensa contra

incendios composta por un xefe

de brigada (capataz forestal),

catro peóns de brigada e un peón

condutor de brigada”.

Nese sentido, apunta que “dende

o BNG levamos insistindo na

falta de información e transpa-

rencia no concello de Xermade.

Neste último pleno preguntamos

precisamente sobre este tema e

contestounos o señor alcalde di-

cindo que estaba esperando, que

algo habería”. Polo mesmo, os

nacionalistas denuncian que “uns

días despois o equipo de goberno

aproba estas bases e non se dig-

nan nin sequera a comunicárnolo

e, dende logo, tampouco realizan

unha publicidade axeitada” para

o seu coñecemento por parte dos

veciños e veciñas que puideran

estar interesados. Así, Hermida

apunta que o grupo do BNG no

municipio só ten constancia dun

pequeno anuncio publicado no

xornal La Voz de Galicia, pero

non noutros medios escritos ou

radiofónicos.

“Nestes momentos que estamos

vivindo, e mais nun concello

como Xermade, a contratación de

seis persoas é algo que lle inte-

resa a moita xente e, dende logo,

se non o sabe, non se pode ano-

tar”, explica a voceira naciona-

lista. “Queremos precisar que

esta é unha proba máis do pouco

interese que ten o goberno muni-

cipal en abrir posibilidades a todo

o mundo; xa que nega a informa-

ción ou non lle dá a suficiente pu-

blicidade”, conclúe Hermida.

O Parque Experimental Sotavento

Galicia ven de renovar a súa web,

www.sotaventogalicia.com, que

agora inclúe novos contidos baixo

un deseño diferente.

Así, destaca a súa interactividade

ofrecendo datos en tempo real e

históricos sobre a velocidade, di-

rección, frecuencia e predominan-

cia do vento; produción,

eficiencia e CO2 evitado dos ae-

roxeradores, etc. Tamén contén

comparativas entre previsións e

datos en tempo real e simuladores

persoais de consumos en ilumina-

ción, consumos ocultos, eficien-

cia de electrodomésticos, etc.

Por outra banda, Sotavento dis-

pón dunha webcam

situada a 20 metros

de altura no fuste dun

aeroxerador que per-

mite a conexión coas

instalacións do Par-

que en tempo real.

Ademais pódense ver

fotos en 360º moi es-

pectaculares dende o

alto dun aeroxerador,

o edificio de control,

a vivenda bioclimá-

tica demostrativa e distintas zonas

exteriores.

A nova web permite, así mesmo,

coñecer en detalle os proxectos

executados en relación coas ener-

xías renovables a través dunha na-

vegación sinxela e intuitiva.

Xestión de visitas ao Parque

Eólico Experimental

A través desta nova versión web

poden xestionar a visita os máis

de 20.000 visitantes que veñen a

este Parque Eólico Experimental,

ao igual que os grupos que o des-

exen. Tamén haberá a posibili-

dade de descargar a fotografía da

visita.

Xermade organiza un campa-

mento de verán gratuíto baixo o

nome de “Emotive Camps” que

se desenvolverá do 1 ao 14 de

agosto. Son 30 as prazas dispo-

ñibles para os rapaces e rapazas

de entre 14 e 20 anos.

As actividades desenvolveranse

no pavillón polideportivo de

Xermade en horario de dez da

mañá a dúas e media do medio-

día. Ademais, están previstas

dúas excursións con actividades

de multiaventura que inclúen ti-

rolina, escalada ou safari foto-

gráfico.

Os interesados poden inscribirse

no Concello de Xermade antes

do 31 de xullo. A admisión reali-

zarase por orde de inscrición,

aínda que terán prioridade os ra-

paces e rapazas do municipio.

Para máis información pódese

chamar aos teléfonos 982 501

108 ou 678 744 178.

outeiro de rei rábade

xermade

Alimentos Lácteos atópase inmersa nun proceso concursal.

Pantallazo da visita virtual.

Os populares denuncian

que Fernández Montes

pecha a porta a posibili-

dade de contratar a entre 4

e 6 veciños, durante tres

meses.
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Os alcaldes de Begonte, Guitiriz,
Outeiro de Rei, Rábade e Xer-
made asinaron o 26 de xuño, Día

Internacional contra o tráfico e

uso indebido de drogas, un con-

venio de colaboración que per-

mitirá continuar e consolidar a

prestación do Servizo de Preven-

ción de Condutas Aditivas fun-

dado por Begonte, Outeiro de

Rei e Rábade no 2008 sumando

esforzos e convidando a partici-

par na agrupación a concellos li-

mítrofes como Guitiriz e

Xermade ao fin de evitala extin-

ción do servizo.

Coa firma para o mantemento do

Servizo de Prevención de Con-

dutas Aditivas,  á que asistiron

José Ulla, José María Teixido,

José Pardo Lombao, Francisco

Xosé Fernández Montes e Tomás

Rodríguez, os devanditos conce-

llos asumen un compromiso so-

ciosanitario de carácter público

prioritario nas axendas interna-

cionais.

A problemática do consumo de

sustancias estupefacientes tór-

nase, se cadra, máis complexa se

temos en conta a permisividade

e normalización social existente

de cara ao consumo de alcohol e

tabaco como drogas legais de

inicio. Esta “normalidade” da

forma a unha lexitimación social

dos consumos que inciden direc-

tamente na promoción de valores

e condutas asociais vinculadas a

unha realidade nada desexable:

as idades de inicio no consumo

de drogas son cada vez máis

temperás, a percepción de risco

fronte o seu consumo é cada vez

menor e a de dispoñibilidade de

drogas legais (tabaco e alcohol

en menores) e ilegais aumenta. 

Coa prevención de condutas de

risco como prioridade, o Servizo

de Prevención busca establecer a

través dunha práctica interdisci-

plinar un traballo integral que

abarque tódalas esferas da reali-

dade local dos cinco concellos

orientado a promover factores de

protección e a diminuír a pre-

senza de factores de risco vincu-

lados á  aparición de condutas

asociais . Tanto os niveis de pre-

vención como os ámbitos nos

que o Servizo de Prevención des-

envolve a súa labor tentan abar-

car a realidade local e cidadá

destinataria da acción socioedu-

cativa nos ámbitos educativo, fa-

miliar, laboral, xuvenil e

comunitario.

Obradoiro de cine e habilida-

des sociais en Xermade

O Servizo de Prevención inicia a

súa andaina no Concello de Xer-

made cunha actividade de cine-

forum destinado á mocidade para

este verán. “Cine e Habilidades

Sociais” celebrarase na antiga

cámara agraria os luns 15 e 22 de

xullo e 19 e 26 de agosto entre as

doce e media e as dúas e media

do mediodía.

O cineforum, dirixido a mozos e

mozas a partir de 12 anos, cons-

titúe un obradoiro no que o cine

actuará como recurso socioedu-

cativo, que terá un carácter diná-

mico, integrador e lúdico, no que

a selección inicial de filmes po-

derá variar en función dos inte-

reses dos participantes.

Os filmes que se proxectarán,

respectivamente, serán: Diario

de un rebelde, Gran Torino, La

Ola e Traffic.

A Consellería de Traballo e Benes-

tar formou a 28 persoas desempre-

gadas dos concellos de Cospeito,

Castro de Rei e Abadín nas espe-

cialidades de albanelería e carpin-

tería a través do obradoiro de

emprego Camiño da Chaira I no

que se investiron preto de 250.000

euros (246.864,24 euros).

A delegada territorial da Xunta en

Lugo, Raquel Arias, entregou o

martes 16 de

xullo os di-

plomas aos

participantes,

que obterán

un certificado

de profesio-

nalidade con

validez esta-

tal e que, se-

g u n d o

e x p l i c o u

Arias, “de-

mostran a

preparación e as habilidades adqui-

ridas e van incrementar moi signi-

ficativamente a empregabilidade”

dos participantes.

Neste sentido, a delegada territorial

indicou que a Xunta de Galicia, a

través deste departamento autonó-

mico, ten financiado formación

certificable a máis de 30.000 gale-

gos nos últimos catro anos e lem-

brou que practicamente o 100%

dos cursos financiados en 2013,

que chegarán ata 14.000 persoas,

estarán vinculados á obtención dos

mesmos.

Arias engadiu que a formación de

calidade –tanto a nivel teórico

como práctico– facilita “abrir

novas alternativas laborais a per-

soas desempregadas”, pero lem-

brou que esta non é a única vantaxe

que ofrecen os obradoiros, porque

están tamén directamente ligados a

obras ou servizos de interese para

a comunidade. Neste caso implica-

ron a realización de melloras en in-

fraestruturas e monumentos dos

tres concellos chairegos que parti-

ciparon no obradoiro.

De feito, os obradoiros abren un

importante espazo de colaboración

cos concellos e, así mesmo, tamén

é moi importante que estes sexan

quen de cooperar entre si e unirse

en proxectos dirixidos a mellorar

os recursos ao servizo dos galegos

e galegas.

Arias expuxo que nos últimos

meses o departamento impulsou un

total de 8 obradoiros de emprego

na provincia de Lugo, nos que se

formaron 200 alumnos logo dun

investimento por parte da Xunta de

preto de 1,8 millóns euros.

Arias recordou que neste ano 2013

estase a renovar e blindar a aposta

por estes programas mixtos. Nas

últimas semanas publicouse no

DOG a Orde de obradoiros para

2013, que volverá contar con máis

de 10 millóns de euros de orza-

mento e 1.300 beneficiarios.

Os alumnos e alumnas de 2º de Ba-

charelato do IES Basanta Silva de

Vilalba despedíronse do instituto o

pasado venres 21 de xuño nun acto

que contou con música, baile, reci-

tado poético e, como non, o dis-

curso do director do centro, Marcos

López, e dun dos alumnos en re-

presentación do curso, Iván García

Calaza.

Paula Vigo e Alberto Martínez pre-

sentaron este acto que contou coa

participaron de numerosos alum-

nos e alumnas de distintos cursos

do instituto, dende 1º da ESO ata 1º

de Bacharelato, que quixeron su-

marse á despedida dos seus com-

pañeiros.

Poemas de escritores chairegos e

universais tiveron cabida no acto

ao seren recitados por grupos de

alumnos e alumnas que contaron

coa colaboración dun grupo de mú-

sica tradicional, un grupo de danza

e unha orquestra de cámara.

Outra das actividades máis chama-

tivas foi, sen dúbida, a proxección

de fotografías dos alumnos e alum-

nas de 2º de Bacharelato deste

curso 2012-2013 pertencentes ao

ano no que chegaron ao instituto

vilalbés e tamén dos seus profeso-

res cando eran adolescentes.

O acto rematou coa entrega de

orlas por parte dos titores dos tres

grupos de 2º de Bacharelato do

centro: Domingo García, Mari Tri-

llo e Teresa Rodríguez.

E, unha vez rematado o acto, os

alumnos reuníronse nun restau-

rante da localidade para celebrar o

remate do curso.

Cinco municipios chairegos asinan un convenio de colaboración para a prevención
de condutas aditivas

Remata o obradoiro de 28 desempregados dos municipios

de Abadín, Castro de Rei e Cospeito, ‘Camiño da Chaira I’
Os alumnos de 2º de BAC do Basanta
Silva recolleron as orlas de fin de curso

Os alumnos e representantes das institucións despois da entrega de diplomas.

O acto contou con música e baile, ademais dos habituais discursos.

terra chá

Fernández Montes, Teixido, Pardo, Ulla e Rodríguez Arias na súa sinatura.
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A Deputación achega 1,3 millóns de
euros para a mellora na estrada da
Fontevella ao Carrizal 

Arranca a segunda fase do Plan de
roza das estradas de titularidade
provincial

Medio Ambiente inicia as obras de mellora da
estrada LU-120 na travesía de Muimenta

A Deputación xa acometeu melloras en máis de 1.000
quilómetros de estradas de titularidade provincial

A Xunta de Goberno da Deputa-
ción de Lugo celebrada o venres
5 de xullo aprobou a contratación

das obras que permitirán mellorar

ás comunicacións coa A-8 dende

a Terra Cha, ao actuar na estrada

de Fontevella ó Carrizal, no Con-

cello da Pastoriza, co POS 2012.

Trátase da CP-0102, onde se

acondicionarán 4 quilómetros,

concretamente dende o punto

4,058 ao 8,058, achegando para

iso máis de 900.000 euros. Este

presuposto engádese aos case

200.000 euros que xa investiu a

Deputación na expropiación dos

43.000 metros cadrados necesa-

rios para realización deste traba-

llos. Isto supón que, en total, esta

Deputación invista preto de 1,3

millóns de euros nestas actua-

cións moi demandadas polos ve-

ciños, xa que este vial rexistra un

elevado número de usuarios, ao

ser o principal nexo de unión

entre A Pastoriza e Moncelos.

“Unha vez máis, este Goberno

Provincial demostra que res-

ponde ás demandas veciñas e que

cumpre coa súa palabra a diferen-

cia do Partido Popular, que pro-

meteu executar estas actuacións,

incluíndoas no famoso plan dos

50 millóns de euros, cando non

tiña os cartos nin os terreos nece-

sarios", apuntou o voceiro pro-

vincial socialista, Manuel

Martínez.

A Deputación comezou este luns

15 de xullo a segunda fase do plan

de roza na rede viaria provincial,

arrancando estes traballos nos

Concellos de Guitiriz, Begonte,

Rábade, Cospeito, Outeiro de Rei,

Fonsagrada, Negueira de Muñiz,

Friol, Guntín, Lugo, O Corgo, Be-

cerreá, Baleira, Navia de Suarna,

Paradela, Portomarín, Sarria, Lán-

cara, O Pá-

r a m o ,

Monforte de

Lemos e

Pobra de

B r o l l ó n .

Estes 21 mu-

nicipios sú-

manse así

aos outros

25 onde xa

comezaran

estas tarefas.

Da mesma

forma, o

martes 16 de xullo, incorporáronse

ao plan os Concellos de Baralla,

Cervantes, As Nogais e Triacastela.

A Deputación ten disposto para

este plan de roza un total de 70

operarios e 50 máquinas que, de

xeito progresivo, irán actuando nos

67 Concellos lugueses polos que

discorren os 4.300 quilómetros de

vías provinciais.

Para desenvolver o plan de roza, a

Deputación contratou estas actua-

cións a 23 autónomos e pequenas

empresas da provincia, precisa-

mente, para potenciar os seus ne-

gocios, contribuíndo ó impulso da

economía e ó mantemento de pos-

tos de traballo en Lugo ante a crise.

Os traballos de roza das estradas

deron comezo a principios deste

mes, xa que levar a cabo estes tra-

ballos con anterioridade, suporía

segundo os técnicos da Deputación

e tendo en conta as condicións me-

tereolóxicas, a súa dobre execu-

ción. Como en anteriores

anualidades, o organismo provin-

cial pon en marcha estas actua-

cións na tempada estival co

obxectivo de previr incendios e

aforrar custes.

A Deputación inviste nestes traba-

llos 600.000 euros, con cargo aos

fondos provinciais que achega á

conservación da que é a rede viaria

provincial máis extensa de España.  

A Consellería de Medio Ambiente,

Territorio e Infraestruturas iniciou

este venres 19 de xullo as obras de

mellora da travesía de Muimenta,

incluída na estrada LU-120 que

comunica directamente os conce-

llos de Cospeito e Abadín.

A delegada territorial, Raquel

Arias, visitou a zona acompañada

polo alcalde de Cospeito, Ar-

mando Castosa, e destacou que a

Xunta de Galicia inviste máis de

181.000 euros (181.244,96 euros). 

“Esta obra, que fora demandada

tanto polo Concello de Cospeito

como polos propios veciños da

zona, servirá para mellorar a pla-

taforma da vía e incrementar a se-

guridade viaria da estrada”,

indicou Arias referíndose á estrada

LU-120, coa que se beneficiará di-

rectamente aos case 8.000 habitan-

tes dos dous concellos que une

directamente, así como ao resto de

usuarios que empregan a vía.

En concreto, o proxecto recolle

que se procederá á rehabilitación

do firme e dos pasos de peóns da

devandita estrada nun tramo de

dous quilómetros (entre os puntos

quilométricos 18 e 20). 

Os traballos a executar neste tramo

consistirán na rehabilitación estru-

tural do firme nos carrís de circu-

lación na totalidade da travesía de

Muimenta, mediante fresados

puntuais de 10 cms de espesor nas

zonas con un maior deterioro es-

trutural e fresado de 5 cms no

resto, logo reposición de dito firme

mediante formigón bituminoso en

quente. 

Así mesmo, tal e como expuxo

Arias, dentro desta actuación exe-

cutaranse tamén “medidas de me-

llora da seguridade viaria, con

novos pasos de peóns sobreeleva-

dos, nova reordenación de aparta-

doiros e carrís mediante marcas

viais e reforzo da sinalización ver-

tical”. 

En función do prazo de execución

disposto para estes traballos, está

previsto que o proxecto de mellora

estea completado na segunda

quincena do mes de agosto.

A Deputación acometeu melloras

dentro do Plan de Rebacheo

2013 en máis de 1.000 quilóme-

tros da rede viaria provincial. Un

total de 50 operarios e 32 máqui-

nas levan dende xuño traba-

llando para acondicionar as

estradas da provincia. O plan

leva acometido melloras nunha

vintena de concellos organizados

por zonas segundo as necesida-

des de actuación. Deste xeito se

realizaron tarefas de rebacheo en

O Vicedo, Xove, Cervo, Burela,

Ourol, Muras, Xermade, Vilalba,

concellos que contan con 530

quilómetros de rede viaria pro-

vincial. Ribeira de Piquín, A

Fonsagrada, Negueira de Muñiz

e Navia de Suarna son outros

municipios nos que se acomete-

ron melloras nas estradas da De-

putación, que suman 332

quilómetros en total. Nunha ter-

ceira zona se acometeron mello-

ras nos concellos de Triacastela,

Samos, O Incio, Folgoso do

Courel, Quiroga e Ribas de Sil

onde a rede viaria de titularidade

provincial conta con 313 km de

estradas.

Na actualidade, dentro do plan

da Deputación, os operarios

están a traballar en Guitiriz, Be-

gonte, Abadín, Cervantes e O Sa-

viñao. 

Os traballos do Plan de Reba-

cheo da Deputación se prolonga-

rán ata agosto para mellorar as

comunicacións nos 67 concellos

da provincia o que supón arran-

xos en máis de 1.500 quilóme-

tros de estradas.  

O Plan de Rebacheo da Deputa-

ción supón un importante inves-

timento por parte do organismo

provincial que inviste nestas ac-

tuacións 5 millóns de euros. Hai

que ter en conta que  a rede viaria

provincial é a máis extensa de

España cun total de 4.200 quiló-

metros de estradas. A Deputación

actuará con este plan de acción

na totalidade da rede con inter-

vencións en 3.200 quilómetros.

Outras accións anteriores do or-

ganismo provincial permiten o

aforro de custes de mantemento.

A Deputación empregou en

1.000 quilómetros de estradas

aglomerado en quente, material

que mantén en boas condicións

os viais por máis tempo, o que

permite reducir, ano tras ano, a

superficie de estradas que é pre-

ciso arranxar.

Outras actuacións

O Plan de Rebacheo é unha ac-

tuación importante da Deputa-

ción na rede viaria provincial

pero non é a única. No afán do

organismo provincial por mello-

rar as comunicacións acometé-

ronse nos últimos anos notorias

actuacións como a sinalización e

o balizamento das vías dos 67

concellos lucenses. Entre outras

actuacións, destacan a coloca-

ción de máis de 3.400 sinais, un

milleiro de paneis direccionais e

400 balizas de neve. Ademais a

Deputación sinalou coa sua de-

nominación mediante hitos qui-

lométricos todas as estradas da

rede viaria provincial e instalou

13.000 metros de barreiras de se-

guridade e máis de 4.700 metros

de proteccións de seguridade

para motoristas.

terra chá

Arias e Castosa no inicio das obras na travesía de Muimenta.

A segunda fase da roza das estradas provincias está en marcha.
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A De	
�ación de Lugo convoca
a segunda edición das bolsas Le-
onardo Da Vinci. Trátase dunha
iniciativa impulsada polo orga-
nismo lugués que conta cun or-
zamento de 309.000 euros dos

que a Unión Europa achega o
70%, 210.000 euros, para que ti-
tulados universitarios ou de F.P.
poidan completar a súa forma-
ción en Europa, antes de regresar
a España. 
Nesta edición Leonardo ofér-
tanse en total 70 bolsas formati-

vas para facer prácticas en Eu-
ropa. O programa non ten custe
algún para o beneficiario xa que
os organizadores búscanlle o alo-
xamento, o lugar de formación e
ata as viaxes, o que permite que

os rapaces se centren só na súa
aprendizaxe. O mandatario pro-
vincial destacou que o “obxec-
tivo do programa é formarse en
Europa pero voltar ao país e
triunfar no seu campo profesio-
nal”.
Ás bolsas poden optar mozos lu-

censes recén titulados en profe-
sións relacionadas cos seguintes
sectores: medio ambiente, agro-
alimentación, gandería, pesca,
informática, turismo, ciencias da
vida (bioloxía, medicina, biome-

dicina, bioquímica,
botánica...) e audiovi-
suais. E, os beneficia-
rios farán prácticas en
empresas de países
europeos durante un
período de entre 3
meses e 3 meses e
medio, como Austria,
Italia, Portugal, Repú-
blica Checa e Reino
Unido son algún dos
destinos que se ofer-
tan.

Dous tipos de becas

As 70 becas Leonardo
que ofrece a Deputa-
ción son de dous
tipos:
- As Lugojob, solicita-
das pola propia Depu-
tación, e que teñen 50

prazas. Están dirixidas a mozos
da provincia menores de 35 anos
que conten cunha titulación uni-
versitaria acadada nos últimos
catro anos e que se atopen en
desemprego, preferentemente
sen experiencia laboral previa.
As titulacións deberán estar rela-

cionadas co medio ambiente,
agroalimentación, gandeiría,
pesca, informática, turismo e
ciencias da vida. Os beneficia-
rios farán prácticas durante tres
meses e medio en empresas de
Hamburgo, Viena, Florencia,
Lisboa, Praga, Belfast e Cork.
- As Ticlugo, xestionadas pola
fundación TIC. Neste caso son
20 prazas, especificamente des-
tinadas ós titulados da Escola de
Imaxe e Son (EIS), o único cen-
tro educativo da provincia que
imparte ensinanzas de formación
profesional da familia audiovi-
sual, e que está sostida ó 100%
pola Deputación. Os aspirantes a
estas becas –as primeiras que
ofrece a TIC no estranxeiro-
teñen que ter terminado nos últi-
mos tres anos os estudios de Pro-
dución de Radio, Audiovisuais e
Espectáculos, ou de Realización
de Audiovisuais e Espectáculos,
na Escola de Imaxe e Son. Da-
rase prioridade a persoas en si-
tuación de desemprego e a
aquelas que non poidan acceder
a este tipo de prácticas laborais
no estranxeiro por razóns econó-
micas. O período de prácticas
será de tres meses en empresas
de Irlanda, Módena e Lisboa. 
A Deputación de Lugo dirixe 50
das becas a universitarios para
adaptarse ás condicións estable-

cidas pola Unión Europa para os
programas Leonardo, aínda así,
a firme aposta do organismo pro-
vincial pola FP fixo posible ofre-
cer 20 bolsas nestas titulacións.

Prazos

A Deputación inicia unha cam-
paña de información sobre estas
bolsas de emprego, colgando na
súa web
www.deputacionlugo.org as súas
características e os requisitos
para acceder a elas, co fin de que
o maior número de mozos posi-
ble teñan a posibilidade de bene-
ficiarse delas. Os interesados
tamén poden chamar ao teléfono
982 260 216 ou enviar un correo
electrónico a
becasleonardo@deputacion-
lugo.org.
Tal e como pide a UE, en setem-
bro publicaranse as bases de se-
lección e, inmediatamente,
abrirase o prazo para inscribirse.
Así mesmo, en outubro farase o
proceso de selección e publica-
rase a lista de admitidos e exclu-
ídos na web provincial. E,
finalmente, en novembro trami-
tarase a documentación para que
os mozos seleccionados poidan
partir en xaneiro ao país de des-
tino, onde recibirán formación
ata finais de maio, principios de
xuño.

O proxecto Buxiganga desenvolve
por cuarto ano consecutivo activi-
dades formativas en materia de te-
atro dirixidos a actrices e actores
aleccionados sobre diversos aspec-
tos específicos que se desenvolve-
rán entre os meses de agosto e
febreiro.
Grazas a este programa impulsado
pola área de Cultura da Deputación
de Lugo, vanse impartir un total de
9 cursos de interpretación dirixidos
a actrices e actores afeccionados de
toda a provincia. O Museo Provin-
cial de Lugo acollerá todos os cur-
sos da zona centro, que son un total
de catro. O obradoiro de dramatur-
xia, que este ano pasa a denomi-
narse “Obradoiro de dramaturxia
Roberto Vidal Bolaño”, de 40
horas de duración, será impartido
polo actor e dramaturgo Santiago
Cortegoso e terá lugar o 12 e 26 de
setembro, o 17, 24 e 31 de outubro,
o 14, 21 e 28 de novembro, e o 12
e 13 de decembro, en horario de
17:00 a 21 horas. O curso de
Bufón, de 20 horas de duración, da
man de Gonçalo Guerreiro, da
compañía Elefante Elegante, cele-
brarase o 24 e 31 de agosto e o 7 e
o 14 de setembro, de 9:00 a 14:00
horas. 
Tralo éxito acadado polo curso de
monólogos na pasada edición en

Viveiro, este repítese en Lugo os
días 21 e 28 de setembro, de 9:00
a 14:00 horas e de 16:00 a 21:00
horas, e será impartido pola actriz
e monologuista Isabel Risco. 
Como novidade este ano, e en vista
da demanda de moitos dos grupos

participantes nos circuítos, vaise
impartir un curso triple de maqui-
llaxe, escenografía e vestiario, de
30 horas, da man de Patricia
López, Carmen Romero e Clotilde
Vaello que se desenvolverá o 18 e
o 25 de xaneiro, o 1 e o 8 de fe-
breiro, en horario de 9:00 a 14:00
horas, e o 15 e 22 de febreiro de
9:15 a 14:15 horas.

Na zona Sur, vaise impartir o curso
de Interpretación ao redor de Antí-
gona, en Sarria, e o curso Ponte en
Escena, en Monforte; mentres que
na Mariña terán lugar os cursos de
Clown, en Ribadeo; Ponte en es-
cena, en Riotorto; e Prácticas de

cine, en Mondoñedo.
Cada curso dispón de 20 prazas, e
o prezo de cada un varía en función
das horas de duración. Deste xeito
os cursos de 20 horas teñen un
custo de 20 euros, os de 30 horas,
30 euros, e os de 40 horas, 40
euros, prezos que se reducen á me-
tade para os actores e actrices que
participan nos circuítos Buxiganga.

A Deputación de Lugo abriu o
prazo para solicitar o plan Sate-
líz@te, unha iniciativa a través da
que dotará gratis de conexión vía
satélite a Internet a uns 800 veci-
ños, asociacións e PEMES do rural
da provincia situados en zonas de
sombra, é dicir, onde non poden
contar con outro tipo de cobertura.
Os interesados poderán chamar ao
982-26-02-02 ou entrar na web
www.satelizate.deputacionlugo.or
g ata o vindeiro 31 de agosto para
pedir as axudas, “un novo esforzo
da Deputación por estender o uso
das novas tecnoloxías da provincia
co dobre obxectivo de mellorar a
calidade de vida dos veciños e im-
pulsar o desenvolvemento econó-
mico para crear emprego e fixar
poboación”. A apertura da convo-
catoria tamén sae publicada  no
Boletín Oficial da Provincia
(BOP) do luns 8 de xullo.
O orzamento total do programa é
de 385.000 euros e permitirá que
cada beneficiario reciba unha
axuda que cubra o 100% do custe
da antena, a súa instalación e os
equipamentos precisos para a co-
nexión á rede de banda longa,
como pode ser un router. A contía
máxima de cada subvención será

de 500 euros. O usuario deberá
asumir despois o mantemento do
servizo, aínda que a Deputación
garantirá tarifas vantaxosas, pois
pactou os prezos subministro ope-
radoras de telecomunicacións. A
velocidade de Internet da que dis-
poñerán será dun mínimo de 2 Mb,
mentres que o máximo dependerá
do tipo de contrato que o usuario
formalice coas empresas colabora-
doras coas que contará a institu-
ción luguesa, aínda que podería
chegar aos 20 Mb.
Os destinatarios das axudas poden
ser particulares, asociacións sen
ánimo de lucro, ou ben pequenas e
medianas empresas, que residan
ou desenvolvan a súa actividade na
zona rural da provincia.
A empresa adxudicataria deste
proxecto ocuparase de ofrecer, pri-
meiro, asesoramento personali-
zado e in situ a todos os
interesados nesta programación e,
posteriormente, dotará e instalará
o equipamento necesario para ac-
ceder á Rede. É dicir, de xeito no-
vidoso, esta entidade aforrará
tempo e cartos ós cidadáns, ó asu-
mir todas as xestións administrati-
vas para a tramitación das
solicitudes. 

A Deputación convoca a segunda edición das bolsas de formación Leonardo Da Vinci para
mellorar a inserción laboral no noso país de 70 mozos lucenses 

Aberto o prazo para solicitar axudas
ao acceso a Internet de 800 veciños,
asociacións e PEMES do rural

Buxiganga ofrece nove accións formativas para actrices
e actores afeccionados

O Presidente estivo acompañado durante a presentación de dous beneficiarios destas
bolsas da edición do ano pasado que animaron aos mozos lucenses a inscribirse na
oferta formativa e contaron a súa experiencia no estranxeiro.

Presentación das accións formativas Buxiganga 2013 nos xardíns da Deputación.

#SanMarcos
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Unha vez que se ten chegado a
un acordo a nivel europeo sobre
a reforma da Política Agraria
Común (PAC), agora é o turno
de que cada Estado membro da
Unión Europea (UE), desen-

volva esta norma segundo os
seus criterios.
A Federación Rural Galega-

FRUGA, desenvolveu o sábado
20 de xullo en Lugo a xornada de
traballo “Construíndo a posición
galega ante a nova PAC” de cara
aos debates que se van producir
para fixar definitivamente a

norma en cada estado. É evi-
dente que o mundo rural galego
ten que elaborar unha proposta

clara e concreta para defender os
nosos intereses como pobo neste
debate tan fundamental para o
noso futuro. Temos que construir
un marco galego de decisión,
non podemos permanecer como

espectadores e agardar
que outros determinen
as orientacións dentro
do estado español da
nova PAC, de facer
iso é evidente que o
rural galego sairá cla-
ramente perxudicado.
Un numeroso grupo
de organizacións e
persoas vinculadas ao
medio rural atenderon
á chamada para a par-
ticipación aberta feita
por FRUGA, aporta-
ron as súas visións e
colaboraron na redac-
ción dun documento
que sintetiza as de-
mandas que o rural

galego esixe que sexan defendi-
das polo goberno galego na ne-
gociación estatal.

Xóvenes Agricultores considera
necesario e urxente consensuar
unha postura no noroeste penin-
sular de cara a reforma da PAC
aprobada o 26 de xuño  na reu-
nión do Consello de Ministros da
UE, trala que se celebrou unha
xuntanza das organizacións agra-
rias coa Consellería de Medio
Rural.
O futuro do sector lácteo depen-
derá da capacidade de Galicia
para liderar as reivindicacións do
sector, segundo XX.AA. Aínda
así, valora positivamente os cam-
bios producidos na reforma da
PAC respecto da proposta inicial
da Comisión.
A superficie elixible a nivel esta-
tal queda limitada á declarada no
ano 2011 (22,4 millóns de Has),
o que evita unha redución da
axuda por hectárea, na que Gali-
cia sairía moi prexudicada.
Por outro lado, a eliminación da
taxa plana, que obrigaría a igual
nivel de axuda por hectárea (con-
verxencia) para todos os agricul-
tores, posibilita o mantemento
das axudas para determinados

sectores:
Os pequenos agricultores, que re-
ciban ata 1.250 euros anuais non
estarán obrigados á converxencia
interna, que se establece nun mí-
nimo do 60 % para cada rexión
produtiva (por determinar).
As axudas acopladas, fundamen-
tais nos sectores lácteo e cárnico,
tampouco estarán suxeitas a con-
verxencia, polo que se abre a po-
sibilidade de manter o nivel das
mesmas.
As esixencias medioambientais
vense igualmente moi suavizadas
respecto da proposta inicial
A flexibilidade otorgada aos es-
tados membros fai fundamental
chegar a posturas de consenso en
Galicia e na Cornisa Cantábrica,
polo que XXAA espera chegar a
un acordo co resto de organiza-
cións agrarias e coa propia Con-
sellería de cara ás negociacións a
nivel nacional co Ministerio de
Agricultura.
“O peso que representa o sector
lácteo galego a nivel nacional
debe marcar as pautas de cal-
quera acordo estatal”, conclúen.

A Consellería do Medio Rural e
do Mar trasladou este mércores
3 de xullo ás organizacións pro-
fesionais agrarias de Galicia e ás
cooperativas os resultados da re-
forma da PAC e os principios bá-
sicos para a definición dunha
posición de consenso da Comu-
nidade Autónoma cara a súa apli-
cación en Galicia. Foi durante
unha xuntanza de traballo entre a
directora xeral de Produción
Agropecuaria e do Fondo Galego
de Garantía Agraria (FOGGA),
Patricia Ulloa, e os representan-
tes de Xóvenes Agricultores,
Unións Agrarias, Sindicato La-
brego Galego e a Asociación Ga-
lega de Cooperativas Agrarias.
Neste sentido abordáronse os
principais temas que supón a
aplicación da PAC en Galicia e a
procura dunha posición común
da Comunidade Autónoma en re-
lación co modelo de execución
desta a nivel estatal. A estes efec-
tos avanzouse na consecución
dunha posición común no marco
de diálogo e colaboración coas
organizacións representativas do
sector de cara á definición da po-
sición de Galicia no debate in-
terno estatal.
Os principais puntos arredor dos
que se estruturará a posición
común serán os pagamentos di-
rectos, a intervención de merca-

dos e desenvolvemento rural. No
primeiro eido, pretenden garantir
o mantemento, sen recortes, dos
fondos que se veñen percibindo
de forma anual en Galicia das ac-
tuais asignacións da PAC e apos-
tar por dirixir as axudas a
agricultores e gandeiros activos,
mellorando a lista negativa de
perceptores. Así mesmo, o con-
senso debe contemplar unha li-
mitación dos efectos da
converxencia interna: aposta por
evitar distorsións entre sectores
e territorios, debendo contemplar
a comarcalización as realidades
e orientación produtivas a nivel
estatal e tratar de chegar a un
acordo sobre a posibilidade de
empregar o pagamento redistri-
butivo sobre as primeiras hectá-
reas para minimizar o posible
efecto da converxencia sobre ex-
plotacións pequenas e medianas.
Sobre o tratamento do greening
ou “ecoloxización” da PAC en
Galicia consideran que en nin-
gún caso pode supoñer unha li-
mitación da viabilidade ou
capacidade produtiva das explo-
tacións e apostan pola simplifi-
cación na identificación,
declaración e xestión das super-
ficies de interese ecolóxico. As
axudas acopladas supoñen en
Galicia actualmente máis do
30% dos pagos directos. Esta re-

alidade debe respectarse ao esta-
blecer as axudas acopladas de
cara o novo período, con especial
sensibilidade de cara á gandaría.
En canto á limitación dos paga-
mentos, tentan chegar a un
acordo sobre un modelo de redu-
cións progresivas e li-
mitación dos
pagamentos directos
que contribúa a unha
distribución máis equi-
tativa destes. Tamén
deben chegar a un
acordo sobre a aplica-
ción do pagamento di-
recto voluntario
previsto para as zonas
desfavorecidas con li-
mitacións especiais e a
aplicación sinxela, no
caso dos pequenos agri-
cultores, para o benefi-
ciario e a
administración, fomen-
tando a suscripción
polos beneficiarios.
En canto á intervención de mer-
cados, a Consellería considera
que se debe manter un trato igua-
litario con todos os produtores
fortalecendo as organizacións de
produtores e a coordinación das
autoridades nacionais da compe-
tencia. E, no referente ao sector
lácteo, propoñen mecanismos de
control da produción láctea nun

escenario sen cotas; interese e
predisposición plena a traballar
co Ministerio de Agricultura,
Alimentación e Medio Ambiente
e o propio sector na definición a
nivel estatal de posibles actua-
cións en caso de desequilibrios e

crises no sector e priorización
das explotacións lácteas no
marco das axudas do desenvol-
vemento rural. Tamén aposta
polo mantemento do sistema de
autorización de plantación de vi-
ñedo ata o 2030.
No ámbito do desenvolvemento
rural agardan conseguir a garan-
tía dunha cofinanciación FEA-
DER cando menos análoga á

vixente na que se teñan en con-
sideración criterios como a por-
centaxe de emprego agrario.
Tamén que convivan o Plan de
Desenvolvemento Rural (PDR)
autonómico e a nivel central li-
mitando o PDR central a actua-

cións de ámbito
supraautonómico. Así mesmo,
propoñen estudar novas formas
de financiamento das explota-
cións.
En base a estes puntos, aborda-
rase a elaboración dunha posi-
ción común da Comunidade
Autónoma en relación co modelo
de aplicación da PAC para o pe-
ríodo 2014-2020 en Galicia.

FRUGA recolleu as demandas do rural
galego na xornada de traballo “Construíndo
a posición galega ante a nova PAC”

Galicia debe liderar a postura da
Cornisa Cantábrica de cara á nova
PAC 2014-2020

Medio Rural e Mar define con sindicatos e cooperativas unha posición
común para a aplicación da PAC en Galicia

Álvarez e Miranda participaron na xornada de traballo xunto a outras persoas
vinculadas ao medio rural.

Ulloa recibiu a representantes de sindicatos e cooperativas agrarias.
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O director xeral de Industria

Agroalimentaria do Ministerio

de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MA-

GRAMA), Fernando Burgaz,

presidiu o mércores 26 de xuño

a reunión do Padroado da Funda-

ción Centro Tecnolóxico Agroa-

limentario de Lugo –CETAL-,

acompañado polo director xeral

da citada fundación, Javier

López Viana. Na mesma presen-

touse e analizouse o estado de

execución do Plan de actuación

2013, fixado no Padroado do 27

de xuño do ano pasado. Dende

esa data desenvolvéronse varias

actuacións nas catro liñas priori-

tarias do Plan: sector lácteo, con-

trol da calidade do aceite de

oliva, seguridade alimentaria e

mellora xenética. 

No ámbito do sector lácteo, subs-

cribiuse un convenio coa Inter-

profesional Láctea (INLAC)

para a realización dun estudio de

viabilidade da implantación dun

sistema integral de autocontrol,

cun calendario de execución pre-

visto de xullo a novembro. Así

mesmo, o CETAL está revisando

co MAGRAMA o modelo de in-

forme mensual provisional que

elaborou en calidade de orga-

nismo encargado do Observato-

rio Nacional de Prezos no sector

lácteo. Tamén a Fundación des-

eñou e lanzou a marca “Produc-

tos Lácteos Sostenibles”.

Productos Lácteos Sostibles

Hai que recordar que o pasado

12 de febreiro deste ano, 14 in-

dustrias lácteas, 9 empresas da

distribución e o MAGRAMA

asinaron o Convenio de colabo-

ración para a implantación e des-

envolvemento dun programa de

produtos lácteos sostibles. O ob-

xectivo é cooperar e colaborar a

favor do sector lácteo para lograr

un funcionamento eficiente e

sostible das cadeas de valor do

leite e os produtos lácteos, me-

llorando a percepción do consu-

midor dos produtos lácteos como

produtos de alto valor nutritivo e

de calidade, mediante os

instrumentos promocionais

adecuados, e garantindo a

sustentabilidade a longo

prazo do sector.

Coa posta en marcha deste

programa, o Ministerio

busca garantir a sustentabi-

lidade do sector e retribuír,

de maneira proporcionada,

o valor que engaden todos

e cada un dos compoñentes

da cadea de subministro de

leite e produtos lácteos, se-

guindo os principios do co-

mercio responsable.

Seguridade alimentaria

O avance do Plan 2013 en mate-

ria de seguridade alimentaria

concretouse a través do inicio

dos trámites para a instalación do

Laboratorio de Seguridade Ali-

mentaria para o diagnóstico ds

principais patóxenos bacterianos

de transmisión alimentaria

(LSA-CETAL). Actualmente es-

tase estudando a aprobación da

proposta de monitoreo microbio-

lóxico na produción primaria de

alimentos vexetais en España

(tomates, pepinos e leitugas).

Por último, o CETAL mantivo

reunións coa Dirección General

de Producciones y Mercados

Agrarios e coa Secretaría Gene-

ral de Medios de Producción Ga-

naderos para pechar o

cronograma de 2014 de actua-

cións en mellora xenética, a im-

plantar en colaboración co

MAGRAMA.

A Consellería do Medio Rural e

do Mar prohibe as queimas ata o

30 de setembro. Deste xeito,

queda totalmente prohibido reali-

zar queimas nos montes galegos

durante este período de tempo.

Isto implica que quedan tamén en

suspenso os permisos xa concedi-

dos.

Esta medida adóptase de xeito

preventivo ante a previsión de

altas temperaturas e de vento para

estes días. Trátase dunha orde que

se realiza todos os anos, habitual-

mente ao comezo da tempada de

alto risco de incendios forestais -

1 de xullo-, debido á previsión de

altas temperaturas típicas da

época estival. Este ano, adian-

touse uns días tras avaliar a evo-

lución da situación

meteorolóxica.

Así mesmo, o departamento que

dirixe Rosa Quintana pide cola-

boración da cidadanía para que

extreme as precaucións e denun-

cie calquera actividade delituosa

incendiaria da que teña coñece-

mento.

Convenio co Ministerio de De-

fensa

A conselleira do Medio Rural e do

Mar, Rosa Quintana, e o director

xeral de Política de Defensa, o Al-

mirante Juan Francisco Martínez

Núñez, asinaron o convenio de

colaboración entre a Xunta de Ga-

licia e o Ministerio de Defensa

para a prevención de incendios

forestais na Co-

munidade. 

A Consellería

destinará case

550.000 euros e

dotará ás patru-

llas de dispositi-

vos GPS

adecuados coa

correspondente

cartografía dixi-

tal. Pola súa

banda, o Ministe-

rio despregará

efectivos milita-

res que patrulla-

rán as distintas

áreas forestais coa misión de vi-

xiar os montes galegos e de disua-

dir aos posibles incendiarios.

Co acordo asinado activarase o

plan de prevención o día 15 de

xullo, e estará vixente ata o 15 de

setembro.

Na campaña de prevención de in-

cendios forestais do 2013, o Mi-

nisterio de Defensa aportará 25

patrullas terrestres ademais de he-

licópteros de vixilancia, en caso

de situacións de alto risco.

Esta cantidade de operativos

manterase cun nivel medio de

risco, e aumentará ata un máximo

de 50 patrullas terrestres máis un

helicóptero cando o risco sexa

alto, e ata 75 patrullas e 2 helicóp-

teros cando sexa moi alto. A

maior cantidade de efectivos con-

centrarase en Ourense, a provin-

cia con maior risco de incendios.

Dispositivo en Lugo

A Xunta de Galicia despregará  un

operativo de preto de 1.200 efec-

tivos nos montes da provincia de

Lugo para loitar contra os incen-

dios forestais este verán, segundo

o previsto no Plan de Prevención

e Defensa contra os Incendios Fo-

restais de Galicia (Pladiga).

Así o explicou a delegada territo-

rial, Raquel Arias, quen destacou

que a colaboración da Consellería

do Medio Rural e do Mar cos

concellos permitirá dispoñer de

77 brigadas

mun ic ipa i s

conveniadas

pola Xunta e

os concellos,

que significan

arredor de

400 persoas

máis traba-

llando na pre-

vención e

extinción de

incendios na

provincia.

Os dispositivo

complé tase

cos preto de

700 traballadores propios da

Xunta ou ben contratados a través

da empresa pública Seaga, e será

reforzado con persoal do Ministe-

rio de Agricultura, Alimentación

e Medio Ambiente, o Exército e

os Corpos e Forzas de Seguridade

do Estado. Igualmente, está pre-

visto que en breve se incorporen

a esta tarefa os sete Grupos de

Emerxencia Supramunicipais

(GES) distribuídos pola provin-

cia.

A delegada territorial subliñou

que nesta campaña “avanzouse na

colaboración entre administra-

cións, dotando de máis medios

aos concellos, pero establecendo

un mando único para garantir o

correcto funcionamento de todo o

operativo”. Ademais sinalou que

os concellos souberon ver “os be-

neficios de contar con estas briga-

das”, que non só participarán nos

labores de extinción de incendios

“senón que terán que realizar ta-

refas preventivas de desbroce e

limpeza”.

A delegada incidiu en que o prin-

cipal obxectivo do Pladiga é “re-

ducir ao mínimo posible os danos

ecolóxicos, económicos e sociais

producidos polos lumes fores-

tais”. Para elo, asegurou, a Xunta

“pon o acento nas tarefas de pre-

vención e mellora os medios de

extinción”, pero tampouco renun-

cia “á disuasión mediante a apli-

cación de medidas punitivas

firmes ou da disposición de me-

dios como a videovixilancia dos

montes”.

Para rematar, a delegada apelou

“á concienciación e e á participa-

ción social”  na prevención dos

lumes, xa que “non podemos per-

mitirnos destruír un recurso tan

valioso como os nosos montes,

que son unha riqueza medioam-

biental e unha importante fonte de

ingresos”.

Burgaz presidiu a reunión en compañía do director xeral da Fundación, López Viana.

O CETAL avanza no Plan de actuación 2013

A Xunta desprega preto de 1.200 efectivos nos montes da provincia para loitar contra
os incendios forestais este verán

Sinatura do convenio entre a Xunta e o Ministerio de Defensa.
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A conselleira do Medio Rural e

do Mar, Rosa Quintana, acom-

pañada da directora xeral de Pro-

dución Agropecuaria, Patricia

Ulloa, reuniuse cos voceiros dos

grupos parlamentarios para me-

llorar as medidas de fomento da

incorporación de mozos e mozas

á actividade agraria. Esta é a pri-

meira xuntanza deste grupo de

traballo creado para este fin.

Durante a xuntanza abordaron o

labor das oficinas agrarias co-

marcais e as tarefas de asesora-

mento que poden realizar nun

futuro para fomentar a integra-

ción dos mozos no rural. Tamén

a creación de liñas para facilitar

a realización de prácticas en ex-

plotacións agrarias aos alumnos

de ciclos formativos relaciona-

dos coa agricultura. Para iso a

conselleira comprometeuse a re-

alizar xestións coa Consellería

de Cultura e Educación.

As axudas implementadas na

Consellería para facilitar a per-

manencia dos mozos no rural foi

outra das cuestións tratadas

neste encontro. Neste punto in-

tercambiáronse opinións sobre

aspectos que se poden mellorar

nas liñas de axuda para a moder-

nización das explotacións agra-

rias e incorporación de mozos.

A conselleira do Medio

Rural e do Mar tamén ex-

plicou aos voceiros dos

grupos parlamentarios as

liñas destinadas aos

mozos para o novo Pro-

grama de Desenvolve-

mento Rural e tamén as

axudas directas que con-

templa a nova PAC para

este colectivo.

Re��ac�ón constante
Durante unha visita a em-

presas de Xinzo de Limia

relacionadas co medio

rural, a conselleira do

Medio Rural e do Mar,

Rosa Quintana, destacou a im-

portancia dos plans de mellora

no sector agrario para levar a

cabo unha renovación constante

acorde ás necesidades e deman-

das actuais. No ano 2012, a Con-

sellería destinou 26,3 millóns de

euros a esta liña de axudas, da

cal se puideron beneficiar un

total de 1.068 persoas. 

A Xunta e o Ministerio de Agricul-

tura, Alimentación e Medio Am-

biente destinan 1,5 millóns de

euros para o fomento forestal. O

Diario Oficial de Galicia (DOG)

publicou o luns 15 de xullo a Orde

da Consellería do Medio

Rural e do Mar pola que

se establecen as bases re-

guladoras das axudas

para a constitución e o

inicio de actividade de

Sociedades de Fomento

Forestal (SOFOR) e se

convocan para o ano

2013. As subvencións fi-

nanciaranse en etapas,

destinando 700.000 euros

para 2013 e 800.000

euros para 2014.

Os obxectivos destas

subvencións son fomen-

tar sistemas de xestión

conxunta dos propietarios

forestais, posibilitando unha axei-

tada xestión sostible para estas su-

perficies que sexan de propiedade

privada, acadando unha rendibili-

dade axeitada das propiedades fo-

restais das persoas silvicultoras,

reducindo o nivel de abandono do

monte galego e diminuíndo o risco

de incendios forestais.

Para as achegas á constitución

dunha SOFOR poderán presentar

solicitude as agrupacións de per-

soas propietarias forestais constitu-

ídas formalmente e inscritas no Re-

xistro de Asociacións da

Consellería de Presidencia, Admi-

nistracións Públicas e Xustiza de

Galicia, as entidades xurídicas que

agrupen a estas asociacións cuxa fi-

nalidade sexa a xestión común dos

recursos forestais e as SOFOR con

inscrición previa no rexistro.

No caso das axudas para o inicio da

actividade poderán presentar a so-

licitude aquelas SOFOR que xa

teñan inscrición definitiva no Re-

xistro de Sociedades de Fomento

Forestal (RSOFOR).

O prazo de presentación de solici-

tudes finaliza o 31 de agosto.

A Consellería do Medio Rural e do

Mar ven de establecer os prezos do

servizo de retirada e destrución de

animais mortos nas explotacións

gandeiras correspondentes aos se-

guros do plan 2013. O importe

medio a aplicar é de 0,37 euros/kg,

o que supón unha redución do

19,5% en relación cos prezos do

anterior plan, que se situaban nos

0,46 euros/kg.

Para os animais bovinos o prezo fí-

xase nos 0,47 euros/kg (un 12%

menos que o ano pasado), mentres

que para o resto das especies queda

establecido nos 0,28 euros/kg

(cunha rebaixa do 24% en relación

co plan anterior).

Estes índices serán publicados no

Boletín Oficial do Estado, a través

da correspondente orde do Minis-

terio de Agricultura, Alimentación

e Medio Ambiente, para a súa en-

trada en vigor.

En Galicia contrátanse máis de

54.000 pólizas anuais de recollida

e destrución de cadáveres nas ex-

plotacións gandeiras da Comuni-

dade Autónoma. Aseguran a máis

de 31,5 millóns de animais de

todas as especies, cun capital ase-

gurado de 240 millóns de euros.

Estas pólizas teñen un custe neto

duns 15 millóns de euros, dos que

aproximadamente uns 4 millóns de

euros corresponden á subvención

da Xunta.

A recollida e destrución de cadá-

veres é un servizo de gran trans-

cendencia para asegurar a

bioseguridade nas explotacións

gandeiras. En Galicia, organízase

a través do sistema de seguros

agrarios subvencionados que se

publica nunha Orde anual da Con-

sellería do Medio Rural e do Mar

e da Entidade Estatal de Seguros

Agrarios (ENESA), dependente do

Ministerio de Agricultura, Alimen-

tación e Medio Ambiente.

A Consellería de Medio Am-

biente, Territorio e Infraestruturas

publica no Diario Oficial de Gali-

cia (DOG) do 2 de xullo a orde

pola que se establecen as bases re-

guladoras das axudas para paliar

os danos producidos polo lobo

para este ano 2013.

A dotación orzamentaria para esta

liña de axudas ascende a 111.616

euros. O importe das axudas que

corresponden ao suposto de morte

establécese segundo un baremo en

canto a especie, clase e idade;

mentres que, no caso de animais

feridos, a axuda estimarase en fun-

ción dos gastos veterinarios.

Con esta orde a Xunta pretende

establecer unha liña de axudas de

carácter compensatorio para axu-

dar aos gandeiros que sofren

danos nas súas cabanas. O importe

e condicións das axudas foi con-

sensuado no seu día, coas organi-

zacións profesionais agrarias e o

xeito no que se conformou esta

liña de axudas ten tido ao largo

destes últimos anos, unha moi boa

acollida entre os gandeiros gale-

gos.

O lobo é unha especie cunha po-

boación importante na comuni-

dade galega, que xunto con

Asturias e Castela León contabili-

zan a práctica totalidade das pobo-

acións deste cánido na península

ibérica. A súa presenza é un expo-

ñente salientable da diversidade e

da calidade biolóxica dos montes

galegos, polo que a Administra-

ción Galega traballa na defensa da

especie e das súas poboacións.

Cómpre destacar que se poderán

acoller a estas axudas os propieta-

rios de gando ovino, porcino,

vacún e equino (no que tamén en-

trarían o asno e o mulo) afectados

por estes ataques. Porén, quedarán

excluídos os propietarios de gando

vacún leiteiro que teña nas últimas

3 convocatorias de axudas un nú-

mero de animais mortos superior

a 5, por entender que non se adop-

taron medidas preventivas. En

todo caso, o gando deberá perten-

cer a unha explotación incluída no

Rexistro Xeral de Explotacións

Gandeiras de Galicia, estar identi-

ficado e saneado de acordo coa

normativa aplicable para o efecto.

Os danos producidos no período

de vixencia da anterior liña de

axudas, que non puideron ser aten-

didos no seu día por insuficiencia

de crédito, serán abonados con ca-

rácter preferente.

Comunicación do dano

As axudas comprenden os danos

producidos polo lobo dende o 1 de

outubro de 2012 ata o 30 de se-

tembro de 2013. No tocante á co-

municación do suceso, nas 24

horas seguintes ao ataque, os pro-

pietarios das reses deberán poñelo

en coñecemento da Consellería de

Medio Ambiente, Territorio e In-

fraestruturas mediante unha cha-

mada ao 012, a través do que se

lles facilitará unha clave que ser-

virá para acreditar a chamada e

identificar o expediente.

Os animais mortos non poderán

ser manipulados para non obsta-

culizar a investigación dos axentes

que se despracen ao lugar para va-

lorar os feitos e elaborar a corres-

pondente acta. Os feridos poderán

ser atendidos polos veterinarios

coa menor manipulación posible.

Medio Rural e Mar reúne aos grupos parlamentarios
para mellorar a incorporación de mozos ao agro

A Xunta e o Ministerio destinan 1,5
millóns de euros para o fomento forestal

Medio Rural e Mar fixa os prezos do
servizo de retirada e destrución de
animais mortos nas explotacións 

Medio Ambiente destina 111.616 euros a axudas
para paliar os danos producidos polo lobo

Quintana e Ulloa cos parlamentarios de medio rural dos diferentes grupos.

As subvencións pretenden fomentar os sis-

temas de xestión conxunta de propietarios.
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Alfonso e Fernando seguirán á fronte dos equipos
do Vilalba F.S.

O Racing Club Vilalbés configura
o equipo para a vindeira tempada

Os xuvenís fanse co Memorial Rodrigo Maseda

San Blas de Tapia e Lácteos Lorán, gañador e mellor
equipo local no VI Maratón de Fútbol Sala de Abadín

Melóns, ovos e bombillas para os gañadores da I Carreira
Internacional de Calvos

Máis de 200 persoas de todo o mundo
participarán no Galibudo 2013

Os adestradores Alfonso e Fer-
nando seguirán un ano máis, á
fronte dos equipos sénior e xuvenil
do Vilalba FS, respectivamente. 
Así, o club aposta unha vez máis
por un proxecto de continuidade,
renovando ao equipo técnico.
Será a sexta tempada consecutiva
para Alfonso González "Belga" no
banco vilalbés, e a segunda na Ter-
ceira División Nacional. Fernando

"Llano" levará ao equipo xuvenil
un ano máis, e será o cuarto como
adestrador.

Chicharito, baixa

O xa ex-xogador do Vilalba F.S.,
Óscar Pérez "Chicharito", foi pre-
sentado o martes 16 de xullo por
O Parrulo Ferrol, que logrou re-
centemente o ascenso á 2ª Divi-
sión. 

Trala retirada de Luís Vázquez,
Óscar, que foi unha peza clave no
debut dos vilalbeses na 3ª División
e rematou a liga como segundo go-
leador dos de Alfonso, convértese
na segunda baixa do equipo. 

II Memorial Rodrigo Maseda

Lozano

O Vilalba F.S. proclamouse cam-
pión na categoría xuvenil, do II
Memorial Rodrigo Maseda Lo-
zano, celebrado na Mariña.
Os pupilos de Fernando Llano ga-
ñaron o primeiro encontro da fase
de grupos por 3-2 fronte ao Cidade
de Viveiro, mentres que perderon
contra o Vigo 2015 por 3-1. Ao
Troula de Betanzos gañaron en
cuartos nos penaltis despois de
empatar a cero goles; mentres que
se enfrontaron ao Burela en semi-
finais impoñéndose por 3-2. 
Finalmente, venceron ao Vigo
2015 por 4-2 con goles de Luka
(3) e Abraham. O vilalbés Luka
foi, tamén, elixido mellor xogador
xuvenil do torneo.

O mércores 17 de xullo presen-
touse a plantilla do equipo de Ter-
ceira División do Racing Club
Vilalbés no Estadio Roca coa pre-
senza de 18 xogadores e os tres
representantes do corpo técnico,
xusto antes da primeira sesión de
adestramento da pretempada
2013/2014.
Entre os xogadores xa se atopa-
ban as seis novas caras do club:
Josito, Pita, Juanjo, Efrén, Álvaro
e Varela. Se a finais do pasado
mes de xuño, xa se facía oficial a
incorporación do lateral dereito
José Ramón Castro “Josito”, pro-
cedente do C.C.D. Cerceda; logo
se engadía á listaxe Javier Pita,
procedente do Viveiro C.F., para
ocupar o posto baixo os paus do
conxunto verdivermello. Así
mesmo, o club chairego reforzaba
o ataque da primeira plantilla con
tres novas incorporacións: os
dianteiros Juanjo Coello, que de-

butará na categoría ás ordes de
David Páez procedente das filas
do Viveiro CF; Efrén, formado na
canteira do Deportivo e proce-
dente do Dorneda; e Álvaro Gar-
cía, procedente do Betanzos CF.
Finalmente, confirmábase a che-
gada de Jose Varela ao Racing ce-
dido polo Celta de Vigo para a
vindeira campaña. O centrocam-
pista lugués, con velocidade e
gol, militara nas categorías infe-
riores do CD Lugo antes de per-
tenecer ao conxunto xuvenil A do
club vigués.
Así mesmo, o Racing Club  Vilal-
bés contará para a vindeira tem-
pada 2013/2014 con Roberto,
Justino, Hugo, Nico, Borja, Pablo
Vivero, Álex, Poratti, José Ángel,
Alberto Lamas “Make”, Óscar
Martínez e Diego López. Pola
contra, causaron baixa Pillado,
Félix, Dani, Javi Álvarez, Simón,
Erni e Alejandro Novas.

Preto de 30 horas seguidas
de fútbol sala se viviron en
Abadín na fin de semana
do 19 ao 21 de xullo.
Dende as dez da noite do
venres ata as tres da ma-
drugada do sábado os 18
equipos participantes dis-
putaron as eliminatorias
no pavillón municipal para
volver retomar as fases fi-
nais da competición na
xornada dominical.
A cifra de equipos local
nesta sexta edición do Ma-
ratón de Fútbol Sala, que
organiza cada verán a asociación
4 amigos en colaboración co Con-
cello e os establecementos do mu-
nicipio, situouse nos sete
demostrando a afección por este
deporte neste concello chairego.
Cospeito, Mondoñedo, Viveiro ou
mesmo Tapia de Casariego com-
pletan a procedencia do resto de
equipos que se repartiron máis de

2.000 euros en premios.
Foron precisamente os asturianos
San Blas Javi Mar, de Tapia, os
que se fixeron co primeiro premio,
dotado con 1.000 euros, tras impo-
ñerse na final ao Viveiro FS que
contaba nas súas filas con ex-xo-
gadores do Muebles Caloto e que
se fixo cos 500 euros do segundo
premio. Na terceira posición repi-

ten Retoka,
de Mondo-
ñedo, que xa
alcanzaran o
podio na pa-
sada edición
e que se fixe-
ron cos 300
euros dos que
se dotaba o
terceiro pre-
mio. 
Pola súa
banda, Lác-
teos Lorán
alcanzou a

cuarta posición e obtivo outros
300 euros como mellor equipo
local. Sen premio en metálico,
pero si con trofeos foron distingui-
dos o mellor porteiro, o mellor xo-
gador do torneo e o máximo
goleador que recaeron, respectiva-
mente, en Lanos, Alejandro So-
lloso –ambos do Viveiro FS- e
Edu, do San Blas. 

O vilalbés Javier Cendán procla-
mouse vencedor da primeira Ca-
rreira de Calvos de Vilalba. Este
peculiar evento foi iniciativa de
dous amigos que tomaron a idea
dunha broma xurdida o día da
celebración da Carreira Popular
das Letras Galegas que organiza
o Concello de Vilalba.
Así, o venres 28 de xuño só os
participantes calvos, non rapados
nin ataviados con calva de goma,
tomaron a saída na praza dos

Ovos que tamén actuaría como
meta despois de percorrer 4 qui-
lómetros de distancia polas rúas
vilalbesas.
O vilalbés obtivo como premio 2
melóns; mentres que o segundo
clasificado, o lugués José María
Pérez, unha ducia de ovos cam-
peiros. Unha bombilla foi o pre-
mio obtido polo terceiro
clasificado, o tamén vilalbés, Eu-
liciano López.
A Tasca, establecemento rexen-

tado por un dos organizadores,
Miguel Montenegro, ofreceu
unha merenda aos participantes
e uns petiscos aos asistententes
grazas á colaboración de estable-
cementos vilalbeses que aporta-
ron froitas, queixos ou pan e
empanadas, entre outros alimen-
tos. Pola súa banda, Ángel Cam-
pos, que tamén participou na
proba, comunicou a súa inten-
ción de organizar unha nova edi-
ción o vindeiro ano.

O vicepresidente da Deputación
de Lugo e responsable das áreas
de Benestar Social e Deporte, o
nacionalista Antonio Veiga, pre-
sentou a XII Convención Interna-
cional de Artes Marciais
“Galibudo 2013”, acompañado de
Antonio Montes, coordinador do
evento, e o deportista Gabriel
Tembras.
O evento disputarase en Vilalba do
6 ao 8 de setembro e nela partici-
parán entre 200 e 250 persoas che-
gadas de todas as partes do
mundo, ademais dos mellores
mestres nacionais e estatais.
Ademais do propio congreso de
artes marciais, os participantes re-
alizan outras actividades para co-
ñecer as comarcas lucenses,
poñendo en valor o territorio da
provincia. Nesta edición, visitarán
a área de Penas de Rodas, en Ou-
teiro de Rei, onde realizarán un
adestramento ao aire libre e unha
sesión fotográfica. 
Neste senso, o vicepresidente do

organismo provincial destacou “a
importancia deste tipo de eventos
en canto suman á compoñente es-
tritamente deportiva unha vertente
turística e económica”.
Por riba, esta edición, como a an-

terior, terá unha vertente social, xa
que a organización solicita a cola-
boración dos participantes a través
da achega dun quilo de alimentos
non perecedoiros para doar ao co-
medor de Cáritas en Lugo.
As prazas para participar na XII
Convención Internacional de
Artes Marciais “Galibudo 2013”,
son limitadas e aceptaranse por ri-
gorosa orde de entrada. Así, o
prazo de inscrición remata o 27 de
agosto. Para maior información a
organización pon a disposición
dos interesados o enderezo elec-
trónico centervilalba@centervi-
lalba.com.

Tembras, unha promesa das

artes marciais

Durante o acto de presentación,
Antonio Veiga fixo entrega dun
trofeo ao deportista Gabriel Tem-
bras, membro do equipo que di-
rixe Antonio Montes, en
recoñecemento aos bos resultados
acadados durante esta tempada, xa

que vén de
gañar un
c am p i o -
nato inter-
nacional en
Londres na
m o d a l i -
dade frees-
tyle e de
p r o c l a -
marse sub-
campión na
m o d a l i -
dade téc-

nica. Veiga deu os parabéns a
Gabriel Tembras, “unha verda-
deira promesa nas artes marciais
que agardamos siga colleitando
moitos éxitos ao longo da súa vida
deportivo”.

O Vilalba FS proclamouse campión do segundo Memorial Rodrigo Maseda.

deportes

Lácteos Lorán, mellor equipo local do torneo.

Veiga fixo entrega dun agasallo a Tembras ante Montes.
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O vilalbés Juan José López Per-
nas será o piloto do Volante De-
putación no Rallye San Froilán
despois de impoñerse nas probas
finais do concurso organizado por

PTC Escuela no circuíto da Pas-
toriza na fin de semana do 13 e o
14 deste mes aos seis finalistas
desta edición.
Tras unha sesión formativa na
que a organización deixou claro
os obxectivos da primeiro toma
de contacto co coche, realizá-
ronse no Circuíto da Pastoriza os
días 21, 22, 23 de xuño as probas
de selección desta segunda edi-
ción do Volante Deputación nas
que primaban a actitude do piloto
fronte á velocidade.
Nesta edición foron un total de
328 os conductores que participa-
ron na primeira fase fronte aos
130 da pasada edición na que o I
Volante Deputación se limitaba a
pilotos sen experiencia da nosa
provincia, entendendo como tal
non posuír licenza como piloto,

excepto a de karting. De feito,
tanto o gañador deste ano, Juan
López, coma o da pasada edición,
Carlos López, teñen competido
en probas de karting no vello po-

lígono industrial de Vilalba.
Un xurado composto por pilotos,
monitores de PTC e colaborado-
res coma Javier Grille, Sergio e
Diego Vallejo, Antonio Solór-
zano, Isaac Fernández, Álvaro
Muñiz ou o propio Carlos López
foron os responsables da primeira
criba que destacou aos 39 finalis-
tas que se volveron medir dividi-
dos en tres grupos, con cadanseu
monitor, na primeira proba dispu-
tada na mañá do domingo 14 de
xullo en dúas mangas: unha en
seco e outra mixta. A suma dos
tempos determinou o pase dos
dous primeiros de cada grupo. Fi-
nalmente, seis pilotos medíronse
nunha “intensa e de moita incer-
teza” final disputada nesa mesma
tarde onde se cambiou a forma do
circuíto para realizar outras dúas

mangas con dous coches diferen-
tes.
Cun magnífico crono, este profe-
sor de mecánica no IES Fene que
ademais colabora actualmente co

equipo de competición na-
cional Puskas, impúxose ao
naronés Jorge Cagiao e o
lugués Francisco Dorado
na súa loita pola vitoria.
Deste xeito, será o vilalbés
de 36 anos, o que poida
competir na XXXV edi-
ción do Rallye San Froilán
–o 6 e o 7 de setembro-
dentro da estrutura do
equipo de competición Va-
llejo Racing – PTC de
forma totalmente gratuíta.
Así, compartirá experiencia
co gañador da primeira edi-

ción do Volante Deputación, Car-
los López, contando con todo o
necesario para a proba ao amparo
dun equipo ao completo: vehí-
culo de competición (Suzuki
Swift), copiloto experimentado,
servizo de asistencia no rallye,
pneumáticos, equipo técnico e
mecánico e inscrición no rallye.
Pola súa banda, o segundo e ter-
ceiro clasificado, Jorge Cagiao e
Francisco Dorado, respectiva-
mente; recibirán como premio
unha formación especifica de pi-
loto recibindo un curso multidis-
ciplinar de competición ao que
tamén terá acceso o vencedor que
xa conseguira o premio na pasada
edición como segundo clasifi-
cado nas probas de selección e
que foi “moi útil para esta nova
edición do concurso; xa que me

permitiu aprender”, algo que ase-
gura intentar facer en cada opor-
tunidade “cada vez sei menos, hai
moito que aprender en todo”, ma-
nifesta.
Juan López recoñece que foi a
súa familia e os amigos os que o
convenceron para participar nas
probas de selección da pasada
edición; polo que lles agradece
ese empurrón que o levou a con-
seguir un dos seus soños como
amante dos deportes de motor:
poder competir nun rallye. E,
ademais, poderá facelo con Anto-
nio Solórzano como copiloto,
“unha sorte porque conta con ex-
periencia e facilidade para adap-
tarse a todas as facetas”. Nese
senso, agradece a todas as institu-
cións organizadoras e colabora-
doras a oportunidade de formar a
pilotos sen experiencia en probas
coma este II Volante Deputación
de Lugo. Deste xeito, Juan López
afirma que tentará “facelo o me-
llor posible polos 328 candida-

tos” e recorda que o Suzuki Swift
lle  transmitiu “confianza” du-
rante a proba que realizou no pro-
pio circuíto da Pastoriza despois
da resolución do concurso. Así
mesmo, destaca a súa “nobleza”
dentro do circuíto e agarda poder
rematar a carreira, “que xa sería
unha vitoria”; pero confía nas
medidas de seguridade –coma os
sistemas de barras, casco, roupa
ignífuga, extintor- “que os coches
convencionais non teñen”. Por
iso, recorda que “a rúa non é o
sitio axeitado para correr”.
Antes do rallye, agarda preparar
con Antonio Solórzano as notas
“para conducir seguro e con-
fiado” e coñecer o coche coa
axuda de Carlos López, o Piloto
Volante Deputación 2012, ao que
aproveitará para preguntarlle
polos erros cometidos para non
repetilos. Así, Juan poñerá en
práctica en tempo récord todo o
aprendido, xa que non poderá
probar o coche nun tramo.

A estrada que atravesa o monte
da Corda, en Abadín, conver-
teuse por duodécimo ano conse-
cutivo nun circuíto de carrilanas
para acoller a segunda proba
puntuable para a Copa de España
de Deportes de Inercia, despois
do I Descenso do “Alto
de Laredo” celebrado
en Asturias o sábado 1
de xuño, e para o Open
galaico-portugués na
fin de semana do 13 e o
14 de xullo.
Foron 63 os participan-
tes nesta proba, organi-
zada pola Asociación
de Baixada de Carrila-
nas A Corda en colabo-
ración co Concello de
Abadín, dos 78 inscri-
tos inicialmente proce-
dentes das
comunidades do norte
de España: Asturias,
Cantabria e o País
Vasco, ademais de Ga-
licia. 
De novo a categoría

pneumática GX, os vehículos
que alcanzan maiores velocida-
des, alcanzou un máximo de par-
ticipantes chegando a rexistrar
31 descensos. Así, despois das
dúas mangas celebradas na tarde
do domingo 14 de xullo, Asier

Leizea fíxose de novo coa pri-
meira posición da categoría ba-
tendo o seu propio récord do
circuíto en 5 segundos. Leizea
parou o crono en 2 minutos e 48
segundos nesta proba de 3,6 qui-
lómetros de distancia chegando

a alcanzar os 90
km/h, velocidade
máxima permitida
para a vía. Nesta
mesma categoría
competía un corre-
dor local, Diego Ro-
dríguez Rojo, que a
diferenza do ante-
rior este ano puido
rematar a proba
marcando un tempo
de 3 minutos e 52
segundos que lle
permitiu alcanzar o
vixésimo cuarto
posto da táboa.
Así mesmo, na cate-
goría de pneumática
C1-C4 o máis rá-
pido foi Iván Mar-
cos e Adrián Costas,

en Gravity Bike. Braian Gonzá-
lez e Ismael Cameselle volveron
subir ao podio da categoría long
board. 
En rodamentos, vehículos que
compiten sen pneumáticos, Jona-
tan Hermida, Jesús Pardo e Ja-
cobo Bastos marcaron os
mellores tempos da categoría
nesta baixada. Pardo repite, a
pesar de protagonizar un pe-
queno incidente preto da liña de
meta; igual que outro dos arris-
cados pilotos que descargan
adrenalina enriba da carrilana ao
rexistrar un choque que rematou
en voltas de campá e que, afortu-
nadamente, quedou nun susto.
Pola súa banda, Pablo Junquera
r Javier Pintado – primeiro na XI
Baixada de Carriladas A Corda-
marcaron os mellores tempos en
skeleton.
E, en madeira, repetiron expe-
riencia Leopoldo Bermúdez
(Valdoviño) e Armando Sixto
(Narón) que foron distinguidos
polo vehículo máis orixinal e
máis simpático, respectivamente.

César Cabarcos volveu gañar no
circuíto da Madalena, na locali-
dade pontevedresa de Forcarei,
na cuarta proba do Campionato
Galego de Karting na categoría
X-30. Esta vitoria, do 30 de
xuño, chega despois saída de
pista que Cabarcos protagoni-
zara no mesmo circuíto durante
a terceira proba oficial do cam-
pionato, o pasado 19 de maio,
debido a unha fisura no chasis do
seu kart. 
No ecuador do campionato e a
falta de catro carreira por despu-
tar, Cabarcos sitúase segundo a
un punto do primeiro, o piloto
junior Yago Cruz. A vindeira
proba celebrarase o sábado 3 de
agosto no circuíto de karting Ci-
dade da Coruña; mentres que as
seguintes serán no circuíto da
Pastoriza, o 21 e o 22 de setem-
bro, antes da última da tempada
en Valga, o 20 de outubro. Nese
sentido, o vilalbés confía en re-
montar “na casa”.

O vilalbés Juan López participará no Rallye San Froilán como gañador do II
Volante Deputación

Leizea bate o seu propio récord no circuíto da XII Baixada de Carrilanas
A Corda

Cabarcos, a
pola vitoria
na casa

Juan López co Suzuki Swift que pilotará no XXXV Rallye San Froilán.

Leopoldo Bermúdez recibiu o premio á “orixinalidade”.
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Suzuki Swift Sport
Cilindrada 1.586 cc
Potencia 125 CV / 6800 rpm
Combustible Gasolina
Par 148 Nm / 4800 rpm
Dimensións 3765/1690/1500 mm
Depósito 45 l
Peso 1.000 kg
Nº de cilindros 4 en línea, distribución variable (VVT),

dobre árbore de levas (DOHC).
Nº válvulas 16
Caixa de cambios con sincros, 5 velocidades.
Suspensión dianteira MacPherson tirante y muelle helicoidal.

Amortiguador Extreme Tech.
Suspensión traseira Barra de torsión e muelle helicoidal.

Amortiguador Extreme Tech.



O maratón deportivo benéfico,
“Móvete X Adrián”, celebrado
no pavillón da Feira do Monte o
sábado 13 de xullo logrou reca-
dar 500 euros para este rapaz vi-
lalbés grazas á organización de
Estefanía Rodríguez e aos cola-
boradores que ofreceron clases
durante esa tarde.
Foron arredor de 20 os partici-
pantes, na súa maioría proceden-
tes do ximnasio Neka de
Monforte que cegaron coa inten-
ción de aproveitar a clase de de-
fensa persoal que ofreceu Juan

Carlos Quintana, unha das de
maior éxito. Tamén se desenvol-
veron clases de step-aeróbic e
aeróbic latino, ademais da grava-
ción dun Harlem Shake onde
participou Adrián e que se po-
derá ver proximamente na web
de Foto-Vídeo Sebe.
Dende a organización lamenta-
ron a falta de participantes neste
evento solidario que estaba pre-
visto celebrar o 1 de xuño en Vi-
lalba, pero que, finalmente,
cambiou a súa data de celebrar e
mesmo o lugar, ante a falta de

colaboración do Concello.
Estefanía Rodríguez tamén
quixo destacar ao público
que non participou nas acti-
vidades, pero quixo achegar
as súas aportacións ás que se
unen o 25% da venda dos bo-
letos do Sorteo do Ouro da
Cruz Vermella que se reali-
zou durante o evento e que
supoñen outros 18,75 euros
dunha venda total de 75
euros.

BANTA

O Banco de Tapóns do Baixo
Miño, BANTA, fixo entrega
dos 2.420 euros que tiña es-
tablecidos para a familia de

Adrián o domingo anterior, o 7
de xullo, despois seleccionar
máis de 14 toneladas de tapóns
almacenados en Tomiño cos que
se repartirían outros 3.000 euros
para Carlitos e tamén se deixaría
preparado un fondo para cubrir
os desprazamentos e dietas da
familia de Miguel cando chegue
o momento da súa operación.
Ademais, a esta cantidade hai
que engadir outras 10 toneladas
que xa foran enviadas ás recicla-
doras dende Lugo e a Illa de
Arousa.

O xurado do I Concurso de Fo-
tografía “Terra Chá – 2013”,
convocado polo ISCHA, con-
cedeu dous premios a dous vi-
lalbeses. O primeiro recaeu nun
coruñés do municipio de Ames.
Fernando Román obtivo o pri-
meiro premio, dotado con 300
euros, pola súa fotografía deno-
minada “Rioverde” entre as 75
imaxes presentadas a concurso
que foron valoradas polo xu-
rado do certame reunido no
Centro Cultural e Recreativo

de Vilalba e composto por Julio
Puentes, Beatriz Souto, Anto-
nio Guillermo Currás, Jesús
Trastoy, Francisco Xosé Roca e
Arturo Gómez como secretario.
O segundo e o terceiro premio,
dotados con 200 e 100 euros
respectivamente, foron para a
fotografía da vilalbesa Ana
Anido presentada baixo o nome
de “As dúas torres” e para
Brais González Rouco por
“Alto de Boizán (Ponte sobre a
A8).

Os veciños da parroquia vilalbesa
de Nete celebraron o San Xoán
con xogos populares, as actua-
cións dos nenos e nenas, a inaugu-
ración da III exposición de

fotografías antigas da parroquia e
a celebración da Mostra de En-
caixe de Bolillos das Palilleiras da
Terra Chá.
Foi, pois, un domingo de xuntanza

veciñal que arrincou cunha co-
mida no local social da asociación
de veciños San Cosme de Nete e
rematou coa tradicional fogueira
de San Xoán. E, durante a tarde,
houbo tempo para practicar e re-
cordar xogos tradicionais, disputar
un torneo de fútbol. Ademais, os
nenos e nenas da parroquia entre-
tiveron aos maiores coas súas ac-
tuacións musicais e teatrais
Xa na xornada do luns 24 de
xuño, Nete acolleu a “Mostra de
Encaixe de bolillos das palilleras
da Terra Chá”, onde permanece-
ron palillando as alumnas de Juani
García. E para os máis pequenos,
María Otero impartiu un obra-
doiro de cestería.

Exposicións

Ao longo do día realizaron puide-
ron visitar a tradicional exposición
dos traballos realizados nos cursos
de cestería, tapicería e encaixe de
bolillos. Así mesmo, o domingo
23 inauguraron, ao comezo da ce-
lebración, a terceira mostra de fo-
tografías antigas que recolle, en
colaboración co IESCHA, unha
selección de fotos de celebracións,
traballos agrícolas ou grupos in-
fantís de entre os anos 50 e 80. A
exposición pódese visitar todos os
domingos de xullo en horario de
11:30 a 13:30 horas.

Maruja López
dimitiu como
presidenta da
Asociación de
Viúvas Car-
miña Prieto
Rouco de Vi-
lalba despois
de 23 anos no
cargo. Así, o
resto das so-
cias quixo
agradecer o
seu esforzo e
d e d i c a c i ó n
dende a súa
posta en mar-
cha, no ano
1990, ata
maio deste
ano no que
Á n g e l a
Novoa colleu
o relevo
cunha comida homenaxe por
fin de curso.
Foron 42 as persoas que acudi-
ron a un xantar no restaurante
Terra Chá de Vilalba que rema-
tou coa entrega dun agasallo;
ademais da lectura dalgún dis-
curso por parte de Irene Martí-
nez, que resumiu a historia da
asociación e do traballo con-
xunto dende os seus inicios;
Aurora Carro, presidenta re-
xional das asociacións de viú-
vas de Galicia e Ángela
Novoa, a actual presidenta da
asociación que anunciou que
“Maruja continuará sendo pre-
sidenta de honra”.
Algunhas das actividades do
colectivo son os xa tradicionais
cursos de cociña, pintura e de
autoestima que organizan cada
ano atendendo aos obxectivos
da asociación; garantir os de-
reitos e deberes das viúvas e os
seus fillos, organizar e fomen-
tar actividades de formación
para as asociadas e colaborar
con outras asociacións. 
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Adrián recibe o diñeiro do Banco de Tapóns
mentres continúan os actos benéficos na comarca
O maratón deportivo ‘Móvete x Adrián’ recadou 500 euros

Maruja López deixou a presidencia tras 23 anos

O I Certame de fotografía convocado
polo IESCHA destaca os traballos de
dous vilalbeses

A Asociación de Viúvas Carmiña Prieto
Rouco homenaxea á súa presidenta
fundadora

Bolillos, cestería e fotografía concentraron as
actividades culturais de Nete dende o San Xoán 

Adrián participou na gravación do ‘Harlem Shake’ durante o maratón benéfico.

Nete acolleu a Mostra de Encaixe de bolillos da Terra Chá o día de San Xoán

e o domingo 23 foi escenario das actuacións dos nenos da parroquia.

A Asociación de Viúvas ofreceu un agasallo a Maruja

pola súa dedicación. 

sociedade
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Coa chegada do verán, chega
tamén a tempada alta da celebra-
ción e festas e festivais en toda
Galicia. A comarca chairega non
podía ser menos, e tamén alberga
numerosas celebracións con
certa tradición que se suman ás
máis que tradicionais festas pa-
tronais de cada un dos recunchos
do noso territorio.

VIII Festival da Chaira

No que a festivais se refire, abre
a tempada chairega o Festival da
Chaira que cada ano, e dende fai
oito, se celebra na praia da Ri-
boira, na parroquia pastoricense
de Baltar. Trátase dunha celebra-
ción organizada pola asociación
cultural A Chaínza que acolle
tamén o Aberto do Xabaril da
Liga Nacional de Billarda, que
este ano celebrou a súa cuarta
edición proclamando vencedor
ao artista multidisciplinar Luis
Pirucha, por diante de
Coedo, dos Billardeiros
Musicais. Así mesmo, ade-
mais da acampada libre e a
venda de camisolas que
axudan a sufragar os gastos
do festival; tamén houbo
xantar amenizado por Cé
Orquestra Fantasma por se-
gundo ano consecutivo,
aínda que nesta ocasión
contou coa colaboración do
cantante de Skandalo Gz.
Xa pola noite, os encarga-
dos de poñer música ao fes-
tival foron os Milesios, que
arrincaron a verbena con
música Fol.; o grupo de
rock en galego Zenzar; Som
do Galpom e Skandalo Gz.

Romaría da Fraga

As festas da contorna tamén nos
achegan alternativas de ocio para
este verán. Así, antes da celebra-
ción do Festival de Pardiñas, na
primeira fin de semana de
agosto, As Pontes celebra as pa-
tronais na honra á Virxe do
Carme que extende ata o 25 de
xullo, Día da Patria, coa celebra-
ción da Romaría da Fraga. Así, a
noite do mércores 24 acollerá a
celebración do Festival Folk da
Fraga coa participación de Hue-
sos, Mercedes Peón, Quempa-
llou e Bastards On Parade. Xa o
25, declarada de interese turís-
tico, a Romaría da Fraga arrin-
cará coa misa na Capela do
Carme á unha da tarde e a poste-
rior sesión vermú coa orquestra
Cinema. A partir das cinco da
tarde a charanga Os Ponteses
amenizará as merendas e máis
tarde, cara ás sete e media, a
ritmo de percusión, serán os va-
lencianos Combe Capelle os en-
cargados de animar a tarde antes
do concerto de Los Suaves, pro-

gramado para as oito e media do
serán. A xornada festiva rema-
tará coa verbena a carga da or-
questra Cinema.

XVII Lugnasad

Volvendo a terras chairegas, e de
novo ao termo municipal pasto-
ricense, anotamos outra cita in-
eludible: a festa celta do
Lugnasad, que este ano celebra a
décimo sétima edición na noite
do venres 2 de agosto. Bretoña
será o centro das actividades
desa tarde con pasarrúas a cargo
dos Gaiteiros de Riotorto, antes
da subida ao Coto da Auruxeira,
lugar de celebración da festa
celta. Ás dez e media da noite
dará comezo oficialmente a cele-
bración, pero non será ata a me-
dianoite, hora meiga, cando se
desenvolva o acto estrela coa ce-
lebración das vodas celtas a
cargo do druída e escultor Fer-

nando Villapol Parapar, que
tamén será o encargado de facer
o conxuro da queimada para pos-
teriormente ser distribuída de
balde a todos os asistentes que o
desexen. Pódese adquirir un
cunco conmemorativo para a
queimada axudando así a sufra-
gar parte dos gastos da festa. Zu-
rrumalla, Quempallou e
Güntervain poñerán música á
noite.

V Tasca tradicional do liño

Descoñécese se o uso do liño
como material de elaboración de
tecidos provén dos nosos devan-
ceiros celtas; pero, sexa como
fora, é grazas á Asociación de
Mulleres San Bartolomeu de
Insua polo que celebramos na
actualidade a recuperación dos
seus usos, traballos e costumes.
Así, a parroquia vilalbesa de
Insua acollerá o sábado 3 de
agosto, e por quinto ano conse-
cutivo, as tarefas tradicionais da
tasca do liño nunha xornada atei-

gada de actividades. Dende a
asociación pretenden conseguir
que “o cultivo tradicional do liño
non se esqueza” e por iso, traba-
llan ao longo de todo o ano,
dende o seu cultivo ata a reco-
llida e emprego no tear;  e
mesmo participan en diferentes
demostracións onde achegan os
seus coñecementos sobre o pro-
ceso de elaboración das teas de
liño dende a planta ata o tear.
Unha das últimas tarefas do ano
na preparación do liño para o seu
uso como material téxtil é a que
da nome á festa, a tasca, na que
o meterán no forno para prepa-
ralo de cara á obtención do fío
despois de amazotalo. A estas ta-
refas uniranse tamén durante esta
festa demostracións doutros ar-
tesáns, exposición sobre o
mundo téxtil e xogos populares
da man de Xotramu de Mui-
menta. Os interesados poderán

achegarse a coñecer o traballo do
liño a través do taller “Apren-
dendo a traballar o liño”; e para
achegarse máis aos costumes tra-
dicionais, tamén se ofrecerá a
degustación do “cacho”. A mú-
sica tampouco podía faltar, xa
que é outro dos elementos que
acompañaba estas reunións entre
os nosos devanceiros. Así, Entre
lusco e fusco serán os encarga-
dos de amenizar a xornada que
rematará cunha foliada e o con-
xuro da queimada. Haberá ser-
vizo de comida por un prezo de
15 euros cada comensal para a
que os interesados se poden ano-
tar no teléfono 696 61 84 54.

XIII Festa da Malla

Outro exemplo das festas orga-
nizadas en torno á recuperación
dun traballo tradicional consti-
túeo a Festa da Malla que orga-
niza cada ano, e xa van trece, a
Asociación de Amigos da Feira
de Castro de Rei. O sábado 3 de
agosto arrincarán os traballos da

sega do trigo a partir das dez da
mañá na finca situada detrás da
Casa do Concello, nunha xor-
nada que contará cunha repre-
sentación teatral. Xa o domingo
12 procederase á elaboración da
meda no Campo da Feira de Cas-
tro de Rei a partir dos medeiros
que queden feitos na eira. E, por
último, o domingo 18 de agosto
serán os membros da asociación
os que realicen o traballo de
xeito artesanal a partir das dez e
media da mañá comezando pola
introducción dos mollos na des-
granadora que permite separar a
palla do gran, despois dos traba-
llos previos de asentamento da
máquina. A partir de entón, o
gran e a palla seguirán camiños
separados e mentres que as espa-
lladoras colocan a palla en feixes
para transportar ao palleiro que
elaboran os homes; os grans de
trigo fanse pasar pola limpadora

para separalos da cás-
cara e outros refugallos.
Os nenos e nenas son os
que xeralmente recollen
o trigo limpo que sae da
máquina impulsada por
forza humana. Coma
todos os anos, ao re-
mate da malla os parti-
cipantes e visitantes
poderán disfrutar dun
xantar a base de produ-
tos da zona para o que
se venderán vales con
anterioridade. Un grupo
musical amenizará a
xornada e este ano
tamén haberá xogos tra-
dicionais.

XXIII Romaría La-

brega da Chaira

En torno ás actividades do agro,
Os Vilares volve celebrar a ro-
maría labrega por excelencia, a
da Chaira. Fai xa 23 anos que a
asociación de veciños dos Vila-
res puxera en marcha esta cele-
bración con numerosos
concursos que fixeron famosa a
esta parroquia guitiricense:
dende o lanzamento de pucha ou
de pau de ferro ata a carreira de
segadoras que xa non se realiza,
por seguridade. A fin de semana
do 10 e o 11 de agosto serán
dous intensos días de actividades
que compoñen un programa ver-
dadeiramente completo que
arrinca na mañá do sábado cos
concursos de cans e vacas de
raza Rubia Gallega dotados con
50, 30 e 20 euros para os tres pri-
meiros clasificados de cada un
dos certamen. A Carreira Popu-
lar, masculina e feminina, que
arrincará ás doce e media da
mañá tamén contará con premios
por categorías. Sons de aldea
amenizará a sesión vermú antes

do xantar que precederá unha
tarde dedicada aos máis peque-
nos con xogos populares. Ginca-
nas e carreiras de cabalos
alternaranse coa celebración
dunha proba de G0-G1 de Agi-
lity que tamén contarán con pre-
mios en metálico para os
primeiros clasificados. Ás oito e
media do serán está prevista a
lectura do pregón por parte de
Jesús Vázquez, presidente da Fe-
deración Veciñal de Lugo; tralo
que se sorteará unha xovenca ga-
lega. Os Carunchos e Manolito,
el pescador poñerán o humor e a
música ata a madrugada pen-
dente dunha nova xornada de ro-
maría labrega. A mañá do
domingo acollerá unha demos-
tración de sega con gadaña, unha
marcha de bici de montaña nas
modalidades de 15 e 25 quilóme-
tros, o concurso de sega con ga-
daña nas categorías masculina e
feminina, así coma a competi-
ción de “enciñar”. Despois dun
xantar popular, a tarde dominical
resérvase aos xogos populares
para adultos entre os que desta-
can a carreira de caldeiros, o lan-
zamento de pau de ferro, o tiro á
corda ou o lanzamento de pucha.
Antes da verbena co grupo Alma
Latina e o guitiricense José En-
rique que amenizarán un con-
curso de baile; disputarase unha
contrarreloxo por equipos de bici
de montaña, unha mostra de ha-
bilidades no uso da segadora e o
sorteo dun año e unha viaxe a
Tenerife.

II Festival 27373

Nesa mesma fin de semana, a
asociación cultural Castiñeiro
Milenario de Begonte organiza
unha nova edición do Festival
27373 coa música como prota-
gonista nas inmediacións do club
fluvial de Begonte. Ao longo do
día celebraranse diferentes acti-
vidades dirixidas ao público in-
fantil coma o paseo en kaiaks e
inchables de doce a dúas e de
catro a sete. Tonecho Caselas e
Pablo Esqueira ofrecerán un
concerto didáctico a partir das
catro da tarde e Branca Villares
un obradoiro de percusión a par-
tir das cinco. E ás seis da tarde
Desastronauts un día de praia
ofrecerán un espectáculo de
circo. A agrupación cultural de
música tradicional Arandela, do
Incio, amenizarán a sesisón
vermú; mentres que pola noite a
humorista Isabel Risco presen-
tará as actuacións de Os Minho-
tos, Güezos e Zënzar. Dende a
organización apuntan que “serán
benvidos os músicos que se
acheguen ata o festival a tocar”.
A entrada será gratuíta e haberá
acampada libre.

Xabaril, vodas celtas, liño, trigo, xogos populares e música, moita música, no
verán chairego

Cé Orquestra Pantasma amenizou unha animada sesión vermú do VIII Festival da Chaira.
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A Real Academia Galega comu-
nicaba a finais do pasado mes de
xuño a decisión de homenaxear
ao poeta guitiricense Xosé María
Díaz Castro no Día das Letras
Galegas 2014 con motivo do
centenario do seu nacemento.
Esta fora unha proposta da aso-
ciación Xermolos que ven de
presentar recentemente a pro-
posta de actividades para a cele-
bración do centenario do autor
que pretenden extender ata o
verán do 2015. Nesa liña, os
alumnos e alumnas do instituto
guitiricense que leva o seu nome,
tamén reivindicaron a súa figura

coa elaboración do documental
‘A lus do mundo. Redescubrindo
ao poeta Díaz Castro’.
O poeta e tradutor de Guitiriz,
Xosé María Castro (1914-1990)
é autor dunha obra poética singu-
lar e de aparición serodia que
destaca polo seu virtuosismo téc-
nico. É autor de Nimbos (1961)
considerada un dos cumes da po-
esía galega moderna, e que con-
tén o célebre poema "Penélope"
xustamente célebre pola súa be-
leza e fonda reflexión sobre Ga-
licia e o seu fado histórico.
Membro, xunto con Leiras Pul-
peiro, Noriega Varela, Álvaro

Cunqueiro e Iglesia Alvariño
entre outros, da chamada "escola
mindoniense", Díaz Castro man-
tivo ao longo de toda a súa vida,
e malia súa condición de funcio-
nario residente en Madrid, un
fondo compromiso coa cultura
galega do seu tempo.

Opinión

Ante esta homenaxe a un poeta
chairego, o terrachá.xa quixo re-
coller as impresións de diversos
persoeiros con respecto á figura
de Xosé María Díaz Castro.
Estas foron as nosas preguntas: 
1.- Que opinión lle merece a de-

cisión da RAG de de-
dicarlle o Día das Le-
tras Galegas ao poeta
Xosé María  Díaz
Castro? 
2.- Como definiría ao
autor? E que aspectos
destacaría da súa
obra?
3.- Que relevancia cre
que lle confire a súa
traxectoria para a co-
marca chairega?
4.- E cal é o seu
poema preferido de
Nimbos, de Díaz Cas-
tro?

Día das Letras Galegas 2014 dedicado ao guitiricense Díaz Castro no seu centenario

díaz castro
cultura

1.-Unha fortuna. Vai axudar a
apreciar máis a contorna de ca-
daquén. Pois promociona coa luz
e a beleza as cousas sinxelas, o
“herdo que nos deron” os an-
tepasados. Lendoo aprende-
mos a valorar as nosas raíces.
2.- Un home sinxelo, agrade-
cido coa vida e a paisaxe na
que se fixo persoa. Fronte as
normativas, el usou a lingua da
Chaira, a que mamou… É
unha síntese emotiva entre
pensamento e escrita buscando
a perfección, erguendo á cate-
goría estética a infancia nunha
cultura labrega.
3.- No Seminario de Mondoñedo

fixose amigo de Iglesia Alva-
riño… Foi amigo e lector de Ma-
nuel María, e xa no Festival de
Pardiñas coñeceu a Dario X. Ca-

bana, Fernán Vello, Rabade Pa-
redes… Para el o tempo, o seu

mundo, “vai de Parga a Pasto-
riza”.
4.- Neste hora lería en común:
“A noite é necesaria”, porque
transmite que só sabemos que
é a luz, cando atravesamos noi-
tes escuras, que para superar o
cambio de civilización: crise,
pesimismo…, cómpre pasar
momentos críticos, e alumear
outro mundo posible. Estou es-
coitando estes versos de mozos
e mozas que interpretan o
vídeo “A lus do mundo”, do
Instituto, que soña con tempos
novos coa ferramenta da poesía

cantada dende as augas limpas
do Miño.

1.- Como lucenses debe ser para
nós un orgullo que un ano máis
sexa un escritor da nosa terra
quen sexa recoñecido co Día
das Letras Galegas. Ademais,
en 2014 celebrarase o centena-
rio do seu nacemento co que
non podemos máis que conside-
rar moi acertada a escolla.
2.- Foi un autor que sempre tivo
a Galiza en si a pesar de vivir
fóra por razóns de traballo. Co
seu libro Nimbos sentou os ali-

cerces da nova poesía galega,
sendo un poemario influínte
para un conxunto de escritores
posteriores. Díaz Castro foi un
poeta diferente, irrepetible, co
que a poesía galega acadou un
nivel de expresividade e poder
a través da súa lírica que nunca
antes tivera.
3.- A comarca chairega é berce,
sen dúbida, de insignes nomes
para as letras galegas, e Xosé
María Díaz Castro é un dos seus
máximos expoñentes, polo que
cremos que a escolla da Real

Academia Galega do autor de
Parga vén a darlle a entrada, con
este recoñecemento, a un grupo
do que fai parte Aquilino Iglesia
Alvariño e no que tamén agarda
entrar, máis cedo que tarde, Ma-
nuel María. É, polo tanto, Díaz
Castro un nome fundamental
para a literatura chairega e ga-
lega.
4.- É difícil sinalar un entre o
conxunto, posto que todos teñen
esa profundidade tan caracterís-

tica, xa
que par-
ten da
subxecti-
v i d a d e
fonda do
autor: das
súas vi-
vencias ,
lembran-
zas, re-
cordos da
infancia,
da súa
terra, o

seu país. 
É moi pouco orixinal destacar
Penélope, mais quedámonos
con el porque foi o que a máis
corazóns galegos chegou a tra-
vés, e é xusto recoñecerllo, de
musicar este poema Mini e
Mero.
Ademais, o poema ten un valor
simbólico sobre o noso país, o
que é hoxe en día e o que nos
depara o futuro. Se temos idea
de país, se proxectamos esa
idea, “traguerán os camiños
algún día a xente que levaron”.

1.-Dedicarlle o próximo Día das
Letras Galegas a Díaz Castro pa-
récemeunha oportunidade exce-
lente para que se coñeza a súa
obra. Díaz
Castro é un
dos poetas
máis cultos
da nosa li-
teratura, o
seu labor
como tra-
dutor é ex-
cepcional e
tamén o
seu domi-
nio da ri-
queza lingüística. O seu
libroNimbos xa xustifica de seu
unha homenaxe coma esta, que
é, ademais, unha oportunidade
magnífica para difundilo e ache-
garllo ao conxunto da cidadanía,
para gozar coa súa lectura.

2.-Penso que Díaz Castro é un
poeta transcendente e transcen-
dental para a nosa historia litera-
ria. Transcendente, pola

profundidade
da súa concep-
ción existen-
cial do tempo
e da historia. É
un poeta quese
introduce en
t e r r i t o r i o s
pouco transita-
dos na nosa li-
teratura. Nos
seus versos
está o univer-

sal da vida, do amor e da morte.
Esta concepción totalizadora da
existencia é a que lle confire,
precisamente, esoutro carácter
transcendental do que falaba. 
3.- A Terra Chá marca a súa ín-
tima relación co medio natural e

a paixón que sempre mostrou
pola natureza, tanto na súa vida
como na súa obra. Non esqueza-
mos que Díaz Castro tiña una vi-
sión que parte da Galicia rural.
Polo tanto, esta celebración do
Día das Letras Galegas será una
ocasión extraordinaria para favo-
recer a popularización de Díaz
Castro en Galicia, pero tamén
para achegármonos literaria-
mente á comarca chairega, ao
universo chairego. E tamén para
que os chairegos coñezan máis o
seu legado cultural.
4.-Nimbos é un todo poético de
trinta e dúas composicións ma-
xistrais. Podería escoller delas
“Penélope” e “O berro das pe-
dras”. Neste último Díaz Castro
convoca os devanceiros, os deu-
ses e os mitos. Creo que son ver-
sos que han resoar moito máis a
partir desta celebración.

Xosé María Díaz Castro.

Alfonso Blanco Torrado, profesor do IES Poeta Díaz Castro de Guitiriz e coordinador
de Xermolos

Mario Outeiro Iglesias, delegado de Cultura e Turismo
da Deputación de Lugo

Anxo M. Lorenzo Suárez, Secretario xeral de Cultura da Xunta de Galicia
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cultura
díaz castro

1.- Paréceme moi ben, mais
isto non impide que reclame

que se faga xustiza dunha  vez

con  Carballo Calero, autor

dunha ampla e diversa obra,

fundamental para a nosa

lingua e a nosa litera-

tura.

2.- Un poeta, no más

amplo sentido da pala-

bra. Para iso non é pre-

ciso ter unha obra

ampla, abonda cunha

obra fonda. Nimbos

pode enganar pola súa

aparente sinxeleza, mais

non hai que confundirse.

Non se trata de unha po-

esía escura, hermética,

pero tampouco é sinxela

porque require lecturas e

relecturas para captar a

súa profundidade. 

3.- Para a comarca chai-

rega e para Galiza convértese

en todo un referente patriótico

se entendemos que a lingua é

unha coa terra que a criou. Un

home que falaba tantos idio-

mas e que , cando quere expre-

sar o que lle é máis íntimo e

querido, escolle a lingua da súa

terra por máis que iso lle de-

pare, en principio, menos lec-

tores, ensínanos que a

universalidade non é unha

cuestión numérica. Desde

logo, non era un dos que Cas-

telao chamaba “pobres homes”

por teren nacido fóra do mapa.

Para orgullo noso, no mapa, o

seu lugar de nacemento sitúase

nos Vilares de Guitiriz en Ga-

liza, e así o reivindicou el.

4.- “Coma brasas”, sen dúbida.

A Deputación presentou o libro

A Chaira vista polos chairegos,

de Xenaro Pérez Gómez, unha

escolma de libros reeditados ou

escritos entre os anos 1940-1975

sobre a comarca da Terra Chá. O

libro fai referencia aos 9 conce-

llos que a integran, polo que na

súa presentación estiveron pre-

sentes alcaldes e outras autorida-

des de toda a provincia,

asociacións veciñais e culturais,

así como persoeiros da política e

da vida cultural de toda a provin-

cia.

O máximo mandatario provincial

destacou  o seu valor de divulga-

ción e o esforzo e tenacidade do

autor por recompilar datos da súa

comarca, co que “demostra o

amor que sinte pola súa terra, da

que estivo separado moito tempo

por motivos laborais”. O presi-

dente da Deputación destacou do

libro á vertente social dos textos

que axuda a entender o cambio

que vivíu a comarca chairega

entre 1940 e 1975. A través das

observacións do autor comprén-

dense mellor os cambios na na-

tureza chairega -a

transformación da paisaxe-, na

economía –co paso dunha econo-

mía de autoabastecemento a

unha economía de mercado total

e global-, os cambios na cultura

-valores, lingua galega, relixións

e innovacións- e a reorganización

destes elementos co paso do

tempo.

O presidente leu ademais unha

carta da deputada chairega, Re-

gina Polín, quen non puido asistir

á presentación por ter unha viaxe

fóra que lle impedíu chegar a

tempo. No escrito agradeceulle

ao autor que plasmase no libro a

cultura, a paisaxe, o patrimonio e

os costumes da zona e a súa evo-

lución desta comarca lucense.

Pola súa banda, Xenaro Pérez

agradeceu á Deputación a opor-

tunidade de publicar este libro

aoque lle dedicou varios anos de

traballo e que lle supuxo un gran

esforzo. O autor asegura que o

cariño á súa terra foi o motor da

súa tenacidade. 

O libro comeza cun limiar de in-

tencións, segue cunha achega

xeral á Terra Chá do século XIX

e con algúns datos e hipóteses

sobre os cambios sociais ocorri-

dos na comarca chairega durante

a segunda metade do século XX.

Despois dalgunhas conclusións

sobre o período de 1940-1975, o

libro remata cunha homenaxe ao

sociólogo Bernardo G. Cendán,

na que se esbozan unha serie de

cuestións sociolóxicas sobre A

Chaira.

Un segundo volume

O autor xa está a pensar nun se-

gundo volume que recolla os tex-

tos reeditados ou creados durante

a democracia, despois de rematar

este primeiro volume na súa xu-

bilación recuperando unha idea

xurdida nuns cursos de Doutora-

mento na Universidade Complu-

tense. A documentación sobre a

democracia non se puido incluír

neste primeiro volume posto que

sería demasiado grande. Ade-

mais, o autor tamén considera

que a temática diferenciada me-

rece un volume aparte xa que coa

chegada da democracia se amplía

o abano de temas. O segundo

libro sobre A Chaira estará listo

para o ano 2014, a máis tardar.

Xosé Lois García presentou o

poemario Remitencias, acompa-

ñado de fotografías, que nos

mostra a testemuña dunha reali-

dade xeográfica e humana des-

aparecida polo asolagamento de

vilas, aldeas e lugares das beiras

do Miño (O Saviñao, Chantada,

Taboada, Paradela e Portomarín),

producido a consecuencia da

construción, no franquismo, dun

encoro que foi inaugurado no

ano 1963, que vai facer agora 50

anos. 

O acto de presentación cele-

brouse no Salón de Actos da De-

putación Provincial coa partici-

pación do delegado de Cultura e

Turismo da Deputación de Lugo,

o nacionalista Mario Outeiro; Al-

fonso Blanco, presidente da aso-

ciación cultural Xermolos e

Xesús Alonso Montero, como

prologuista do libro, ademais do

propio autor.

O delegado de Cultura e Tu-

rismo, Mario Outeiro, destacou

que “este libro remítenos a aque-

les anos da longa noite de pedra

en el a pedra emerxe en rebeldía.

Foi unha testemuña silandeira

que acusa e sinala a voracidade

destrutora dun capitalismo que

producía e exportaba enerxía

mentres que, naquela altura,

moitas zonas desta provincia non

contaban aínda con luz eléc-

trica”. O delegado engadiu que

“Xosé Lois García trasládanos,

con Remitencias, ao mundo mí-

tico das cidades mergulladas, tan

presente na tradición oral da Ga-

liza”.

1.- Este país ten proscrito dema-

siado tempo a lucidez intelectual,

a voz libre e a talla artística de

quen talvez é a figura de maior

profundidade existencial das

nosas letras de posguerra. (Car-

valho Calero segue a ser a proba

do algodón para a RAG).

2.- Caballero Bonald definiu a

poesía como a máxima concen-

tración de enerxía na palabra. Iso

é Díaz Castro: a obra depurada,

selecta, clásica, a esencia en fras-

cos pequenos, a complexidade da

consciencia feita poesía.

3.- Foi austero e comedido

mesmo na sona que lle corres-

pondía, a resistir envolto en

sabas de mil anos, cousa que

non favoreceu as letras chaire-

gas. Na forza telúrica da súa lí-

rica está a visión espiritual

propia dun labrador de soños

dos Vilares de Guitiriz. A súa

obra é o sedimento cultural

dunha bisbarra que leva a

“Terra” no seu topónimo maior

e que ten nesta voz senlleira a

medida universal do espazo e

do tempo que vai “de Parga a

Pastoriza”.

4.- “A Cerna”, malia o silencio

desafortunado da crítica. A eterna

loita dos contrarios que move o

mundo desque existe. A expre-

sión tráxica da angustia desola-

dora do ser humano na procura da

beleza. A imaxe dos últimos catro

versos, co machado a bater na

carne da árbore indefensa, a ferir

na alma, tenme acompañado no

máis íntimo da vida.

Un paso adiante e outro atrás, Galiza,

e a tea dos teus soños non se move.

A espranza nos teus ollos se espreguiza.

Aran os bois e chove.

Un bruar de navíos moi lonxanos

che estrolla o sono mol coma unha uva.

Pro ti envólveste en sabas de mil anos,

e en sonos volves a escoitar a chuva.

Traguerán os camiños algún día

a xente que levaron. Deus é o mesmo.

Suco vai, suco vén, ¡ Xesús María!,

e toda cousa ha de pagar seu desmo.

Desorballando os prados como sono,

o Tempo vai de Parga a Pastoriza.

Vaise enterrando, suco a suco, o Outono.

¡Un paso adiante e outro atrás, Galiza!

Marica Campo, escritora

Ricardo Polín, filólogo�investigador da literatura
chairega 

“Penélope” en Nimbos, Xosé María Díaz Castro

Fonte: ‘A súa obra’ en www.poetadiazcastro.com

Xenaro Pérez presenta un libro que recolle a bibliografía
da Terra Chá durante a etapa franquista

Destacan o carácter “esencial” de Remitencias na súa
presentación

Xosé Ramón Gómez Besteiro e Xenaro Pérez, durante a presentación do libro.

Xosé Lois García con Outeiro, Blanco e Alonso Montero.
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Estudio Aberto I (Residencia Artística 1)

Ata o 28 de xullo
Trátase da mostra da primeira Residencia Artística de ESTUDIO ABERTO, actividade

consistente nun proceso de creación dialogado a través dun obradoiro conxunto e

aberto, e que está encadrada no proxecto EnREDarte, organizado pola Rede Museís-

tica da Deputación de Lugo. Integran esta exposición  as intervencións de Reme Re-

medios, Senén Olano, Ruth Montiel, Gema López, Isabel Alonso e Lomarti.

Lugo

Museo Provincial

O debuxo na arte galega contemporánea
Ata o 31 de xullo

Esta mostra está formada por unha escolma, froito do coleccionismo particular, de

artistas como Pérez Villamil, Serafín Avendaño, Francisco Lloréns, Bello Piñeiro, Al-

fredo Souto, Jesús Corredoira, Máximo Ramos, Federico Ribas, Castelao, Arturo

Souto, etc.

Vilalba

Auditorio Carmen Estévez

Exposición de cadros e esculturas
Ata o 17 de agosto

A mostra recolle cadros realizados en lenzo con técnica mixta de Clara Elipe e de es-

culturas de ferro e madeira de Carlos Torralba e poderase ver en horario de luns a

sábado de 11.00h a 13.30h e durante toda a semana dende as 18.00 h ás 22.30 h.

Lugo

Museo Provincial

Unha tapa de cultura
Ata o 25 de agosto

Tres dos museos que integran a Rede Museística da Deputación de Lugo (Museo Pro-

vincial de Lugo, Museo Fortaleza de San Paio de Narla e Museo Provincial do Mar)

ofrecen, todos os domingos dos meses de xullo e agosto, ás 12.00 h, unha visita

guiada breve e gratuíta ás súas coleccións que non precisa inscrición previa.

Guitiriz

Dálle ó canto Pardiñas 2013!
3 de agosto

Coincidindo co XXXIV Festival de Pardiñas a asociación cultural Xermolos en colabora-

ción cos Hostaleiros de Guitiriz organizan este concurso de Cantos de Tabernas que se

desenvolverá por 15 establecementos guitiricenses. O primeiro clasificado obterá un

premio de 400 euros en metálico, o segundo 200 euros e o terceiro, igual que os anterio-

res, agasallos relacionados co Festival de Pardiñas. Os interesados poden inscribirse no

teléfono 608 589 012 ou no correo electrónico xermoloscantes@yahoo.es.

Muimenta

VII Concurso de Tapas
Do 13 ao 18 de agosto

O bar Alvariño, Asador O Cabuxo, O Abuelo, O Neira, O Latino,  O Tino, o restaurante

Anllo e a Taberna do Cruña prepararán as súas mellores tapas para ofrecer ao público en

horario de 19.30h ata as 23.30 h. Entre o público participante sortearanse tres vales de

100 euros consumibles nos establecementos socios do colectivo empresarial de Mui-

menta e un premio en metálico de 300 euros.

Vilalba

Onde está o Mago Antón?
Centro Cultural e Recreativo de Vilalba

27 de xullo
Antón López presenta esta nova proposta máxica dirixida a todos os públicos. Trá-

tase de microactuacións de 15 minutos que teñen a finalidade de levar a maxia a es-

pazos e públicos onde non tiña presenza e mobilizalos para concentralos nun espazo

concreto onde realizar un macroespectáculo que se desenvolverá o sábado 27 a

partir das 21.00h no CCR de Vilalba.

Bretoña

XVII Lugnasad
2 de agosto

Esta festa celta comezará pola tarde cun pasarrúas a cargo dos Gaiteiros de Riotorto. A

partir das 22:30 h arrincará a festa no Coto da Auruxeira onde a medionoite se celebra-

rán as vodas celtas e o posterior conxuro da queimada da man do druída Fernando Villa-

pol.Os concertos correrán a cargo de Zurrumalla, Quempallou e Güntervain. 

Vilalba

V Tasca Tradicional do liño
Insua

3 de agosto

A Asociación de Mulleres San Bartolomeu de Insua organiza por quinto ano consecutivo

esta festa na que se recupera o traballo do liño e se celebra no Campo da Festa de Insua.

Haberá música, xantar popular, demostración de artesáns, degustación do “cacho” e

xogos populares.

Guitiriz

XXXIV Festival de Pardiñas
Pardiñas

3 e 4 de agosto
Pardiñas acolle unha nova edición deste tradicional festival que albergará a XX Mos-

tra de Instrumentos Tradicionais que aumenta o seu espazo dentro do festival e sor-

teará instrumentos, ademais de ofrecer os seus propios concertos. O cartel do

festival organizado por Xermolos conta coas actuacións de Bloquinho de Xermolos,

Coanhadeira, Harmonica Creams, Tara e Dios ke te crew, o sábado; e Taquikardia,

Peter Punk, Os Minhotos, Susana Seivane, Skarallaos e Mr. Fishman a.k.a. Dr. Think.

Guitiriz

XXIII Romaría Labrega da Chaira
Os Vilares

10 e 11 de agosto
A Carballeira do Cancello volverá a acoller unha nova edición desta romaría que

reúne actividades relacionadas co campo, ademais de música e humor. Así, contará

con concursos de cans e vacas de raza Rubia Gallega, carreiras de cabalos, unha

proba de G0-G1 de Agility, demostración de sega con gadaña, competición de “enci-

ñar”, os xogos populares de lanzamento de pucha, carreira de caldeiros... ademais

da carreira popular e outros sorteos. Sons da aldea, Os Carunchos, Manolito el pes-

cador, Alma Latina e José Enrique amenizarán a festa.

Castro de Rei

Malla tradicional do trigo
Campo da Feira de Castro de Rei

18 de agosto
A asociación de Amigos da Feira de Castro de Rei organiza un ano máis a tradicional

malla do trigo o domingo 18 que virá precedida da sega, o domingo 4, e da meda, o 11. O

último domingo haberá comida de grupo, animación musical e xogos populares.
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Que ler? a elección de:

Que escoitar?

Que ver?

Isabel Campello

Avogada

Un libro Un disco

Unha comida

Un sitio onde vivir Unha personaxe histórica

Traspoñer esta cancela é coma acceder a unha feira na que hai de

case todo; é coma entrar nun mundo de noticias e curiosidades di-

versas. Unhas doutro tempo, dun tempo que se nos foi, e outras arrin-

cadas deste ir e vir dos nosos días, poñamos por caso a bomba

atómica lanzada polo aviador Kirk, o teatro galego en Buenos Aires,

as secuelas da invasión a Iraq, a mitificación do Che, o pirata namo-

rado, o museo dedicado a Chaplin, Seoane en Arca do Pino, Castelao

poeta, o muro de Tijuana, o monumento do camiñante, a arte de tra-

ducir, as viaxes á lúa, así como os nomes propios de Rosalía de Cas-

tro, Mario Benedetti, Herminio Barreiro, Amílcar Cabral, José

Antonio Labordeta, Emilio Pita, Mercedes Sosa, Juan Gelman… E

moitos máis. A Cancela aberta é un vieiro que nos leva a lugares,

persoas e feitos recreados ou descoñecidos, sempre novidosos.

Con só dous discos no mercado, Sés (María Xosé Sil-

var, A Coruña 1983) é sen dúbida a revelación da mú-

sica galega dos últimos anos.

Personalidade, frescura, forza e ideas claras, así é Sés

quen mellora aínda máis enriba do escenario, amo-

sando todo o seu potencial. 

Canta en galego porque si, toca os paus que lle petan

porque si e desprende vitalidade, neste segundo tra-

ballo con rachas de sensibilidade misturadas coa

arroutada máis blues da terra.

Nasceu unha estrela, Sés.

El estudiante, Santiago Mitre

Cancela aberta, Xosé Neira Vilas
Edicións Xerais

Cartas de Inverno, Agustín Fdez. Paz
ou Ángeles y demonios, Dan Brown “Tierra firme”, Luis Fonsi

Tarta de queixo

Unha película

Titanic, James Cameron

Un lugar
para visitar

Venecia, Roma, Florencia... toda
Italia

Unha bebida

Auga

Calquera da Terra Chá.
En Xermade atópome a gusto.

Justiniano, em-
perador ro-
mano que se
encargou de
recopilar nun
só código todo
o Dereito Ro-

mano, base do
Dereito actual.

Sés: “Co xenio destrozado”

Roque Espinosa chega a Bos Aires para estudar na Universidade.

Sen embargo, logo se da conta de que non ten vocación para o

estudo. Dedícase entón a deambular sen rumbo pola facultade e

a facer amigos. Paula, unha profesora da facultade, introdúceo

na política. Roque comeza a asistir a reunións do partido e a re-

lacionarse con outros militantes. Así coñece a Alberto Acevedo,

un vello político que, dende a súa cátedra, se dedica a formar a

cadros do partido. Ao seu lado, Roque aprende as entrañas da

política e convértese nun dirixente estudantil. Por fin, encontrou

a súa vocación.

Título orixinal: El estudiante. Ano: 2011. Duración: 124 minutos.

Xénero: Drama. Política. País: Arxentina. Director: Santiago

Mitre. Guión: Santiago Mitre. Música: Los Natas. Fotografía:

Gustavo Biazzi. Reparto: Esteban Lamothe, Romina Paula, Ri-

cardo Felix, Valeria Correa. Productora: La Unión de los Ríos /

Pasto Cine / El Pampero Cine. 

Premios 2011: Festival de Gijón: Mejor película (ex-aequo),

guión e Premio do xurado mozo. Festival de Locarno: Premio

Especial do Xurado. 2012: Cóndor de Plata: 3 premios (revela-

ción masculina, ópera prima e guión orixinal).

por Félix Jorquera
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$%o suprimirse as cotas lácteas, as liñas mestras dos cambios no sector
lácteo pasarán por ofrecer un produto con valor engadido, diminuíndo

custes e apostando por explotación máis sostibles”

Nicolás García Strickstrack, director da fábrica Lactalis Puleva de Vilalba

A planta vilalbesa de Lactalis
Puleva ven de inaugurar a maior

incubadora de produtos lácteos

estériles da comunidade. Esta

nova infraestrutura conservará

en condicións óptimas os produ-

tos lácteos da planta ata que o

departamento de Calidade dea o

seu visto bo e se podan liberar

para o seu consumo e venda. De

todas formas, a mellor maneira

de coñecer a envergadura deste

proxecto será a través do director

da planta, o enxeñeiro Nicolás

García.

En primeiro lugar, e para co-

ñecer un pouco máis o actual

director da planta vilalbesa de

Lactalis Puleva, cal é a súa tra-

xectoria profesional no sector?

Sempre traballei en entornas in-

dustriais e nas distintas fábricas

que o Grupo Lactalis posúe en

España: primeiro como Respon-

sable de Proxectos Industriais,

posteriormente como Xefe de

Produción ata chegar ó meu ac-

tual posto de Director da fábrica

de Vilalba dende o 1 de xaneiro

do 2011.

Que cifras de volume de reco-

llida de leite rexistra a planta

vilalbesa de Lactalis?

Vilalba recibiu en 2012 uns 240

millóns de litros de leite duns

1.700 gandeiros da comunidade

galega, o que supón un crece-

mento do 18% con respecto ao

ano anterior. 

A nova incubadora e a implanta-

ción de dúas novas liñas de pro-

dución permitirán un aumento do

volume de recollida duns 60 mi-

llóns de litros a explotacións ga-

legas o que terá unha repercusión

moi positiva para o sector.

Cal é o proceso de transforma-

ción do leite?

En canto recibimos o leite dos

nosos gandeiros na fábrica, rea-

lizamos un proceso de estandari-

zación do leite e posteriormente

aplicámoslle un tratamento tér-

mico. O obxectivo é garantir

sempre a calidade, a seguridade

alimentaria e obter un leite ho-

moxéneo, sen engadirlle ningún

tipo de conservantes nin estabi-

lizantes. 

E para coñecer un pouco máis

a actividade desta planta,  que

produtos se comercializan

trala súa transformación?

Na fábrica de Vilalba fabrica-

mos, por exemplo, o leite Puleva

Ecolóxico, a gama de leites bási-

cos Président e tamén leites en-

riquecidos en calcio e

vitaminados.

Nese sentido, cal é a súa produ-

ción anual? 

A planta conta cun volume de

produción duns 240 millóns de

litros de leite, o que a converte

nun dos centros de produción de

referencia para o Grupo Lactalis

Iberia en España.

A inauguración da nova incu-

badora de produtos lácteos es-

tériles supón a posibilidade de

incrementar a súa produción,

cál á a finalidade do proxecto?

O obxectivo da nova incubadora

de produtos lácteos estériles, a

maior de toda Galicia, é albergar

a produción da fábrica ata que os

controis de estufa/incubación

permitan ao departamento de Ca-

lidade facer una liberación posi-

tiva do produto. Ata ese

momento a produción queda blo-

queada no interior da incuba-

dora, asegurando desta forma o

perfecto estado do produto e

unha alta seguridade alimentaria

para os nosos clientes e consumi-

dores.

E cales son as súas caracterís-

ticas?

As novas instalacións, de 12 al-

turas, teñen unha capacidade de

almacenaxe de 15.000 palets –

con posibilidade de ampliar a

20.000- dos que se construíron 8

metros cara á terra, ata tocar roca

dura, para non desfigurar pola

súa altura a imaxe do lugar. O

proxecto contou con máis de 11

millóns de euros de inversión.

Co incremento da capacidade

de almacenaxe, consolídase a

actividade da planta: a garan-

tía da recollida do leite dos

produtores e a presenza dun

produto lácteo de calidade no

mercado, ademais do crece-

mento industrial de Vilalba e

de ocupación laboral da súa

poboación…

O Grupo Lactalis está compro-

metido co entorno social onde

desenvolve a súa actividade,

máis aínda no caso dunha rexión

tan vital para nos como é Gali-

cia. Nun momento de crise eco-

nómica con efectos no

desemprego e o despoboamento

do ámbito rural, Lactalis Iberia

colabora con máis de 3.500 gan-

deiros españois e aposta forte

polo mantemento do emprego,

especialmente no ámbito rural.

As dúas plantas do Grupo en

Galicia –Vilalba e Nadela- pro-

porcionan traballo a máis de 200

persoas.

Durante a inauguración da in-

cubadora, o conselleiro dele-

gado de Lactalis Puleva, Diego

Puerta, destacaba o compro-

miso da compañía con Galicia.

Pero, como definiría a integra-

ción deste grupo francés na co-

munidade galega?

Galicia xoga un papel fundamen-

tal na estratexia da empresa,

tanto en termos de fonte de leite

coma de transformación. O

Grupo Lactalis Iberia, que posúe

a súa sede e o seu centro de de-

cisións na capital española,

mantén o seu compromiso coa

comunidade galega desde 1983 –

data na que comezou a súa acti-

vidade como queixería a factoría

de Vilalba, antes de pasar á pro-

dución de leite líquida en 1991-

e actualmente é o principal ope-

rador en volume de recollida de

leite de Galicia. Ademais, o

Grupo recolleu en 2012 aproxi-

madamente uns 450 millóns de

litros de leite duns 1.700 gandei-

ros de Galicia. Estas cifras repre-

sentan o 20% do total da

produción de leite nesta rexión o

ano pasado e o 16% dos gandei-

ros galegos, respectivamente, o

que da idea da importancia e o

compromiso que Lactalis mantén

dende fai 30 anos con esta re-

xión.

Que outras políticas de I+D se

desenvolven na planta de Lac-

talis Vilalba?

Independentemente da amplia-

ción da fábrica, Lactalis Puleva

continuará sendo sempre unha

empresa comprometida coa in-

novación. Investiga e desenvolve

constantemente alimentos sauda-

bles de primeira calidade adapta-

dos ás necesidades nutricionais

de toda a familia. Para levar a

cabo está misión de innovación

contará, por suposto, coa fábrica

de Vilalba.

Finalmente, cales cre que son

as claves para o futuro do sec-

tor lácteo galego?

En 2015, se se cumpren as previ-

sións, cambian as normas do

mercado ao suprimirse as cotas

lácteas. Este é un escenario para

o que convén estar preparado

dende o sector, ofrecendo un

produto con valor engadido, di-

minuíndo custes, reunindo esfor-

zos e, sobre todo, apostando por

explotacións máis sostibles que

invistan na mecanización e

novas tecnoloxías. Esas serán as

liñas mestras dos cambios que

pensamos se producirán no sec-

tor durante os vindeiros anos.
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Nicolás García co Presidente da Xunta durante a inauguración da nova in-

cubadora de produtos lácteos estériles de Lactalis Vilalba.



O “Campamento Viaxeiro 2013” organizado polo Concello de Gui-

tiriz celebrouse a comezos do mes de xullo coa participación de

51 rapaces e rapazas de idades comprendidas entre os 6 e os 12

anos. Foron varias as actividades que puideron realizar en torno a

xogos, dinámicas de grupo e viaxes. Na Mariña puideron practicar

xogos acuáticos, padel, kaiac, etc. Tamén foron de excursión ao

Castro de Viladonga onde participaron nun obradoiro arqueolóxico

e ao Aeródromo de Rozas. O traxecto a esta excursión foi en tren

para potenciar o seu uso entre os nenos e nenas.

Un grupo de

30 persoas

das Escolas

Depor t i vas

Mun ic ipa i s

de Guitiriz

viaxaron a

B e n i d o r m

para pasar

unha semana

entre os días

6 e 14 de

xullo. 

Salou, Barcelona e Os Pirineos foron os destinos da excursión de fin
de curso que realizaron 53 alumnos e alumnas de 4º da ESO do Ins-
tituto Basanta Silva de Vilalba entre o 24 e o 30 de xuño. A primeira
parte da viaxe pasárona en Salou con visita a Port Aventura. Logo
dun día en Barcelona, desprazáronse á zona de Espot, no Pirineos,
onde realizaron actividades coma o tiro con arco, rafting, ruta ecues-
tre ou sendeirismo no Parque Nacional de Aigüestortes.
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606 86 33 22, dando a resposta que ti creas para acertar coa

nosa personaxe do mes. Entre os acertantes sortearemos unha

cea para dúas persoas no Restaurante A Nova Ruta.

Quen é esta rapaza?

Solución do mes pasado: Gañador:

Gonzalo Seoane (Dj Zalo) Iván Paredes

fotodenuncia

Este é o aspecto que presentan algunhas das rúas

vilalbesas despois de sulfatar a maleza en lugar de

cortala.

Peor o remedio que a enfermidade

Pista:

Unha prometedora política chairega.
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ANUNCIOS POR PALABRAS
ANÚNCIESE (GRATIS A PARTICULARES) TELF/FAX: 982 51 03 35

TERRA CHÁ.XA  APTO. 86 27800 VILALBA - terrachaxa@fmpublicidade.com

-ALÚGASE APARTAMENTO EN PRIMEIRA LIÑA DA PRAIA DA
RAPADOIRA EN FOZ. TELF. 982 51 22 04 e 638 60 72 36.

-ALÚGASE PISO AMUEBLADO NA  AVENIDA TERRA CHÁ.
PREZO A CONVIR. TELF. 635 25 45 85.

-VÉNDESE PISO DE 120 M2 NO CENTRO DE VILALBA, RÚA
XOSÉ MARÍA CHAO. 120.000 EUROS. TELF. 647 12 45 12. 

-VÉNDESE FINCA EDIFICABLE EN LANZÓS MOREDA. 12.000
EUROS. TELÉFONO 982 51 12 69

- ALÚGASE PRAZA DE GARAXE NA RÚA FOZ EN VILALBA. 30
EUROS. TELÉFONO 982 51 12 69

-VÉNDESE CASA DE PEDRA EN SEIXAS, COSPEITO. PLANTA
BAIXA E PRIMEIRO PISO DE 214 M2,  2 BAÑOS, 3 ANEXOS,
2 POZOS E FINCA DE 6.000 M2. A TAN SÓ 5 MINUTOS DE VI-
LALBA. TLF.: 620 80 08 03

-ALÚGASE CASA DE CAMPO CON TERREO, 3 DORMITO-
RIOS, COCIÑA-SALÓN-BAÑO E SERVIZO DE GARAXE. POZO
PROPIO. A 100 METROS DA SAÍDA DA AUTOVÍA DO CANTÁ-
BRICO. TOTALMENTE RESTAURADA. 608 34 23 66

-BÚSCASE CASA DE ALQUILER CON ALGO DE TERREO NA
ZONA DE VILALBA, COSPEITO E ENTORNO. TELF: 657 27 94
68.

-VÉNDESE OU ALQUÍLASE PRAZA DE GARAXE AO LADO DA
PANADERÍA CURRÁS (VILALBA). 630 40 75 33

-VÉNDESE CASA EN ROUPAR (XERMADE) NO LUGAR DA
TORRE. TEN UNHA SUPERFICIE CONSTRUÍDA DE 267 M2;
UN ALMACÉN NA PLANTA BAIXA DE 54 M2; UNHA VIVENDA
NA PRIMEIRA PLANTA DE 101 M2 E OUTRO ALMACÉN
ANEXO Á PLANTA BAIXA DE 65 M2. O MESMO CONXUNTO
CONTÉN UNHA LEIRA CHAMADA HORTA QUE É UN LABRA-
DÍO DE 989 M2 SOBRE O QUE EXISTE OUTRO ALMACÉN DE
101 M2. ADEMAIS, INCLÚE OUTRA LEIRA CHAMADA PRADE-
LLA DO VERDE QUE É UN PRADO DE 514 M2. PREZO: 41.000
EUROS. TELFS: 982 51 06 81 E 982 50 16 47.

- VÉNDESE CASA DE PEDRA EN SAN SIMÓN CON BODEGA,
CHOZA E POZO. TELF. 630 57 96 43.

- VÉNDESE BAIXO ACONDICIONADO EN VILALBA NA RÚA CI-
DADE DE LUGO, 33 CON 200 METROS CADRADOS. TELF.
609 73 30 85. 

- ALÚGASE GARAXE QUE SE PODE EMPREGAR COMO AL-
MACÉN NA RÚA CAMPO DE PUENTE (AO LADO DO XALUN-
DÉS. TELF. 630 40 75 33.

- ALÚGASE CASA CON ALPENDRES E TERREO NA ESTRADA
COSPEITO-VILALBA. TELF. 605 680 188.

- ALÚGASE APARTAMENTO NA CORUÑA CAPITAL. ZONA LOS
ROSALES AO LADO DO CENTRO COMERCIAL LOS ROSA-
LES CARREFOUR. CERCA NÁUTICA, ESCOLA DE IDIOMAS,
CONSERVATORIO DE MÚSICA. 2 HABITACIÓNS, SALÓN, CO-
CIÑA, 1 BAÑO, MICROONDAS E GARAXE. PARA ESTUDAN-
TES OU LARGA TEMPORADA. 1 PLANTA. 652 38 89 33.

- CHICO  DE 42 ANOS BUSCA CHICA. AS PONTES. TELF: 627
11 93 42.

- RAPAZ DA TERRA CHÁ DE 55 ANOS BUSCA RAPAZA DA PRO-
VINCIA ENTRE 45 E 55 ANOS. TELF. 605 63 34 08.

-CHICO DE 30 ANOS BUSCA CHICA DE 20 A 30 ANOS. TELF.:
677 78 92 87.

-RAPAZ DA TERRA CHÁ BUSCA RAPAZA DA PROVINCIA DE
LUGO ENTRE 40 E 50 ANOS PARA AMIZADE OU O QUE
XURDA. TELF.: 649 59 69 96.

- HOME SEPARADO DE 65 ANOS BUSCA MULLER DE 60 NON
FUMADORA E SEN CARGAS. TELF. 630 40 37 11.

- RAPAZ SOLTEIRO DE 44 ANOS BUSCA RAPAZA SOLTEIRA DE
ENTRE 35 E 44. PREFERIBLEMENTE QUE LLE GUSTE A
ALDEA. TELF. 671 41 66 79.

- JOSIÑO DA CHA, 47 ANOS, SEPARADO, ALTO, BOA PERSOA
CON GRAN CORAZÓN, TRABALLADOR E VIVINDO SÓ CONO-
CERÍA RAPAZA. TELF. 679 05 81 79.

-VÉNDESE RETROEXCAVADORA CASE 988, ANO 2000, 16.500
HORAS CON 2 CAZOS, CAZO DE LIMPEZA E MARTILLO
(35.000 EUROS). 670 09 32 75.

- VÉNDESE RETROCARGADORA (MIXTA) CASE 580, ANO
2001, 6.500 HORAS (18.000 EUROS). 670 09 32 75.

- VÉNDESE NISSAN PRIMERA. ANO 1998. CIERRE CENTRA-
LIZADO, ELEVALUNAS ELÉCTRICO. PREZO: 1.000 EUROS.
TELF. 627 75 82 30.

-BÚSCANSE PERSOAS PARA TRABALLAR ENSOBRANDO PU-
BLICIDADE DESDE A CASA, OFICINAS OU TENDAS. INFORMA-
CION ENVIANDO UN SELLO PARA RESPOSTA  A  C/ MARÍA
PITA 23-25 3º IZQUDA. LA GÁNDARA, NARÓN, 15570 A CO-
RUÑA.

-AXENCIA DE MODELOS SELECCIONA MODELO. TELF. 677 78
92 87.

-OFRÉCESE SEÑORA PARA LIMPEZA, ATENCIÓN A PERSOAS
OU TAREFAS DO FOGAR. DESPRAZAMENTO POR TODA A
TERRA CHÁ E ARREDORES. TELF. 622 41 81 96.

-OFRÉCESE CHICA PARA COIDAR DE PERSOAS MAIORES
TANTO DE DÍA COMA DE NOITE. TELF.: 629 98 73 16.

- OFRÉCESE CHÓFER A PARTICULARES CON COCHE OU SEN
COCHE. TELF. 667 44 40 04.

-VÉNDENSE ESTACAS DE CASTAÑO. TELF. 635 25 45 85.

- REALÍZANSE TODO TIPO DE TRABALLOS FORESTAIS: DES-
BROCE, PODA E PODA EN ALTURA, PLANTACIÓNS, CORTA
DE LEÑA, TRABALLOS DE XARDINERÍA, PECHES DE FIN-
CAS, ETC. TELF.:696 22 47 09. ECONÓMICO.

-FÁNSE LIMPEZAS DE FINCAS E XARDÍNS. DESBROCE MA-
NUAL. PRECIOS ECONÓMICOS. TELF. 647 44 14 83.

- CÓMPRASE TRACTO PASCUALÍN CON APEIRO. 
TELF. 636 90 48 50.

- VÉNDENSE NOVILLAS, ROLOS DE HERBASECA E UN TAN-
QUE DE LEITE DE 1060 LITROS POR  XUBILACIÓN. NOCHE
(VILALBA). 664 10 39 64.

- VÉNDESE CARRO DUNHA VACA DE CHAPA GALVANIZADA
CON LATERAIS, UN EIXO DE 1,70 X 1,30 X 0,72 E BASCU-
LANTE (SEMINOVO). PREZO 300 EUROS. TELF. 982 39 95 54

- ARRÉNDASE COTA LÁCTEA DE 210.000 KG NO CONCELLO
DA PASTORIZA. TELF. 660 79 69 95.

-VÉNDESE MEL CASEIRA. TELF. 659 25 77 42

-VÉNDENSE 2 PÍOS DE PEDRA, 1 CARRO DE MADEIRA E 1
ARMARIO ANTIGO DE CASTIÑEIRO PARA RESTAURAR.
TELEF.: 659 257 742.

- CÓMPRASE FORMIGONEIRA DE SEGUNDA  MAN. TELF.
605 311 156 .

- VÉNDENSE HUCHAS DO TRIGO CENTENARIAS. TELF. 630
40 75 33.

- VÉNDESE CAMADA DE MASTÍN LEONÉS. MACHOS E FE-
MIAS. TELF. 608 34 23 66.

-VÉNDESE MUÍÑO ANTIGO DE CEREAL. TELF. 648 70 38 76.

- VÉNDENSE 12 VENTÁS NOVAS DE  ALUMINIO (98CM X
129CM) E UNHA  PORTA DE 83 CM X 210CM. TELF. 982 16
80 06.

- VÉNDENSE 2 PÍAS DE CANTERÍA, 4 XUGOS E 2 XUGAS EN
BO ESTADO. TELF. 648 14 72 43.

traballo

ofertas inmobiliarias

motor

outras ofertas 

ofertas do agro

REALÍZANSE TRABALLOS DE MEDICIÓN E VALORA-

CIÓN DE PARCELAS. TELF. 648 51 07 74.

31publicidade xullo 13

-OFRÉCESE CHICA  PARA LIMPAR POR HORAS OU  COIDAR
NENOS, PREFERENTEMENTE POLAS MAÑÁS. INTERESA-
DOS CHAMAR AO TELF. 637 24 96 02.

-FÁNSE TRABALLOS E MANTEMENTO DE XARDÍNS E FIN-
CAS. DESBROCES MANUAIS, PODAS, ETC. TLF:  656 94  67
20 E  673 57 82 15.

- SE QUERES GAÑAR UNS CARTOS EXTRA NO TEMPO
LIBRE, CHÁMAME E INFÓRMOTE. TELF. 660 79 69 95.

- AUXILIAR DE AXUDA  A DOMICILIO CON MÁIS DE 5 ANOS
DE EXPERIENCIA OFRÉCESE PARA O COIDADO DE AN-
CIÁNS E DEPENDENTES NA ZONA DE VILALBA. TELF. 619 93
22 61.

- SE OFRECE SEÑORA PARA FACER COMIDAS POLAS FES-
TAS, TAREFAS DO FOGAR OU COIDAR NENOS OU MAIO-
RES. TELF: 697 60 48 18.

- OFRÉCESE DIPLOMADA EN MAXISTERIO PARA DAR CLA-
SES PARTICULARES (INFANTIL/PRIMARIA/1E2 ESO) E COI-
DAR NENOS A DOMICILIO. TELF: 617 85 62 01.

-DÁNSE CLASES PARTICULARES DE INGLÉS, FRANCÉS,
LINGUA E CLASES DE APOIO A PRIMARIA, ESO E BAC DE
HUMANIDADES. TELF. 697 59 60 16.

relacións persoais

- ALÚGASE LOCAL EN VILALBA PARA BAR, CAFETERÍA, PUF
OU CALQUERA OUTRO TIPO DE ACTIVIDADE EN ZONA CÉN-
TRICA. PREZO ECONÓMICO E A CONVIR.  INTERESADOS
CHAMAR AO 636 30 75 95.

-ALÚGASE PRAZA DE GARAXE MOI AMPLA NA  AVDA. GALICIA.
MOI BO PREZO. TELF. 630 40 75 33.

ALÚGASE PRAZA DE GARAXE NA RÚA BASANTA
SILVA DE VILALBA. TELF. 629 02 83 96




