SERVIZO DE ORZAMENTOS E ASISTENCIA
ECONÓMICA A CONCELLOS
SECCIÓN I

ASIGNACIÓNS AOS GRUPOS POLÍTICOS PROVINCIAIS
Base 57 de execución do Orzamento Provincial do exercicio 2020
GRUPO POLÍTICO PROVINCIAL PSG-PSOE:
1. Resolución da Presidencia núm. 1747/2020, con data do 22/01/2020, que
aproba o primeiro pago da asignación do exercicio 2020.
Primeira xustificación:
1. Documentación xustificativa de gastos e pagamentos efectuados entre o
01/01/2020 e o 15/07/2020.
2. Informe da Intervención Provincial.
3. Resolución da Presidencia núm. 27.992/2020, con data do 18/09/2020,
modificada pola 29.628/2020, con data do 30/09/2020, que aproba a
primeira xustificación de gastos do exercicio 2020.
Segunda xustificación:
1. Documentación xustificativa de gastos e pagamentos efectuados entre o
15/07/2020 e o 16/10/2020.
2. Informe da Intervención Provincial.
3. Resolución da Presidencia núm. 35.232/2020, con data do 09/11/2020,
que aproba a segunda xustificación de gastos do exercicio 2020.
Terceira xustificación:
1. Documentación xustificativa de gastos e pagamentos efectuados entre o
01/10/2020 e o 16/11/2020.
2. Informe da Intervención Provincial.
3. Resolución da Presidencia núm. 41.113/2019, con data do 14/12/2020,
que aproba a terceira xustificación de gastos do exercicio 2020.

SERVIZO DE ORZAMENTOS E ASISTENCIA
ECONÓMICA A CONCELLOS
SECCIÓN I

Cuarta e última xustificación:
1. Documentación xustificativa de gastos e pagamentos efectuados entre o
16/11/2020 e o 22/12/2020.
2. Informe da Intervención Provincial.
3. Resolución da Presidencia núm. 42.736/2020, con data do 29/12/2020,
que aproba a cuarta e última xustificación de gastos do exercicio 2020.
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Validación de documentos: https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código: 7bad3dddc739ddbe9f7b9e3cf5c7fcd3b7b86dee9b6b87fcd35e1cefbf74

JOSÉ LUIS ALMAU SUPERVÍA
Data: 22/01/2020 14:20

VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO
Data: 22/01/2020 13:48

DEPUTACIÓN PROVINCIAL
A CORUÑA
PRESIDENCIA

Expediente: 2020000001377
Resolución pola que se aproba o primeiro pago da asignación do exercicio 2020 ao Grupo
Provincial Socialista.

Don VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO, Presidente da Deputación Provincial da Coruña,

ANTECEDENTES
No Boletín oficial da provincia número 245 do 26 de decembro de 2019 publícase o anuncio da
aprobación definitiva do Orzamento xeral provincial para o exercicio 2020 e as bases para a súa
execución.
A número 57 das bases de execución regulamenta a asignación aos grupos políticos provinciais no
desenvolvemento o previsto no artigo 73.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do
Réxime local fixa para o Grupo Provincial Socialista un importe trimestral de 22.500,00 € de
conformidade co establecido no artigo 73.3 da Lei reguladora das bases de réxime local.
O grupo político provincial Socialista-PSOE dispón do número de identificación fiscal, ten aberta
unha conta bancaria a nome do grupo e baixo a devandito número de identificación fiscal.
Hai crédito orzamentario suficiente na aplicación 0000/91202/480 para atender a asignación
provincial proposta, tal como se acredita no documento contable RC 220200000293.
En virtude dos antecedentes, RESOLVO:
PRIMEIRO.- Recoñecer unha obriga de pago na aplicación /0000/91202/480 e aprobar o
aboamento da asignación correspondente primeiro pago da asignación do exercicio 2020, por un
importe de 22.500,00 € a prol do Grupo político provincial PSG-PSOE (NIF: V70486113) e ingresalo
na súa conta na entidade financeira ABANCA: IBAN: ES95 2080 3103 1730 4004 8582.
SEGUNDO.- O grupo provincial terá que levar unha contabilidade específica da asignación
concedida que porá ao dispor do Pleno nos termos sinalados na base 57ª de execución do
orzamento 2020.
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TERCEIRO.- Os rexistros contables citados xunto coa acreditación dos movementos da conta
bancaria e as fotocopias dos documentos dos gasto haberá que achegalos como xustificación do
destino que se lle dou aos fondos librados anticipadamente como “pago a xustificar”, xunto co o
informe-memoria do responsable da contabilidade do grupo político provincial, tal e como se
regula na base 57ª de execución do orzamento provincial.
CUARTO: O pago da asignación ten a natureza de pago a xustificar. Os pagos periódicos esixen a
xustificación documental dos fondos recibidos no período anterior. En calquera caso, haberá unha
xustificación dentro dos dez primeiros días do mes de decembro do exercicio e procederá, no seu
caso, o reintegro dos fondos non aplicados á súa finalidade nesa data.
QUINTO: A dotación económica concedida poderase destinar ás clases de gastos establecidas na
base 57ª de execución do orzamento.
SEXTO: Cada xustificación periódica será informada pola Intervención provincial e aprobada
mediante resolución do Presidente.
SÉPTIMO: A documentación xustificativa dos pagos a os grupos políticos provinciais a súa
tramitación publicarase no portal da transparencia da deputación co contido permitido pola
lexislación vixente.
OCTAVO: Comunicar esta Resolución aos servizos administrativos provinciais relacionados coa
materia obxecto da mesma.
Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, pódese interpor, alternativamente,
recurso de reposición potestativo, no prazo dun mes perante o mesmo órgano que ditou o acto, ou
recurso contencioso-administrativo, perante o Xulgado do Contencioso Administrativo da Coruña
ou daquel no que teña o seu domicilio o recorrente, á súa elección, no prazo de dous meses, a
partir do día seguinte a aquel no que teña lugar a notificación. Se se optara por interpor o recurso
de reposición potestativo non se poderá interpor recurso contencioso administrativo ata que aquel
sexa resolto expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio.

Todo isto, sen prexuízo de que se poda exercitar calquera outro recurso que se estime pertinente.
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IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

Nº OPERACIÓN: DIPU/2020 - 220200000293

RETENCIONES PARA DISPONIBLE: RETENCIONES PARA DISPONIBLE DIPU
/2020 - 220200000293

FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

El documento ha sido firmado por :
1.- Jefe/a Servicio Fiscalización y Control Financiero de DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Código para validación: 6YFI2-BDPGA-82U8F
Fecha de emisión: 17 de Febrero de 2021 a las 9:40:49
Página 1 de 1

FIRMADO

.Firmado 21/01/2020 12:23

2.- Interventor Adjunto de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 21/01/2020 14:26

Clave operación
Signo

RC

100
0

Nº. Op.Anterior:
CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

Nº. Expediente:
RETENCIÓN DE CRÉDITO

2020000001377

Aplicaciones:

1

Oficina
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1145455 6YFI2-BDPGA-82U8F D3E2C126AB908B8A4C10BFDF6667B398AB6D144F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

PRESUPUESTO CORRIENTE
Presupuesto
Orgánica
0000

Ejercicio:

2020

2020

Programa
91202

Económica:
480

Referencia
22020000738

Importe EUROS
22.500,00

Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.

Importe

Importe EUROS
22.500,00

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS EUROS.

Código de Gasto/Proyecto:
Interesado:

V70486113

GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA

Ordinal Bancario
Texto libre
ASIGNACIÓN BASE 57ª PRIMEIRO PAGO 2020

CERTIFICO:

Nº. Operación:

Que para la(s) aplicación(es) que figura(n) en este documento (o su anexo), existe Saldo de Crédito
Disponible, quedando retenido el importe que se reseña.

220200000293

Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria con
Fecha
21/01/2020

PGCP

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

ADO SOBRE RETENIDO: ADO SOBRE RETENIDO DIPU
/2020 - 220200000608

Nº OPERACIÓN: DIPU/2020 - 220200000608
FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe/a Negociado Contabilidad Fra., Pptaria y Op. No presupuestarias de DEPUTACIÓN DA
CORUÑA.Aprobado 23/01/2020 14:28
2.- Jefe/a Servicio Contabilidad de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 23/01/2020 14:38
3.- Interventor General de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 23/01/2020 16:27
4.- Presidente de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 24/01/2020 12:59

Código para validación: QGDFU-65BVK-Z5J4U
Fecha de emisión: 17 de Febrero de 2021 a las 9:41:04
Página 1 de 1

AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN Y
RECONOCIMIENTO DE
OBLIGACIÓN.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1146697 QGDFU-65BVK-Z5J4U B40EDAF2BE11ACF29D5D4182829182B316D37081) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

PRESUPUESTO CORRIENTE

Presupuesto
Orgánica
0000

0

Nº. Op.Anterior:

220200000293

Nº. Expediente:
Aplicaciones:

2020000001377

1

Oficina
Ejercicio:

2020

Nº Documento:

2020

Programa
91202

Económica:
480

Referencia
22020000738
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.

Importe EUROS
22.500,00

Aplicación no presupuestaria I.V.A.

Importe EUROS

Importe Líquido

PGCP
6501

PGCP

Importe EUROS

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS EUROS.

22.500,00
PGCP

Importe Descuentos:
Concepto Dto.:
Interesado:

Código de Gasto/Proyecto:
V70486113
Interesado:
Ordinal Bancario

GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA

Endosatario:
Ordinal Bancario
Área origen
del Gasto

Tipo de
Pago

Caja o Banco Pagador
Ordinal
Texto libre
GRUPO PROV. SOCIALISTA.- ASIGNACIÓN BASE 57ª PRIMEIRO PAGO 2020

Nº. Operación:

250

Clave operación
Signo

ADO

CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

FIRMADO

220200000608

Nº Caja:
Nº. Rel. Cont:
Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria con
Fecha 23/01/2020

Forma de
Pago

Nº de
cheque

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

MANDAMIENTOS DE GASTOS CORRIENTE: DIPU/2020
- 220200000614

Nº OPERACIÓN: DIPU/2020 - 220200000614
FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe/a Negociado Contabilidad Fra., Pptaria y Op. No presupuestarias de DEPUTACIÓN DA
CORUÑA.Aprobado 23/01/2020 14:28
2.- Jefe/a Servicio Contabilidad de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Aprobado 23/01/2020 14:38
3.- Interventor General de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 23/01/2020 16:28
4.- Presidente de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 24/01/2020 12:57

Código para validación: SL3B5-333OA-LKMKJ
Fecha de emisión: 17 de Febrero de 2021 a las 9:41:16
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ORDENACIÓN DEL PAGO

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1146703 SL3B5-333OA-LKMKJ BA7DC7F2A9F66BF3F4E1122EC799A223E50E3A3F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Orgánica
0000

Nº. Op.Anterior:

220200000608

Nº. Expediente:
Aplicaciones:

2020000001377

1
2020

Nº Documento:

2020

Programa
91202

Económica:
480

Referencia
22020000738
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.

Importe EUROS
22.500,00

Aplicación no presupuestaria I.V.A.

Importe EUROS

Importe Líquido

PGCP
6501

PGCP

Importe EUROS

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS EUROS.

22.500,00
PGCP

Importe Descuentos:
Concepto Dto.:
Interesado:

Código de Gasto/Proyecto:
V70486113
Interesado:
Ordinal Bancario

GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA

Endosatario:
Ordinal Bancario
Área origen
del Gasto

Tipo de
Pago

Caja o Banco Pagador
Ordinal
Texto libre
GRUPO PROV. SOCIALISTA.- ASIGNACIÓN BASE 57ª PRIMEIRO PAGO 2020

Nº. Operación:

0

Oficina
Ejercicio:

PRESUPUESTO CORRIENTE

Presupuesto

500

Clave operación
Signo

P

CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

FIRMADO

220200000614

Nº Caja:
Nº. Rel. Cont:
Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria con
Fecha 23/01/2020

Forma de
Pago

Nº de
cheque

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

600_G_PAGO: PAGOS PRESUPUESTARIOS DIPU/2020 220200000843
FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

NO REQUIERE FIRMAS

Código para validación: 2L5PZ-31WW6-QCH0R
Fecha de emisión: 17 de Febrero de 2021 a las 9:45:27
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CONTABILIDADE DO
ORZAMENTO DE GASTOS

REALIZACION DEL PAGO
MATERIAL

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1147534 2L5PZ-31WW6-QCH0R 9242E5847706B384429858C7D050CE40899243A3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Orgánica
0000

220200000614

Nº. Expediente:
Aplicacións:

2020000001377

1
2020

Nº Documento:

2020

Programa
91202

Económica:
480

Referencia
22020000738
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.

Importe EUROS
22.500,00

Aplicación non Orzamentaria I.V.E.

Importe EUROS

Importe Líquido

PGCP

22.500,00
PGCP

Importe Descontos:
Concepto Dto.:
Interesado:

Código de Gasto/Proxecto:
V70486113
GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA
Interesado:
(Nº: 1)
Ordinal Bancario
CAGLESMMXXX ES95 2080 3103 1730 4004 8582

Endosatario:
Ordinal Bancario
Área orixe
do Gasto

Tipo de
Pago

Caixa ou Banco Pagador
Ordinal

223

01

Directo

GRUPO PROV. SOCIALISTA.- ASIGNACIÓN BASE 57ª PRIMEIRO PAGO 2020

220200000843
20200000346

Nº. Rel. Cont:
Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria con
Data
27/01/2020

Forma de
Pago

BANCO DE SABADELL(PRESUPUESTOS)

Texto libre

Nº Caja:

PGCP
6501

Importe EUROS

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS EUROS.

Nº. Operación:

0

Nº. Op.Anterior:

Oficina
Exercicio:

ORZAMENTO CORRENTE

Orzamento

600

Clave operación
Signo

R

03

Transferencia

Nº de
cheque

BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO
Data e hora: 01/09/2020 11:23

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
40ff10ee8baaabb9aeee20d810846
078d399595b

GRUPOS POLÍTICOS PROVINCIAIS
Base 57 de execución do orzamento (enlace)
Expediente: 2020000001377
Grupo Político Provincial: (V70486113) GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA
Informe memoria de gastos do período: Primeiro Semestre de 2020 (Do 01/01/2020 ao 30/06/2020)
Don/Dona BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO
Na súa condición de voceiro/a deste Grupo Político Provincial formula a seguinte declaración responsable dos gastos e pagos realizados para atender os gastos de funcionamento do
grupo político.
CLASE DO GASTO
Deberá ser algunha das previstas na regra 8ª da
base 64 de execución do orzamento

Datos do acredor
NOME
-Persoas físicas: Nome e
apelidos
-Persoas xurídicas: Nome
ou razón social"

Datos do documento xustificativo
NIF

CONCEPTO
Detalle do gasto facturado

TIPO
Factura, recibo, tique, nómina, TC2, …

DATA

NÚMERO

IMPORTE

formato DDMM-AAAA)

DATA DO
PAGO
(formato DD-MMAAAA) Por orde
cronolóxico, os
máis antigos primeiro

“ABANCA”

A70302039 COMISIÓN EMISIÓN T* 42360-2089

15/06/2020

28,00

15/06/2020

“ABANCA”

A70302039 COMISIÓN MANTENEMENTO 20-06-2020

20/06/2020

30,00

20/06/2020

222

“SIE7EBLANCO”

B70389937 SERVIZO COMUNICACIÓN E XESTIÓNS RELACIÓNS PÚBLICAS

FACTURA

20/04/2020 7B20200003

6.600,00

22/06/2020

222

“SIE7EBLANCO”

B70389937 SERVIZO COMUNICACIÓN E XESTIÓNS RELACIÓNS PÚBLICAS

FACTURA

10/06/2020 7B20200005

6.600,00

22/06/2020

“ABANCA”

A70302039 COMISIONES E GASTOS

52,80

22/06/2020

22/06/2020
TOTAL:

13.310,80

IMPORTANTE:
1.

As liñas na táboa deberán ir ordenadas por orde cronolóxico da data do pago, primeiro os máis antigos.

2.

A presente relación de gastos xustifícase coa seguinte documentación:

2.1. Por cada liña da relación, incorporarase ao expediente un documento individual (factura ou documento equivalente que recolla a imaxe do xustificante), por orde cronolóxico da data do
pago, primeiro os máis antigos. O nome ou asunto do documento atenderase ao esquema “Xustificante DATA DO PAGO – NÚMERO”, correspondentes as columnas da relación.

2.2. Relación certificada da totalidade dos movementos da conta bancaria destinada a recoller os cobros/pagos do grupo político no período de referencia.

RPT-4040555

BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO
Data e hora: 01/09/2020 11:24

PROPUESTA DE GABINETE DE
PRENSA, REDES SOCIALES Y
SEGUIMIENTO DE MEDIOS DIGITALES
ENERO 2020 – DICIEMBRE 2020
MARKCOM WORKS
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PRESUPUESTO
Cliente
Grupo Provincial Socialista Deputacion da
Coruña
V70486113
Avenida do Porto da Coruña, 2
A Coruña (15003), A Coruña, España

Número: E200006
Fecha: 02/01/2020
Vencimiento: 31/12/2020

CONCEPTO

PRECIO UNIDADES SUBTOTAL

Gabinete de Comunicación
Servizo de gabinete de comunicación e
xestión de relacións públicas para o
Grupo Provincial Socialista de A Coruña
durante o ano 2020
- Monitoreo de medios dixitais
- Gabinete de prensa e relacións cos
medios de comunicación
- Xestión de redes sociais
- Xeración de contidos gráﬁcos e
audiovisuais

1.818,18€

12

21.818,18€

IVA

TOTAL

21% 26.400,00€

BASE IMPONIBLE

21.818,18€

IVA 21%

4.581,82€

TOTAL

26.400,00€

Siete Blanco Asesoría Integral, SLU // B70389937
Rúa Jaca 7
Santiago de Compostela (15707), A Coruña, España
1/1

BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO
Data e hora: 01/09/2020 11:24

administracion@cecubogroup.com

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
f453fd8bc0fbed849d6f6fffaa234398
ff764061

+34 661514900

PRESUPUESTO

Strategy and Analytics Estancia C3, SLU
B70318274
Avenida Ricardo Sánchez 34, portal 3, 3B
Pontedeume (15600), A Coruña, España

#PR20200016
Fecha 05/01/2020
Vencimiento 31/12/2020

Cliente
Grupo Provincial Socialista Diputación de A Coruña
V70486113
Avenida Do Porto da Coruña, 2
A Coruña (15003), A Coruña, España

CONCEPTO
Gestión Gabinete de Prensa
Propuesta de servicio de gabinete de comunicación
para el Grupo Provincial Socialista de la Diputación
de A Coruña.
PERIODO - 12 MESES

PRECIO

UNIDADES

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

2.500,00€

12

30.000,00€

21%

36.300,00€

Pagar por transferencia bancaria al siguiente número
de cuenta del Banco Sabadell ES57 0081 0390 1200
0197 1503
BIC/ SWIFT BSABESBB

BASE IMPONIBLE

30.000,00€

IVA 21%

6.300,00€

TOTAL

36.300,00€
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FACTURA
Cliente
Grupo Provincial Socialista Deputacion da
Coruña
V70486113
Avenida do Porto da Coruña, 2
A Coruña (15003), A Coruña, España

Número: 7B20200003
Fecha: 20/04/2020

CONCEPTO

PRECIO UNIDADES SUBTOTAL

Gabinete de Comunicación
Servizo de gabinete de comunicación e xestión de
relacións públicas para o Grupo Provincial
Socialista de A Coruña 01/01/2020 - 31/03/2020
- Monitoreo de medios dixitais
- Gabinete de prensa e relacións cos medios de
comunicación
- Xestión de redes sociais
- Xeración de contidos gráﬁcos e audiovisuais

5.454,55€

1

5.454,55€

IVA

TOTAL

21% 6.600,00€

BASE IMPONIBLE

5.454,55€

IVA 21%

1.145,45€

TOTAL

6.600,00€

Pagar por transferencia bancaria al siguiente número de cuenta del Banco Sabadell ES49 0081 0390
1300 0197 1404
BIC/ SWIFT BSABESBB

Siete Blanco Asesoría Integral, SLU // B70389937
Rúa Jaca 7
Santiago de Compostela (15707), A Coruña, España
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FACTURA
Cliente
Grupo Provincial Socialista Deputacion da
Coruña
V70486113
Avenida do Porto da Coruña, 2
A Coruña (15003), A Coruña, España

Número: 7B20200005
Fecha: 10/06/2020
Vencimiento: 10/07/2020

CONCEPTO

PRECIO UNIDADES SUBTOTAL

Gabinete de Comunicación
Servizo de gabinete de comunicación e
xestión de relacións públicas para o
Grupo Provincial Socialista de A Coruña
durante os meses de abril a xuño de 2020
- Monitoreo de medios dixitais
- Gabinete de prensa e relacións cos
medios de comunicación
- Xestión de redes sociais
- Xeración de contidos gráﬁcos e
audiovisuais

1.818,18€

3

5.454,55€

IVA

TOTAL

21% 6.600,00€

BASE IMPONIBLE

5.454,55€

IVA 21%

1.145,45€

TOTAL

6.600,00€

Pagar por transferencia bancaria al siguiente número de cuenta del Banco Sabadell ES49 0081 0390
1300 0197 1404
BIC/ SWIFT BSABESBB
Presupuesto: E200006
Proforma: PRO200002
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INTERVENCION XERAL

Expediente: 2020000001377
Interesado: (V70466776) GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA

ASUNTO: Informe fiscal da 1ª xustificación de gastos do exercicio 2020. Primeiro semestre de 2020 (Do
01/01/2020 ao 15/07/2020).
Órgano Competente: Presidente da Corporación.

I.- CONSIDERACIÓNS PREVIAS.
O presente informe emítese en exercicio da función de fiscalización a que se refire o artigo 92.3.b) da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, os artigos 213 e seguintes do Texto refundido da lei
reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, o Real decreto
128/2018, do 16 de marzo, e demais normas concordantes.
Ao propio tempo ten por obxecto dar cumprimento ao establecido na Base 34ª e na regra 15ª da Base 57ª de
Execución do Orzamento Xeral da Deputación para o exercicio 2020.
II.- NORMAS DE APLICACIÓN.
Os Grupos Políticos das Corporacións Locais están regulados nas seguintes normas:








O artigo 73 da Lei reguladora das bases de réxime local
Os artigos 23 a 29 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das corporacións
locais, aprobado polo Real decreto 2.568/1986, do 28 de novembro.
Os artigos 74 a 79 da Lei 5/1197, do 22 de xullo, de administración local de Galicia refírense aos Grupos
Políticos Municipais, sen que nesta norma se recolla ningún precepto específico sobre os Grupos Políticos Provinciais.
Os artigos 22 a 28 do Regulamento orgánico da Deputación provincial da Coruña, aprobado en sesión
do 3 de febreiro de 1989
A Lei orgánica 8/2007, do 4 de xullo, sobre financiamento de partidos políticos.
A Lei 9/2015, de financiamento das formacións políticas e das fundacións e entidades vinculadas ou
dependentes delas, de Galicia.

Ao propio tempo hai que significar que o artigo 4 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, exclúe do seu ámbito
de aplicación obxectivo estas asignacións. Si resulta de aplicación en cambio, a normativa reguladora do Tribunal de Contas e do Consello de Contas de Galicia.
Na Deputación provincial da Coruña desenvólvese o réxime xurídico de aplicación a través da Base 57ª de Execución do Orzamento Provincial do exercicio 2020.
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III.- ANTECEDENTES.
Ao amparo da previsión contida no artigo 73.3 da LRBRL e en aplicación do disposto na Base 57ª de Execución
do Orzamento Provincial, o presidente da Corporación ditou a Resolución número 1747, do 22 de xaneiro de
2020, na que, entre outros puntos, se ordenaba un primeiro pago de 22.500, 00 € a favor do Grupo Político
Provincial PSOE , NIF V70486113, para o seu ingreso na conta bancaria establecida expresamente para este fin.
O día 1 de setembro de 2020 preséntase, para a emisión do preceptivo informe, a relación de gastos asinada
polo portavoz do Grupo Político citado, á que se achega o estado do movemento da conta bancaria do período
comprendido do 01/01/2020 ao 15/07/2020 e a documentación xustificativa dos gastos e pagos efectuados,
que ascenden a 13.310,80 €.

IV.- CONSIDERACIÓNS PARTICULARES
A documentación presentada require as seguintes consideracións:
1. O extracto bancario achegado recolle a totalidade do movemento da conta en que se efectuou o ingreso da
asignación provincial, no período comprendido entre o 01/01/2020 ao 15/07/2020.
2. O importe total dos gastos efectuados e acreditados documentalmente, ascenden a 13.310,80 €. e corresponden aos seguintes conceptos:
ECONÓMICO

CONCEPTO

Comunicación
222
22799

NUM.FRA.

FECHA CARGO
BANCARIO

7B20200005

22/06/2020

6.600,00

7B20200003

22/06/2020

6.600,00

99,09017342

Comisiones bancarias

15/06/2020

28,00

0,450409197

Comisiones bancarias

20/06/2020

30,00

0,063057288

Comisiones bancarias

22/06/2020

52,80

0,396360093

13.310,80

100

TERCERO

SIETE BLANCO
SIETE BLANCO

TOTALES

IMPORTE

% S/Total

99,09017342

3.

Todos os pagos realizados foron efectuados a través e movementos bancarios e están xustificados coa documentación requirida: facturas expedidas ao Grupo Provincial e acreditación de que se refiren a encomendas do GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA.

4.

O importe anticipado anteriormente ao Grupo Provincial foi de 22.500,00 € e o importe dos gastos xustificados neste período ascenden a 13.310,80 €.

V.- CONCLUSIÓN.
De conformidade co exposto fiscalízase de conformidade a documentación xustificativa presentada polos gastos acreditados no período 01/01/2020 ao 15/07/2020, polo Grupo Político Provincial PSOE, NIF: V70486113
que ascende ao importe total de 13.310,80 €, ao cumprir formalmente todos os requisitos esixidos.

O resumo da actividade realizada responde ao seguinte detalle:
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0.-Importe anual
I.- Importe trimestral da asignación

90.000,00
22.500,00

II.-Importe total xustificado: 1ª xustificación

13.310,80

III.-Importe reposición por gastos xustificados

1ª xustificación
Total xustificado:

IV.- Importe anticipado seguinte período
V.- Importe disponible= Total anual-Total xustificado

13.310,80
13.310,80
22.500,00
76.689,20

Polo tanto procede dar por xustificado o importe de 13.310,80 € que resulta dos xustificantes achegados para
atender os gastos que orixinou a actividade do Grupo Provincial Socialista no período que se xustifica do 2020.
O importe referido pode facerse efectivo con cargo á aplicación orzamentaria 0000/91202/480 na que existe
crédito dispoñible suficiente para tal fin, tal e como se acredita no documento contable de Retención de Crédito que se acompaña ao presente informe

Finalmente, o importe indicado debe ingresarse na súa conta, IBAN: ES95 2080 3103 1730 4004 8582.
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Importe EUROS
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INTERVENCION XERAL

Expediente: 2020000001377
Interesado: (V70486113) GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA

Asunto:

Informe fiscal da 1ª xustificación de gastos do exercicio 2020. Primeiro semestre de 2020 (Do
01/01/2020 ao 15/07/2020).

Órgano Competente: Presidente da Corporación.
.

De acuerdo con la Base 57ª la presente asignación tiene naturaleza de pago a justificar,
exigiéndose la justificación documental de los fondos recibidos en el período anterior para librar los
siguientes pagos periódicos.
El abono deberá efectuarse en la cuenta del Grupo Provincial Socialista (NIF V70486113) número
IBAN: ES95 2080 3103 1730 4004 8582..
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MARIA AMPARO CRISTINA
TABOADA GIL
Data: 18/09/2020 13:21

VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO
Data: 18/09/2020 12:39

DEPUTACIÓN PROVINCIAL
A CORUÑA
PRESIDENCIA

Expediente: 2020000001377
Resolución pola que se aproba a primeira xustificación de gasto (segundo pago) da asignación do
exercicio 2020 ao Grupo Provincial Socialista.

Don VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO, Presidente da Deputación Provincial da Coruña,

ANTECEDENTES
No Boletín oficial da provincia número 245 do 26 de decembro de 2019 publícase o anuncio da
aprobación definitiva do Orzamento xeral provincial para o exercicio 2020 e as bases para a súa
execución.
A número 57ª das bases de execución regulamenta a asignación aos grupos políticos provinciais no
desenvolvemento o previsto no artigo 73.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do
Réxime local fixa para o Grupo Provincial Socialista un importe trimestral de 22.500,00 € de
conformidade co establecido no artigo 73.3 da Lei reguladora das bases de réxime local.
O grupo político provincial Socialista-PSOE dispón do número de identificación fiscal, ten aberta
unha conta bancaria a nome do grupo e baixo a devandito número de identificación fiscal.
Presentouse a documentación xustificativa achegada polo portavoz do Grupo, que foi obxecto de
preceptivo informe da Intervención Provincial. O importe xustificado ascende a 13.310,80 € e para
repoñer este importe existe crédito orzamentario na aplicación 0000/912.02/480 que ten por
finalidade atender a asignación provincial proposta

En virtude dos antecedentes, RESOLVO:
PRIMEIRO.- Dar por xustificado o importe de 13.310,80 € a que ascende a documentación
presentada por gastos xestionados no período comprendido entre o 01/01/2020 e o 15/07/2020.
En consecuencia o resumo da actividade realizada, acreditada e xustificada neste exercicio e ata o
día 15/07/2020 responde ao seguinte detalle:
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0.-Importe anual
I.- Importe trimestral da asignación

90.000,00
22.500,00

II.-Importe total xustificado: 1ª xustificación

13.310,80

III.-Importe reposición por gastos xustificados
IV.- Importe anticipado seguinte período
V.- Importe disponible= Total anual-Total xustificado

1ª xustificación
Total xustificado:

13.310,80
13.310,80
22.500,00
76.689,20

SEGUNDO.- Recoñecer unha obriga de pago na aplicación /0000/91202/480 e aprobar o
aboamento do importe desta xustificación que se presenta do exercicio 2020, por un importe de
13.318,80 € a prol do Grupo político provincial PSG-PSOE (NIF: V70486113) e ingresalo na súa conta
na entidade financeira ABANCA: IBAN: ES95 2080 3103 1730 4004 8582.
TERCEIRO: A documentación xustificativa dos pagos a os grupos políticos provinciais a súa
tramitación publicarase no portal da transparencia da deputación co contido permitido pola
lexislación vixente.
CUARTO: Comunicar esta Resolución aos servizos administrativos provinciais relacionados coa
materia obxecto da mesma.
Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, pódese interpor, alternativamente,
recurso de reposición potestativo, no prazo dun mes perante o mesmo órgano que ditou o acto, ou
recurso contencioso-administrativo, perante o Xulgado do Contencioso Administrativo da Coruña
ou daquel no que teña o seu domicilio o recorrente, á súa elección, no prazo de dous meses, a
partir do día seguinte a aquel no que teña lugar a notificación. Se se optara por interpor o recurso
de reposición potestativo non se poderá interpor recurso contencioso administrativo ata que aquel
sexa resolto expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio.

Todo isto, sen prexuízo de que se poda exercitar calquera outro recurso que se estime pertinente.
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DEPUTACIÓN PROVINCIAL
A CORUÑA
PRESIDENCIA

Expediente: 2020000001377
RESOLUCIÓN POLA QUE SE MODIFICA A RESOLUCIÓN NÚM. 2020/27992 DO 18/09/2020 POLA QUE SE
APROBA A PRIMEIRA XUSTIFICACIÓN DE GASTO (SEGUNDO PAGO) DA ASIGNACION DO EXERCICIO 2020
AO GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA.

Don VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO, Presidente da Deputación Provincial da Coruña,
RESOLVO,
Modificar a Resolución núm. 2020/27992 de data 18/09/2020 pola que se aproba a primeira xustificación
de gasto (segundo pago) da asignación do exercicio 2020 ao grupo provincial socialista.
Onde di:
SEGUNDO.- Recoñecer unha obriga de pago na aplicación /0000/91202/480 e aprobar o aboamento do importe
desta xustificación que se presenta do exercicio 2020, por un importe de 13.318,80 € a prol do Grupo político
provincial PSG-PSOE (NIF: V70486113) e ingresalo na súa conta na entidade financeira ABANCA: IBAN: ES95 2080
3103 1730 4004 8582.

Debe dicir:
SEGUNDO.- Recoñecer unha obriga de pago na aplicación /0000/91202/480 e aprobar o aboamento do importe
desta xustificación que se presenta do exercicio 2020, por un importe de 13.310,80 € a prol do Grupo político
provincial PSG-PSOE (NIF: V70486113) e ingresalo na súa conta na entidade financeira ABANCA: IBAN: ES95 2080
3103 1730 4004 8582.

Polo tanto, o texto definitivo da Resolución será o seguinte:

Don VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO, Presidente da Deputación Provincial da Coruña,

ANTECEDENTES
No Boletín oficial da provincia número 245 do 26 de decembro de 2019 publícase o anuncio da
aprobación definitiva do Orzamento xeral provincial para o exercicio 2020 e as bases para a súa
execución.
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A número 57ª das bases de execución regulamenta a asignación aos grupos políticos provinciais no
desenvolvemento o previsto no artigo 73.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime
local fixa para o Grupo Provincial Socialista un importe trimestral de 22.500,00 € de conformidade co
establecido no artigo 73.3 da Lei reguladora das bases de réxime local.
O grupo político provincial Socialista-PSOE dispón do número de identificación fiscal, ten aberta unha
conta bancaria a nome do grupo e baixo a devandito número de identificación fiscal.
Presentouse a documentación xustificativa achegada polo portavoz do Grupo, que foi obxecto de
preceptivo informe da Intervención Provincial. O importe xustificado ascende a 13.310,80 € e para
repoñer este importe existe crédito orzamentario na aplicación 0000/912.02/480 que ten por finalidade
atender a asignación provincial proposta
En virtude dos antecedentes, RESOLVO:
PRIMEIRO.- Dar por xustificado o importe de 13.310,80 € a que ascende a documentación presentada por
gastos xestionados no período comprendido entre o 01/01/2020 e o 15/07/2020. En consecuencia o
resumo da actividade realizada, acreditada e xustificada neste exercicio e ata o día 15/07/2020 responde
ao seguinte detalle:

0.-Importe anual
I.- Importe trimestral da asignación

90.000,00
22.500,00

II.-Importe total xustificado: 1ª xustificación

13.310,80

III.-Importe reposición por gastos xustificados
IV.- Importe anticipado seguinte período
V.- Importe disponible= Total anual-Total xustificado

1ª xustificación
Total xustificado:

13.310,80
13.310,80
22.500,00
76.689,20

SEGUNDO.- Recoñecer unha obriga de pago na aplicación /0000/91202/480 e aprobar o aboamento do
importe desta xustificación que se presenta do exercicio 2020, por un importe de 13.310,80 € a prol do
Grupo político provincial PSG-PSOE (NIF: V70486113) e ingresalo na súa conta na entidade financeira
ABANCA: IBAN: ES95 2080 3103 1730 4004 8582.
TERCEIRO: A documentación xustificativa dos pagos a os grupos políticos provinciais a súa tramitación
publicarase no portal da transparencia da deputación co contido permitido pola lexislación vixente.
CUARTO: Comunicar esta Resolución aos servizos administrativos provinciais relacionados coa materia
obxecto da mesma.
Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, pódese interpor, alternativamente, recurso
de reposición potestativo, no prazo dun mes perante o mesmo órgano que ditou o acto, ou recurso
contencioso-administrativo, perante o Xulgado do Contencioso Administrativo da Coruña ou daquel no
que teña o seu domicilio o recorrente, á súa elección, no prazo de dous meses, a partir do día seguinte a
aquel no que teña lugar a notificación. Se se optara por interpor o recurso de reposición potestativo non
se poderá interpor recurso contencioso administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se
produza a súa desestimación por silencio.
Todo isto, sen prexuízo de que se poda exercitar calquera outro recurso que se estime pertinente.
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FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe/a Negociado Contabilidad Fra., Pptaria y Op. No presupuestarias de DEPUTACIÓN DA
CORUÑA.Aprobado 01/10/2020 09:39
2.- Jefe/a Servicio Contabilidad de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 01/10/2020 13:44
3.- Viceinterventor de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 01/10/2020 14:21
4.- Presidente de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 02/10/2020 15:08

Código para validación: 9E84N-BK7F1-D0K9X
Fecha de emisión: 17 de Febrero de 2021 a las 9:41:42
Página 1 de 1

AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN Y
RECONOCIMIENTO DE
OBLIGACIÓN.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1234819 9E84N-BK7F1-D0K9X 109CCC3973A5F4C4F9C2F156ECE874E1F49013DD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

PRESUPUESTO CORRIENTE

Presupuesto
Orgánica
0000

0

Nº. Op.Anterior:

220200033086

Nº. Expediente:
Aplicaciones:

2020000001377

1

Oficina
Ejercicio:

2020

Nº Documento:

2020

Programa
91202

Económica:
480

Referencia
22020007597
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.

Importe EUROS
13.310,80

Aplicación no presupuestaria I.V.A.

Importe EUROS

Importe Líquido

PGCP
6501

PGCP

Importe EUROS

TRECE MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS CON OCHENTA CENTIMOS .

13.310,80
PGCP

Importe Descuentos:
Concepto Dto.:
Interesado:

Código de Gasto/Proyecto:
V70486113
Interesado:
Ordinal Bancario

GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA

Endosatario:
Ordinal Bancario
Área origen
del Gasto

Tipo de
Pago

Forma de
Pago

Nº de
cheque

Caja o Banco Pagador
Ordinal
Texto libre
GRUPO PROV. SOCIALISTA.-1ª XUSTIFICACIÓN ASIGNACIÓN PSOE DO 01/01/2020 ao 15/07/2020 (SEGUNDO PAGO)

Nº. Operación:

250

Clave operación
Signo

ADO

CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

FIRMADO

220200035499

Nº Caja:
Nº. Rel. Cont:
Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria con
Fecha 01/10/2020

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

MANDAMIENTOS DE GASTOS CORRIENTE: DIPU/2020
- 220200035570

Nº OPERACIÓN: DIPU/2020 - 220200035570
FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe/a Negociado Contabilidad Fra., Pptaria y Op. No presupuestarias de DEPUTACIÓN DA
CORUÑA.Aprobado 01/10/2020 09:39
2.- Jefe/a Servicio Contabilidad de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Aprobado 01/10/2020 13:44
3.- Viceinterventor de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 01/10/2020 14:22
4.- Presidente de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 02/10/2020 15:02

Código para validación: JQ3MV-HTV5Y-TTOGB
Fecha de emisión: 17 de Febrero de 2021 a las 9:41:53
Página 1 de 1

ORDENACIÓN DEL PAGO

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1234886 JQ3MV-HTV5Y-TTOGB 9E045AE23D3784F2858D1DA624E1EC100E108868) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código
de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Orgánica
0000

Nº. Op.Anterior:

220200035499

Nº. Expediente:
Aplicaciones:

2020000001377

1
2020

Nº Documento:

2020

Programa
91202

Económica:
480

Referencia
22020007597
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.

Importe EUROS
13.310,80

Aplicación no presupuestaria I.V.A.

Importe EUROS

Importe Líquido

PGCP
6501

PGCP

Importe EUROS

TRECE MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS CON OCHENTA CENTIMOS .

13.310,80
PGCP

Importe Descuentos:
Concepto Dto.:
Interesado:

Código de Gasto/Proyecto:
V70486113
Interesado:
Ordinal Bancario

GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA

Endosatario:
Ordinal Bancario
Área origen
del Gasto

Tipo de
Pago

Forma de
Pago

Nº de
cheque

Caja o Banco Pagador
Ordinal
Texto libre
GRUPO PROV. SOCIALISTA.-1ª XUSTIFICACIÓN ASIGNACIÓN PSOE DO 01/01/2020 ao 15/07/2020 (SEGUNDO PAGO)

Nº. Operación:

0

Oficina
Ejercicio:

PRESUPUESTO CORRIENTE

Presupuesto

500

Clave operación
Signo

P

CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

FIRMADO

220200035570

Nº Caja:
Nº. Rel. Cont:
Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria con
Fecha 01/10/2020

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

600_G_PAGO: PAGOS PRESUPUESTARIOS DIPU/2020 220200036025
FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

NO REQUIERE FIRMAS

Código para validación: DKOEE-KKACA-4RV6A
Fecha de emisión: 17 de Febrero de 2021 a las 9:46:52
Página 1 de 1

CONTABILIDADE DO
ORZAMENTO DE GASTOS

REALIZACION DEL PAGO
MATERIAL

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1236909 DKOEE-KKACA-4RV6A F0B19BF81E42B06C439D41BF260720B4CC5FBF9D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Orgánica
0000

Nº. Op.Anterior:

220200035570

Nº. Expediente:
Aplicacións:

2020000001377

1
2020

Nº Documento:

2020

Programa
91202

Económica:
480

Referencia
22020007597
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.

Importe EUROS
13.310,80

Aplicación non Orzamentaria I.V.E.

Importe EUROS

Importe Líquido

PGCP

13.310,80
PGCP

Importe Descontos:
Concepto Dto.:
Interesado:

Código de Gasto/Proxecto:
V70486113
GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA
Interesado:
(Nº: 1)
Ordinal Bancario
CAGLESMMXXX ES95 2080 3103 1730 4004 8582

Endosatario:
Ordinal Bancario
Área orixe
do Gasto

Tipo de
Pago

Caixa ou Banco Pagador
Ordinal

223

01

Directo

Forma de
Pago

03

Transferencia

Nº de
cheque

BANCO DE SABADELL(PRESUPUESTOS)

Texto libre
GRUPO PROV. SOCIALISTA.-1ª XUSTIFICACIÓN ASIGNACIÓN PSOE DO 01/01/2020 ao 15/07/2020 (SEGUNDO PAGO)

Nº Caja:

PGCP
6501

Importe EUROS

TRECE MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS CON OCHENTA CENTIMOS .

Nº. Operación:

0

Oficina
Exercicio:

ORZAMENTO CORRENTE

Orzamento

600

Clave operación
Signo

R

220200036025
20200013490

Nº. Rel. Cont:
Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria con
Data
06/10/2020

BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO
Data e hora: 27/10/2020 11:52

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
a7d35772dbde8ada4463801bdbde
303c22551d79

GRUPOS POLÍTICOS PROVINCIAIS
Base 64 de execución do orzamento (enlace)
Expediente: 2020000001377
Grupo Político Provincial: (V70486113) GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA
Informe memoria de gastos do período: Segundo Semestre 2020 (Do 01/07/2020 ao 31/12/2020)
Don/Dona BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO
Na súa condición de voceiro/a deste Grupo Político Provincial formula a seguinte declaración responsable dos gastos e pagos realizados para atender os gastos de funcionamento do
grupo político.
CLASE DO GASTO
Deberá ser algunha
das previstas na regra 8ª da base 64
de execución do orzamento

204

226.01

222

Datos do acredor
NOME
-Persoas físicas: Nome e
apelidos
-Persoas xurídicas: Nome ou
razón social"

Datos do documento xustificativo
NIF

CONCEPTO
Detalle do gasto facturado

TIPO
Factura, recibo, tique, nómina, TC2, …

DATA

NÚMERO

IMPORTE

formato DDMM-AAAA)

DATA DO
PAGO
(formato DD-MMAAAA) Por orde
cronolóxico, os
máis antigos primeiro

“COPASA”

A3201584
4

PARKING “PARROTE” VEHÍCULO DE ALUGUER

FACTURA

30/06/2020 B03/148

125,00

30/06/2020

“COPASA”

A3201584
4

PARKING “PARROTE” VEHÍCULO DE ALUGUER

FACTURA

01/07/2020 B04/1478

125,00

03/07/2020

“CALVIÑO SPORT SL”

B1581081
5

CONTRATO ALUGUER VEHÍCULO

FACTURA

04/03/2020 0000029424

6394,85

15/07/2020

“COPASA”

A3201584
4

PARKING “PARROTE” VEHÍCULO DE ALUGUER

FACTURA

01/08/2020 B04/1653

125,.00

04/08/2020

“COPASA”

A3201584
4

PARKING “PARROTE” VEHÍCULO DE ALUGUER

FACTURA

01/09/2020 B04/1829

125,00

03/09/2020

MESÓN ASADOR CASA
ABELLEIRA

B1583251
2

REUNIÓN ALCALDES E PORTAVOCES

FACTURA

01/10/2020 A155

841,00

01/10/2020

“COPASA”

A3201584
4

PARKING “PARROTE” VEHÍCULO DE ALUGUER

FACTURA

01/10/2020 B04/2088

125,00

02/10/2020

“SIE7EBLANCO”

B7038993
7

SERVIZO COMUNICACIÓN E XESTIÓNS RELACIÓNS PÚBLICAS

FACTURA

22/09/2020 7B20200027

6600,00

14/10/2020

TOTAL:

14.335,85

IMPORTANTE:
1.

As liñas na táboa deberán ir ordenadas por orde cronolóxico da data do pago, primeiro os máis antigos.

2.

A presente relación de gastos xustifícase coa seguinte documentación:

**RPT-4040555

BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO
Data e hora: 27/10/2020 11:52

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
a7d35772dbde8ada4463801bdbde
303c22551d79

2.1. Por cada liña da relación, incorporarase ao expediente un documento individual (factura ou documento equivalente que recolla a imaxe do xustificante), por orde cronolóxico da data do
pago, primeiro os máis antigos. O nome ou asunto do documento atenderase ao esquema “Xustificante DATA DO PAGO – NÚMERO”, correspondentes as columnas da relación.

2.2. Relación certificada da totalidade dos movementos da conta bancaria destinada a recoller os cobros/pagos do grupo político no período de referencia.

**RPT-4040555

BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO
Data e hora: 27/10/2020 11:52

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
1469c89c53781f96f45f2c94bd4da1
964713cbaa

GRUPOS POLÍTICOS PROVINCIAIS
Base 64 de execución do orzamento (enlace)
Expediente: 2020000001377
Grupo Político Provincial: (V70486113) GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA
Informe memoria de gastos do período: Segundo Semestre 2020 (Do 01/07/2020 ao 31/12/2020)
Don/Dona BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO
Na súa condición de voceiro/a deste Grupo Político Provincial formula a seguinte declaración responsable dos gastos e pagos realizados para atender os gastos de funcionamento do
grupo político.
CLASE DO GASTO
Deberá ser algunha
das previstas na regra 8ª da base 64
de execución do orzamento

Datos do acredor
NOME
-Persoas físicas: Nome e
apelidos
-Persoas xurídicas: Nome ou
razón social"

Datos do documento xustificativo
NIF

CONCEPTO
Detalle do gasto facturado

222

“SIE7EBLANCO”

B7038993
7

SERVIZO COMUNICACIÓN E XESTIÓNS RELACIÓNS PÚBLICAS

226.01

CASA BARQUEIRO

B1569412
8

REUNIÓN GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA

“ABANCA”

A7030203
9

COMISIONES E GASTOS

TIPO
Factura, recibo, tique, nómina, TC2, …

FACTURA

DATA

NÚMERO

IMPORTE

formato DDMM-AAAA)

15/10/2020 7B20200028

DATA DO
PAGO
(formato DD-MMAAAA) Por orde
cronolóxico, os
máis antigos primeiro

6600,00

14/10/2020

15/10/2020

577,50

15/10/2020

16/10/2020

1,00

16/10/2020

TOTAL:

7.178,50

IMPORTANTE:
1.

As liñas na táboa deberán ir ordenadas por orde cronolóxico da data do pago, primeiro os máis antigos.

2.

A presente relación de gastos xustifícase coa seguinte documentación:

2.1. Por cada liña da relación, incorporarase ao expediente un documento individual (factura ou documento equivalente que recolla a imaxe do xustificante), por orde cronolóxico da data do
pago, primeiro os máis antigos. O nome ou asunto do documento atenderase ao esquema “Xustificante DATA DO PAGO – NÚMERO”, correspondentes as columnas da relación.

2.2. Relación certificada da totalidade dos movementos da conta bancaria destinada a recoller os cobros/pagos do grupo político no período de referencia.

**RPT-4040555

BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO
Data e hora: 27/10/2020 11:52

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
f339f84c4cf94f63d9d6a8ba0ba3b8
8257c44ef2
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Validación de documentos:
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Código:
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Validación de documentos:
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Código:
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FACTURA
Cliente
Grupo Provincial Socialista Deputacion da
Coruña
V70486113
Avenida do Porto da Coruña, 2
A Coruña (15003), A Coruña, España

Número: 7B20200027
Fecha: 22/09/2020
Vencimiento: 22/10/2020

CONCEPTO

PRECIO UNIDADES SUBTOTAL

Gabinete de Comunicación
Servizo de gabinete de comunicación e
xestión de relacións públicas para o
Grupo Provincial Socialista de A Coruña
de xullo a setembro de 2020
- Monitoreo de medios dixitais
- Gabinete de prensa e relacións cos
medios de comunicación
- Xestión de redes sociais
- Xeración de contidos gráﬁcos e
audiovisuais

1.818,18€

3

5.454,55€

IVA

TOTAL

21% 6.600,00€

BASE IMPONIBLE

5.454,55€

IVA 21%

1.145,45€

TOTAL

6.600,00€

Pagar por transferencia bancaria al siguiente número de cuenta del Banco Sabadell ES49 0081 0390
1300 0197 1404
BIC/ SWIFT BSABESBB
Presupuesto: E200006
Proforma: PRO200002

Siete Blanco Asesoría Integral, SLU // B70389937
Rúa Jaca 7
Santiago de Compostela (15707), A Coruña, España
1/1

BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO
Data e hora: 27/10/2020 11:52

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
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b7374b0ad

FACTURA
Cliente
Grupo Provincial Socialista Deputacion da
Coruña
V70486113
Avenida do Porto da Coruña, 2
A Coruña (15003), A Coruña, España

Número: 7B20200028
Fecha: 15/10/2020
Vencimiento: 21/11/2020

CONCEPTO

PRECIO UNIDADES SUBTOTAL

Gabinete de Comunicación
Servizo de gabinete de comunicación e
xestión de relacións públicas para o
Grupo Provincial Socialista de A Coruña
de outubro a decembro de 2020
- Monitoreo de medios dixitais
- Gabinete de prensa e relacións cos
medios de comunicación
- Xestión de redes sociais
- Xeración de contidos gráﬁcos e
audiovisuais

1.818,18€

3

5.454,55€

IVA

TOTAL

21% 6.600,00€

BASE IMPONIBLE

5.454,55€

IVA 21%

1.145,45€

TOTAL

6.600,00€

Pagar por transferencia bancaria al siguiente número de cuenta del Banco Sabadell ES49 0081 0390
1300 0197 1404
BIC/ SWIFT BSABESBB
Presupuesto: E200006
Proforma: PRO200002

Siete Blanco Asesoría Integral, SLU // B70389937
Rúa Jaca 7
Santiago de Compostela (15707), A Coruña, España
1/1
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Avda. Fonteculler, 7 Bajo
15474 CULLEREDO
Tlf. 981 654 458
Fax 981 654 990
ya-car@ya-car.es

GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA
Avenida Porto da Coruña, 2
Factura nº :

0020200425

Fecha :

05/03/2020

15003 - CORUÑA, A

NIF : V70486113
CANTIDAD

CONCEPTO

302

PRECIO

ALUGUER VEHICULO-Cont. 29424

DTO

17,50

SUBTOTAL

5.285,00

C/C ES47 2080 5219 1130 4001 3857
Pagado por transferencia bancaria el 15/07/2020

BASE IMPONIBLE

5.285,00€

FORMA PAGO :
VENCIMIENTO :

TRANSFERENCIA BANCARIA,
05/03/2020

21,00 %

IVA

1.109,85€

TOTAL

6.394,85€

COBRADO:

6.394,85

€

PENDIENTE DE COBRO:

0,00

€

CALVIÑO SPORT S.L. CIF B-15810815 Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña, Tomo 2531,Folio 184,Hoja C-27888, Inscripción 1ª

BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO
Data e hora: 05/11/2020 11:20

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
ed6cc5ece7a31e9f1ab4e36429adb
369555c99b3

GRUPOS POLÍTICOS PROVINCIAIS
Base 64 de execución do orzamento (enlace)
Expediente: 2020000001377
Grupo Político Provincial: (V70486113) GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA
Informe memoria de gastos do período: Segundo Semestre 2020 (Do 01/07/2020 ao 31/12/2020)
Don/Dona BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO
Na súa condición de voceiro/a deste Grupo Político Provincial formula a seguinte declaración responsable dos gastos e pagos realizados para atender os gastos de funcionamento do
grupo político.
CLASE DO GASTO
Deberá ser algunha
das previstas na regra 8ª da base 64
de execución do orzamento

204

226.01

222

Datos do acredor
NOME
-Persoas físicas: Nome e
apelidos
-Persoas xurídicas: Nome ou
razón social"

Datos do documento xustificativo
NIF

CONCEPTO
Detalle do gasto facturado

TIPO
Factura, recibo, tique, nómina, TC2, …

DATA

NÚMERO

IMPORTE

formato DDMM-AAAA)

DATA DO
PAGO
(formato DD-MMAAAA) Por orde
cronolóxico, os
máis antigos primeiro

“COPASA”

A3201584
4

PARKING “PARROTE” VEHÍCULO DE ALUGUER

FACTURA

30/06/2020 B03/148

125,00

30/06/2020

“COPASA”

A3201584
4

PARKING “PARROTE” VEHÍCULO DE ALUGUER

FACTURA

01/07/2020 B04/1478

125,00

03/07/2020

“CALVIÑO SPORT SL”

B1581081
5

CONTRATO ALUGUER VEHÍCULO

FACTURA

04/03/2020 0000029424

6394,85

15/07/2020

“COPASA”

A3201584
4

PARKING “PARROTE” VEHÍCULO DE ALUGUER

FACTURA

01/08/2020 B04/1653

125,00

04/08/2020

“COPASA”

A3201584
4

PARKING “PARROTE” VEHÍCULO DE ALUGUER

FACTURA

01/09/2020 B04/1829

125,00

03/09/2020

MESÓN ASADOR CASA
ABELLEIRA

B1583251
2

REUNIÓN ALCALDES E PORTAVOCES

FACTURA

01/10/2020 A155

841,00

01/10/2020

“COPASA”

A3201584
4

PARKING “PARROTE” VEHÍCULO DE ALUGUER

FACTURA

01/10/2020 B04/2088

125,00

02/10/2020

“SIE7EBLANCO”

B7038993
7

SERVIZO COMUNICACIÓN E XESTIÓNS RELACIÓNS PÚBLICAS

FACTURA

22/09/2020 7B20200027

6600,00

14/10/2020

TOTAL:

14.460,85

IMPORTANTE:
1.

As liñas na táboa deberán ir ordenadas por orde cronolóxico da data do pago, primeiro os máis antigos.

2.

A presente relación de gastos xustifícase coa seguinte documentación:

**RPT-4040555

BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO
Data e hora: 05/11/2020 11:20

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
ed6cc5ece7a31e9f1ab4e36429adb
369555c99b3

2.1. Por cada liña da relación, incorporarase ao expediente un documento individual (factura ou documento equivalente que recolla a imaxe do xustificante), por orde cronolóxico da data do
pago, primeiro os máis antigos. O nome ou asunto do documento atenderase ao esquema “Xustificante DATA DO PAGO – NÚMERO”, correspondentes as columnas da relación.

2.2. Relación certificada da totalidade dos movementos da conta bancaria destinada a recoller os cobros/pagos do grupo político no período de referencia.

**RPT-4040555

JUAN BAUTISTA SUÁREZ RAMOS
Data e hora: 06/11/2020 12:26

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
4b3e9368c073afc61fdbb00a6d57b
9f7290ecd38

INTERVENCION XERAL

Expediente: 2020000001377
Interesado: (V70466776) GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA

ASUNTO: Informe fiscal da 2ª xustificación de gastos do exercicio 2020. Dende o 15/07/2020 ao 16/10/2020.
Órgano Competente: Presidente da Corporación.

I.- CONSIDERACIÓNS PREVIAS.
O presente informe emítese en exercicio da función de fiscalización a que se refire o artigo 92.3.b) da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, os artigos 213 e seguintes do Texto refundido da lei
reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, o Real decreto
128/2018, do 16 de marzo, e demais normas concordantes.
Ao propio tempo ten por obxecto dar cumprimento ao establecido na Base 34ª e na regra 15ª da Base 57ª de
Execución do Orzamento Xeral da Deputación para o exercicio 2020.
II.- NORMAS DE APLICACIÓN.
Os Grupos Políticos das Corporacións Locais están regulados nas seguintes normas:








O artigo 73 da Lei reguladora das bases de réxime local
Os artigos 23 a 29 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das corporacións
locais, aprobado polo Real decreto 2.568/1986, do 28 de novembro.
Os artigos 74 a 79 da Lei 5/1197, do 22 de xullo, de administración local de Galicia refírense aos Grupos
Políticos Municipais, sen que nesta norma se recolla ningún precepto específico sobre os Grupos Políticos Provinciais.
Os artigos 22 a 28 do Regulamento orgánico da Deputación provincial da Coruña, aprobado en sesión
do 3 de febreiro de 1989
A Lei orgánica 8/2007, do 4 de xullo, sobre financiamento de partidos políticos.
A Lei 9/2015, de financiamento das formacións políticas e das fundacións e entidades vinculadas ou
dependentes delas, de Galicia.

Ao propio tempo hai que significar que o artigo 4 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, exclúe do seu ámbito
de aplicación obxectivo estas asignacións. Si resulta de aplicación en cambio, a normativa reguladora do Tribunal de Contas e do Consello de Contas de Galicia.
Na Deputación provincial da Coruña desenvólvese o réxime xurídico de aplicación a través da Base 57ª de Execución do Orzamento Provincial do exercicio 2020.
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III.- ANTECEDENTES.
Ao amparo da previsión contida no artigo 73.3 da LRBRL e en aplicación do disposto na Base 57ª de Execución
do Orzamento Provincial, o presidente da Corporación ditou a Resolución número 1747, do 22 de xaneiro de
2020, na que, entre outros puntos, se ordenaba un primeiro pago de 22.500, 00 € a favor do Grupo Político
Provincial PSOE , NIF V70486113, para o seu ingreso na conta bancaria establecida expresamente para este fin.
O día 1 de setembro de 2020 preséntase, para a emisión do preceptivo informe, a relación de gastos asinada
polo portavoz do Grupo Político citado, á que se achega o estado do movemento da conta bancaria do período
comprendido do 01/01/2020 ao 15/07/2020 e a documentación xustificativa dos gastos e pagos efectuados,
que ascenden a 13.310,80 €.
O día 27 de outubro de 2020 preséntase, para a emisión do preceptivo informe, dúas relacións de gastos asinadas polo portavoz do Grupo Político citado, ás que se achega o estado do movemento da conta bancaria que
inclúe o período comprendido do 15/07/2020 ao 16/10/2020 e a documentación xustificativa dos gastos e pagos efectuados, que ascenden ao total de 21.639,35 €.
IV.- CONSIDERACIÓNS PARTICULARES
A documentación presentada require as seguintes consideracións:
1. O extracto bancario achegado recolle a totalidade do movemento da conta en que se efectuou o ingreso da
asignación provincial, no período comprendido entre o 15/07/2020 ao 16/10/2020.
2. O importe total dos gastos efectuados e acreditados documentalmente, ascenden a 21.639,35 €. e corresponden aos seguintes conceptos:
ECONÓMICO

CONCEPTO

TERCERO

NUM.FRA.

FECHA CARGO
BANCARIO

204

Aluguer de material de
transporte

CALVIÑO SPORT S.L.

0020200425

15/07/2020

SIETE BLANCO

7B20200027

16/10/2020

SIETE BLANCO

7B20200028

16/10/2020

S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS,COPASA

B04/148

04/03/2020

S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS,COPASA

B04/1478

03/07/2020

S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS,COPASA

B04/1653

04/08/2020

S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS,COPASA

B04/1829

03/09/2020

S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS,COPASA

B04/2088

02/10/2020

MESÓN ASADOR CASA ABELLEIRA S.L.

A/155

01/10/2020

CASA BARQUEIRO S.L.

288292

15/10/2020

222

223

22601

22799

Comunicación

Transportes

Atencións protocolarias e
representativas

Comisiones bancarias

TOTALES

IMPORTE

% S/Total

6.394,85

29,55

6.600,00

30,50

6.600,00

30,50

125,00

0,58

125,00

0,58

125,00

0,58

125,00

0,58

125,00

0,58

841,00

3,89

577,50

2,67

1,00

0,00

21.639,35

100,00

3.

Todos os pagos realizados foron efectuados a través e movementos bancarios e están xustificados coa documentación requirida: facturas expedidas ao Grupo Provincial e acreditación de que se refiren a encomendas do GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA.

4.

O importe anticipado anteriormente ao Grupo Provincial foi de 22.500,00 € e o importe dos gastos xustificados neste período ascenden a 21.639,35 €.
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V.- CONCLUSIÓN.
De conformidade co exposto fiscalízase de conformidade a documentación xustificativa presentada polos gastos acreditados no período 15/07/2020 ao 16/10/2020, polo Grupo Político Provincial PSOE, NIF: V70486113
que ascende ao importe total de 21.639,35 €. ao cumprir formalmente todos os requisitos esixidos.

O resumo da actividade realizada responde ao seguinte detalle:
0.-Importe anual
I.- Importe trimestral da asignación
II.-Importe total xustificado: 2ª xustificación
III.-Importe reposición por gastos xustificados ata 16/10/2020
IV.- Importe anticipado seguinte período
V.- Importe disponible= Total anual-Total xustificado

1ª xustificación
2ª xustificación
Total xustificado:

90.000,00
22.500,00
21.639,35
13.310,80
21.639,35
34.950,15
22.500,00
55.049,85

Polo tanto procede dar por xustificado o importe de 21.639,35 €. que resulta dos xustificantes achegados para
atender os gastos que orixinou a actividade do Grupo Provincial Socialista no período que se xustifica do 2020.
O importe referido pode facerse efectivo con cargo á aplicación orzamentaria 0000/91202/480 na que existe
crédito dispoñible suficiente para tal fin, tal e como se acredita no documento contable de Retención de Crédito que se acompaña ao presente informe

Finalmente, o importe indicado debe ingresarse na súa conta, IBAN: ES95 2080 3103 1730 4004 8582.
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IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

Nº OPERACIÓN: DIPU/2020 - 220200040154

RETENCIONES PARA DISPONIBLE: RETENCIONES PARA DISPONIBLE DIPU
/2020 - 220200040154

FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

El documento ha sido firmado por :
1.- Jefe/a Servicio Fiscalización y Control Financiero de DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Código para validación: VG0Y5-QZ1DY-2RFBJ
Fecha de emisión: 17 de Febrero de 2021 a las 9:42:11
Página 1 de 1

FIRMADO

.Firmado 06/11/2020 09:43

2.- Interventor Adjunto de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 06/11/2020 13:47

Clave operación
Signo

RC

100
0

Nº. Op.Anterior:
CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

Nº. Expediente:
RETENCIÓN DE CRÉDITO

2020000001377

Aplicaciones:

1

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1248589 VG0Y5-QZ1DY-2RFBJ 7C7E0ACB612ECAAC82740E83FEC62FFC8BE76B73) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Oficina
PRESUPUESTO CORRIENTE
Presupuesto
Orgánica
0000

Ejercicio:

2020

2020

Programa
91202

Económica:
480

Referencia
22020008649

Importe EUROS
21.639,35

Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.

Importe
VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON
TREINTA Y CINCO CENTIMOS .

Importe EUROS
21.639,35

Código de Gasto/Proyecto:
Interesado:

V70486113

GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA

Ordinal Bancario
Texto libre
SEGUNDA XUSTIFICACIÓN ASIGNACIÓN PSOE 2020 (TERCEIRO PAGO)

CERTIFICO:

Nº. Operación:

Que para la(s) aplicación(es) que figura(n) en este documento (o su anexo), existe Saldo de Crédito
Disponible, quedando retenido el importe que se reseña.

220200040154

Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria con
Fecha
05/11/2020

PGCP

JUAN BAUTISTA SUÁREZ RAMOS
Data e hora: 06/11/2020 12:27

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
b7a5a2c697467845b120cce95f528
661df0c536b

INTERVENCION XERAL

Expediente: 2020000001377
Interesado: (V70486113) GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA

Asunto: Informe fiscal da 2ª xustificación de gastos do exercicio 2020. Dende o 15/07/2020 ao 16/10/2020.
Órgano Competente: Presidente da Corporación.
.

De acuerdo con la Base 57ª la presente asignación tiene naturaleza de pago a justificar,
exigiéndose la justificación documental de los fondos recibidos en el período anterior para librar los
siguientes pagos periódicos.
El abono deberá efectuarse en la cuenta del Grupo Provincial Socialista (NIF V70486113) número
IBAN: ES95 2080 3103 1730 4004 8582..

Nº 35232 / 2020 - 09/11/2020
Validación de documentos: https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código: 69f73df76f5c6f9f7bf3c739d5de76e3dd5df7df35e9bddbedb775e5ee7d

JOSÉ LUIS ALMAU SUPERVÍA
Data: 09/11/2020 14:11

VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO
Data: 09/11/2020 14:07

DEPUTACIÓN PROVINCIAL
A CORUÑA
PRESIDENCIA

Expediente: 2020000001377
RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA A SEGUNDA XUSTIFICACIÓN DE GASTOS (TERCEIRO PAGO)
DA ASIGNACIÓN DO EXERCICIO 2020 AO GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA.

Don VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO, Presidente da Deputación Provincial da Coruña,

ANTECEDENTES
No Boletín oficial da provincia número 245 do 26 de decembro de 2019 publícase o anuncio da
aprobación definitiva do Orzamento xeral provincial para o exercicio 2020 e as bases para a súa
execución.
A número 57ª das bases de execución regulamenta a asignación aos grupos políticos provinciais no
desenvolvemento o previsto no artigo 73.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do
Réxime local fixa para o Grupo Provincial Socialista un importe trimestral de 22.500,00 € de
conformidade co establecido no artigo 73.3 da Lei reguladora das bases de réxime local.
O grupo político provincial Socialista-PSOE dispón do número de identificación fiscal, ten aberta
unha conta bancaria a nome do grupo e baixo a devandito número de identificación fiscal.
Presentouse a documentación xustificativa achegada polo portavoz do Grupo, que foi obxecto de
preceptivo informe da Intervención Provincial. O importe xustificado ascende a 21.639,35 € e
para repoñer este importe existe crédito orzamentario na aplicación 0000/912.02/480 que ten por
finalidade atender a asignación provincial proposta

En virtude dos antecedentes, RESOLVO:
PRIMEIRO.- Dar por xustificado o importe de 21.639,35 €. a que ascende a documentación
presentada por gastos xestionados no período comprendido entre o 15/07/2020 ao 16/10/2020.
En consecuencia o resumo da actividade realizada, acreditada e xustificada neste exercicio e ata o
día 16/10/2020 responde ao seguinte detalle:
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0.-Importe anual
I.- Importe trimestral da asignación
II.-Importe total xustificado: 2ª xustificación
III.-Importe reposición por gastos xustificados ata 16/10/2020
IV.- Importe anticipado seguinte período
V.- Importe disponible= Total anual-Total xustificado

1ª xustificación
2ª xustificación
Total xustificado:

VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO
Data: 09/11/2020 14:07

90.000,00
22.500,00
21.639,35
13.310,80
21.639,35
34.950,15
22.500,00
55.049,85

SEGUNDO.- Recoñecer unha obriga de pago na aplicación /0000/91202/480 e aprobar o
aboamento do importe desta xustificación que se presenta do exercicio 2020, por un importe de
21.639,35 € a prol do Grupo político provincial PSG-PSOE (NIF: V70486113) e ingresalo na súa conta
na entidade financeira ABANCA: IBAN: ES95 2080 3103 1730 4004 8582.
TERCEIRO: A documentación xustificativa dos pagos a os grupos políticos provinciais a súa
tramitación publicarase no portal da transparencia da deputación co contido permitido pola
lexislación vixente.
CUARTO: Comunicar esta Resolución aos servizos administrativos provinciais relacionados coa
materia obxecto da mesma.
Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, pódese interpor, alternativamente,
recurso de reposición potestativo, no prazo dun mes perante o mesmo órgano que ditou o acto, ou
recurso contencioso-administrativo, perante o Xulgado do Contencioso Administrativo da Coruña
ou daquel no que teña o seu domicilio o recorrente, á súa elección, no prazo de dous meses, a
partir do día seguinte a aquel no que teña lugar a notificación. Se se optara por interpor o recurso
de reposición potestativo non se poderá interpor recurso contencioso administrativo ata que aquel
sexa resolto expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio.
Todo isto, sen prexuízo de que se poda exercitar calquera outro recurso que se estime pertinente.
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IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

ADO SOBRE RETENIDO: ADO SOBRE RETENIDO DIPU
/2020 - 220200041073

Nº OPERACIÓN: DIPU/2020 - 220200041073
FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe/a Negociado Contabilidad Fra., Pptaria y Op. No presupuestarias de DEPUTACIÓN DA
CORUÑA.Aprobado 10/11/2020 14:42
2.- Jefe/a Servicio Contabilidad de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 10/11/2020 14:58
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4.- Presidente de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 10/11/2020 23:19
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Fecha de emisión: 17 de Febrero de 2021 a las 9:42:31
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AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN Y
RECONOCIMIENTO DE
OBLIGACIÓN.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1251428 7DW1P-2NRWI-BWB1M 4ED79D052A3FC0E12984B3C1E981BE0C80236C19) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
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PRESUPUESTO CORRIENTE

Presupuesto
Orgánica
0000

0

Nº. Op.Anterior:

220200040154

Nº. Expediente:
Aplicaciones:

2020000001377

1

Oficina
Ejercicio:

2020

Nº Documento:

2020

Programa
91202

Económica:
480

Referencia
22020008649
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.

Importe EUROS
21.639,35

Aplicación no presupuestaria I.V.A.

Importe EUROS

Importe Líquido

PGCP
6501

PGCP

Importe EUROS

VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS .

21.639,35
PGCP

Importe Descuentos:
Concepto Dto.:
Interesado:

Código de Gasto/Proyecto:
V70486113
Interesado:
Ordinal Bancario

GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA

Endosatario:
Ordinal Bancario
Área origen
del Gasto

Tipo de
Pago

Forma de
Pago

Caja o Banco Pagador
Ordinal
Texto libre
GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA.- SEGUNDA XUSTIFICACIÓN ASIGNACIÓN PSOE 2020 (TERCEIRO PAGO)

Nº. Operación:

250

Clave operación
Signo

ADO

CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

FIRMADO

220200041073

Nº Caja:
Nº. Rel. Cont:
Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria con
Fecha 10/11/2020

Nº de
cheque

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

MANDAMIENTOS DE GASTOS CORRIENTE: DIPU/2020
- 220200041074

Nº OPERACIÓN: DIPU/2020 - 220200041074
FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
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verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Orgánica
0000

Nº. Op.Anterior:

220200041073

Nº. Expediente:
Aplicaciones:

2020000001377

1
2020

Nº Documento:

2020

Programa
91202

Económica:
480

Referencia
22020008649
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.

Importe EUROS
21.639,35

Aplicación no presupuestaria I.V.A.

Importe EUROS

Importe Líquido

PGCP
6501

PGCP

Importe EUROS

VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS .

21.639,35
PGCP

Importe Descuentos:
Concepto Dto.:
Interesado:

Código de Gasto/Proyecto:
V70486113
Interesado:
Ordinal Bancario

GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA

Endosatario:
Ordinal Bancario
Área origen
del Gasto

Tipo de
Pago

Forma de
Pago

Caja o Banco Pagador
Ordinal
Texto libre
GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA.- SEGUNDA XUSTIFICACIÓN ASIGNACIÓN PSOE 2020 (TERCEIRO PAGO)

Nº. Operación:

0

Oficina
Ejercicio:

PRESUPUESTO CORRIENTE

Presupuesto

500

Clave operación
Signo

P

CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

FIRMADO

220200041074

Nº Caja:
Nº. Rel. Cont:
Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria con
Fecha 10/11/2020

Nº de
cheque

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

600_G_PAGO: PAGOS PRESUPUESTARIOS DIPU/2020 220200041611
FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

NO REQUIERE FIRMAS
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Orgánica
0000

220200041074

Nº. Expediente:
Aplicacións:

2020000001377

1
2020

Nº Documento:

2020

Programa
91202

Económica:
480

Referencia
22020008649
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.

Importe EUROS
21.639,35

Aplicación non Orzamentaria I.V.E.

Importe EUROS

Importe Líquido

PGCP

21.639,35
PGCP

Importe Descontos:
Concepto Dto.:
Interesado:

Código de Gasto/Proxecto:
V70486113
GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA
Interesado:
(Nº: 1)
Ordinal Bancario
CAGLESMMXXX ES95 2080 3103 1730 4004 8582

Endosatario:
Ordinal Bancario
Área orixe
do Gasto

Tipo de
Pago

Caixa ou Banco Pagador
Ordinal

223

01

Directo

Forma de
Pago

03

Transferencia

BANCO DE SABADELL(PRESUPUESTOS)

Texto libre
GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA.- SEGUNDA XUSTIFICACIÓN ASIGNACIÓN PSOE 2020 (TERCEIRO PAGO)

Nº Caja:

PGCP
6501

Importe EUROS

VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº. Operación:

0

Nº. Op.Anterior:

Oficina
Exercicio:

ORZAMENTO CORRENTE

Orzamento

600

Clave operación
Signo

R

220200041611
20200015258

Nº. Rel. Cont:
Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria con
Data
12/11/2020

Nº de
cheque
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GRUPOS POLÍTICOS PROVINCIAIS
Base 64 de execución do orzamento (enlace)
Expediente: 2020000001377
Grupo Político Provincial: (V70486113) GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA
Informe memoria de gastos do período: 2º SEMESTRE 2020
Don BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO
Na súa condición de voceiro/a deste Grupo Político Provincial formula a seguinte declaración responsable dos gastos e pagos realizados para atender os gastos de funcionamento do
grupo político.
CLASE DO GASTO
Deberá ser algunha
das previstas na regra 8ª da base 64
de execución do orzamento

Datos do acredor
NOME
-Persoas físicas: Nome e
apelidos
-Persoas xurídicas: Nome ou
razón social"

Datos do documento xustificativo
NIF

CONCEPTO
Detalle do gasto facturado

TIPO
Factura, recibo, tique, nómina, TC2, …

DATA

NÚMERO

formato DDMM-AAAA)

“COPASA”

A3201584
4

PARKING “PARROTE” VEHÍCULO DE ALUGUER

FACTURA

226.06

HOTEL ATTICA 21

B1586597
5

REUNIÓN ALCALDES E PORTAVOCES

FACTURA

29/07/2020 120005838

222

“R3VISUAL”

32686291
W

REALIZACIÓN VÍDEO Y ADAPTACIONES PARA
RRSS

FACTURA

17/10/2020 33

“ABANCA”

A7030203
9

COMISIONES E GASTOS

“ENFOQUES”

B7060413
7

PUBLICIDAD

“ABANCA”

A7030203
9

COMISIONES E GASTOS

“ENFOQUES”

B7060413
7

PUBLICIDAD

“ABANCA”

A7030203
9

COMISIONES E GASTOS

222

222

IMPORTE

16/11/2020
FACTURA

F200034
16/11/2020

FACTURA

F200050
16/11/2020
TOTAL:

DATA DO
PAGO
(formato DD-MMAAAA) Por orde
cronolóxico, os
máis antigos primeiro

125,00

05/11/2020

503,36

16/11/2020

3.648,00

16/11/2020

1,00

16/11/2020

7.260,00

16/11/2020

1,00

16/11/2020

7.260,00

16/11/2020

1,00

16/11/2020

18.799,36

IMPORTANTE:
1.

As liñas na táboa deberán ir ordenadas por orde cronolóxico da data do pago, primeiro os máis antigos.

2.

A presente relación de gastos xustifícase coa seguinte documentación:

**RPT-4040555
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Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
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2.1. Por cada liña da relación, incorporarase ao expediente un documento individual (factura ou documento equivalente que recolla a imaxe do xustificante), por orde cronolóxico da data do
pago, primeiro os máis antigos. O nome ou asunto do documento atenderase ao esquema “Xustificante DATA DO PAGO – NÚMERO”, correspondentes as columnas da relación.

2.2. Relación certificada da totalidade dos movementos da conta bancaria destinada a recoller os cobros/pagos do grupo político no período de referencia.

**RPT-4040555
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Código:
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Boris Gayoso López con DNI 33329444Y, administrador de Enfoques Informativos Editorial, SL,
certifica que:
Enfoques Informativos Editorial SL, es la empresa editora de las publicaciones impresas:
-

Enfoques Ferrolterra, que se edita y reparte en Ferrol, Narón, Fene, Mugardos, Ares,
Cariño, Moeche, Mañón, San Sadurniño, Valdoviño, Cedeira, As Somozas, Neda,
Ortigueira y Cerdido. con una tirada mensual de 5000 ejemplares y reparto en más de
60 puntos de forma gratuita.

-

Enfoques Eume, que se edita y reparte en Monfero, As Pontes, Cabanas, A Capela y
Pontedeume, con una tirada mensual de 3.000 ejemplares y con reparto en más de 30
puntos de forma gratuita.

Además, Enfoques Informativos Editorial SL, es la empresa editora de la ublicación digital:
-

Enfoques.gal es un periódico digital que durante el año 2020 ha tenido más de
200.000 usuarios únicos con más de 400.000 páginas vistas. Trata información de la
provincia de A Coruña, especialmente sobre las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.
Enfoques.gal realiza campañas en web y en redes sociales para los clientes
interesados. Los canales utilizados en estas campañas son: Google, Facebook, Twitter e
Instragram, donde tenemos una comunidad de más de 100.000 usuarios.

A Coruña, 25 de noviembre de 2020
Boris Gayoso

ENFOQUES INFORMATIVOS EDITORIAL, SL
B70604137 Avenida Finisterre 3, 3º derecha
15004 A Coruña
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16 Emprego Os sindicatos
de Navantia advirten que 3.000
operarios poden quedar no paro

12-15 Axudas Os programas
PEL da Deputación da Coruña
reactivan a economía da comarca

23 Escapadas A fervenza do río
Belelle, un lugar moi atractivo e con
moita historia

Economía

Entrevista

AXUDA E ASESORAMENTO A PEMES E AUTÓNOMOS PARA SUPERAR A CRISE DERIVADA DA COVID
Páxina 2

Aniversario

Acto de inauguración da exposición que
conmemora os 750 anos da vila.

Luisa Barros:
“Non queremos
pechar de novo
pola conduta
incivica dalgúns”

Páxinas 6 e 7

“As previsións para este ano,
antes de producirse a pandemia do coronavirus, eran
moi boas para o sector”, asegura nunha entrevista a este
xornal Luisa Barros, presidenta da Asociación de Empresarios de Hostalería Ferrol e Comarcas. A entidade
agrupa a un total de 450 establecementos de Ferrol, Eume e Ortegal.
Páxina 5

Patrimonio

Obras de
mellora na
estrada DP-0905
en Monfero

Adxudicados
os primeiros
nove postos no
mercado eumés

Infraestruturas A
Deputación licitará o
proxecto para continuar
a mellora do firme na
estrada DP-0905, que vai
de Betanzos a Vilalba, ao
seu paso polo núcleo de
Santa Xiá no Concello de
Monfero.

Comercio Pontedeume
notificou a adxudicación
dunha pescadería; unha
carnicería; dúas froiterías;
unha panadería; unha
chacinería; floristería, e un
posto de produtos locais.
Oito negocios aos que hai
que sumar a cafetería.

González Formoso e Andrés Feal.

Cabanas
recupera a
arquitectura
tracional en
Soaserra
Páxina 2
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EUME

Economía

‘Plan Vive’ en As Pontes para
axudar a pemes e autónomos
O CONCELLO
FACILITARÁ AOS
INTERESADOS
ASESORAMENTO E
CONSULTORÍA SOBRE
TEMAS RELACIONADOS
CO FINANCIAMENTO,
INVESTIMENTOS OU A
XESTIÓN DOS RECURSOS
HUMANOS
O Concello das Pontes de García Rodríguez activou o ‘Plan
Vive’, unha ferramenta para
ofrecer axuda ás pemes e persoas autónomas co obxecto de
facilitarlles a resolución de dúbidas e achegarlles asesoramento, consultoría e información sobre diversos temas, fundamentalmente relacionados
coas necesidades de investimento e financiamento e coa
reestruturación dos recursos
humanos.
Trátase dun servizo posto en
marcha polo consistorio, dentro do alcance de Invest in Cities, a maior iniciativa de atracción de investimento a cidades
españolas na que, xunto co
Concello das Pontes, participan
unha vintena de municipios.
Afrontar a crise

Coa prestación deste servizo, o
Concello axudará ás pemes,
micropemes e persoas autónomas do municipio para afrontar a crise desencadeada pola
pandemia evitando así, na medida do posible, o cesamento
definitivo da súa actividade.
Nese sentido, Ana Pena, responsable da área de Industria
e Emprego, apunta que “este

Concello das Pontes.

Convocatoria

Os vales para escolarización poden
recollerse ata o día 21 de setembro
O Concello das Pontes informa que as familias que teñen
concedida a axuda para a escolarización dos seus fillos ou
fillas para o curso académico 2020/2021 poderán recoller o
vale polo importe da axuda concedida, no departamento de
Servizos Sociais (2º andar da Casa Dr. Dopeso), entre o 8 e o 21
de setembro, de 11:00 a 14:00 horas. Poderán recoller o vale
calquera dos dous proxenitores, presentado o seu DNI.

programa suporá unha oportunidade para axudar ás firmas
locais a atravesar a difícil situación económicoa e laboral que
estamos a vivir, a través de asesoramento personalizado en
áreas específicas como a financeira, laboral ou socioeconómica”.
“As firmas participantes terán á súa disposición un equipo
de persoas expertas para axudarlles na reestructuración dos
RR.HH (ERTEs/Es), ofrecerlles
asesoramento para a consecu-

Patrimonio

Cabanas recuperará camiños e
fontes na parroquia de Soaserra
O Concello de Cabanas, a través
da Concellaría de Medio Ambiente, levará a cabo actuacións
na parroquia de Soaserra destinadas á recuperación e mantemento de camiños e elementos
arquitectónicos tradicionais.
As actuacións servirán para
restaurar a fonte de Cerdeiras
e recuperar o seu caudal, así

como tamén para levar a cabo
labores de limpeza e acondicionamento no entorno do lavadoiro e fonte de Soaserra, incluíndo a recuperación dunha
ponte. Por último, contémplase a recuperación dunha parcela en Xabariz, na que se creará un espazo verde con árbores
e bancos para o lecer.

“Os traballos que se executarán en Soaserra supoñen a recuperación de elementos patrimoniais como as fontes, e tamén a creación dun espazo de
lecer para a veciñanza desta
parroquia”, sinalou o tenente
alcalde e responsábel da área
de medio ambiente de Cabanas, Iago Varela.

Fonte na parroquia de Soaserra.

ción de financiamento público
(capítulo de subvencións e axudas), así como para prestarlles
axuda na consecución de diferentes fondos e investimento
privado”, engade a concelleira.
Para iso, o ente local pon ao
dispor das empresas do territorio, de maneira gratuíta, a un
equipo multidisciplinar de consultores do Grupo PGS. O acceso ao servizo está operativo a
través do banner situado na
páxina web do Consistorio
www.aspontes.org.
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SETEMBRO 2020
Comercio

Pontedeume adxudica nove
postos do mercado municipal
AS INSTALACIÓNS
XA CONTAN CON
PESCADERÍA,
UNHA CARNICERÍA,
DÚAS FROITERÍAS,
CHACINERÍA, UNHA
FLORISTERIA,
PANADERÍA E UN POSTO
DE PRODUCTOS LOCAIS
O Concello de Pontedeume notificou en agosto a resolución da
adxudicación definitiva das
concesións para a explotación
dos locais do novo mercado
municipal. En concreto, nesta
primeira rolda foron adxudicados unha pescadería; unha
carnicería; dúas froiterías; unha panadería; unha chacinería;
floristería, e un posto de produtos locais. Oito negocios aos
que hai que sumar a cafetería,
ao estar en vigor ata 2021 a
antiga concesión deste local.

Mercado municipal de Pontedeume.

Trala suspensión durante
tres meses dos prazos administrativos motivada pola declaración do Estado de Alarma e a
crise sanitaria da covid-19, e

unha vez reiniciadas as xestións
administrativas e cumpridos os
prazos necesarios para a realización de requerimientos e
subsanación de erros na docu-

mentación presentada que foron tramitados durante o mes
de xullo, o mes pasado procedeuse a asinar por parte do
alcalde, Bernardo Fernández,

o decreto de adxudicación dos
postos do mercado.
“A finais de xullo tiña que
estar o mercado municipal
aberto e en funcionamento,
pero a Covid-19 e a suspensión
dos prazos administrativos polo estado de alarma retrasaron
os prazos previstos”, explica
Fernández.
Nas vindeiras semanas abrirase un segundo prazo para
optar aos locais vacantes, entre
os que se atopan dúas peixerías, unha carnicería, un posto
de produtos ecolóxicos e tres
de produtos locais. Ao concello
achegáronse nas últimas datas
persoas interesadas en optar a
súa explotación.
A apertura do Mercado Municipal é un obxectivo prioritario para o Concello de Pontedeume pola súa importancia
como motor económico da vila.
Chegará acompañada dunha
serie de accións que buscan a
súa posta en valor, tanto a niveis de implantación de plans
de mobilidade para optimizar
os aparcamentos existentes como de dotación de conectividade wifi no edificio e no entorno
da Praza do Conde no que se
encontra ubicado.
O concello impulsará tamén
accións de promoción e difusión do produto local en colaboración con outras entidades.
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Un problema de fondo

omeza un curso escolar complicado e excepcional, cunha pandemia que non se irá a
curto prazo e demasiadas inquedanzas na
comunidade educativa.
Unha vez máis, xurden os problemas de reparto de competencias, nesta ocasión sobre un tema
sensible como é a limpeza e desinfección dos centros académicos. En principio, son os concellos os
encargados de facelo nos CEIP e a Xunta nos IES,
pero non está claro quen debe asumir os gastos
extras dunha situación de emerxencia sanitaria.
A queixa dos concellos tampouco é nova, aseguran que non poden asumir máis gastos e compe-

tencias impropias, como pasa con outras partidas
como o servizo de axuda no fogar. Ao mesmo
tempo, estes días o Congreso rexeitaba a proposta consensuada entre o goberno e a Fegamp para
uso dos remanentes municipais. Non houbo acordo entre os dos grandes partidos e os aforros das
entidades financeiras seguirán nos bancos.
O problema de fondo xa ten anos: os concellos
necesitan máis financiamento, son as administracións máis próximas á veciñanza e as arcas municipais non dan para tanto. Canto antes chegue un
acordo político, antes rematarán moitos dos problemas actuais.

Colaboración

Con-tacto
A pel é o maior órgano sensitivo a disposición
das persoas , con millóns de terminacións nerviosas a través das cales podemos sentir o frío
do inverno, a auga quente da ducha, a dor dun
belisco, a sutileza dunha caricia ou a intensidade dunha aperta. O tacto é, polo tanto, o sentido que máis sentido da á nosa vida.
A escritora xordo-cega Hellen Keller dicía: “A
cegueira separa ás persoas das cousas, a xordeira
separa ás persoas das persoas.” Sen embargo,
poucos estudos puxeron ao longo da historia o
foco no tacto, ou na súa ausencia. Eu diría que a
falta de tacto afástanos de nós mesmos/as e do
noso entorno.
Unicamente existen dúas persoas no mundo
que naceron sen o sentido do tacto, unha enfermidade neurolóxica conxénita á que a comunidade científica intenta comprender. O que si se
coñece é a dificultade que presentan estas persoas
para identificarse no espazo, para camiñar, para
obter calquera tipo de sensación (calor, sede, etc.)
e para establecer relacións ou vínculos emocionais, xa que deben interpretar as sinais de cariño
emitidas polas demais persoas dun xeito distinto.
A covid está poñendo de manifesto precisamente a importancia que ten o sentido do tacto,

precisamente pola necesidade de contacto que
temos as persoas, nomeadamente en situacións
especialmente complicadas. A ninguén sorprende ver a dous adolescentes darse unha aperta en
plena rúa porque non poden controlar as ansias
de tocarse, de sentirse cerca. A súa necesidade de
contacto prima máis que o medo ao contaxio.
Todas e todos botamos de menos coller unha man
para dar ánimos, bailar pegados ao son de Sergio
Dalma ou dar ese bico de benvida ou despedida
cando temos preto a un ser querido.
O noso cerebro anímanos a rachar as normas,
e o noso corpo busca sen censura a pel con pel,
porque as persoas estamos programadas de serie
para amarnos (no sentido máis amplo do termo)
con intensidade. Pero a situación de crise sanitaria e o consecuente problema de saúde pública
obríganos a conter os nosos impulsos, e evitar esa
aperta, esa caricia, ese bico ou ese saúdo agarimoso.
Fagamos entón unha promesa. Todas esas mostras de cariño que temos que deixar gardadas no
caixón utilicémolas cando isto acabe. Que non
quede daquela nin un só sorriso, nin unha soa
palabra de alento, nin un só aloumiño, nin un só
con-tacto por satisfacer. Teñamos precaución agora, para poder SENTIRNOS despois.
MARTA PIÑEIRO

Nicanor Tischler Reflexións dun viaxante

As palabras
e os días

H

ai días acolledores e días ásperos, días que se abren coma brazos necesitados e días
pechados coma cárceres, días luminosos contra a cor do ceo e días
escuros malia a luz que desprenden.
Hai días recollidos sobre si mesmos, figuras fetais de ollos cegos, e
días expandidos en todas as direccións, reverberacións multiplicadas
cara ao horizonte. Hai tantos días
coma modulacións ten o ánimo, e
tantos momentos en cada día coma
matices presenta unha composición ou descomposición cromática.
E hai días nos que un non sabe que
dicir. Días que chegan en branco,
baleiros, coma páxinas dunha libreta acabada de comprar, e resisten
todos os intentos de abordaxe, esquivos a calquera significado, difíciles de interpretar. Cando chega
un día así, un está tentado de
deixalo ir sen abrir a boca, sen tocar o ordenador, sen coller o bolígrafo, sen dar un paso. Deixalo ir
igual que chegou, en silencio.
Non importa que a actualidade,
como din os xornalistas, veña cargada, que o virus avance con liberdade insultante polas residencias,
convertendo os modernos e luminosos corredores en corredores da
morte, que a irresponsabilidade
festeira dalgúns posibilite transmisións de complicado control e graves consecuencias, que os colexios,
despois do longo e traumático peche, comecen de novo a funcionar
(algo necesario e desexable) entre
polémicas, folgas, desaxustes e improvisación. Non importa que un
novo escándalo, agora chamado
kitchen, afecte a un dos principais
partidos do país, nin que a farmacéutica AstraZeneca teña que sus-

pender os ensaios da vacina que,
segundo dicían, estaba máis avanzada, nin que a chamada clase política siga enleada en tacticismos de
baixo voo e desatenta ao, tan nomeado, interese xeral.
Non importa que a impudencia
dalgunhas declaracións e intervencións parlamentarias fira a sensibilidade, nin que a mentira e a manipulación acabe sendo o sinal de
identidade de moitos deses mercados barateiros de opinión que seguen proliferando polas canles de
televisión e seguimos chamando,
por pereza ou costume, faladoiros.
Non importa, e canto debería importarnos!, cantas palabras deberiamos empregar en lamentalo!,
cantas en denuncialo!, que un campo de refuxiados en Lesbos acabe
destruído polo lume e queden sen
teito trece mil persoas, sen o miserable teito que Europa foi quen de
proporcionarlles.
Nin que outro home morra asfixiado, agora en Colombia, baixo a
forza desmedida dun uniformado.
Nin que o presidente Trump sexa
proposto para o Nobel da paz. Nada, nada importa. Por grave e dramático que sexa o peso cotiá do
mundo, se o día pide silencio, hai
que darlle silencio. E este é un día
así, un día raro deste setembro tamén raro, no que non acabamos de
ter a sensación de volver, como ocorría nos anos pre-covid, senón,
máis ben, a de seguir, a de seguir
igual, inmersos no mesmo pesadelo. Un día deses nos que un, malia
a ter moito de que falar, non sabe
que dicir.
Días que só piden silencio, aínda
que sexa un silencio tan falso como
o deste artigo. ou intra-covid, non
valga todo. Por que se vale todo, se
todo nos vale, os que non valemos
nada somos nós. O todo e a nada
confluíndo, unha vez máis, no grao
cero do sentido.
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LUISA BARROS É A XERENTE DA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTALERÍA FERROL E COMARCAS, QUE AGRUPA A MÁIS DE 450
LOCAIS HOSTALEIROS UBICADOS ATA EN 20 CONCELLOS PERTENCENTES AS COMARCAS DE FERROL, EUME E ORTEGAL. ASEGURA QUE
A PREVISIÓN DO SECTOR PARA ESTE ANO ESPERÁBASE COMO UNHA DAS MELLORES DA ÚLTIMA DÉCADA, PERO A CRISE SANITARIA
COLOCOUNOS NO CENTRO DA DIANA E AGORA SON UN DOS MÁIS PREXUDICADOS POLA PANDEMIA

“Non queremos volver a pechar
pola conduta incívica dalgúns”
Luisa Barros é a responsable da
entidade que representa a preto
de medio millar de hosteleiros
das tres comarcas.

Tedes constancia dalgún establecemento que vai pechar as
súas portas debido á
presente situación?

Existen algúns establecementos que pensaron moi detidamente a opción de pechar porque, debido a isto, xa se propuxeron xubilarse, posto que xa
non podían ni querían pelexar
máis. E despois existen locais
que están economicante moi ao
día e a esos vailles ser moi difícil continuar.
Qué axudas vades reclamar e de
que cantidade económica?

Os Concellos da Comarca, dependendo do seu tamaño, están a dar axudas que van dende os 500 aos 4.000 euros. Ademais do cese de actividade de
autónomos, as exoneracions de
cuotas tamén axudan moito a
paliar os gastos aos que se teñen que seguir a facer fronte.
A nivel das tres comarcas, tedes
constancia de que lle está a
afectar a algunha máis que a
outra esta crise sanitaria?

A

Asociación de Empresarios de Hostalería Ferrol
e Comarcas é unha entidade profesional de empresarios de hostalería sen ánimo de
lucro nada a finais de 1978,
momento xusto onde tiveron a
libertade para poder facelo. O
principal obxectivo que perseguen dende os seus inicios son
a representación, defensa e
promoción dos intereses económicos, sociais, profesionais e
culturais dos asociados.
Actualmente e en conxunto
agrupan a un total de 450 locais hostaleiros ubicados ata en
20 concellos pertencentes as
comarcas de Ferrol, Eume e
Ortegal.
Porén, as súas cifras chegaron a ser 1.000, aínda que tal e
como indicaba a súa xerente,
Luisa Barros, no presente a
cantidade de altas que reciben
é superior a que podían ter
noutros anos, pero estes establecemento non tardan moito
en desaparecer de novo xa que
non soen ter continuidade.
E máis agora, onde a presente crise sanitaria estalles a pasar

“As previsión para este ano, antes de producirse
a crise sanitaria, eran moi boas para o sector
hosteleiro nas nosas comarcas
“Moitas das medidas adoptadas polas
administración só fan deixar nas mans dos
hosteleiros moitas tarefas que xestionar
factura, primeiro polo longo
periodo de confinamento que
nos tocou vivir a todos, onde os
ingresos que podían recibir
única e exclusivamente proviñan de axudas administrativas,
e agora son as principais vítimas das medidas extraordinarias impostas para evitar o
avance sen precedentes desta
segunda onda de contaxios.
Como está a afectar ao voso
sector a actual situación provocada pola Covid-19?

O noso sector está bastante
perxudicado en todas as categorías. Os establecementos de
hostalería veron moi mermada
a súa actividade, xa que nos co-

menzos da pandemia víronse
obrigados ao peche e perderon
datas moi significativas para a
o sector hosteleiro da nosa comarca. Un exemplo son os días
do Pai e da Nai, a Semana Santa de interés turístico e agora o
verán, que este ano prometía
ser moi bo en termos económicos.
Cómo vedes dende a asociación
as medidas que se están a tomar ata momento no sector
hosteleiro? Houbo algún acerto
nestas medidas políticas?

Sempre se podía mellorar tanto por parte do Goberno central como pola da Xunta. Está
claro que está a ser un ano dí-

ficil para todos. Porén, con
moitas medidas tomadas ata o
de agora o único que provocan
é deixar nas mans dos hosteleiros moitas tarefas que xestionar, como o tema do tabaco.
Nós cremos que sería mellor
prohibilo nas terrazas de primeiras, xa que agora o persoal
correspondente está a facer
unha gran labor de desinfección, está a controlar a obrigatoriedade da máscara e agora
tamén que quen fume tabaco
manteña a distancia de seguridade de dous metros.
Qué solucións credes que se deberían de tomar a maiores?

E difícil de dicir, pero si que
esiximos moita máis vixilancia
por parte das administracións
competentes, para que sexan
eles mesmos os que se teñan
que encargar do cumplimento
das normas por parte da poboación.
Non queremos ter que volver
a pechar pola conduta incívica
e irresponsable de algúns, e
nós non podemos facernos cargo disto.

As zonas turísticas como Cedeira, Valdoviño ou Ares son as
máis afectadas sen dúbida xa
que, aínda que hai xente que
segue acudindo aos bares, o
nivel non alcanza as cifras do
ano pasado posto que únicamente coa veciñanza non chega. De feito dende o sector sabíase e percibíase que este verán ía ser moi bo se non fora
pola crise sanitaria que nos
tocou vivir.
Como valorades a vosa presencia, é útil para o sector hostaleiro?

Moi útil, porque nos preocupamos de manter aos nosos asociados ao día en relación a todo
o refente ao sector. Temos contacto directo con todas as administracións das tres comarcas
que cubrimos, tanto para aconsellarlles en diferentes actuación como para loitar cando
queren facer cousas inxustas.
Nese sentido hai que destacar que dende a nosa fundación estas administracións nos
teñen en conta para lexislar a
maior parte das veces, pois non
hai nada mellor ca nós que saiba o que o sector hostaleiro
necesita.
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Aniversario

Inaugurada a mostra sobre
os 750 anos de Pontedeume
ESTARÁ ABERTA ATA O
4 DE NOVEMBRO E POR
PRIMEIRA VEZ SAEN
Á LUZ DOCUMENTOS
E LIBROS QUE ATA
O DE AGORA NON
ESTIVERON AO ALCANCE
DA VECIÑANZA. UNHA
OPORTUNIDADE PARA
ACERCARSE Á HISTORIA
DA VILA

A Casa da Cultura de Pontedeume acolleu o acto inaugural da
exposición ‘750 anos construíndo a historia de Pontedeume’,
un dos eixos principais da programación realizada para a celebración dos 750 anos da fundación da vila de Pontedeume,
resultante da concesión mediante Carta-Póboa do rei Afonso X con data 30 de decembro
de 1270.
A exposición estará aberta
ao público de forma diaria ata
o 4 de novembro en horario de
18:00 a 20:00 horas. O acto
institucional, presidido polo
alcalde da vila, Bernardo Fer-

nández, tamén contou coa presenza de Suso Souto, deputado
provincial de Cultura, e dos
comisionarios Juan Coira e
Carlos de Castro, quenes foron
os encargados de explicar o
gran traballo de recopilación
documental realizado durante
os últimos meses para difundir
a importacia da historia e patrimonio de Pontedeume.
Precisamente un dos comisarios, Juan Coira, lembrou que
“se trata dunha exposición de
documentos porque é un documento de Alfonso X o que nos
trae hoxe aquí”, en referencia
á concesión do rei do Castela

Acto de inauguración da exposición.

do estatus de pobo a Pontedeume. Ademáis, o doutor en historia Juan Coira explicou a
importancia dos documentos
escritos para a labor dos investigadores: “Sen historia escrita
non hai historia e sen historia
non hai pasado ni presente”,
afirmou.
Outros dos comisarios e
principal impulsor desta exposición, Carlos de Castro, quixo
agradecer a disposición do alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, e de todo o
equipo de goberno para sacar
adiante unha exposición deste
nivel.

Programa
O alcalde, Bernardo
Fernández, non deixou pasar
a ocasión de recordar que,
aínda que a inauguración
desta exposición dérase
neste contexto de pandemia
mundial, “Pontedeume saíu
de momentos peores, tal e
como podemos ver nesta
mesma exposición, e tamén
sairemos desta”. O alcalde
explicou que o próximo ano
retomaranse moitas outras
actividades de carácter
lúdico e cultural que
quedaron pendentes este
ano por mor da pandemia.
O rexedor afirmou durante
a presentación oficial da
exposición que “se hai
algún acto ou evento que
un alcalde quere celebrar
é este, un aniversario tan
importante e que significa
tanto para a vila”. “Síntome
tremendamente orgulloso
de poder contribuir como
servidor público a facer
posible a celebración desta
conmemoración histórica do
pobo no que vivo”.

A orixe da ponte de Pedra, os
Andrade e o papel das mulleres
Trala presentación, Juan Coira
e Carlos de Castro foron os encargados de dirixir ao resto de
asistentes por unha visita guiada a longo dos 16 espazos conceptuais nos que se articula esta
exposición, e nos que se poden
atopar tanto pezas históricas
documentais como reproduccións de gran importancia vinculadas directamante coa vila
eumesa.
Neste repaso pola formación
da vila destácanse algúns fitos

como a orixe da ponte de Pedra e as súas primeiras mencións documentais ou a importancia da existencia dos mosteiros na nosa comarca. Unha
parte importante da exposición está dedicada a Casa dos
Andrade e ao seu mecenado, a
evolución desde un estado da
Familia dos Andrade ata a aparición dos concellos ou as Revoltas Irmandiñas.
Os asistentes ao acto inaugural tamén pudieron coñecer de

primeira mán durante o recorrido pola exposición a importancia das peregrinacións na
difusión da cultura e o desenvolvemento económico e urbano dentro do Camiño Inglés, a
importancia do porto de Pontedeume, incluído nas rutas de
comercio desde o século XIII
ata o XVI, ou o papel desenvolvido pola muller ao alongo dos
séculos na historia eumesa. Toda unha aportunidade de achegarse a historia da vila.

Por primeira vez saen a
luz documentos e libros que
non estiveron ao alcance da
veciñanza ou de calquera
que non fose investigador. “É
un acontecemento histórico
en tódolos sentidos”,
rematou Fernández.

Intervención do alcalde, Bernardo Fernández.
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Carlos de Castro, profesor e historiador

Pontedeume a finais do século XIII.

Pontedeume a finais do século XIX

750 anos da fundación de
Pontedeume
EN 1270 SAE DA CANCILLERÍA DO REI ALFONSO X UN DOCUMENTO POLO QUE SE FUNDA POBÓAA
DA PONCHE DE EUME, XUNTO A UNHA PONTE DE MADEIRA QUE ERA PASO OBRIGADO

P

oucas vilas poden presumir de ter unha partida
de nacemento. Pontedeume tena, o que restou moita incerteza aos primeiros pasos da vila. En efecto, en 1270
sae da cancillería do rei Alfonso X un documento polo que
se funda pobóaa da Ponche de
Eume, xunto a unha ponte de
madeira que era paso obrigado nas comunicacións terrestres norte-sur.
O documento, para mellor
poboar e manter a terra en
xustiza, fora pedido por unha
trintena de freguesías de xurisdición real (desde a ría de
Ferrol ás inmediacións de Betanzos), a cuxos futuros habitantes, que poderían vir ter
casa na nova Poboa, concedíaselle o foro de Benavente, pesca libre, mercado mensual e
excepción dalgúns imposto
excepto martiniega e moeda.
É evidente que a monarquía, que ata o de agora se
apoiou nos mosteiros, apostaba por vilas capaces de gobernar alfoces e de servir de contención a unha insaciable nobreza comarcal que coas encomendas pretendía facerse co
control das xurisdicións monástica.
Unha vila medieval

É así como Pontedeume é unha vila medieval e como dita
idade ten tanta proxección no
presente. Foi fundada ex novo
cun trazado en cuadrícula de

catorce mazás, con muralla de
sete torres e tres portas. Entre
a ría de Ares e o monte Breamo, con pouco espazo para
estenderse, cun porto de pouco calado, o lugar da fundación hipotecou o seu futuro,
aínda que a vila cumpriu con
fartura a súa función e se desvivió por manter practicable
unha ponte que Fernán Pérez
ou Bo substituíu por outro de

días configurándose como un
legado material dun valor histórico incalculable.
A vila foi dona do seu destino durante 100 anos. En 1370
as necesidades da monarquía
eran outras e Pontedeume
caeu en mans da casa de Andrade, nas que se mantivo ata
a aparición dos actuais concellos. Foi unha longa etapa de
luces e de sombras: entre as

O historiador Carlos de Castro durante unha visita guiada á exposición.

cantería e arcos góticos. A muralla, ríxido corpiño, despareció progresivamente, sendo
o arco de Maldonado, demolido en 1903, un dos seus últimos vestixios. Pero o trazado
medieval, coas súas mazás e
prazas, co torreón nunha delas, mantívose ata os nosos

luces, o labor edilicia da casa
de Andrade: na nosa comarca,
Montefaro, o castelo de Andrade, o Torreón, o convento
de Agostiños ou a capela
maior da igrexa de Santiago
de Pontedeume; entre as sombras, dúas guerra irmandiñas
que nos deixan o recordo ro-

mántico dunha vila que se revelou contra a inxustiza.
Conmemoración de
750 aniversario da fundación

En 1970 a vila celebrou o VII
aniversario da súa fundación.
Esperar 100 a outra celebración
quizá fose excesivo. Por iso parece razoable celebrar o 750 aniversario que se cumpre neste
ano de 2020. Con tal motivo, do
28 de agosto ao 4 de novembro,
na Casa da Cultura, terá lugar
unha exposición titulada 750
anos construíndo a historia de Pontedeume, na que se aúnan os documentos máis importantes da
historia da vila, os historiadores
que os utilizaron e as obras que
escribiron. En total son 16 espazos temáticos e uns 30 paneis
que integran a reprodución de
61 documentos, 5 deles epigráficos e 22 orixinais, e máis de
100 imaxes entre planos, mapas,
debuxos e fotografías.
Os documentos proceden de
14 arquivos de toda España, integramente transcritos no libro
da exposición, tendo especial
relevancia a revisión da transcrición dos privilexios reais ou a
completa transcrición das ordenanzas de 1622.
Organiza a Exposición o
Concello de Pontedeume e son
comisarios, ademais do que escribe estas liñas, Adrián Ares
Legaspi e Juan Coira Pociña,
dous mozos e brillantes doutores
chamados a facer grandes achegas á historia da vila.

Nos espazos da exposición faise un percorrido pola historia de
Pontedeume, abarcando desde a
súa fundación nos primeiros tempos dos mosteiros, aos historiadores da primeira metade do
século XX, pasando polo mecenado dos Andrade, as revoltas
irmandiñas, as transformacións
morfolóxicas ou determinados
aspectos da actividade económica
da vila, o Camiño Inglés ou o papel das mulleres de Pontedeume.
Imposible nunha exposición
destas caracteriza abarca todos os
aspectos. Por iso, como colofón
da Exposición, realizaranse unha
serie de xornadas onde distintos
historiadores locais expoñerán
temas non tratados na exposición, referentes, por exemplo, á
etnografía, a paleografía, a arqueoloxía ou a demografía en
relación coas epidemias.
Digamos, para terminar, que
con motivo da conmemoración,
tamén patrocinado polo Concello de Pontedeume, editouse un
libro titulado Artistas dá Comarca
Eumesa (séculos XV- XIX), cuxos
autores son Lucía Costas, Carlina
Macedo e Herique Sanfiz. Este
libro está en consonancia co espazo 13 A actividade económica:
canteiros e curtidores, e aparece
exposto con outros libros que desde a Historia de Pontedeume de
Antonio Couceiro Freijomil
achegaron o seu gran de area a
unha historia que , non podía ser
doutra maneira, constrúen e reconstrúen moitos historiadores
con materiais moi diversos.
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Obras

Haberá melloras do
firme na DP 0905 en
Santa Xiá, Monfero

Aspecto da zona tras as obras.

Urbanización da praza da
Magdalena en As Pontes
UN NOVO PUNTO DE ENCONTRO PARA OS VECIÑOS E VECIÑAS
O Concello das Pontes procedeu á reapertura da praza da
Magdalena tras a finalización
das obras de reurbanización
deste espazo público e a súa
contorna, orientadas a revitalizar unha zona emblemática
do poboado da Magdalena, ata
agora en desuso, da que anteriormente gozaban tanto a mocidade da zona como os barrios lindantes e que actuaba
como lugar de reunión para os
maiores.
Os traballos, realizado con
fondos propios do Concello
das Pontes, cun orzamento de
234.724,56 euros, tiveron como obxectivo prioritario recuperar o espírito orixinal da
praza e o seu carácter como
punto de encontro dos veciños
e as veciñas, mediante a creación de diferentes zonas ver-

des, unha área de xogo infantil
e a renovación dos servizos
públicos.
Este proxecto, do mesmo
xeito que as intervencións realizadas polo Concello noutras
áreas de esparexemento e lecer
no núcleo urbano, permitiu
incrementar os niveis de funcionalidade, seguridade, accesibilidade, eficiencia enerxética, calidade ambiental e sustentabilidade da zona e por
extensión, a calidade de vida e
benestar da veciñanza.
Convivencia

Deste xeito, a Praza da Magdalena convértese, de novo, nun
espazo para o lecer e a convivencia interxeracional, a través
da creación de diferentes ámbitos nos que se combinan espazos de reunión, integrados

As Pontes

Cen novas vivendas
para o Canal IV
O pleno do Concello das Pontes deu luz verde, cos votos a
favor do grupo de goberno e
o PP, á aprobación provisional
do proxecto de modificación
puntual das normas subsidiarias do Canal IV que permitirá
a construción de 100 vivendas,
en réxime de cooperativa, e
que suporán un investimento
de 20 millóns de euros.

A modificación conta con
informes sectoriais favorables
de todos os órganos consultados e sobre a que xa non cabe
interpoñer ningún recurso, o
cal permitirá axeitar a norma
urbanística do ámbito da Canal IV, vixente desde 1985,
momento no que os terreos
estaban ocupados pola antiga
explotación mineira.

por medio de amplos xardíns,
itinerarios peonís pavimentados e unha fonte transitable.
Por outra parte, en breve a
veciñanza máis activa de As
Pontes poderá disfrutar da rehabilitación que está a sofrir o
ximnasio no CEIP A Magdalena, un proxecto que forma
parte do plan emprendido pola administración local para
mellorar os edificios e equipamentos deportivos do municipio.
Estes traballos acondicionarán un espazo empregado como instalación deportiva do
centro educativo pero tamén
para o desenvolvemento de
diversas actividades deportivas
promovidas polo concello, e
cuxa remodelación contará
cun orzamento total de 47.715
euros.

A Deputación da Coruña iniciará proximamente o proceso de licitación do proxecto
para continuar a mellora do
firme na estrada DP-0905,
que vai de Betanzos a Vilalba,
ao seu paso polo núcleo de
Santa Xiá no Concello de
Monfero.
Así o confirmou o presidente da institución provincial, Valentín González Formoso, durante a visita oficial
que realizou ao Concello de
Monfero na que estivo acompañado polo alcalde da localidade, Andrés Feal Varela.
González Formoso visitou
a estrada DP 0905 ao seu paso polo núcleo de Santa Xiá,
onde constataron a necesidade de continuar mellorando
“unha vía que conecta a Monfero, tanto coa provincia da
Coruña como de Lugo”.
A obra xa foi aprobada na
última sesión plenaria da corporación provincial e conta
cun orzamento de 467.473,26

euros, incluídos dentro da 5ª
Fase do Plan de conservación
en vías provinciais 2020 que
supón unha inxección económica de preto de 1 millón de
euros para renovar estradas
da rede viaria provincial.
Os traballos a levar a cabo
inclúen a demolición do firme, colocación de drenaxe e,
posteriormente, dotado dunha capa de asfalto de cinco
centímetros de espesor. Ao
remate, sinalizaranse as marcas viarias con pintura acrílica
para conformar, tanto o eixo
como as bandas laterais da
calzada.
No transcurso da visita Formoso explicou que se trata
dun “investimento importante para mellorar a seguridade
en máis de seis quilómetros
de vía” e tamén destacou a
“continúa aposta do goberno
provincial pola mellora da
seguridade nos máis de 2.500
quilómetros das nosas estradas”.

González Formoso e Andrés Feal durante a visita.

Actuación

Cabanas renovará o saneamento
e humanizará o entorno do Areal
O Concello de Cabanas aprobou o proxecto para a conexión
da rede de saneamento e reparación de augas pluviais no Parque do Areal, unha actuación
que inclúe a humanización da
accesibilidade no cruce da Avenida do Areal coa Travesía do
Areal, principal entrada peonil
ao entorno da Praia da Madalena desde o núcleo urbano.

Con estas obras, o Concello
de Cabanas arranxará as deficiencias da rede de saneamento e augas pluviais na zona do
Areal, onde se detectaron contaminacións de fecais na rede
de pluviais canalizadas ao Río
Penso, que desemboca na Praia
do Fabal. A nova rede de saneamento canalizarase até o colector de augas residuais no Paseo

da Madalena, mediante un
topo baixo a vía do tren.
Por outra banda, no Areal
procederase a arranxar a zona
afundida, coa instalación de
novos colectores de pluviais e
a rehabilitación do parque. Tamén se conectarán á rede de
saneamento a marxe esquerda
entre a rotonda da N651 e a
Travesía do Areal.
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Licitado o vial de acceso ao
novo centro de saúde de Narón
A ESTADA TERÁ
DOUS CARRÍS DE
TRES METROS DE
ANCHO E DOUS
ESTACIONAMENTOS
EN BATERÍA E TAMÉN
CONTARÁ CON
BEIRARRÚAS. O PRAZO
DE EXECUCIÓN DESTAS
OBRAS SERÁ DE CATRO
MESES
O Concello de Narón acaba de
licitar en 574.056 euros o
proxecto para construir o vial
de acceso ao novo centro de
saúde, actualmente en construcción, que se ubicará en
Freixeiro.
O acceso farase a través do
Camiño do Lodairo, un vial
secundario perpendicular á
estrada de Castela e que se urbanizará e dotará de servizos
con cargo a esta intervención.
O proxecto implica a construción dunha rotonda na propia
estrada de Castela para facilitar as conexións ao novo centro
de saúde e tamén os accesos ao
Camiño do Lodairo en calquera dirección.
O vial terá dous carrís de tres
metros de ancho e dous estacionamentos en batería e as
beirarrúas que discurrirán polo tramo terán un ancho variable en función da zona, para
adaptarse á configuración da

Discorrerá perpendicular á estrada de Castela e terá acceso a través dunha rotonda.

actuación. En ambos marxes
do Camiño do Lodairo, dende
uns metros máis adiante da rotonda ata as inmediacións do
centro de saúde, habilitaranse
máis de medio cento de prazas
de estacionamento en batería,
algunhas delas, as máis próximas ás novas instalacións sanitarias, reservadas para persoas
con mobilidade reducida.

O proxecto inclúe a maiores
a dotación de todos os servizos
necesarios: abastecemento, saneamento, telecomunicacións,
recollida de pluviais, canalización eléctrica e de gas, instalación dunha rede de rego e alumeado.
Unha vez adxudicados os
traballos, a empresa que resulte adxudicataria dos mesmos

deberá materializar o proxecto
nun prazo de catro meses.
O Concello naronés desembolsou 1,4 millóns de euros,
cedeu a parcela na que se constrúe a edificación e tamén sufragará os gastos derivados do
acondicionamento e dotación
de servizo do vial de acceso ao
centro con este proxecto actualmente en licitación.

Servizos

A depuradora de
Cornide terá un
uso compartido
con Narón
Os concellos de Narón e San
Sadurniño suscribiron un
acordo de colaboración entre
ambos municipios para o uso
conxunto da depuradora de
Cornide. O convenio lle permitirá a Narón conectar á
estación de tratamento unha
vintena de vivendas da zona
limítrofe da Portela.
San Sadurniño recibirá a
cambio unha pequena compensación económica anual
e unha asistencia técnica
por conta de Narón -a través
de COSMA-, quen se encargará do seguimento semanal do funcionamento dos
equipos e dos parámetros de
depuración.
O mantemento anual da
depuradora está cifrado en
algo máis de 34.600 euros
que ambos consistorios asumirán proporcionalmente
segundo o número de domicilios usuarios, 262 en San
Sadurniño e 20 en Narón.
Este último deberá facerse cargo, polo tanto, dun
7,09% do gasto -2.460 euros
ao ano-, que se satisfará
maioritariamente en especie
mediante unha asistencia
técnica, encomendándolle á
empresa de augas COSMA
a revisión semanal do funcionamento dos equipos,
dos resultados analíticos e
do funcionamento xeral da
EDAR.
Tan só faltarían por cubrir algo máis de 153 euros
que Narón lle transferirá a
San Sadurniño todos os
anos mentres dure o acordo.

Infraestruturas

A Deputación ultima as obras de
mellora no acceso a Cariño
A Deputación da Coruña ultima estes días as obras de mellora da seguridade vial na estrada provincial DP-6121, no
núcleo da Ortigueira pertencente ao termo municipal de
Cariño. A Deputación inviste
316.218 euros nesta obra, que
entra xa na súa fase final e contribuirá a mellorar a seguridade nun vial que supón un dos
principais accesos a Cariño.
Coa axuda dunha grúa de
grandes dimensións, estes días
estanse a instalar as vigas da
nova plataforma do vial na
ponte de Ortigueira sobre o
río Lourido, unha curva pro-

nunciada onde se producía un
importante estreitamento do
vial que ocasionaba problemas
de seguridade.
Unha vez completada a demolición da edificación máis
próxima ao interior da curva,
o servizo de Vías e Obras comezou a fase máis complexa
dos traballos, “que consiste na
execución dunha variante e
dunha nova ponte, paralela á
actual, que separará os dous
sentidos da circulación, dotándoa de carrís de 3,5 metros de
ancho en cada sentido que garantan a circulación en condicións de seguridade”, segundo

explicou o deputado de Vías e
Obras, José Manuel Pequeño.
O alcalde de Cariño, José
Miguel Alonso Pumar, destacou a importancia dos traballos para eliminar este punto
negro e pediu aos veciños precacución á hora de circular
pola estrada ante a previsible
presenza de maquinaria pesada.
A construción da variante e
da nova ponte permitirá
deixar a estrada actual para a
circulación nun só sentido, mellorando ademais o trazado
con radios en planta de entre
35 e 300 metros. Ademais ha-

As grúas están instalando as vigas da nova plataforma do vial.

bilitarase un carril de 3,5 metros con arcéns interior e exterior de medio metro e bermas
de 0,80 metros para a instalación de barreiras de protección

en cada sentido, creando unha
pasarela peonil para garantir
tanto a seguridade da circulación na estrada como a dos
peóns do núcleo.
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O PEL-Concellos da Deputación crea
86 empregos nas tres comarcas
CUN INVESTIMENTO
SUPERIOR AOS 620.000
EUROS, O OBXECTIVO
DO PROGRAMA É
A CONTRATACIÓN
DAQUELES COLECTIVOS
MÁIS AFECTADOS
POLA LACRA DO
DESEMPREGO
Coa chegada no ano 2015 do
actual presidente da Deputación, o socialista Valentín González Formoso, ao órgano provincial, un dos principais
obxectivos foi a xeración de
emprego e o especial impulso
ao tecido empresarial no ámbiro rural. Por aquel entonces,
destinábanse algo menos dun
millón de euros ao programa
de cuadrillas, que permitían
aos concellos contratar de forma eventual a algúns operarios
para labores específicas como
rozas, recollidas de lixo, mantemento, etc.
Coa intención de potenciar
esta semente, no seu primeiro
ano de xestión, González Formoso deseñou o Plan de Emprego Local (PEL), ao que se
destinou desde o 2016 un orzamento anual de máis de 10
millóns de euros. Deste xeito,
nos últimos catro ano, son
máis de 1.200 os postos de traballo creados ao abeiro deste
plan, que supuxo un verdadeiro impulso ao rural coruñés.
Precisamente a Deputación
da Coruña aprobou o pasado
mes de abril a concesión dunha das liñas de axudas do Plan
de Emprego Local como é o
PEL-Concellos 2020. Soamente nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal terá un investimento superior a 623.000 euros e permitirá aos 18 concellos beneficiarios - aqueles de
menos de 20.000 habitantescontratar a un total de 86 persoas en situación de desemprego durante un período dun
ano para a prestación de servizos municipais básicos.
O presidente da Deputación, Valentín González Formoso, afirmou que o programa
será especialmente útil este
ano xa que ademáis de “ofrecerunha oportunidade laboral
centos de persoas con especiais
dificultades para atopar un
emprego nun contexto social e
económico tan difícil coma o
actual”, o persoal contratado

O presidente da Deputación, Valentín González, e o voceiro do grupo socialista, Bernardo Fernández, durante unha reunión de traballo do PEL.
TRABALLADORES/
AS A CONTRATAR

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

Ares

8

43.000,00 €

Cabanas

3

30.995,49 €

A Capela

3

22.000,00 €

Cariño

3

34.000,00 €

Cedeira

4

43.000,00 €

Cerdido

3

22.000,00 €

Fene

7

52.000,00 €

Mañon

5

22.000,00 €

Moeche

2

19.000,00 €

Monfero

2

25.000,00 €

Mugardos

5

43.000,00 €

Neda

6

40.000,00 €

Ortigueira

9

40.000,00 €

Pontedeume

4

45.942,68 €

10

46.000,00 €

San Sadurniño

3

28.000,00 €

As Somozas

4

25.000,00 €

Valdoviño

5

43.000,00 €

86

623.937 €

CONCELLO

As Pontes

TOTAL

“permitirá aos concellos afrontar labores que van ser fundamentais na loita contra o covid-19 coma a limpeza de rúas
e espazos públicos ou a recollida e tratamento de residuos”.
A pesar da suspensión dos
prazos administrativos desde

a declaración do estado de
alarma, a Deputación axilizou
a concesión das axudas, xa que
os concellos que podían optar
ao PEL-Concellos xa tiñan
presentadas as súas solicitudes
e o Goberno provincial priorizou desde o primeiro momen-

to da crise tanto os investimentos na área social como a activación de todos os plans e
medidas que contribúan ao
mantemento do emprego e a
reactivación económica da
provincia.

Carácter social

Para aqueles con
dificultades de
inserción laboral

Entre 19.000 e 52.000 euros

Os importes da subvención a
recibir polos concellos varía en
función da porcentaxe de persoas desempregadas coas que
conta cada municipio, oscilando as contías a percibir entre os
19.000 e os 52.000 euros. Coa
súa asignación do PEL- Concellos, os municipios coruñeses
poderán financiaros custos salariais e de seguridade social
derivados da contratación de
novo persoal, ademais dos derivados das indemnizacións de
fin de contrato e os correspondentes aos cursos de formación
en materia de riscos laborais
que deban realizar as persoas
contratadas segundo a lexislación laboral vixente.
Os operarios e operarias, que
deberán ser contratados cunha
xornada mínima semanal de 25
horas, realizarán labores como
recollida e tratamento de residuos, limpeza de rúas, estradas
e espazos públicos, mantemento da rede de sumidoiros e alumeado público, melloras nos
accesos aos núcleos de poboación e pavimentación de
camiños ou mantemento de
parques e xardíns públicos.

Resulta destacable o “carácter
social” destas axudas impulsadas polo goberno socialista da
Deputación, xa que as persoas
a contratar polos concellos deberán estar en situación de desemprego na data de inicio do
proceso selectivo e valorarase
que pertenzan a determinados
colectivos con maiores dificultades para acceder a un emprego.
A Deputación esixe como requisito que a contratación beneficie
especialmente a aqueles colectivos máis afectados pola lacra
do desemprego: maiores de 45
anos, parados de longa duración,
persoas cun grao recoñecido de
discapacidade, persoas pertencentes a fogares con todos os
seus membros en paro, vítimas
de violencia de xénero, persoas
en risco de exclusión social ou
mulleres, dado que o índice de
paro rexistrado entre as mulleres é sensiblemente superior ao
dos homes. Ademais os concellos primarán a aquelas persoas
que teñan rematados programas de capacitación, formación
e integración no mundo laboral
organizados ou financiados polas administracións públicas.
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OS CONCELLOS TERÁN ATA O 9 DE OUTUBRO PARA
DECIDIR SE QUEREN ADHERIRSE A ESTA NOVA LIÑA
DE AXUDAS POSTA EN MARCHA POLOS SOCIALISTAS

A Deputación
achega 1,5 millóns
de euros en
axudas ‘anticovid’
A Deputación da Coruña investirá 10 millóns de euros no programa PEL-Reactiva, unha nova liña do Plan de Emprego
Local destinada a apoiar aos
autónomos e microempresas da
provincia, un dos sectores máis
afectados pola pandemia da Covid-19. Do total, case 1,5 millóns estarán destinados ao empresarios afectados nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal.
A creación do PEL- Reactiva
“suporá duplicar o investimento que a Deputación realizará
en materia de emprego este
ano”, segundo explicou o presidente da Deputación, Valentín
González Formoso, que o pasado mes presentou o novo plan
xunto aos deputados responsables das área de Emprego e
Contratación da institución
provincical, José Ramón Rioboo e Xosé Lois Penas.
González Formoso explicou
que cando chegou á presidencia
do goberno provincial en 2015,
o investimento da Deputacion
en emprego era de 1,3 millóns
de euros anuais, unha cifra que
se incrementou a 10 millóns
anuais coa creación do PEL e
que este ano subirá ata os 20
millóns de euros con este novo
programa “destinado a paliar
os efectos colaterais que a crise
sanitaria está a ter no ámbito
económico e que pon en risco o
tecido productivo dun país como o noso, moi baseado na microempresa”, afirmou.
O presidente da Deputación
sostivo que pór en marcha plan
“non foi nada fácil” pola falta
“dunha coordinación coa Xunta de Galicia, que non fomos
capaces de conseguir” e, especialmente, “polas limitacións e
restriccións que a Lei Montoro
impón ás administracións locais
para poder usar os seus aforros
procedentes de remanentes e
superávit.
Neste sentido, o presidente
socialista denunciou “o sándwich de inxustiza” que supón
non poder usar os aforros das
administracións locais saneadas
económicamente para unha
cuestión tan importante coma
a reactivación económica e, ao
mesmo tempo, ter que pagar

aos bancos por manter eses fondos públicos nas súas contas
correntes, “o á Deputación lle
custa arredor de 400.000 euros
ao ano”, afirmou.
O responsable provincial, Valentín González, subliñou tamén o “carácter obxectivo” do
reparto de fondos, que se basea
no número de autónomos e microempresas de cada municipio
e que na provincia coruñesa
superan os 83.000, aínda que
puntualizou que só se poderán
beneficiar das axudas aqueles
que demostren perdas importantes durante a pandemia.
Colaboración dos concellos

O deputado responsable da
área de Emprego, José Ramón
Rioboo, explicou os detalles do
programa PEL-Reactiva, que
estará destinado a todos os concellos da provincia menores de
50.000 habitantes e cuxa colaboración será “fundamental”
no desenvolvemento do mesmo, pois os municipios que desexen adherirse ao programa
cofinanciarán o 20% do mesmo
con fondos propios. Sumando
as achegas municipais, o investimento total pode incrementarse ata os 12 millóns de euros.
“Este era un programa moi
demandado polos concellos que
tiñan dificultades para elaborar
as bases, pór en marcha e fiscalizar axudas deste tipo”, afirmou Rioboo, que explicou que
as axudas estarán destinadas
aqueles autónomos ou microempresas de ata 9 empregados que viran reducidos polo
menos nun 75% os seus ingresos durante a crise da Covid. As
axudas oscilarán entre os 1.500
euros para os autónomos sen
traballadores ao seu cargo e os
3.000 euros para as empresas
de ata 9 empregados,
Os fondos poden ser destinados, entre outras cuestións, a
gastos de adaptación e acondicionamento dos negocios á nova realidade derivada da Covid-19, compra e instalación de
mamparas, adquisición de produtos de limpeza e protección,
así como a gastos correntes.
Unha vez aprobadas as bases e
publicadas no BOP, os concellos

O deputado socialista José Rioboo e o presidente Valentín González durante a presentación do PEL-Reactiva.
FONDOS ORZAMENTADOS NO PROGRAMA PEL-REACTIVA
CONCELLO

AXUDA DA
DEPUTACIÓN (80%)

ACHEGA MUNICIPAL
(20%)

TOTAL (IMPORTE A
XUSTIFICAR)

Ares

57.720,34 €

14.430,08 €

72.150,42 €

Cabanas

46.642,70 €

11.660,67 €

58.303,37 €

Cariño

52.473,03 €

13.118,26 €

65.591,29 €

A Capela

12.049,36 €

3.012,34 €

15.061,70 €

Cedeira

110.193,37 €

27.548,34 €

137.741,72 €

Cerdido

14.187,15 €

3.546,79 €

17.733,94 €

135.846,86 €

33.961,71 €

169.808,57 €

Mañón

14.381,50 €

3.595,37 €

17.976,87 €

Moeche

18.074,05 €

4.518,51 €

22.592,56 €

Monfero

22.543,97 €

5.635,99 €

28.179,96 €

Mugardos

51.306,97 €

12.826,74 €

64.133,71 €

Narón

457.292,78 €

114.323,20 €

571.615,98 €

Neda

53.639,10 €

13.409,78 €

67.048,88 €

Ortigueira

93.091,05 €

23.272,76 €

116.363,81 €

Fene

Pontedeume

110.193,37 €

27.548,34 €

137.741,72 €

As Pontes

148.479,25 €

37.119,81 €

185.599,07 €

San Sadurniño

29.346,03 €

7.336,51 €

36.682,54 €

As Somozas

13.798,46 €

3.449,62 €

17.248,08 €

Valdoviño

68.797,98 €

17.199,49 €

85.997,47 €

1.510.057,32 €

377.514,31 €

1.887.571,66 €

TOTAL

*Os Concellos poden adherirse a esta liña de axudas de forma voluntaria ata o próximo 9 de outubro

terán de prazo ata o 9 de outubro para adherirse a este programa.
Pola súa banda , o deputado
responsable da área de Contratación, Xosé Lois Penas, explicou o longo proceso para a ela-

boración do plan, adaptando
uns orzamentos que xa estaban
en execución a unha realidade
na que debía priorizarse a reactivación económica e agradeceu
“a colaboración de todas as
áreas da Deputación que parti-

ciparon na posta en marcha” do
PEL-Reactiva.
“Era o momento de estar á
altura das circunstancias e na
Deputación facémolo con empatía e solidariedade”, afirmou
o deputado.
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Especial PEL

A Deputación instala en Moeche
un coworking do sector primario
TRÁTASE DE APOIAR O
DESENVOLVEMENTO
DOS PEQUENOS
PRODUTORES
DESTES CONCELLOS
E, AO MESMO
TEMPO, PROMOVER
SUSTENTABILIDADE
ECONÓMICA, SOCIAL
E AMBIENTAL DA
COMARCA
O presidente da Deputación da
Coruña, Valentín González
Formoso, e a alcaldesa de
Moeche, Beatriz Bascoy, asinaron este mes de xuño o convenio de colaboración para financiar as obras de rehabilitación
e acondicionamento dunha
nave en desuso no recinto feiral municipal e urbanizar a súa
contorna para transformala
nun centro de traballo colaborativo orientado á elaboración,
transformación e venda de
produtos agroalimentarios.
O centro, de carácter comarcal, dará servizo tamén aos
concellos de San Sadurniño,
Valdoviño e Cerdido, cuxos alcaldes Secundino García Casal,
Alberto González e Benigno
Galego estiveron hoxe no acto.
A Deputación financiará o
proxecto cunha achega de
103.545,99 euros, que supoñen
o 66% do custe.
“O novo centro dará servizos
a pequenos produtores locais
dos concellos da zona, axudándolles a crear máis valor para
os seus produtos”, afirmou o
presidente da Deputación, o
socialista Valentín González
Formoso, quen explicou que o
espazo de Moeche sumarase á
Rede Provincial de Centros de
Coworking que a Deputación
iniciou en Oleiros e Brión e
que se estenderá proximamente a outros municipios como
Ames, Boiro e Carballo.
Esta rede aglutina distintos
espazos de traballo localizados
en concellos da provincia (viveiros de empresas, centros de
negocios e coworking) e establece uns mecanismos de coordinación e colaboración na
prestación de servizos a empresas e emprendedores entre os
distintos espazos que formen
parte dela.
“Trátase de centros pioneiros polo seu carácter sectorial,
pois están adaptados ás nece-

Reunión do presidente da Deputación,
Valentín González, cos alcaldes dos
municipios implicados.

PEL-Rurinnova e PEL-Relevo

Dúas novas liñas do PEL para
potenciar o emprego e o
empredemento da mocidade no rural
A Deputación da Coruña vén de aprobar dúas novas liñas do Plan de Empleo Local (PEL) destinadas
a potenciar a posta en marcha de proxectos empresariais e a creación de emprego para a mocidade
nos concellos máis pequenos e rurais da provincia
da Coruña. As novas liñas PEL-Rurinnova e PELRelevo suman un investimento global de 921.000
euros, cofinanciados nun 91% polo Fondo Social
Europeo (FSE), e teñen como obxectivo apoiar a inserción laboral, o autoemprego e o emprendemento entre os mozos e mozas de menos de 30 anos
dos concellos coruñeses con poboación inferior
aos 5.000 habitantes ou naqueles muncipios con
menos de 10.000 habitantes que presenten un saldo demográfico negativo na última década. O presidente da Deputación, Valentín González Formoso,
destacou que estes dous novos programas do PEL
créanse en base ao obxectivo estratéxico do goberno provincial de “facer fronte ao declive demográfico do rural coruñés” e pretenden “ofrecer á nosa
mocidade oportunidades laborais ou axudas para
crear a súa propia empresa sen ter que abandonar
o rural”. “Se queremos afrontar o reto demográfico é fundamental crear oportunidades para que a
xente moza poda vivir e traballar no rural. A Deputación leva moito tempo investindo para mellorar
os servizos e infraestruturas dos concellos máis
pequenos e o PEL demostrou ser unha ferramenta
útil para axudar a crear emprego e fixar poboación.
Agora, con estes dous programas específicos para

sidades específicas dos sectores
produtivos ou profesionais con
maior demanda e potencial de
cada comarca” explicou González Formoso, que incidiu en

menores de 30 anos, queremos apoiar á mocidade
que aposta por quedarse no seu pobo ou na súa
aldea e crear aí o seu proxecto de vida”, afirmou
González Formoso. O programa PEL-RURINNOVA,
dotado con 489.000 euros, financiará a posta en
marcha de 60 proxectos empresariais innovadores por parte de mozas e mozos menores de 30
anos. Ademáis de axudas ao autoemprego, por
un importe de ata 8.100 euros, esta liña inclúe un
amplo calendario de actividades de formación,
asesoramento e soporte para os emprendedores/
as durante o proceso de creación, desenvolvemento e consolidación dos seus diferentes plans e liñas
de negocio, así como o futuro apoio aos mesmos
dende a Rede Provincial de Espazos de Coworking.
Por outra banda, a nova liña PEL-RELEVO contará
cun orzamemto de 432.000 euros para incentivar a
contratación de 80 mozos e mozas menores de 30
anos en empresas implantadas nos concellos máis
pequenos da provincia. Os contratos deberán ser
indefinidos e a tempo completo, tendo a obriga de
mantelos un mímino de seis meses, e teñen como
obxectivo facilitar o relevo xeracional dos cadros de
traballadores das empresas e proporcionar unha
experiencia laboral e a adquisición de novas competencias á mocidade. Ademáis da subvención á
contratación destes 80 mozos e mozas, a nova liña
ofrecerá tamén accións formativas para os traballadores en colaboración coa Rede Provincial de
Espazos de Coworking.

que a Deputación “xa conta
con experiencia” na posta en
marcha dun centro especializado no sector agropecuario,
pois o coworking de Brión, en

funcionamento desde 2019,
permite transformar e dar saída comercial a moitos excedentes de produción que antes se
perdían transformándoa en

queixos, marmeladas, embutidos, conservas ou zumes que xa
se están a comercializar en restaurantes, supermercados e
tendas da comarca de Compostela.
Pola súa banda, Beatriz Bascoy afirmou que o convenio
permitirá aos catro concellos
dispor dun espazo que vai impulsar unha parte do sector
primario. “Poder chegar a este
obxectivo era prácticamente
inviable para concellos pequenos e medianos coma os nosos
sen a axuda dos fondos europeos e da Deputación”, afirmou a alcaldesa.
Transformación alimentaria

As obras consistirán en adecuar a nave ás necesidades dun
centro de transformación alimentaria de nivel comarcal,
constituíndo así un complemento ás actividades que se
veñen realizando no recinto
ferial. Trátase de apoiar o desenvolvemento dos pequenos
produtores da zona que, contando con pequenas cantidades de materias primas de
grande calidade, precisan poder comercializalos en condicións adecuadas. A nova instalación distribuirase en tres
grandes zonas, unha zona central de servizos comúns, unha
zona para obrador hortofrutícola e outra zona para obrador
de mel.
Con esta iniciativa, a corporación socialista pretende promover a sustentabilidade económica, social e ambiental da
comarca; diversificar a economía de base local e apostar pola recuperación do sector primario. O centro servirá ademáis para dar viabilidade a
moitas pequenas explotacións
agropecuarias e a pór en valor
a calidade dos produtos autóctonos da horta e do campo, que
contarán con todas as garantías
hixiénicas e sanitarias esixidas
pola normativa vixente.
A creación deste centro, resposta a unha demanda reiterada por parte dos diferentes
sectores de produtores e das
diferentes asociacións, debido
ás dificultades coas que se atopan á hora de engadir valor
aos seus produtos debido ao
tamaño reducido da meirande
parte das explotacións, ao déficit de capacitación e formación no propio sector, e á escaseza de recursos para investimentos de mellora das pequeñas explotacións.
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Case o 40% dos receptores
das axudas nas comarcas de
Ferrol, Eume e Ortegal son
traballadores autonómos.

Máis de 30 empresas da comarca contratarán
novo persoal coa financiación do PEL-PEMES
Una das últimas liñas de axudas postas en marcha pola corporación socialista da Deputación da Coruña é o PEL-PEMES, que conta con con dous
tipos de subvencións, unha
para a creación e ampliación
do cadro de persoal e outra
para o mantemento dos planteis. Estas axudas superaron
nas comarcas de Ferrol, Eume
e Ortegal os 450.000 euros e
beneficiaron a máis de 30 pemes e micropemes.
A corporación socialista,
consciente da situación socioeconómica actual, marcada pola
pandemia ocasionada pola
COVID-19 decidiu suplementar o crédito destinado a estas
convocatorias e conceder todas
as axudas solicitadas a aquelas
empresas que cumprisen os requisitos esixidos nas bases reguladoras. De aí que, finalmente no caso de PEL -PEMES
Creación e Ampliación o crédito inicial de 2 millóns de euros
se vise incrementado para poder conceder axudas a 182 empresas, que supoñen un total
de 2.248.264,31 euros para
toda a provincia; e no caso de
PEL-PEMES Mantemento o
crédito de 500.000 euros se suplementase superando os
516.368,20 euros necesarios
para conceder a axuda as 56
empresas solicitantes que cumprían todos os requisitos.
O presidente da Deputación,
Valentín González Formoso,
destacou que “o obxectivo do

prego nos Servizos Públicos de
Emprego do Estado.
Mantemento

PEL é fomentar a creación de
emprego estable e de calidade,
especialmente nos concellos
máis pequenos e rurais da provincia”.
Creación e ampliación

Respecto desta liña de Creación e Ampliación, soamente
na comarca de Ferrol, aprobáronse axudas por un importe de 134.111euros en empresas de nove concellos de menos
de 20.000 habitantes, nas que
se levarán a cabo novas contratacións de persoal inscrito como demandante de emprego.
Estas axudas do PEL-PEMES
financiarán o 70% dos custes

do primeiro ano da contratación, incluíndo os gastos de
soldos e salarios e Seguridade
Social.
Esta decisión dos socialistas
impulsará a actividade empresarial das zonas con menor poboación da provincia e apoiándoas en momentos difíciles na
creación de emprego. Ademais, resulta destacable que
máis da metade, concretamente o 54,4%, das contratacións
serán realizadas con carácter
indefinido.
Atendendo á tipoloxía de
negocio, a meirande parte das
entidades beneficiarias son microempresas (empresas con 10

ou menos traballadores), representando máis da metade
do total, mentres que os autónomos e autónomas supoñen
arredor do 40%. A parte restante, é dicir, menos do 10%
corresponde a pequenas e medianas empresas.
As empresas deberán dedicar a subvención a contratacións de duración igual ou superior a un ano. As persoas a
contratar deberán estar empadroadas en calquera dos municipios da provincia da Coruña,
ademais de atoparse en situación de desemprego no momento da contratación e inscritas como demandantes de em-

Por outra banda, as axudas do
PEL-PEMES Mantemento incentivan o emprego estable e
de calidade, subvencionando
o segundo ano de contrato das
persoas traballadoras contratadas ao abeiro da convocatoria de PEL-PEMES Creación e
Ampliación 2019 na modalidade de contrato indefinido.
Grazas a concesión destas
axudas un total de dez profesionais autónomos e autónomas, microempresas e pemes
de concellos de menos de
20.000 habitantes das tres comarcas recibirán unha subvención do 50% dos custes laborais, incluíndo os custes de
soldos e salarios e seguridade
social, das persoas traballadoras contratadas con carácter
indefinido en 2019.
A meirande parte son microempresas, supoñendo un
55% do total, seguidas de profesionais autónomos e autónomas, cun 39% do total. A porcentaxe restante, é dicir, o 6%
corresponde a pequenas e medianas empresas. Coa concesión destas axudas o PEL continúa a súa senda de xeración
de emprego estable de calidade na provincia, impulsando a
creación de novos postos de
traballo que xa son máis de
3.000 desde a súa posta en
marcha no ano 2016.
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Sindicatos de Navantia advirten que 3.000
operarios poden quedar en paro en 2021
REPRESENTANTES
DOS COMITÉS DE
EMPRESA DE FENE E
FERROL ALERTARON
DO CRÍTICO HORIZONTE
POLO QUE PASAN AS
FACTORÍAS DA RÍA SE
A EMPRESA PÚBLICA
NON CONSEGUE NOVOS
CONTRATOS
Os representantes dos comités
de empresa de Navantia Ferrol
e Fene realizaron un acto reivindicativo durante as maniobras de despedida do AOR
“Supply”, para escenificar que
a marcha deste buque supón o
despedimento de centos de
traballadores das industrias auxiliares “que non recuperarán
o seu traballo ata, polo menos,
mediados de 2022”, asegurou
o representantes dos traballadores da factoría ferrolá, Javier
Galán.
Ata esa data non está previsto que se inicien os traballos de
corte de chapa e montaxe do
programa das F-110, tal e como xa adiantou o Goberno
central. Ademáis, parte das
preto de 500 persoas que están
a traballar no segundo AOR –
o “Stalwart”- tamén deixarán
o estaleiro de Navantia a finais
de ano, cando este segundo
buque parta cara Australia.

2021 pasa pola xa demandanda construcción dun novo buque de apoio loxístico (AOR)
xemelo do Patiño, aínda que o
Goberno e o Estado Mayor da
Defensa xa reiteraron fai poucos meses que non estaba dentro dos plans do Ministerio.
Fábrica de Turbinas

Os responsables dos sindicatos de Navantia durante un acto de protesta no estaleiro.

Por todo isto, os sindicatos
iniciarán tralo periodo vacacional unha serie de movilizacións para demandar ao executivo de Pedro Sánchez e á
propia Navantia carga de traballo para o próximo ano, xa
que durante o 2021 as gradas
poderían permanecer baleiras.

“A comarca non se pode permitir esta morea de despedimentos e que non haxa ningún
proxecto sobre a mesa”, dixo
Galán, lembrando que uns
3.000 traballadores da industria auxiliar poderían pasar
máis dun ano no paro. Ademáis, os sindicatos denuncia-

I.E.

ron hoxe que moitos deste
operarios das empresas subcontratadas por Navantia non
cobraron todavía os ERTE’s
correspondentes ao primeiro
trimestre e parte do segundo
trimestre do ano.
A única solución para obter
carga de traballo durante o

Os representantes sindicais indicaron que unha das súas grandes loitas coa dirección do estaleiro está a ser a reactivación da
fábrica de Turbinas. Javier Galán asegurou que existe nicho
de mercado para este departamento, pero lamentou a pouca
vontade do estaleiro público
para conseguir contratos e
grandes proxectos. “Podería ser
un punto de inflexión para o
emprego da comarca se lográsemos poñela outra vez en marcha”.
Pola súa banda, a presidenta
do comité de Fene, Adela López, esixiu para a antiga Astano un plan concreto e específico de diversificación, máis alá
dos contratos da eólica mariña.
“É a única forma de ter unha
verdadeira carga de traballo e
que sexa un estaleiro rendible”,
explicou a representante sindical. A factoría fenesa comezará
este outono co novo proxecto
para Iberdrola xunto con Windar, para o parque SaintBrieuc, que supoñerá pouco
máis dun ano de carga de traballo.

Economía

O tráfico de mercadorías en
Caneliñas alcanza cifras récord
A aposta da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao polo
tráfico de contedores tradúcese
en resultados positivos. O peirao de Caneliñas está a alcanzar cifras récord tras a posta en
marcha das dúas liñas da navieira Containerships que actualmente unen o porto ferrolán co Reino Unido, Irlanda e
o Norte de Europa, a última
delas inaugurada o pasado xuño.
Segundo datos aínda provisionais, nos sete primeiros mes e s d e 2 0 2 0 m o v é ro n s e
6.199,75 TEU’s -unidade de
medida do transporte marítimo refrexada en contedoresfronte aos 4.760 do mesmo
período do ano anterior, o que

supón un 30,25% máis. Destaca especialmente o aumento
rexistrado en xullo, no que se
moveron 1.404 TEU’ s fronte
ao 734 do idéntico prazo de
2019. Un incremento do 91%
que coincide co primeiro mes
de funcionamento da nova liña
que une o porto de Ferrol co
Reino Unido e Irlanda.
O movemento de mercadorías en contedores nestes mesmos períodos segue tamén a
tendencia ascendente. En xullo
movéronse 13.259 toneladas
fronte ás 7.790 do mesmo mes
do ano anterior, un 70,19%
máis. O incremento é do
14,62% se comparamos o acumulado dos sete primeiros meses de 2020. Un total de 62.768

toneladas movidas en contedores fronte ás 54.761 do mesmo
período do ano anterior.
Internacionalización de
empresas galegas

Os datos avalan a apertura das
dúas liñas de tráfico de contedores que actualmente operan,
a través de Containerships, na
terminal de Caneliñas, xestionada por Yilport Ferrol. A última destas liñas, que tivo unha
boa resposta por parte dos exportadores galegos, inaugurouse o pasado xuño, e une o porto ferrolán con Liverpool, Bristol, Greenock e Dublín.
Esta únese á que se inaugurou en 2018 e que facilita as
relacións de Ferrol co Reino

Descarga de contenedores no porto exterio de Ferrol.

Unido e países do norte de Europa, como Alemaña, Países
Baixos, Dinamarca, Finlandia,
Polonia, Suecia, Noruega, Rusia e as repúblicas bálticas. As
novas conexións comerciais
constitúen unha nova oportunidade para a internacionalización das empresas galegas, xa

que lles permite acceder a máis
mercados a un menor custo.
Así mesmo, facilitan as transaccións comerciais do tecido
empresarial galego no actual
escenario marcado polo brexit,
xa que lles permite contar cun
servizo adicional e novas conexións co Reino Unido.
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A REURBANIZACIÓN DA RÚA CURUXEIRAS FOI
ADXUDICADA POR 268.499 EUROS E INCLÚE A
RENOVACIÓN DE TODO O PAVIMENTO

A rehabilitación
de Ferrol Vello
avanza a bo ritmo
O proxecto de rehabilitación de
Ferrol Vello avanza a bo ritmo
tal e como pudio comprobar o
rexedor ferrolán, Ángel Mato,
na súa visita este mes de agosto
á rúa Carmen Curuxeiras. O
alcalde estivo acompañado polos responsables dos traballos
para analizar en conxunto as
distintas solucións que se contemplan para a instalacións dos
pavimentos, canalizacións, mobiliario e alumeado público.
As obras, que inclúen tamén
a reurbanización de Calatrava
e de Mercé entre Benito Vicetto
e Manuel Comellas, comezaron
aínda este mes polo que se atopan aínda nunha fase inicial.
Ata o momento retiráronse as
lousas históricas do primeiro
tramo da rúa e, unha vez que se
completen as novas canalizacións, estas serán repostas.
Mato mostrou a súa convicción de que proxectos coma
este van lograr o obxectivo de
recuperar e revitalizar a zona
histórica da cidade. Para o rexedor, a reurbanización de Carmen Curuxeiras é un gran paso
tamén para poñer en valor o
Camiño Inglés, e avanzou que
a intención do goberno local é

darlles continuidade a actuacións coma esta e a de Espartero, que xa está en proceso de
licitación, con outras que completen a transformación do barrio.
A reurbanización de Carmen
Curuxeiras saíu a licitación cun
importe de 307.934,74 euros,
pero finalmente foi adxudicada por 268.499 euros. Os traballos contemplan o mantemento das mencionadas lousas
tradicionais de granito que
aínda se conservan nesta vía,
mentres que o resto do pavimento será retirado para substituílo por outro acorde co entorno.
Así, os tramos de Carmen
Curuxeiras, Calatrava e Mercé
que agora mesmo son de formigón pasarán a ser de pedra.
Todas as instalacións, eléctricas, de telecomunicacións e de
gas, serán soterradas e renovaranse as canalizacións do abastecemento de auga e dos sumidoiros. Está previsto que a iluminación existente sexa substituída por puntos de tecnoloxía
LED sobre catenaria e o mobiliario urbano será renovado
por completo.

As obras comezaron a segunda semana de xuño e estará rematada a finais de ano.

Programa de Fomento da Rexeneración

Destinaranse máis de 325.000
euros á rehabilitación da área
Ferrol Vello-A Magdalena
A Xunta de Goberno Local de
Ferrol espera recibir en breve
o visto bo do Instituto Galego
de Vivenda e Solo -IGVS- para
continuar cos proxectos de rehabilitación dos seus barrios
históricos dentro do Programa
de Fomento da Rexeneración e
Renovación Urbana e Rural do
Plan Estatal de Vivenda 20182021, na anualidade 2020.
O Concello lamentou que a

Festividade

candidade concedida sexa
“moi inferior á solicitada”.
Pese a elo, o goberno local
quere darlle un novo impulso
ao traballo de rehabilitación e
mostrar o seu compromiso coa
recuperación de vivendas, xa
que Ferrol é unha das cidades
galegas que máis rehabilita.
Para continuar este programa,
Ferrol vai dispoñer de 275.000
euros que aportará o Ministe-

rio de Transportes, Mobilidade
e Axenda Urbana e 57.750 que
achegará a Xunta. Estas cantidades vanse dedicar integramente a unha das catro áreas de
rehabilitación que ten a cidade,
a de Ferrol Vello-A Magdalena.
O motivo é que as subvencións
en marcha na Graña e en Esteiro Vello aínda non se consumiron, mentres que o Concello
está a destinar unha importante
cantidade de fondos propios á
recuperación de Recimil. Trátase de centrar a acción e os
esforzos nunha zona na que o
Concello detectou unha especial
demanda.

Infraestruturas

Ferrol prepárase para iluminar a A Deputación renovará
cidade durante as festas de Nadal parte do firme da estrada
O Concello de Ferrol xa iniciou
a contratación da iluminación
deste próximo nada no que investirá un máximo de 149.946
euros. O novo contrato inclúe
a instalación de máis de 270
arcadas repartidas por diferentes barrios e zonas comerciais
e a iluminación en árbores e
columnas.
Este ano cóntase tamén coa
Praza de Armas, que estrea unha nova urbanización e que
contará con 25 motivos para
instalar nas fiestras da fachada
do pazo municipal.
A iluminación se estenderá
á zona rural, con 40 arcadas e
motivos navideños e no centro
de Ferrol descorrerá polas pra-

de Valón a San Xurxo

zas de España, Armas, Amboaxe, Cantón de Molíns, Alameda de Suances -rúa empedrada
con iluminación en catenaria-,
dende a Praza da Constitución

ata a rúa Carmen, e paseo de
terra dende Praza de Galicia
ata a Alameda de Suances e tamén na Praza do Cruceiro de
Canido.

A Deputación da Coruña vén
de adxudicar por 199.514
euros as obras de renovación
da capa de rodaxe dos primeiros catro quilómetros da
estrada provincial DP-3607,
que vai de Valón a San Xurxo,
no termo municipal de Ferrol.
As obras, incluídas no Plan
de Conservación de Estradas,
iniciaranse coa apertura de
cunetas, roza da maleza e
limpeza das beiravías, para
proceder despois ao fresado
ou demolición das numerosas
zonas nas que o pavimento
actual está deteriorado e a

reposición da capa de rodaxe
cunha capa de mestura bituminosa en quente de 5 cm de
espesor. Inclúese o pintado
das marcas viais e pasos de
peóns.
As obras afectarán aos primeiros 4,3 quilómetros do
vial e terán unha duración
estimada de tres meses a partir do seu inicio. Trátase dunha das vías con maior carga
de circulación durante o verán, xa que da acceso a moitos dos areais ferroláns. A
obra permitirá contar cunha
estrada máis segura e cómoda para a circulación.
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Cedeira inviste 268.000
euros en dúas obras de
saneamento
ACTUARASE NO NÚCLEO DE VILACACÍN E EN VARIAS VÍAS DO CENTRO DO POBO
O Concello de Cedeira saca a
licitación a obra que dotará de
saneamento á veciñanza de Vilacacín e o proxecto que optimizará o funcionamento da
rede que está a dar servizo nas
rúas da Estrada, Valdoviño,
San Sadurniño e travesía da
Praia. Son proxectos incluídos
no POS+2019.
O importe das dúas intervencións ascende a 269.000
euros e as empresas interesadas tanto en facerse cargo dunha como das dúas obras teñen
ata o día 24 do presente mes
para presentar ofertas. O prazo de execución é de cinco meses.
O alcalde, Pablo Moreda,

destacou a importancia deste
novo esforzo inversor do Concello por canto estende a rede
de saneamento a lugares que
agora carecen del e contribúe
a mellorar o servizo dunha das
zonas máis densamente poboadas da vila coa incorporación á rede dunha liña específica para a recollida de pluviais
e a substitución das tubaxes de
fibrocementos por outras de
PVC de 315 milímetros de diámetros.
Moreda recordou que a liña
de traballo do executivo local
é tratar de rebaixar a carga da
estación depuradora para optimizar o seu funcionamento e
abaratar custos, así como evitar

a deterioración de infraestruturas e estradas coa recollida
de pluviais.
A actuación que afectará ao
núcleo urbano de Vilacacín
consistirá na instalación de canalizacións, que discorrerán ao
longo de 639 metros, e na entrada en funcionamento de 21
pozos de rexistro para dar servizo a un conxunto de 25 vivendas.
Toda a actuación levarase a
cabo por vías de competencia
municipal e na súa contorna atópanse bens patrimoniais como
casas do século XVII, un hórreo
e mesmo a igrexa parroquial de
Santa María, que necesitarán
medidas de especial protección.

Medio Ambiente

Esta obra sae a contratación pola cantidade e 77.000 euros.
Pola súa banda, o proxecto
que afectará ás rúas da Estrada,
Valdoviño, San Sadurniño e travesía da Praia obedece á necesidade de mellorar o funcionamento do servizo da rede que
está a ocasionar problemas por
atascos debido á capacidade e
antigüidade das tubaxes de fi-

brocemento e á falta de canalizacións específicas para a recollida das augas pluviais dos edificios.
Trátase dunha zona especialmente poboada e na que se contabilizan unhas 225 vivendas, o
que pode chegar a representar
arredor de 900 veciños. A contía
desta licitación ascende a
191.809 euros.

Economía

Narón impulsará
o consumo de
produtos da ría

Punto limpo ubicado no polígono de Vilar do Colo.

Catro concellos xestionarán o
punto limpo de Vilar do Colo
O pleno de Cabanas aprobou
por unanimidade o convenio de
colaboración para a xestión
compartida do Punto Limpo de
Vilar do Colo. Estas instalacións
levan construídas desde outubro de 2013 e desde aquela
houbo varias tentativas de poñelas en marcha que non chegaron a ningures.
Porén, na última aprobación
do convenio de colaboración
supón o impulso definitivo para a posta en marcha deste ser-

Algunhas das rúas do centro da vila veranse afectadas por este proxecto
de saneamento.

vizo, cuxos custes serán repartidos proporcionalmente entre
os catro concellos implicados.
Segundo se pactou e así quedou reflexado no documento
aprobado onte, o Concello de
Cabanas -que comparte titularidade do Punto Limpo con
Fene- asumirá o 12,06 % dos
custes, Fene o 47,58 %, Ares o
21,07 % e Mugardos o 19,28 %.
Unha vez aprobado o convenio polos catro concellos será
o de Fene o encargado do pro-

ceso de contratación pública
durante este outono.
Desde o goberno de Cabanas valórase positivamente a
aprobación do convenio de colaboración entre as diferentes
administracións locais, supoñendo o impulso definitivo ao
Punto Limpo e coa esperanza
de que a súa posta en marcha
sirva para eliminar os vertedoiros incontrolados que aparecen
ocasionalmente en varios puntos do municipio.

O Concello de Narón recibiu
unha subvención de 84.458
euros para continuar desenvolvendo o proxecto “Narón,
produtos da ría” durante este ano e o 2021.
O edil de Promoción Económica, David Pita, indicou
que dende a administración
local se solicitou á Consellería do Mar esta subvención
“para sufragar o 80% dos
gastos dun proxecto máis
ambicioso, que está orzamentado en 122.452 euros,
aportando a cantidade restante para completar o importe total dende as arcas
municipais”.
Con este proxecto dende
o Concello pretende seguir
poñendo en valor os produtos da ría, apoiando a un
sector que está atravesando
unha situación complicada e
co que tamén queren implicarse dende o goberno local.
O edil naronés indicou
que “se tratará de implicar
tamén ao movemento asociativo e ao sector hostaleiro
da nosa cidade, considerando que poden xogar un papel fundamental neste

proxecto no que queremos
que participe toda a cidadanía”.
Algunha das actividades
que se realizarán serán accións formativas, publicitación do proxecto e exaltación de produtos da ría, destacando as cinco especies de
marisco de gran calidade
que se capturan nesta ría:
ostra salvaxe, zamburiña,
ameixa rubia, mincha e carneiro, formarán parte desta
iniciativa.
O obxectivo final é “continuar desenvolvendo dende o
Concello accións encamiñadas
a difundir a riqueza dos produtos da ría, artellando diferentes accións en colaboración
cos sectores implicados e coa
cidadanía en xeral e no que
xogará un papel fundamental
o Club Narón Gastronómico,
creado no seu día para impulsar iniciativas como as que se
desenvolven a través do
proxecto “Narón, produtos da
ría””, explicou o edil.
A subvención foi aprobada
na última convocatoria de
axudas do GALP Golfo Ártabro Norte.
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Cedeira abre unha
canle para que a
mocidade participe
na vida política

O Concello de Narón non descarta abrir unha segunda convocatoria.

Unhas 600 pemes naronesas
recibirán a axuda ‘anticovid’
SON MÁIS DE TRES MILLÓNS DE EUROS OS QUE O CONCELLO PUXO A DISPOSICIÓN DE
PEMES E AUTÓNOMOS A TRAVÉS DO PROGRAMA “NARÓN IMPULSA”
O Concello de Narón xa comezou a realizar o pago das axudas concedidas a pequenas
empresas, microempresas e
autónomos da cidade a través
do programa municipal “Narón impulsa”. A última das
quendas supuxo un desembolso de 178.000 euros destinado
a 79 empresas e persoal autónomo da cidade.
Con estas son xa preto de
600 as solicitudes aprobadas e
que cumpriron todos os requisitos recollidos nesta convocatoria, dotada cun total de tres
millóns de euros, das que xa se
está preto de aboar 1,3 millóns.
En total rexistráronse 751
solicitudes a esta convocatoria,
impulsada para paliar os de-

vastadores efectos que a crise
da Covid-19 tivo entre o tecido
empresarial durante o estado
de alarma.
A alcaldesa recordou tamén
que os departamentos pertinentes traballaron estes días na
revisión doutras 468 solicitudes
entregadas en prazo pero que
tiveron que subsanar algún
erro ou aportar documentación a maiores.
Tres tipos de axudas

O importe das subvencións organizouse en función de varios
baremos, establecéndose tres
contías según os requisitos establecidos. Deste xeito, recibirán, no caso de cumprir todos
eses requisitos, 2.000 euros as

persoas físicas ou xurídicas sen
persoal por conta allea ao seu
cargo ou con ata dous traballadores a 1 de marzo deste ano;
3.000 euros as persoas físicas e
xurídicas con entre 3 e 9 traballadores tamén a 1 de marzo e,
as máis elevadas, 4.000 euros
para o mesmo colectivo pero
cun cadro de persoal de entre
10 e 49 empregados a 1 de
marzo deste ano.
Unha vez recibidas estas
axudas os perceptores das
mesmas deberán presentar no
mes de xaneiro do vindeiro
ano documentación xustificativa de que cumpriron as obrigas establecidas nas bases da
convocatoria do programa
“Narón impulsa”.

Servizos

O CPI Atios de Valdoviño renóvase
para a volta ao curso máis segura
O Conllo de Valdoviño vén de
concluír as obras de ampliación e acondicionamento da
zona de xogos reservada ao
alumnado de Educación Infantil do CPI Atios.
Unha intervención prevista
e acelerada a raíz da cirse sanitaria do Covid-19, co ánimo de
sumar metros cadrados ao espazo exterior para favorecer as
medidas de distanciamento
social e tamén facilitar unha
entrada independente para o

alumnado. Nesta intervención,
que durou algo máis de dúas
semanas, investíronse preto de
12.000 euros.
As obras contemplaron o retranqueo do peche perimetral
no lateral contiguo á zona de
estacionamento para o equipo
docente e a instalación de céspede artificial no chan.
O invernadoiro, escenario
das plantacións dos máis pequenos e pequenas, trasladouse a un lateral da zona de xo-

gos para optimizar o espazo así
como o areeiro.
Fundiuse o acceso de entrada ao centro dende esta área,
na zona lateral do inmoble e
máis outra pequena superficie
situada na entrada dende o pavillón.
Así mesmo, colocouse neste
espazo un novo portalón con
acceso directo á zona de xogos.
As tarefas completáronse cos
traballos de pintado na fachada do CPI.

A xuventude poderá facer as súas aportacións ao orzamentos locais.

O Concello de Cedeira quere
contar coa participación da
mocidade cara á elaboración
do orzamento municipal do
2021. Así o acaba de poñer de
manifesto o executivo local
coa contratación da empresa
Goodlife Factory SL para levar a cabo un proceso participativo no IES Punta Candieira que dará lugar a propostas
de actuación que se financiarán con cargo ás contas municipais do próximo ano.
O importe da contratación
ascende a 7.260 euros e para
o alcalde, Pablo Diego Moreda Gil, a decisión cumpre unha dobre función: “obedece
ao compromiso político de
iniciar un proceso participativo vinculante dun colectivo
como experiencia piloto e

serve de método de aprendizaxe en democracia tanto para o alumnado de referencia
como para os políticos e técnicos que tomarán parte no
mesmo”.
O plan de traballo inclúe
un total de cinco accións que
se levarán a cabo ao longo de
curso escolar e que teñen como punto de partida a creación dun grupo de traballo. A
iniciativa rematará coa implicación das propias
familias,que recibirán información de todo o proceso a
través dunha circular do centro. Tamén haberá debate nas
aulas e votacións para elixir
as propostas que finalmente
se verán reflectidas nos orzamentos municipais do próximo ano.
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A plantilla de Gamesa pide
inversións nas Somozas
O COMITÉ DE EMPRESA ADVERTIU QUE PODE QUEDAR OBSOLETA EN MESES
A planta de Gamesa en As Somozas segue sen ter ningunha
previsión de futuro tras a ameaza de que a empresa leve a cabo
unha deslocalización da planta
cara a Vagos, Portugal. A única
nova que tiñan dende a factoría
somocense era a a carga de traballo prevista ata finais de este
presente ano, pero a información que aportan dende a dirección da empresa non vai máis
aló.
Tal e como explicou o Presidente do Comité de Empresa,
Sergio López, os únicos datos
aportados ata o momento foron os amosados na última reunión acadada co director de
operacións de palas o pasado
9 de xullo, onde afirmaban ter
carga de traballo para a creación das palas G-114, un modelo que actualmente está en
desuso debido á maior eficiencia de outras palas como a G115, fabricada actualmente na
planta portuguesa.
A pesar das boas previsións
que mantiñan desde a empresa
o pasado ano, xa que advertían
de que a factoría ubicada en
Somozas podería levar a cabo
novos modelos -as G-155 e G160-, ditas previsións quedaron
esquecidas, e a fábrica parece
que está destinada a quedar
obsoleta. De feito, a multinacional vén de realizar unha inversión multimillonaria na
nova planta en Ria Blades, na
cidade portuguesa de Vagos,
na que traballarán preto de
1.000 operarios, mentres que
en As Somozas apenas chegan
a 300.
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Membros do comité de empresa de Gamesa durante a rolda de prensa.

Dende o comité de empresa da
única planta da compañía presente en Galicia denuncian a actual situación e o futuro incerto
que lles espera. “Tememos unha
posible deslocalización da carga
de traballo cara Portugal debido
ao menor coste dos aranceis, tendo como exemplo a Poligal. Tamén queremos demandar a negativa da empresa de aumentar
un ano máis a carga de traballo,
para así poder ter tempo a buscar axudas das diferentes administracións e evitar que a planta
peche a finais do presente ano”,
explicaba Sergio López.
Anteriormente, a planta de
Somozas tiña como principais
fontes de ventas o mercado nacional, o norte de África e o Sur
de Europa, pero na actualidade
estes dous últimos nichos de

mercado están a ser explotados
pola factoría portuguesa, polo
que non teñen ningunha opción
no mercado internacional a non
ser que se leve a cabo unha gran
inversión para actualizar a factoría, aínda que dende a propia
dirección da empresa xa advertiron que non existe ningunha
previsión de inversión a corto
prazo.
Desde o comité de empresa
aseguran que actualmente, ante
a falta de inversión nas infraestruturas, o maior valor engadido
da factoría de As Somozas son os
propios traballadores. “Somos
unha das instalacións máis rendibles para a compañía, a primera en beneficios por operario
hora e non tivemos nunca un
retraso nas entregas”, asegurou
o sindicalista Sergio López.

Cedeira e Valdoviño
intentan rescatar os
bancos marisqueiros
Os municipios de Cedeira e
Valdoviño están a colaborar
nun proxecto de recuperación dos bancos marisqueiros
dos dous concellos impulsado
pola Confraría de Pescadores
de Cedeira e as Mariscadoras
a Pé, axentes activos da iniciativa. O proxecto, que conta co
respaldo da Consellería do
Mar, está financiado nun 75%
polo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca -FEMP-.
O obxectivo principal é a
retirada do lixo mariño, tanto
o de procedencia do sector
pesqueiro como vellas artes
de pesca e embarcacións como o de orixe cidadá e, para
iso, as mariscadoras e mariscadores realizarán de aquí a
decembro unha serie de saídas para a recollida dos residuos.
A primeira tivo lugar este
mes de agosto, coa participación de 15 persoas, na zona

do Funil, en Pantín. Desta
área a recuperar retiráronse
máis de catro toneladas de
lixo, hoxe moi degradada pero que co traballo a realizar
nos próximos meses preténdese recuperar e pór en valor
como banco marisqueiro.
As mariscadoras tiveron tamén que cuantificar e clasificar o lixo por tipoloxía e, unha vez pesado, foi depositado
nos contedores que habilitou
nesta ubicación o Concello de
Valdoviño. Unha acción pola
que o colectivo percibirá unha retribución equivalente a
unha xornada de traballo.
Sensibilización

Así mesmo, o proxecto tamén
contemplou diversas accións
de formación previa para as
mulleres e homes participantes e, nestes momentos, estase
a traballar na elaboración
dunha guía de boas prácticas.

Labores de limpeza no entorno da ría.

Sector Pesqueiro

Os mariscadores de Barallobre
saen a rúa para pedir solucións

Protesta diante do edificio administrativo da Xunta en Ferrol.

Mariscadores da confraría de
Barallobre , Fene, realizaron
unha protesta fronte ao edificio
administrativo da Xunta, en Ferrol, para esixir solucións ante
a situación de escasez de
ameixa.
O responsable do pósito fenés advertiu que soamente
quedará ameixa para dos meses como máximo, polo que
reclaman ás administracións
públicas que exerzan as súas
comptencias e lles dean unha
solución. “A Xunta e o Instituto

Social de la Marina (ISM) o
único que fan é pasarse a pelota uns a outros e nós seguimos
aquí sen poder traballar”.
Nunha das últimas reunións
coa consellería do Mar se lles
trasladou a posibilidade de decretar un cese de actividade
tras atoparse a existencia dun
patóxeno chamado Perkinsus
Marinus nas augas da ría e que
podería ser un dos principais
motivos do problemas de reprodución das ameixas locais.
Sen embargo, os traballado-

res do mar denuncian que dos
150 socios so 7 poderían acollerse ás axudas do cese de actividade ou do parón biolóxico,
debido ás condicións que impón a Xunta.
Alertan de que moitos mariscadores xa non estar a renovar
o Permex porque vén inviable
seguir vivindo do marisqueo.
Unha situación crítica, din, que
require dunha solución integral por parte do goberno galego, ao cal lle piden máis análisis sobre os patóxenos da ría.
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Confírmase que o esqueleto
atopado en Cerdido é o de
Yago de la Puente

Suceso

A GARDA CIVIL REALIZOU AS PROBAS DE ADN CORRESPONDENTES AOS RESTOS

Unha das mallas incautadas polos axentes da Garda Civil.

Interceptados dous
furtivos con 21 quilos
de ameixa

Lugar onde se atoparon os restos óseos do mozo coruñés.

Segundo trasladou a Garda Civil,
o Servizo de Criminalística de Madrid informou da identificación
do esqueleto atopado nunha finca
de Cerdido, ao que se lle realizaron as correspondentes probas de
ADN.
Familiares de Yago de la Puente
trasladaron a información a través
de redes sociais e tamén SOS Desaparecidos ratificou que o seu corpo foi localizado sen vida. Os restos óseos foron atopados nun
monte situado no lugar Casanova,
pertencente á parroquia da Barqueira, no municipio de Cerdido
por un veciño que estaba buscan-

do un dos marcos nas súas propiedades o mércores pola noite.
Pronto saltaron as alarmas xa
que fora nesa zona onde se lle perdera a pista ao mozo de coruñés
fai algo máis dun ano cando volvía
do Festival Celta de Ortigueira. Os
investigadores seguen traballando
en varios hipótesis para tratar de
descubrir porqué Yago apeouse do
tren en Cerdido e non en Ferrol,
que era onde lle tocaba parar. Tralo testimonio de varias persoas
que aseguraron velo vagando pola zona esa noite, activouse un
dispositivo de búsqueda pola parroquia da Barqueira e os arredo-

res que non deu localizado ao
mozo.
É agora, máis dun ano despois,
cando se pecha este caso da peor
forma posible. A familia da víctima, especialmente o seu pai, estivo moi activo tanto nos medios
como nas redes sociais durante
todo este tempo, coa esperanza de
que o mozo estivese todavía vivo.
Foi precisamente él un dos primeiros en transmitir públicamente a luctuosa nova a través de Facebook. A familia recibiu nas últimas horas incontables mostras de
agarimo e pesar polo faltal desenlace deste desconcertante suceso.

O servizo Marítimo da Garda
Civil da Coruña en colaboración co servizo de Guardapescas da Confraría de Mugardos , procederon ao comiso de 14 kg de ameixa. Os
feitos ocorreron cando sobre
as 16.50 horas os axentes observaron a unha persoa realizando o exercicio da actividade extractiva na zona da
enseada da Barca , saíndo
pola zona do Seixo cunha
bolsa de rede de cor negra
que contiña marisco e un
apeiro utilizado para a extracción.
Unha vez identificado
comprobouse que se trataba
dun veciño de Narón de 50
anos de idade ao que se lle
ocupan 6,5 kg de ameixa e
un sacho , procedendo a sementa da ameixa e comiso
do apeiro.

Ás 17.15 horas os mesmos
axentes observaron novamente a unha persoa realizando a actividade extractiva
pola zona da Rampla do
Seixo , saíndo á media hora
cunha bolsa de plástico de
cor branca dirixíndose a pé
cara á localidade, momento
no que se procede á súa identificación, comprobando os
axentes que o individuo carecía de autorización e que
leva 7,5 kg de ameixa xapónica que se lle comisou e posteriormente sementouse pola mesma zona. A segunda
persoa interceptada resultou
ser un veciño da localidade
de Mugardos de 43 anos.
Confecciónanse senllas denuncias por infracción á Lei
de Pesca de Galicia para remisión á Conselleria do Mar
da Coruña.

Sueceso

Incautados 3.000 litros de alcol
ilegal nunha empresa de licores
Un total de 3.000 litros de alcol
sen ningún tipo de documentación legal foron intervidos
pola Garda civil na localidade
de Ferrol. A Oficina de Análise
e Investigación Fiscal -ODAIFI- da Sección Fiscal de Garás
-Porto da Coruña- da Garda
Civil da Coruña, en colaboración coa Dependencia Rexional de Aduanas de Galicia, fo-

ron os responsables de interceptar dous furgóns na cidade
naval, no marco da operación
Corvo.
Dita operación iniciouse ao
interceptar dous furgóns de
transporte, os cales pertencían
a unha empresa de licores da
localidade de Ferrol. Ambos
vehículos transportaban varios
depósitos con alcol, todos eles

carentes de documentación
que permitisen coñecer a trazabilidade dos mesmos.
A Garda Civil procedeu á incautación da mercadoría atopada e a aduana complementou a actuación cunha inspección das instalacións da empresa, obtendo 1.000 litros de
augardente, e 2.000 litros de
alcol etílico sen procesar.

Algúns dos tanques onde se almacenaba o alcol ilegal.
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Surf

Remo

O C.R. Ares consegue a
permanencia na Eusko
Label Liga

A portuguesa Teresa Bonvalot alzouse coa súa primeira victoria na proba galega

Teresa Bonvalot e Vasco
Ribeiro gañan o Abanca
Pantín Classic Galicia Pro

Toda a veciñanza de Ares e, en
especial a afección do Club de
Remo de Ares, están de noraboa tras poder celebrar a
permanencia do club de remo
local na máxima categoría nacional de traiñeiras, nun trepidante final de tempada na
XXX Bandeira Concello de
Boiro, só un día despois da
celebrada na vila aresana.
Antes de que arrincara esta
fin de semana decisiva para
as aspiracións do CR Ares,
estes ocupaban a penúltima
praza da clasificación xeneral
con 55 puntos, sacándolles
tan só dous puntos ao seu rival máis próximo, o Zarautz
Babyauto. Porén, os nervios
non puideron facer fronte ás

ansias deste equipo á hora de
consolidar o seu posto un ano
máis na máxima categoría
nacional de traiñeiras, a Eusko Label Liga, e souberon
aguantar ata o final para chegar antes que os seus rivais
directos á liña de meta.
Nesta última proba para
poder consolidar a categoría,
o Club de Remo de Ares asinaba un tempo de 20:24.66
mentres que o Ondarroa
Cikautxo non puido aguantar
o ritmo dos galegos chegando
a meta cun tempo de
20:33.38. Finalmente Zarautz
Babyauto, ao ver que o seu
rival escapábase conseguía
p a r a r o c ro n ó m e t ro e n
20:40.90.

OS RIDERS PORTUGUESES DOMINARON DURANTE TODO O CAMPIONATO
Como non podía ser de outro
modo o Abanca Pantín Classic
Pro 2020 non deixou indiferente a nadie, a pesar das singulares condicións experimentadas
este ano. Máscaras, aforo limitado, xunto con todos os protocolos pertinentes e caracterizou
a 33 edición que sen dúbida
pasará á historia, pois aínda
coas medidas sanitarias non
perdeu a esencia do Pantín
Classic.
Esta vez, a pesar da gran
competitividade mostrada tanto na competición feminina
como na masculina, Portugal
foi a principal protagonista, xa
que os seus compatriotas Teresa Bonvalot e Vasco Ribeiro
fixéronse coas respectivas finais.

A surfeira portuguesa Teresa
Bonvalot plantou cara á francesa Pauline Ado e proclamouse campioa do Abanca Pantín
Classic Galicia Pro 2020 nunha
final impresionante, digna do
nivel mostrado durante todo o
evento. Ambas as competidoras deron o mellor de si nunha
final na que terminou dominando a portuguesa cunha
gran onda de 7,50 puntos sobre 10.
Teresa Bonvalot deu o mellor de si e alzouse coa vitoria
nun día en que as ondas non
abandonaron a praia de Pantín. Aínda que xa unha vez rozou o éxito na proba galega,
este era o seu momento de
triunfar, aproveitando que, nas
súas propias palabras “este é

un dos mellores eventos nos
que puiden participar nos últimos tempos, foi un pracer surfear en Pantín sentíndome segura”.
Despois da final feminina foi
a quenda da masculina, que
enfrontou aos surfeiros Aritz
Aranburu e Vasco Ribeiro. Ambos os competidores completan un campionato impresionante, onde viñeron sobresaíndo desde o principio.
Finalmente, foi o portugués
Vasco Riberio quen dominou
nesta final encadeando ondas
con altísimas puntuacións que
o impulsaron cara á vitoria. O
surf deste xove portugués foi
do máis radical durante todo o
evento e deixou algunha das
mellores ondas.

Fútbol sala

O Parrulo inicia a campaña de
socios sen poder garantir o aforo
O Parrulo Ferrol puxo en marcha a nova campaña de abonados que empozou o 1 de setembro e finalizará o 25 de setembro. Os interesados poderán
facerse socios tanto na páxina
web do club como nos despachos de billetes do pavillón da
Malata, de luns a venres, de
12.00 a 13.00 horas.

Para os novos socios o prezo
será de 65 euros, 25 para os
menores de 14 anos e 10 para
os xogadores da canteira. Trátase un abono “solidario”, xa
que debido ás restriccións do
Covid, o aforo do Pavillón da
Malata está limitado e pode
variar en función das medidas
adoptadas polas autoridades

competentes segundo a evolución da pandemia.
Para os que xa son socios e
queren renovar o abono, o precio partirá de 50 euros para os
adultos e 15 para a rapazada.
Para facerse socio só será necesario aportar a fotocopia do
DNI ou encher a autorización
no caso de renovación.

Os remeiros celebrando a súa vitoria na manga de Boiro

Triatlon

Miriam Casillas faise co
bronce no campionato
de España
Miriam Casillas sumou unha
nova medalla de campionato
de España ao facerse co bronce este domingo en Pontevedra. Nun formato contra o
reloxo obrigado polo distanciamento social, a olímpica do
Triatlón Ferrol marcou uns
parciais de natación e ciclismo
que a sinalaban como unha
das mulleres a seguir e no último segmento a pé estivo especialmente forte.
De tódolos xeitos, meteulle
máis presión contra o cronómetro o feito de terse montado na bicicleta antes da liña
de montaxe e ser sancionada

con 10 segundos por esa infracción. “Agora prepararei a
tope Hamburgo”, adiantou
unha Miriam Casillas que
quedou con ganas de poder
render máis neste campionato de España, pero que se
centra en probarse contra as
mellores triatletas do mundo
na primeira das Series Mundiais do ano.
A Federación Internacional
anunciará en breve esta proba, que será designada como
Mundial a un día, ao igual
que a proba de relevos mixtos
que xa está previsto que reparta ese título.
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SETEMBRO 2020
A escapada

A Fervenza do Belelle atrae
cada día a máis visitantes

HOXE É UN DESTINO
RECREATIVO PERO AO
LONGO DA HISTORIA
XOGOU UN PAPEL
FUNDAMENTAL NA
ECONOMÍA E NO
DESENVOLVEMENTO
INDUSTRIAL DA ZONA
A Fervenza do Río Belelle é
considerada por moitos como
unha das fervenzas máis espectaculares e fermosas de Galicia, aínda que probablemente
tamén sexa unha das máis descoñecidas, a pesar de que as
augas do seu río trascorren por
ata catro municipios diferentes: comeza a súa travesía no
barranco da Cernada en San
Martiño de Goente, en As Pontes, discorrendo polos municipios de A Capela, Neda e Fene,
para terminar desembocando
na Ría de Ferrol.
Ultimamente esta fermosura natural está a ter máis adeptos debido ás súas vistas inigualables, e actualmente as
redes sociais non andan escasas de instantáneas do lugar,
intentándolle aportar esa fama
máis que merecida da que ata
o momento non posúe. Así
que, se o teu é sacar fotografías
envidiables por cada lugar onde pasas, o recomendable é
visitar esta beleza natural na
época de inverno e outono,
onde o caudal é maior e polo
tanto a fervenza goza dunha
maior voluptuosidade.
É posible obter distintas
perspectivas da fervenza do
Belelle desde un par de miradoiros. Un atópase moi preto

Os seus 45 metros de caída de auga son únicos na comarca.

subindo un carreiro en zigzag,
e o outro é accesible pasada a
aldea de Viladonelle, de onde
parte un camiño que conduce
ao miradoiro fronte á ladeira,
permitindo apreciar o caudal
de auga que se precipita polas
paredes de roca no medio
dunha masa de árbores autóctonas.

Presa da antiga central hidroeléctrica.

A Fervenza do Río
Belelle ofrece unhas
vistas impresionantes
grazas á altura que
comprende, un total
de 45 metros

Antigo molino.

En cambio, se eres un explorador cunha certa afección pola relaxación e as poucas présas
á hora de facer unha escapada,
as súas augas cristalinas e cheas
de frescura son a túa elección,
puidendo disfrutar dunhas pozas inigualables aos pés da súa
fervenza, xeradas co paso do
tempo debido á potencia da
auga que trae consigo a fervenza, permitindo un baño á altura de calquera Jacuzzi.
E se pola contra entusiásmate ter unha vida máis activa, os
seus roteiros máxicos permitiranche perder unha tarde enteira facendo sendeirismo. Nas
inmediacións do espazo natural atoparás moitas sendas que
percorrer, aínda que a que
máis andainas leva nas súas
costas é o roteiro que comeza
no Pazo de Isabel II. De feito,
o Club de Montaña de Ferrol
señalizou con marcas verdes
diversos puntos da zona, completando un roteiro de ata 30
quilómetros de distancia.
Inaugurado o 1 de xullo de
1844, esta antiga fábrica textil
está próxima á aldea do Roxal
de Neda. Dende alí atravésase
unha pequena calzada que remata na antiga central hidroeléctrica encargada no seu
tempo de darlle suministro
eléctrico a Ferrol.
Unha vez deixada atrás, cruzarase o río mediante unha
ponte de pedra que nos dirixirá a dous camiños, un que levará directamente aos pés da
fervenza e outro que, mediante unha constante travesía en
zigzag, permitiranos ascender
polo monte e poder apreciar
dende diferentes alturas este
tesouro natural agochado, ou
al menos de momento.

Datos de interés

45 METROS

son os que compoñen este
fermoso salto de auga que é
a Fervenza do Belelle.

30 QM

de senda
sinalizada polo Club
de Montaña de Ferrol
con marcas verdes por
diferentes espazos do río.

4 MUNICIPIOS

son
os que atravesa o río grazas
ao seus 25 kilómetros de
lonxitude.

As mellores épocas do ano
para ver a Fervenza do Belelle
son en inverno e primaveira
debido a un maior caudal do
río.

Foi nos anos 20 cando
as augas do río servían de
abastecemento a toda a
cidade de Ferrol.
A central hidroeléctrica
próxima á zona construida
nos comezos do século XX
servía para iluminar a cidade
naval.
No Pazo de Isabel II alóxase
unha fábrica textil inaugurada
o 1 de xullo de 1844 polos
hermanos Veiga.
A fábrica utilizaba a forza
da auga do río para mover as
súas rodas hidráulicas e así
tecer velámenes para barcos.
En 1916 o médico
Santiago de la Iglesia, tras
realizar unhas análises
bacteriolóxicas, recomendou
as aguas do río como moi
saudables debido a que
contiñan o fungo penicillium.
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Entrevista

GERMÁN SEGURA GARCÍA É UN DOS MELLORES ESCRITORES E HISTORIADORES BÉLICOS DO PAÍS E NA SÚA ÚLTIMA OBRA, TITULADA
“AÑO 1800, ATAQUE BRITÁNICO A FERROL”, RECOLLE AS VIVENZAS DA ÉPICA BATALLA DE BRIÓN. O LIBRO CHEGA CANDO SE CUMPREN
220 ANOS DESTA XESTA DOS VECIÑOS DA COMARCA E CONTA CON ILUSTRACIÓNS DO PINTOR FERRER-DALMAU

“A batalla de Brión foi tan
heróica como nos contaron”
Un pequeno anaco da historia
da comarca de Ferrol - e grandioso en canto á súa importancia- é a Batalla de Brión, a cal
cumpre este ano o seu 220
aniversario. Porén, a pesar da
súa trascendencia inmutable
co paso do tempo, aínda son
moitos os que descoñecen este
acontecemento bélico de tan
grandes magnitudes.
Para arroxar algo de luz sobre este pasaxe da nosa historia, os interesados en mergullarse nel conta agora coa obra
“Año 1800, ataque británico a
Ferrol”, o novo libro do escritor
e historiador Germán Segura
García, un gran experto na
materia, sendo Comandante
de Artillería e traballando na
Subdirección General de Enseñanza Militar, a maiores da
súa extensísima traxectoria
académica e bibliografía a partes iguais.
Nado en Barcelona, non ten
ningún vínculo directo con Ferrol, pero si familiares en Ourense que lle fan sentir un
amor especial cara Galicia,
“unha terra admirable” como
tan acertadamente afirma.
Dende moi pequeno e sen ser
algo herdado sentiu unha
paixón pola vida militar e pola historia, sendo un dos máis
destacados escritores da historia bélica nacional.

Estiveches en Ferrol para preparar a documentación do teu
libro?

Sí claro. Loxicamente un his-

Por aquel entonces tivo trascendencia a nivel nacional o
acontecido na Batalla de
Brión?

Moita, pero desgraciadamente o noso coñecemento da
historia é bastante deficiente
e non nos gusta falar nin das
nosas vitorias. A nós pásanos
unha cousa, e é que as nosas
derrotas son moito máis coñecidas que os nosos triunfos.
Se nós mesmos non lle damos maior valor que o que lle
poden dar os estranxeiros
imos mal, e isa é a nosa gran
pena historiográfica. Se os
británicos tomaran Ferrol seguro que era unha historia
coñecida en todo o mundo,
pero como non foi así caeu
no esquecemento, sendo un
acontecemento do que Ferrol
debería sentir moita honra
Por que a base naval de Ferrol
era unha das pezas máis codiciadas polos británicos?

Germán Segura no castelo de San Felipe durante a súa visita a Ferrol para documentarse sobre a batalla

ao mundo militar faste unha
idea completamente diferente
de como puido ser a Batalla de
Brión só con visitar os lugares
onde tivo lugar este feito histórico.
Foi tan heróica como o relato
que chegou aos nosos días?

Tras escribir sobre moitos temas históricos de onde xurde a
idea de escribir sobre este episodio da nosa historia, a Batalla
de Brión?

Como doctorado que son podería facer outras moitas cousas, pero o que creo que falta
moito no noso país e é moi
necesaria é a divulgación. Ao
fin e ao cabo a pesar de que a
Batalla de Brión trátase dun
acontecemento histórico dunha gran relevancia a xente
apenas o coñece, e dende o
meu punto de vista se tratas
ben os feitos e os tratas dunha
maneira adecuada o público
en xeral interesarase por afondar máis, e precisamente esto
último é o que procuro co meu
libro

co xa que era unha deshonra
que esta expedición fracasara
da maneira en que o fixo.

toriador antes de escribir sobre cualquera tema ten que
documentarse pero, sobre todo, hai que visitar a zona e explorala moi bien. Así que aproveitando as miñas vacacións

estiven pola cidade naval uns
días e por moitos sitios emblemáticos: a praia de Doniños, o
Castelo de San felipe, Brión…
Eu quería ver a perspectiva do
terreo e, ademais, se pertences

Por suposto, de feito hai moitas máis batallas que non tiveron tanta epicidade e que
en cambio gozan dunha
maior relevancia a nivel mundial. Un claro exemplo é a
Batalla de Xibraltar, onde o
imperio británico quería facerse co que hoxe coñecemos
por Xibraltar debido a súa
gran posición estratéxica.
Pois ben, os británicos non
ían tan preparados como viñeron a Ferrol, pero como de
esa operación saíron victoriosos fíxose moi coñecida ata os
nosos días.
En cambio, tras fracasar na
Batalla de Brión o relato deles era completamente distinto. Dicían que estaba medio
abandonado e que a cidade
naval carecía de valor polo
que non puxeran todo o empeño necesario, pero tras
chegar a Gran Bretaña o xeneral tivo que dar explicacións no Parlamento Británi-

Non hai dúbida de que, despois
do Arsenal da Habana, e tendo
en conta os únicos departamentos existentes, o de Cádiz,
Cartagena e Ferrol, este último
era o máis potente con diferenza. Era o que máis barcos construira, e máis resgardado debido á configuración da ría.
Por aquel entonces era a xoia
da coroa, e grazas á construción
do Arsenal a civilización na cidade multiplicouse considerablemente. Pero a verdadeira
intención dos británicos era
destruir Ferrol e non tomala, xa
que si na Batalla de Brión conseguiran destruir a cidade o
imperio español comezaría a
racharse.
Que supuxo esta batalla nos
enfrentamentos entre España
e Gran Bretaña?

Naquel momento as dúas
grandes forzas a nivel mundial
eran tanto o imperio español
coma o británico. Porén, a
principal diferenza entre ambos imperios era a gran ferocidade que amosaban sempre
os británicos. De feito, era tan
importante o Arsenal de Ferrol que, tras o fracaso de
Gran Bretaña en 1800 na Batalla de Brión, os británicos
querían volver a intentalo catro anos máis tarde, pois a destrución da ciade era algo prioritario para eles debido ao
gran papel que xogaba neste
século, aínda que se retiraron
ao saber que era unha fazaña
prácticamente imposible.
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10 750 aniversario O Concello de
Pontedeume xa ten a súa aplicación
de realidade aumentada

6 Tráfico

O Concello das Pontes
continúa co seu plan de renovación
da rede municipal de camiños

22 Escapadas Punta Sarridal,
historia, patrimonio e natureza na
boca da ría cedeirense

Augas

Investimentos

A Deputación
inxecta dez
millóns de euros
en Ferrol, Eume
e Ortegal
A institución provincial
impulsa a economía das
tres comarcas. Máis da
metade das achegas irán
destinadas a 61 obras nos
20 concellos, mentres que
728.000 euros serán para
os gastos sociais derivados
dos compromisos aos que
as administracións locais
teñen que facer fronte pola Covid-19. Outra boa
parte, o 30%, servirá aos
concellos para cumprir
cos seus gastos correntes.

O alcalde de Pontedeume, Bernardo
Fernández (segundo pola dereita),
xunto a técnicos da Xunta e
Augas de Galicia na potabilizadora.

Páxinas 2 e 3

Páxinas 12-15

Economía

As Pontes reactiva o seu tecido
empresarial con novas axudas

Proxecto estatal

Avanza a moi
bo ritmo a
reforma do paseo
marítimo eumés
na zona do Covés

Páxina 5

CONCELLOS

Páxina 8

Covid-19

Licitada a
mellora da
estrada DP-0905
en Monfero

Máis servizos
públicos na
praia do Lago
das Pontes

Infraestruturas A
Deputación da Coruña
licitou o proxecto de
renovación do firme na
estrada DP-0905, que
pasa por Monfero, cun
orzamento de 467.000
euros para mellorar a
seguridade do vial.

Dotacións O Concello das
Pontes iniciou os traballos
para a posta en marcha de
novos servizos públicos na
praia do Lago, un proxecto
que forma parte do plan de
acondicionamento integral
do espazo, moi visitado
durante todo o ano.

A Deputación realizará os traballos.

Cabanas
concede axudas
aos negocios
afectados polo
coronavirus
Páxina 11
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Actualidade

Pontedeume acada 1,5 millóns de
euros para a pranta potabilizadora
DESPOIS DO EPISODIO
DE TURBIDEZ QUE
OBRIGOU A CORTAR
O SUBMINISTRO DE
AUGA, O CONCELLO
REALIZOU AS XESTIÓNS
NECESARIAS PARA
QUE CHEGASE UN
INVESTIMENTO MOI
NECESARIO

O Concello de Pontedeume,
tras as xestións realizadas xunto
a empresa concesionaria do servizo municipal de augas, Viaqua, recibiu o pasado 17 de
outubro a comunicación de que
o ente Augas de Galicia habilita
unha partida de 1,5 millóns de
euros para combatir a situación
que sufriu nas augas da vila,
centrando a maior parte do investimento na adaptación da
pranta potabilizadora.
Nos días previos, o concello
traballou intensamente cos técnicos de Viaqua na elaboración
dunha memoria coas necesidades da pranta potabilizadora,
de cara á súa adaptación para
poder facer fronte a episodios
de turbidez como o de outubro.
“Eses datos foron trasladados a Augas de Galicia e, tras a
reunión mantida no día de onte, o ente autonómico informou esta mañá que realizará
un investimento de 1,5 millóns
de euros en base aos datos que
aportamos”, explicaba o día 17
o alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández.
“Valoramos este anuncio, o
intenso traballo desta semana
para ter lista a memoria da os
seus frutos, cando as adminis-

O alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, xunto coa directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, analizando a zona do encoro do Eume.

A domicilio

O concello levou auga aos domicilios
coa colaboración de Protección Civil
Co obxectivo de garantir que as persoas con problemas
económicos ou de mobilidade (persoas en risco de exclusión
social, persoas maiores que vivan soas, dependentes, etc)
contasen con auga potable nas súas vivendas, e grazas á
colaboración de Gadis, o concello eumés puxo tamén en
marcha os días do corte un servizo de subministro de auga
embotellada a domicilio a través da Asociación de Voluntarios
de Protección Civil.

Litixio

Denuncia e á espera dos
datos da investigación
para accións legais
O alcalde, Bernardo Fernández, asinou o pasado 14 de
outubro sendos escritos de denuncia ante a Consellería de
Medio Ambiente e o Ministerio de Transición Ecolóxica
sobre a situación do río, “que
veñen a sumarse á petición da
apertura dunha investigación

por parte de Augas de Galicia
que realizamos hai unha semana, co propósito de que por
parte destes organismos, que
son os que teñen as competencias tanto sobre a conca do río,
a calidade das súas augas, o
control dos verquidos, coma
no Parque Natural e nas auto-

rizacións de explotación do
embalse de Endesa, se determine a orixe desta situación
que estamos a vivir”, explicou
Fernández, ademais “das posibles consecuencias que poida ter para os ecosistemas do
río e o banco marisqueiro, así
coma os responsables da
mesma, a fin de que por parte
do Concello se inicien perante
os tribunais as accións legais
oportunas”.

Traballos no río para reducir a
turbidez das augas.

tracións traballan de forma
conxunta para solucionar os
problemas da cidadanía os resultados son moi positivos”,
engadiu o alcalde, que agradeceu “a colaboración de Viaqua
e a boa disposición e receptividade de Augas de Galicia”.
“Este investimento servirá
para solucionar as necesidades
da pranta potabilizadora e
quero agradecer tamén aos veciños e veciñas de Pontedeume
a súa colaboración e comprensión”, rematou Bernardo Fernández.

Durante os días do corte no
subministro, o concello puxo a
disposición da veciñanza un
posto provisional de auga potable procedente da rede de
abastecemento de Cabanas garantindo a súa calidade, co
obxectivo de habilitar un punto máis de acceso a este recurso
básico. Púdose achegar a por
auga toda persoa que o precisaba. Para instalalo fíxose unha
actuación para poder suministrar a auga dende Cabanas a
través da conducción que discorre pola ponte de Pedra.
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BERNARDO FERNÁNDEZ, O ALCALDE DE PONTEDEUME, TIVO QUE XESTIONAR UNHA IMPORTANTE CRISE TRALOS EPISODIOS DE
TURBIDEZ XURDIDOS NO RÍO EUME. UNHA CRISE CUNHA DOBLE VERTIENTE: A AMBIENTAL E A DE SUBMINISTRO. ESTA ÚLTIMA
CONSEGUIUSE SOLVENTAR DE FORMA ÁXIL GRAZAS AO TRABALLO COORDINADO DO CONCELLO E DA XUNTA. A AMBIENTAL NON TEN
AÍNDA DATA E A SÚA ORIXE E CONSECUENCIAS SON MOTIVO DE ESTUDO POR PARTE DAS AUTORIDADES.

“A nova ETAP poderá combatir
futuros episodios de turbidez”
aínda que solicitamos que se
nos faga chegar canto antes. O
que di, polo momento, é que
se detectaron altos niveis de
turbidez no río e tamén altos
niveis de aluminio, especialmente nas augas arriba do encoro.
Todo apunta a que isto aparece e xorde no pantano, pero
hai que saber que é o que xerou
esta situación. E por iso solicitamos as correspondentes investigacións tanto á Consellería de Medio Ambiente como
ao Ministerio de Transición
Ecolóxica.
Pedimos que se identifique a
orixe desta situación e tamén
pedimos saber se isto vai traer
consecuencias tanto para o
ecosistema do río como do
banco marisqueiro. Por suposto que queremos que se identifique aos responsables, se os
hai, para que os prexudicados
podamos iniciar as sancións
correspondentes.
Que cabe esperar da situación
do río nos próximos meses? Hai
xa prazos para volver a ver o
Eume coas augas cristalinas de
sempre?

Bernardo Fernández, alcalde do Concello de Pontedeume.

P

ontedeume está a vivir
estas semanas uns momentos difíciles, non só
polo corte do subministro de
auga, que se solventou de forma áxil, senón tamén polo impacto que causou na veciñanza
ver unha das xoias naturais da
súa contorna, como é o río Eume, nun estado deplorable.
O goberno local tivo que traballar duro para combatir os
niveis de turbidez da auga e
proxeter aos veciños e veciñas
cando a planta potabilizadora
chegou ao seu límite de esforzo. O alcalde socialista, Bernardo Fernández, asegura que cos
novos investimentos na planta
o abastecemento do municipio
quedará blindado contra novos
episodios deste tipo.
Queda agora que a Xunta de
Galicia e o Ministerio de Transición Ecolóxica conclúan os
seus estudos e investigacións
para determinar a orixe desta
crise ambiental.
Cal é a actual situación tanto no
río Eume como no sistema de

abastecemento de auga de Pontedeume?

En canto ao río, o episodio de
turbidez continúa. E segundo
trasladouse na comisión de seguimento que tivemos, vai continuar e seguramente se repita
no futuro.
En todo caso na potabilizadora a situación está estable.
En poucas horas conseguimos
adaptar a potabilizadora con
equipos que trouxemos de
emerxencia para facer fronte a
ese elevado nivel de turbidez
ao que non estamos afeitos e
para o cal a nosa planta non
estaba adaptada.
Cales foron as primeiras accións e medidas que tiveron que
tomar no Concello?

O Concello detectou por primeira vez esta turbidez o luns
5 de outubro e a través da Policía Local deuse traslado a Augas de Galicia da situación.
Tamén nese momento puxémonos en contacto coa empresa concesionaria do servizo
municipal de augas, Viaqua,

que é a que xestiona a planta
potabilizadora, para que fixesen un seguimento da auga que
entraba na planta e que realizase tamén analíticas para garantir a súa potabilidade.
Ata a madrugada do venres
ao sábado os niveis de turbidez,
aínda que eran altos, a planta
podía combatelos, pero chegou
un momento no que esa turbidez disparouse e vendo que se
achegaba aos niveis máximos
que establece o Real Decreto,
propúxose prohibir o consumo
da auga.
A partir dese momento fomos preparando a planta con
equipos portátiles para facer
fronte ás posibles necesidades
que puidese ter e o sábado 10
de outubro xa tiñamos todo
instalado. Iso supuxo un gran
traballo que nos obrigou a ter
a cinco e seis operarios 24 horas ao día controlando este
proceso de potabilización, que
aínda non está automatizado.
Considera que a Xunta e, en xeral, as administracións compe-

tentes actuaron coa urxencia e
a premura que esixía a situación?

Inicialmente, as administracións que tiñan competencia
nesta materia creo que non foron todo o áxiles de deberían
ser. Aínda que fun crítico coa
Xunta neses primeiros días,
unha vez prohíbese o consumo
de auga aos veciños, Augas de
Galicia púxose a traballar e a
colaborar co Concello, facendo
controis no río, xa que é a súa
competencia, declarando o estado de emerxencia e habilitando fondos para poder adaptar a planta potabilizadora de
forma urxente.
Trala primeira reunión da comisión de seguimento e cos estudos que se realizaron durante
estas dúas semanas, pódese
concluir que Endesa é responsable ou corresponsable do desastre ambiental?

O expediente sancionador que
iniciou Augas de Galicia aínda
está en marcha e non temos
aínda a resolución en firme,

Ninguén se atreve a dicir cando vai desaparecer a turbidez
e imos recuperar o estado habitual do rio. É máis, insístese
en que se poidan reproducir
episodios de turbidez.
Segundo Endesa o 90% deses lodos son naturais, procedente da conca, e no 10% restante non hai toxicidade, pero
debemos esperar aos estudos
das administracións competentes para confirmar este extremo e adoptar as medidas oportunas.
Coa instalación dos novos equipos na planta potabilizadora, o
abastecemento de Pontedeume
quedaría blindado fronte a un
novo episodio coma este?

Si, en principio, segundo coméntannos os expertos, poderiamos facer fronte a novos
episodios de turbidez en canto
contemos con ese sistema e
eses procesos físico-químicos.
Ao tratarse dunha obra enmarcada nunha declaración de
emerxencia, por lei deberían
de estar terminadas en menos
dun mes.
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OPINIÓN

Axilidade e cooperación

episodio de turbidez do mes pasado no río
Eume, que obrigou a cortar o subministro
de auga na vila de Ponteudeme durante uns
días, supuxo sen dúbida un elemento máis de
preocupación e inquedanza nun contexto xa coplicado como é o da actual pandemia.
En calquera escenario negativo hai que atopar
as boas novas, que neste caso tamén foron varias:
por un lado, a rápida resposta do Concello de
Pontedeume, que traballou sen descanso desde o
primeiro momento para buscar solucións coa empresa concesionaria do servizo municipal de auga.
Hai que destacar tamén a actuación de Augas de
Galicia, que aprobou en moi poucos días un in-

vestimento de 1,5 millóns de euros para renovar
a pranta potabilizadora.
Cabe tamén por último eloxiar a solidariedade
dos concellos limítrofes a Pontedeume, como é o
caso de Cabanas. Entre todos foron quen de
arranxar o problema.
A evolución epidemiolóxica é de novo preocupante. Toca coidarse e estar na casa o maior tempo posible. As consecuencias económicas son
duras e as administracións deben actuar. A Deputación da Coruña xa o fixo, con iniciativas como
o programa PEL Reactiva. Outras deben seguir
o mesmo exemplo.

Colaboración

Máis alá da paixón
A teoría do triángulo do amor do psicólogo
Robert Sternberg formula que existen 3 compoñentes principais nunha relación amorosa.
• A paixón: é o desexo sexual de gran intensidade, acompañado dunha tendencia a buscar
a unión física e emocional da outra persoa.
• A intimidade: é o coñecemento da persoa
coa que estamos, a confianza no que é, no que
fai e no que sente, e a preocupación polo seu
benestar. Unha necesidade de achegamento e
de compartir coa outra persoa os nosos pensamentos e sentimentos, o espazo interior.
• O compromiso: é a vontade de manter o
vínculo e sentimento de responsabilidade; o
interese por superalas adversidades conxuntamente. Cada parella elixe que tipo de compromiso establece e que tipo de regras, dende
unha relación exclusiva, de parella aberta, etc.
Segundo Sternberg, nunha relación duradeira estes 3 compoñentes deberían estar equilibrados. Pero que sucede cando un dos ingredientes, o da paixón, deixa de estar presente,
ou a lo menos deixa de ser tan protagonista?
Diferentes estudos afirman que a paixón,
ou tamén coñecida coma namoramento, ten

unha duración aproximada de 2 anos, tempo
durante o cal o noso corpo está sometido a un
bombardeo brutal de sustancias; estróxenos,
testosterona, adrenalina, dopamina, etc. Realmente, podería dicirse que durante ese tempo
o namoramento funciona como unha adicción.
Por iso chega un momento no que a excitación debe diminuír para que o corpo volva
a o seu estado natural. A paixón entra entón
en estado de reserva.
Sen embargo, o noso corpo xera outra serie
de sustancias, hormonas como a oxitocina, que
axudan a que a paixón desmedida do comezo
dunha relación torne en amor incondicional,
entrando en xogo o respecto e os coidados,
que son precisos para conservar a intimidade
e o compromiso da relación.
Polo que alimentemos cada día a confianza
coa nosa parella; consensuemos normas e
proxectos de vida; expresemos as emocións de
maneira recíproca; e confeccionemos espazos
propios e espazos compartidos. Así, a paixón
seguirá estando presente, quizás con menor
intensidade que nos momentos iniciais, pero
con maior estabilidade. Poñamos o nos gran
de area e axudémoslle día a día á química!
MARTA PIÑEIRO

Colaboración

Verde
Paréceme a min que os galegos,
polo xeral, coma moita xente de
boa parte de Europa, temos na
mente un único modelo de beleza paisaxística, unha beleza cortada polo mesmo patrón. É a
beleza nosa, a do verde.
Toda canta paisaxe nos gusta
ten que ser verde: verdes os montes, verdes as fragas, os vales, os
prados e as árbores. Se acaso,
facémoslle un sitio ao azul do
ceo, cando lle cadra, e, sobre todo, do mar, que rompe contra a
costa verde, pero pouco máis.
Todo verde.
E, aínda por riba, no litoral,
o demo dos eucaliptos, xunto cos
pinos, priváronnos do espectáculo da folla caduca. Nin no outono
asistimos á marabillosa sucesión
de ocres, nin no inverno podemos desfrutar da melancólica
desolación -porque da desolación tamén se desfruta, ás vecesdas polas baleiras. Así que só temos o verde. E non está mal,
pero é un pouco limitado. É como se che encanta a empanada
de bonito e xa non probas as
demais, e quedas para sempre
sen zamburiñas, sen bacallau con
pasas, sen xoubas ou sen raxo:
unha mágoa.
Entón un sae e atópase con
outras morfoloxías, outras liñas,
outros horizontes, con outros
ceos e, chamando moitísimo a
nosa atención, outras cores. E de
súpeto descubre campos amarelos, ríos flanqueados por árbores
laranxas, ou unha terra parda
que nos fala de sol e de auga, do
seu exceso e da súa falta. Ou percorre unha paisaxe desértica,
coma doutro mundo, luar. Ao
principio, sen excepción, bótannos para atrás, coma cando de

cativos íamos no coche cos nosos
pais por Castela e preguntabamos horrorizados quen podía
vivir alí, naquelas aldeas de adobe. Pero ao cabo dun tempo, se
por exemplo un cruza a Meseta
todas as semanas, coma min, comezamos pouco a pouco a saber
ver esa outra beleza tan diferente
e, ao seu xeito, fascinante.
Trocamos a frondosidade verde e húmida, fresca, por un horizonte claro ao lonxe; as nubes
altas e baixas, sen forma e ubicuas, indistinguibles, por unha
capa cha delas; o ruxir das ondas
e o cantar dos regatos pola chamada das perdices, o frotar das
cigarras ou os rechouchíos das
aves de presa que planean estáticas no alto.
E tamén é bonito.
Semana a semana, un vai sendo sensible a esoutro estilo. Vaise
afacendo ao que hai dous anos era
un deserto. E, no baleiro ermo de
antes, agora ve paxaros, papoulas, oliveiras e carrascas, camiños
entre os campos arados, e o aire
frío e limpo da soidade; doutra
soidade. E decátase de que gañou
algo, e non perdeu nada. Que, co
novo xeito de ollar, fíxose máis
rico, coma quen se afecciona a un
novo xénero musical, asómase
por primeira vez á literatura doutra cultura ou da comprendido
por fin a danza contemporánea.
Porque a cantidade de pracer do
noso día a día é directamente proporcional, como é lóxico, ao número de cousas que somos quen
de valorar.
E porque, por sorte, ás veces
a vida non consiste en elixir a mellor das nosas opcións, senón que
nos permite desfrutalas todas.
PORTOROSA

Nicanor Tischler Reflexións dun viaxante

O imposible

C

ando afirmamos sobre algo que é imposible non
pasamos de manifestar
unha crenza cargada, coma todas, coas nosas propias limitacións, cos medos que só negando posibilidades somos quen
de conxurar. Os estudantes
franceses que no mes de maio
do ano 1968 ocuparon as rúas
a cabalo dun ardoroso e difuso
descontento deixaron para a
historia, entre outras, unha frase moitas veces repetida: “sexamos realistas, pidamos o imposible”.
Semella contraditoria pero
non o é se convertemos o imposible nun equivalente do
desexable, se o situamos no
terreo das utopías que o principio de realidade nega, obs-

trúe ou desvaloriza. Un principio de realidade construído e
delimitado polos criterios conservadores de todos os poderes, un principio de realidade
que a frase quere abrir e estender ata facelo conxugable coas
ansias liberadoras dos que a
pensaron. Imposible, aquí, entendido, pois, como desexable,
pero hai outros imposibles, hai
imposibles temidos, imposibles
que afastamos de nós con decisión e aos que lles ofrecemos o
freo, máis ou menos sincero, da
nosa incredulidade. Imposibles
dos que non cremos, ou non
queremos crer, que poidan perder a súa condición e acaben
por facerse posibles. Claro que
iso, que o creamos ou só queiramos créelo, pouco importa

Todos temos lido neses libros tan ben acollidos de auto
axuda que nada é imposible.
Teñen boa intención e sabemos
a que se refiren, pero se isto
fose así, se todo fose posible,
pensamos, se viviramos convencidos de que todo é posible,
non seriamos capaces de soportar o paso afiado de cada
segundo e ficariamos consumidos polo estrés, envelenados
polo cortisol.
Precisamos crer, xa digo, que
hai cousas imposibles, situacións que, de ningún xeito poden ocorrer, que só poden desenvolverse na orde pechada
dos pesadelos, ou lonxe, nunha
xeografía allea aos nosos percorridos. E se a historia, dándolles a razón aos libros de

auto axuda, indica cada pouco
o contrario, tanto nos ten. É
unha cuestión de supervivencia.
Hai pouco menos de un ano,
a todos (ou a case todos, sempre hai seres moi ben informados) os que vivimos nesta parte
do planeta parecíanos imposible que un virus mandase parar
e que a vida, o xeito coñecido
de vivir, desaparecera das rúas
dun día para outro. Sabiamos
que podía pasar, e seguro que
o comentamos nalgún xantar
familiar, pero no podiamos
créelo. Era imposible.
A mediados dos anos oitenta
do século pasado, os iugoslavos
vivían e relacionábanse coa
normalidade dun país centroeuropeo (hai outras normalida-

des mais afeitas á irrupción do
delirio), dedicados ao traballo,
ao estudo, a seguir a liga de
fútbol ou a discutir sobre as
menudencias que xeralmente
ocupan o devir cotiá. Podía haber algunha tensión étnica ou
política ou social. Sempre as
hai, e seguro que as comentaban nas reunións de amigos ou
familiares.
Pero ninguén (ou case ninguén) podía prever a refrega
que poucos anos máis tarde
convertería ao país nun territorio de pontes derrubadas.
Era imposible.
Podiamos seguir así, pola
historia abaixo, mais non é necesario.
Sexamos realistas, coidémonos do imposible.

BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO
Data e hora: 26/11/2020 11:07

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
6dffde8d31e1236567e8364875fc23
0cbefb0ec9

5

NOVEMBRO 2020
Economía

190.000 euros nas Pontes para
reactivar o tecido empresarial
O CONCELLO DESTINA
78.000 EUROS PARA
EMPRENDER A TRAVÉS
DO PROGRAMA ‘AS
PONTES EMPRENDE’
E MÁIS DE 110.000
EUROS EN AXUDAS
DIRECTAS PARA
PEMES E AUTÓNOMOS
AFECTADOS POLA CRISE
DA COVID-19

O Concello das Pontes inxectou
no mes de outubro unha nova
partida de 190.000 euros para
reactivar a economía local e impulsar o tecido empresarial
máis afectado pola crise do coronavirus.
En concreto, o concello destinará 78.000 euros ás achegas
para a creación de empresas a
través dunha nova edición do
programa ‘As Pontes Emprende’. A sexta edición deste programa ten como obxectivo
prioritario fomentar a actividade económica, incentivar a
creación de novos proxectos
empresariais e dinamizar a pe-

quena e media empresa e ás
persoas autónomas, ofrecéndolles un apoio para que poidan
afrontar o reto de establecerse
como traballadores/as por conta propia ou o a posta en marcha dun proxecto empresarial
Esta achega súmase aos
200.368 euros euros destinados
nas edicións anteriores e que
permitiron apoiar a 76 novos/
as emprendedores/as e xerar
máis dun centenar postos de
traballo.
Ana Pena, responsable de
Industria e Emprego no Concello das Pontes, apunta que
“con esta nova convocatoria,

amosamos, unha vez máis, o
compromiso do goberno local
coa actividade emprendedora
do municipio, adoptando, dentro das nosas compentencias,
todas as medidas oportunas
para fomentar a capacidade
creativa e emprendedora dos
nosos veciños e veciñas”.
Asi mesmo, a concelleira fixo
fincapé na importancia das
persoas emprendedoras na
economía local: “Son unha
fonte de riqueza e un elemento
esencial para o crecemento, a
competitividade e a modernización do tecido empresarial
local”.

O programa ‘As Pontes
Emprende’ contempla dúas
liñas de actuación, ambas
cun importe máximo de
2.000 euros. A liña Impúlsate
está destinada a sufragar o
gasto de alugueiro, mentres
que a través da liña Instálate
cubriranse os gastos de
inmobilizado material e
inversión na adecuación
de locais para a posta en
marcha da actividade.
O Plan Municipal de
Reactivación Económica
e Laboral do Concello das
Pontes (APREL 2020),
destinado a paliar o impacto
económico, social e laboral,
derivado da crise sanitaria
provocada pola Covid-19
sobre as microempresas
e persoas autónomas
do Concello das Pontes,
conta con dúas liñas de
achegas; unha cota fixa de
600 euros para persoas
físicas e xurídicas afectadas
polo peche dos seus
establecementos, e outra
liña, cunha cota fixa de 500
euros, para aquelas persoas
autónomas ou micropemes
que sufriran unha redución
da súa facturación de polo
menos o 75% en relación
coa media efectuada no
semestre natural anterior
á declaración do Estado de
Alarma.

Participantes na pasada
edición do programa
‘As Pontes Emprende’.

700 autónomos e microempresas
de todos os sectores no municipio
O Concello das Pontes publicou
a resolución definitva das axudas do Plan Municipal de Reactivación Económica e Laboral
do Concello das Pontes (APREL
2020), ás que destinarará un
total de 111.300 euros.
Presentáronse un total de
228 solicitudes das cales o 90%
resultaron beneficiarias, concedéndose en todos os casos a
máxima coantía económica
estipulada nas bases. Os listados definitivos das axudas con-

Programa

cedidas poden consultarse na
páxina web do Concello.
Ana Pena, responsable de
Industria, lembrou que “desde
o Concello das Pontes entendemos da situación que están
atravesando as empresas e as
persoas traballadoras neste
proceso de recuperación, polo
que intentamos ser o máis áxiles posibles na resolución desta
convocatoria dirixia a paliar os
efectos da crise económica e
laboral provocada pola pande-

mia, e contribuír na recuperación dos índices de emprego e
actividade empresarial do municipio, que conta hoxe con
máis de 700 autónomos e microempresas de todos os sectores”.
Por outra banda, Ana Pena,
adianta que “desde o Concello
das Pontes habilitaremos unha
nova convocatoria de xeito inmediato, para asegurar que as
axudas chegan ao 100% dos
solicitante”.

Concello das Pontes.
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47.000 euros
para obras de
abastecemento
na rúa Cabañas

Traballos en Marraxón.

As Pontes renova toda a
rede de camiños municipais
OBRAS NO VIAL QUE
UNE PONTOIBO CON
MARRAXÓN, EN TERBÁ
E EN CORNOCELO,
CUN ORZAMENTO
CONXUNTO DE 58.617
EUROS PARA MELLORAR
O PAVIMENTO E A
SEGURIDADE VIARIA

O Concello das Pontes continúa
desde hai varias semanas coas
obras de mellora dos camiños
municipais co inicio das obras
do vial que une Pontoibo con
Marraxón para dotalo da calidade estrutural, comodidade e
seguridade necesarias neste tipo de estradas.
Os traballos que se están
acometendo permitirán a ampliación da plataforma en 50
centímetros dentro da zona de
dominio público, mediante a
compactación dunha capa de

zahorra artificial e unha capa
de hormigón bituminoso de 6
centímetros que mellorará a
seguridade da zona.
O proxecto, que forma parte
do Plan marco de mellora de
camiños municipais de acceso
a parcelas agrícolas 2020-2021,
cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), ao abeiro do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia
2014-2020, tamén permitiu a
rehabilitación dos viarios en

Terbá e o Cornocelo, obras con
orzamento conxunto de 58.617
euros
Mellora do firme

En Terbá, estendeuse unha nova capa de rodadura de formigón bituminoso, mentres que
no vial do Cornocelo procedeuse á mellora do firme coa reparación dos baches existentes e a
execución dun primer rego semiprofundo e un dobre tratamento superficial con grava,
continuando co mesmo tipo de

O Concello das Pontes
iniciou as obras de mellora
do abastecemento da rúa
Cabañas, un proxecto cun
orzamento de 47.092 euros,
con cargo ao Fondo de
Compensación Ambiental
(FCA). Entre as actuacións
previstas inclúese a
reposición da actual liña de
fibrocemento que descorre
pola marxe exquerda
da rúa, substituíndo a
canalización por una nova
liña en tubos de fundición,
con características técnicas
e sanitarias adaptadas á
normativa vixente. Asemade,
procederase á reposición
do pavimento, tanto de
beirarrúa coma de calzada.
Os traballos postos en
marcha polo Concello das
Pontes permitirán renovar a
rede de abastecemento da
zona urbana e forma parte
do plan de renovación de
infraestruturas municipais
programadas polo grupo de
goberno.
afirmado existente na actualidade.
Nos tres viarios realizáronse
actuacións de varrido de superficie e limpeza de marxes. Procedeuse ademais á limpeza das
cunetas e á eliminación de
vexetación así como ao fresado
firme existente para realizar
correctamente o entroncamento coas estradas existentes. Todas as actuacións complétanse
coa correspondente sinalización horizontal e vertical dos
viarios.

Infraestruturas

Vivenda

Obras no pavillón do
antigo Monte Caxado

Luz verde á
Cooperativa
Canal IV

O pleno das Pontes aprobou
por unanimidade o proxecto de
rehabilitación da cuberta, fachada e pavimento no polideportivo do antigo colexio Monte Caxado e a declaración da
súa singularidade para, deste
xeito, solicitar á Deputación unha subvención de 180.000 euros
para levar a cabo as obras (80%
do investimento total).

O proxecto, valorado en
228.800 euros, permitirá a rehabilitación do tellado para
mellorar a saúde e as condicións de illamento térmico de
toda a edificación. Ademais,
rehabilitarase gran parte da
fachada e o proxecto tamén
contempla a renovación do pavimento na pista e a rede de
alumeado.

Polideportivo do antigo colexio de Monte Caxado.

A Cooperativa Canal IV obtivo a aprobación definitiva
do proxecto de modificación
puntual das normas subsidiarias. Esta modificación
permite axeitar a norma urbanística do ámbito da Canal
IV, de 1985, transformándoo
de rústico a solo urbanizable
e facendo posible a construción de 100 vivendas en réxime de cooperativa.
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Licitación

Obras de
renovación
do camiño do
Barreiro

Visita da subdelegada do Goberno ás obras.

Reforma do paseo marítimo
eumés na zona do río Covés
TRAS AS XESTIÓNS
REALIZADAS POLO
CONCELLO DE
PONTEDEUME, O
MINISTERIO DE
TRANSICIÓN ECOLÓXICA
ACEPTOU A SOLICITUDE
E COMEZOU OS
TRABALLOS

O Concello de Pontedeume asegura que as obras para a reparación do muro do paseo marítimo da vila, na zona do río
Covés, avanzan a moi bo ritmo
e estarán rematadas nas próximas semanas.
A subdelegada do Goberno
en Galicia, Pilar López-Rioboo,
visitou o mes pasado a zona na
que se realizan os traballos
xunto ao alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, e o
xefe da Demarcación de Costas, Rafael Eimil.

Tras as xestións realizadas
polo Concello de Pontedeume,
o Ministerio de Transición Ecolóxica aceptou a solicitude e
comezou traballos, cun orzamento de 55.023,20 euros.
“O muro está cedido desde
hai anos e quero agradecer a
receptividade do Ministerio de
Transición Ecolóxica, que
aceptou a petición do concello
para dar resposta a unha demanda dos veciños”, afirma o
alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, que agrade-

Pontedeume

cluirán a construción dun novo
pantalán na zona de Sopazos
para que poidan embarcar os
deportistas do clube Firrete.
Esta actuación foi unhas das
peticións feitas polo alcalde de
Pontedeume, o patrón maior
da Confraría, Santiago Salgado, e os presidentes dos clubs
Firrete, Ramiro Piñeiro, e Entrepontes, Javier García.

Plan de mellora
Con estas obras, o concello da
continuidade ademais ao plan
de mellora desa zona do paseo
marítimo, que requería de diferentes actuacións. En concreto,
hai uns meses realizouse un tramo novo de paseo, que se inaugurará coincidiendo coa posta
en marcha das novas gradas do

campo de fútbol das Gándaras.
Cun orzamento que ronda os
200.000 euros, a nova infraestrutura do campo de fútbol
contará cunha cuberta e capacidade para 200 persoas.
Dotará ao campo dunha infraestrutura moi demandada
dende hai anos tanto polo club
como polos afeccionados e
afeccionadas, permitindo desfrutar dos encontros ao longo
de todo o ano, independentemente das condicións meteorolóxicas.

Parroquias

Modernización da
dársena deportiva
As obras para o dragado e a modernización da dársena de embarcacións profesionais e deportivas de Pontedeume xa están licitadas e en periodo de
valoración de ofertas.
A presidenta de Portos de
Galicia, Susana Lenguas, visitou xunto ao alcalde, Bernardo
Fernández, a zona na que se
realizarán os traballos, que in-

ceu a visita de Pilar López-Rioboo “e o apoio da Delegación
do Goberno aos proxectos do
noso concello”.

O Concello de
Pontedeume sacou a
licitación as obras para a
renovación e pavimentación
do camiño do Barreiro,
na parroquia de Andrade.
Os traballos contan cun
orzamento de 32.805,27
euros. O concelleiro de
Obras do Concello de
Pontedeume, Daniel Ríos,
explica que “se trata dun
camiño que se atopa en moi
mal estado e que quedará
renovado totalmente cun
novo aglomerado no seu
quilómetro de extensión”.
O vial é moi utilizado
polos veciños e veciñas
da zona. As licitacións das
últimas semanas para a
renovación dos servizos
e infraestruturas locais
enmárcanse dentro do
plan de reactivación do
investimento municipal. O
concello reforzou o persoal
da área de Contratación
para poder levalas a cabo,
axilizando a tramitación dos
expedientes.

Traballos para
a reparación do
colector de Vizús

Dársena eumesa.

O Concello de Pontedeume
comezou as obras de renovación do colector que canaliza
o regato que discorre baixo
o parque de Vizús, na parroquia de Centroña. Debido ao
mal estado do colector, producíronse constantes fugas e
filtracións ao longo dos últimos anos, debilitando a cimentación da pista e afectando á súa estrutura.
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ANÚNCIATE NO ESPECIAL
DE NADAL DE ENFOQUES
Na primeira semana de decembro, desde Enfoques publicamos
un especial de Nadal no que o teu negocio pode anunciarse e
chegar á nosa audiencia a pa ir de 70€.
Repa iremos 7.000 exemplares por toda a comarca, faremos
unha publicación sobre o teu negocio no noso facebook* e
deixaremos 10 xornais no teu establecemento.
Ademais, distribuiremos a versión dixital do xornal a través
das redes sociais, de whatsapp e telegram.
Chegarás a máis xente de forma directa a través das nosas
páxinas a todo cor.

TARIFAS
1/8 páxina

1/4 páxina

1/2 páxina

1 páxina

70€

120€

220€

300€
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Dotacións

750 aniversario

Pontedeume xa ten
a súa aplicación de
realidade aumentada

Actuación na praia do Lago.

Novos servizos públicos na
praia do Lago nas Pontes
MÁIS FACILIDADES PARA A VECIÑANZA DO CONCELLO E OS VISITANTES
O Concello das Pontes iniciou
os traballos de dotación de servizos públicos na praia do Lago, un proxecto financiado
pola Deputación da Coruña.
O proxecto, executado por
unha empresa local e cun orzamento de 139.928 euros, consiste na instalación de catro
módulos prefabricados, de
14,75 metros cadrados cada
un, dous dedicados a baños e
ducha e dous a kiosko-bar, e
dúas plataformas con ducha
para avanzar no acondicionamento integral do lago.
A través da instalación destes
módulos ofrecerase un maior
servizo á veciñanza, acorde
coas súas necesidades, substituíndo os baños químicos por
unha instalación permanente,
sostible, resistente, durable e
acorde coa contorna do lago.

Os outros dous módulos
remplazarán aos kioskos existentes e está previsto que o
Concello saque a concurso público a concesión da explotación do servizo. Estas actuacións súmanse ás xa executadas
entre as que destacan a creación dunha rede de electricidade, de saneamento así como de
abastecemento de auga para
dar servizo aos módulos prefabricados e ao conxunto da
praia do lago das Pontes.
No caso da rede eléctrica, na
glorieta de acceso ao lago instaláronse dous armarios para
aloxar os cadros de mando de
dúas novas liñas, nas que se
poden conectar ata 3.000W en
cada unha delas. Ademais efectuouse a conexión da actual
arqueta, situada fronte ao punto de información turística, coa

Abastecemento

A rúa do Chapizo
eumesa, en obras
O Concello de Pontedeume
informa de que xa están en
marcha as obras para renovar
a rede de abastecemento e o
pavimento da rúa do Chapizo,
que vai desde o enlace coa N651 (Casa de Exercicios) ata a
urbanización Olmo.
En concreto, a actuación
servirá para renovar un camiño de máis de 400 metros

cunha nova rede de abastecemento e un novo pavimento
de formigón, dando ademais
resposta ás demandas dos veciños da zona, xa que o firme
actual está deteriorado.
O concelleiro de Obras,
Daniel Ríos, visitou a rúa antes do comezo dos traballos,
que teñen un orzamento
próximo aos 40.000 euros.

zona de praia a través dunha
nova canalización, con arquetas cada 40 metros.
Por outra banda, dotouse á
praia do lago dun servizo de
saneamento que permite a recollida de augas fecais, a través
da instalación dunha estación
de bombeo e a execución dunha canalización na praia.
Polo que respecta á rede de
abastecemento, acometeuse
tamén unha nova instalación,
a partir do punto de información turística, para continuar
coa canalización existente e,
deste xeito poder levar o servizo de auga potable ata a zona
de praia. Estes traballo tamén
incluiron a instalación de bocas
de rego, de unións de tramos,
de válvulas de comporta para
illar tramos da rede e das acometidas precisas.

O Concello de Pontedeume
presentou ao alumnado do
CEIP Couceiro Freijomil a
aplicación de realidade aumentada “Camiñando polo
Pontedeume Medieval”.
Esta aplicación para teléfonos móbiles úsase en combinación coas mesas interpretativas e peanas ubicadas na
Alameda de Raxoi, Torreón
dos Andrade, Igrexa de Santiago e a ponte de Pedra.
O programa mostra o patrimonio arquitectónico da
vila e a súa evolución ao longo do seus sete séculos e medio de historia. Ademais, coa
cámara do dispositivo poderase gozar de Pontedeume en
realidade aumentada.
“A aplicación permite recrear escenas do Pontedeume
medieval da man de Margery
Kempe, primeira peregrina
do Camiño Inglés da que se
ten constancia documental”,

explicaba Yolanda Vázquez,
concelleira de Turismo.
A aplicación xa pode descargarse na App Store e en
Google Play, dispoñible baixo
o nome de “Time Trip Pontedeume”.
No acto de presentación
xunto a concelleira estiveron
presentes tamén María Barreiro Lázare, Xefa Territorial
de Presidencia, Xustiza e Turismo da Xunta de Galicia;
Cristina García Souto, xerente da Asociación de Concellos
do Camiño Inglés; e Rafael
Sánchez e Xoel Vázquez, da
empresa de desenvolvemento
do software.
Este novo proxecto do
Concello de Pontedeume foi
ademais seleccionado pola
Xunta de Galicia dentro do
seu programa de dinamización sociocultural do Camiño
de Santiago, “O teu Xacobeo”.

O alumnado do Couceiro Freijomil coa aplicación.

Ensino

25.000 euros en axudas para
a escolarización nas Pontes
O Concello das Pontes repartiu
25.000 euros entre as familias
pontesas, a través do programa
municipal de axudas para a escolarización, dirixidas á atender os gastos orixinados polo
inicio do curso escolar.
A través desta axuda, o Concello das Pontes trata de contribuír coas familias da localidade nos gastos que resultan

imprescindibles para a formación das súas fillas e fillos e que
dificultan a xestión das economías familiares ao comezo do
curso escolar, agravadas este
ano pola crise derivada da pandemia da Covid-19.
Estas achegas están destinadas a atender os gastos de adquisición de libros e material
escolar. Como novidade para

este ano, as familias beneficiarias poden empregar a subvención concedida en material
informático. “Durante a crise
sanitaria comprobamos que
non existía en todos os domicilios equipamento informático
necesario para adaptarse ás
clases telemáticas”, apunta Tania Pardo, concelleira de Benestar Social e Educación.
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Cabanas

RENOVACIÓN COMPLETA DO FIRME PARA MELLORAR A SEGURIDADE

pola crise da Covid

A Deputación da Coruña vén de
sacar a licitación as obras de
mellora da seguridade viaria da
estrada DP 0905 ao seu paso
polo termo municipal de Monf e ro , c u n o rz a m e n t o d e
467.473,26 euros.
As obras suporán a renovación completa do firme da estrada no tramo de case 7 quilómetros que vai do punto quilométrico 26+000 ao 32+800
e que actualmente presenta
importantes signos de desgaste
e desperfectos na superficie
que poden afectar á seguridade do tráfico.
As actuacións comezarán
con reparacións localizadas nas
zonas deterioradas da vía, polo
que circulan unha media de
1.012 vehículos cada día segundo as medicións efectuadas
polo servizo provincial de Vías
e Obras, incluíndo nalgúns tramos a demolición completa do
firme e o saneo da base e subbase e a colocación de novos
drenaxes tipo “espiña de pei-

O Concello de Cabanas vén
de resolver o procedemento
de axudas postas en marcha
dentro do plan ‘Activar Cabanas’ de medidas de promoción económica para paliar as
consecuencias da crise económica derivada da Covid-19.
Presentáronse a estas axudas un total de 21 persoas
autónomas e pequenas empresas, e todas elas percibirán
un importe de 600 euros, que
estarán destinados a cubrir
gastos como o alugueiro do
local no que desenvolven a
súa actividade, correr cos gastos de xestoría, de cotas á seguridade social ou nóminas
de persoas empregadas por
conta allea, entre outras.
“O obxectivo desta liña de
axudas posta en marcha polo
goberno local é contribuír a
manter o emprego e a actividade económica en Cabanas,
nunha situación complicada
polas restricións derivadas da
pandemia”, indicou o tenen-

Licitadas por 467.000 euros Cabanas concede 21
obras na DP- 0905, Monfero axudas a afectados
xe” que eviten o perigo da acumulación de auga na calzada.
Renovarase a pavimentación
de todo o tramo con mestura
asfáltica en quente de cinco
centímetros de espesor e renovarase a sinalización vertical e
as marcas viais da calzada, o

que mellorará notablemente a
seguridade do tráfico rodado.
As obras durarán tres meses
e executaranse primeiro por
unha marxe da estrada e despois pola outra, mantendo en
servizo un dos carrís en todo
momento.

A Deputación realizará os traballos.

Axudas directas.

te alcalde e responsábel da
área de Promoción Económica, Iago Varela.
A medida forma parte do
plan de reactivación económica ‘Activar Cabanas’, unha
iniciativa da que tamén formou parte a campaña de promoción do consumo e comercio local ‘Merca en Cabanas’,
na que participou a práctica
totalidade do comercio e hostalería locais.

EN PONTEDEUME FACEMOS AS COUSAS CON

XEITO

Reunímonos 5 persoas
como máximo

Estamos alerta ante calquer
síntoma para protexernos
nós e aos demáis

Somos conscientes da
importancia da
hixiene de mans

Mantemos os espazos
ventilados

Levamos a máscara
posta correctamente
e gardamos a
distancia
de seguridade

Sexamos EQUIPO!
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FERROL EUME ORTEGAL
Especial POS+2020

O presidente socialista da Deputación, Valentín González, durante a aprobación dos fondos do Plan Único.

A Deputación inxecta en Ferrol, Eume
e Ortegal 10 millóns de euros para
obras, servizos básicos e gasto social
MÁIS DA METADE
DAS ACHEGAS IRÁN
DESTINADAS A 61 OBRAS
NOS 20 CONCELLOS
DAS TRES COMARCAS.
728.000 EUROS SERÁN
PARA OS GASTOS
SOCIAIS DA COVID-19
A Deputación da Coruña aprobou por unanimidade no pleno
do pasado mes de xuño a primeira achega do Plan Único
(POS+2020), que suporá un
investimento de 41.266.299,41
euros nos 93 concellos da provincia.
Nas comarcas de Ferrolterra,
Eume e Ortegal, o plan impulsado polo goberno provincial,
presidido polo socialista Valentín González Formoso, supuxo
este ano unha inxección econó-

mica inicial de 7.194.253,61
euros, dos que case a metade
(3.367.993 euros) foron destinados ao financiamento de 42
obras de construción e mellora
de infraestruturas públicas.
Construción de beirarrúas e
mellora de estradas e camiños
en Ferrol, Cabanas, Moeche, As
Pontes, Neda, A Capela ou
Monfero; creación de redes de
saneamento e abastecemento
de auga en Fene, Ares e Cerdido; mellora de instalacións culturais e deportivas coma a biblioteca municipal Fernández
Latorre de Ortigueira ou o
campo de fútbol de Mourente,
en Valdoviño; novos parques
infantís en Narón, Moeche e
construción de infraestruturas
coma a nova pérgola de praza
de Galicia de Cedeira son algúns dos proxectos que contarán este ano con financiamento do POS+ provincial para a
súa execución.

Outra parte importante do
Plan Único (2.824.805,40 euros) destínase a financiar parte
do gasto corrente de 18 concellos da zona. Con estes fondos,
a Deputación colabora cos municipios no financiamento dalgúns servizos esenciais coma a
limpeza de rúas e estradas, a
recollida de lixo ou o alumeado
público, que contribúen a mellorar a calidade de vida da
veciñanza.
Ningún concellos das comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal solicitou este ano fondos
do POS+ para reducir a súa
débeda e só seis destinan parte
dos fondos a pagos a provedores, por un importe total de
272.903,54 euros.
Gastos derivados do Covid19

Cabe destacar que o Plan Único conta este ano cunha achega
especial de 4 millóns de euros
procedentes de superávit para

apoiar aos concellos da provincia nos gastos sociais extraordinarios derivados da Covid19.
Destes 4 millóns, os concellos das tres comarcas reciben
un total de 728.551 euros euros, con cantidades que oscilan
entre os 97.307,78 € de Narón
e os 19.144,31 € de Cerdido e
que se destinan a cuestións coma o reforzo dos servizos municipais de Asistencia no Fogar
ou a compra de equipos de
protección (EPI).
Achega adicional

Durante o mes de xuño a corporación presidida polo socialista González Formoso
apro unha segunda partida
adicional de 15 millóns de euros para o Plan Único.
As comarcas de Ferrolterra,
Eume e Ortegal sumaron neste POS+ Adicional un investimento de 3.313.392 euros,
que irán a destinados a outras

19 obras que redundarán en
lloras de servizos e infraestuturas para os veciños e veciñas. Ademáis, máis de 1,2
millóns empregáronse para o
gasto corrente dos concellos.
Polo que durante este ano os
20 municipios das tres comarcas recibiron da entidade provincial máis de 10 millóns de
euros en total.
Con estes fondos, a Deputación contribúe a financiar o
funcionamento de numerosos
servizos municipais básicos.
Son investimentos que moitas
veces non se ven, pero que
son fundamentais para a veciñanza no seu día a día, pois
van dende a recollida e tratamento de lixo, o alumeado
público e a conservación de
parques, xardíns, estradas e
camiños municipais ao mantemento de servizos sociais,
escolas infantís e outras prestacións públicas.
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Reparto dos fondos do POS+2020

A metade dos
fondos irán a
investimentos
Algo máis da metade das achegas que a Deputación deixará
nas comarcas de Ferrol, Eume
e Ortegal irán destinadas a investimentos, é dicir, a proxectos
de mellora de infraestuturas e
servizos. Outra boa parte, case
o 30% servirá aos concellos da
zona para facer fronte aos gastos correntes. E este ano, ademáis, destinouse unha partida
extra exclusivamente para gasto
social derivado da crise do Covid.
INVESTIMENTO
5.377.391,85 euros para 61 obras en 20 concellos
GASTO CORRENTE
3.866.311,76 euros en 18 concellos
GASTO SOCIAL COVID-19
711.547,27 euros en 19 concellos
PAGO A PROVEEDORES
272.903,54 euros en 6 concellos
ACHEGA TOTAL POS +2020 EN FERROL, EUME E
ORTEGAL: 10.228.154,42 euros
CONCELLO

GASTO
CORRENTE

Ares
Cabanas

INVESTIMENTOS

334.481,03

PAGO
A PROVEDORES

38.963,62

REDUCIÓN
DÉBEDA

GASTO SOCIAL
COVID-19

TOTAL

22.887,32

396.331,97

55.037,61

345.924,70

22.940,62

423.902,93

Cariño

232.252,66

33.358,22

25.176,44

290.787,32

A Capela

128.147,77

86.566,48

20.352,06

235.066,31

Cedeira

359.600,49

246.555,36

38.981,08

645.136,93

Cerdido

146.504,19

Fene
Ferrol

55.468,30

221.116,80

54.813,65

41.354,43

721.319,20

666.553,20

4.902,96

45.325,86

716.782,02

204.408,68

27.340,59

452.486,83

147.928,36

64.443,93

20.130,07

232.502,36

244.523,46

455.457,46

Mañón

220.737,56

Moeche
Monfero
Mugardos

19.144,31

625.151,12

23.190,44

157.968,10

Narón

560.199,56

466.397,48

Neda

174.605,51

66.054,29

Ortigueira

221.866,85

404.370,94

Pontedeume

239.654,73

95.677,08

As Pontes

464.018,17

414.566,52

San Sadurniño

182.915,87

As Somozas

250.634,81

Valdoviño
TOTAL

699.980,92
67.623,94

23.581,28

272.363,76

97.307,78

1.123.904,82

22.811,36

263.471,16

69.178,88

799.016,04

31.785,01

367.116,82

83.562,53

965.147,22

168.845,15

33.342,28

385.103,30

171.840,35

27.168,43

449.643,59

214.493,72

313.303,46

39.176,94

566.974,12

3.866.311,76

5.377.391,85

711.547,27

10.228.154,42

103.599,37

3.000,00

272.903,54

*Cantidades en Euros
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ARES

396.331,97 EUROS
No Concello de Ares realizáronse tres importantes intervencións co apoio do
POS+2020 como foi a mellora da rede de abastecemento na rúa do Anxos e da
Franxa, que superou os
116.000 euros e tamén na
mellora da seguridade viaria
na zona de Pedrós, cun orzamento de case 115.000 euros. Ademáis, coa segunda
das achegas da Deputación
investíronse máis de 85.000
euros na rede de abastecemento nas rúas María e Real.
Todos este proxectos contaron ademáis cunha achega
de fondos propios do municipio.
CABANAS

423.902,93 EUROS
En Cabanas, os fondos procedentes do Plan Único destináronse principalmente ás
infraestuturas. Un dos
proxectos licitados consiste
na reparación dos camiños
de Barreiras e da travesía da
Barrosa, que serán financiados íntegramente con
70.500 euros da Deputación.
Outra das obras, que responde a unha vella demanda
veciñal, será a mellora do
camiño municipal de Lavandeira, con algo máis de
30.000 euros de orzamento,
tamén financiado únicamente con fondos do POS+2020.
Coa segunda achega, tamén
proxectouse intervir na rede
de saneamento e de pluviais
da contorna do parque do
Areal, que suporá un investimento de 244.9000 euros
dos cales máis de 86.000
proveñen das axudas provinciais.
CARIÑO

290.787,32 EUROS
O Concello de Cariño únicamente dedicará unha partida dos máis de 196.000 euros que recibirá do
POS+2020 a investimentos.
Será para a creación dun
parque na zona de Feáns e o
acondicionamento das zonas
de acceso a esta instalación.
O proxecto conta cun orzamento de algo máis de
33.300 euros. O resto dos
fondos que recibe o municipio irán a parar a gasto corrente e gastos social derivado do Covid-19
A CAPELA

235.066,31 EUROS
No Concello de A Capela levaranse a cabo dous proxec-

O Concello de Cedeira realizará unha reorganización integral da praza de Os Cabalos; unha obra de máis de medio millón de euros.

tos en infraestuturas viais. O
primeiro será a mellora de
camiños desde a Ponte do
Porcar ata Os Calzados, que
suporá un investimento de
59.600 euros. O outro completará a mellora das beirarrúas nun tramo da AC-121,
concretamente no lugar de
Vilar de Mouros, onde o concello aportará uns 5.000 euros adicionais.
CEDEIRA

645.136,93 EUROS
Cedeira destinará case a metada dos fondos que vai recibir do POS+2020 a investimentos municipais. Un será
a reforma integral da praza
de Galicia e que incluirá a
construcción dunha pérgola
de vidrio. Este proxecto terá
un custe total de 285.856 euros, dos que 194.905 sairán
das aportacións provinciais e
90.900 de fondos propios do
Concello. Tamén se investirán algo máis de 51.000 euros na sustitución de 912
lámpadas antigas por unhas
novas con tecnoloxía LED
nos lugares de Fragoso, Veciñeira, San Miguel e outros
núcleos rurais da zona.

rase a cabo unha mellora na
rede de abastecemento na
Campería, para a que se destinarán uns 30.000 euros. Na
parroquia de A Barqueira,
vaise ampliar tamén a rede
de abastecemento no lugar
de Casavella e zonas aledañas, para o cal o Concello
aportará 5.500 euros de fondos propios e utilizará os
25.300 restantes das achegas
do Plan Único 2020.
FENE

721.319,20 EUROS
O Concello de Fene será
xunto co de Ferrol un dos que
máis cartos destine aos investimentos en infraestruturas e
servizos, con máis de 625.000
euros. A maior partida irá
destinada a renovar a carpintería e remodelar os baños da
propia casa consistorial. Unha obra de algo máis de

2 4 3 . 0 0 0 e u ro s d o s q u e
206.000 se financiarán co
cargo ao POS+ 2020. Outro
dos grandes proxectos de Fene é a pavimentación e mellora dos servizos na rúa Alcalde Gernardo Díaz, que se
dotará de 152.000 euros de
fondos provinciais para costear os case 233.000 que custará a obra vial. Tamén no
lugar de Cornide se investirán algo máis de 73.000 euros para renovar a pavimentación das pistas e o saneamento, aportando o Concello
uns 31.000 euros a maiores.
O outro proxecto de mellora
viaria se levará a cabo na rúa
Muíños e na Doutor Francisco Malvar, que recibirán unha
achega por parte da Deputación de 106.000 euros. Por
último, levarase a cabo a primeria fase da área recreativa
de San Valentín utilizando
case 50.000 euros procedentes do Plan Único.

O Concello de Ferrol aproveitará as axudas da Deputación da Coruña para realizar
seis proxectos de melloras
viais. Tres deles irán destinados á reparación dos baches
nas zonas de Regueira e do
camiño do Pincho (32.000
euros), outro mellorará o
aglomerado no camiño do
Castro a A Fonte (41.300 euros) e tamén na estrada de
Papoi a Mandiá con máis de
174.000 euros de orzamento.
Outros 100.000 da Deputación empregaranse nas melloras da avenida de Esteiro,
nunha obra cun custe total
de 243.000 euros. E preto de
70.000 irán ao proxecto de
mellora do aglomerado na
estrada da Coba, onde o
Concello financiará os
50.000 restantes. Tamén se
actuará sobre o camiño do
Buil, no camiño da Cruz e a
rúa das Lousas por un importe de case 56.000 euros.
MAÑON

452.486,83 EUROS

CERDIDO

221.116,80 EUROS
O Concello de Cerdido vai
utilizar os máis de 55.000
euros que lle outorga a Deputación en mellorar dous
servizos fundamentais no
municipio. Por un lado, leva-

FERROL

716.782,02 EUROS

O pavimento da estrada que vai de Papoi a Mandiá será renovado.

No Concello de Mañón destinaranse gran parte da partida de investimentos que lle
achega a entidade provincial
para a mellora de infraestuturas. Preto de 37.000 euros
irán a mellorar o camiño da
Porta da Costa, case 40.000
o vial da estrada Ferrol a Lamancido e máis de 58.000 ao
camiño que vai de Abeledo a
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Lombo. Ademáis, outra partida de 39.300 euros se utilizará en renovar o parque
infantil e biosaudable no
Porto de Bares.
MOECHE

232.502,36 EUROS
En Moeche vanse destinar
preto de 65.000 euros procedentes do POS+2020 a dous
proxectos dentro do capítulo
de investimentos. O goberno
local destinará 37.700 euros
dos fondos provinciais para a
mellora da iluminación na
estrada da Feira, unha demanda moi demandada pola
veciñanza para mellorar a
seguridade de vehículos e
peóns. Ademáis, tamén empregaranse algo máis de
26.600 euros á pavimentación
do camiño de San Xiao, Vilachave e As Barbelas.
MONFERO

699.980,92 EUROS
O Concello de Monfero destinará case dous tercios das
achegas totais do POS+2020
a investimentos. En total, serán 455.00 euros. O maior
deles será para o proxecto de
pavimentación de varias pistas nas parroquias do Alto de
Xestoso e do Val de Xestoso,
no que se destinarán
233.300 euros. Tamén se pavimentarán os viais da parroquia de San Fiz, San Xia e
Vilachá. Neste caso as obras
licitaranse por case 60.000
euros. Outro dos grandes
proxectos do goberno local
de Monfero é a renovación
do firme en outros tramos de
pista das parroquias de San
Fiz, o Val de Xestoso e Vilachá, cun investimento de
168.000 euros.

cantidade de axudas procentes do Plan Único, superando os 1,1 millóns de euros,
diversificará os fondos provinciais en proxectos de diferente calado. Por unha
parte, levará a cabo un importante investimento na
ampliación da rede de saneamento no Couto, que se
financiará íntegramente cos
cartos da Deputación e está
orzamentada en preto de
250.000 euros. Tamén se levará a cabo outra antiga demanda veciñal como é a ampliación do local social de
San Mateo. Para este proxecto o concello destinará
88.300 euros que se achega
a entidad provincial. Ademáis, preto de 90.000 euros
irán ás melloras de accesibilidade do centro muncipal
de formación Irmáns Froilaz.
Unha obra orzamentada en
100.000 euros e dos cales
8 9 . 0 0 0 p ro c e d e r á n d o
POS+2020. Tamén se investirán case 40.000 euros no
parque infantil do Val.
NEDA

263.471,16 EUROS
No Concello de Nedas os
fondos para investimentos
que achega a Deputación da
Coruña a través do
POS+2020 irán destinados a
dous proxectos de pavimentación. Un deles, que se licitará por 35.800 euros será o
do camiño da Silva e o outro,
con algo máis de 30.000 euros de orzamento, o do camiño no lugar de Puntal de

Arriba. En total, serán uns
66.00 euros en infraestruturas os que invirta o goberno
municipal coa axuda da Deputación.
ORTIGUEIRA

799.016,04 EUROS

obra dun custe total de case
60.000 euros dos que o concello aportará 6.200 e os
53.500 restantes se financiarán coas axudas da entidade
provincial.
AS PONTES

965.147,22 EUROS

O Concello de Ortigueira
aproveitará as axudas da Deputación da Coruña para
levar a cabo un proxecto de
gran calado que se viña demandando desde fai tempo
como é a rehabilitación da
bibilioteca municipal Juan
Fernández Latorre. Xa o pasado ano destinou 40.000
euros ao arranxo da cuberta
cos fondos provinciais e este
ano levará a cabo a Fase 2
cun orzamento de máos de
210.900 euros. Ademáis, o
goberno local investirá case
60.000 euros na remodelación da Alameda da Vila de
Santa Marta e máis de
130.000 en mellorar os espazos exteriores do mirador de
Espasante.

O Concello de As Pontes levará a cabo tres importantes
obras que serán financiadas
íntegramente con fondos do
Plan Único 2020 da Deputación. Unha será a mellora da
pavimentación de dos servizos na rúa Roseiras, que terá
un orzamento superior aos
166.000 euros. Tamén coas
achegas da entidade provincial se financiará a primeira
fase das melloras do pavimento e dos servizos da Aveniad
de Ortigueira. Para esta obra
orzamentaranse 140.300 euros. Por último, máis 107.700
euros das axudas do Plan Único irán destinadas ao saneamento da parroquia de Bermui.

PONTEDEUME

SAN SADURNIÑO

367.116,82 EUROS

385.103,30 EUROS

Pontedeume dedicará algo
máis de 95.000 euros a investimentos. Un deles será a
mellora do camiño de Pilleiro, na parroquia de Boebre,
e outros viales aledaños, que
suporán un orzamento total
de 42.115,13 euros. O outro
proxecto será a construcción
dunha cantina do paseo fluvial de Pontedume. Unha

En San Sadurniño investiranse preto de 170.000 dos
máis de 385.000 en novas
infraestruturas e servizos para os veciños. Todas elas a
custe cero para o Concello,
xa que se financiarán íntegramente cos fondos procentes do Plan Único 2020. A
pavimentación nos lugares
de Calvelas, O Albeiro e

MUGARDOS

272.363,76 EUROS
En Mugardos os fondos destinados aos investimentos
procedentes do Plan Único
da Deputación investiranse
en dous proxectos que sumarán un total de 158.000 euros. Un deles, que se financiará con 80.000 euros do
POS+2020 será para o acondicionamento de varios viais
e camiños do municipio. O
outro proxecto servirá para
renovar o aparcamento e
mellorar os accesos do colexio CPR Loyola, que terá
un prezo de licitación de
máis de 69.500 euros.
NARÓN

1.123.904,82 EUROS
O municipio de Narón, que
será o que reciba a maior

O paseo fluvial de Pontedeume acollerá unha cantina que se construirá con fondos do POS+2020.

Agra de Abaixo suporá un
investimento de 44.000 euros. Tamén se pavimentará o
camiño ao abeiro das achegas provinciais o camiño que
vai do Eirexado a Lourido,
con algo máis de 57.600 euros. Por último, dotarase de
nova iluminación na rúa
Marques de Figueroa e na
zona de Outeiro.
AS SOMOZAS

449.643,59 EUROS
Nas Somozas destinaranse as
axudas para investimentos
para a rehabilitación do local
social Casa Aurora, que ten
un orzamento de 135.842
euros e para o subministro de
novos contenedores de lixo
para as diferentes parroquias
do municipio, para o cal se
investirán case 36.000 euros.
VALDOVIÑO

566.974,12 EUROS
O goberno local de Valdoviño
aprobou xa tres proxectos que
se financiarán íntegramente
con fondos do Plan Único da
Deputación da Coruña. Trátase da obra de reforma nos
vestiarios do campo de fútbol
municipal de Mourente, que
está orzamentada en case
130.000 euros, do proxecto
integral de mellora do saneamento na parroquia de Lago,
con máis de 66.400 euros de
investimento, e das melloras
nos locais de usos múltiples de
Montefaro e Vilaboa, que se
licitarán por 51.900 euros.
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Ferrol someterá ao pleno un reparto
“máis xusto” dos custes de saneamento
O ALCALDE EXPLICOU
QUE O CONCELLO
ENCARGOU INFORMES
EXTERNOS QUE
APUNTAN A QUE
A FERROL SÓ LLE
CORRESPONDERÍA
ABOAR EN TORNO A UN
60 % E NON O 70 % QUE
SE LLE RECLAMA
O goberno local de Ferrol vai
someter ao pleno proximamente a aprobación dun novo
reparto de custes de explotación dos interceptores xerais
da marxe dereita da ría de Ferrol, unha infraestrutura de
saneamento que xestiona
Aguas de las Cuencas de España (Acuaes).
O alcalde Ángel Mato considera que o reparto de custes
que se lle están imputando a
cada concello non responde á
realidade. Esa estimación, pola que se lle xiran a Ferrol un
70% dos gastos e a Narón un
30%, “establecérase para o
custe de construción dos colectores, e non para o mantemento e a operación dos mesmos”,
lembrou. O reparto ten que
basearse, dixo, “no caudal que
aporta cada un”, e por tanto,
“Acuaes debe dispoñer de caudalímetros para ter o dato
obxectivo”.
O Concello de Narón tamén
está de acordo no uso de caudalímetros, pero volven a existir discrepancias respecto á

suporía unha gran minoración
de custes”, explicou Mato.
En medio destes desencontros administrativos, o pasado
20 de outubro o pleno de Ferrol aprobou unha nova liquidación dos custes de saneamento a Narón e rexeitou -cos
votos de PSOE e PP- o requerimento do municipio naronés
respecto das liquidacións viradas polo servizo de saneamento, entre abril do ano 2017 e
xuño de 2018.
Pola súa banda, a alcalde de
Narón, Marián Ferreiro inci-

diu en que “a día de hoxe non
chegou ao Concello de Narón
ningunha comunicación de
liquidación, polo que descoñecemos que se vai liquidar, cando e cal é o importe”.
Asímesmo, respecto eses
139.725 euros pendentes de
que Narón pague a Ferrol, recordou que se continúa á espera de que se xustifiquen os
conceptos incluídos na
mesma, tal e como se requeriu
hai varios meses, para proceder ao pago, subliñando que
“en ningún momento dende
o Concello de Narón nos negamos a pagar”.
De feito, os edís da corporación naronesa aprobaron un
expediente de modificación
de créditos no que se contempla unha partida de 886.987
euros para abonar a Ferrol o
importe dos gastos derivados
da explotación do servizo de
depuración de augas residuais
correspondente ao período de
xuño de 2018 a decembro de
2019.
Tanto a alcaldesa da cidade,
Marián Fer reiro, como o
voceiro de TEGA recalcaron
que o Concello carece a día de
hoxe da liquidación aprobada
polo consistorio ferrolán no
pleno e, aseguraron “enterámonos polos medios de comunicación do importe e de que
se nos ía facturar na vindeira
liquidación o IVE”. Ferreiro
recalcou ademais na súa intervención que “as regras de xogo non se poden cambiar unilateralmente”, tal e como manifestou en anteriores ocasións.

tanza da plataforma SOS Sanidade Pública, na que se abstivo
o PP. O Concello de Narón
instará á Xunta de Galicia a
solucionar o problema das co-

las na Praza de Galicia para
acceder ao centro de saúde,
que trasladou a propia alcaldesa, Marián Ferreiro, a responsables da Área Sanitaria.

Obras de saneamento na contorna da Malata.

instalación dos mesmos. A alcaldesa de Narón instou ao
Concello de Ferrol a que sexa
a propia empresa Acuaes a que
instale estes dispositivos “por
tratarse dunha parte “imparcial en todo este proceso”. Pero o goberno de Mato insiste
en que quere que sexa o propio Concello de Ferrol o que
instale os caudalímetros no
seu termo municipal e que
despois sexa Acuaes a que os
supervise para a súa homologación.
Ante a falta de acordo, o go-

berno local de Ferrol encargou
un estudo externo sobre os
custos que lle corresponderían
ao Concello. Desta análise técnica, aínda que non está concluída, xa se poden extraer
unhas primeiras conclusións
ás que apuntan os datos dispoñibles. Entre elas, que a proporción das cargas económicas
que representan para Ferrol o
mantemento e a explotación
da rede de colectores interceptores debería reducirse arredor de dez puntos, para situarse en torno ao 60 %, “o que

Servizos

Narón aproba o novo contrato de
recollida de lixo por 30 millóns
O bipartito naronés –TEGA e
PSOE- aprobou no último pleno a proposta de adxudicación
á empresa Acciona Servicios
Urbanos SRL do contrato do
servizo de recollida de Residuos Sólidos Urbáns e Limpeza Viaria do termo municipal
por un importe de 30.805.945
euros para os vindeiros dez
anos.
O contrato contempla importantes melloras con respecto ao actualmente en vigor na
cidade, tal e como recordou o

voceiro de TEGA, Román Romero. Ademais, tamén incorpora a limpeza viaria dos tres
polígonos industriais da cidade: A Gándara, As Lagoas e Río
do Pozo, unha actuación que xa
viña realizando o Concello pero que non se contemplaba no
contrato coa adxudicataria.
Asímesmo, incrementaranse
as campañas de concienciación
cidadá para continuar fomentando a reciclaxe de residuos;
instalarase o sistema de carga
lateral na recollida do lixo,

ofrecendo máis garantías ao
persoal do servizo; renovaranse contenedores por outros de
maior capacidade; crearanse
puntos limpos de proximidade
xunto á Biblioteca, e nos barrios da Gándara, A Solaina,
Piñeiros e Xuvia e incrementarase o número de tractores que
traballarán nos desbroces da
zona rural.
Neste pleno aprobouse tamén moción presentada por
Terra Galega, PSOE e BNG
apoiando os acordos da xun-
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Cedeira adxudica 76.750
euros en axudas “anticovid”
a 112 negocios locais

Servizos

Unha das actuais farolas fronte ao concello que será substituídas.

O alcalde de Cedeira, Pablo Moreda, anunciou unha segunda convocatoria de axudas.

O 90 POR CENTO DAS
SOLICITUDES QUE SE
PRESENTARON A ESTE
PROGRAMA MUNICIPAL
RESULTARON
APROBADAS
O Concello de Cedeira acaba
de publicar a relación de empresas e autónomos aos que se
lles concedeu unha das axudas
dirixidas a paliar as dificultades xeradas pola crise económica. A convocatoria que o
goberno local lanzou en marzo
resólvese con 76.750 euros repartidos entre 112 negocios do
municipio, o 90% dos que presentaron a súa solicitude. Segundo informou o concelleiro
de Facenda e Servizos Económicos, Manuel Martínez López, a acollida foi moi boa,

especialmente entre o sector
hostaleiro, e en breve sairán as
bases dunha nova convocatoria
de subvencións dotada con
137.000 euros.
A convocatoria de marzo
partía dun orzamento de
150.000 euros e recibiu un total de 124 solicitudes, das que
unha ducia foron desestimadas
por non cumprir as condicións. A maior parte das axudas adxudicadas son de 650
euros, a cantidade prevista
para os autónomos, mentres
que as empresas obteñen 850
ou 1.000 euros, segundo teñan
menos ou máis de cinco persoas empregadas. O listado
pode consultarse na web do
Concello.
Estas axudas contribúen a
apuntalar empregos na vila,
“porque comprometen a conservar, polo menos durante
tres meses máis, o 50% do ca-

dro de persoal que había antes
da pandemia”, explicou Manuel Martínez, que asegurou
que o pago se vai axilizar ao
máximo para que estea canto
antes nas mans dos seus destinatarios.
Desde o goberno local informan, por outra banda, de que
se realizaron as xestións para
inscribir a Cedeira no programa PEL-Reactiva da Deputación da Coruña, dirixido aos
municipios da provincia con
menos de 50.000 habitantes.
A nova convocatoria, para a
que se están a ultimar os trámites administrativos, significará poñer a disposición dos
negocios locais un fondo de
137.000 euros, financiado na
súa meirande parte pola Deputación, que se repartirán
entre autónomos e empresas
en axudas que irán dos 1.500
aos 3.000 euros.

Medio ambiente

Ortigueira porá en marcha un
proxecto de compostaxe caseira
O Concello de Ortigueira porá
en marcha un novo proxecto
para que os veciños e veciñas
da localidade interesados poidan participar no proxecto de
compostaxe caseiro que se poñerá en marcha na vila co
obxectivo de reducir e reutilizar os refugallos domésticos,
dándolles un valor engadido

como abono orgánico.
A través dunha subvención
do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, a institución municipal levará a cabo
actuacións de prevención, recollida separada e valorización
dos biorresiduos a través un
proceso de compostaxe “in situ”, é dicir, nas propias viven-

das, sempre e cando dispoñan
dun terreo axeitado.
Entre este ano e o que vén
entregaranse ás persoas que se
impliquen no proxecto un total
de 150 composteiros, 100 caldeiros, 85 aireadores e 150 termómetros para que poidan
desenvolver o proceso de compostaxe.

Cariño investirá máis
de 800.000 euros en
renovar alumeado
público con LED
O último pleno municipal de
Cariño aprobou por unanimidade o proceso de licitación
do contrato para renovar a
tecnoloxía LED toda a iluminación pública do municipio.
A actuación, que entrará a licitación a próxima semana e
que conta cun orzamento de
802.821 euros, supón un ambicioso proxecto de mellora
da iluminación pública no
municipio.
O concello será o primeiro
en transformar toda a iluminación pública a tecnoloxía
LED a través dun contrato exclusivamente público sen a
intermediación de entidades
privadas. A través deste
proxecto cambiaranse a LED
1.546 luminarias e 23 cadros
de mando. Para fi
O aforro económico será
cuantioso, xa que dos aproximadamente 100.000 euros
que se gastan agora anual-

mente na iluminación pública
estímase que se aforrarán
65.000 euros, pasando así a
gastar un total de 35.000 euros ao ano. En canto ao consumo reducirase preto dun 50%
o e ademais gañarase en visibilidade debido á maior potencia lumínica das lámpadas
tipo LED.
O alcalde, José Miguel Alonso Pumar, destacou as vantaxes
desta actuación xa que “o aforro que conleva permitirá
amortizar en 3 anos o achegado polas arcas municipais. A
partir de aí, cada exercicio haberá un aforro importante con
respecto á situación actual que
permitirá investir ese diñeiro
en máis servizos para os veciños”.
Ademais, quixo resaltar que
“isto é un claro exemplo de que
fóra das grandes urbes pódese
cumprir cos compromisos da
Unión Europea co planeta”.
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Infraestruturas

Neda estima en 2 millóns de euros
os investimentos necesarios para
eliminar os verquidos á ría
O Concello de Neda demanda
urxentemente a colaboración
económica da Xunta de Galicia
para executar os investimentos
millonarios necesarios en materia de saneamento para poñer
fin aos verquidos á ría de Ferrol.
Uns investimentos que superan os dous millóns de euros
segundo as estimacións da Administración local. Así o puxo
de manifesto o alcalde de Neda,
Angel Alvariño, quen denunciou publicamente a problemática que está a sufrir o municipio nesta materia, máxime despois das últimas declaracións
realizadas por representantes
da Xunta de Galicia, que daban
por concluído o proceso de saneamento coas últimas actuacións en curso.
Alvariño quixo levantar a
man e poñer o foco sobre a realidade de Neda, o único concello da ría que, “inexplicablemente, quedou fóra do saneamento proxectado pola Xunta
e dos proxectos de construción
dos colectores” para a marxe
norte e sur da ría. A partir de
aí, o Concello foi asumindo diferentes intervencións nesta

Ángel Alvariño compareceu xunto a dúas edís do equipo de goberno para dar conta da situación.

materia. A última, por importe
de 120.000 euros e coa axuda
da Deputación, o que permitiu
a recollida de pluviais e fecais
dende a zona do pazo da Merced, estación de ferrocarril e
curva do Regueiro cara a estación depuradora.

En paralelo, o Concello foi
redactando diversos proxectos. O último, tan só á espera
das autorizacións pertinentes:
o saneamento na zona comprendida entre o río Basteiro
e a depuradora. Un proxecto
valorado en 550.000 euros

moi necesario para poñer fin
ás filtracións detectadas nos
análises na estación depuradora. Ligado a este, o Concello
prevé sacar a contratación a
redacción do proxecto para
conectar Xuvia co río Basteiro
e, deste xeito, poñer fin ao ci-

clo do saneamento no municipio, dando unha solución
prácticamente definitiva aos
verquidos á ría. Tan só pendente de pequenas actuacións
no o río Belelle.
Nesta liña, o alcalde mostrou a súa preocupación pola
falta de resposta por parte de
Augas de Galicia, fundamental
para acometer as intervencións. Asegurou que Neda
“non pode ser o único concello da ría en afrontar este problema en solitario”, e apuntou
que nun principio o anterior
director do ente comprometérase a colaborar na financiación dos proxectos a través dos
fondos resultantes das baixas
nas obras da Malata, pero co
cambio de responsable a promesa quedou niso.
Para Alvariño resulta inexplicable que dende hai 3 anos
Augas de Galicia agrave a situación con continuas multas
ao Concello de Neda por verquidos á ría cando está actuando no marco das súas posibilidades financieiras.
Unhas multas cada vez máis
recurrentes e que o Concello
alega como resposta. Unha
situación que se complica aínda máis para o alcalde cando
a coñecida como Lei Montoro
impide a concellos como Neda, con débeda cero e superávit, destinar o remanente de
tesourería -de 750.000 eurosa estas actuacións. Para o alcalde, a única saída é a cofinanciación, tal e como se fixo cos
colectores norte e sur da ría.

Autónomos e microempresas
CUANTÍAS:
-Autónomos sen traballadores a cargo: 1.500
euros
-Autónomos con traballadores a cargo e
microempresas:
-1 traballador: 2.000 euros
-Entre 2 e 5 traballadores: 2.500 euros
-Entre 6 e 9 traballadores: 3.000 euros

Bases da convocatoria BOP 6/11/2020 e web municipal
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Valdoviño investirá
66.000 euros no
saneamento de Lago

Xosé Regueira e Alberto González durante a visita ás obras.

O campo de fútbol e o
aparcadoiro de Meirás, a
piques de rematarse
O vicepresidente da Deputación da Coruña e deputado de
Turismo e Plans, Xosé Regueira, pudio comprobar o avance
das obras que a entidade provincial financia na parroquia
de Meirás, no concello de Valdoviño e que van supoñer unha mellora na accesibilidade ás
praias de Punta Frouxeira e na
protección do espazo natural,
así como a creación dun novo
equipamento deportivo.
Na visita reuniuse co alcalde
de Valdoviño, Alberto González Fernández, e distintos
membros do seu goberno.
O proxecto urbanístico e de
construción do novo equipamento deportivo que agora
chega ao seu fin conta cun orzamento cercano aos 320.000
euros dos que un 80% proveñen de fondos da Deputación
da Coruña e supón unha remodelación de especial relevancia para a contorna da parroquia de Meirás.
Para a súa finalización, como puido comprobar o vicepresidente da Deputación da
Coruña e responsábel de Plans
e Turismo, Xosé Regueira, na
súa visita ás obras, só resta a
cuberta do novo campo deportivo con herba artificial, o que
se fará en canto as condicións
meteorolóxicas o permitan.
“A actuación responde a unha demanda da veciñanza, tanto da asociación veciñal como
do club de fútbol, e tamén do
propio Concello porque era
unha urxencia para preservar
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O Concello de Valdoviño licitou o pasado mes de outubro a contratación as obras
de mellora da rede de saneamento na parroquia de
Lago, con actuacións nas
estacións de bombeo de augas residuais dos lugares de
Freires e Mosende, e un tramo da rede de conexión en
Mourente.
Así mesmo, a intervención prevista en Mosende
permitirá ampliar o servizo
ás vivendas da parroquia de
Sequeiro. Nas obras o Concello investirá máis de
66.000 euros con cargo ao
Plan de Obras e Servizos+
2020 da Deputación provincial da Coruña.
Ao longo das últimas décadas foron executándose
redes de saneamento nos
lugares de Freires e Mosende que permitisen a recollida e posterior tratamento
das augas residuais xeradas
nestes lugares. Debido a
condicionantes como a topografía do territorio e a
situación da EDAR, estas
redes levan asociadas pozos
de bombeo para a recollida
e impulsión das augas ata a
estación. Así, tanto en Frei-

res como en Mosende, as
súas redes confórmanse de
tal xeito que os caudais
transcorren por gravidade
ata chegar ao punto de menor cota onde se ubican os
bombeos de augas residuais
denominados EBAR Freires
e EBAR Mosende.
Nesta liña, téñense detectado problemas no estado
xeral das instalacións, que
derivan na inoperatividade
do sistema e a consecuente
produción de verquidos, o
que esixe dunha actuación
urxente que garantice o correcto funcionamento da
instalación. A intervención
de Mosende permitirá tamén estender o servizo de
saneamento ás vivendas sitas na parroquia de Sequeiro.
Ademais, na mesma parroquia de Lago, no lugar
de Pazos (Mourente), dado
o crecemento poboacional,
plantéase a primeira fase do
saneamento, coa conexión á
rede xeral. Deste xeito, a intervención contempla actuacións nas estacións de bombeo, nas que se procederá á
substitución dos equipos
actuais.

Servizos

Neda sacará un novo
contrato de recollida
de lixo tras 21 anos

unha zona de grande valor turístico e natural, cunha paisaxe
impresionante que forma parte do proxecto do Xeoparque
de Ortegal e que é un recurso
de grande interese que cada
vez recibe máis visitantes”, sinalou Regueira.
Con esta remodelación da
zona conséguese, segundo o
vicepresidente da Deputación
a Coruña, “reordenar o tráfico
que, en especial no tempo de
verán, visita as praias da parroquia e tamén dotar á veciñanza
dun novo equipamento que
permitirá un maior uso e a posibilidade de desenvolver prác-

ticas deportivas sen ter que
trasladarse a outras localidades”.
Para o alcalde socialista de
Valdoviño, Alberto González
Fernández, a obra supón “un
antes e un despois para a parroquia de Meirás e todo o
concello coa posibilidade de
dispor dun espazo deportivo e
tamén a oportunidade dun
aparcamento disuasorio para
todo o espazo protexido co cal
xera moitas potencialidades
desde o punto de vista turístico
e de coñecemento para este
lugar de grande interese natural e paisaxístico”.

Este pasado mes de outrubro,
o alcalde de Neda, o socialista Ángel Alvariño, anunciou
a inminente licitación do servizo de recollida de residuos
sólidos urbanos no muncipio.
O rexedor lembrou que este servizo está fóra de contrato dende 1999, hai máis de
21 anos. “Unha situación que
debe mudar de inmediato”,
dixo Alvariño.
O alcalde de Neda tamén
lembrou que en 2015 tentouse inicialmente a remunicipalización, pero as dúbidas xurídicas lastraron o proceso. A
partir de aí, e coa previsión
do fin de contrato en Narón
en 2017, traballouse xunto a
este concello e o de Ferrol,
tamén sen contrato, para
mancomunar o servizo.

Porén, non saíu adiante e
Neda apura agora a licitación. Na actualidade, a empresa que presta o servizo tan
só aporta o persoal, sendo
propiedade do concello a flota de vehículos, cunha antigûidade moi elevada que deriva nun gasto cercano aos
70.000 euros anuais en materia de reparacións.
Asímesmo, co novo contrato buscarase poñer remedio a
outro problema grave en Neda como é a proliferación de
verquidos incontrolados, especialmente nas zonas rurais.
Problema que se estende a
toda a comarca e que en Neda supuxo en 2019 un gasto
de 90.000 euros a maiores do
custe das recollidas programadas.
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Sueceso

Detido por estafar
máis de 13.000 euros
á súa ex empresa

Foto dos paquetes coa heroína incautados ao home.

A Policía detén a un home
que entraba en Ferrol con
máis de 4 quilos de heroína

A Garda Civil do posto de Fene detivo a unha persoa como presunto autor dun delito
de estafa. Os feitos ocorreron
por mor da denuncia interposta polo xerente dunha
empresa, comunicando que
alguén descoñecido estaba a
facer un uso fraudulento
dunha tarxeta de combustible asociada a un camión da
súa frota.
A Garda Civil investigou os
feitos para constatar a veracidade dos mesmos e no seu
caso esclarecer os posibles
delitos e identificar o autor
ou autores dos mesmos. No
transcurso da investigación
os axentes comprobaron a
existencia dos cargos na tarxeta que proviñan da realización de repostaxes en varias
estacións de servizo das localidades de Miño e Neda, por

un importe total de 13.000
euros e do pago de peaxes de
autoestradas por valor de 534
euros, alcanzando a contía
total de 13.534 euros.
A Garda Civil realizou unha análise pormenorizada da
información solicitada durante a investigación, logrando a identificación plena do
autor do delito, resultando
ser un antigo traballador da
empresa, o cal aproveitou a
súa relación laboral para subtraer a tarxeta, comunicando
á empresa o seu suposto extravío.
A Benemérita procedeu á
detención desta persoa, como presunto autor dun delito
continuado de estafa, poñéndoo, xunto coas actuacións
realizadas, ao dispor do Xulgado de Instrución de garda
de Ferrol.

A DROGA INCAUTADA SERVIRÍA PARA ELABORAR TRINTA E CINCO MIL DOSES
Axentes adscritos á Comisaría
do Corpo Nacional de Policía
de Ferrol-Narón, procederon á
detención dun individuo, home, natural da Illa de Arousa,
por tráfico de estupefacientes.
Según explicou o propio
CNP, froito dun dos dispositivos conxuntos, establecidos
por parte da Brigada Local de
Seguridade Cidadá e de Policía
Xudicial de prevención da delincuencia, detectaron a presenza dunha furgoneta entrando na zona de Ferrol, a cal foi
interceptada.

Durante a entrevista co conductor, os policías observaron
que na parte traseira da mesma
había cordas e outros útiles,
motivo polo cal os axentes realizaron unha inspección profunda do vehículo no lugar de
intercepción, localizando, tras
uns minutos, uns paquetes de
cor amarela de cuxa existencia
e contido non sabía dar conta
o individuo.
Ante a evidencia para os
axentes por todas as circunstancias xa descritas que estes
paquetes contiñan substancias

estupefacientes, proceron á detención do individuo, que foi
trasladado a dependencias policiais.
Tralos análises, concluíuse
que coa droga incautada confeccionaríanse un total dunhas
trinta e cinco mil doses, cun
valor aproximado de máis de
catrocentos mil euros.
Tras realizar as dilixencias
oportunas, o detido foi posto
ao dispor do Xulgado de Instrución de Garda dos de Ferrol
que decretou o ingreso en prisión provisional do detido.

Sueceso

Gardacostas requisa preto de 200
quilos de marisco na ría de Ferrol
Axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia, dependente
da Consellería do Mar, requisaron en controis realizados
polas zonas de pantaláns de
Ferrol, A Graña e Mugardos
preto de 200 quilos de distintas
especies de marisco e 19 útiles
debido a que todo estaba sen
identificar.
En concreto comisaron 70
quilos de ostra, outros 70 de
mexillón, 20 quilos de voandei-

ra, 15 de pateiro, cinco quilos
de berberecho rabioso, outros
cinco de nécora, catro quilos de
ameixa babosa e tamén catro
de carneiro.
Ademais os 19 útiles incautados son 10 sacos, sete viveiros
e dous capachos que contiñan
toda a mercadoría fondeada
nas zonas de pantaláns. As especies comisadas estaban vivas,
polo que os axentes procederon a devolvelas ao mar.

Ante casos coma este, a Consellería do Mar lembra á cidadanía que o consumo de produtos do mar extraídos e comercializados de xeito irregular pode supor un risco para a
saúde ao non ter pasado ningún tipo de control sanitario
que o avale.
Por iso, pide aos consumidores que non merquen produto
fóra das canles legais de comercialización.

Suceso

Devolve un sobre con
máis de 2.000 euros
que atopou na rúa
A Policía Local de Cedeira
quixo agradecer publicamente o comportamento exemplar e solidario dun veciño da
localidade que devolveu un
sobre con máis de dous mil
euros ao seu lexitimo propietario.
Un veciño da localidade
denunciou estes días en dependencias policiais extraviar un sobre cunha gran cantidade de diñeiro proveniente da venda dun monte.
O sobre unicamente levaba

anotada a cantidade exacta
que contiña escrita no exterior do mesmo. Sen nome
nin outros datos. Ao día seguinte de extravialo, outro
veciño da localidade púxose
en contacto coa Policía Local
para informar dun achado
dun sobre con diñeiro no seu
interior.
Os axentes puxeron en
contacto a ambas as persoas
e produciuse a devolución
desta importante cantidade
de diñeiro.
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Cedeira investirá 450.000 euros na
rehabilitación do Pazo de Moscoso
A Xunta de Goberno adxudicou á empresa Obras Gallaecia
o proxecto de execución da
rehabilitación do Pazo de Moscoso. Cun importe de 450.746
euros, a súa foi a oferta mellor
valorada entre as cinco que se
presentaron ao proceso e supón unha baixa dun 9% respecto ao prezo de licitación, de
496.462,04 euros. O alcalde,
Pablo Moreda, destacou a importancia da actuación pola
súa contía e porque “vai significar sumar espazos para o traballo administrativo municipal
e, en definitiva, permitirá
prestar un mellor servizo á cidadanía”.
Os traballos contratados teñen un prazo de execución
dun ano e consisten na restauración das fachadas e do interior do inmoble, garantindo as
axeitadas condicións de accesibilidade. En total, a planta
baixa, primeiro e segundo andar e o faiado, suman 530 metros cadrados útiles. No baixo,
cuns 160 metros cadrados de
superficie, irán as oficinas de
Servizos Sociais, que actualmente están no Auditorio Municipal e liberarán alí espazos
para as asociacións. Tamén se
trasladarán aos novos espazos
na Casa Avelino as oficinas da
Policía Local e de Intervención. Entre o primeiro e o segundo piso haberá oito despachos, mentres que o faiado

O edifcio albergará novas dependencias municipais.

será aproveitado para almacenaxe e sala de instalacións.
A situación do edificio, a
poucos metros do consistorio,
é unha vantaxe cara á veciñanza e tamén para o traballo do
persoal municipal. O alcaldedestacou tamén que a actuación contribuirá á recuperación da arquitectura do casco
vello, sacando ao edificio da

súa situación de abandono.
“Este proxecto vai ser un avance na posta en valor do
conxunto histórico da vila e na
recuperación da súa grandeza”, destacou.
Nesta liña, o proxecto contempla a colocación dun panel,
á entrada do pazo, no que se
ofrecerá información sobre a
historia do inmoble, cuxa cons-

trución primixenia data do século XV. Para o coñecemento
da historia da casa, sinalou o
alcalde, o Concello contou coa
colaboración do cronista oficial
de Cedeira, Rafael Usero
A obra inclúe a actuación no
terreo anexo ao inmoble para
convertilo nunha zona verde
de uso público, con acceso desde a rúa Ferrol.

Obras viais

Renovados os
camiños de Penela
e Mourente en
Valdoviño
O Concello de Valdoviño
rematou a primeira fase
das obras de acondicionamento dos camiños de
Mourente e Penela. Uns
traballos que se financian
con cargo ao Plan Marco de
Mellora de Camiños Municipais de acceso a parcelas
agrícolas 2020-2021 de
Agader. A intervención sum a u n o rz a m e n t o d e
46.155,92 euros en dúas
anualidades. Agader cubre
o 80% do investimento e o
Concello de Valdoviño o
20% restante.
A primeira fase da intervención permitiu conectar
a zona de Mourente co vial
municipal que une Aviño e
a AC-116; facilitar o acceso
ao campo de fútbol municipal e á estrada do Trece e
mellorar a accesibilidade ás
explotacións agrícolas e
gandeiras desta área.
Nesta primeira fase actuouse sobre o primeiro,
que parte das vivendas de
Mourente, toma dirección
ao campo de fútbol e continúa a man dereita. Así, os
traballos contemplaron o
seu acondicionamento, ampliación do ancho de calzada e tarefas de sinalización.
A actuación completarase
con esa segunda fase na que
se actuará sobre os 3 tramos
restantes, cubrindo así uns
2.000 metros de vial.
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Escapadas
A destacar

Como funcionaba
o Monumento con
Forno?
O proceso desta sauna
prehistórica comezaba
nunha antecámara, unha
zona de adaptación con
temperatura templada.
A continuación, accedíase
á cámara onde se tomaban
os baños de vapor. Grazas
a unha “piscina” ubicada
na cámara producíase a
calor: botábanse os cantos
quentes dende un forno
comunicado coa piscina.
Toda esta estrutura é
recoñecible actualmente
grazas ás excavacións
arqueolóxicas efectuadas.
Vista aérea da Punta Sarridal.

WWW.CASTROSARRIDAL.ES

Punta Sarridal: historia e
natureza en Cedeira
RODEADOS POR
CANTÍS, O CASTRO
SARRIDAL E O CASTELO
DA CONCEPCIÓN
TRASLÁDANNOS A
OUTRA ÉPOCA NUN
SAÍNTE ROCHOSO A
ESCASOS KILÓMETROS
DO CASCO URBANO DE
CEDEIRA
Na boca da ría cedeirense, a
Punta Sarridal alberga un castro
e un castelo do século XVIII rodeados dunha paisaxe natural
inédita. Na visita a este saínte,
poderemos gozar de historia,
natureza e vistas impresionantes.
Comezando cronolóxicamente na etapa prehistórica, na
pista de acceso á Punta Sarridal
atopámonos co castro homónimo. O Castro Sarridal ocupa
gran parte deste enclave xeográfico e os investigadores sitúano na segunda fase da cultura castrexa (entre os século V-II
a.C ata os séculos I-II d.C.).
As primeiras intervencións
arqueolóxicas no Castro comezaron no verán de 2017 e, tras
catro campañas, deron como resultado a consolidación e restauración do “Monumento con Forno”. Só existen 5 construcións
como esta en Galicia, cuxa utili-

Algúns datos útiles
para a visita
O Castro de Sarridal e
mais a súa contorna natural
son accesibles en calquera
momento. Porén, para
visitar o interior do Castelo
da Concepción é preciso
unha entrada gratuita
dispoñible na oficina de
turismo de Cedeira.
Para acceder, o mais
recomendable é chegar
ata o porto de Cedeira en
coche ou a pé e chegaremos
ao Castelo da Concepción.
Dende alí, poderemos
camiñar ata o Castro e a
Punta de Sarridal.
Toda a paraxe natural
da Punta Sarridal está
incluída na Zona de Especial
Protección (ZEC) da Rede
Natura 2000, o que nos
confirma a importancia
da súa biodiversidade.
Ademais, recórdanos a
importancia de coidar o
entorno natural, evitando
deixar residuos e
respetando a fauna e flora
autóctonos.

Detalle do “Monumento con Forno” no Castro de Sarridal.

As primeiras excavacións
no Castro de Sarridal datan
do ano 2017 e descubriuse
un “Monumento con Forno”,
do que só existen 5 en
Galicia
dade eran os baños de vapor,
cumprindo unha función sociolúdica nas saunas castrexas.
Tras esta viaxe á prehistoria, a Punta Sarridal ofrécenos
algunhas das mellores vistas

da ría de Cedeira. Continuando polo sendeiro no que se
atopa o castro, chegaremos ao
Faro da Punta Sarridal.
Este faro-baliza enclávase
nun rochoso cantil ao que se
accede por unha pequena escaleira e se sitúa a 30 metros
de altitude respecto do nivel
do mar.
De volta á zona do Castro,
atoparemos unha pista de
baixada ata o Castelo da Con-

WWW.CASTROSARRIDAL.ES

cepción e nos trasladaremos
ata o século XVIII, época da
súa construción.
Foron os propios veciños de
Cedeira quen demandaron a
súa edificación tras o ataque
da vila por parte dos ingleses
na Guerra de Sucesión austriaca. Logo da súa restauración
na década dos 90, o Castelo é
accesible ao público e pódense
visitar algunhas das súas estancias.

O Castro do Sarridal xa vai
pola súa sétima campaña
arqueolóxica, que finalizou o
pasado mes de outubro.

Tamén na punta
Sarridal...
A cala das Sonreiras ou
as antigas cetáreas visibles
dende as escaleiras que
levan ó castelo son dúas
ideas para completar a visita.
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Carlos de Castro, profesor e historiador

Cando o Estado era unha madrastra
A PROPIA VILA
DE PONTEDEUME
ALBERGOU UNHA DAS
CHAMADAS CÁTEDRAS
DE LATINIDADE,
INSTAURADA POLO
REXEDOR XOÁN
BELTRÁN DE ANIDO
PARA OS MOZOS

H

oxe vangloriámonos de
educación e sanidade pública gratuíta, que vemos
como un dos grandes logros da
sociedade do benestar. Devanditos logros, na Europa occidental, foron alcanzados, como
alternativa ao rabioso capitalismo norteamericano ou ao comunismo soviético, non sen
moitas resistencias. Aínda a finais do XIX os niveis de analfabetismo eran moi altos e a sanidade universal, na maior parte
do século XX, unha quimera.
Os ilustrados do XVIII plantaron as primeiras sementes,
pero a idea de que os gobernantes debían de estar ao servizo do
pobo, revolucións por medio,
tardaría en florecer. Mentres
tanto, os concellos liquidaron
como puideron os problemas
sanitarios, deixaron o ensino en
mans das institucións eclesiásticas ou de obras pías (algo así
como as ONG actuais) e sacaron
as castañas do lume ao Estado
en cuestións como o recrutamento, a recadación de impostos ou a xustiza, que exerceron
a través dos seus alcaldes.
O caso da educación en
Pontedeume

No silo XVII certamente había
mestres en Pontedeume, pero o
ensino era tan precaria que non
podemos falar de escolas permanentes. En 1629, por exemplo, o concello recoñecía que a
vila levaba anos sen mestre, circunstancia que tentou paliar o
cura Roda doando unha casa
para escola e vivenda do mestre.
Cando a casa necesitou de reparacións, o concello recorre ao
arriendo dunha adega a Rosa de
Ribeira, arriendo que nunca
chegou a cobrar; ante o cal a casa veu abaixo. Este é un dos moitos episodios dun ensino que o
Estado non aposta por regular e
xeneralizar ata a Lei Moyano de
1857. A educación corría a cargo, en efecto, do diñeiro circunstancial que o concello puidese
allegar, de vontades particulares
ou de obras pías que normalmente vinculaban terras e bens
para o sostemento duns mestres
que, para o caso das primeiras
letras, non recibiran ningún tipo
de formación especial.

Este edificio do centro da vila albergou a Cátedra de Latinidade.

En Pontedeume temos dous
exemplos de fundacións deste
tipo: a de Juan Beltrán de Anido e a do bispo Bartolomeu
Rajoy e Losada
Beltrán de Anido foi un rexedor de Pontedeume que en
1580 deixa no seu testamento
a súa casa para que nela un preceptor presbítero ensinase gramática. Devandito preceptor
debía dicir unha misa diaria na
capela de Sta. Catalina da
igrexa de Santiago de Ponte-

deume e manter a catro mozos
pobres. A fundación é dotada
cos seus bens mobles e raíces á
morte da súa muller, deixando
por cumpridores a dous dos
seus curmáns e, á morte destes,
ao rexemento e xustiza de Pontedeume. Esta fundación, coñecida como Cátedra de Latinidade ou de maiores, é ampliada en 1707 por Francisco Pérez,
por entón preceptor, cunha
cátedra de mínimos. A Cátedra
sufriu o incendio de 1607, foi

restaurada polo concello en
1821 e desapareceu en 1851
varrida polos ventos da desamortización. O edificio, hoxe
un dos máis antigos de Pontedeume, pasa a converterse sucesivamente en escola de nenas, cuartel da garda civil e, tras
un período de abandono e un
importante labor de restauración, en biblioteca.
Pero as cátedras de latinidade,
ben estudadas en Galicia por José Manuel Domínguez na súa
obra “Cátedras de gramática e
educación en Galicia, séculos
XVI e XVII”, non deixaban de
ser institucións elitistas, cuxa
principal función era ensinar o
latín, idioma vital para as institucións eclesiásticas, os estudos de
medicina ou a carreira xudicial,
o que confire á fundación do arcebispo Bartolomeu Rajoy e Losada un valor excepcional. O arcebispo eumés, fillo dun boticario, posiblemente estudante da
Cátedra de Latinidade de Pontedeume, non foi insensible ao problema do ensino primario intermitente, ao azar dos minguados
fondos do concello ou das doazóns particulares. Cunha mentalidade ilustrada, concibe a idea

de garantir o ensino permanente
construíndo escolas e 10 lonxas
no porto, con cuxo arriendo, para salgar sardiña, puidésese pagar a un mestre e a unha mestra.
A obra foi encomendada a Alberto Ricoy en 1763, quen acababa
de realizar as torres da igrexa, e
a súa supervisión, ao seu sobriño,
Tomás de Moreira.
Non contaba Rajoy coa crise
da sardiña. En 1778 a dificultade
de arrendar as lonxas e a consecuente falta de diñeiro para o
pago de mestre e a mestra fai
que Moreira peche a escolas, levantando unha onda de indignación na vila como nunca se viu e
provocando as queixas do concello ante o intendente provincial, a quen se manda carta avogando pola necesidade dun ensino público que evitase a ociosidad e as malas inclinacións.
A obra pía de Rajoy superou
a conxuntura da crise da sardiña, aínda que non a desamortización. Os seus réditos para
sucesivas xeracións de mozas
de eumeses foron enormes e
xusto fose que os intentos para
lembralo, poñendo o seu nome
a un centro educativo, non se
frustraron.
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Entrevista

ANTONIO, REBECA E ADOLFO SON TRES EUMESES QUE FORMAN PARTE DUNHA DAS MÁIS IMPACTANTES EXPERIENCIAS DA ARMADA
ESPAÑOLA, DAR A VOLTA AO MUNDO NO BUQUE JUAN SEBASTIÁN ELCANO. AS VIVENZAS QUE TEÑEN ESTES TRES VECIÑOS DE
PONTEDEUME SON CASE INFINITAS, PERO ASEGURAN QUE DEIXAR Á FAMILIA ATRÁS É ALGO ESPECIALMENTE DURO

“Ves cousas e lugares que
xamás imaxinaches ver”
F

orman parte do buque
escola Juan Sebastián de
Elcano (A-71) é unha experiencia que non moita xente
pode vivir. Pero unha representación da comarca do Eume
atópase actualmente neste
bergantín-goleta que na última
semana de outubro cruzou o
esttreito de Magallanes.
O Sarxento Primeiro Antonio Fornos leva embarcado
desde que tiña 18 anos, xa fai.
Antes, estivo nun barco pesqueiro con base en Pontedeume do que di, garda un especial agarimo.
A Capitá Rebeca Correa
fixo o pasado 24 de outubro o
seu primeiro ano de embarque.
A pesar dos seus 15 anos na Armada é a primeira vez embarcada. Pola súa banda, o Cabo
Adolfo Seara leva xa máis de
dous anos a bordo de Elcano.

Rebeca: Na miña familia non
hai unha longa tradición militar. O primeiro foi o meu avó
paterno Gerardo Correa, eumés que faleceu en acto de servizo en Chile e que tamén navegou e deu a volta ao mundo
no Juan Sebastián Elcano. Pero
sí hai tradición co mar. O meu
avó materno foi o farero de Finisterre. Sempre vivín en zona
de mar, xa que o meu pai tamén é mariño. Pequena tradición que tamén comparto co
meu irmán e o meu marido.
Que é o que máis vos colleu por
sorpresa do día a día no barco
cando empezáchedes?

Rebeca: O que máis sorprende
é que nunca sabes que che depara a mar, o vento e o ánimo
da xente coa que convives tan-

Hai que estar feito dunha pasta
especial para afrontar unha experiencia como esta?

Rebeca: Non creo que haxa
que ser de ningunha pasta especial, pero sí que é verdade
que embarcarte nunha aventura como esta e deixar á túa familia durante once meses é un
gran reto. Este barco está composto por 171 homes e mulleres de gran valentía, máis se
cabe coa incerteza coa que saímos a dar a volta ao mundo
Que significa para vós formar
parte da historia de Elcano?

Antonio: Este ano conmemórase que hai 500 anos Magallanes e Elcano deron a primeira
volta ao mundo buscando outro roteiro das especias e esta
a 11° volta ao mundo deste
barco e a verdade é un pracer
honrar e dar a coñecer aquel
fito español ao longo do mundo enteiro.

Adolfo: É algo impresionante
saber que estás nun barco cuxo
nome é nada menos co do primeiro mariño que deu a volta
ao mundo e aínda por riba español, de Guetaria, no País
Vasco.

Como e cando sentistes a chamada do mar? Algún tiña tradición familiar?

Antonio: Creo que sentín a
chamada do mar desde moi
pequeno cando ía á EGB no
colexio Couceiro Freijomil que
está moi preto do mar, no peirao de Pontedeume. Porque
lembro que ao tocar a sirena
para a saída gustábame ir saltar de barca en barca. Pois tradición familiar non tiñamos
pero sempre estivemos moi
aferrados ao mar na nosa familia.

tempo en terra hai algo que
sempre che chama para volver
navegar.

Antonio, Rebeca e Adolfo, nunha recente travesía polo Atlántico sur a bordo de Elcano.

tas horas e cada día é un día
diferente. Pouca rutina temos
abordo e así debe ser para que
a monotonía non che faga
baixar a garda, xa que nos movemos nun medio que non é o
natural do ser humano.
Antonio: Ao principio unha
das cosas que che colle por sorpresa sempre é a climatoloxía.
Pasamos por lugares con temperaturas extremas, xa sexa
por moita calor no paso do
Ecuador ou por moito frío
cando pasamos polo estreito
de Magallanes, no Sur da Arxentina.
Cales son os momentos máis
difíciles de soportar?

Adolfo: Pois esas noites de
garda que estás en cuberta e
pensas en como estará a familia, se pasaría algo ou simplemente porque os botas moito
de menos.
Rebeca: No meu caso, teño
dous nenos de 12 e 9 anos, María e Nico, e ás veces sinto que
me perderei moitas cousas deles, pero son os que me anima-

ron a empezar esta aventura e
cada vez que falamos énchenme de forza, contan con orgullo no cole que a súa nai está a
dar a volta ao mundo.
O peor foi a cancelación da
súa visita en marzo a Miami a
causa do Cocivd-19; despois de
case cicno meses separada deles e a ilusión que tiñamos non
puido ser. Os demais momentos difíciles abordo, que son
poucos, bórranse cos bos que
hai, que afortunadamente son
moitos máis.
Que se aprende aquí máis aló
dos coñecementos marítimos?
A nivel de experiencia vital.

Adolfo: Pois a convivencia do
día a día coa xente, cos compañeiros. Neste barco somos unhas 170 persoas e é inevitable
compartir os días bos e tamén
os días malos.
Que é o que máis vos sorprendeu, para ben, dos destinos que
visitastes? E para mal?

Rebeca: A emoción coa que os
españois e descendentes de
emigrantes que residen nos
portos onde atracamos e que

visitan o barco e xuran a bandeira, fainos lembrar que representamos a un país marabilloso con xente extraordinaria.
Sitios incribles que visitamos.
E o peor a pobreza dalgúns
países e as súas circunstancias
socio-económicas
Adolfo: Este cruceiro é algo
distinto dos demais cruceiros
nos que estiven antes, sobre
todo este ano que por culpa da
Covid non baixaremos en moitos portos. Nas anteriores viaxes ves cidades e vas a países
onde nunca pensarías ir. No
meu caso sorpréndome ao coñecer a súa cultura, a súa gastronomía e, dado que son músico de Infantería de Marina,
tocar con xentes de diferentes
países cos que aprendo cousa
incríbles.
Cales son as vosas expectativas
a medio prazo a nivel profesional?

Antonio: Pois creo que cando
termine a viaxe e despois dun
merecido descanso seguirei navegando noutros buques porque cando estás por moito

Parécese a experiencia real ao
que uno espera antes de embarcarse?

Rebeca: Non. Ninguén pode
imaxinarse a vida a bordo sen
vivila de verdade. Por moito
que te imaxines e tentes controlar como vai ser o teu día a
día, algo che sorprende sempre. Son moitas horas onde tes
que conxugar traballo, lecer e
descanso no mesmo sitio e coa
mesma xente. É coma se estiveses a vivir unha vida paralela á que tes en realidade.
Que é o que máis botades de
menos de Pontedeume?

Adolfo: Sobre todo á familia
que é a que che apoia sempre
e, como non, aos amigos cos
que te reúnes as fins de semana e vaste de viños pola Cova
das Bruxas, comes na Ría ou
un churrasquiño no Catro Camiño. Como ves, son moitas as
cousas que botas de menos.
Antonio: Poder gozar das nosas queridas festas patronais e
romarías que tanto nos gusta a
todos os eumeses. Eu sempre
ando polo mundo adiante,
contando con moita morriña,
como nos divertimos en Pontedeume. Vivan os eumeses! E
viva Pontedeume!
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Economía

Os operarios
de Gamesa
alertan dunha
deslocalización
O comité de empresa
de Gamesa en As
Somozas mostrou as
súa preocupación pola
progresiva deslocalización
que a empresa está a facer
cara a Portugal, onde se
está a desviar parte da carga
de traballo

A DESPEDIDA DO AOR
“SUPPLY” SUPUXO QUE
VARIOS CENTROS DE
OPERARIOS QUEDARAN
SEN ACTIVIDADE

Páxina 10

O ESTALEIRO PÚBLICO
NON CONTA CON CARGA
DE TRABALLO PARA
FERROL DURANTE O
PRÓXIMO ANO
Os comités de empresa de Navantia na ria e os delegados das
auxiliares advertiron de que se
o estaleiro público non consegue carga de traballo a curto
prazo, o 2021 podería ser un
“ano en blanco” e supoñería a
inactividade de preto de 3.000
operarios das empresas auxiliares da ría. As F-110 non se esperan ata, polo menos, a segunda
metada de 2022.

Reportaxe

Celébranse
750 anos da
fundación de
Pontedeume
A vila eumesa inaugurou
na Casa da Cultura unha
exposición na que se
recollen os principais
documentos sobre a historia
da súa fundación e do
seu desenvolvemento nos
últimos sete séculos
O segundo dos AOR para australia sairá a finais de ano rumbo ao continente oceánico

Páxina 2

Medio Ambiente 10 e 11

Sucesos

Un novo proxecto
para recuperar
os banco
marisqueiros

Cedeira impulsa
unha nova
campaña contra
as verteduras

Cedeira e Valdoviño veñen
de impulsar un proxecto de
posta en valor dos bancos
marisqueiros que conta coa
colaboración da confraría
de pescadores e das
mariscadoras a pé da zona
para tarefas de limpeza

“A ría comeza aquí” é o
nome da campaña contra
as verteduras urbanas que
vén de poñer en marcha o
concello de Cedeira para
concienciar a veciños e
visitantes de non arroxar
lixo polos sumidoiros

Unha das placas informativas nun sumidoiro de Cedeira

Páxina 23

Atopados en
Cerdido os
restos do mozo
desaparecido o
pasado ano
Páxina 13
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Industria Naval

Sindicatos de Navantia advirten que 3.000
operarios poden quedar en paro en 2021
REPRESENTANTES
DOS COMITÉS DE
EMPRESA DE FENE E
FERROL ALERTARON
DO CRÍTICO HORIZONTE
POLO QUE PASAN AS
FACTORÍAS DA RÍA SE
A EMPRESA PÚBLICA
NON CONSEGUE NOVOS
CONTRATOS
Os representantes dos comités
de empresa de Navantia Ferrol
e Fene realizaron un acto reivindicativo durante as maniobras de despedida do AOR
“Supply”, para escenificar que
a marcha deste buque supón o
despedimento de centos de
traballadores das industrias auxiliares “que non recuperarán
o seu traballo ata, polo menos,
mediados de 2022”, asegurou
o representantes dos traballadores da factoría ferrolá, Javier
Galán.
Ata esa data non está previsto que se inicien os traballos de
corte de chapa e montaxe do
programa das F-110, tal e como xa adiantou o Goberno
central. Ademáis, parte das
preto de 500 persoas que están
a traballar no segundo AOR –
o “Stalwart”- tamén deixarán
o estaleiro de Navantia a finais
de ano, cando este segundo
buque parta cara Australia.

2021 pasa pola xa demandanda construcción dun novo buque de apoio loxístico (AOR)
xemelo do Patiño, aínda que o
Goberno e o Estado Mayor da
Defensa xa reiteraron fai poucos meses que non estaba dentro dos plans do Ministerio.
Fábrica de Turbinas

Os responsables dos sindicatos de Navantia durante un acto de protesta no estaleiro

Por todo isto, os sindicatos
iniciarán tralo periodo vacacional unha serie de movilizacións para demandar ao executivo de Pedro Sánchez e á
propia Navantia carga de traballo para o próximo ano, xa
que durante o 2021 as gradas
poderían permanecer baleiras.

“A comarca non se pode permitir esta morea de despedimentos e que non haxa ningún
proxecto sobre a mesa”, dixo
Galán, lembrando que uns
3.000 traballadores da industria auxiliar poderían pasar
máis dun ano no paro. Ademáis, os sindicatos denuncia-

I.E.

ron hoxe que moitos deste
operarios das empresas subcontratadas por Navantia non
cobraron todavía os ERTE’s
correspondentes ao primeiro
trimestre e parte do segundo
trimestre do ano.
A única solución para obter
carga de traballo durante o

Os representantes sindicais indicaron que unha das súas grandes loitas coa dirección do estaleiro está a ser a reactivación da
fábrica de Turbinas. Javier Galán asegurou que existe nicho
de mercado para este departamento, pero lamentou a pouca
vontade do estaleiro público
para conseguir contratos e
grandes proxectos. “Podería ser
un punto de inflexión para o
emprego da comarca se lográsemos poñela outra vez en marcha”.
Pola súa banda, a presidenta
do comité de Fene, Adela López, esixiu para a antiga Astano un plan concreto e específico de diversificación, máis alá
dos contratos da eólica mariña.
“É a única forma de ter unha
verdadeira carga de traballo e
que sexa un estaleiro rendible”,
explicou a representante sindical. A factoría fenesa comezará
este outono co novo proxecto
para Iberdrola xunto con Windar, para o parque SaintBrieuc, que supoñerá pouco
máis dun ano de carga de traballo.

Economía

O tráfico de mercadorías en
Caneliñas alcanza cifras récord
A aposta da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao polo
tráfico de contedores tradúcese
en resultados positivos. O peirao de Caneliñas está a alcanzar cifras récord tras a posta en
marcha das dúas liñas da navieira Containerships que actualmente unen o porto ferrolán co Reino Unido, Irlanda e
o Norte de Europa, a última
delas inaugurada o pasado xuño.
Segundo datos aínda provisionais, nos sete primeiros mes e s d e 2 0 2 0 m o v é ro n s e
6.199,75 TEU’s -unidade de
medida do transporte marítimo refrexada en contedoresfronte aos 4.760 do mesmo
período do ano anterior, o que

supón un 30,25% máis. Destaca especialmente o aumento
rexistrado en xullo, no que se
moveron 1.404 TEU’ s fronte
ao 734 do idéntico prazo de
2019. Un incremento do 91%
que coincide co primeiro mes
de funcionamento da nova liña
que une o porto de Ferrol co
Reino Unido e Irlanda.
O movemento de mercadorías en contedores nestes mesmos períodos segue tamén a
tendencia ascendente. En xullo
movéronse 13.259 toneladas
fronte ás 7.790 do mesmo mes
do ano anterior, un 70,19%
máis. O incremento é do
14,62% se comparamos o acumulado dos sete primeiros meses de 2020. Un total de 62.768

toneladas movidas en contedores fronte ás 54.761 do mesmo
período do ano anterior.
Internacionalización de
empresas galegas

Os datos avalan a apertura das
dúas liñas de tráfico de contedores que actualmente operan,
a través de Containerships, na
terminal de Caneliñas, xestionada por Yilport Ferrol. A última destas liñas, que tivo unha
boa resposta por parte dos exportadores galegos, inaugurouse o pasado xuño, e une o porto ferrolán con Liverpool, Bristol, Greenock e Dublín.
Esta únese á que se inaugurou en 2018 e que facilita as
relacións de Ferrol co Reino

Descarga de contenedores no porto exterio de Ferrol.

Unido e países do norte de Europa, como Alemaña, Países
Baixos, Dinamarca, Finlandia,
Polonia, Suecia, Noruega, Rusia e as repúblicas bálticas. As
novas conexións comerciais
constitúen unha nova oportunidade para a internacionalización das empresas galegas, xa

que lles permite acceder a máis
mercados a un menor custo.
Así mesmo, facilitan as transaccións comerciais do tecido
empresarial galego no actual
escenario marcado polo brexit,
xa que lles permite contar cun
servizo adicional e novas conexións co Reino Unido.
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A REURBANIZACIÓN DA RÚA CURUXEIRAS FOI
ADXUDICADA POR 268.499 EUROS E INCLÚE A
RENOVACIÓN DE TODO O PAVIMENTO

A rehabilitación
de Ferrol Vello
avanza a bo ritmo
O proxecto de rehabilitación de
Ferrol Vello avanza a bo ritmo
tal e como pudio comprobar o
rexedor ferrolán, Ángel Mato,
na súa visita este mes de agosto
á rúa Carmen Curuxeiras. O
alcalde estivo acompañado polos responsables dos traballos
para analizar en conxunto as
distintas solucións que se contemplan para a instalacións dos
pavimentos, canalizacións, mobiliario e alumeado público.
As obras, que inclúen tamén
a reurbanización de Calatrava
e de Mercé entre Benito Vicetto
e Manuel Comellas, comezaron
aínda este mes polo que se atopan aínda nunha fase inicial.
Ata o momento retiráronse as
lousas históricas do primeiro
tramo da rúa e, unha vez que se
completen as novas canalizacións, estas serán repostas.
Mato mostrou a súa convicción de que proxectos coma
este van lograr o obxectivo de
recuperar e revitalizar a zona
histórica da cidade. Para o rexedor, a reurbanización de Carmen Curuxeiras é un gran paso
tamén para poñer en valor o
Camiño Inglés, e avanzou que
a intención do goberno local é

darlles continuidade a actuacións coma esta e a de Espartero, que xa está en proceso de
licitación, con outras que completen a transformación do barrio.
A reurbanización de Carmen
Curuxeiras saíu a licitación cun
importe de 307.934,74 euros,
pero finalmente foi adxudicada por 268.499 euros. Os traballos contemplan o mantemento das mencionadas lousas
tradicionais de granito que
aínda se conservan nesta vía,
mentres que o resto do pavimento será retirado para substituílo por outro acorde co entorno.
Así, os tramos de Carmen
Curuxeiras, Calatrava e Mercé
que agora mesmo son de formigón pasarán a ser de pedra.
Todas as instalacións, eléctricas, de telecomunicacións e de
gas, serán soterradas e renovaranse as canalizacións do abastecemento de auga e dos sumidoiros. Está previsto que a iluminación existente sexa substituída por puntos de tecnoloxía
LED sobre catenaria e o mobiliario urbano será renovado
por completo.

As obras comezaron a segunda semana de xuño e estará rematada a finais de ano

Programa de Fomento da Rexeneración

Destinaranse máis de 325.000
euros á rehabilitación da área
Ferrol Vello-A Magdalena
A Xunta de Goberno Local de
Ferrol espera recibir en breve
o visto bo do Instituto Galego
de Vivenda e Solo -IGVS- para
continuar cos proxectos de rehabilitación dos seus barrios
históricos dentro do Programa
de Fomento da Rexeneración e
Renovación Urbana e Rural do
Plan Estatal de Vivenda 20182021, na anualidade 2020.
O Concello lamentou que a

Festividade

candidade concedida sexa
“moi inferior á solicitada”.
Pese a elo, o goberno local
quere darlle un novo impulso
ao traballo de rehabilitación e
mostrar o seu compromiso coa
recuperación de vivendas, xa
que Ferrol é unha das cidades
galegas que máis rehabilita.
Para continuar este programa,
Ferrol vai dispoñer de 275.000
euros que aportará o Ministe-

rio de Transportes, Mobilidade
e Axenda Urbana e 57.750 que
achegará a Xunta. Estas cantidades vanse dedicar integramente a unha das catro áreas de
rehabilitación que ten a cidade,
a de Ferrol Vello-A Magdalena.
O motivo é que as subvencións
en marcha na Graña e en Esteiro Vello aínda non se consumiron, mentres que o Concello
está a destinar unha importante
cantidade de fondos propios á
recuperación de Recimil. Trátase de centrar a acción e os
esforzos nunha zona na que o
Concello detectou unha especial
demanda.

Infraestruturas

Ferrol prepárase para iluminar a A Deputación renovará
cidade durante as festas de Nadal parte do firme da estrada
O Concello de Ferrol xa iniciou
a contratación da iluminación
deste próximo nada no que investirá un máximo de 149.946
euros. O novo contrato inclúe
a instalación de máis de 270
arcadas repartidas por diferentes barrios e zonas comerciais
e a iluminación en árbores e
columnas.
Este ano cóntase tamén coa
Praza de Armas, que estrea unha nova urbanización e que
contará con 25 motivos para
instalar nas fiestras da fachada
do pazo municipal.
A iluminación se estenderá
á zona rural, con 40 arcadas e
motivos navideños e no centro
de Ferrol descorrerá polas pra-

de Valón a San Xurxo

zas de España, Armas, Amboaxe, Cantón de Molíns, Alameda de Suances -rúa empedrada
con iluminación en catenaria-,
dende a Praza da Constitución

ata a rúa Carmen, e paseo de
terra dende Praza de Galicia
ata a Alameda de Suances e tamén na Praza do Cruceiro de
Canido.

A Deputación da Coruña vén
de adxudicar por 199.514
euros as obras de renovación
da capa de rodaxe dos primeiros catro quilómetros da
estrada provincial DP-3607,
que vai de Valón a San Xurxo,
no termo municipal de Ferrol.
As obras, incluídas no Plan
de Conservación de Estradas,
iniciaranse coa apertura de
cunetas, roza da maleza e
limpeza das beiravías, para
proceder despois ao fresado
ou demolición das numerosas
zonas nas que o pavimento
actual está deteriorado e a

reposición da capa de rodaxe
cunha capa de mestura bituminosa en quente de 5 cm de
espesor. Inclúese o pintado
das marcas viais e pasos de
peóns.
As obras afectarán aos primeiros 4,3 quilómetros do
vial e terán unha duración
estimada de tres meses a partir do seu inicio. Trátase dunha das vías con maior carga
de circulación durante o verán, xa que da acceso a moitos dos areais ferroláns. A
obra permitirá contar cunha
estrada máis segura e cómoda para a circulación.
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Un problema de fondo

omeza un curso escolar complicado e excepcional, cunha pandemia que non se irá a
curto prazo e demasiadas inquedanzas na
comunidade educativa.
Unha vez máis, xurden os problemas de reparto de competencias, nesta ocasión sobre un tema
sensible como é a limpeza e desinfección dos centros académicos. En principio, son os concellos os
encargados de facelo nos CEIP e a Xunta nos IES,
pero non está claro quen debe asumir os gastos
extras dunha situación de emerxencia sanitaria.
A queixa dos concellos tampouco é nova, aseguran que non poden asumir máis gastos e compe-

tencias impropias, como pasa con outras partidas
como o servizo de axuda no fogar. Ao mesmo
tempo, estes días o Congreso rexeitaba a proposta consensuada entre o goberno e a Fegamp para
uso dos remanentes municipais. Non houbo acordo entre os dos grandes partidos e os aforros das
entidades financeiras seguirán nos bancos.
O problema de fondo xa ten anos: os concellos
necesitan máis financiamento, son as administracións máis próximas á veciñanza e as arcas municipais non dan para tanto. Canto antes chegue un
acordo político, antes rematarán moitos dos problemas actuais.

Colaboración

Con-tacto
A pel é o maior órgano sensitivo a disposición
das persoas , con millóns de terminacións nerviosas a través das cales podemos sentir o frío
do inverno, a auga quente da ducha, a dor dun
belisco, a sutileza dunha caricia ou a intensidade dunha aperta. O tacto é, polo tanto, o sentido que máis sentido da á nosa vida.
A escritora xordo-cega Hellen Keller dicía: “A
cegueira separa ás persoas das cousas, a xordeira
separa ás persoas das persoas.” Sen embargo,
poucos estudos puxeron ao longo da historia o
foco no tacto, ou na súa ausencia. Eu diría que a
falta de tacto afástanos de nós mesmos/as e do
noso entorno.
Unicamente existen dúas persoas no mundo
que naceron sen o sentido do tacto, unha enfermidade neurolóxica conxénita á que a comunidade científica intenta comprender. O que si se
coñece é a dificultade que presentan estas persoas
para identificarse no espazo, para camiñar, para
obter calquera tipo de sensación (calor, sede, etc.)
e para establecer relacións ou vínculos emocionais, xa que deben interpretar as sinais de cariño
emitidas polas demais persoas dun xeito distinto.
A covid está poñendo de manifesto precisamente a importancia que ten o sentido do tacto,

precisamente pola necesidade de contacto que
temos as persoas, nomeadamente en situacións
especialmente complicadas. A ninguén sorprende ver a dous adolescentes darse unha aperta en
plena rúa porque non poden controlar as ansias
de tocarse, de sentirse cerca. A súa necesidade de
contacto prima máis que o medo ao contaxio.
Todas e todos botamos de menos coller unha man
para dar ánimos, bailar pegados ao son de Sergio
Dalma ou dar ese bico de benvida ou despedida
cando temos preto a un ser querido.
O noso cerebro anímanos a rachar as normas,
e o noso corpo busca sen censura a pel con pel,
porque as persoas estamos programadas de serie
para amarnos (no sentido máis amplo do termo)
con intensidade. Pero a situación de crise sanitaria e o consecuente problema de saúde pública
obríganos a conter os nosos impulsos, e evitar esa
aperta, esa caricia, ese bico ou ese saúdo agarimoso.
Fagamos entón unha promesa. Todas esas mostras de cariño que temos que deixar gardadas no
caixón utilicémolas cando isto acabe. Que non
quede daquela nin un só sorriso, nin unha soa
palabra de alento, nin un só aloumiño, nin un só
con-tacto por satisfacer. Teñamos precaución agora, para poder SENTIRNOS despois.
MARTA PIÑEIRO

Nicanor Tischler Reflexións dun viaxante

As palabras
e os días

H

ai días acolledores e días ásperos, días que se abren coma brazos necesitados e días
pechados coma cárceres, días luminosos contra a cor do ceo e días
escuros malia a luz que desprenden.
Hai días recollidos sobre si mesmos, figuras fetais de ollos cegos, e
días expandidos en todas as direccións, reverberacións multiplicadas
cara ao horizonte. Hai tantos días
coma modulacións ten o ánimo, e
tantos momentos en cada día coma
matices presenta unha composición ou descomposición cromática.
E hai días nos que un non sabe que
dicir. Días que chegan en branco,
baleiros, coma páxinas dunha libreta acabada de comprar, e resisten
todos os intentos de abordaxe, esquivos a calquera significado, difíciles de interpretar. Cando chega
un día así, un está tentado de
deixalo ir sen abrir a boca, sen tocar o ordenador, sen coller o bolígrafo, sen dar un paso. Deixalo ir
igual que chegou, en silencio.
Non importa que a actualidade,
como din os xornalistas, veña cargada, que o virus avance con liberdade insultante polas residencias,
convertendo os modernos e luminosos corredores en corredores da
morte, que a irresponsabilidade
festeira dalgúns posibilite transmisións de complicado control e graves consecuencias, que os colexios,
despois do longo e traumático peche, comecen de novo a funcionar
(algo necesario e desexable) entre
polémicas, folgas, desaxustes e improvisación. Non importa que un
novo escándalo, agora chamado
kitchen, afecte a un dos principais
partidos do país, nin que a farmacéutica AstraZeneca teña que sus-

pender os ensaios da vacina que,
segundo dicían, estaba máis avanzada, nin que a chamada clase política siga enleada en tacticismos de
baixo voo e desatenta ao, tan nomeado, interese xeral.
Non importa que a impudencia
dalgunhas declaracións e intervencións parlamentarias fira a sensibilidade, nin que a mentira e a manipulación acabe sendo o sinal de
identidade de moitos deses mercados barateiros de opinión que seguen proliferando polas canles de
televisión e seguimos chamando,
por pereza ou costume, faladoiros.
Non importa, e canto debería importarnos!, cantas palabras deberiamos empregar en lamentalo!,
cantas en denuncialo!, que un campo de refuxiados en Lesbos acabe
destruído polo lume e queden sen
teito trece mil persoas, sen o miserable teito que Europa foi quen de
proporcionarlles.
Nin que outro home morra asfixiado, agora en Colombia, baixo a
forza desmedida dun uniformado.
Nin que o presidente Trump sexa
proposto para o Nobel da paz. Nada, nada importa. Por grave e dramático que sexa o peso cotiá do
mundo, se o día pide silencio, hai
que darlle silencio. E este é un día
así, un día raro deste setembro tamén raro, no que non acabamos de
ter a sensación de volver, como ocorría nos anos pre-covid, senón,
máis ben, a de seguir, a de seguir
igual, inmersos no mesmo pesadelo. Un día deses nos que un, malia
a ter moito de que falar, non sabe
que dicir.
Días que só piden silencio, aínda
que sexa un silencio tan falso como
o deste artigo. ou intra-covid, non
valga todo. Por que se vale todo, se
todo nos vale, os que non valemos
nada somos nós. O todo e a nada
confluíndo, unha vez máis, no grao
cero do sentido.
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LUISA BARROS É A XERENTE DA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTALERÍA FERROL E COMARCAS, QUE AGRUPA A MÁIS DE 450
LOCAIS HOSTALEIROS UBICADOS ATA EN 20 CONCELLOS PERTENCENTES AS COMARCAS DE FERROL, EUME E ORTEGAL. ASEGURA QUE
A PREVISIÓN DO SECTOR PARA ESTE ANO ESPERÁBASE COMO UNHA DAS MELLORES DA ÚLTIMA DÉCADA, PERO A CRISE SANITARIA
COLOCOUNOS NO CENTRO DA DIANA E AGORA SON UN DOS MÁIS PREXUDICADOS POLA PANDEMIA

“Non queremos volver a pechar
pola conduta incívica dalgúns”
Luisa Barros é a responsable da
entidade que representa a preto
de medio millar de hosteleiros
das tres comarcas.

Tedes constancia dalgún establecemento que vai pechar as
súas portas debido á
presente situación?

Existen algúns establecementos que pensaron moi detidamente a opción de pechar porque, debido a isto, xa se propuxeron xubilarse, posto que xa
non podían ni querían pelexar
máis. E despois existen locais
que están economicante moi ao
día e a esos vailles ser moi difícil continuar.
Qué axudas vades reclamar e de
que cantidade económica?

Os Concellos da Comarca, dependendo do seu tamaño, están a dar axudas que van dende os 500 aos 4.000 euros. Ademais do cese de actividade de
autónomos, as exoneracions de
cuotas tamén axudan moito a
paliar os gastos aos que se teñen que seguir a facer fronte.
A nivel das tres comarcas, tedes
constancia de que lle está a
afectar a algunha máis que a
outra esta crise sanitaria?

A

Asociación de Empresarios de Hostalería Ferrol
e Comarcas é unha entidade profesional de empresarios de hostalería sen ánimo de
lucro nada a finais de 1978,
momento xusto onde tiveron a
libertade para poder facelo. O
principal obxectivo que perseguen dende os seus inicios son
a representación, defensa e
promoción dos intereses económicos, sociais, profesionais e
culturais dos asociados.
Actualmente e en conxunto
agrupan a un total de 450 locais hostaleiros ubicados ata en
20 concellos pertencentes as
comarcas de Ferrol, Eume e
Ortegal.
Porén, as súas cifras chegaron a ser 1.000, aínda que tal e
como indicaba a súa xerente,
Luisa Barros, no presente a
cantidade de altas que reciben
é superior a que podían ter
noutros anos, pero estes establecemento non tardan moito
en desaparecer de novo xa que
non soen ter continuidade.
E máis agora, onde a presente crise sanitaria estalles a pasar

“As previsión para este ano, antes de producirse a crise
sanitaria, eran moi boas para o sector hosteleiro nas
nosas comarcas
“Moitas das medidas adoptadas polas administración só
fan deixar nas mans dos hosteleiros moitas tarefas que
xestionar
factura, primeiro polo longo
periodo de confinamento que
nos tocou vivir a todos, onde os
ingresos que podían recibir
única e exclusivamente proviñan de axudas administrativas,
e agora son as principais vítimas das medidas extraordinarias impostas para evitar o
avance sen precedentes desta
segunda onda de contaxios.
Como está a afectar ao voso
sector a actual situación provocada pola Covid-19?

O noso sector está bastante
perxudicado en todas as categorías. Os establecementos de
hostalería veron moi mermada
a súa actividade, xa que nos co-

menzos da pandemia víronse
obrigados ao peche e perderon
datas moi significativas para a
o sector hosteleiro da nosa comarca. Un exemplo son os días
do Pai e da Nai, a Semana Santa de interés turístico e agora o
verán, que este ano prometía
ser moi bo en termos económicos.
Cómo vedes dende a asociación
as medidas que se están a tomar ata momento no sector
hosteleiro? Houbo algún acerto
nestas medidas políticas?

Sempre se podía mellorar tanto por parte do Goberno central como pola da Xunta. Está
claro que está a ser un ano dí-

ficil para todos. Porén, con
moitas medidas tomadas ata o
de agora o único que provocan
é deixar nas mans dos hosteleiros moitas tarefas que xestionar, como o tema do tabaco.
Nós cremos que sería mellor
prohibilo nas terrazas de primeiras, xa que agora o persoal
correspondente está a facer
unha gran labor de desinfección, está a controlar a obrigatoriedade da máscara e agora
tamén que quen fume tabaco
manteña a distancia de seguridade de dous metros.
Qué solucións credes que se deberían de tomar a maiores?

E difícil de dicir, pero si que
esiximos moita máis vixilancia
por parte das administracións
competentes, para que sexan
eles mesmos os que se teñan
que encargar do cumplimento
das normas por parte da poboación.
Non queremos ter que volver
a pechar pola conduta incívica
e irresponsable de algúns, e
nós non podemos facernos cargo disto.

As zonas turísticas como Cedeira, Valdoviño ou Ares son as
máis afectadas sen dúbida xa
que, aínda que hai xente que
segue acudindo aos bares, o
nivel non alcanza as cifras do
ano pasado posto que únicamente coa veciñanza non chega. De feito dende o sector sabíase e percibíase que este verán ía ser moi bo se non fora
pola crise sanitaria que nos
tocou vivir.
Como valorades a vosa presencia, é útil para o sector hostaleiro?

Moi útil, porque nos preocupamos de manter aos nosos asociados ao día en relación a todo
o refente ao sector. Temos contacto directo con todas as administracións das tres comarcas
que cubrimos, tanto para aconsellarlles en diferentes actuación como para loitar cando
queren facer cousas inxustas.
Nese sentido hai que destacar que dende a nosa fundación estas administracións nos
teñen en conta para lexislar a
maior parte das veces, pois non
hai nada mellor ca nós que saiba o que o sector hostaleiro
necesita.
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Licitado o vial de acceso ao
novo centro de saúde de Narón
A ESTADA TERÁ
DOUS CARRÍS DE
TRES METROS DE
ANCHO E DOUS
ESTACIONAMENTOS
EN BATERÍA E TAMÉN
CONTARÁ CON
BEIRARRÚAS. O PRAZO
DE EXECUCIÓN DESTAS
OBRAS SERÁ DE CATRO
MESES
O Concello de Narón acaba de
licitar en 574.056 euros o
proxecto para construir o vial
de acceso ao novo centro de
saúde, actualmente en construcción, que se ubicará en
Freixeiro.
O acceso farase a través do
Camiño do Lodairo, un vial
secundario perpendicular á
estrada de Castela e que se urbanizará e dotará de servizos
con cargo a esta intervención.
O proxecto implica a construción dunha rotonda na propia
estrada de Castela para facilitar as conexións ao novo centro
de saúde e tamén os accesos ao
Camiño do Lodairo en calquera dirección.
O vial terá dous carrís de tres
metros de ancho e dous estacionamentos en batería e as
beirarrúas que discurrirán polo tramo terán un ancho variable en función da zona, para
adaptarse á configuración da
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Discorrerá perpendicular á estrada de Castela e terá acceso a través dunha rotonda

actuación. En ambos marxes
do Camiño do Lodairo, dende
uns metros máis adiante da rotonda ata as inmediacións do
centro de saúde, habilitaranse
máis de medio cento de prazas
de estacionamento en batería,
algunhas delas, as máis próximas ás novas instalacións sanitarias, reservadas para persoas
con mobilidade reducida.

O proxecto inclúe a maiores
a dotación de todos os servizos
necesarios: abastecemento, saneamento, telecomunicacións,
recollida de pluviais, canalización eléctrica e de gas, instalación dunha rede de rego e alumeado.
Unha vez adxudicados os
traballos, a empresa que resulte adxudicataria dos mesmos

deberá materializar o proxecto
nun prazo de catro meses.
O Concello naronés desembolsou 1,4 millóns de euros,
cedeu a parcela na que se constrúe a edificación e tamén sufragará os gastos derivados do
acondicionamento e dotación
de servizo do vial de acceso ao
centro con este proxecto actualmente en licitación.

Servizos

A depuradora de
Cornide terá un
uso compartido
con Narón
Os concellos de Narón e San
Sadurniño suscribiron un
acordo de colaboración entre
ambos municipios para o uso
conxunto da depuradora de
Cornide. O convenio lle permitirá a Narón conectar á
estación de tratamento unha
vintena de vivendas da zona
limítrofe da Portela.
San Sadurniño recibirá a
cambio unha pequena compensación económica anual
e unha asistencia técnica
por conta de Narón -a través
de COSMA-, quen se encargará do seguimento semanal do funcionamento dos
equipos e dos parámetros de
depuración.
O mantemento anual da
depuradora está cifrado en
algo máis de 34.600 euros
que ambos consistorios asumirán proporcionalmente
segundo o número de domicilios usuarios, 262 en San
Sadurniño e 20 en Narón.
Este último deberá facerse cargo, polo tanto, dun
7,09% do gasto -2.460 euros
ao ano-, que se satisfará
maioritariamente en especie
mediante unha asistencia
técnica, encomendándolle á
empresa de augas COSMA
a revisión semanal do funcionamento dos equipos,
dos resultados analíticos e
do funcionamento xeral da
EDAR.
Tan só faltarían por cubrir algo máis de 153 euros
que Narón lle transferirá a
San Sadurniño todos os
anos mentres dure o acordo.

Infraestruturas

A Deputación ultima as obras de
mellora no acceso a Cariño
A Deputación da Coruña ultima estes días as obras de mellora da seguridade vial na estrada provincial DP-6121, no
núcleo da Ortigueira pertencente ao termo municipal de
Cariño. A Deputación inviste
316.218 euros nesta obra, que
entra xa na súa fase final e contribuirá a mellorar a seguridade nun vial que supón un dos
principais accesos a Cariño.
Coa axuda dunha grúa de
grandes dimensións, estes días
estanse a instalar as vigas da
nova plataforma do vial na
ponte de Ortigueira sobre o
río Lourido, unha curva pro-

nunciada onde se producía un
importante estreitamento do
vial que ocasionaba problemas
de seguridade.
Unha vez completada a demolición da edificación máis
próxima ao interior da curva,
o servizo de Vías e Obras comezou a fase máis complexa
dos traballos, “que consiste na
execución dunha variante e
dunha nova ponte, paralela á
actual, que separará os dous
sentidos da circulación, dotándoa de carrís de 3,5 metros de
ancho en cada sentido que garantan a circulación en condicións de seguridade”, segundo

explicou o deputado de Vías e
Obras, José Manuel Pequeño.
O alcalde de Cariño, José
Miguel Alonso Pumar, destacou a importancia dos traballos para eliminar este punto
negro e pediu aos veciños precacución á hora de circular
pola estrada ante a previsible
presenza de maquinaria pesada.
A construción da variante e
da nova ponte permitirá
deixar a estrada actual para a
circulación nun só sentido, mellorando ademais o trazado
con radios en planta de entre
35 e 300 metros. Ademais ha-

As grúas están instalando as vigas da nova plataforma do vial

bilitarase un carril de 3,5 metros con arcéns interior e exterior de medio metro e bermas
de 0,80 metros para a instalación de barreiras de protección

en cada sentido, creando unha
pasarela peonil para garantir
tanto a seguridade da circulación na estrada como a dos
peóns do núcleo.
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Cedeira inviste 268.000
euros en dúas obras de
saneamento
ACTUARASE NO NÚCLEO DE VILACACÍN E EN VARIAS VÍAS DO CENTRO DO POBO
O Concello de Cedeira saca a
licitación a obra que dotará de
saneamento á veciñanza de Vilacacín e o proxecto que optimizará o funcionamento da
rede que está a dar servizo nas
rúas da Estrada, Valdoviño,
San Sadurniño e travesía da
Praia. Son proxectos incluídos
no POS+2019.
O importe das dúas intervencións ascende a 269.000
euros e as empresas interesadas tanto en facerse cargo dunha como das dúas obras teñen
ata o día 24 do presente mes
para presentar ofertas. O prazo de execución é de cinco meses.
O alcalde, Pablo Moreda,

destacou a importancia deste
novo esforzo inversor do Concello por canto estende a rede
de saneamento a lugares que
agora carecen del e contribúe
a mellorar o servizo dunha das
zonas máis densamente poboadas da vila coa incorporación á rede dunha liña específica para a recollida de pluviais
e a substitución das tubaxes de
fibrocementos por outras de
PVC de 315 milímetros de diámetros.
Moreda recordou que a liña
de traballo do executivo local
é tratar de rebaixar a carga da
estación depuradora para optimizar o seu funcionamento e
abaratar custos, así como evitar

a deterioración de infraestruturas e estradas coa recollida
de pluviais.
A actuación que afectará ao
núcleo urbano de Vilacacín
consistirá na instalación de canalizacións, que discorrerán ao
longo de 639 metros, e na entrada en funcionamento de 21
pozos de rexistro para dar servizo a un conxunto de 25 vivendas.
Toda a actuación levarase a
cabo por vías de competencia
municipal e na súa contorna atópanse bens patrimoniais como
casas do século XVII, un hórreo
e mesmo a igrexa parroquial de
Santa María, que necesitarán
medidas de especial protección.

Medio Ambiente

Esta obra sae a contratación pola cantidade e 77.000 euros.
Pola súa banda, o proxecto
que afectará ás rúas da Estrada,
Valdoviño, San Sadurniño e travesía da Praia obedece á necesidade de mellorar o funcionamento do servizo da rede que
está a ocasionar problemas por
atascos debido á capacidade e
antigüidade das tubaxes de fi-

brocemento e á falta de canalizacións específicas para a recollida das augas pluviais dos edificios.
Trátase dunha zona especialmente poboada e na que se contabilizan unhas 225 vivendas, o
que pode chegar a representar
arredor de 900 veciños. A contía
desta licitación ascende a
191.809 euros.

Economía

Narón impulsará
o consumo de
produtos da ría

Punto limpo ubicado no polígono de Vilar do Colo

Catro concellos xestionarán o
punto limpo de Vilar do Colo
O pleno de Cabanas aprobou
por unanimidade o convenio de
colaboración para a xestión
compartida do Punto Limpo de
Vilar do Colo. Estas instalacións
levan construídas desde outubro de 2013 e desde aquela
houbo varias tentativas de poñelas en marcha que non chegaron a ningures.
Porén, na última aprobación
do convenio de colaboración
supón o impulso definitivo para a posta en marcha deste ser-

Algunhas das rúas do centro da vila veranse afectadas por este proxecto
de saneamento

vizo, cuxos custes serán repartidos proporcionalmente entre
os catro concellos implicados.
Segundo se pactou e así quedou reflexado no documento
aprobado onte, o Concello de
Cabanas -que comparte titularidade do Punto Limpo con
Fene- asumirá o 12,06 % dos
custes, Fene o 47,58 %, Ares o
21,07 % e Mugardos o 19,28 %.
Unha vez aprobado o convenio polos catro concellos será
o de Fene o encargado do pro-

ceso de contratación pública
durante este outono.
Desde o goberno de Cabanas valórase positivamente a
aprobación do convenio de colaboración entre as diferentes
administracións locais, supoñendo o impulso definitivo ao
Punto Limpo e coa esperanza
de que a súa posta en marcha
sirva para eliminar os vertedoiros incontrolados que aparecen
ocasionalmente en varios puntos do municipio.

O Concello de Narón recibiu
unha subvención de 84.458
euros para continuar desenvolvendo o proxecto “Narón,
produtos da ría” durante este ano e o 2021.
O edil de Promoción Económica, David Pita, indicou
que dende a administración
local se solicitou á Consellería do Mar esta subvención
“para sufragar o 80% dos
gastos dun proxecto máis
ambicioso, que está orzamentado en 122.452 euros,
aportando a cantidade restante para completar o importe total dende as arcas
municipais”.
Con este proxecto dende
o Concello pretende seguir
poñendo en valor os produtos da ría, apoiando a un
sector que está atravesando
unha situación complicada e
co que tamén queren implicarse dende o goberno local.
O edil naronés indicou
que “se tratará de implicar
tamén ao movemento asociativo e ao sector hostaleiro
da nosa cidade, considerando que poden xogar un papel fundamental neste

proxecto no que queremos
que participe toda a cidadanía”.
Algunha das actividades
que se realizarán serán accións formativas, publicitación do proxecto e exaltación de produtos da ría, destacando as cinco especies de
marisco de gran calidade
que se capturan nesta ría:
ostra salvaxe, zamburiña,
ameixa rubia, mincha e carneiro, formarán parte desta
iniciativa.
O obxectivo final é “continuar desenvolvendo dende o
Concello accións encamiñadas
a difundir a riqueza dos produtos da ría, artellando diferentes accións en colaboración
cos sectores implicados e coa
cidadanía en xeral e no que
xogará un papel fundamental
o Club Narón Gastronómico,
creado no seu día para impulsar iniciativas como as que se
desenvolven a través do
proxecto “Narón, produtos da
ría””, explicou o edil.
A subvención foi aprobada
na última convocatoria de
axudas do GALP Golfo Ártabro Norte.

BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO
Data e hora: 26/11/2020 11:07

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
e55bd672da0a7b4a6e459fdf158f80
3ec872781c

9

SETEMBRO 2020
Economía

Infraestruturas

Cedeira abre unha
canle para que a
mocidade participe
na vida política

O Concello de Narón non descarta abrir unha segunda convocatoria

Unhas 600 pemes naronesas
recibirán a axuda ‘anticovid’
SON MÁIS DE TRES MILLÓNS DE EUROS OS QUE O CONCELLO PUXO A DISPOSICIÓN DE
PEMES E AUTÓNOMOS A TRAVÉS DO PROGRAMA “NARÓN IMPULSA”
O Concello de Narón xa comezou a realizar o pago das axudas concedidas a pequenas
empresas, microempresas e
autónomos da cidade a través
do programa municipal “Narón impulsa”. A última das
quendas supuxo un desembolso de 178.000 euros destinado
a 79 empresas e persoal autónomo da cidade.
Con estas son xa preto de
600 as solicitudes aprobadas e
que cumpriron todos os requisitos recollidos nesta convocatoria, dotada cun total de tres
millóns de euros, das que xa se
está preto de aboar 1,3 millóns.
En total rexistráronse 751
solicitudes a esta convocatoria,
impulsada para paliar os de-

vastadores efectos que a crise
da Covid-19 tivo entre o tecido
empresarial durante o estado
de alarma.
A alcaldesa recordou tamén
que os departamentos pertinentes traballaron estes días na
revisión doutras 468 solicitudes
entregadas en prazo pero que
tiveron que subsanar algún
erro ou aportar documentación a maiores.
Tres tipos de axudas

O importe das subvencións organizouse en función de varios
baremos, establecéndose tres
contías según os requisitos establecidos. Deste xeito, recibirán, no caso de cumprir todos
eses requisitos, 2.000 euros as

persoas físicas ou xurídicas sen
persoal por conta allea ao seu
cargo ou con ata dous traballadores a 1 de marzo deste ano;
3.000 euros as persoas físicas e
xurídicas con entre 3 e 9 traballadores tamén a 1 de marzo e,
as máis elevadas, 4.000 euros
para o mesmo colectivo pero
cun cadro de persoal de entre
10 e 49 empregados a 1 de
marzo deste ano.
Unha vez recibidas estas
axudas os perceptores das
mesmas deberán presentar no
mes de xaneiro do vindeiro
ano documentación xustificativa de que cumpriron as obrigas establecidas nas bases da
convocatoria do programa
“Narón impulsa”.

Servizos

O CPI Atios de Valdoviño renóvase
para a volta ao curso máis segura
O Conllo de Valdoviño vén de
concluír as obras de ampliación e acondicionamento da
zona de xogos reservada ao
alumnado de Educación Infantil do CPI Atios.
Unha intervención prevista
e acelerada a raíz da cirse sanitaria do Covid-19, co ánimo de
sumar metros cadrados ao espazo exterior para favorecer as
medidas de distanciamento
social e tamén facilitar unha
entrada independente para o

alumnado. Nesta intervención,
que durou algo máis de dúas
semanas, investíronse preto de
12.000 euros.
As obras contemplaron o retranqueo do peche perimetral
no lateral contiguo á zona de
estacionamento para o equipo
docente e a instalación de céspede artificial no chan.
O invernadoiro, escenario
das plantacións dos máis pequenos e pequenas, trasladouse a un lateral da zona de xo-

gos para optimizar o espazo así
como o areeiro.
Fundiuse o acceso de entrada ao centro dende esta área,
na zona lateral do inmoble e
máis outra pequena superficie
situada na entrada dende o pavillón.
Así mesmo, colocouse neste
espazo un novo portalón con
acceso directo á zona de xogos.
As tarefas completáronse cos
traballos de pintado na fachada do CPI.

A xuventude poderá facer as súas aportacións ao orzamentos locais

O Concello de Cedeira quere
contar coa participación da
mocidade cara á elaboración
do orzamento municipal do
2021. Así o acaba de poñer de
manifesto o executivo local
coa contratación da empresa
Goodlife Factory SL para levar a cabo un proceso participativo no IES Punta Candieira que dará lugar a propostas
de actuación que se financiarán con cargo ás contas municipais do próximo ano.
O importe da contratación
ascende a 7.260 euros e para
o alcalde, Pablo Diego Moreda Gil, a decisión cumpre unha dobre función: “obedece
ao compromiso político de
iniciar un proceso participativo vinculante dun colectivo
como experiencia piloto e

serve de método de aprendizaxe en democracia tanto para o alumnado de referencia
como para os políticos e técnicos que tomarán parte no
mesmo”.
O plan de traballo inclúe
un total de cinco accións que
se levarán a cabo ao longo de
curso escolar e que teñen como punto de partida a creación dun grupo de traballo. A
iniciativa rematará coa implicación das propias
familias,que recibirán información de todo o proceso a
través dunha circular do centro. Tamén haberá debate nas
aulas e votacións para elixir
as propostas que finalmente
se verán reflectidas nos orzamentos municipais do próximo ano.
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A plantilla de Gamesa pide
inversións nas Somozas
O COMITÉ DE EMPRESA ADVERTIU QUE PODE QUEDAR OBSOLETA EN MESES
A planta de Gamesa en As Somozas segue sen ter ningunha
previsión de futuro tras a ameaza de que a empresa leve a cabo
unha deslocalización da planta
cara a Vagos, Portugal. A única
nova que tiñan dende a factoría
somocense era a a carga de traballo prevista ata finais de este
presente ano, pero a información que aportan dende a dirección da empresa non vai máis
aló.
Tal e como explicou o Presidente do Comité de Empresa,
Sergio López, os únicos datos
aportados ata o momento foron os amosados na última reunión acadada co director de
operacións de palas o pasado
9 de xullo, onde afirmaban ter
carga de traballo para a creación das palas G-114, un modelo que actualmente está en
desuso debido á maior eficiencia de outras palas como a G115, fabricada actualmente na
planta portuguesa.
A pesar das boas previsións
que mantiñan desde a empresa
o pasado ano, xa que advertían
de que a factoría ubicada en
Somozas podería levar a cabo
novos modelos -as G-155 e G160-, ditas previsións quedaron
esquecidas, e a fábrica parece
que está destinada a quedar
obsoleta. De feito, a multinacional vén de realizar unha inversión multimillonaria na
nova planta en Ria Blades, na
cidade portuguesa de Vagos,
na que traballarán preto de
1.000 operarios, mentres que
en As Somozas apenas chegan
a 300.
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Membros do comité de empresa de Gamesa durante a rolda de prensa

Dende o comité de empresa da
única planta da compañía presente en Galicia denuncian a actual situación e o futuro incerto
que lles espera. “Tememos unha
posible deslocalización da carga
de traballo cara Portugal debido
ao menor coste dos aranceis, tendo como exemplo a Poligal. Tamén queremos demandar a negativa da empresa de aumentar
un ano máis a carga de traballo,
para así poder ter tempo a buscar axudas das diferentes administracións e evitar que a planta
peche a finais do presente ano”,
explicaba Sergio López.
Anteriormente, a planta de
Somozas tiña como principais
fontes de ventas o mercado nacional, o norte de África e o Sur
de Europa, pero na actualidade
estes dous últimos nichos de

mercado están a ser explotados
pola factoría portuguesa, polo
que non teñen ningunha opción
no mercado internacional a non
ser que se leve a cabo unha gran
inversión para actualizar a factoría, aínda que dende a propia
dirección da empresa xa advertiron que non existe ningunha
previsión de inversión a corto
prazo.
Desde o comité de empresa
aseguran que actualmente, ante
a falta de inversión nas infraestruturas, o maior valor engadido
da factoría de As Somozas son os
propios traballadores. “Somos
unha das instalacións máis rendibles para a compañía, a primera en beneficios por operario
hora e non tivemos nunca un
retraso nas entregas”, asegurou
o sindicalista Sergio López.

Cedeira e Valdoviño
intentan rescatar os
bancos marisqueiros
Os municipios de Cedeira e
Valdoviño están a colaborar
nun proxecto de recuperación dos bancos marisqueiros
dos dous concellos impulsado
pola Confraría de Pescadores
de Cedeira e as Mariscadoras
a Pé, axentes activos da iniciativa. O proxecto, que conta co
respaldo da Consellería do
Mar, está financiado nun 75%
polo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca -FEMP-.
O obxectivo principal é a
retirada do lixo mariño, tanto
o de procedencia do sector
pesqueiro como vellas artes
de pesca e embarcacións como o de orixe cidadá e, para
iso, as mariscadoras e mariscadores realizarán de aquí a
decembro unha serie de saídas para a recollida dos residuos.
A primeira tivo lugar este
mes de agosto, coa participación de 15 persoas, na zona

do Funil, en Pantín. Desta
área a recuperar retiráronse
máis de catro toneladas de
lixo, hoxe moi degradada pero que co traballo a realizar
nos próximos meses preténdese recuperar e pór en valor
como banco marisqueiro.
As mariscadoras tiveron tamén que cuantificar e clasificar o lixo por tipoloxía e, unha vez pesado, foi depositado
nos contedores que habilitou
nesta ubicación o Concello de
Valdoviño. Unha acción pola
que o colectivo percibirá unha retribución equivalente a
unha xornada de traballo.
Sensibilización

Así mesmo, o proxecto tamén
contemplou diversas accións
de formación previa para as
mulleres e homes participantes e, nestes momentos, estase
a traballar na elaboración
dunha guía de boas prácticas.

Labores de limpeza no entorno da ría

Sector Pesqueiro

Os mariscadores de Barallobre
saen a rúa para pedir solucións

Protesta diante do edificio administrativo da Xunta en Ferrol

Mariscadores da confraría de
Barallobre , Fene, realizaron
unha protesta fronte ao edificio
administrativo da Xunta, en
Ferrol, para esixir solucións ante a situación de escasez de
ameixa.
O responsable do pósito fenés advertiu que soamente
quedará ameixa para dos meses como máximo, polo que
reclaman ás administracións
públicas que exerzan as súas
comptencias e lles dean unha
solución. “A Xunta e o Instituto

Social de la Marina (ISM) o
único que fan é pasarse a pelota uns a outros e nós seguimos
aquí sen poder traballar”.
Nunha das últimas reunións
coa consellería do Mar se lles
trasladou a posibilidade de decretar un cese de actividade
tras atoparse a existencia dun
patóxeno chamado Perkinsus
Marinus nas augas da ría e que
podería ser un dos principais
motivos do problemas de reprodución das ameixas locais.
Sen embargo, os traballado-

res do mar denuncian que dos
150 socios so 7 poderían acollerse ás axudas do cese de actividade ou do parón biolóxico,
debido ás condicións que impón a Xunta.
Alertan de que moitos mariscadores xa non estar a renovar
o Permex porque vén inviable
seguir vivindo do marisqueo.
Unha situación crítica, din, que
require dunha solución integral por parte do goberno galego, ao cal lle piden máis análisis sobre os patóxenos da ría.
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“A ría comeza aquí ”: A campaña de
Cedeira para evitar verteduras ao mar
O Concello de Cedeira mantén activa a campaña de información sobre a importancia
dun uso responsable da rede
de sumidoiros na calidade
ambiental na ría.
Esta iniciativa deu lugar onte á sinalización dalgúns dos
sumidoiros situados nas zonas
peonís e concorridas con placas informativas co fin de recordar aos transeúntes que
nese punto comeza o mar. “A
ría comeza aquí. Axuda a
mantela limpa” é o lema desta campaña.
O alcalde, Pablo Moreda,
sumouse a esta acción coa colocación dunha placa no
rexistro situado na praza do
Concello. No acto estivo
acompañado da técnica de
Medio Ambiente, Ana Piñeiro, e dun traballador municipal.
A área urbana de Cedeira
conta cunha canalización de
augas pluviais que circulan
pola rede para acabar directamente na desembocadura
do río Condomiñas e mesmo

na ría, “de aí a importancia de
adoptar condutas que axuden
a conservar a noso entorno”,
tal e como apuntou o rexedor
municipal.
Desde o executivo local
considérase fundamental recordar sempre que o lixo que
non se deposita correctamente ten moitas probabilidades
de chegar ao mar e acabar nas
praias, “unha contaminación
que provoca un dano na vida
dos mares case irreversible”,
aseguran.
O Concello recorda que
xestos habituais como verter
a auga dos fregados ou tirar
ao chan cabichas, envoltorios
e outros residuos teñen consecuencias negativas no medio ambiente e anima á veciñanza e visitantes a depositar
cada residuo no colector axeitado, usar as papeleiras e baleirar a auga sucia no inodoro
para un correcto tratamento
e eliminación, accións que se
agradecen porque “cun pequeno xesto, axudaremos a
manter limpa a nosa ría”.

Subvencións

Ortigueira saca
unha liña de
axudas para o
sector primario
Está dirixido a aqueles que
perderon o 50% da facturación

O alcalde Pablo Morda con unha das placas que serán colocadas polos
sumidoiros do municipio.

O Concello de Ortigueira
abriu o pasado 3 de setembro o prazo para solicitar as
subvencións dirixidas a profesionais do sector primario
do municipio, que teñen
como obxectivo intentar paliar os efectos económicos
xurdidos pola Covid-19.
Durante 20 días hábiles
poderán presentar as sús
peticións os autónomos, microempresas e pequenas
empresas cuxa actividade e
principal fonte de ingresos
estea incluída no sector primario. O requisito será que
a redución da súa facturación durante o estado de
alarma teña sido alomenos
do 50% en relación co promedio do semestre anterior.
As subvencións están dirixidas a sufragar gastos de
mantemento e explotación
da actividade económica e o
Concello destina a este capítulo 25.000 euros, que poderanse ampliar.
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Confírmase que o esqueleto
atopado en Cerdido é o de
Yago de la Puente

Suceso

A GARDA CIVIL REALIZOU AS PROBAS DE ADN CORRESPONDENTES AOS RESTOS

Unha das mallas incautadas polos axentes da Garda Civil.

Interceptados dous
furtivos con 21 quilos
de ameixa

Sede do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

Segundo trasladou a Garda Civil,
o Servizo de Criminalística de Madrid informou da identificación
do esqueleto atopado nunha finca
de Cerdido, ao que se lle realizaron as correspondentes probas de
ADN.
Familiares de Yago de la Puente
trasladaron a información a través
de redes sociais e tamén SOS Desaparecidos ratificou que o seu corpo foi localizado sen vida. Os restos óseos foron atopados nun
monte situado no lugar Casanova,
pertencente á parroquia da Barqueira, no municipio de Cerdido
por un veciño que estaba buscan-

do un dos marcos nas súas propiedades o mércores pola noite.
Pronto saltaron as alarmas xa
que fora nesa zona onde se lle perdera a pista ao mozo de coruñés
fai algo máis dun ano cando volvía
do Festival Celta de Ortigueira. Os
investigadores seguen traballando
en varios hipótesis para tratar de
descubrir porqué Yago apeouse do
tren en Cerdido e non en Ferrol,
que era onde lle tocaba parar. Tralo testimonio de varias persoas
que aseguraron velo vagando pola zona esa noite, activouse un
dispositivo de búsqueda pola parroquia da Barqueira e os arredo-

res que non deu localizado ao
mozo.
É agora, máis dun ano despois,
cando se pecha este caso da peor
forma posible. A familia da víctima, especialmente o seu pai, estivo moi activo tanto nos medios
como nas redes sociais durante
todo este tempo, coa esperanza de
que o mozo estivese todavía vivo.
Foi precisamente él un dos primeiros en transmitir públicamente a luctuosa nova a través de Facebook. A familia recibiu nas últimas horas incontables mostras de
agarimo e pesar polo faltal desenlace deste desconcertante suceso.

O servizo Marítimo da Garda
Civil da Coruña en colaboración co servizo de Guardapescas da Confraría de Mugardos , procederon ao comiso de 14 kg de ameixa. Os
feitos ocorreron cando sobre
as 16.50 horas os axentes observaron a unha persoa realizando o exercicio da actividade extractiva na zona da
enseada da Barca , saíndo
pola zona do Seixo cunha
bolsa de rede de cor negra
que contiña marisco e un
apeiro utilizado para a extracción.
Unha vez identificado
comprobouse que se trataba
dun veciño de Narón de 50
anos de idade ao que se lle
ocupan 6,5 kg de ameixa e
un sacho , procedendo a sementa da ameixa e comiso
do apeiro.

Ás 17.15 horas os mesmos
axentes observaron novamente a unha persoa realizando a actividade extractiva
pola zona da Rampla do
Seixo , saíndo á media hora
cunha bolsa de plástico de
cor branca dirixíndose a pé
cara á localidade, momento
no que se procede á súa identificación, comprobando os
axentes que o individuo carecía de autorización e que
leva 7,5 kg de ameixa xapónica que se lle comisou e posteriormente sementouse pola mesma zona. A segunda
persoa interceptada resultou
ser un veciño da localidade
de Mugardos de 43 anos.
Confecciónanse senllas denuncias por infracción á Lei
de Pesca de Galicia para remisión á Conselleria do Mar
da Coruña.

Sueceso

Incautados 3.000 litros de alcol
ilegal nunha empresa de licores
Un total de 3.000 litros de alcol
sen ningún tipo de documentación legal foron intervidos
pola Garda civil na localidade
de Ferrol. A Oficina de Análise
e Investigación Fiscal -ODAIFI- da Sección Fiscal de Garás
-Porto da Coruña- da Garda
Civil da Coruña, en colaboración coa Dependencia Rexional de Aduanas de Galicia, fo-

ron os responsables de interceptar dous furgóns na cidade
naval, no marco da operación
Corvo.
Dita operación iniciouse ao
interceptar dous furgóns de
transporte, os cales pertencían
a unha empresa de licores da
localidade de Ferrol. Ambos
vehículos transportaban varios
depósitos con alcol, todos eles

carentes de documentación
que permitisen coñecer a trazabilidade dos mesmos.
A Garda Civil procedeu á incautación da mercadoría atopada e a aduana complementou a actuación cunha inspección das instalacións da empresa, obtendo 1.000 litros de
augardente, e 2.000 litros de
alcol etílico sen procesar.

Algúns dos tanques onde se almacenaba o alcol ilegal.
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O PEL-Concellos da Deputación crea
86 empregos nas tres comarcas
CUN INVESTIMENTO
SUPERIOR AOS 620.000
EUROS, O OBXECTIVO
DO PROGRAMA É
A CONTRATACIÓN
DAQUELES COLECTIVOS
MÁIS AFECTADOS
POLA LACRA DO
DESEMPREGO
Coa chegada no ano 2015 do
actual presidente da Deputación, o socialista Valentín González Formoso, ao órgano provincial, un dos principais
obxectivos foi a xeración de
emprego e o especial impulso
ao tecido empresarial no ámbiro rural. Por aquel entonces,
destinábanse algo menos dun
millón de euros ao programa
de cuadrillas, que permitían
aos concellos contratar de forma eventual a algúns operarios
para labores específicas como
rozas, recollidas de lixo, mantemento, etc.
Coa intención de potenciar
esta semente, no seu primeiro
ano de xestión, González Formoso deseñou o Plan de Emprego Local (PEL), ao que se
destinou desde o 2016 un orzamento anual de máis de 10
millóns de euros. Deste xeito,
nos últimos catro ano, son
máis de 1.200 os postos de traballo creados ao abeiro deste
plan, que supuxo un verdadeiro impulso ao rural coruñés.
Precisamente a Deputación
da Coruña aprobou o pasado
mes de abril a concesión dunha das liñas de axudas do Plan
de Emprego Local como é o
PEL-Concellos 2020. Soamente nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal terá un investimento superior a 623.000 euros e permitirá aos 18 concellos beneficiarios - aqueles de
menos de 20.000 habitantescontratar a un total de 86 persoas en situación de desemprego durante un período dun
ano para a prestación de servizos municipais básicos.
O presidente da Deputación, Valentín González Formoso, afirmou que o programa
será especialmente útil este
ano xa que ademáis de “ofrecerunha oportunidade laboral
centos de persoas con especiais
dificultades para atopar un
emprego nun contexto social e
económico tan difícil coma o
actual”, o persoal contratado

O presidente da Deputación, Valentín González, e o voceiro do grupo socialista, Bernardo Fernández, durante unha reunión de traballo do PEL
TRABALLADORES/
AS A CONTRATAR

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

Ares

8

43.000,00 €

Cabanas

3

30.995,49 €

A Capela

3

22.000,00 €

Cariño

3

34.000,00 €

Cedeira

4

43.000,00 €

Cerdido

3

22.000,00 €

Fene

7

52.000,00 €

Mañon

5

22.000,00 €

Moeche

2

19.000,00 €

Monfero

2

25.000,00 €

Mugardos

5

43.000,00 €

Neda

6

40.000,00 €

Ortigueira

9

40.000,00 €

Pontedeume

4

45.942,68 €

10

46.000,00 €

San Sadurniño

3

28.000,00 €

As Somozas

4

25.000,00 €

Valdoviño

5

43.000,00 €

86

623.937 €

CONCELLO

As Pontes

TOTAL

“permitirá aos concellos afrontar labores que van ser fundamentais na loita contra o covid-19 coma a limpeza de rúas
e espazos públicos ou a recollida e tratamento de residuos”.
A pesar da suspensión dos
prazos administrativos desde

a declaración do estado de
alarma, a Deputación axilizou
a concesión das axudas, xa que
os concellos que podían optar
ao PEL-Concellos xa tiñan
presentadas as súas solicitudes
e o Goberno provincial priorizou desde o primeiro momen-

to da crise tanto os investimentos na área social como a activación de todos os plans e
medidas que contribúan ao
mantemento do emprego e a
reactivación económica da
provincia.

Carácter social

Para aqueles con
dificultades de
inserción laboral

Entre 19.000 e 52.000 euros

Os importes da subvención a
recibir polos concellos varía en
función da porcentaxe de persoas desempregadas coas que
conta cada municipio, oscilando as contías a percibir entre os
19.000 e os 52.000 euros. Coa
súa asignación do PEL- Concellos, os municipios coruñeses
poderán financiaros custos salariais e de seguridade social
derivados da contratación de
novo persoal, ademais dos derivados das indemnizacións de
fin de contrato e os correspondentes aos cursos de formación
en materia de riscos laborais
que deban realizar as persoas
contratadas segundo a lexislación laboral vixente.
Os operarios e operarias, que
deberán ser contratados cunha
xornada mínima semanal de 25
horas, realizarán labores como
recollida e tratamento de residuos, limpeza de rúas, estradas
e espazos públicos, mantemento da rede de sumidoiros e alumeado público, melloras nos
accesos aos núcleos de poboación e pavimentación de
camiños ou mantemento de
parques e xardíns públicos.

Resulta destacable o “carácter
social” destas axudas impulsadas polo goberno socialista da
Deputación, xa que as persoas
a contratar polos concellos deberán estar en situación de desemprego na data de inicio do
proceso selectivo e valorarase
que pertenzan a determinados
colectivos con maiores dificultades para acceder a un emprego.
A Deputación esixe como requisito que a contratación beneficie
especialmente a aqueles colectivos máis afectados pola lacra
do desemprego: maiores de 45
anos, parados de longa duración,
persoas cun grao recoñecido de
discapacidade, persoas pertencentes a fogares con todos os
seus membros en paro, vítimas
de violencia de xénero, persoas
en risco de exclusión social ou
mulleres, dado que o índice de
paro rexistrado entre as mulleres é sensiblemente superior ao
dos homes. Ademais os concellos primarán a aquelas persoas
que teñan rematados programas de capacitación, formación
e integración no mundo laboral
organizados ou financiados polas administracións públicas.
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OS CONCELLOS TERÁN ATA O 9 DE OUTUBRO PARA
DECIDIR SE QUEREN ADHERIRSE A ESTA NOVA LIÑA
DE AXUDAS POSTA EN MARCHA POLOS SOCIALISTAS

A Deputación
achega 1,5 millóns
de euros en
axudas ‘anticovid’
A Deputación da Coruña investirá 10 millóns de euros no programa PEL-Reactiva, unha nova liña do Plan de Emprego
Local destinada a apoiar aos
autónomos e microempresas da
provincia, un dos sectores máis
afectados pola pandemia da Covid-19. Do total, case 1,5 millóns estarán destinados ao empresarios afectados nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal.
A creación do PEL- Reactiva
“suporá duplicar o investimento que a Deputación realizará
en materia de emprego este
ano”, segundo explicou o presidente da Deputación, Valentín
González Formoso, que hoxe
presentou o novo plan xunto
aos deputados responsables das
área de Emprego e Contratación da institución provincical,
José Ramón Rioboo e Xosé Lois
Penas.
González Formoso explicou
que cando chegou á presidencia
do goberno provincial en 2015,
o investimento da Deputacion
en emprego era de 1,3 millóns
de euros anuais, unha cifra que
se incrementou a 10 millóns
anuais coa creación do PEL e
que este ano subirá ata os 20
millóns de euros con este novo
programa “destinado a paliar
os efectos colaterais que a crise
sanitaria está a ter no ámbito
económico e que pon en risco o
tecido productivo dun país como o noso, moi baseado na microempresa”, afirmou.
O presidente da Deputación
sostivo que pór en marcha plan
“non foi nada fácil” pola falta
“dunha coordinación coa Xunta de Galicia, que non fomos
capaces de conseguir” e, especialmente, “polas limitacións e
restriccións que a Lei Montoro
impón ás administracións locais
para poder usar os seus aforros
procedentes de remanentes e
superávit.
Neste sentido, o presidente
socialista denunciou “o sándwich de inxustiza” que supón
non poder usar os aforros das
administracións locais saneadas
económicamente para unha
cuestión tan importante coma
a reactivación económica e, ao
mesmo tempo, ter que pagar

aos bancos por manter eses fondos públicos nas súas contas
correntes, “o á Deputación lle
custa arredor de 400.000 euros
ao ano”, afirmou.
O responsable provincial, Valentín González, subliñou tamén o “carácter obxectivo” do
reparto de fondos, que se basea
no número de autónomos e microempresas de cada municipio
e que na provincia coruñesa
superan os 83.000, aínda que
puntualizou que só se poderán
beneficiar das axudas aqueles
que demostren perdas importantes durante a pandemia.
Colaboración dos concellos

O deputado responsable da
área de Emprego, José Ramón
Rioboo, explicou os detalles do
programa PEL-Reactiva, que
estará destinado a todos os concellos da provincia menores de
50.000 habitantes e cuxa colaboración será “fundamental”
no desenvolvemento do mesmo, pois os municipios que desexen adherirse ao programa
cofinanciarán o 20% do mesmo
con fondos propios. Sumando
as achegas municipais, o investimento total pode incrementarse ata os 12 millóns de euros.
“Este era un programa moi
demandado polos concellos que
tiñan dificultades para elaborar
as bases, pór en marcha e fiscalizar axudas deste tipo”, afirmou Rioboo, que explicou que
as axudas estarán destinadas
aqueles autónomos ou microempresas de ata 9 empregados que viran reducidos polo
menos nun 75% os seus ingresos durante a crise da Covid. As
axudas oscilarán entre os 1.500
euros para os autónomos sen
traballadores ao seu cargo e os
3.000 euros para as empresas
de ata 9 empregados,
Os fondos poden ser destinados, entre outras cuestións, a
gastos de adaptación e acondicionamento dos negocios á nova realidade derivada da Covid-19, compra e instalación de
mamparas, adquisición de produtos de limpeza e protección,
así como a gastos correntes.
Unha vez aprobadas as bases e
publicadas no BOP, os concellos

O deputado socialista José Rioboo e o presidente Valentín González durante a presentación do PEL-Reactiva.
FONDOS ORZAMENTADOS NO PROGRAMA PEL-REACTIVA
CONCELLO

AXUDA DA
DEPUTACIÓN (80%)

ACHEGA MUNICIPAL
(20%)

TOTAL (IMPORTE A
XUSTIFICAR)

Ares

57.720,34 €

14.430,08 €

72.150,42 €

Cabanas

46.642,70 €

11.660,67 €

58.303,37 €

Cariño

52.473,03 €

13.118,26 €

65.591,29 €

A Capela

12.049,36 €

3.012,34 €

15.061,70 €

Cedeira

110.193,37 €

27.548,34 €

137.741,72 €

Cerdido

14.187,15 €

3.546,79 €

17.733,94 €

135.846,86 €

33.961,71 €

169.808,57 €

Mañón

14.381,50 €

3.595,37 €

17.976,87 €

Moeche

18.074,05 €

4.518,51 €

22.592,56 €

Monfero

22.543,97 €

5.635,99 €

28.179,96 €

Mugardos

51.306,97 €

12.826,74 €

64.133,71 €

Narón

457.292,78 €

114.323,20 €

571.615,98 €

Neda

53.639,10 €

13.409,78 €

67.048,88 €

Ortigueira

93.091,05 €

23.272,76 €

116.363,81 €

Fene

Pontedeume

110.193,37 €

27.548,34 €

137.741,72 €

As Pontes

148.479,25 €

37.119,81 €

185.599,07 €

San Sadurniño

29.346,03 €

7.336,51 €

36.682,54 €

As Somozas

13.798,46 €

3.449,62 €

17.248,08 €

Valdoviño

68.797,98 €

17.199,49 €

85.997,47 €

1.510.057,32 €

377.514,31 €

1.887.571,66 €

TOTAL

*Os Concellos poden adherirse a esta liña de axudas de forma voluntaria ata o próximo 9 de outubro

terán de prazo ata o 9 de outubro para adherirse a este programa.
Pola súa banda , o deputado
responsable da área de Contratación, Xosé Lois Penas, explicou o longo proceso para a ela-

boración do plan, adaptando
uns orzamentos que xa estaban
en execución a unha realidade
na que debía priorizarse a reactivación económica e agradeceu
“a colaboración de todas as
áreas da Deputación que parti-

ciparon na posta en marcha” do
PEL-Reactiva.
“Era o momento de estar á
altura das circunstancias e na
Deputación facémolo con empatía e solidariedade”, afirmou
o deputado.
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A Deputación instala en Moeche
un coworking do sector primario
TRÁTASE DE APOIAR O
DESENVOLVEMENTO
DOS PEQUENOS
PRODUTORES
DESTES CONCELLOS
E, AO MESMO
TEMPO, PROMOVER
SUSTENTABILIDADE
ECONÓMICA, SOCIAL
E AMBIENTAL DA
COMARCA
O presidente da Deputación da
Coruña, Valentín González
Formoso, e a alcaldesa de
Moeche, Beatriz Bascoy, asinaron este mes de xuño o convenio de colaboración para financiar as obras de rehabilitación
e acondicionamento dunha
nave en desuso no recinto feiral municipal e urbanizar a súa
contorna para transformala
nun centro de traballo colaborativo orientado á elaboración,
transformación e venda de
produtos agroalimentarios.
O centro, de carácter comarcal, dará servizo tamén aos
concellos de San Sadurniño,
Valdoviño e Cerdido, cuxos alcaldes Secundino García Casal,
Alberto González e Benigno
Galego estiveron hoxe no acto.
A Deputación financiará o
proxecto cunha achega de
103.545,99 euros, que supoñen
o 66% do custe.
“O novo centro dará servizos
a pequenos produtores locais
dos concellos da zona, axudándolles a crear máis valor para
os seus produtos”, afirmou o
presidente da Deputación, o
socialista Valentín González
Formoso, quen explicou que o
espazo de Moeche sumarase á
Rede Provincial de Centros de
Coworking que a Deputación
iniciou en Oleiros e Brión e
que se estenderá proximamente a outros municipios como
Ames, Boiro e Carballo.
Esta rede aglutina distintos
espazos de traballo localizados
en concellos da provincia (viveiros de empresas, centros de
negocios e coworking) e establece uns mecanismos de coordinación e colaboración na
prestación de servizos a empresas e emprendedores entre os
distintos espazos que formen
parte dela.
“Trátase de centros pioneiros polo seu carácter sectorial,
pois están adaptados ás nece-

queixos, marmeladas, embutidos, conservas ou zumes que xa
se están a comercializar en restaurantes, supermercados e
tendas da comarca de Compostela.
Pola súa banda, Beatriz Bascoy afirmou que o convenio
permitirá aos catro concellos
dispor dun espazo que vai impulsar unha parte do sector
primario. “Poder chegar a este
obxectivo era prácticamente
inviable para concellos pequenos e medianos coma os nosos
sen a axuda dos fondos europeos e da Deputación”, afirmou a alcaldesa.
Reunión do presidente da Deputación,
Valentín González, cos alcaldes dos
municipios implicados.

PEL-Rurinnova e PEL-Relevo

Dúas novas liñas do PEL para
potenciar o emprego e o
empredemento da mocidade no rural
A Deputación da Coruña vén de aprobar dúas novas liñas do Plan de Empleo Local (PEL) destinadas
a potenciar a posta en marcha de proxectos empresariais e a creación de emprego para a mocidade
nos concellos máis pequenos e rurais da provincia
da Coruña. As novas liñas PEL-Rurinnova e PELRelevo suman un investimento global de 921.000
euros, cofinanciados nun 91% polo Fondo Social
Europeo (FSE), e teñen como obxectivo apoiar a inserción laboral, o autoemprego e o emprendemento entre os mozos e mozas de menos de 30 anos
dos concellos coruñeses con poboación inferior
aos 5.000 habitantes ou naqueles muncipios con
menos de 10.000 habitantes que presenten un saldo demográfico negativo na última década. O presidente da Deputación, Valentín González Formoso,
destacou que estes dous novos programas do PEL
créanse en base ao obxectivo estratéxico do goberno provincial de “facer fronte ao declive demográfico do rural coruñés” e pretenden “ofrecer á nosa
mocidade oportunidades laborais ou axudas para
crear a súa propia empresa sen ter que abandonar
o rural”. “Se queremos afrontar o reto demográfico é fundamental crear oportunidades para que a
xente moza poda vivir e traballar no rural. A Deputación leva moito tempo investindo para mellorar
os servizos e infraestruturas dos concellos máis
pequenos e o PEL demostrou ser unha ferramenta
útil para axudar a crear emprego e fixar poboación.
Agora, con estes dous programas específicos para

sidades específicas dos sectores
produtivos ou profesionais con
maior demanda e potencial de
cada comarca” explicou González Formoso, que incidiu en

menores de 30 anos, queremos apoiar á mocidade
que aposta por quedarse no seu pobo ou na súa
aldea e crear aí o seu proxecto de vida”, afirmou
González Formoso. O programa PEL-RURINNOVA,
dotado con 489.000 euros, financiará a posta en
marcha de 60 proxectos empresariais innovadores por parte de mozas e mozos menores de 30
anos. Ademáis de axudas ao autoemprego, por
un importe de ata 8.100 euros, esta liña inclúe un
amplo calendario de actividades de formación,
asesoramento e soporte para os emprendedores/
as durante o proceso de creación, desenvolvemento e consolidación dos seus diferentes plans e liñas
de negocio, así como o futuro apoio aos mesmos
dende a Rede Provincial de Espazos de Coworking.
Por outra banda, a nova liña PEL-RELEVO contará
cun orzamemto de 432.000 euros para incentivar a
contratación de 80 mozos e mozas menores de 30
anos en empresas implantadas nos concellos máis
pequenos da provincia. Os contratos deberán ser
indefinidos e a tempo completo, tendo a obriga de
mantelos un mímino de seis meses, e teñen como
obxectivo facilitar o relevo xeracional dos cadros de
traballadores das empresas e proporcionar unha
experiencia laboral e a adquisición de novas competencias á mocidade. Ademáis da subvención á
contratación destes 80 mozos e mozas, a nova liña
ofrecerá tamén accións formativas para os traballadores en colaboración coa Rede Provincial de
Espazos de Coworking.

que a Deputación “xa conta
con experiencia” na posta en
marcha dun centro especializado no sector agropecuario,
pois o coworking de Brión, en

funcionamento desde 2019,
permite transformar e dar saída comercial a moitos excedentes de produción que antes se
perdían transformándoa en

Transformación alimentaria

As obras consistirán en adecuar a nave ás necesidades dun
centro de transformación alimentaria de nivel comarcal,
constituíndo así un complemento ás actividades que se
veñen realizando no recinto
ferial. Trátase de apoiar o desenvolvemento dos pequenos
produtores da zona que, contando con pequenas cantidades de materias primas de
grande calidade, precisan poder comercializalos en condicións adecuadas. A nova instalación distribuirase en tres
grandes zonas, unha zona central de servizos comúns, unha
zona para obrador hortofrutícola e outra zona para obrador
de mel.
Con esta iniciativa, a corporación socialista pretende promover a sustentabilidade económica, social e ambiental da
comarca; diversificar a economía de base local e apostar pola recuperación do sector primario. O centro servirá ademáis para dar viabilidade a
moitas pequenas explotacións
agropecuarias e a pór en valor
a calidade dos produtos autóctonos da horta e do campo, que
contarán con todas as garantías
hixiénicas e sanitarias esixidas
pola normativa vixente.
A creación deste centro, resposta a unha demanda reiterada por parte dos diferentes
sectores de produtores e das
diferentes asociacións, debido
ás dificultades coas que se atopan á hora de engadir valor
aos seus produtos debido ao
tamaño reducido da meirande
parte das explotacións, ao déficit de capacitación e formación no propio sector, e á escaseza de recursos para investimentos de mellora das pequeñas explotacións.
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Especial PEL

Case o 40% dos receptores
das axudas nas comarcas de
Ferrol, Eume e Ortegal son
traballadores autonómos.

Máis de 30 empresas da comarca contratarán
novo persoal coa financiación do PEL-PEMES
Una das últimas liñas de axudas postas en marcha pola corporación socialista da Deputación da Coruña é o PEL-PEMES, que conta con con dous
tipos de subvencións, unha
para a creación e ampliación
do cadro de persoal e outra
para o mantemento dos planteis. Estas axudas superaron
nas comarcas de Ferrol, Eume
e Ortegal os 450.000 euros e
beneficiaron a máis de 30 pemes e micropemes.
A corporación socialista,
consciente da situación socioeconómica actual, marcada pola
pandemia ocasionada pola
COVID-19 decidiu suplementar o crédito destinado a estas
convocatorias e conceder todas
as axudas solicitadas a aquelas
empresas que cumprisen os requisitos esixidos nas bases reguladoras. De aí que, finalmente no caso de PEL -PEMES
Creación e Ampliación o crédito inicial de 2 millóns de euros
se vise incrementado para poder conceder axudas a 182 empresas, que supoñen un total
de 2.248.264,31 euros para
toda a provincia; e no caso de
PEL-PEMES Mantemento o
crédito de 500.000 euros se suplementase superando os
516.368,20 euros necesarios
para conceder a axuda as 56
empresas solicitantes que cumprían todos os requisitos.
O presidente da Deputación,
Valentín González Formoso,
destacou que “o obxectivo do

prego nos Servizos Públicos de
Emprego do Estado.
Mantemento

PEL é fomentar a creación de
emprego estable e de calidade,
especialmente nos concellos
máis pequenos e rurais da provincia”.
Creación e ampliación

Respecto desta liña de Creación e Ampliación, soamente
na comarca de Ferrol, aprobáronse axudas por un importe de 134.111euros en empresas de nove concellos de menos
de 20.000 habitantes, nas que
se levarán a cabo novas contratacións de persoal inscrito como demandante de emprego.
Estas axudas do PEL-PEMES
financiarán o 70% dos custes

do primeiro ano da contratación, incluíndo os gastos de
soldos e salarios e Seguridade
Social.
Esta decisión dos socialistas
impulsará a actividade empresarial das zonas con menor poboación da provincia e apoiándoas en momentos difíciles na
creación de emprego. Ademais, resulta destacable que
máis da metade, concretamente o 54,4%, das contratacións
serán realizadas con carácter
indefinido.
Atendendo á tipoloxía de
negocio, a meirande parte das
entidades beneficiarias son microempresas (empresas con 10

ou menos traballadores), representando máis da metade
do total, mentres que os autónomos e autónomas supoñen
arredor do 40%. A parte restante, é dicir, menos do 10%
corresponde a pequenas e medianas empresas.
As empresas deberán dedicar a subvención a contratacións de duración igual ou superior a un ano. As persoas a
contratar deberán estar empadroadas en calquera dos municipios da provincia da Coruña,
ademais de atoparse en situación de desemprego no momento da contratación e inscritas como demandantes de em-

Por outra banda, as axudas do
PEL-PEMES Mantemento incentivan o emprego estable e
de calidade, subvencionando
o segundo ano de contrato das
persoas traballadoras contratadas ao abeiro da convocatoria de PEL-PEMES Creación e
Ampliación 2019 na modalidade de contrato indefinido.
Grazas a concesión destas
axudas un total de dez profesionais autónomos e autónomas, microempresas e pemes
de concellos de menos de
20.000 habitantes das tres comarcas recibirán unha subvención do 50% dos custes laborais, incluíndo os custes de
soldos e salarios e seguridade
social, das persoas traballadoras contratadas con carácter
indefinido en 2019.
A meirande parte son microempresas, supoñendo un
55% do total, seguidas de profesionais autónomos e autónomas, cun 39% do total. A porcentaxe restante, é dicir, o 6%
corresponde a pequenas e medianas empresas. Coa concesión destas axudas o PEL continúa a súa senda de xeración
de emprego estable de calidade na provincia, impulsando a
creación de novos postos de
traballo que xa son máis de
3.000 desde a súa posta en
marcha no ano 2016.
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Economía

‘Plan Vive’ en As Pontes para
axudar a pemes e autónomos
O CONCELLO
FACILITARÁ AOS
INTERESADOS
ASESORAMENTO E
CONSULTORÍA SOBRE
TEMAS RELACIONADOS
CO FINANCIAMENTO,
INVESTIMENTOS OU A
XESTIÓN DOS RECURSOS
HUMANOS
O Concello das Pontes de García Rodríguez activou o ‘Plan
Vive’, unha ferramenta para
ofrecer axuda ás pemes e persoas autónomas co obxecto de
facilitarlles a resolución de dúbidas e achegarlles asesoramento, consultoría e información sobre diversos temas, fundamentalmente relacionados
coas necesidades de investimento e financiamento e coa
reestruturación dos recursos
humanos.
Trátase dun servizo posto en
marcha polo consistorio, dentro do alcance de Invest in Cities, a maior iniciativa de atracción de investimento a cidades
españolas na que, xunto co
Concello das Pontes, participan
unha vintena de municipios.
Afrontar a crise

Coa prestación deste servizo, o
Concello axudará ás pemes,
micropemes e persoas autónomas do municipio para afrontar a crise desencadeada pola
pandemia evitando así, na medida do posible, o cesamento
definitivo da súa actividade.
Nese sentido, Ana Pena, responsable da área de Industria
e Emprego, apunta que “este

Concello das Pontes.

Convocatoria

Os vales para escolarización poden
recollerse ata o día 21 de setembro
O Concello das Pontes informa que as familias que teñen
concedida a axuda para a escolarización dos seus fillos ou
fillas para o curso académico 2020/2021 poderán recoller o
vale polo importe da axuda concedida, no departamento de
Servizos Sociais (2º andar da Casa Dr. Dopeso), entre o 8 e o 21
de setembro, de 11:00 a 14:00 horas. Poderán recoller o vale
calquera dos dous proxenitores, presentado o seu DNI.

programa suporá unha oportunidade para axudar ás firmas
locais a atravesar a difícil situación económicoa e laboral que
estamos a vivir, a través de asesoramento personalizado en
áreas específicas como a financeira, laboral ou socioeconómica”.
“As firmas participantes terán á súa disposición un equipo
de persoas expertas para axudarlles na reestructuración dos
RR.HH (ERTEs/Es), ofrecerlles
asesoramento para a consecu-

Patrimonio

Cabanas recuperará camiños e
fontes na parroquia de Soaserra
O Concello de Cabanas, a través
da Concellaría de Medio Ambiente, levará a cabo actuacións
na parroquia de Soaserra destinadas á recuperación e mantemento de camiños e elementos
arquitectónicos tradicionais.
As actuacións servirán para
restaurar a fonte de Cerdeiras
e recuperar o seu caudal, así

como tamén para levar a cabo
labores de limpeza e acondicionamento no entorno do lavadoiro e fonte de Soaserra, incluíndo a recuperación dunha
ponte. Por último, contémplase a recuperación dunha parcela en Xabariz, na que se creará un espazo verde con árbores
e bancos para o lecer.

“Os traballos que se executarán en Soaserra supoñen a recuperación de elementos patrimoniais como as fontes, e tamén a creación dun espazo de
lecer para a veciñanza desta
parroquia”, sinalou o tenente
alcalde e responsábel da área
de medio ambiente de Cabanas, Iago Varela.

Fonte na parroquia de Soaserra.

ción de financiamento público
(capítulo de subvencións e axudas), así como para prestarlles
axuda na consecución de diferentes fondos e investimento
privado”, engade a concelleira.
Para iso, o ente local pon ao
dispor das empresas do territorio, de maneira gratuíta, a un
equipo multidisciplinar de consultores do Grupo PGS. O acceso ao servizo está operativo a
través do banner situado na
páxina web do Consistorio
www.aspontes.org.
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Pontedeume adxudica nove
postos do mercado municipal
AS INSTALACIÓNS
XA CONTAN CON
PESCADERÍA,
UNHA CARNICERÍA,
DÚAS FROITERÍAS,
CHACINERÍA, UNHA
FLORISTERIA,
PANADERÍA E UN POSTO
DE PRODUCTOS LOCAIS
O Concello de Pontedeume
notificou en agosto a resolución da adxudicación definitiva
das concesións para a explotación dos locais do novo mercado municipal.
En concreto, nesta primeira
rolda foron adxudicados unha
pescadería; unha carnicería;
dúas froiterías; unha panadería; unha chacinería; floristería, e un posto de produtos
locais. Oito negocios aos que
hai que sumar a cafetería, ao
estar en vigor ata 2021 a antiga
concesión deste local.
Trala suspensión durante
tres meses dos prazos administrativos motivada pola declaración do Estado de Alarma e a
crise sanitaria da covid-19, e
unha vez reiniciadas as xestións administrativas e cumpridos os prazos necesarios para
a realización de requerimientos e subsanación de erros na

Mercado municipal de Pontedeume.

documentación presentada
que foron tramitados durante
o mes de xullo, o mes pasado
procedeuse a asinar por parte
do alcalde, Bernardo Fernández, o decreto de adxudicación
dos postos do mercado.
“A finais de xullo tiña que
estar o mercado municipal
aberto e en funcionamento,
pero a Covid-19 e a suspensión
dos prazos administrativos polo estado de alarma retrasaron
os prazos previstos”, explica
Fernández.

Nas vindeiras semanas abrirase un segundo prazo para
optar aos locais vacantes, entre
os que se atopan dúas peixerías, unha carnicería, un posto
de produtos ecolóxicos e tres
de produtos locais. Ao concello
achegáronse nas últimas datas
persoas interesadas en optar a
súa explotación.
A apertura do Mercado Municipal é un obxectivo prioritario para o Concello de Pontedeume pola súa importancia
como motor económico da

vila. Chegará acompañada
dunha serie de accións que
buscan a súa posta en valor,
tanto a niveis de implantación
de plans de mobilidade para
optimizar os aparcamentos
existentes como de dotación
de conectividade wifi no edificio e no entorno da Praza do
Conde no que se encontra ubicado.
O concello impulsará tamén
accións de promoción e difusión do produto local en colaboración con outras entidades.

Infraestruturas

Cabanas
reformará a
senda da praia da
Madalena
O Concello Cabanas asinou
este mes de agosto un convenio de colaboración coa
Axencia de Turismo de Galiza para a realización de actuacións de mellora das infraestruturas turísticas do
municipio. O importe dos
investimentos ascende a
43.628 euros, dos cales a
Axencia de Turismo de Galiza achegará 28.358, mentres
que o Concello de Cabanas
asumirá os 15.270 euros restantes.
En concreto, o municipio
amañará a senda que percorre a costa do municipio,
desde a praia da Madalena
até Río Castro, pasando pola praia de Chamoso, e que
actualmente necesita actuacións de reparación, particularmente nos treitos máis
afectados pola erosión marítima.
As actuacións proxectadas
contemplan o amaño da escaleira que ascende desde a
praia da Madalena, a instalación de varios treitos de
varanda e sinalización ao
longo de todo o percorrido
e a consolidación de varios
treitos do camiño. Desde a
concellería de Turismo de
Cabanas puxeron en valor
estas actuacións “urxentes e
imprescindíbeis para garantir a seguridade nunha das
sendas máis percorridas de
toda a localidade.
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Infraestruturas

Obras

Haberá melloras do
firme na DP 0905 en
Santa Xiá, Monfero

Aspecto da zona tras as obras.

Urbanización da praza da
Magdalena en As Pontes
UN NOVO PUNTO DE ENCONTRO PARA OS VECIÑOS E VECIÑAS
O Concello das Pontes procedeu á reapertura da praza da
Magdalena tras a finalización
das obras de reurbanización
deste espazo público e a súa
contorna, orientadas a revitalizar unha zona emblemática
do poboado da Magdalena, ata
agora en desuso, da que anteriormente gozaban tanto a mocidade da zona como os barrios lindantes e que actuaba
como lugar de reunión para os
maiores.
Os traballos, realizado con
fondos propios do Concello
das Pontes, cun orzamento de
234.724,56 euros, tiveron como obxectivo prioritario recuperar o espírito orixinal da
praza e o seu carácter como
punto de encontro dos veciños
e as veciñas, mediante a creación de diferentes zonas ver-

des, unha área de xogo infantil
e a renovación dos servizos
públicos.
Este proxecto, do mesmo
xeito que as intervencións realizadas polo Concello noutras
áreas de esparexemento e lecer
no núcleo urbano, permitiu
incrementar os niveis de funcionalidade, seguridade, accesibilidade, eficiencia enerxética, calidade ambiental e sustentabilidade da zona e por
extensión, a calidade de vida e
benestar da veciñanza.
Convivencia

Deste xeito, a Praza da Magdalena convértese, de novo, nun
espazo para o lecer e a convivencia interxeracional, a través
da creación de diferentes ámbitos nos que se combinan espazos de reunión, integrados

As Pontes

Cen novas vivendas
para o Canal IV
O pleno do Concello das Pontes deu luz verde, cos votos a
favor do grupo de goberno e
o PP, á aprobación provisional
do proxecto de modificación
puntual das normas subsidiarias do Canal IV que permitirá
a construción de 100 vivendas,
en réxime de cooperativa, e
que suporán un investimento
de 20 millóns de euros.
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A modificación conta con
informes sectoriais favorables
de todos os órganos consultados e sobre a que xa non cabe
interpoñer ningún recurso, o
cal permitirá axeitar a norma
urbanística do ámbito da Canal IV, vixente desde 1985,
momento no que os terreos
estaban ocupados pola antiga
explotación mineira.

por medio de amplos xardíns,
itinerarios peonís pavimentados e unha fonte transitable.
Por outra parte, en breve a
veciñanza máis activa de As
Pontes poderá disfrutar da rehabilitación que está a sofrir o
ximnasio no CEIP A Magdalena, un proxecto que forma
parte do plan emprendido pola administración local para
mellorar os edificios e equipamentos deportivos do municipio.
Estes traballos acondicionarán un espazo empregado como instalación deportiva do
centro educativo pero tamén
para o desenvolvemento de
diversas actividades deportivas
promovidas polo concello, e
cuxa remodelación contará
cun orzamento total de 47.715
euros.

A Deputación da Coruña iniciará proximamente o proceso de licitación do proxecto
para continuar a mellora do
firme na estrada DP-0905,
que vai de Betanzos a Vilalba,
ao seu paso polo núcleo de
Santa Xiá no Concello de
Monfero.
Así o confirmou o presidente da institución provincial, Valentín González Formoso, durante a visita oficial
que realizou ao Concello de
Monfero na que estivo acompañado polo alcalde da localidade, Andrés Feal Varela.
González Formoso visitou
a estrada DP 0905 ao seu paso polo núcleo de Santa Xiá,
onde constataron a necesidade de continuar mellorando
“unha vía que conecta a Monfero, tanto coa provincia da
Coruña como de Lugo”.
A obra xa foi aprobada na
última sesión plenaria da corporación provincial e conta
cun orzamento de 467.473,26

euros, incluídos dentro da 5ª
Fase do Plan de conservación
en vías provinciais 2020 que
supón unha inxección económica de preto de 1 millón de
euros para renovar estradas
da rede viaria provincial.
Os traballos a levar a cabo
inclúen a demolición do firme, colocación de drenaxe e,
posteriormente, dotado dunha capa de asfalto de cinco
centímetros de espesor. Ao
remate, sinalizaranse as marcas viarias con pintura acrílica
para conformar, tanto o eixo
como as bandas laterais da
calzada.
No transcurso da visita Formoso explicou que se trata
dun “investimento importante para mellorar a seguridade
en máis de seis quilómetros
de vía” e tamén destacou a
“continúa aposta do goberno
provincial pola mellora da
seguridade nos máis de 2.500
quilómetros das nosas estradas”.

González Formoso e Andrés Feal durante a visita.

Actuación

Cabanas renovará o saneamento
e humanizará o entorno do Areal
O Concello de Cabanas aprobou o proxecto para a conexión
da rede de saneamento e reparación de augas pluviais no Parque do Areal, unha actuación
que inclúe a humanización da
accesibilidade no cruce da Avenida do Areal coa Travesía do
Areal, principal entrada peonil
ao entorno da Praia da Madalena desde o núcleo urbano.

Con estas obras, o Concello
de Cabanas arranxará as deficiencias da rede de saneamento e augas pluviais na zona do
Areal, onde se detectaron contaminacións de fecais na rede
de pluviais canalizadas ao Río
Penso, que desemboca na Praia
do Fabal. A nova rede de saneamento canalizarase até o colector de augas residuais no Paseo

da Madalena, mediante un
topo baixo a vía do tren.
Por outra banda, no Areal
procederase a arranxar a zona
afundida, coa instalación de
novos colectores de pluviais e
a rehabilitación do parque. Tamén se conectarán á rede de
saneamento a marxe esquerda
entre a rotonda da N651 e a
Travesía do Areal.
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A escapada

A Fervenza do Belelle atrae
cada día a máis visitantes

HOXE É UN DESTINO
RECREATIVO PERO AO
LONGO DA HISTORIA
XOGOU UN PAPEL
FUNDAMENTAL NA
ECONOMÍA E NO
DESENVOLVEMENTO
INDUSTRIAL DA ZONA
A Fervenza do Río Belelle é
considerada por moitos como
unha das fervenzas máis espectaculares e fermosas de Galicia, aínda que probablemente
tamén sexa unha das máis descoñecidas, a pesar de que as
augas do seu río trascorren por
ata catro municipios diferentes: comeza a súa travesía no
barranco da Cernada en San
Martiño de Goente, en As Pontes, discorrendo polos municipios de A Capela, Neda e Fene,
para terminar desembocando
na Ría de Ferrol.
Ultimamente esta fermosura natural está a ter máis adeptos debido ás súas vistas inigualables, e actualmente as
redes sociais non andan escasas de instantáneas do lugar,
intentándolle aportar esa fama
máis que merecida da que ata
o momento non posúe. Así
que, se o teu é sacar fotografías
envidiables por cada lugar onde pasas, o recomendable é
visitar esta beleza natural na
época de inverno e outono,
onde o caudal é maior e polo
tanto a fervenza goza dunha
maior voluptuosidade.
É posible obter distintas
perspectivas da fervenza do
Belelle desde un par de miradoiros. Un atópase moi preto

Presa da antiga central hidroeléctrica

Os seus 45 metros de caída de auga son únicos na comarca

subindo un carreiro en zigzag,
e o outro é accesible pasada a
aldea de Viladonelle, de onde
parte un camiño que conduce
ao miradoiro fronte á ladeira,
permitindo apreciar o caudal
de auga que se precipita polas
paredes de roca no medio
dunha masa de árbores autóctonas.

A Fervenza do Río
Belelle ofrece unhas
vistas impresionantes
grazas á altura que
comprende, un total
de 45 metros

Antigo molino

En cambio, se eres un explorador cunha certa afección pola relaxación e as poucas présas
á hora de facer unha escapada,
as súas augas cristalinas e cheas
de frescura son a túa elección,
puidendo disfrutar dunhas pozas inigualables aos pés da súa
fervenza, xeradas co paso do
tempo debido á potencia da
auga que trae consigo a fervenza, permitindo un baño á altura de calquera Jacuzzi.
E se pola contra entusiásmate ter unha vida máis activa, os
seus roteiros máxicos permitiranche perder unha tarde enteira facendo sendeirismo. Nas
inmediacións do espazo natural atoparás moitas sendas que
percorrer, aínda que a que
máis andainas leva nas súas
costas é o roteiro que comeza
no Pazo de Isabel II. De feito,
o Club de Montaña de Ferrol
señalizou con marcas verdes
diversos puntos da zona, completando un roteiro de ata 30
quilómetros de distancia.
Inaugurado o 1 de xullo de
1844, esta antiga fábrica textil
está próxima á aldea do Roxal
de Neda. Dende alí atravésase
unha pequena calzada que remata na antiga central hidroeléctrica encargada no seu
tempo de darlle suministro
eléctrico a Ferrol.
Unha vez deixada atrás, cruzarase o río mediante unha
ponte de pedra que nos dirixirá a dous camiños, un que levará directamente aos pés da
fervenza e outro que, mediante unha constante travesía en
zigzag, permitiranos ascender
polo monte e poder apreciar
dende diferentes alturas este
tesouro natural agochado, ou
al menos de momento.

Datos de interés

45 METROS

son os que compoñen este
fermoso salto de auga que é
a Fervenza do Belelle

30 QM

de senda
sinalizada polo Club
de Montaña de Ferrol
con marcas verdes por
diferentes espazos do río

4 MUNICIPIOS

son
os que atravesa o río grazas
ao seus 25 kilómetros de
lonxitude

As mellores épocas do ano
para ver a Fervenza do Belelle
son en inverno e primaveira
debido a un maior caudal do
río. Foi nos anos 20 cando

as augas do río servían de
abastecemento a toda a
cidade de Ferrol.
A central hidroeléctrica
próxima á zona construida
nos comezos do século XX
servía para iluminar a cidade
naval.
No Pazo de Isabel II alóxase
unha fábrica textil inaugurada
o 1 de xullo de 1844 polos
hermanos Veiga.
A fábrica utilizaba a forza
da auga do río para mover as
súas rodas hidráulicas e así
tecer velámenes para barcos.
En 1916 o médico
Santiago de la Iglesia, tras
realizar unhas análises
bacteriolóxicas, recomendou
as aguas do río como moi
saudables debido a que
contiñan o fungo penicillium
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Surf

Remo

O C.R. Ares consegue a
permanencia na Eusko
Label Liga

A portuguesa Teresa Bonvalot alzouse coa súa primeira victoria na proba galega

Teresa Bonvalot e Vasco
Ribeiro gañan o Abanca
Pantín Classic Galicia Pro

Toda a veciñanza de Ares e, en
especial a afección do Club de
Remo de Ares, están de noraboa tras poder celebrar a
permanencia do club de remo
local na máxima categoría nacional de traiñeiras, nun trepidante final de tempada na
XXX Bandeira Concello de
Boiro, só un día despois da
celebrada na vila aresana.
Antes de que arrincara esta
fin de semana decisiva para
as aspiracións do CR Ares,
estes ocupaban a penúltima
praza da clasificación xeneral
con 55 puntos, sacándolles
tan só dous puntos ao seu rival máis próximo, o Zarautz
Babyauto. Porén, os nervios
non puideron facer fronte ás

ansias deste equipo á hora de
consolidar o seu posto un ano
máis na máxima categoría
nacional de traiñeiras, a Eusko Label Liga, e souberon
aguantar ata o final para chegar antes que os seus rivais
directos á liña de meta.
Nesta última proba para
poder consolidar a categoría,
o Club de Remo de Ares asinaba un tempo de 20:24.66
mentres que o Ondarroa
Cikautxo non puido aguantar
o ritmo dos galegos chegando
a meta cun tempo de
20:33.38. Finalmente Zarautz
Babyauto, ao ver que o seu
rival escapábase conseguía
p a r a r o c ro n ó m e t ro e n
20:40.90.

OS RIDERS PORTUGUESES DOMINARON DURANTE TODO O CAMPIONATO
Como non podía ser de outro
modo o Abanca Pantín Classic
Pro 2020 non deixou indiferente a nadie, a pesar das singulares condicións experimentadas
este ano. Máscaras, aforo limitado, xunto con todos os protocolos pertinentes e caracterizou
a 33 edición que sen dúbida
pasará á historia, pois aínda
coas medidas sanitarias non
perdeu a esencia do Pantín
Classic.
Esta vez, a pesar da gran
competitividade mostrada tanto na competición feminina
como na masculina, Portugal
foi a principal protagonista, xa
que os seus compatriotas Teresa Bonvalot e Vasco Ribeiro
fixéronse coas respectivas finais.

A surfeira portuguesa Teresa
Bonvalot plantou cara á francesa Pauline Ado e proclamouse campioa do Abanca Pantín
Classic Galicia Pro 2020 nunha
final impresionante, digna do
nivel mostrado durante todo o
evento. Ambas as competidoras deron o mellor de si nunha
final na que terminou dominando a portuguesa cunha
gran onda de 7,50 puntos sobre 10.
Teresa Bonvalot deu o mellor de si e alzouse coa vitoria
nun día en que as ondas non
abandonaron a praia de Pantín. Aínda que xa unha vez rozou o éxito na proba galega,
este era o seu momento de
triunfar, aproveitando que, nas
súas propias palabras “este é

un dos mellores eventos nos
que puiden participar nos últimos tempos, foi un pracer surfear en Pantín sentíndome segura”.
Despois da final feminina foi
a quenda da masculina, que
enfrontou aos surfeiros Aritz
Aranburu e Vasco Ribeiro. Ambos os competidores completan un campionato impresionante, onde viñeron sobresaíndo desde o principio.
Finalmente, foi o portugués
Vasco Riberio quen dominou
nesta final encadeando ondas
con altísimas puntuacións que
o impulsaron cara á vitoria. O
surf deste xove portugués foi
do máis radical durante todo o
evento e deixou algunha das
mellores ondas.

Fútbol sala

O Parrulo inicia a campaña de
socios sen poder garantir o aforo
O Parrulo Ferrol puxo en marcha a nova campaña de abonados que empozou o 1 de setembro e finalizará o 25 de setembro. Os interesados poderán
facerse socios tanto na páxina
web do club como nos despachos de billetes do pavillón da
Malata, de luns a venres, de
12.00 a 13.00 horas.

Para os novos socios o prezo
será de 65 euros, 25 para os
menores de 14 anos e 10 para
os xogadores da canteira. Trátase un abono “solidario”, xa
que debido ás restriccións do
Covid, o aforo do Pavillón da
Malata está limitado e pode
variar en función das medidas
adoptadas polas autoridades

competentes segundo a evolución da pandemia.
Para os que xa son socios e
queren renovar o abono, o precio partirá de 50 euros para os
adultos e 15 para a rapazada.
Para facerse socio só será necesario aportar a fotocopia do
DNI ou encher a autorización
no caso de renovación.

Os remeiros celebrando a súa vitoria na manga de Boiro

Triatlon

Miriam Casillas faise co
bronce no campionato
de España
Miriam Casillas sumou unha
nova medalla de campionato
de España ao facerse co bronce este domingo en Pontevedra. Nun formato contra o
reloxo obrigado polo distanciamento social, a olímpica do
Triatlón Ferrol marcou uns
parciais de natación e ciclismo
que a sinalaban como unha
das mulleres a seguir e no último segmento a pé estivo especialmente forte.
De tódolos xeitos, meteulle
máis presión contra o cronómetro o feito de terse montado na bicicleta antes da liña
de montaxe e ser sancionada

con 10 segundos por esa infracción. “Agora prepararei a
tope Hamburgo”, adiantou
unha Miriam Casillas que
quedou con ganas de poder
render máis neste campionato de España, pero que se
centra en probarse contra as
mellores triatletas do mundo
na primeira das Series Mundiais do ano.
A Federación Internacional
anunciará en breve esta proba, que será designada como
Mundial a un día, ao igual
que a proba de relevos mixtos
que xa está previsto que reparta ese título.
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Carlos de Castro, profesor e historiador

Pontedeume a finais do século XIII.

Pontedeume a finais do século XIX

750 anos da fundación de
Pontedeume
EN 1270 SAE DA CANCILLERÍA DO REI ALFONSO X UN DOCUMENTO POLO QUE SE FUNDA POBÓAA
DA PONCHE DE EUME, XUNTO A UNHA PONTE DE MADEIRA QUE ERA PASO OBRIGADO

P

oucas vilas poden presumir de ter unha partida
de nacemento. Pontedeume tena, o que restou moita incerteza aos primeiros pasos da vila. En efecto, en 1270
sae da cancillería do rei Alfonso X un documento polo que
se funda pobóaa da Ponche de
Eume, xunto a unha ponte de
madeira que era paso obrigado nas comunicacións terrestres norte-sur.
O documento, para mellor
poboar e manter a terra en
xustiza, fora pedido por unha
trintena de freguesías de xurisdición real (desde a ría de
Ferrol ás inmediacións de Betanzos), a cuxos futuros habitantes, que poderían vir ter
casa na nova Poboa, concedíaselle o foro de Benavente, pesca libre, mercado mensual e
excepción dalgúns imposto
excepto martiniega e moeda.
É evidente que a monarquía, que ata o de agora se
apoiou nos mosteiros, apostaba por vilas capaces de gobernar alfoces e de servir de contención a unha insaciable nobreza comarcal que coas encomendas pretendía facerse co
control das xurisdicións monástica.
Unha vila medieval

É así como Pontedeume é unha vila medieval e como dita
idade ten tanta proxección no
presente. Foi fundada ex novo
cun trazado en cuadrícula de

catorce mazás, con muralla de
sete torres e tres portas. Entre
a ría de Ares e o monte Breamo, con pouco espazo para
estenderse, cun porto de pouco calado, o lugar da fundación hipotecou o seu futuro,
aínda que a vila cumpriu con
fartura a súa función e se desvivió por manter practicable
unha ponte que Fernán Pérez
ou Bo substituíu por outro de

días configurándose como un
legado material dun valor histórico incalculable.
A vila foi dona do seu destino durante 100 anos. En 1370
as necesidades da monarquía
eran outras e Pontedeume
caeu en mans da casa de Andrade, nas que se mantivo ata
a aparición dos actuais concellos. Foi unha longa etapa de
luces e de sombras: entre as

O historiador Carlos de Castro durante unha visita guiada á exposición.

cantería e arcos góticos. A muralla, ríxido corpiño, despareció progresivamente, sendo
o arco de Maldonado, demolido en 1903, un dos seus últimos vestixios. Pero o trazado
medieval, coas súas mazás e
prazas, co torreón nunha delas, mantívose ata os nosos

luces, o labor edilicia da casa
de Andrade: na nosa comarca,
Montefaro, o castelo de Andrade, o Torreón, o convento
de Agostiños ou a capela
maior da igrexa de Santiago
de Pontedeume; entre as sombras, dúas guerra irmandiñas
que nos deixan o recordo ro-

mántico dunha vila que se revelou contra a inxustiza.
Conmemoración de
750 aniversario da fundación

En 1970 a vila celebrou o VII
aniversario da súa fundación.
Esperar 100 a outra celebración
quizá fose excesivo. Por iso parece razoable celebrar o 750 aniversario que se cumpre neste
ano de 2020. Con tal motivo, do
28 de agosto ao 4 de novembro,
na Casa da Cultura, terá lugar
unha exposición titulada 750
anos construíndo a historia de Pontedeume, na que se aúnan os documentos máis importantes da
historia da vila, os historiadores
que os utilizaron e as obras que
escribiron. En total son 16 espazos temáticos e uns 30 paneis
que integran a reprodución de
61 documentos, 5 deles epigráficos e 22 orixinais, e máis de
100 imaxes entre planos, mapas,
debuxos e fotografías.
Os documentos proceden de
14 arquivos de toda España, integramente transcritos no libro
da exposición, tendo especial
relevancia a revisión da transcrición dos privilexios reais ou a
completa transcrición das ordenanzas de 1622.
Organiza a Exposición o
Concello de Pontedeume e son
comisarios, ademais do que escribe estas liñas, Adrián Ares
Legaspi e Juan Coira Pociña,
dous mozos e brillantes doutores
chamados a facer grandes achegas á historia da vila.

Nos espazos da exposición faise un percorrido pola historia de
Pontedeume, abarcando desde a
súa fundación nos primeiros tempos dos mosteiros, aos historiadores da primeira metade do
século XX, pasando polo mecenado dos Andrade, as revoltas
irmandiñas, as transformacións
morfolóxicas ou determinados
aspectos da actividade económica
da vila, o Camiño Inglés ou o papel das mulleres de Pontedeume.
Imposible nunha exposición
destas caracteriza abarca todos os
aspectos. Por iso, como colofón
da Exposición, realizaranse unha
serie de xornadas onde distintos
historiadores locais expoñerán
temas non tratados na exposición, referentes, por exemplo, á
etnografía, a paleografía, a arqueoloxía ou a demografía en
relación coas epidemias.
Digamos, para terminar, que
con motivo da conmemoración,
tamén patrocinado polo Concello de Pontedeume, editouse un
libro titulado Artistas dá Comarca
Eumesa (séculos XV- XIX), cuxos
autores son Lucía Costas, Carlina
Macedo e Herique Sanfiz. Este
libro está en consonancia co espazo 13 A actividade económica:
canteiros e curtidores, e aparece
exposto con outros libros que desde a Historia de Pontedeume de
Antonio Couceiro Freijomil
achegaron o seu gran de area a
unha historia que , non podía ser
doutra maneira, constrúen e reconstrúen moitos historiadores
con materiais moi diversos.
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Entrevista

GERMÁN SEGURA GARCÍA É UN DOS MELLORES ESCRITORES E HISTORIADORES BÉLICOS DO PAÍS E NA SÚA ÚLTIMA OBRA, TITULADA
“AÑO 1800, ATAQUE BRITÁNICO A FERROL”, RECOLLE AS VIVENZAS DA ÉPICA BATALLA DE BRIÓN. O LIBRO CHEGA CANDO SE CUMPREN
220 ANOS DESTA XESTA DOS VECIÑOS DA COMARCA E CONTA CON ILUSTRACIÓNS DO PINTOR FERRER-DALMAU

“A batalla de Brión foi tan
heróica como nos contaron”
Un pequeno anaco da historia
da comarca de Ferrol - e grandioso en canto á súa importancia- é a Batalla de Brión, a cal
cumpre este ano o seu 220
aniversario. Porén, a pesar da
súa trascendencia inmutable
co paso do tempo, aínda son
moitos os que descoñecen este
acontecemento bélico de tan
grandes magnitudes.
Para arroxar algo de luz sobre este pasaxe da nosa historia, os interesados en mergullarse nel conta agora coa obra
“Año 1800, ataque británico a
Ferrol”, o novo libro do escritor
e historiador Germán Segura
García, un gran experto na
materia, sendo Comandante
de Artillería e traballando na
Subdirección General de Enseñanza Militar, a maiores da
súa extensísima traxectoria
académica e bibliografía a partes iguais.
Nado en Barcelona, non ten
ningún vínculo directo con Ferrol, pero si familiares en Ourense que lle fan sentir un
amor especial cara Galicia,
“unha terra admirable” como
tan acertadamente afirma.
Dende moi pequeno e sen ser
algo herdado sentiu unha
paixón pola vida militar e pola historia, sendo un dos máis
destacados escritores da historia bélica nacional.

Estiveches en Ferrol para preparar a documentación do teu
libro?

Sí claro. Loxicamente un his-

Por aquel entonces tivo trascendencia a nivel nacional o
acontecido na Batalla de
Brión?

Moita, pero desgraciadamente o noso coñecemento da
historia é bastante deficiente
e non nos gusta falar nin das
nosas vitorias. A nós pásanos
unha cousa, e é que as nosas
derrotas son moito máis coñecidas que os nosos triunfos.
Se nós mesmos non lle damos maior valor que o que lle
poden dar os estranxeiros
imos mal, e isa é a nosa gran
pena historiográfica. Se os
británicos tomaran Ferrol seguro que era unha historia
coñecida en todo o mundo,
pero como non foi así caeu
no esquecemento, sendo un
acontecemento do que Ferrol
debería sentir moita honra
Por que a base naval de Ferrol
era unha das pezas máis codiciadas polos británicos?

Germán Segura no castelo de San Felipe durante a súa visita a Ferrol para documentarse sobre a batalla

ao mundo militar faste unha
idea completamente diferente
de como puido ser a Batalla de
Brión só con visitar os lugares
onde tivo lugar este feito histórico.
Foi tan heróica como o relato
que chegou aos nosos días?

Tras escribir sobre moitos temas históricos de onde xurde a
idea de escribir sobre este episodio da nosa historia, a Batalla
de Brión?

Como doctorado que son podería facer outras moitas cousas, pero o que creo que falta
moito no noso país e é moi
necesaria é a divulgación. Ao
fin e ao cabo a pesar de que a
Batalla de Brión trátase dun
acontecemento histórico dunha gran relevancia a xente
apenas o coñece, e dende o
meu punto de vista se tratas
ben os feitos e os tratas dunha
maneira adecuada o público
en xeral interesarase por afondar máis, e precisamente esto
último é o que procuro co meu
libro

co xa que era unha deshonra
que esta expedición fracasara
da maneira en que o fixo.

toriador antes de escribir sobre cualquera tema ten que
documentarse pero, sobre todo, hai que visitar a zona e explorala moi bien. Así que aproveitando as miñas vacacións

estiven pola cidade naval uns
días e por moitos sitios emblemáticos: a praia de Doniños, o
Castelo de San felipe, Brión…
Eu quería ver a perspectiva do
terreo e, ademais, se pertences

Por suposto, de feito hai moitas máis batallas que non tiveron tanta epicidade e que
en cambio gozan dunha
maior relevancia a nivel mundial. Un claro exemplo é a
Batalla de Xibraltar, onde o
imperio británico quería facerse co que hoxe coñecemos
por Xibraltar debido a súa
gran posición estratéxica.
Pois ben, os británicos non
ían tan preparados como viñeron a Ferrol, pero como de
esa operación saíron victoriosos fíxose moi coñecida ata os
nosos días.
En cambio, tras fracasar na
Batalla de Brión o relato deles era completamente distinto. Dicían que estaba medio
abandonado e que a cidade
naval carecía de valor polo
que non puxeran todo o empeño necesario, pero tras
chegar a Gran Bretaña o xeneral tivo que dar explicacións no Parlamento Británi-

Non hai dúbida de que, despois
do Arsenal da Habana, e tendo
en conta os únicos departamentos existentes, o de Cádiz,
Cartagena e Ferrol, este último
era o máis potente con diferenza. Era o que máis barcos construira, e máis resgardado debido á configuración da ría.
Por aquel entonces era a xoia
da coroa, e grazas á construción
do Arsenal a civilización na cidade multiplicouse considerablemente. Pero a verdadeira
intención dos británicos era
destruir Ferrol e non tomala, xa
que si na Batalla de Brión conseguiran destruir a cidade o
imperio español comezaría a
racharse.
Que supuxo esta batalla nos
enfrentamentos entre España
e Gran Bretaña?

Naquel momento as dúas
grandes forzas a nivel mundial
eran tanto o imperio español
coma o británico. Porén, a
principal diferenza entre ambos imperios era a gran ferocidade que amosaban sempre
os británicos. De feito, era tan
importante o Arsenal de Ferrol que, tras o fracaso de
Gran Bretaña en 1800 na Batalla de Brión, os británicos
querían volver a intentalo catro anos máis tarde, pois a destrución da ciade era algo prioritario para eles debido ao
gran papel que xogaba neste
século, aínda que se retiraron
ao saber que era unha fazaña
prácticamente imposible.
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5 Entrevista

Bernardo Fernández,
alcalde de Pontedeume, analiza a
crise da auga no río Eume

11 Obras O Pazo de
Moscoso de Cedeira albergará
novas estancias municipais

2 Servizos

Narón aproba o
novo contrato de recollida de
lixo por 30 millóns de euros

Economía

A Deputación cofinanciará
as novas axudas ás pemes
ACHEGARÁ 1,5
MILLÓNS DE EUROS
A 19 CONCELLOS DA
COMARCA A TRAVÉS DO
PEL-REACTIVA

Economía

As Pontes
inxecta 190.000
euros no tecido
empresarial
En concreto, o Concello
destinará 78.000 euros ás
achegas para a creación de
empresas a través dunha
nova edición do programa ‘As
Pontes Emprende’ e outros
110.000 euros en axudas
directas aos pequenos
comerciantes locais.
Páxina 18

A CORPORACIÓN
COFINANCIARÁ O NOVO
PLAN DE AXUDAS A
PEMES E AUTÓNOMOS
DE FERROL

Servizos

Ferrol reclama
un reparto
“máis xusto” do
saneamento

A Deputación Provincial achegará máis 2,2 millósns de euros
ás comarcas a través da liña de
axudas PEL-Reactiva e co cofinanzamento do plan de estímulo ao emprego no concello de
Ferrol, onde aportará ao redor
de 800.000 euros, que se destinarán ás pequenas empresas
afectadas polas restriccións sanitarias da Covid.

O Concello de Ferrol levará
a pleno unha moción para
conseguir un reparto “máis
xusto” dos custes derivados
do sistema de saneamento e
pide poder instalar os seus
propios caudalímetros para
calcular o consumo real.
Ángel Mato e Valentín González explicaron as bases do novo acordo alcalzado para Ferrol.

Páxina 3

SANEAMENTO PÁX. 6 e 10

Sucesos

Neda pide axuda
á Xunta para
solventar os
verquidos á ría

Valdoviño inviste
máis de 60.000
euros en renovar
o servizo en Lago

O alcalde Ángel Alvariño
explicou que estima en máis
de 2 millóns de euros os
investimentos necesarios
para solucionar os
problemas dos verquidos á
ría de Ferrol que a Xunta lle
ven demandando.

O proxecto contempla
actuacións para renovar
as estacións de bombeo
de augas residuais dos
lugares de Freires e
Mosende, e un tramo
da rede de conexión en
Mourente.

As obras xa comezaron na parroquia de Lago.

Páxina 2

Atrapado cando
intentaba entrar
en Ferrol con
catro quilos de
heroína
Páxina 13
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Ferrol someterá ao pleno un reparto
“máis xusto” dos custes de saneamento
O ALCALDE EXPLICOU
QUE O CONCELLO
ENCARGOU INFORMES
EXTERNOS QUE
APUNTAN A QUE
A FERROL SÓ LLE
CORRESPONDERÍA
ABOAR EN TORNO A UN
60 % E NON O 70 % QUE
SE LLE RECLAMA
O goberno local de Ferrol vai
someter ao pleno proximamente a aprobación dun novo
reparto de custes de explotación dos interceptores xerais
da marxe dereita da ría de Ferrol, unha infraestrutura de
saneamento que xestiona
Aguas de las Cuencas de España (Acuaes).
O alcalde Ángel Mato considera que o reparto de custes
que se lle están imputando a
cada concello non responde á
realidade. Esa estimación, pola que se lle xiran a Ferrol un
70% dos gastos e a Narón un
30%, “establecérase para o
custe de construción dos colectores, e non para o mantemento e a operación dos mesmos”,
lembrou. O reparto ten que
basearse, dixo, “no caudal que
aporta cada un”, e por tanto,
“Acuaes debe dispoñer de caudalímetros para ter o dato
obxectivo”.
O Concello de Narón tamén
está de acordo no uso de caudalímetros, pero volven a existir discrepancias respecto á

suporía unha gran minoración
de custes”, explicou Mato.
En medio destes desencontros administrativos, o pasado
20 de outubro o pleno de Ferrol aprobou unha nova liquidación dos custes de saneamento a Narón e rexeitou -cos
votos de PSOE e PP- o requerimento do municipio naronés
respecto das liquidacións viradas polo servizo de saneamento, entre abril do ano 2017 e
xuño de 2018.
Pola súa banda, a alcalde de
Narón, Marián Ferreiro inci-

diu en que “a día de hoxe non
chegou ao Concello de Narón
ningunha comunicación de
liquidación, polo que descoñecemos que se vai liquidar, cando e cal é o importe”.
Asímesmo, respecto eses
139.725 euros pendentes de
que Narón pague a Ferrol, recordou que se continúa á espera de que se xustifiquen os
conceptos incluídos na
mesma, tal e como se requeriu
hai varios meses, para proceder ao pago, subliñando que
“en ningún momento dende
o Concello de Narón nos negamos a pagar”.
De feito, os edís da corporación naronesa aprobaron un
expediente de modificación
de créditos no que se contempla unha partida de 886.987
euros para abonar a Ferrol o
importe dos gastos derivados
da explotación do servizo de
depuración de augas residuais
correspondente ao período de
xuño de 2018 a decembro de
2019.
Tanto a alcaldesa da cidade,
Marián Fer reiro, como o
voceiro de TEGA recalcaron
que o Concello carece a día de
hoxe da liquidación aprobada
polo consistorio ferrolán no
pleno e, aseguraron “enterámonos polos medios de comunicación do importe e de que
se nos ía facturar na vindeira
liquidación o IVE”. Ferreiro
recalcou ademais na súa intervención que “as regras de xogo non se poden cambiar unilateralmente”, tal e como manifestou en anteriores ocasións.

tanza da plataforma SOS Sanidade Pública, na que se abstivo
o PP. O Concello de Narón
instará á Xunta de Galicia a
solucionar o problema das co-

las na Praza de Galicia para
acceder ao centro de saúde,
que trasladou a propia alcaldesa, Marián Ferreiro, a responsables da Área Sanitaria.

Obras de saneamento na contorna da Malata.

instalación dos mesmos. A alcaldesa de Narón instou ao
Concello de Ferrol a que sexa
a propia empresa Acuaes a que
instale estes dispositivos “por
tratarse dunha parte “imparcial en todo este proceso”. Pero o goberno de Mato insiste
en que quere que sexa o propio Concello de Ferrol o que
instale os caudalímetros no
seu termo municipal e que
despois sexa Acuaes a que os
supervise para a súa homologación.
Ante a falta de acordo, o go-

berno local de Ferrol encargou
un estudo externo sobre os
custos que lle corresponderían
ao Concello. Desta análise técnica, aínda que non está concluída, xa se poden extraer
unhas primeiras conclusións
ás que apuntan os datos dispoñibles. Entre elas, que a proporción das cargas económicas
que representan para Ferrol o
mantemento e a explotación
da rede de colectores interceptores debería reducirse arredor de dez puntos, para situarse en torno ao 60 %, “o que

Servizos

Narón aproba o novo contrato de
recollida de lixo por 30 millóns
O bipartito naronés –TEGA e
PSOE- aprobou no último pleno a proposta de adxudicación
á empresa Acciona Servicios
Urbanos SRL do contrato do
servizo de recollida de Residuos Sólidos Urbáns e Limpeza Viaria do termo municipal
por un importe de 30.805.945
euros para os vindeiros dez
anos.
O contrato contempla importantes melloras con respecto ao actualmente en vigor na
cidade, tal e como recordou o

voceiro de TEGA, Román Romero. Ademais, tamén incorpora a limpeza viaria dos tres
polígonos industriais da cidade: A Gándara, As Lagoas e Río
do Pozo, unha actuación que xa
viña realizando o Concello pero que non se contemplaba no
contrato coa adxudicataria.
Asímesmo, incrementaranse
as campañas de concienciación
cidadá para continuar fomentando a reciclaxe de residuos;
instalarase o sistema de carga
lateral na recollida do lixo,

ofrecendo máis garantías ao
persoal do servizo; renovaranse contenedores por outros de
maior capacidade; crearanse
puntos limpos de proximidade
xunto á Biblioteca, e nos barrios da Gándara, A Solaina,
Piñeiros e Xuvia e incrementarase o número de tractores que
traballarán nos desbroces da
zona rural.
Neste pleno aprobouse tamén moción presentada por
Terra Galega, PSOE e BNG
apoiando os acordos da xun-
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A Deputación achega 1,5
millóns de euros ás pemes
de Ferrol, Eume e Ortegal
AS AXUDAS VAN DIRIXIDAS AOS NEGOCIOS QUE SUFRIRON OS EFECTOS DA COVID
A Deputación da Coruña xa
fixo oficial a resolución pola
que se aproba a concesión definitiva das subvencións correspondentes ao Fondo de financiamento para a reactivación
económica e social da provincia da Coruña, PEL-Reactiva.
A Deputación achega nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal 1,5 millóns de euros para
este novo programa, ao que se
sumaron tódolos concellos menos Ferrol, xa que está dirixido
a municipios de menos de
50.000 habitantes.
A achega provincial compleméntase con outros 380.000
euros aportados polos concellos, polo que o orzamento total do PEL-Reactiva alcanzará
os 1,9 millóns de euros que se
distribuirán entre os profesionais autónomos e microempresas cuxo negocio se vise afectado pola pandemia da Covid-19.
O presidente provincial, Valentín González Formoso, defendeu recentemente a crea-

ción de emprego como “o eixo
principal de todas as políticas
da Deputación da Coruña” e
explicou que, debido á pandemia, houbo un importante traballo de reorganización orzamentaria para dotar de fondos
a un plan que pretende ser “un
apoio masivo e necesario para
os autónomos e as pequenas
empresas da provincia”.
En PEL-Reactiva, o reparto
de fondos aos concellos realizase de forma absolutamente
obxectiva, baseándose no número de autónomos/as e microempresas de cada municipio.
Xestión municipal das axudas

A partir da vindeira semana,
serán os concellos os que pasen
a canalizar todas as solicitudes
do seu tecido empresarial para
distribuír os 1,5 de euros que
conforman o programa. Estas
axudas da liña PEL-Reactiva
poderán solicitalas os autónomos, autónomas e microempresas con domicilio fiscal nal-

gún dos concellos adheridos
ao fondo, que se viran afectadas polo peche do negocio durante o estado de alarma, así
coma aquelas que viran reducida a súa facturación en máis
dun 75% ou se acolleran a un
ERTE como consecuencia da
situación de crise sanitaria orixinada pola COVID-19.
As subvencións, compatibles
con outras prestacións municipais, oscilarán entre os 1.500
euros para traballadores por
conta propia sen traballadores
ao seu cargo e os e os 3.000
euros aos que poden optar as
microempresas e autónomos
que conten cun cadro de persoal de entre 6 e 9 traballadores.
Os fondos poderán ser destinados, entre outras cuestións, a gastos de adaptación
e acondicionamento dos negocios á nova realidade derivada
da pandemia como pode ser a
compra de paneis de protección, a adquisición de produtos hixiénicos e de limpeza,

material antiséptico ou desinfectante, así como a gastos correntes de subministracións de
auga, luz, gas, etc.
O prazo de solicitude destas
axudas por parte das microempresas e profesionais

autónomos xa se pode iniciar
trala súa publicación no Boletín Oficial da Provincia da
convocatoria específica de
axudas de cada concello e finalizará ás 14:00 horas do día
25 de novembro de 2020.

Economía

Concello de Ferrol
e Deputación
mobilizarán 2
millóns de euros en
axudas a empresas
A Deputación da Coruña e o
Concello de Ferrol están a
coordinar unha nova liña de
axudas a autónomos que contará cun orzamento de ao redor de 2 millóns de euros e
que se dirixirá, principalmente, ao sector da hostalería e o
comercio local. O presidente
da Deputación, o socialista Valentín González Formoso,
anunciouno despois dunha
reunión de traballo que mantivo no Concello de Ferrol co
alcalde da localidade, Ángel
Mato.
Esta nova liña de axudas sumarase aos 1,5 millóns do

PEL-Reactiva que a Deputación, en colaboración cos concellos de Ferrol, Eume e Ortegal, ten en marcha para apoiar
aos pequenos negocios locais
afectados pola Covid-19.
“Só temos competencia en
concellos de menos de 50.000
habitantes pero a lei permítenos realizar actuacións excepcionais en materia de apoio a
cidades e creo que o contexto
sanitario actual xustifica esa
colaboración que se vai a materializar con Ferrol”, explicou
González Formoso.
No caso de Ferrol, o Concello pretende lanzar nas próxi-

O alcalde de Ferrol, Ángel Mato, e o presidente da Deputación, Valentín González.

mas datas unha nova liña de
axudas similar ao Plan de Mellora para a Empregabilidade
( PAME–Ferrol) dirixida fundamentalmente ao sector da
hostalería, do comercio e das
actividades culturais para os
que destinará ao redor de 1,2
millóns de euros do seu remanente de tesourería e, coa colaboración da Deputación,
preténdese alcanzar os 2 millóns de euros de orzamento.
“O primeiro alcalde en chamar para solicitar esa axuda
foi Ángel Mato e esperamos
que a cantidade que reciba
achéguese ao 40 ou 50% do

orzamento do plan que pretenden poñer en marcha”, destacou o presidente provincial,
que tamén aclarou que “aínda
non se concretou sacar como
unha liña específica de axudas
ou como convenio. Nós queremos empregar a vía máis rápida, que é o convenio para que
as axudas cheguen canto antes, pero aínda non está definido”.
Pola súa banda, o alcalde ferrolán Ángel Mato agradeceu
“a rápida resposta do presidente da Deputación despois
do chamamento que fixemos á
administración provincial e

autonómica para poder deseñar unha nova liña de axudas
e responder as urxencias que
estamos a ter debido ao avance
da situación epidemiolóxica”.
“Aproveito para lembrarlle
á Xunta de Galicia que as
axudas teñen que chegar cando son precisas e é imprescindible que o fagan con celeridade. Hai que concretalas,
que quede claro para quen
vai a ser e que se poñan en
marcha o máis axiña posible.
Non podemos deixar a estes
sectores que afronten sós esta
pandemia”, agregou o rexedor ferrolán.

BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO
Data e hora: 26/11/2020 11:07

4
Editorial

O

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
0dbf22c3762121354fd7171917076f
9521805c86

FERROL EUME ORTEGAL

Axilidade e cooperación

episodio de turbidez do mes pasado no río
Eume, que obrigou a cortar o subministro
de auga na vila de Ponteudeme durante uns
días, supuxo sen dúbida un elemento máis de
preocupación e inquedanza nun contexto xa coplicado como é o da actual pandemia.
En calquera escenario negativo hai que atopar
as boas novas, que neste caso tamén foron varias:
por un lado, a rápida resposta do Concello de
Pontedeume, que traballou sen descanso desde o
primeiro momento para buscar solucións coa empresa concesionaria do servizo municipal de auga.
Hai que destacar tamén a actuación de Augas de
Galicia, que aprobou en moi poucos días un in-

vestimento de 1,5 millóns de euros para renovar
a pranta potabilizadora.
Cabe tamén por último eloxiar a solidariedade
dos concellos limítrofes a Pontedeume, como é o
caso de Cabanas. Entre todos foron quen de
arranxar o problema.
A evolución epidemiolóxica é de novo preocupante. Toca coidarse e estar na casa o maior tempo posible. As consecuencias económicas son
duras e as administracións deben actuar. A Deputación da Coruña xa o fixo, con iniciativas como
o programa PEL Reactiva. Outras deben seguir
o mesmo exemplo.

Colaboración

Máis alá da paixón
A teoría do triángulo do amor do psicólogo
Robert Sternberg formula que existen 3 compoñentes principais nunha relación amorosa.
• A paixón: é o desexo sexual de gran intensidade, acompañado dunha tendencia a buscar
a unión física e emocional da outra persoa.
• A intimidade: é o coñecemento da persoa
coa que estamos, a confianza no que é, no que
fai e no que sente, e a preocupación polo seu
benestar. Unha necesidade de achegamento e
de compartir coa outra persoa os nosos pensamentos e sentimentos, o espazo interior.
• O compromiso: é a vontade de manter o
vínculo e sentimento de responsabilidade; o
interese por superalas adversidades conxuntamente. Cada parella elixe que tipo de compromiso establece e que tipo de regras, dende
unha relación exclusiva, de parella aberta, etc.
Segundo Sternberg, nunha relación duradeira estes 3 compoñentes deberían estar equilibrados. Pero que sucede cando un dos ingredientes, o da paixón, deixa de estar presente,
ou a lo menos deixa de ser tan protagonista?
Diferentes estudos afirman que a paixón,
ou tamén coñecida coma namoramento, ten

unha duración aproximada de 2 anos, tempo
durante o cal o noso corpo está sometido a un
bombardeo brutal de sustancias; estróxenos,
testosterona, adrenalina, dopamina, etc. Realmente, podería dicirse que durante ese tempo
o namoramento funciona como unha adicción.
Por iso chega un momento no que a excitación debe diminuír para que o corpo volva
a o seu estado natural. A paixón entra entón
en estado de reserva.
Sen embargo, o noso corpo xera outra serie
de sustancias, hormonas como a oxitocina, que
axudan a que a paixón desmedida do comezo
dunha relación torne en amor incondicional,
entrando en xogo o respecto e os coidados,
que son precisos para conservar a intimidade
e o compromiso da relación.
Polo que alimentemos cada día a confianza
coa nosa parella; consensuemos normas e
proxectos de vida; expresemos as emocións de
maneira recíproca; e confeccionemos espazos
propios e espazos compartidos. Así, a paixón
seguirá estando presente, quizás con menor
intensidade que nos momentos iniciais, pero
con maior estabilidade. Poñamos o nos gran
de area e axudémoslle día a día á química!
MARTA PIÑEIRO

Colaboración

Verde
Paréceme a min que os galegos,
polo xeral, coma moita xente de
boa parte de Europa, temos na
mente un único modelo de beleza paisaxística, unha beleza cortada polo mesmo patrón. É a
beleza nosa, a do verde.
Toda canta paisaxe nos gusta
ten que ser verde: verdes os montes, verdes as fragas, os vales, os
prados e as árbores. Se acaso,
facémoslle un sitio ao azul do
ceo, cando lle cadra, e, sobre todo, do mar, que rompe contra a
costa verde, pero pouco máis.
Todo verde.
E, aínda por riba, no litoral,
o demo dos eucaliptos, xunto cos
pinos, priváronnos do espectáculo da folla caduca. Nin no outono
asistimos á marabillosa sucesión
de ocres, nin no inverno podemos desfrutar da melancólica
desolación -porque da desolación tamén se desfruta, ás vecesdas polas baleiras. Así que só temos o verde. E non está mal,
pero é un pouco limitado. É como se che encanta a empanada
de bonito e xa non probas as
demais, e quedas para sempre
sen zamburiñas, sen bacallau con
pasas, sen xoubas ou sen raxo:
unha mágoa.
Entón un sae e atópase con
outras morfoloxías, outras liñas,
outros horizontes, con outros
ceos e, chamando moitísimo a
nosa atención, outras cores. E de
súpeto descubre campos amarelos, ríos flanqueados por árbores
laranxas, ou unha terra parda
que nos fala de sol e de auga, do
seu exceso e da súa falta. Ou percorre unha paisaxe desértica,
coma doutro mundo, luar. Ao
principio, sen excepción, bótannos para atrás, coma cando de

cativos íamos no coche cos nosos
pais por Castela e preguntabamos horrorizados quen podía
vivir alí, naquelas aldeas de adobe. Pero ao cabo dun tempo, se
por exemplo un cruza a Meseta
todas as semanas, coma min, comezamos pouco a pouco a saber
ver esa outra beleza tan diferente
e, ao seu xeito, fascinante.
Trocamos a frondosidade verde e húmida, fresca, por un horizonte claro ao lonxe; as nubes
altas e baixas, sen forma e ubicuas, indistinguibles, por unha
capa cha delas; o ruxir das ondas
e o cantar dos regatos pola chamada das perdices, o frotar das
cigarras ou os rechouchíos das
aves de presa que planean estáticas no alto.
E tamén é bonito.
Semana a semana, un vai sendo sensible a esoutro estilo. Vaise
afacendo ao que hai dous anos era
un deserto. E, no baleiro ermo de
antes, agora ve paxaros, papoulas, oliveiras e carrascas, camiños
entre os campos arados, e o aire
frío e limpo da soidade; doutra
soidade. E decátase de que gañou
algo, e non perdeu nada. Que, co
novo xeito de ollar, fíxose máis
rico, coma quen se afecciona a un
novo xénero musical, asómase
por primeira vez á literatura doutra cultura ou da comprendido
por fin a danza contemporánea.
Porque a cantidade de pracer do
noso día a día é directamente proporcional, como é lóxico, ao número de cousas que somos quen
de valorar.
E porque, por sorte, ás veces
a vida non consiste en elixir a mellor das nosas opcións, senón que
nos permite desfrutalas todas.
PORTOROSA

Nicanor Tischler Reflexións dun viaxante

O imposible

C

ando afirmamos sobre algo que é imposible non
pasamos de manifestar
unha crenza cargada, coma todas, coas nosas propias limitacións, cos medos que só negando posibilidades somos quen
de conxurar. Os estudantes
franceses que no mes de maio
do ano 1968 ocuparon as rúas
a cabalo dun ardoroso e difuso
descontento deixaron para a
historia, entre outras, unha frase moitas veces repetida: “sexamos realistas, pidamos o imposible”.
Semella contraditoria pero
non o é se convertemos o imposible nun equivalente do
desexable, se o situamos no
terreo das utopías que o principio de realidade nega, obs-

trúe ou desvaloriza. Un principio de realidade construído e
delimitado polos criterios conservadores de todos os poderes, un principio de realidade
que a frase quere abrir e estender ata facelo conxugable coas
ansias liberadoras dos que a
pensaron. Imposible, aquí, entendido, pois, como desexable,
pero hai outros imposibles, hai
imposibles temidos, imposibles
que afastamos de nós con decisión e aos que lles ofrecemos o
freo, máis ou menos sincero, da
nosa incredulidade. Imposibles
dos que non cremos, ou non
queremos crer, que poidan perder a súa condición e acaben
por facerse posibles. Claro que
iso, que o creamos ou só queiramos créelo, pouco importa

Todos temos lido neses libros tan ben acollidos de auto
axuda que nada é imposible.
Teñen boa intención e sabemos
a que se refiren, pero se isto
fose así, se todo fose posible,
pensamos, se viviramos convencidos de que todo é posible,
non seriamos capaces de soportar o paso afiado de cada
segundo e ficariamos consumidos polo estrés, envelenados
polo cortisol.
Precisamos crer, xa digo, que
hai cousas imposibles, situacións que, de ningún xeito poden ocorrer, que só poden desenvolverse na orde pechada
dos pesadelos, ou lonxe, nunha
xeografía allea aos nosos percorridos. E se a historia, dándolles a razón aos libros de

auto axuda, indica cada pouco
o contrario, tanto nos ten. É
unha cuestión de supervivencia.
Hai pouco menos de un ano,
a todos (ou a case todos, sempre hai seres moi ben informados) os que vivimos nesta parte
do planeta parecíanos imposible que un virus mandase parar
e que a vida, o xeito coñecido
de vivir, desaparecera das rúas
dun día para outro. Sabiamos
que podía pasar, e seguro que
o comentamos nalgún xantar
familiar, pero no podiamos
créelo. Era imposible.
A mediados dos anos oitenta
do século pasado, os iugoslavos
vivían e relacionábanse coa
normalidade dun país centroeuropeo (hai outras normalida-

des mais afeitas á irrupción do
delirio), dedicados ao traballo,
ao estudo, a seguir a liga de
fútbol ou a discutir sobre as
menudencias que xeralmente
ocupan o devir cotiá. Podía haber algunha tensión étnica ou
política ou social. Sempre as
hai, e seguro que as comentaban nas reunións de amigos ou
familiares.
Pero ninguén (ou case ninguén) podía prever a refrega
que poucos anos máis tarde
convertería ao país nun territorio de pontes derrubadas.
Era imposible.
Podiamos seguir así, pola
historia abaixo, mais non é necesario.
Sexamos realistas, coidémonos do imposible.
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Entrevista

BERNARDO FERNÁNDEZ, O ALCALDE SOCIALISTA DE PONTEDEUME, TIVO QUE XESTIONAR DURANTE O MES DE OUTUBRO UNHA
IMPORTANTE CRISE TRALOS EPISODIOS DE TURBIDEZ XURDIDOS NO RÍO EUME. UNHA CRISE CUNHA DOBLE VERTIENTE: A AMBIENTAL
E A DE SUMISTRO. ESTA ÚLTIMA CONSEGUIUSE SOLVENTAR DE FORMA ÁXIL GRAZAS AO TRABALLO COORDINADO DO CONCELLO E DA
XUNTA. A AMBIENTAL NON TEN AÍNDA DATA E AS SÚA ORIXE E CONSECUENCIAS SON AÍNDA MOTIVO DE ESTUDO DAS AUTORIDADES.

“A nova ETAP poderá combatir
futuros episodios de turbidez”
P

ontedeume está a vivir
estas semanas uns momentos difíciles, non só
polo corte do suministro de
auga, que se solventou de forma áxil, senón tamén polo impacto que causou na veciñanza
ver unha das xoias naturais da
súa contorna, como é o río Eume, nun estado deplorable.
O goberno local tivo que traballar duro para combatir os
niveis de turbidez da auga e
proxeter aos veciños e veciñas
cando a planta potabilizadora
chegou ao seu límite de esforzo. O alcalde socialista, Bernardo Fernández, asegura que cos
novos investimentos na planta
o abastecemento do municipio
quedará blindado contra novos
episodios deste tipo.
Queda agora que a Xunta de
Galicia e o Ministerio de Transición Ecolóxica conclúan os
seus estudos e investigacións
para determinar a orixe desta
crise ambiental.
Cal é a actual situación tanto no
río eume como no sistema de
abastecemento de auga de Pontedeume?

En canto ao río, o episodio de
turbidez continúa. E segundo
trasladouse na última comisión
de seguimento que tivemos vai
continuar e seguramente se repita no futuro.
En todo caso na potabilizadora a situación está estable.
En poucas horas conseguimos
adaptar a potabilizadora con
equipos que trouxemos de
emerxencia para facer fronte a
ese elevado nivel de turbidez
ao que non estamos afeitos e
para o cal a nosa planta non
estaba adaptada.
Cales foron as primeiras accións e medidas que tiveron que
tomar no Concello?

O Concello detectou por primeira vez esta turbidez o luns
5 de outubro e a través da Policía Local deuse traslado a Augas de Galicia da situación.
Tamén nese momento puxémonos en contacto coa empresa concesionaria do servizo
municipal de augas, Viaqua,
que é a que xestiona a planta
potabilizadora, para que fixesen un seguimento da auga que
entraba na planta e que reali-

O alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, xunto coa directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, analizando a zona do encoro do Eume.

zase tamén analíticas para garantir a súa potabilidade.
Ata a madrugada do venres
ao sábado os niveis de turbidez,
aínda que eran altos, a planta
podía combatelos, pero chegou
un momento no que esa turbidez disparouse e vendo que se
achegaba aos niveis máximos
que establece o Real Decreto,
propúxose prohibir o consumo
da auga.
A partir dese momento fomos preparando a planta con
equipos portátiles para facer
fronte ás posibles necesidades
que puidese ter e o sábado día
10 de outubro xa tiñamos todo
instalado. Iso supuxo un gran
traballo que nos obrigou a ter
a cinco e seis operarios 24 horas ao día controlando todo
este proceso de potabilización
que aínda non está automatizado.
Considera que a Xunta e, en xeral, as administracións competentes actuaron coa urxencia e
a premura que esixía a situación?

Inicialmente, as administracións que tiñan competencia
nesta materia creo que non foron todo o áxiles de deberían
ser. Aínda que fun crítico coa
Xunta neses primeiros días,
unha vez prohíbese o consumo
de auga aos veciños, Augas de
Galicia púxose a traballar e a
colaborar co Concello, facendo
controis no río, xa que é a súa
competencia, declarando o estado de emerxencia e habilitando fondos para poder adaptar a planta potabilizadora de
forma urxente.
Trala primeira reunión da comisión de seguimento e cos estudos que se realizaron durante
estas dúas semanas, pódese
concluir que Endese é responsable ou corresponsable do desastre ambiental?

O expediente sancionador que
iniciou Augas de Galicia aínda
está en marcha e non temos
aínda a resolución en firme,
aínda que solicitamos que se
nos faga chegar canto antes. O
que di, polo momento, é que

se detectaron altos niveis de
turbidez no río e tamén altos
niveis de aluminio, especialmente augas arriba do encoro.
Todo apunta a que isto aparece e xorde no pantano, pero
hai que saber que é o que xerou
esta situación. E por iso solicitamos as correspondentes investigacións tanto á consellería
de Medio Ambiente como ao
Ministerio de Transición Ecolóxica.
Pedimos que se identifique a
orixe desta situación e tamén
pedimos saber se isto vai traer
consecuencias tanto para o
econosistema do río como do
banco marisqueiro. Por suposto que queremos que se identifique aos responsables, se os
hai, para que os prexudicados
podamos iniciar as sancións
correspondentes.
Que cabe esperar da situación
do río nos próximos meses? Hai
xa prazos para volver a ver o
Eume coas augas cristalinas de
sempre?

Ninguén se atreve a dicir can-

do vai desaparecer a turdidez
e imos recuperar o estado habitual do rio. É máis, insístese
en que se poidan reproducir
episodios de turbidez.
Segundo Endesa o 90% deses lodos son naturais, procedente da conca, e no 10% restante non hai toxicidade, pero
debemos esperar aos estudos
das administracións competentes para confirmar este extremo e adoptar as medidas oportunas.
Coa instalación dos novos equipos na planta potabilizadora, o
abastecemento de Pontedeume
quedaría blindado fronte a un
novo episodio coma este?

Si, en principio, segundo coméntannos os expertos, poderiamos facer fronte a novos
episodios de turbidez en canto
contemos con ese sistema e
eses procesos físico-químicos.
Ao tratarse dunha obra enmarcada nunha declaración de
emerxencia, por lei deberían
de estar terminadas en menos
dun mes.
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Neda estima en 2 millóns de euros
os investimentos necesarios para
eliminar os verquidos á ría
O Concello de Neda demanda
urxentemente a colaboración
económica da Xunta de Galicia
para executar os investimentos
millonarios necesarios en materia de saneamento para poñer
fin aos verquidos á ría de Ferrol.
Uns investimentos que superan os dous millóns de euros
segundo as estimacións da Administración local. Así o puxo
de manifesto o alcalde de Neda,
Angel Alvariño, quen denunciou publicamente a problemática que está a sufrir o municipio nesta materia, máxime despois das últimas declaracións
realizadas por representantes
da Xunta de Galicia, que daban
por concluído o proceso de saneamento coas últimas actuacións en curso.
Alvariño quixo levantar a
man e poñer o foco sobre a realidade de Neda, o único concello da ría que, “inexplicablemente, quedou fóra do saneamento proxectado pola Xunta
e dos proxectos de construción
dos colectores” para a marxe
norte e sur da ría. A partir de
aí, o Concello foi asumindo diferentes intervencións nesta

Ángel Alvariño compareceu xunto a dúas edís do equipo de goberno para dar conta da situación.

materia. A última, por importe
de 120.000 euros e coa axuda
da Deputación, o que permitiu
a recollida de pluviais e fecais
dende a zona do pazo da Merced, estación de ferrocarril e
curva do Regueiro cara a estación depuradora.

En paralelo, o Concello foi
redactando diversos proxectos. O último, tan só á espera
das autorizacións pertinentes:
o saneamento na zona comprendida entre o río Basteiro
e a depuradora. Un proxecto
valorado en 550.000 euros

moi necesario para poñer fin
ás filtracións detectadas nos
análises na estación depuradora. Ligado a este, o Concello
prevé sacar a contratación a
redacción do proxecto para
conectar Xuvia co río Basteiro
e, deste xeito, poñer fin ao ci-

clo do saneamento no municipio, dando unha solución
prácticamente definitiva aos
verquidos á ría. Tan só pendente de pequenas actuacións
no o río Belelle.
Nesta liña, o alcalde mostrou a súa preocupación pola
falta de resposta por parte de
Augas de Galicia, fundamental
para acometer as intervencións. Asegurou que Neda
“non pode ser o único concello da ría en afrontar este problema en solitario”, e apuntou
que nun principio o anterior
director do ente comprometérase a colaborar na financiación dos proxectos a través dos
fondos resultantes das baixas
nas obras da Malata, pero co
cambio de responsable a promesa quedou niso.
Para Alvariño resulta inexplicable que dende hai 3 anos
Augas de Galicia agrave a situación con continuas multas
ao Concello de Neda por verquidos á ría cando está actuando no marco das súas posibilidades financieiras.
Unhas multas cada vez máis
recurrentes e que o Concello
alega como resposta. Unha
situación que se complica aínda máis para o alcalde cando
a coñecida como Lei Montoro
impide a concellos como Neda, con débeda cero e superávit, destinar o remanente de
tesourería -de 750.000 eurosa estas actuacións. Para o alcalde, a única saída é a cofinanciación, tal e como se fixo cos
colectores norte e sur da ría.

Autónomos e microempresas
CUANTÍAS:
-Autónomos sen traballadores a cargo: 1.500
euros
-Autónomos con traballadores a cargo e
microempresas:
-1 traballador: 2.000 euros
-Entre 2 e 5 traballadores: 2.500 euros
-Entre 6 e 9 traballadores: 3.000 euros

Bases da convocatoria BOP 6/11/2020 e web municipal
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Arranca a renovación do
polideportivo de Meirás
O Concello de Valdoviño informou do inicio das obras de renovación da cuberta do pavillón municipal de O Longoiro,
en Meirás.
Unha intervención que estes
días se centra na desmontaxe
das placas de policarbonato e
do panel sándwich, moi deteriorados e que, xunto á corro-
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sión detectada en elementos de
anclaxe e fixación, provocaban
filtracións ao interior, o que
dificultaba a práctica deportiva
no interior.
Así, os traballos foron adxudicados á empresa Cubiertas
de Pizarra Galicia SL, e neles o
Concello está a realizar un investimento de 62.302,90 euros,

que financia con cargo ao Plan
Único da Deputación da Coruña (POS) 2019.
As obras contemplan a substitución dunha parte do material de cubrición nunha das
augas que conforman a cuberta e a colocación de pezas de
remate perimetrais e substitución do canalón.

Urbanismo

Fene creará cinco
novas áreas de solo
de núcleo rural
O Goberno local de Fene contratou recentemente os traballos técnicos que permitirán
levar a cabo unha revisión parcial do actual planeamento
urbanístico, de cara a crear
cinco novas zonas de núcleo
rural en Magalofes, Sillobre e
Maniños.
De cumprirse as previsións
en canto a exposición pública
e tramitación plenaria, a medida na que traballa a Concellaría de Urbanismo podería
entrar en vigor nun prazo
duns 18 meses. Na práctica,
esta modificación pretende
desbloquear a posibilidade de
novas construcións unifamiliares neses puntos en espera
de avancen os traballos de
elaboración do novo PXOM
de Fene, que xa acumula varios anos de retraso.
Dase a circunstancia de que
dous dos núcleos de Magalofes son chan urbano desde
1975, pero nunca tiveron esta

característica ni por servizos
públicos, nin por tipoloxía da
vivenda, nin polo uso da terra. Ademais, os outros tres
núcleos que se proporán delimitar -Lubián (Sillobre), Piñeiro (Maniños) e O Feal (Magalofes)- están cualificados
como solo rústico apto para
urbanizar onde, na práctica,
non se pode construír.
A modificación do planeamento precisará, ademais, a
aprobación plenaria e a correspondente exposición pública para que a veciñanza
con predios afectados poida
formular as alegacións que
estime oportunas.
Tal e como sinala o concelleiro de Urbanismo, Manuel
Polo, “con esta aposta trátase
de adecuar a realidade desas
zonas á lexislación urbanística. Ademais, a nova delimitación marcará o desenvolvemento de Fene durante os
próximos 15 ou 20 anos”.
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Cedeira adxudica 76.750
euros en axudas “anticovid”
a 112 negocios locais

Servizos

Unha das actuais farolas fronte ao concello que será substituídas.

O alcalde de Cedeira, Pablo Moreda, anunciou unha segunda convocatoria de axudas.

O 90 POR CENTO DAS
SOLICITUDES QUE SE
PRESENTARON A ESTE
PROGRAMA MUNICIPAL
RESULTARON
APROBADAS
O Concello de Cedeira acaba
de publicar a relación de empresas e autónomos aos que se
lles concedeu unha das axudas
dirixidas a paliar as dificultades xeradas pola crise económica. A convocatoria que o
goberno local lanzou en marzo
resólvese con 76.750 euros repartidos entre 112 negocios do
municipio, o 90% dos que presentaron a súa solicitude. Segundo informou o concelleiro
de Facenda e Servizos Económicos, Manuel Martínez López, a acollida foi moi boa,

especialmente entre o sector
hostaleiro, e en breve sairán as
bases dunha nova convocatoria
de subvencións dotada con
137.000 euros.
A convocatoria de marzo
partía dun orzamento de
150.000 euros e recibiu un total de 124 solicitudes, das que
unha ducia foron desestimadas
por non cumprir as condicións. A maior parte das axudas adxudicadas son de 650
euros, a cantidade prevista
para os autónomos, mentres
que as empresas obteñen 850
ou 1.000 euros, segundo teñan
menos ou máis de cinco persoas empregadas. O listado
pode consultarse na web do
Concello.
Estas axudas contribúen a
apuntalar empregos na vila,
“porque comprometen a conservar, polo menos durante
tres meses máis, o 50% do ca-

dro de persoal que había antes
da pandemia”, explicou Manuel Martínez, que asegurou
que o pago se vai axilizar ao
máximo para que estea canto
antes nas mans dos seus destinatarios.
Desde o goberno local informan, por outra banda, de que
se realizaron as xestións para
inscribir a Cedeira no programa PEL-Reactiva da Deputación da Coruña, dirixido aos
municipios da provincia con
menos de 50.000 habitantes.
A nova convocatoria, para a
que se están a ultimar os trámites administrativos, significará poñer a disposición dos
negocios locais un fondo de
137.000 euros, financiado na
súa meirande parte pola Deputación, que se repartirán
entre autónomos e empresas
en axudas que irán dos 1.500
aos 3.000 euros.

Medio ambiente

Ortigueira porá en marcha un
proxecto de compostaxe caseira
O Concello de Ortigueira porá
en marcha un novo proxecto
para que os veciños e veciñas
da localidade interesados poidan participar no proxecto de
compostaxe caseiro que se poñerá en marcha na vila co
obxectivo de reducir e reutilizar os refugallos domésticos,
dándolles un valor engadido

como abono orgánico.
A través dunha subvención
do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, a institución municipal levará a cabo
actuacións de prevención, recollida separada e valorización
dos biorresiduos a través un
proceso de compostaxe “in situ”, é dicir, nas propias viven-

das, sempre e cando dispoñan
dun terreo axeitado.
Entre este ano e o que vén
entregaranse ás persoas que se
impliquen no proxecto un total
de 150 composteiros, 100 caldeiros, 85 aireadores e 150 termómetros para que poidan
desenvolver o proceso de compostaxe.

Cariño investirá máis
de 800.000 euros en
renovar alumeado
público con LED
O último pleno municipal de
Cariño aprobou por unanimidade o proceso de licitación
do contrato para renovar a
tecnoloxía LED toda a iluminación pública do municipio.
A actuación, que entrará a licitación a próxima semana e
que conta cun orzamento de
802.821 euros, supón un ambicioso proxecto de mellora
da iluminación pública no
municipio.
O concello será o primeiro
en transformar toda a iluminación pública a tecnoloxía
LED a través dun contrato exclusivamente público sen a
intermediación de entidades
privadas. A través deste
proxecto cambiaranse a LED
1.546 luminarias e 23 cadros
de mando. Para fi
O aforro económico será
cuantioso, xa que dos aproximadamente 100.000 euros
que se gastan agora anual-

mente na iluminación pública
estímase que se aforrarán
65.000 euros, pasando así a
gastar un total de 35.000 euros ao ano. En canto ao consumo reducirase preto dun 50%
o e ademais gañarase en visibilidade debido á maior potencia lumínica das lámpadas
tipo LED.
O alcalde, José Miguel Alonso Pumar, destacou as vantaxes
desta actuación xa que “o aforro que conleva permitirá
amortizar en 3 anos o achegado polas arcas municipais. A
partir de aí, cada exercicio haberá un aforro importante con
respecto á situación actual que
permitirá investir ese diñeiro
en máis servizos para os veciños”.
Ademais, quixo resaltar que
“isto é un claro exemplo de que
fóra das grandes urbes pódese
cumprir cos compromisos da
Unión Europea co planeta”.
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Valdoviño investirá
66.000 euros no
saneamento de Lago

Xosé Regueira e Alberto González durante a visita ás obras.

O campo de fútbol e o
aparcadoiro de Meirás, a
piques de rematarse
O vicepresidente da Deputación da Coruña e deputado de
Turismo e Plans, Xosé Regueira, pudio comprobar o avance
das obras que a entidade provincial financia na parroquia
de Meirás, no concello de Valdoviño e que van supoñer unha mellora na accesibilidade ás
praias de Punta Frouxeira e na
protección do espazo natural,
así como a creación dun novo
equipamento deportivo.
Na visita reuniuse co alcalde
de Valdoviño, Alberto González Fernández, e distintos
membros do seu goberno.
O proxecto urbanístico e de
construción do novo equipamento deportivo que agora
chega ao seu fin conta cun orzamento cercano aos 320.000
euros dos que un 80% proveñen de fondos da Deputación
da Coruña e supón unha remodelación de especial relevancia para a contorna da parroquia de Meirás.
Para a súa finalización, como puido comprobar o vicepresidente da Deputación da
Coruña e responsábel de Plans
e Turismo, Xosé Regueira, na
súa visita ás obras, só resta a
cuberta do novo campo deportivo con herba artificial, o que
se fará en canto as condicións
meteorolóxicas o permitan.
“A actuación responde a unha demanda da veciñanza, tanto da asociación veciñal como
do club de fútbol, e tamén do
propio Concello porque era
unha urxencia para preservar
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O Concello de Valdoviño licitou o pasado mes de outubro a contratación as obras
de mellora da rede de saneamento na parroquia de
Lago, con actuacións nas
estacións de bombeo de augas residuais dos lugares de
Freires e Mosende, e un tramo da rede de conexión en
Mourente.
Así mesmo, a intervención prevista en Mosende
permitirá ampliar o servizo
ás vivendas da parroquia de
Sequeiro. Nas obras o Concello investirá máis de
66.000 euros con cargo ao
Plan de Obras e Servizos+
2020 da Deputación provincial da Coruña.
Ao longo das últimas décadas foron executándose
redes de saneamento nos
lugares de Freires e Mosende que permitisen a recollida e posterior tratamento
das augas residuais xeradas
nestes lugares. Debido a
condicionantes como a topografía do territorio e a
situación da EDAR, estas
redes levan asociadas pozos
de bombeo para a recollida
e impulsión das augas ata a
estación. Así, tanto en Frei-

res como en Mosende, as
súas redes confórmanse de
tal xeito que os caudais
transcorren por gravidade
ata chegar ao punto de menor cota onde se ubican os
bombeos de augas residuais
denominados EBAR Freires
e EBAR Mosende.
Nesta liña, téñense detectado problemas no estado
xeral das instalacións, que
derivan na inoperatividade
do sistema e a consecuente
produción de verquidos, o
que esixe dunha actuación
urxente que garantice o correcto funcionamento da
instalación. A intervención
de Mosende permitirá tamén estender o servizo de
saneamento ás vivendas sitas na parroquia de Sequeiro.
Ademais, na mesma parroquia de Lago, no lugar
de Pazos (Mourente), dado
o crecemento poboacional,
plantéase a primeira fase do
saneamento, coa conexión á
rede xeral. Deste xeito, a intervención contempla actuacións nas estacións de bombeo, nas que se procederá á
substitución dos equipos
actuais.

Servizos

Neda sacará un novo
contrato de recollida
de lixo tras 21 anos

unha zona de grande valor turístico e natural, cunha paisaxe
impresionante que forma parte do proxecto do Xeoparque
de Ortegal e que é un recurso
de grande interese que cada
vez recibe máis visitantes”, sinalou Regueira.
Con esta remodelación da
zona conséguese, segundo o
vicepresidente da Deputación
a Coruña, “reordenar o tráfico
que, en especial no tempo de
verán, visita as praias da parroquia e tamén dotar á veciñanza
dun novo equipamento que
permitirá un maior uso e a posibilidade de desenvolver prác-

ticas deportivas sen ter que
trasladarse a outras localidades”.
Para o alcalde socialista de
Valdoviño, Alberto González
Fernández, a obra supón “un
antes e un despois para a parroquia de Meirás e todo o
concello coa posibilidade de
dispor dun espazo deportivo e
tamén a oportunidade dun
aparcamento disuasorio para
todo o espazo protexido co cal
xera moitas potencialidades
desde o punto de vista turístico
e de coñecemento para este
lugar de grande interese natural e paisaxístico”.

Este pasado mes de outrubro,
o alcalde de Neda, o socialista Ángel Alvariño, anunciou
a inminente licitación do servizo de recollida de residuos
sólidos urbanos no muncipio.
O rexedor lembrou que este servizo está fóra de contrato dende 1999, hai máis de
21 anos. “Unha situación que
debe mudar de inmediato”,
dixo Alvariño.
O alcalde de Neda tamén
lembrou que en 2015 tentouse inicialmente a remunicipalización, pero as dúbidas xurídicas lastraron o proceso. A
partir de aí, e coa previsión
do fin de contrato en Narón
en 2017, traballouse xunto a
este concello e o de Ferrol,
tamén sen contrato, para
mancomunar o servizo.

Porén, non saíu adiante e
Neda apura agora a licitación. Na actualidade, a empresa que presta o servizo tan
só aporta o persoal, sendo
propiedade do concello a flota de vehículos, cunha antigûidade moi elevada que deriva nun gasto cercano aos
70.000 euros anuais en materia de reparacións.
Asímesmo, co novo contrato buscarase poñer remedio a
outro problema grave en Neda como é a proliferación de
verquidos incontrolados, especialmente nas zonas rurais.
Problema que se estende a
toda a comarca e que en Neda supuxo en 2019 un gasto
de 90.000 euros a maiores do
custe das recollidas programadas.
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Cedeira investirá 450.000 euros na
rehabilitación do Pazo de Moscoso
A Xunta de Goberno adxudicou á empresa Obras Gallaecia
o proxecto de execución da
rehabilitación do Pazo de Moscoso. Cun importe de 450.746
euros, a súa foi a oferta mellor
valorada entre as cinco que se
presentaron ao proceso e supón unha baixa dun 9% respecto ao prezo de licitación, de
496.462,04 euros. O alcalde,
Pablo Moreda, destacou a importancia da actuación pola
súa contía e porque “vai significar sumar espazos para o traballo administrativo municipal
e, en definitiva, permitirá
prestar un mellor servizo á cidadanía”.
Os traballos contratados teñen un prazo de execución
dun ano e consisten na restauración das fachadas e do interior do inmoble, garantindo as
axeitadas condicións de accesibilidade. En total, a planta
baixa, primeiro e segundo andar e o faiado, suman 530 metros cadrados útiles. No baixo,
cuns 160 metros cadrados de
superficie, irán as oficinas de
Servizos Sociais, que actualmente están no Auditorio Municipal e liberarán alí espazos
para as asociacións. Tamén se
trasladarán aos novos espazos
na Casa Avelino as oficinas da
Policía Local e de Intervención. Entre o primeiro e o segundo piso haberá oito despachos, mentres que o faiado

O edifcio albergará novas dependencias municipais.

será aproveitado para almacenaxe e sala de instalacións.
A situación do edificio, a
poucos metros do consistorio,
é unha vantaxe cara á veciñanza e tamén para o traballo do
persoal municipal. O alcaldedestacou tamén que a actuación contribuirá á recuperación da arquitectura do casco
vello, sacando ao edificio da

súa situación de abandono.
“Este proxecto vai ser un avance na posta en valor do
conxunto histórico da vila e na
recuperación da súa grandeza”, destacou.
Nesta liña, o proxecto contempla a colocación dun panel,
á entrada do pazo, no que se
ofrecerá información sobre a
historia do inmoble, cuxa cons-

trución primixenia data do século XV. Para o coñecemento
da historia da casa, sinalou o
alcalde, o Concello contou coa
colaboración do cronista oficial
de Cedeira, Rafael Usero
A obra inclúe a actuación no
terreo anexo ao inmoble para
convertilo nunha zona verde
de uso público, con acceso desde a rúa Ferrol.

Obras viais

Renovados os
camiños de Penela
e Mourente en
Valdoviño
O Concello de Valdoviño
rematou a primeira fase
das obras de acondicionamento dos camiños de
Mourente e Penela. Uns
traballos que se financian
con cargo ao Plan Marco de
Mellora de Camiños Municipais de acceso a parcelas
agrícolas 2020-2021 de
Agader. A intervención sum a u n o rz a m e n t o d e
46.155,92 euros en dúas
anualidades. Agader cubre
o 80% do investimento e o
Concello de Valdoviño o
20% restante.
A primeira fase da intervención permitiu conectar
a zona de Mourente co vial
municipal que une Aviño e
a AC-116; facilitar o acceso
ao campo de fútbol municipal e á estrada do Trece e
mellorar a accesibilidade ás
explotacións agrícolas e
gandeiras desta área.
Nesta primeira fase actuouse sobre o primeiro,
que parte das vivendas de
Mourente, toma dirección
ao campo de fútbol e continúa a man dereita. Así, os
traballos contemplaron o
seu acondicionamento, ampliación do ancho de calzada e tarefas de sinalización.
A actuación completarase
con esa segunda fase na que
se actuará sobre os 3 tramos
restantes, cubrindo así uns
2.000 metros de vial.
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ANÚNCIATE NO ESPECIAL
DE NADAL DE ENFOQUES
Na primeira semana de decembro, desde Enfoques publicamos
un especial de Nadal no que o teu negocio pode anunciarse e
chegar á nosa audiencia a pa ir de 70€.
Repa iremos 7.000 exemplares por toda a comarca, faremos
unha publicación sobre o teu negocio no noso facebook* e
deixaremos 10 xornais no teu establecemento.
Ademais, distribuiremos a versión dixital do xornal a través
das redes sociais, de whatsapp e telegram.
Chegarás a máis xente de forma directa a través das nosas
páxinas a todo cor.

TARIFAS
1/8 páxina

1/4 páxina

1/2 páxina

1 páxina

70€

120€

220€

300€
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Sueceso

Detido por estafar
máis de 13.000 euros
á súa ex empresa

Foto dos paquetes coa heroína incautados ao home.

A Policía detén a un home
que entraba en Ferrol con
máis de 4 quilos de heroína

A Garda Civil do posto de Fene detivo a unha persoa como presunto autor dun delito
de estafa. Os feitos ocorreron
por mor da denuncia interposta polo xerente dunha
empresa, comunicando que
alguén descoñecido estaba a
facer un uso fraudulento
dunha tarxeta de combustible asociada a un camión da
súa frota.
A Garda Civil investigou os
feitos para constatar a veracidade dos mesmos e no seu
caso esclarecer os posibles
delitos e identificar o autor
ou autores dos mesmos. No
transcurso da investigación
os axentes comprobaron a
existencia dos cargos na tarxeta que proviñan da realización de repostaxes en varias
estacións de servizo das localidades de Miño e Neda, por

un importe total de 13.000
euros e do pago de peaxes de
autoestradas por valor de 534
euros, alcanzando a contía
total de 13.534 euros.
A Garda Civil realizou unha análise pormenorizada da
información solicitada durante a investigación, logrando a identificación plena do
autor do delito, resultando
ser un antigo traballador da
empresa, o cal aproveitou a
súa relación laboral para subtraer a tarxeta, comunicando
á empresa o seu suposto extravío.
A Benemérita procedeu á
detención desta persoa, como presunto autor dun delito
continuado de estafa, poñéndoo, xunto coas actuacións
realizadas, ao dispor do Xulgado de Instrución de garda
de Ferrol.

A DROGA INCAUTADA SERVIRÍA PARA ELABORAR TRINTA E CINCO MIL DOSES
Axentes adscritos á Comisaría
do Corpo Nacional de Policía
de Ferrol-Narón, procederon á
detención dun individuo, home, natural da Illa de Arousa,
por tráfico de estupefacientes.
Según explicou o propio
CNP, froito dun dos dispositivos conxuntos, establecidos
por parte da Brigada Local de
Seguridade Cidadá e de Policía
Xudicial de prevención da delincuencia, detectaron a presenza dunha furgoneta entrando na zona de Ferrol, a cal foi
interceptada.

Durante a entrevista co conductor, os policías observaron
que na parte traseira da mesma
había cordas e outros útiles,
motivo polo cal os axentes realizaron unha inspección profunda do vehículo no lugar de
intercepción, localizando, tras
uns minutos, uns paquetes de
cor amarela de cuxa existencia
e contido non sabía dar conta
o individuo.
Ante a evidencia para os
axentes por todas as circunstancias xa descritas que estes
paquetes contiñan substancias

estupefacientes, proceron á detención do individuo, que foi
trasladado a dependencias policiais.
Tralos análises, concluíuse
que coa droga incautada confeccionaríanse un total dunhas
trinta e cinco mil doses, cun
valor aproximado de máis de
catrocentos mil euros.
Tras realizar as dilixencias
oportunas, o detido foi posto
ao dispor do Xulgado de Instrución de Garda dos de Ferrol
que decretou o ingreso en prisión provisional do detido.

Sueceso

Gardacostas requisa preto de 200
quilos de marisco na ría de Ferrol
Axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia, dependente
da Consellería do Mar, requisaron en controis realizados
polas zonas de pantaláns de
Ferrol, A Graña e Mugardos
preto de 200 quilos de distintas
especies de marisco e 19 útiles
debido a que todo estaba sen
identificar.
En concreto comisaron 70
quilos de ostra, outros 70 de
mexillón, 20 quilos de voandei-

ra, 15 de pateiro, cinco quilos
de berberecho rabioso, outros
cinco de nécora, catro quilos de
ameixa babosa e tamén catro
de carneiro.
Ademais os 19 útiles incautados son 10 sacos, sete viveiros
e dous capachos que contiñan
toda a mercadoría fondeada
nas zonas de pantaláns. As especies comisadas estaban vivas,
polo que os axentes procederon a devolvelas ao mar.

Ante casos coma este, a Consellería do Mar lembra á cidadanía que o consumo de produtos do mar extraídos e comercializados de xeito irregular pode supor un risco para a
saúde ao non ter pasado ningún tipo de control sanitario
que o avale.
Por iso, pide aos consumidores que non merquen produto
fóra das canles legais de comercialización.

Suceso

Devolve un sobre con
máis de 2.000 euros
que atopou na rúa
A Policía Local de Cedeira
quixo agradecer publicamente o comportamento exemplar e solidario dun veciño da
localidade que devolveu un
sobre con máis de dous mil
euros ao seu lexitimo propietario.
Un veciño da localidade
denunciou estes días en dependencias policiais extraviar un sobre cunha gran cantidade de diñeiro proveniente da venda dun monte.
O sobre unicamente levaba

anotada a cantidade exacta
que contiña escrita no exterior do mesmo. Sen nome
nin outros datos. Ao día seguinte de extravialo, outro
veciño da localidade púxose
en contacto coa Policía Local
para informar dun achado
dun sobre con diñeiro no seu
interior.
Os axentes puxeron en
contacto a ambas as persoas
e produciuse a devolución
desta importante cantidade
de diñeiro.
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O presidente socialista da Deputación, Valentín González, durante a aprobación dos fondos do Plan Único.

A Deputación inxecta en Ferrol, Eume
e Ortegal 10 millóns de euros para
obras, servizos básicos e gasto social
MÁIS DA METADE
DAS ACHEGAS IRÁN
DESTINADAS A 61 OBRAS
NOS 20 CONCELLOS
DAS TRES COMARCAS.
728.000 EUROS SERÁN
PARA OS GASTOS
SOCIAIS DA COVID-19
A Deputación da Coruña aprobou por unanimidade no pleno
do pasado mes de xuño a primeira achega do Plan Único
(POS+2020), que suporá un
investimento de 41.266.299,41
euros nos 93 concellos da provincia.
Nas comarcas de Ferrolterra,
Eume e Ortegal, o plan impulsado polo goberno provincial,
presidido polo socialista Valentín González Formoso, supuxo
este ano unha inxección econó-

mica inicial de 7.194.253,61
euros, dos que case a metade
(3.367.993 euros) foron destinados ao financiamento de 42
obras de construción e mellora
de infraestruturas públicas.
Construción de beirarrúas e
mellora de estradas e camiños
en Ferrol, Cabanas, Moeche, As
Pontes, Neda, A Capela ou
Monfero; creación de redes de
saneamento e abastecemento
de auga en Fene, Ares e Cerdido; mellora de instalacións culturais e deportivas coma a biblioteca municipal Fernández
Latorre de Ortigueira ou o
campo de fútbol de Mourente,
en Valdoviño; novos parques
infantís en Narón, Moeche e
construción de infraestruturas
coma a nova pérgola de praza
de Galicia de Cedeira son algúns dos proxectos que contarán este ano con financiamento do POS+ provincial para a
súa execución.

Outra parte importante do
Plan Único (2.824.805,40 euros) destínase a financiar parte
do gasto corrente de 18 concellos da zona. Con estes fondos,
a Deputación colabora cos municipios no financiamento dalgúns servizos esenciais coma a
limpeza de rúas e estradas, a
recollida de lixo ou o alumeado
público, que contribúen a mellorar a calidade de vida da
veciñanza.
Ningún concellos das comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal solicitou este ano fondos
do POS+ para reducir a súa
débeda e só seis destinan parte
dos fondos a pagos a provedores, por un importe total de
272.903,54 euros.
Gastos derivados do Covid19

Cabe destacar que o Plan Único conta este ano cunha achega
especial de 4 millóns de euros
procedentes de superávit para

apoiar aos concellos da provincia nos gastos sociais extraordinarios derivados da Covid19.
Destes 4 millóns, os concellos das tres comarcas reciben
un total de 728.551 euros euros, con cantidades que oscilan
entre os 97.307,78 € de Narón
e os 19.144,31 € de Cerdido e
que se destinan a cuestións coma o reforzo dos servizos municipais de Asistencia no Fogar
ou a compra de equipos de
protección (EPI).
Achega adicional

Durante o mes de xuño a corporación presidida polo socialista González Formoso
apro unha segunda partida
adicional de 15 millóns de euros para o Plan Único.
As comarcas de Ferrolterra,
Eume e Ortegal sumaron neste POS+ Adicional un investimento de 3.313.392 euros,
que irán a destinados a outras

19 obras que redundarán en
lloras de servizos e infraestuturas para os veciños e veciñas. Ademáis, máis de 1,2
millóns empregáronse para o
gasto corrente dos concellos.
Polo que durante este ano os
20 municipios das tres comarcas recibiron da entidade provincial máis de 10 millóns de
euros en total.
Con estes fondos, a Deputación contribúe a financiar o
funcionamento de numerosos
servizos municipais básicos.
Son investimentos que moitas
veces non se ven, pero que
son fundamentais para a veciñanza no seu día a día, pois
van dende a recollida e tratamento de lixo, o alumeado
público e a conservación de
parques, xardíns, estradas e
camiños municipais ao mantemento de servizos sociais,
escolas infantís e outras prestacións públicas.
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Reparto dos fondos do POS+2020

A metade dos
fondos irán a
investimentos
Algo máis da metade das achegas que a Deputación deixará
nas comarcas de Ferrol, Eume
e Ortegal irán destinadas a investimentos, é dicir, a proxectos
de mellora de infraestuturas e
servizos. Outra boa parte, case
o 30% servirá aos concellos da
zona para facer fronte aos gastos correntes. E este ano, ademáis, destinouse unha partida
extra exclusivamente para gasto
social derivado da crise do Covid.
INVESTIMENTO
5.377.391,85 euros para 61 obras en 20 concellos
GASTO CORRENTE
3.866.311,76 euros en 18 concellos
GASTO SOCIAL COVID-19
711.547,27 euros en 19 concellos
PAGO A PROVEEDORES
272.903,54 euros en 6 concellos
ACHEGA TOTAL POS +2020 EN FERROL, EUME E
ORTEGAL: 10.228.154,42 euros
CONCELLO

GASTO
CORRENTE

Ares
Cabanas

INVESTIMENTOS

334.481,03

PAGO
A PROVEDORES

38.963,62

REDUCIÓN
DÉBEDA

GASTO SOCIAL
COVID-19

TOTAL

22.887,32

396.331,97

55.037,61

345.924,70

22.940,62

423.902,93

Cariño

232.252,66

33.358,22

25.176,44

290.787,32

A Capela

128.147,77

86.566,48

20.352,06

235.066,31

Cedeira

359.600,49

246.555,36

38.981,08

645.136,93

Cerdido

146.504,19

Fene
Ferrol

55.468,30

221.116,80

54.813,65

41.354,43

721.319,20

666.553,20

4.902,96

45.325,86

716.782,02

204.408,68

27.340,59

452.486,83

147.928,36

64.443,93

20.130,07

232.502,36

244.523,46

455.457,46

Mañón

220.737,56

Moeche
Monfero
Mugardos

19.144,31

625.151,12

23.190,44

157.968,10

Narón

560.199,56

466.397,48

Neda

174.605,51

66.054,29

Ortigueira

221.866,85

404.370,94

Pontedeume

239.654,73

95.677,08

As Pontes

464.018,17

414.566,52

San Sadurniño

182.915,87

As Somozas

250.634,81

Valdoviño
TOTAL

699.980,92
67.623,94

23.581,28

272.363,76

97.307,78

1.123.904,82

22.811,36

263.471,16

69.178,88

799.016,04

31.785,01

367.116,82

83.562,53

965.147,22

168.845,15

33.342,28

385.103,30

171.840,35

27.168,43

449.643,59

214.493,72

313.303,46

39.176,94

566.974,12

3.866.311,76

5.377.391,85

711.547,27

10.228.154,42

103.599,37

3.000,00

272.903,54

*Cantidades en Euros
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ARES

396.331,97 EUROS
No Concello de Ares realizáronse tres importantes intervencións co apoio do
POS+2020 como foi a mellora da rede de abastecemento na rúa do Anxos e da
Franxa, que superou os
116.000 euros e tamén na
mellora da seguridade viaria
na zona de Pedrós, cun orzamento de case 115.000 euros. Ademáis, coa segunda
das achegas da Deputación
investíronse máis de 85.000
euros na rede de abastecemento nas rúas María e Real.
Todos este proxectos contaron ademáis cunha achega
de fondos propios do municipio.
CABANAS

423.902,93 EUROS
En Cabanas, os fondos procedentes do Plan Único destináronse principalmente ás
infraestuturas. Un dos
proxectos licitados consiste
na reparación dos camiños
de Barreiras e da travesía da
Barrosa, que serán financiados íntegramente con
70.500 euros da Deputación.
Outra das obras, que responde a unha vella demanda
veciñal, será a mellora do
camiño municipal de Lavandeira, con algo máis de
30.000 euros de orzamento,
tamén financiado únicamente con fondos do POS+2020.
Coa segunda achega, tamén
proxectouse intervir na rede
de saneamento e de pluviais
da contorna do parque do
Areal, que suporá un investimento de 244.9000 euros
dos cales máis de 86.000
proveñen das axudas provinciais.
CARIÑO

290.787,32 EUROS
O Concello de Cariño únicamente dedicará unha partida dos máis de 196.000 euros que recibirá do
POS+2020 a investimentos.
Será para a creación dun
parque na zona de Feáns e o
acondicionamento das zonas
de acceso a esta instalación.
O proxecto conta cun orzamento de algo máis de
33.300 euros. O resto dos
fondos que recibe o municipio irán a parar a gasto corrente e gastos social derivado do Covid-19
A CAPELA

235.066,31 EUROS
No Concello de A Capela levaranse a cabo dous proxec-

O Concello de Cedeira realizará unha reorganización integral da praza de Os Cabalos; unha obra de máis de medio millón de euros.

tos en infraestuturas viais. O
primeiro será a mellora de
camiños desde a Ponte do
Porcar ata Os Calzados, que
suporá un investimento de
59.600 euros. O outro completará a mellora das beirarrúas nun tramo da AC-121,
concretamente no lugar de
Vilar de Mouros, onde o concello aportará uns 5.000 euros adicionais.
CEDEIRA

645.136,93 EUROS
Cedeira destinará case a metada dos fondos que vai recibir do POS+2020 a investimentos municipais. Un será
a reforma integral da praza
de Galicia e que incluirá a
construcción dunha pérgola
de vidrio. Este proxecto terá
un custe total de 285.856 euros, dos que 194.905 sairán
das aportacións provinciais e
90.900 de fondos propios do
Concello. Tamén se investirán algo máis de 51.000 euros na sustitución de 912
lámpadas antigas por unhas
novas con tecnoloxía LED
nos lugares de Fragoso, Veciñeira, San Miguel e outros
núcleos rurais da zona.

rase a cabo unha mellora na
rede de abastecemento na
Campería, para a que se destinarán uns 30.000 euros. Na
parroquia de A Barqueira,
vaise ampliar tamén a rede
de abastecemento no lugar
de Casavella e zonas aledañas, para o cal o Concello
aportará 5.500 euros de fondos propios e utilizará os
25.300 restantes das achegas
do Plan Único 2020.
FENE

721.319,20 EUROS
O Concello de Fene será
xunto co de Ferrol un dos que
máis cartos destine aos investimentos en infraestruturas e
servizos, con máis de 625.000
euros. A maior partida irá
destinada a renovar a carpintería e remodelar os baños da
propia casa consistorial. Unha obra de algo máis de

2 4 3 . 0 0 0 e u ro s d o s q u e
206.000 se financiarán co
cargo ao POS+ 2020. Outro
dos grandes proxectos de Fene é a pavimentación e mellora dos servizos na rúa Alcalde Gernardo Díaz, que se
dotará de 152.000 euros de
fondos provinciais para costear os case 233.000 que custará a obra vial. Tamén no
lugar de Cornide se investirán algo máis de 73.000 euros para renovar a pavimentación das pistas e o saneamento, aportando o Concello
uns 31.000 euros a maiores.
O outro proxecto de mellora
viaria se levará a cabo na rúa
Muíños e na Doutor Francisco Malvar, que recibirán unha
achega por parte da Deputación de 106.000 euros. Por
último, levarase a cabo a primeria fase da área recreativa
de San Valentín utilizando
case 50.000 euros procedentes do Plan Único.

O Concello de Ferrol aproveitará as axudas da Deputación da Coruña para realizar
seis proxectos de melloras
viais. Tres deles irán destinados á reparación dos baches
nas zonas de Regueira e do
camiño do Pincho (32.000
euros), outro mellorará o
aglomerado no camiño do
Castro a A Fonte (41.300 euros) e tamén na estrada de
Papoi a Mandiá con máis de
174.000 euros de orzamento.
Outros 100.000 da Deputación empregaranse nas melloras da avenida de Esteiro,
nunha obra cun custe total
de 243.000 euros. E preto de
70.000 irán ao proxecto de
mellora do aglomerado na
estrada da Coba, onde o
Concello financiará os
50.000 restantes. Tamén se
actuará sobre o camiño do
Buil, no camiño da Cruz e a
rúa das Lousas por un importe de case 56.000 euros.
MAÑON

452.486,83 EUROS

CERDIDO

221.116,80 EUROS
O Concello de Cerdido vai
utilizar os máis de 55.000
euros que lle outorga a Deputación en mellorar dous
servizos fundamentais no
municipio. Por un lado, leva-

FERROL

716.782,02 EUROS

O pavimento da estrada que vai de Papoi a Mandiá será renovado.

No Concello de Mañón destinaranse gran parte da partida de investimentos que lle
achega a entidade provincial
para a mellora de infraestuturas. Preto de 37.000 euros
irán a mellorar o camiño da
Porta da Costa, case 40.000
o vial da estrada Ferrol a Lamancido e máis de 58.000 ao
camiño que vai de Abeledo a
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Especial POS+2020
Lombo. Ademáis, outra partida de 39.300 euros se utilizará en renovar o parque
infantil e biosaudable no
Porto de Bares.
MOECHE

232.502,36 EUROS
En Moeche vanse destinar
preto de 65.000 euros procedentes do POS+2020 a dous
proxectos dentro do capítulo
de investimentos. O goberno
local destinará 37.700 euros
dos fondos provinciais para a
mellora da iluminación na
estrada da Feira, unha demanda moi demandada pola
veciñanza para mellorar a
seguridade de vehículos e
peóns. Ademáis, tamén empregaranse algo máis de
26.600 euros á pavimentación
do camiño de San Xiao, Vilachave e As Barbelas.
MONFERO

699.980,92 EUROS
O Concello de Monfero destinará case dous tercios das
achegas totais do POS+2020
a investimentos. En total, serán 455.00 euros. O maior
deles será para o proxecto de
pavimentación de varias pistas nas parroquias do Alto de
Xestoso e do Val de Xestoso,
no que se destinarán
233.300 euros. Tamén se pavimentarán os viais da parroquia de San Fiz, San Xia e
Vilachá. Neste caso as obras
licitaranse por case 60.000
euros. Outro dos grandes
proxectos do goberno local
de Monfero é a renovación
do firme en outros tramos de
pista das parroquias de San
Fiz, o Val de Xestoso e Vilachá, cun investimento de
168.000 euros.

cantidade de axudas procentes do Plan Único, superando os 1,1 millóns de euros,
diversificará os fondos provinciais en proxectos de diferente calado. Por unha
parte, levará a cabo un importante investimento na
ampliación da rede de saneamento no Couto, que se
financiará íntegramente cos
cartos da Deputación e está
orzamentada en preto de
250.000 euros. Tamén se levará a cabo outra antiga demanda veciñal como é a ampliación do local social de
San Mateo. Para este proxecto o concello destinará
88.300 euros que se achega
a entidad provincial. Ademáis, preto de 90.000 euros
irán ás melloras de accesibilidade do centro muncipal
de formación Irmáns Froilaz.
Unha obra orzamentada en
100.000 euros e dos cales
8 9 . 0 0 0 p ro c e d e r á n d o
POS+2020. Tamén se investirán case 40.000 euros no
parque infantil do Val.
NEDA

263.471,16 EUROS
No Concello de Nedas os
fondos para investimentos
que achega a Deputación da
Coruña a través do
POS+2020 irán destinados a
dous proxectos de pavimentación. Un deles, que se licitará por 35.800 euros será o
do camiño da Silva e o outro,
con algo máis de 30.000 euros de orzamento, o do camiño no lugar de Puntal de

Arriba. En total, serán uns
66.00 euros en infraestruturas os que invirta o goberno
municipal coa axuda da Deputación.
ORTIGUEIRA

799.016,04 EUROS

obra dun custe total de case
60.000 euros dos que o concello aportará 6.200 e os
53.500 restantes se financiarán coas axudas da entidade
provincial.
AS PONTES

965.147,22 EUROS

O Concello de Ortigueira
aproveitará as axudas da Deputación da Coruña para
levar a cabo un proxecto de
gran calado que se viña demandando desde fai tempo
como é a rehabilitación da
bibilioteca municipal Juan
Fernández Latorre. Xa o pasado ano destinou 40.000
euros ao arranxo da cuberta
cos fondos provinciais e este
ano levará a cabo a Fase 2
cun orzamento de máos de
210.900 euros. Ademáis, o
goberno local investirá case
60.000 euros na remodelación da Alameda da Vila de
Santa Marta e máis de
130.000 en mellorar os espazos exteriores do mirador de
Espasante.

O Concello de As Pontes levará a cabo tres importantes
obras que serán financiadas
íntegramente con fondos do
Plan Único 2020 da Deputación. Unha será a mellora da
pavimentación de dos servizos na rúa Roseiras, que terá
un orzamento superior aos
166.000 euros. Tamén coas
achegas da entidade provincial se financiará a primeira
fase das melloras do pavimento e dos servizos da Aveniad
de Ortigueira. Para esta obra
orzamentaranse 140.300 euros. Por último, máis 107.700
euros das axudas do Plan Único irán destinadas ao saneamento da parroquia de Bermui.

PONTEDEUME

SAN SADURNIÑO

367.116,82 EUROS

385.103,30 EUROS

Pontedeume dedicará algo
máis de 95.000 euros a investimentos. Un deles será a
mellora do camiño de Pilleiro, na parroquia de Boebre,
e outros viales aledaños, que
suporán un orzamento total
de 42.115,13 euros. O outro
proxecto será a construcción
dunha cantina do paseo fluvial de Pontedume. Unha

En San Sadurniño investiranse preto de 170.000 dos
máis de 385.000 en novas
infraestruturas e servizos para os veciños. Todas elas a
custe cero para o Concello,
xa que se financiarán íntegramente cos fondos procentes do Plan Único 2020. A
pavimentación nos lugares
de Calvelas, O Albeiro e

MUGARDOS

272.363,76 EUROS
En Mugardos os fondos destinados aos investimentos
procedentes do Plan Único
da Deputación investiranse
en dous proxectos que sumarán un total de 158.000 euros. Un deles, que se financiará con 80.000 euros do
POS+2020 será para o acondicionamento de varios viais
e camiños do municipio. O
outro proxecto servirá para
renovar o aparcamento e
mellorar os accesos do colexio CPR Loyola, que terá
un prezo de licitación de
máis de 69.500 euros.
NARÓN

1.123.904,82 EUROS
O municipio de Narón, que
será o que reciba a maior

O paseo fluvial de Pontedeume acollerá unha cantina que se construirá con fondos do POS+2020.

Agra de Abaixo suporá un
investimento de 44.000 euros. Tamén se pavimentará o
camiño ao abeiro das achegas provinciais o camiño que
vai do Eirexado a Lourido,
con algo máis de 57.600 euros. Por último, dotarase de
nova iluminación na rúa
Marques de Figueroa e na
zona de Outeiro.
AS SOMOZAS

449.643,59 EUROS
Nas Somozas destinaranse as
axudas para investimentos
para a rehabilitación do local
social Casa Aurora, que ten
un orzamento de 135.842
euros e para o subministro de
novos contenedores de lixo
para as diferentes parroquias
do municipio, para o cal se
investirán case 36.000 euros.
VALDOVIÑO

566.974,12 EUROS
O goberno local de Valdoviño
aprobou xa tres proxectos que
se financiarán íntegramente
con fondos do Plan Único da
Deputación da Coruña. Trátase da obra de reforma nos
vestiarios do campo de fútbol
municipal de Mourente, que
está orzamentada en case
130.000 euros, do proxecto
integral de mellora do saneamento na parroquia de Lago,
con máis de 66.400 euros de
investimento, e das melloras
nos locais de usos múltiples de
Montefaro e Vilaboa, que se
licitarán por 51.900 euros.
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Economía

190.000 euros nas Pontes para
reactivar o tecido empresarial
O CONCELLO DESTINA
78.000 EUROS PARA
EMPRENDER A TRAVÉS
DO PROGRAMA ‘AS
PONTES EMPRENDE’
E MÁIS DE 110.000
EUROS EN AXUDAS
DIRECTAS PARA
PEMES E AUTÓNOMOS
AFECTADOS POLA CRISE
DA COVID-19

O Concello das Pontes inxectou
no mes de outubro unha nova
partida de 190.000 euros para
reactivar a economía local e impulsar o tecido empresarial
máis afectado pola crise do coronavirus.
En concreto, o concello destinará 78.000 euros ás achegas
para a creación de empresas a
través dunha nova edición do
programa ‘As Pontes Emprende’. A sexta edición deste programa ten como obxectivo
prioritario fomentar a actividade económica, incentivar a
creación de novos proxectos
empresariais e dinamizar a pe-

quena e media empresa e ás
persoas autónomas, ofrecéndolles un apoio para que poidan
afrontar o reto de establecerse
como traballadores/as por conta propia ou o a posta en marcha dun proxecto empresarial
Esta achega súmase aos
200.368 euros euros destinados
nas edicións anteriores e que
permitiron apoiar a 76 novos/
as emprendedores/as e xerar
máis dun centenar postos de
traballo.
Ana Pena, responsable de
Industria e Emprego no Concello das Pontes, apunta que
“con esta nova convocatoria,

amosamos, unha vez máis, o
compromiso do goberno local
coa actividade emprendedora
do municipio, adoptando, dentro das nosas compentencias,
todas as medidas oportunas
para fomentar a capacidade
creativa e emprendedora dos
nosos veciños e veciñas”.
Asi mesmo, a concelleira fixo
fincapé na importancia das
persoas emprendedoras na
economía local: “Son unha
fonte de riqueza e un elemento
esencial para o crecemento, a
competitividade e a modernización do tecido empresarial
local”.

O programa ‘As Pontes
Emprende’ contempla dúas
liñas de actuación, ambas
cun importe máximo de
2.000 euros. A liña Impúlsate
está destinada a sufragar o
gasto de alugueiro, mentres
que a través da liña Instálate
cubriranse os gastos de
inmobilizado material e
inversión na adecuación
de locais para a posta en
marcha da actividade.
O Plan Municipal de
Reactivación Económica
e Laboral do Concello das
Pontes (APREL 2020),
destinado a paliar o impacto
económico, social e laboral,
derivado da crise sanitaria
provocada pola Covid-19
sobre as microempresas
e persoas autónomas
do Concello das Pontes,
conta con dúas liñas de
achegas; unha cota fixa de
600 euros para persoas
físicas e xurídicas afectadas
polo peche dos seus
establecementos, e outra
liña, cunha cota fixa de 500
euros, para aquelas persoas
autónomas ou micropemes
que sufriran unha redución
da súa facturación de polo
menos o 75% en relación
coa media efectuada no
semestre natural anterior
á declaración do Estado de
Alarma.

Participantes na pasada
edición do programa
‘As Pontes Emprende’.

700 autónomos e microempresas
de todos os sectores no municipio
O Concello das Pontes publicou
a resolución definitva das axudas do Plan Municipal de Reactivación Económica e Laboral
do Concello das Pontes (APREL
2020), ás que destinarará un
total de 111.300 euros.
Presentáronse un total de
228 solicitudes das cales o 90%
resultaron beneficiarias, concedéndose en todos os casos a
máxima coantía económica
estipulada nas bases. Os listados definitivos das axudas con-

Programa

cedidas poden consultarse na
páxina web do Concello.
Ana Pena, responsable de
Industria, lembrou que “desde
o Concello das Pontes entendemos da situación que están
atravesando as empresas e as
persoas traballadoras neste
proceso de recuperación, polo
que intentamos ser o máis áxiles posibles na resolución desta
convocatoria dirixia a paliar os
efectos da crise económica e
laboral provocada pola pande-

mia, e contribuír na recuperación dos índices de emprego e
actividade empresarial do municipio, que conta hoxe con
máis de 700 autónomos e microempresas de todos os sectores”.
Por outra banda, Ana Pena,
adianta que “desde o Concello
das Pontes habilitaremos unha
nova convocatoria de xeito inmediato, para asegurar que as
axudas chegan ao 100% dos
solicitante”.

Concello das Pontes.
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Proxectos
Servizos

47.000 euros
para obras de
abastecemento
na rúa Cabañas

Traballos en Marraxón.

As Pontes renova toda a
rede de camiños municipais
OBRAS NO VIAL QUE
UNE PONTOIBO CON
MARRAXÓN, EN TERBÁ
E EN CORNOCELO,
CUN ORZAMENTO
CONXUNTO DE 58.617
EUROS PARA MELLORAR
O PAVIMENTO E A
SEGURIDADE VIARIA

O Concello das Pontes continúa
desde hai varias semanas coas
obras de mellora dos camiños
municipais co inicio das obras
do vial que une Pontoibo con
Marraxón para dotalo da calidade estrutural, comodidade e
seguridade necesarias neste tipo de estradas.
Os traballos que se están
acometendo permitirán a ampliación da plataforma en 50
centímetros dentro da zona de
dominio público, mediante a
compactación dunha capa de

zahorra artificial e unha capa
de hormigón bituminoso de 6
centímetros que mellorará a
seguridade da zona.
O proxecto, que forma parte
do Plan marco de mellora de
camiños municipais de acceso
a parcelas agrícolas 2020-2021,
cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), ao abeiro do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia
2014-2020, tamén permitiu a
rehabilitación dos viarios en

Terbá e o Cornocelo, obras con
orzamento conxunto de 58.617
euros
Mellora do firme

En Terbá, estendeuse unha nova capa de rodadura de formigón bituminoso, mentres que
no vial do Cornocelo procedeuse á mellora do firme coa reparación dos baches existentes e a
execución dun primer rego semiprofundo e un dobre tratamento superficial con grava,
continuando co mesmo tipo de

O Concello das Pontes
iniciou as obras de mellora
do abastecemento da rúa
Cabañas, un proxecto cun
orzamento de 47.092 euros,
con cargo ao Fondo de
Compensación Ambiental
(FCA). Entre as actuacións
previstas inclúese a
reposición da actual liña de
fibrocemento que descorre
pola marxe exquerda
da rúa, substituíndo a
canalización por una nova
liña en tubos de fundición,
con características técnicas
e sanitarias adaptadas á
normativa vixente. Asemade,
procederase á reposición
do pavimento, tanto de
beirarrúa coma de calzada.
Os traballos postos en
marcha polo Concello das
Pontes permitirán renovar a
rede de abastecemento da
zona urbana e forma parte
do plan de renovación de
infraestruturas municipais
programadas polo grupo de
goberno.
afirmado existente na actualidade.
Nos tres viarios realizáronse
actuacións de varrido de superficie e limpeza de marxes. Procedeuse ademais á limpeza das
cunetas e á eliminación de
vexetación así como ao fresado
firme existente para realizar
correctamente o entroncamento coas estradas existentes. Todas as actuacións complétanse
coa correspondente sinalización horizontal e vertical dos
viarios.

Infraestruturas

Vivenda

Obras no pavillón do
antigo Monte Caxado

Luz verde á
Cooperativa
Canal IV

O pleno das Pontes aprobou
por unanimidade o proxecto de
rehabilitación da cuberta, fachada e pavimento no polideportivo do antigo colexio Monte Caxado e a declaración da
súa singularidade para, deste
xeito, solicitar á Deputación unha subvención de 180.000 euros
para levar a cabo as obras (80%
do investimento total).

O proxecto, valorado en
228.800 euros, permitirá a rehabilitación do tellado para
mellorar a saúde e as condicións de illamento térmico de
toda a edificación. Ademais,
rehabilitarase gran parte da
fachada e o proxecto tamén
contempla a renovación do pavimento na pista e a rede de
alumeado.

Polideportivo do antigo colexio de Monte Caxado.

A Cooperativa Canal IV obtivo a aprobación definitiva
do proxecto de modificación
puntual das normas subsidiarias. Esta modificación
permite axeitar a norma urbanística do ámbito da Canal
IV, de 1985, transformándoo
de rústico a solo urbanizable
e facendo posible a construción de 100 vivendas en réxime de cooperativa.
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Infraestruturas
Licitación

Obras de
renovación
do camiño do
Barreiro

Visita da subdelegada do Goberno ás obras.

Reforma do paseo marítimo
eumés na zona do río Covés
TRAS AS XESTIÓNS
REALIZADAS POLO
CONCELLO DE
PONTEDEUME, O
MINISTERIO DE
TRANSICIÓN ECOLÓXICA
ACEPTOU A SOLICITUDE
E COMEZOU OS
TRABALLOS

O Concello de Pontedeume asegura que as obras para a reparación do muro do paseo marítimo da vila, na zona do río
Covés, avanzan a moi bo ritmo
e estarán rematadas nas próximas semanas.
A subdelegada do Goberno
en Galicia, Pilar López-Rioboo,
visitou o mes pasado a zona na
que se realizan os traballos
xunto ao alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, e o
xefe da Demarcación de Costas, Rafael Eimil.

Tras as xestións realizadas
polo Concello de Pontedeume,
o Ministerio de Transición Ecolóxica aceptou a solicitude e
comezou traballos, cun orzamento de 55.023,20 euros.
“O muro está cedido desde
hai anos e quero agradecer a
receptividade do Ministerio de
Transición Ecolóxica, que
aceptou a petición do concello
para dar resposta a unha demanda dos veciños”, afirma o
alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, que agrade-

Pontedeume

cluirán a construción dun novo
pantalán na zona de Sopazos
para que poidan embarcar os
deportistas do clube Firrete.
Esta actuación foi unhas das
peticións feitas polo alcalde de
Pontedeume, o patrón maior
da Confraría, Santiago Salgado, e os presidentes dos clubs
Firrete, Ramiro Piñeiro, e Entrepontes, Javier García.

Plan de mellora
Con estas obras, o concello da
continuidade ademais ao plan
de mellora desa zona do paseo
marítimo, que requería de diferentes actuacións. En concreto,
hai uns meses realizouse un tramo novo de paseo, que se inaugurará coincidiendo coa posta
en marcha das novas gradas do

campo de fútbol das Gándaras.
Cun orzamento que ronda os
200.000 euros, a nova infraestrutura do campo de fútbol
contará cunha cuberta e capacidade para 200 persoas.
Dotará ao campo dunha infraestrutura moi demandada
dende hai anos tanto polo club
como polos afeccionados e
afeccionadas, permitindo desfrutar dos encontros ao longo
de todo o ano, independentemente das condicións meteorolóxicas.

Parroquias

Modernización da
dársena deportiva
As obras para o dragado e a modernización da dársena de embarcacións profesionais e deportivas de Pontedeume xa están licitadas e en periodo de
valoración de ofertas.
A presidenta de Portos de
Galicia, Susana Lenguas, visitou xunto ao alcalde, Bernardo
Fernández, a zona na que se
realizarán os traballos, que in-

ceu a visita de Pilar López-Rioboo “e o apoio da Delegación
do Goberno aos proxectos do
noso concello”.

O Concello de
Pontedeume sacou a
licitación as obras para a
renovación e pavimentación
do camiño do Barreiro,
na parroquia de Andrade.
Os traballos contan cun
orzamento de 32.805,27
euros. O concelleiro de
Obras do Concello de
Pontedeume, Daniel Ríos,
explica que “se trata dun
camiño que se atopa en moi
mal estado e que quedará
renovado totalmente cun
novo aglomerado no seu
quilómetro de extensión”.
O vial é moi utilizado
polos veciños e veciñas
da zona. As licitacións das
últimas semanas para a
renovación dos servizos
e infraestruturas locais
enmárcanse dentro do
plan de reactivación do
investimento municipal. O
concello reforzou o persoal
da área de Contratación
para poder levalas a cabo,
axilizando a tramitación dos
expedientes.

Traballos para
a reparación do
colector de Vizús

Dársena eumesa.

O Concello de Pontedeume
comezou as obras de renovación do colector que canaliza
o regato que discorre baixo
o parque de Vizús, na parroquia de Centroña. Debido ao
mal estado do colector, producíronse constantes fugas e
filtracións ao longo dos últimos anos, debilitando a cimentación da pista e afectando á súa estrutura.
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Dotacións

750 aniversario

Pontedeume xa ten
a súa aplicación de
realidade aumentada

Actuación na praia do Lago.

Novos servizos públicos na
praia do Lago nas Pontes
MÁIS FACILIDADES PARA A VECIÑANZA DO CONCELLO E OS VISITANTES
O Concello das Pontes iniciou
os traballos de dotación de servizos públicos na praia do Lago, un proxecto financiado
pola Deputación da Coruña.
O proxecto, executado por
unha empresa local e cun orzamento de 139.928 euros, consiste na instalación de catro
módulos prefabricados, de
14,75 metros cadrados cada
un, dous dedicados a baños e
ducha e dous a kiosko-bar, e
dúas plataformas con ducha
para avanzar no acondicionamento integral do lago.
A través da instalación destes
módulos ofrecerase un maior
servizo á veciñanza, acorde
coas súas necesidades, substituíndo os baños químicos por
unha instalación permanente,
sostible, resistente, durable e
acorde coa contorna do lago.

Os outros dous módulos
remplazarán aos kioskos existentes e está previsto que o
Concello saque a concurso público a concesión da explotación do servizo. Estas actuacións súmanse ás xa executadas
entre as que destacan a creación dunha rede de electricidade, de saneamento así como de
abastecemento de auga para
dar servizo aos módulos prefabricados e ao conxunto da
praia do lago das Pontes.
No caso da rede eléctrica, na
glorieta de acceso ao lago instaláronse dous armarios para
aloxar os cadros de mando de
dúas novas liñas, nas que se
poden conectar ata 3.000W en
cada unha delas. Ademais efectuouse a conexión da actual
arqueta, situada fronte ao punto de información turística, coa

Abastecemento

A rúa do Chapizo
eumesa, en obras
O Concello de Pontedeume
informa de que xa están en
marcha as obras para renovar
a rede de abastecemento e o
pavimento da rúa do Chapizo,
que vai desde o enlace coa N651 (Casa de Exercicios) ata a
urbanización Olmo.
En concreto, a actuación
servirá para renovar un camiño de máis de 400 metros

cunha nova rede de abastecemento e un novo pavimento
de formigón, dando ademais
resposta ás demandas dos veciños da zona, xa que o firme
actual está deteriorado.
O concelleiro de Obras,
Daniel Ríos, visitou a rúa antes do comezo dos traballos,
que teñen un orzamento
próximo aos 40.000 euros.

zona de praia a través dunha
nova canalización, con arquetas cada 40 metros.
Por outra banda, dotouse á
praia do lago dun servizo de
saneamento que permite a recollida de augas fecais, a través
da instalación dunha estación
de bombeo e a execución dunha canalización na praia.
Polo que respecta á rede de
abastecemento, acometeuse
tamén unha nova instalación,
a partir do punto de información turística, para continuar
coa canalización existente e,
deste xeito poder levar o servizo de auga potable ata a zona
de praia. Estes traballo tamén
incluiron a instalación de bocas
de rego, de unións de tramos,
de válvulas de comporta para
illar tramos da rede e das acometidas precisas.

O Concello de Pontedeume
presentou ao alumnado do
CEIP Couceiro Freijomil a
aplicación de realidade aumentada “Camiñando polo
Pontedeume Medieval”.
Esta aplicación para teléfonos móbiles úsase en combinación coas mesas interpretativas e peanas ubicadas na
Alameda de Raxoi, Torreón
dos Andrade, Igrexa de Santiago e a ponte de Pedra.
O programa mostra o patrimonio arquitectónico da
vila e a súa evolución ao longo do seus sete séculos e medio de historia. Ademais, coa
cámara do dispositivo poderase gozar de Pontedeume en
realidade aumentada.
“A aplicación permite recrear escenas do Pontedeume
medieval da man de Margery
Kempe, primeira peregrina
do Camiño Inglés da que se
ten constancia documental”,

explicaba Yolanda Vázquez,
concelleira de Turismo.
A aplicación xa pode descargarse na App Store e en
Google Play, dispoñible baixo
o nome de “Time Trip Pontedeume”.
No acto de presentación
xunto a concelleira estiveron
presentes tamén María Barreiro Lázare, Xefa Territorial
de Presidencia, Xustiza e Turismo da Xunta de Galicia;
Cristina García Souto, xerente da Asociación de Concellos
do Camiño Inglés; e Rafael
Sánchez e Xoel Vázquez, da
empresa de desenvolvemento
do software.
Este novo proxecto do
Concello de Pontedeume foi
ademais seleccionado pola
Xunta de Galicia dentro do
seu programa de dinamización sociocultural do Camiño
de Santiago, “O teu Xacobeo”.

O alumnado do Couceiro Freijomil coa aplicación.

Ensino

25.000 euros en axudas para
a escolarización nas Pontes
O Concello das Pontes repartiu
25.000 euros entre as familias
pontesas, a través do programa
municipal de axudas para a escolarización, dirixidas á atender os gastos orixinados polo
inicio do curso escolar.
A través desta axuda, o Concello das Pontes trata de contribuír coas familias da localidade nos gastos que resultan

imprescindibles para a formación das súas fillas e fillos e que
dificultan a xestión das economías familiares ao comezo do
curso escolar, agravadas este
ano pola crise derivada da pandemia da Covid-19.
Estas achegas están destinadas a atender os gastos de adquisición de libros e material
escolar. Como novidade para

este ano, as familias beneficiarias poden empregar a subvención concedida en material
informático. “Durante a crise
sanitaria comprobamos que
non existía en todos os domicilios equipamento informático
necesario para adaptarse ás
clases telemáticas”, apunta Tania Pardo, concelleira de Benestar Social e Educación.
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Escapadas
A destacar

Como funcionaba
o Monumento con
Forno?
O proceso desta sauna
prehistórica comezaba
nunha antecámara, unha
zona de adaptación con
temperatura templada.
A continuación, accedíase
á cámara onde se tomaban
os baños de vapor. Grazas
a unha “piscina” ubicada
na cámara producíase a
calor: botábanse os cantos
quentes dende un forno
comunicado coa piscina.
Toda esta estrutura é
recoñecible actualmente
grazas ás excavacións
arqueolóxicas efectuadas.
Vista aérea da Punta Sarridal.

WWW.CASTROSARRIDAL.ES

Punta Sarridal: historia e
natureza en Cedeira
RODEADOS POR
CANTÍS, O CASTRO
SARRIDAL E O CASTELO
DA CONCEPCIÓN
TRASLÁDANNOS A
OUTRA ÉPOCA NUN
SAÍNTE ROCHOSO A
ESCASOS KILÓMETROS
DO CASCO URBANO DE
CEDEIRA
Na boca da ría cedeirense, a
Punta Sarridal alberga un castro
e un castelo do século XVIII rodeados dunha paisaxe natural
inédita. Na visita a este saínte,
poderemos gozar de historia,
natureza e vistas impresionantes.
Comezando cronolóxicamente na etapa prehistórica, na
pista de acceso á Punta Sarridal
atopámonos co castro homónimo. O Castro Sarridal ocupa
gran parte deste enclave xeográfico e os investigadores sitúano na segunda fase da cultura castrexa (entre os século V-II
a.C ata os séculos I-II d.C.).
As primeiras intervencións
arqueolóxicas no Castro comezaron no verán de 2017 e, tras
catro campañas, deron como resultado a consolidación e restauración do “Monumento con Forno”. Só existen 5 construcións
como esta en Galicia, cuxa utili-

Algúns datos útiles
para a visita
O Castro de Sarridal e
mais a súa contorna natural
son accesibles en calquera
momento. Porén, para
visitar o interior do Castelo
da Concepción é preciso
unha entrada gratuita
dispoñible na oficina de
turismo de Cedeira.
Para acceder, o mais
recomendable é chegar
ata o porto de Cedeira en
coche ou a pé e chegaremos
ao Castelo da Concepción.
Dende alí, poderemos
camiñar ata o Castro e a
Punta de Sarridal.
Toda a paraxe natural
da Punta Sarridal está
incluída na Zona de Especial
Protección (ZEC) da Rede
Natura 2000, o que nos
confirma a importancia
da súa biodiversidade.
Ademais, recórdanos a
importancia de coidar o
entorno natural, evitando
deixar residuos e
respetando a fauna e flora
autóctonos.

Detalle do “Monumento con Forno” no Castro de Sarridal.

As primeiras excavacións
no Castro de Sarridal datan
do ano 2017 e descubriuse
un “Monumento con Forno”,
do que só existen 5 en
Galicia
dade eran os baños de vapor,
cumprindo unha función sociolúdica nas saunas castrexas.
Tras esta viaxe á prehistoria, a Punta Sarridal ofrécenos
algunhas das mellores vistas

da ría de Cedeira. Continuando polo sendeiro no que se
atopa o castro, chegaremos ao
Faro da Punta Sarridal.
Este faro-baliza enclávase
nun rochoso cantil ao que se
accede por unha pequena escaleira e se sitúa a 30 metros
de altitude respecto do nivel
do mar.
De volta á zona do Castro,
atoparemos unha pista de
baixada ata o Castelo da Con-

WWW.CASTROSARRIDAL.ES

cepción e nos trasladaremos
ata o século XVIII, época da
súa construción.
Foron os propios veciños de
Cedeira quen demandaron a
súa edificación tras o ataque
da vila por parte dos ingleses
na Guerra de Sucesión austriaca. Logo da súa restauración
na década dos 90, o Castelo é
accesible ao público e pódense
visitar algunhas das súas estancias.

O Castro do Sarridal xa vai
pola súa sétima campaña
arqueolóxica, que finalizou o
pasado mes de outubro.

Tamén na punta
Sarridal...
A cala das Sonreiras ou
as antigas cetáreas visibles
dende as escaleiras que
levan ó castelo son dúas
ideas para completar a visita.
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Carlos de Castro, profesor e historiador

Cando o Estado era unha madrastra
A PROPIA VILA
DE PONTEDEUME
ALBERGOU UNHA DAS
CHAMADAS CÁTEDRAS
DE LATINIDADE,
INSTAURADA POLO
REXEDOR XOÁN
BELTRÁN DE ANIDO
PARA OS MOZOS

H

oxe vangloriámonos de
educación e sanidade pública gratuíta, que vemos
como un dos grandes logros da
sociedade do benestar. Devanditos logros, na Europa occidental, foron alcanzados, como
alternativa ao rabioso capitalismo norteamericano ou ao comunismo soviético, non sen
moitas resistencias. Aínda a finais do XIX os niveis de analfabetismo eran moi altos e a sanidade universal, na maior parte
do século XX, unha quimera.
Os ilustrados do XVIII plantaron as primeiras sementes,
pero a idea de que os gobernantes debían de estar ao servizo do
pobo, revolucións por medio,
tardaría en florecer. Mentres
tanto, os concellos liquidaron
como puideron os problemas
sanitarios, deixaron o ensino en
mans das institucións eclesiásticas ou de obras pías (algo así
como as ONG actuais) e sacaron
as castañas do lume ao Estado
en cuestións como o recrutamento, a recadación de impostos ou a xustiza, que exerceron
a través dos seus alcaldes.
O caso da educación en
Pontedeume

No silo XVII certamente había
mestres en Pontedeume, pero o
ensino era tan precaria que non
podemos falar de escolas permanentes. En 1629, por exemplo, o concello recoñecía que a
vila levaba anos sen mestre, circunstancia que tentou paliar o
cura Roda doando unha casa
para escola e vivenda do mestre.
Cando a casa necesitou de reparacións, o concello recorre ao
arriendo dunha adega a Rosa de
Ribeira, arriendo que nunca
chegou a cobrar; ante o cal a casa veu abaixo. Este é un dos moitos episodios dun ensino que o
Estado non aposta por regular e
xeneralizar ata a Lei Moyano de
1857. A educación corría a cargo, en efecto, do diñeiro circunstancial que o concello puidese
allegar, de vontades particulares
ou de obras pías que normalmente vinculaban terras e bens
para o sostemento duns mestres
que, para o caso das primeiras
letras, non recibiran ningún tipo
de formación especial.

Este edificio do centro da vila albergou a Cátedra de Latinidade.

En Pontedeume temos dous
exemplos de fundacións deste
tipo: a de Juan Beltrán de Anido e a do bispo Bartolomeu
Rajoy e Losada
Beltrán de Anido foi un rexedor de Pontedeume que en
1580 deixa no seu testamento
a súa casa para que nela un preceptor presbítero ensinase gramática. Devandito preceptor
debía dicir unha misa diaria na
capela de Sta. Catalina da
igrexa de Santiago de Ponte-

deume e manter a catro mozos
pobres. A fundación é dotada
cos seus bens mobles e raíces á
morte da súa muller, deixando
por cumpridores a dous dos
seus curmáns e, á morte destes,
ao rexemento e xustiza de Pontedeume. Esta fundación, coñecida como Cátedra de Latinidade ou de maiores, é ampliada en 1707 por Francisco Pérez,
por entón preceptor, cunha
cátedra de mínimos. A Cátedra
sufriu o incendio de 1607, foi

restaurada polo concello en
1821 e desapareceu en 1851
varrida polos ventos da desamortización. O edificio, hoxe
un dos máis antigos de Pontedeume, pasa a converterse sucesivamente en escola de nenas, cuartel da garda civil e, tras
un período de abandono e un
importante labor de restauración, en biblioteca.
Pero as cátedras de latinidade,
ben estudadas en Galicia por José Manuel Domínguez na súa
obra “Cátedras de gramática e
educación en Galicia, séculos
XVI e XVII”, non deixaban de
ser institucións elitistas, cuxa
principal función era ensinar o
latín, idioma vital para as institucións eclesiásticas, os estudos de
medicina ou a carreira xudicial,
o que confire á fundación do arcebispo Bartolomeu Rajoy e Losada un valor excepcional. O arcebispo eumés, fillo dun boticario, posiblemente estudante da
Cátedra de Latinidade de Pontedeume, non foi insensible ao problema do ensino primario intermitente, ao azar dos minguados
fondos do concello ou das doazóns particulares. Cunha mentalidade ilustrada, concibe a idea

de garantir o ensino permanente
construíndo escolas e 10 lonxas
no porto, con cuxo arriendo, para salgar sardiña, puidésese pagar a un mestre e a unha mestra.
A obra foi encomendada a Alberto Ricoy en 1763, quen acababa
de realizar as torres da igrexa, e
a súa supervisión, ao seu sobriño,
Tomás de Moreira.
Non contaba Rajoy coa crise
da sardiña. En 1778 a dificultade
de arrendar as lonxas e a consecuente falta de diñeiro para o
pago de mestre e a mestra fai
que Moreira peche a escolas, levantando unha onda de indignación na vila como nunca se viu e
provocando as queixas do concello ante o intendente provincial, a quen se manda carta avogando pola necesidade dun ensino público que evitase a ociosidad e as malas inclinacións.
A obra pía de Rajoy superou
a conxuntura da crise da sardiña, aínda que non a desamortización. Os seus réditos para
sucesivas xeracións de mozas
de eumeses foron enormes e
xusto fose que os intentos para
lembralo, poñendo o seu nome
a un centro educativo, non se
frustraron.

BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO
Data e hora: 26/11/2020 11:07

www.enfoques.gal · @enfoquesdacomarca
redaccion@enfoques.gal

679 89 20 44

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
0dbf22c3762121354fd7171917076f
9521805c86

SÍGUENOS EN:

Entrevista

ANTONIO, REBECA E ADOLFO SON TRES EUMESES QUE FORMAN PARTE DUNHA DAS MÁIS IMPACTANTES EXPERIENCIAS DA ARMADA
ESPAÑOLA, DAR A VOLTA AO MUNDO NO BUQUE JUAN SEBASTIÁN ELCANO. AS VIVENZAS QUE TEÑEN ESTES TRES VECIÑOS DE
PONTEDEUME SON CASE INFINITAS, PERO ASEGURAN QUE DEIXAR Á FAMILIA ATRÁS É ALGO ESPECIALMENTE DURO

“Ves cousas e lugares que
xamás imaxinaches ver”
F

orman parte do buque
escola Juan Sebastián de
Elcano (A-71) é unha experiencia que non moita xente
pode vivir. Pero unha representación da comarca do Eume
atópase actualmente neste
bergantín-goleta que na última
semana de outubro cruzou o
esttreito de Magallanes.
O Sarxento Primeiro Antonio Fornos leva embarcado
desde que tiña 18 anos, xa fai.
Antes, estivo nun barco pesqueiro con base en Pontedeume do que di, garda un especial agarimo.
A Capitá Rebeca Correa
fixo o pasado 24 de outubro o
seu primeiro ano de embarque.
A pesar dos seus 15 anos na Armada é a primeira vez embarcada. Pola súa banda, o Cabo
Adolfo Seara leva xa máis de
dous anos a bordo de Elcano.

Rebeca: Na miña familia non
hai unha longa tradición militar. O primeiro foi o meu avó
paterno Gerardo Correa, eumés que faleceu en acto de servizo en Chile e que tamén navegou e deu a volta ao mundo
no Juan Sebastián Elcano. Pero
sí hai tradición co mar. O meu
avó materno foi o farero de Finisterre. Sempre vivín en zona
de mar, xa que o meu pai tamén é mariño. Pequena tradición que tamén comparto co
meu irmán e o meu marido.
Que é o que máis vos colleu por
sorpresa do día a día no barco
cando empezáchedes?

Rebeca: O que máis sorprende
é que nunca sabes que che depara a mar, o vento e o ánimo
da xente coa que convives tan-

Hai que estar feito dunha pasta
especial para afrontar unha experiencia como esta?

Rebeca: Non creo que haxa
que ser de ningunha pasta especial, pero sí que é verdade
que embarcarte nunha aventura como esta e deixar á túa familia durante once meses é un
gran reto. Este barco está composto por 171 homes e mulleres de gran valentía, máis se
cabe coa incerteza coa que saímos a dar a volta ao mundo
Que significa para vós formar
parte da historia de Elcano?

Antonio: Este ano conmemórase que hai 500 anos Magallanes e Elcano deron a primeira
volta ao mundo buscando outro roteiro das especias e esta
a 11° volta ao mundo deste
barco e a verdade é un pracer
honrar e dar a coñecer aquel
fito español ao longo do mundo enteiro.

Adolfo: É algo impresionante
saber que estás nun barco cuxo
nome é nada menos co do primeiro mariño que deu a volta
ao mundo e aínda por riba español, de Guetaria, no País
Vasco.

Como e cando sentistes a chamada do mar? Algún tiña tradición familiar?

Antonio: Creo que sentín a
chamada do mar desde moi
pequeno cando ía á EGB no
colexio Couceiro Freijomil que
está moi preto do mar, no peirao de Pontedeume. Porque
lembro que ao tocar a sirena
para a saída gustábame ir saltar de barca en barca. Pois tradición familiar non tiñamos
pero sempre estivemos moi
aferrados ao mar na nosa familia.

tempo en terra hai algo que
sempre che chama para volver
navegar.

Antonio, Rebeca e Adolfo, nunha recente travesía polo Atlántico sur a bordo de Elcano.

tas horas e cada día é un día
diferente. Pouca rutina temos
abordo e así debe ser para que
a monotonía non che faga
baixar a garda, xa que nos movemos nun medio que non é o
natural do ser humano.
Antonio: Ao principio unha
das cosas que che colle por sorpresa sempre é a climatoloxía.
Pasamos por lugares con temperaturas extremas, xa sexa
por moita calor no paso do
Ecuador ou por moito frío
cando pasamos polo estreito
de Magallanes, no Sur da Arxentina.
Cales son os momentos máis
difíciles de soportar?

Adolfo: Pois esas noites de
garda que estás en cuberta e
pensas en como estará a familia, se pasaría algo ou simplemente porque os botas moito
de menos.
Rebeca: No meu caso, teño
dous nenos de 12 e 9 anos, María e Nico, e ás veces sinto que
me perderei moitas cousas deles, pero son os que me anima-

ron a empezar esta aventura e
cada vez que falamos énchenme de forza, contan con orgullo no cole que a súa nai está a
dar a volta ao mundo.
O peor foi a cancelación da
súa visita en marzo a Miami a
causa do Cocivd-19; despois de
case cicno meses separada deles e a ilusión que tiñamos non
puido ser. Os demais momentos difíciles abordo, que son
poucos, bórranse cos bos que
hai, que afortunadamente son
moitos máis.
Que se aprende aquí máis aló
dos coñecementos marítimos?
A nivel de experiencia vital.

Adolfo: Pois a convivencia do
día a día coa xente, cos compañeiros. Neste barco somos unhas 170 persoas e é inevitable
compartir os días bos e tamén
os días malos.
Que é o que máis vos sorprendeu, para ben, dos destinos que
visitastes? E para mal?

Rebeca: A emoción coa que os
españois e descendentes de
emigrantes que residen nos
portos onde atracamos e que

visitan o barco e xuran a bandeira, fainos lembrar que representamos a un país marabilloso con xente extraordinaria.
Sitios incribles que visitamos.
E o peor a pobreza dalgúns
países e as súas circunstancias
socio-económicas
Adolfo: Este cruceiro é algo
distinto dos demais cruceiros
nos que estiven antes, sobre
todo este ano que por culpa da
Covid non baixaremos en moitos portos. Nas anteriores viaxes ves cidades e vas a países
onde nunca pensarías ir. No
meu caso sorpréndome ao coñecer a súa cultura, a súa gastronomía e, dado que son músico de Infantería de Marina,
tocar con xentes de diferentes
países cos que aprendo cousa
incríbles.
Cales son as vosas expectativas
a medio prazo a nivel profesional?

Antonio: Pois creo que cando
termine a viaxe e despois dun
merecido descanso seguirei navegando noutros buques porque cando estás por moito

Parécese a experiencia real ao
que uno espera antes de embarcarse?

Rebeca: Non. Ninguén pode
imaxinarse a vida a bordo sen
vivila de verdade. Por moito
que te imaxines e tentes controlar como vai ser o teu día a
día, algo che sorprende sempre. Son moitas horas onde tes
que conxugar traballo, lecer e
descanso no mesmo sitio e coa
mesma xente. É coma se estiveses a vivir unha vida paralela á que tes en realidade.
Que é o que máis botades de
menos de Pontedeume?

Adolfo: Sobre todo á familia
que é a que che apoia sempre
e, como non, aos amigos cos
que te reúnes as fins de semana e vaste de viños pola Cova
das Bruxas, comes na Ría ou
un churrasquiño no Catro Camiño. Como ves, son moitas as
cousas que botas de menos.
Antonio: Poder gozar das nosas queridas festas patronais e
romarías que tanto nos gusta a
todos os eumeses. Eu sempre
ando polo mundo adiante,
contando con moita morriña,
como nos divertimos en Pontedeume. Vivan os eumeses! E
viva Pontedeume!
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Emítese o presente ós efectos de concretar o servizo de información dos
plans provinciais, contratado polo Grupo Provincial Socialista á empresa
"ENFOQUES INFORMATIVOS EDITORIAL, S.L."

O encargo realizado ten como obxectivo transmitir o traballo, relativo
aos plans provinciais, realizado polos/as Deputados/as do Grupo Provincial
Socialista, así como o seu efecto concreto en cada un dos Concello (das
comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal); coa finalidade de facilitar a labor de
comunicación directa dos/as Deputados/as, dende a propia Institución
Provincial.
O anterior, resaltando que a empresa contratada é editora das seguintes
publicacións impresas:
 Enfoques Ferrolterra, que se edita e reparte nos concellos de Ferrol,
Narón, Fene, Mugardos, Ares, Cariño, Moeche, Mañón, San
Sadurniño, Valdoviño, Cedeira, As Somozas, Neda, Ortigueira y
Cerdido; cunha tirada mensual de 5000 exemplares, e reparto en máis
de 60 puntos, de forma gratuita.
 Enfoques Eume, que se edita e reparte nos municipios de Monfero,
As Pontes, Cabanas, A Capela, e Pontedeume, cunha tirada mensual
de 3.000 exemplares, e con reparto en máis de 30 puntos, de forma
gratuita. Ademáis, “Enfoques Informativos Editorial S.L.”, é a
empresa editora da publicación dixital “Enfoques.gal”, periódico
dixital, que, durante o presente ano 2020, conta con máis de 200.000
usuarios, e con máis de 400.000 páxinas vistas. Tratando información
da provincia de A Coruña, especialmente, nas comarcas de Ferrol,
Eume e Ortegal, e realizando campañas en web e redes sociais.

Asdo.: Bernardo Fernández Piñeiro
Voceiro do Grupo Provincial
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INTERVENCION XERAL

Expediente: 2020000001377
Interesado: (V70466776) GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA

ASUNTO: Informe fiscal da 3ª xustificación de gastos do exercicio 2020. Dende o 01/10/2020 ao 16/11/2020.
Órgano Competente: Presidente da Corporación.

I.- CONSIDERACIÓNS PREVIAS.
O presente informe emítese en exercicio da función de fiscalización a que se refire o artigo 92.3.b) da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, os artigos 213 e seguintes do Texto refundido da lei
reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, o Real decreto
128/2018, do 16 de marzo, e demais normas concordantes.
Ao propio tempo ten por obxecto dar cumprimento ao establecido na Base 34ª e na regra 15ª da Base 57ª de
Execución do Orzamento Xeral da Deputación para o exercicio 2020.
II.- NORMAS DE APLICACIÓN.
Os Grupos Políticos das Corporacións Locais están regulados nas seguintes normas:








O artigo 73 da Lei reguladora das bases de réxime local
Os artigos 23 a 29 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das corporacións
locais, aprobado polo Real decreto 2.568/1986, do 28 de novembro.
Os artigos 74 a 79 da Lei 5/1197, do 22 de xullo, de administración local de Galicia refírense aos Grupos
Políticos Municipais, sen que nesta norma se recolla ningún precepto específico sobre os Grupos Políticos Provinciais.
Os artigos 22 a 28 do Regulamento orgánico da Deputación provincial da Coruña, aprobado en sesión
do 3 de febreiro de 1989
A Lei orgánica 8/2007, do 4 de xullo, sobre financiamento de partidos políticos.
A Lei 9/2015, de financiamento das formacións políticas e das fundacións e entidades vinculadas ou
dependentes delas, de Galicia.

Ao propio tempo hai que significar que o artigo 4 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, exclúe do seu ámbito
de aplicación obxectivo estas asignacións. Si resulta de aplicación en cambio, a normativa reguladora do Tribunal de Contas e do Consello de Contas de Galicia.
Na Deputación provincial da Coruña desenvólvese o réxime xurídico de aplicación a través da Base 57ª de Execución do Orzamento Provincial do exercicio 2020.
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III.- ANTECEDENTES.
Ao amparo da previsión contida no artigo 73.3 da LRBRL e en aplicación do disposto na Base 57ª de Execución
do Orzamento Provincial, o presidente da Corporación ditou a Resolución número 1747, do 22 de xaneiro de
2020, na que, entre outros puntos, se ordenaba un primeiro pago de 22.500, 00 € a favor do Grupo Político
Provincial PSOE , NIF V70486113, para o seu ingreso na conta bancaria establecida expresamente para este fin.
O día 1 de setembro de 2020 preséntase, para a emisión do preceptivo informe, a relación de gastos asinada
polo portavoz do Grupo Político citado, á que se achega o estado do movemento da conta bancaria do período
comprendido do 01/01/2020 ao 15/07/2020 e a documentación xustificativa dos gastos e pagos efectuados,
que ascenden a 13.310,80 €.
O día 27 de outubro de 2020 preséntase, para a emisión do preceptivo informe, dúas relacións de gastos asinadas polo portavoz do Grupo Político citado, ás que se achega o estado do movemento da conta bancaria que
inclúe o período comprendido do 15/07/2020 ao 16/10/2020 e a documentación xustificativa dos gastos e pagos efectuados, que ascenden ao total de 21.639,35 €.
O día 23 de novembro de 2020 preséntase, para a emisión do preceptivo informe, dúas relacións de gastos
asinadas polo portavoz do Grupo Político citado, ás que se achega o estado do movemento da conta bancaria
que inclúe o período comprendido do 01/10/2020 ao 16/11/2020 e a documentación xustificativa dos gastos
e pagos efectuados, que ascenden ao total de 18.799,36 €.

IV.- CONSIDERACIÓNS PARTICULARES
A documentación presentada require as seguintes consideracións:
1. O extracto bancario achegado recolle a totalidade do movemento da conta en que se efectuou o ingreso da
asignación provincial, no período comprendido entre o 01/10/2020 ao 16/11/2020.
2. O importe total dos gastos efectuados e acreditados documentalmente, ascenden a 18.799,36 €. e corresponden aos seguintes conceptos:
ECONÓMICO

CONCEPTO

222

Comunicación

223

Transportes

22602

Publicidad y propaganda

22606

Reuniones y conferencias

22799

TERCERO
ROBERTO REGO RODRÍGUEZ

FECHA CARGO
BANCARIO

33

16/11/2020

S.A. DE OBRAS Y
SERVICIOS,COPASA

B04/2282

05/11/2020

“ENFOQUES”

F200034

16/11/2020

“ENFOQUES”

F200050

16/11/2020

120005838

16/11/2020

HOTEL ATTICA 21
Comisiones bancarias:
1,00+1,00+1,00

IMPORTE

3.648,00
125,00
7.260,00
7.260,00
503,36
3,00

TOTALES

3.

NUM.FRA.

18.799,36

% S/Total
19,40
0,66
38,62
38,62
2,68
0,02
100,00

Todos os pagos realizados foron efectuados a través e movementos bancarios e están xustificados coa documentación requirida: facturas expedidas ao Grupo Provincial e acreditación de que se refiren a encomendas do GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA.

4. Á vista da importancia relativa dos gastos xustificados en publicidade parece conveniente que o Pleno da
Corporación determine criterios obxectivos que permitan deslindar qué gastos en publicidade poden ser
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considerados como actividade corporativa dos Grupos Políticos, xa que en ocasións e difícil distinguir a
publicidade da actuación de Grupo Provincial da publicidade do partido político.
No presente caso evidénciase a dificultade de distinguir a información do Grupo Político da infórmación
propia da actividade institucional da Deputación; por tal motivo considérase necesario que se extremen as
actuacións que permitan identificar claramente a información que se atribúe directamente ao Grupo Político nos propios anuncios que son obxecto de publicación.
5.

O importe anticipado anteriormente ao Grupo Provincial foi de 22.500,00 € e o importe dos gastos xustificados neste período ascenden a 18.799,36 €.

V.- CONCLUSIÓN.
De conformidade co exposto fiscalízase de conformidade a documentación xustificativa presentada polos gastos acreditados no período 01/10/2020 ao 16/11/2020, polo Grupo Político Provincial PSOE, NIF: V70486113
que ascende ao importe total de 18.799,36 €. ao cumprir formalmente todos os requisitos esixidos.

O resumo da actividade realizada responde ao seguinte detalle:
0.-Importe anual
I.- Importe trimestral da asignación
II.-Importe total xustificado:3ª xustificación
III.-Importe reposición por gastos xustificados ata 16/11/2020

IV.- Importe anticipado seguinte período
V.- Importe disponible= Total anual-Total xustificado

1ª xustificación
2ª xustificación
3ª xustificación
Total xustificado:

90.000,00
22.500,00
21.639,35
13.310,80
21.639,35
18.799,36
53.749,51
22.500,00
36.250,49

Polo tanto procede dar por xustificado o importe de 18.799,36 €. que resulta dos xustificantes achegados para
atender os gastos que orixinou a actividade do Grupo Provincial Socialista no período que se xustifica do 2020.
O importe referido pode facerse efectivo con cargo á aplicación orzamentaria 0000/91202/480 na que existe
crédito dispoñible suficiente para tal fin, tal e como se acredita no documento contable de Retención de Crédito que se acompaña ao presente informe

Finalmente, o importe indicado debe ingresarse na súa conta, IBAN: ES95 2080 3103 1730 4004 8582.
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FIRMADO

.Firmado 14/12/2020 11:36

2.- Viceinterventor de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 14/12/2020 14:57

Clave operación
Signo

RC

100
0

Nº. Op.Anterior:
CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

Nº. Expediente:
RETENCIÓN DE CRÉDITO

2020000001377

Aplicaciones:

1

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1267885 SJ046-3OLQP-2WL7K 5DCAC99B22A61BAB3F50C64A6B8B2C40655107F3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
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Oficina
PRESUPUESTO CORRIENTE
Presupuesto
Orgánica
0000

Ejercicio:

2020

2020

Programa
91202

Económica:
480

Referencia
22020009429

Importe EUROS
18.799,36

Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.

Importe
DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON
TREINTA Y SEIS CENTIMOS .

Importe EUROS
18.799,36

Código de Gasto/Proyecto:
Interesado:

V70486113

GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA

Ordinal Bancario
Texto libre
TERCEIRA XUSTIFICACIÓN ASIGNACIÓN PSOE 2020 CUARTO PAGO)

CERTIFICO:

Nº. Operación:

Que para la(s) aplicación(es) que figura(n) en este documento (o su anexo), existe Saldo de Crédito
Disponible, quedando retenido el importe que se reseña.

220200046491

Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria con
Fecha
14/12/2020

PGCP
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INTERVENCION XERAL

Expediente: 2020000001377
Interesado: (V70486113) GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA

Asunto: Informe fiscal da 3ª xustificación de gastos do exercicio 2020. (Do 01/10/2020 ao 16/11/2020).
Órgano Competente: Presidente da Corporación.
.

De acuerdo con la Base 57ª la presente asignación tiene naturaleza de pago a justificar,
exigiéndose la justificación documental de los fondos recibidos en el período anterior para librar los
siguientes pagos periódicos.
El abono deberá efectuarse en la cuenta del Grupo Provincial Socialista (NIF V70486113) número
IBAN: ES95 2080 3103 1730 4004 8582..
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Data: 14/12/2020 13:53

VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO
Data: 14/12/2020 13:30

DEPUTACIÓN PROVINCIAL
A CORUÑA
PRESIDENCIA

Expediente: 2020000001377
RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA A TERCEIRA XUSTIFICACIÓN DE GASTOS (CUARTO PAGO) DA
ASIGNACIÓN DO EXERCICIO 2020 AO GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA.

Don VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO, Presidente da Deputación Provincial da Coruña,

ANTECEDENTES
No Boletín oficial da provincia número 245 do 26 de decembro de 2019 publícase o anuncio da
aprobación definitiva do Orzamento xeral provincial para o exercicio 2020 e as bases para a súa
execución.
A número 57ª das bases de execución regulamenta a asignación aos grupos políticos provinciais no
desenvolvemento o previsto no artigo 73.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do
Réxime local fixa para o Grupo Provincial Socialista un importe trimestral de 22.500,00 € de
conformidade co establecido no artigo 73.3 da Lei reguladora das bases de réxime local.
O grupo político provincial Socialista-PSOE dispón do número de identificación fiscal, ten aberta
unha conta bancaria a nome do grupo e baixo a devandito número de identificación fiscal.
Presentouse a documentación xustificativa achegada polo portavoz do Grupo, que foi obxecto de
preceptivo informe da Intervención Provincial. O importe xustificado ascende a 18.799,36 € e
para repoñer este importe existe crédito orzamentario na aplicación 0000/912.02/480 que ten por
finalidade atender a asignación provincial proposta

En virtude dos antecedentes, RESOLVO:
PRIMEIRO.- Dar por xustificado o importe de 18.799,36 €. a que ascende a documentación
presentada por gastos xestionados no período comprendido entre o 01/10/2020 ao 16/11/2020.
En consecuencia o resumo da actividade realizada, acreditada e xustificada neste exercicio e ata o
día 16/11/2020 responde ao seguinte detalle:
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0.-Importe anual

90.000,00

I.- Importe trimestral da asignación

22.500,00

II.-Importe total xustificado:3ª xustificación

21.639,35

III.-Importe reposición por gastos xustificados ata 16/11/2020

1ª xustificación

13.310,80

2ª xustificación

21.639,35

3ª xustificación

18.799,36

Total xustificado:

53.749,51

IV.- Importe anticipado seguinte período

22.500,00

V.- Importe disponible= Total anual-Total xustificado

36.250,49

SEGUNDO.- Recoñecer unha obriga de pago na aplicación /0000/91202/480 e aprobar o
aboamento do importe desta xustificación que se presenta do exercicio 2020, por un importe de
18.799,36 € a prol do Grupo político provincial PSG-PSOE (NIF: V70486113) e ingresalo na súa conta
na entidade financeira ABANCA: IBAN: ES95 2080 3103 1730 4004 8582.
TERCEIRO: A documentación xustificativa dos pagos a os grupos políticos provinciais a súa
tramitación publicarase no portal da transparencia da deputación co contido permitido pola
lexislación vixente.
CUARTO: Comunicar esta Resolución aos servizos administrativos provinciais relacionados coa
materia obxecto da mesma.
Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, pódese interpor, alternativamente,
recurso de reposición potestativo, no prazo dun mes perante o mesmo órgano que ditou o acto, ou
recurso contencioso-administrativo, perante o Xulgado do Contencioso Administrativo da Coruña
ou daquel no que teña o seu domicilio o recorrente, á súa elección, no prazo de dous meses, a
partir do día seguinte a aquel no que teña lugar a notificación. Se se optara por interpor o recurso
de reposición potestativo non se poderá interpor recurso contencioso administrativo ata que aquel
sexa resolto expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio.
Todo isto, sen prexuízo de que se poda exercitar calquera outro recurso que se estime pertinente.
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PRESUPUESTO CORRIENTE

Presupuesto
Orgánica
0000

0

Nº. Op.Anterior:

220200046491

Nº. Expediente:
Aplicaciones:

2020000001377

1

Oficina
Ejercicio:

2020

Nº Documento:

2020

Programa
91202

Económica:
480

Referencia
22020009429
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.

Importe EUROS
18.799,36

Aplicación no presupuestaria I.V.A.

Importe EUROS

Importe Líquido

PGCP
6501

PGCP

Importe EUROS

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS .

18.799,36
PGCP

Importe Descuentos:
Concepto Dto.:
Interesado:

Código de Gasto/Proyecto:
V70486113
Interesado:
Ordinal Bancario

GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA

Endosatario:
Ordinal Bancario
Área origen
del Gasto

Tipo de
Pago

Forma de
Pago

Caja o Banco Pagador
Ordinal
Texto libre
GRUPO PROV. SOCIALISTA.- TERCEIRA XUSTIFICACIÓN (CUARTO PAGO). ASIGNACIÓN 2020

Nº. Operación:

250

Clave operación
Signo

ADO

CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

FIRMADO

220200047151

Nº Caja:
Nº. Rel. Cont:
Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria con
Fecha 16/12/2020

Nº de
cheque

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

MANDAMIENTOS DE GASTOS CORRIENTE: DIPU/2020
- 220200047152

Nº OPERACIÓN: DIPU/2020 - 220200047152
FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe/a Negociado Contabilidad Fra., Pptaria y Op. No presupuestarias de DEPUTACIÓN DA
CORUÑA.Aprobado 16/12/2020 13:14
2.- Jefe/a Servicio Contabilidad de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Aprobado 16/12/2020 14:54
3.- Interventor General de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 16/12/2020 17:23
4.- Presidente de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 17/12/2020 12:09
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Orgánica
0000

Nº. Op.Anterior:

220200047151

Nº. Expediente:
Aplicaciones:

2020000001377

1
2020

Nº Documento:

2020

Programa
91202

Económica:
480

Referencia
22020009429
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.

Importe EUROS
18.799,36

Aplicación no presupuestaria I.V.A.

Importe EUROS

Importe Líquido

PGCP
6501

PGCP

Importe EUROS

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS .

18.799,36
PGCP

Importe Descuentos:
Concepto Dto.:
Interesado:

Código de Gasto/Proyecto:
V70486113
Interesado:
Ordinal Bancario

GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA

Endosatario:
Ordinal Bancario
Área origen
del Gasto

Tipo de
Pago

Forma de
Pago

Caja o Banco Pagador
Ordinal
Texto libre
GRUPO PROV. SOCIALISTA.- TERCEIRA XUSTIFICACIÓN PSOE ASIGNACIÓN 2020 (CUARTO PAGO)

Nº. Operación:

0

Oficina
Ejercicio:

PRESUPUESTO CORRIENTE

Presupuesto

500

Clave operación
Signo

P

CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

FIRMADO

220200047152

Nº Caja:
Nº. Rel. Cont:
Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria con
Fecha 16/12/2020

Nº de
cheque
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DOCUMENTO
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FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO
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CONTABILIDADE DO
ORZAMENTO DE GASTOS

REALIZACION DEL PAGO
MATERIAL
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Orgánica
0000

220200047152

Nº. Expediente:
Aplicacións:

2020000001377

1
2020

Nº Documento:

2020

Programa
91202

Económica:
480

Referencia
22020009429
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.

Importe EUROS
18.799,36

Aplicación non Orzamentaria I.V.E.

Importe EUROS

Importe Líquido

PGCP

18.799,36
PGCP

Importe Descontos:
Concepto Dto.:
Interesado:

Código de Gasto/Proxecto:
V70486113
GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA
Interesado:
(Nº: 1)
Ordinal Bancario
CAGLESMMXXX ES95 2080 3103 1730 4004 8582

Endosatario:
Ordinal Bancario
Área orixe
do Gasto

Tipo de
Pago

Caixa ou Banco Pagador
Ordinal

223

01

Directo

Forma de
Pago

03

Transferencia

BANCO DE SABADELL(PRESUPUESTOS)

Texto libre
GRUPO PROV. SOCIALISTA.- TERCEIRA XUSTIFICACIÓN PSOE ASIGNACIÓN 2020 (CUARTO PAGO)

Nº Caja:

PGCP
6501

Importe EUROS

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS .

Nº. Operación:

0

Nº. Op.Anterior:

Oficina
Exercicio:

ORZAMENTO CORRENTE

Orzamento

600

Clave operación
Signo

R

220200047732
20200018027

Nº. Rel. Cont:
Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria con
Data
18/12/2020

Nº de
cheque
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Data e hora: 28/12/2020 12:45

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
7e3e60152fb151e1add83cf3d3718f
e1a8f0fbcd

GRUPOS POLÍTICOS PROVINCIAIS
Base 64 de execución do orzamento (enlace)
Expediente: 2020000001377
Grupo Político Provincial: (V70486113) GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA
Informe memoria de gastos do período: 2º SEMESTRE 2020
Don/Dona BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO
Na súa condición de voceiro/a deste Grupo Político Provincial formula a seguinte declaración responsable dos gastos e pagos realizados para atender os gastos de funcionamento do
grupo político.
CLASE DO GASTO
Deberá ser algunha
das previstas na regra 8ª da base 64
de execución do orzamento

Datos do acredor
NOME
-Persoas físicas: Nome e
apelidos
-Persoas xurídicas: Nome ou
razón social"

Datos do documento xustificativo
NIF

CONCEPTO
Detalle do gasto facturado

TIPO
Factura, recibo, tique, nómina, TC2, …

DATA

NÚMERO

IMPORTE

formato DDMM-AAAA)

DATA DO
PAGO
(formato DD-MMAAAA) Por orde
cronolóxico, os
máis antigos primeiro

223

“REPSOL”

A8029883
9

DIÉSEL

FACTURA

25/06/2020 031748

38,01

25/06/2020

223

“REPSOL”

A8029883
9

DIÉSEL

FACTURA

27/06/2020 010370

41,01

27/06/2020

223

“REPSOL”

A8029883
9

DIÉSEL

FACTURA

01/07/2020 031748

31,42

01/07/2020

223

“REPSOL E.S. MABAGAS,
S.L.”

B1556040
2

DIÉSEL

FACTURA

04/07/2020 6801

36,80

04/07/2020

223

“REPSOL”

A8029883
9

DIÉSEL

FACTURA

07/07/2020 031270

30,00

07/07/2020

223

“REPSOL”

A8029883
9

DIÉSEL

FACTURA

13/07/2020 031748

39,78

13/07/2020

223

“REPSOL”

A8029883
9

DIÉSEL

FACTURA

21/07/2020 031748

36,80

21/07/2020

223

“ORTEGAL OIL”

B1589660
8

DIÉSEL

FACTURA

02/09/2020 05A-1311

39,00

02/09/2020

TOTAL:

292,82

IMPORTANTE:
1.

As liñas na táboa deberán ir ordenadas por orde cronolóxico da data do pago, primeiro os máis antigos.

2.

A presente relación de gastos xustifícase coa seguinte documentación:

**RPT-4040555
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2.1. Por cada liña da relación, incorporarase ao expediente un documento individual (factura ou documento equivalente que recolla a imaxe do xustificante), por orde cronolóxico da data do
pago, primeiro os máis antigos. O nome ou asunto do documento atenderase ao esquema “Xustificante DATA DO PAGO – NÚMERO”, correspondentes as columnas da relación.

2.2. Relación certificada da totalidade dos movementos da conta bancaria destinada a recoller os cobros/pagos do grupo político no período de referencia.

**RPT-4040555
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GRUPOS POLÍTICOS PROVINCIAIS
Base 64 de execución do orzamento (enlace)
Expediente: 2020000001377
Grupo Político Provincial: (V70486113) GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA
Informe memoria de gastos do período: 2º SEMESTRE 2020
Don/Dona BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO
Na súa condición de voceiro/a deste Grupo Político Provincial formula a seguinte declaración responsable dos gastos e pagos realizados para atender os gastos de funcionamento do
grupo político.
CLASE DO GASTO
Deberá ser algunha
das previstas na regra 8ª da base 64
de execución do orzamento

Datos do acredor
NOME
-Persoas físicas: Nome e
apelidos
-Persoas xurídicas: Nome ou
razón social"

Datos do documento xustificativo
NIF

CONCEPTO
Detalle do gasto facturado

TIPO
Factura, recibo, tique, nómina, TC2, …

“COPASA”

A32015844

PARKING “PARROTE” VEHÍCULO DE ALUGUER

“ABANCA”

A70302039

COMISIÓN DE MANTEMENTO

FACTURA

206

“NODO DIXITAL”

76415744S

ARRENDAMENTO 7 EQUIPOS INFORMÁTICOS

FACTURA

222

“ENFOQUES”

B70604137

PUBLICIDAD

FACTURA

“ABANCA”

A70302039

COMISIONES E GASTOS

222

“CADENA SER RADIO
CORUÑA”

V70486113

INTERVENCIÓNS DEPUTADOS/AS

FACTURA

222

“CADENA SER RADIO
CORUÑA”

V70486113

INTERVENCIÓNS DEPUTADOS/AS

222

“ÁRTABRA COMUNICACIÓN”

B70408869

REDACCIÓN, MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN
15.000 BOLETÍNS

DATA

NÚMERO

IMPORTE

formato DDMM-AAAA)

01/12/2020 B04/2463

DATA DO
PAGO
(formato DD-MMAAAA) Por orde
cronolóxico, os
máis antigos primeiro

125,00

03/12/2020

30,00

19/12/2020

19/11/2020 Q20000172

4.175,49

22/12/2020

10/11/2020 F200051

5.445,00

22/12/2020

1,00

22/12/2020

27/11/2020 01-000422

1.865,53

22/12/2020

FACTURA

10/12/2020 01-000494

1.865,53

22/12/2020

FACTURA

10/12/2020 2020-302

5.700,00

22/12/2020

19/12/2020

22/12/2020

TOTAL:

19.207,55

IMPORTANTE:
1.

As liñas na táboa deberán ir ordenadas por orde cronolóxico da data do pago, primeiro os máis antigos.

2.

A presente relación de gastos xustifícase coa seguinte documentación:

2.1. Por cada liña da relación, incorporarase ao expediente un documento individual (factura ou documento equivalente que recolla a imaxe do xustificante), por orde cronolóxico da data do
pago, primeiro os máis antigos. O nome ou asunto do documento atenderase ao esquema “Xustificante DATA DO PAGO – NÚMERO”, correspondentes as columnas da relación.

2.2. Relación certificada da totalidade dos movementos da conta bancaria destinada a recoller os cobros/pagos do grupo político no período de referencia.
**RPT-4040555

BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO
Data e hora: 28/12/2020 12:45

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
8b7c2809fe08c93c96193eabb9eeb
375a779fab2

GRUPOS POLÍTICOS PROVINCIAIS
Base 64 de execución do orzamento (enlace)
Expediente: 2020000001377
Grupo Político Provincial: (V70486113) GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA
Informe memoria de gastos do período: 2º SEMESTRE 2020
Don/Dona BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO
Na súa condición de voceiro/a deste Grupo Político Provincial formula a seguinte declaración responsable dos gastos e pagos realizados para atender os gastos de funcionamento do
grupo político.
CLASE DO GASTO
Deberá ser algunha
das previstas na regra 8ª da base 64
de execución do orzamento
223

Datos do acredor
NOME
-Persoas físicas: Nome e
apelidos
-Persoas xurídicas: Nome ou
razón social"
“REPSOL”

Datos do documento xustificativo
NIF

A8029883
9

CONCEPTO
Detalle do gasto facturado

DIÉSEL

TIPO
Factura, recibo, tique, nómina, TC2, …

FACTURA

DATA

NÚMERO

IMPORTE

formato DDMM-AAAA)

18/09/2020 031688

TOTAL:

51,43

DATA DO
PAGO
(formato DD-MMAAAA) Por orde
cronolóxico, os
máis antigos primeiro

18/092020

51,43

IMPORTANTE:
1.

As liñas na táboa deberán ir ordenadas por orde cronolóxico da data do pago, primeiro os máis antigos.

2.

A presente relación de gastos xustifícase coa seguinte documentación:

2.1. Por cada liña da relación, incorporarase ao expediente un documento individual (factura ou documento equivalente que recolla a imaxe do xustificante), por orde cronolóxico da data do
pago, primeiro os máis antigos. O nome ou asunto do documento atenderase ao esquema “Xustificante DATA DO PAGO – NÚMERO”, correspondentes as columnas da relación.

2.2. Relación certificada da totalidade dos movementos da conta bancaria destinada a recoller os cobros/pagos do grupo político no período de referencia.

**RPT-4040555
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Emítese o presente informe ós efectos de concretar o servizo prestado pola
empresa "NODO DIXITAL" ao Grupo Provincial Socialista, consistente nun
servizo de renting de sete equipos informáticos, para uso exclusivo dos membros
do Grupo Provincial no desempeño do seu traballo.

Asdo.: Bernardo Fernández Piñeiro
Portavoz do Grupo Provincial
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FACTURA F200051
Cliente
Grupo Provincial Socialista Deputacion da Coruña
V70486113
VAT ESV70486113
Avenida do Porto da Coruña, 2
La Coruña (15003), A Coruña, España

ENFOQUES INFORMATIVOS EDITORIAL, SL
B70604137
Avenida Finisterre, 3, 3º Derecha
A Coruña (15004), A Coruña, España
Fecha: 10/11/2020
+34679892044

Boris Gayoso López con DNI 33329444Y, administrador de Enfoques Informativos Editorial, SL, empresa editora
de las publicaciones Enfoques Eume y Enfoques Ferrolterra, certifica que:
- Enfoques.gal es un periódico digital que durante el año 2020 ha tenido más de 200.000 usuarios únicos con
más de 400.000 páginas vistas. Trata información de la provincia de A Coruña, especialmente sobre las
comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.
- Enfoques.gal realiza campañas en web y en redes sociales para los clientes interesados.
- Estas campañas se refuerzan con ediciones impresas mensuales de más de 6000 ejemplares que se reparten
por 20 concellos de la provincia de A Coruña, que llegan a unas 18.000 personas.

Para el presente servicio se han desarrollado 5 campañas con 4 acciones para cada una de ellas: banners de
760x68, banners de 125x125, 5 publirreportajes, y publicaciones en redes sociales.
Durante el periodo de publicación (desde marzo 2020 hasta diciembre 2020) la página enfoques.gal ha tenido
más de 250.000 usuarios únicos y más de 1 millón de visitas.

CONCEPTO

PRECIO

Publicidad digital - Enfoques.gal
5 Campañas digitales en Enfoques.gal
5 banners 760x68
5 banners 125x125
5 publirreportajes

Publicidad digital
Redes sociales

UNIDADES

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

600,00€

5

3.000,00€

21%

3.630,00€

300,00€

5

1.500,00€

21%

1.815,00€

BASE IMPONIBLE

4.500,00€

IVA 21%

945,00€

TOTAL

5.445,00€

Pagar por transferencia bancaria al siguiente número de cuenta
ES69 0081 0390 1800 0198 6901
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FACTURA F200051
Cliente
Grupo Provincial Socialista Deputacion da Coruña
V70486113
VAT ESV70486113
Avenida do Porto da Coruña, 2
La Coruña (15003), A Coruña, España

ENFOQUES INFORMATIVOS EDITORIAL, SL
B70604137
Avenida Finisterre, 3, 3º Derecha
A Coruña (15004), A Coruña, España
Fecha: 10/11/2020
+34679892044

Términos y condiciones:
Responsable del tratamiento: ENFOQUES INFORMATIVOS EDITORIAL, S.L. CIF: B70604137 Dir. Postal: Avenida
Finisterre 3, 3º derecha, 15004, A Coruña Teléfono: 619294159 Correo electrónico: gestion@enfoques.gal
En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarle el servicio solicitado y realizar
la facturación del mismo, la cual se conservará mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo
necesario para cumplir con las obligaciones legales y atender las posibles responsabilidades que pudieran derivar del
cumplimiento de la finalidad para la que los datos fueron recabados, y no se cederán a terceros salvo en los casos en
que exista una obligación legal, ni se elaborará ningún tipo de “perfil”. Podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones
individualizadas, automatizadas, en relación con los datos objeto del tratamiento, ante esta entidad, vía e-mail,
personalmente o mediante correo postal, adjuntando copia de su DNI o documento equivalente. En caso de que no
haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de
Control en materia Protección de Datos competente, siendo ésta la AGPD y cuyos datos de contacto están accesibles
en https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf.

Pagar por transferencia bancaria al siguiente número de cuenta
ES69 0081 0390 1800 0198 6901
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PSOE A Coruña
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Mapa de cobertura

RADIO FERROL

RADIO CORUÑA

RADIO NORDÉS

El Grupo Radio Coruña abarca la
práctica totalidad de la provincia
de A Coruña, con especial
incidencia en la cornisa Atlántica.

El Grupo cuenta con 6 postes
emisores del producto SER, 2 en
A Coruña, 1 en Ferrol y 3 en
Nordés (Vimianzo, Cee y
Carballo).

El Grupo Radio Coruña lidera la
radio musical en toda la franja
atlántica de la provincia de A
Coruña con sus productos Los40,
Los40 Classic y Dial.

Estrictamente privado y confidencial
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Líderes en credibilidad
La radio es el medio de comunicación con más credibilidad, seguido de la televisión y muy
por de delante de la prensa escrita y de los medios online y las redes sociales según todos los
estudios de medios (Havas Media, etc.)

POSICIONAMIENTO

NOTORIEDAD

IMAGEN

MARCA

Conseguimos que

Conseguimos vincular

Conseguimos crear

Conseguimos que

una marca

a tu target con tu

una identidad de la

una marca se vincule

ocupe un lugar

marca

marca en la mente

con los contenidos

de los oyentes

de nuestros programas

distintivo
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Líderes en audiencia

Audiencia 1ª ola EGM 2020

El Grupo Radio Coruña tiene
una audiencia acumulada de
168 mil oyentes diarios (70 mil
en convencional generalista y
98 mil en musicales).

Radio Nordés suma el 81% de
oyentes de radio
convencional y el 100% de
musicales en su área de
influencia.

Área Ferrol

Área A Coruña ciudad

Área Nordés
9.000

En 2020 el Grupo Radio Coruña
SUMA en término promedio
más de 200.000 usuarios
únicos en sus web, según
Analytics.

53.000

9.000

12.000
6.000

8.000
28.000

Oyente tipo RC

22.000
Radio Nordés suma el 81% de oyentes de radio convencional
y el 100% de musicales.
17.000 16.000
3.000

2.000

1.000
Radio
Nordés

Los40

Dial

Radio Voz

Radio
Coruña

COPE

Radio
Voz

EsRadio

Onda
Cero

COPE

Radio Ferrol Onda Cero Radio Voz

58%
42%

14%

77,6%

6%

45,3%

de 14 a 35

de 25 a 65

entre 20 y 25

De 35 a 55

BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO
Data e hora: 28/12/2020 12:46

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
5683258b5a60636bd3fab0fdcd0e0
708ea8bef50

Presupuesto

CONDICIONES
 14 micros de 3 minutos a
consumir entre octubre de 2020 y
junio 2021:
 8 multilocal en Hoy por Hoy
de las Rías (Todos).
 4 en Hoy por Hoy Radio
Nordés (Corcubión).
 2 en Hoy por Hoy Radio
Ferrol (Pontedeume y Ferrol).

 Duración campaña: 9 meses.
 Duración micros: 3 minutos.
 Facturación mensual lineal.
 Los servicios no consumidos por
razones no imputables al Grupo
Radio Coruña vencerán sin
derechos alguno a reembolso en
la fecha de vencimiento de la
factura.

13.875,84 € / campaña
1.541,76 € / mes
IVA no incluido. Esta propuesta tiene una vigencia de 30 días. Precio
especial es el precio neto con todos los descuentos. Precio Tarifa (sin
descuentos): 17.344,80 €

Estrictamente privado y confidencial

BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO
Data e hora: 28/12/2020 12:46

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
5683258b5a60636bd3fab0fdcd0e0
708ea8bef50

Muchas gracias
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Emítese o presente informe ós efectos de concretar o servizo prestado pola
empresa "NODO DIXITAL" ao Grupo Provincial Socialista, consistente nun
servizo de renting de sete equipos informáticos, para uso exclusivo dos seguintes
membros do Grupo Provincial no desempeño do seu traballo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ana López Ciprián
María Teresa Facal Castro
María Flor Lago Méndez
Bernardino Rama Seoane
Manuel Doce Blanco
José Simoes Couceiro
Francisco Suárez Fernández
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INTERVENCION XERAL

Expediente: 2020000001377
Interesado: (V70466776) GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA

ASUNTO: Informe fiscal da xustificación de gastos do exercicio 2020, período: Dende o 16/11/2020 ao
22/12/2020.
Órgano Competente: Presidente da Corporación.

I.- CONSIDERACIÓNS PREVIAS.
O presente informe emítese en exercicio da función de fiscalización a que se refire o artigo 92.3.b) da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, os artigos 213 e seguintes do Texto refundido da lei
reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, o Real decreto
128/2018, do 16 de marzo, e demais normas concordantes.
Ao propio tempo ten por obxecto dar cumprimento ao establecido na Base 34ª e na regra 15ª da Base 57ª de
Execución do Orzamento Xeral da Deputación para o exercicio 2020.
II.- NORMAS DE APLICACIÓN.
Os Grupos Políticos das Corporacións Locais están regulados nas seguintes normas:








O artigo 73 da Lei reguladora das bases de réxime local
Os artigos 23 a 29 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das corporacións
locais, aprobado polo Real decreto 2.568/1986, do 28 de novembro.
Os artigos 74 a 79 da Lei 5/1197, do 22 de xullo, de administración local de Galicia refírense aos Grupos
Políticos Municipais, sen que nesta norma se recolla ningún precepto específico sobre os Grupos Políticos Provinciais.
Os artigos 22 a 28 do Regulamento orgánico da Deputación provincial da Coruña, aprobado en sesión
do 3 de febreiro de 1989
A Lei orgánica 8/2007, do 4 de xullo, sobre financiamento de partidos políticos.
A Lei 9/2015, de financiamento das formacións políticas e das fundacións e entidades vinculadas ou
dependentes delas, de Galicia.

Ao propio tempo hai que significar que o artigo 4 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, exclúe do seu ámbito
de aplicación obxectivo estas asignacións. Si resulta de aplicación en cambio, a normativa reguladora do Tribunal de Contas e do Consello de Contas de Galicia.
Na Deputación provincial da Coruña desenvólvese o réxime xurídico de aplicación a través da Base 57ª de Execución do Orzamento Provincial do exercicio 2020.
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III.- ANTECEDENTES.
Ao amparo da previsión contida no artigo 73.3 da LRBRL e en aplicación do disposto na Base 57ª de Execución
do Orzamento Provincial, o presidente da Corporación ditou a Resolución número 1747, do 22 de xaneiro de
2020, na que, entre outros puntos, se ordenaba un primeiro pago de 22.500, 00 € a favor do Grupo Político
Provincial PSOE , NIF V70486113, para o seu ingreso na conta bancaria establecida expresamente para este fin.
O día 1 de setembro de 2020 preséntase, para a emisión do preceptivo informe, a relación de gastos asinada
polo portavoz do Grupo Político citado, á que se achega o estado do movemento da conta bancaria do período
comprendido do 01/01/2020 ao 15/07/2020 e a documentación xustificativa dos gastos e pagos efectuados,
que ascenden a 13.310,80 €.
O día 27 de outubro de 2020 preséntase, para a emisión do preceptivo informe, dúas relacións de gastos asinadas polo portavoz do Grupo Político citado, ás que se achega o estado do movemento da conta bancaria que
inclúe o período comprendido do 15/07/2020 ao 16/10/2020 e a documentación xustificativa dos gastos e pagos efectuados, que ascenden ao total de 21.639,35 €.
O día 23 de novembro de 2020 preséntase, para a emisión do preceptivo informe, dúas relacións de gastos
asinadas polo portavoz do Grupo Político citado, ás que se achega o estado do movemento da conta bancaria
que inclúe o período comprendido do 01/10/2020 ao 16/11/2020 e a documentación xustificativa dos gastos
e pagos efectuados, que ascenden ao total de 18.799,36 €.
O día 28 de decembro de 2020 preséntase, para a emisión do preceptivo informe, dúas relacións de gastos
asinadas polo portavoz do Grupo Político citado, ás que se achega o estado do movemento da conta bancaria
que inclúe o período comprendido do 16/11/2020 ao 22/12/2020 e a documentación xustificativa dos gastos
e pagos efectuados, que ascenden ao total de 19.551,80 €.

IV.- CONSIDERACIÓNS PARTICULARES
A documentación presentada require as seguintes consideracións:
1. O extracto bancario achegado recolle a totalidade do movemento da conta en que se efectuou o ingreso da
asignación provincial, no período comprendido entre o 16/11/2020 ao 22/12/2020.
2. O importe total dos gastos efectuados e acreditados documentalmente, ascenden a 19.551,80 €. e corresponden aos seguintes conceptos:
ECONÓMICO

CONCEPTO

206

Aluguer de equipos para
procesos de información

222

223

Comunicación

TERCERO

NUM.FRA.

FECHA CARGO
BANCARIO

“NODO DIXITAL”

Q20000172

22/12/2020

“ENFOQUES”

F200051

22/12/2020

“CADENA SER RADIO CORUÑA”

01-000422

22/12/2020

“CADENA SER RADIO CORUÑA”

01-000494

22/12/2020

“ÁRTABRA COMUNICACIÓN”

2020-302

22/12/2020

“COPASA”

B04/2463

03/12/2020

Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

31748/D/20/001384

25/06/2020

Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

010370/D/20/000507

27/06/2020

Transportes

2

IMPORTE

4.175,49
5.445,00
1.865,53
1.865,53
5.700,00
125,00
38,01
41,01

% S/Total

21,3560
27,8491
9,5415
9,5415
29,1533
0,6393
0,1944
0,2098
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ECONÓMICO

CONCEPTO

22799

TERCERO

NUM.FRA.

FECHA CARGO
BANCARIO

Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

31748/D/20/001432

01/07/2020

E.S.MABAGAS S.L.

6801

04/07/2020

Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

31270/D/20/004834

07/07/2020

Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

31748/D/20/001564

13/07/2020

Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

31748/D/20/001661

21/07/2020

ORTEGA OIL

O5A-1311

02/09/2020

“REPSOL”

31688

18/09/2020

Comisiones bancarias: 30,00+1,00

IMPORTE

% S/Total

31,42
36,80
30,00
39,78
36,80
39,00
51,43
31,00

TOTALES

3.
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19.551,80

0,1607
0,1882
0,1534
0,2035
0,1882
0,1995
0,2630
0,1586
100,00

Todos os pagos realizados foron efectuados a través e movementos bancarios e están xustificados coa documentación requirida: facturas expedidas ao Grupo Provincial e acreditación de que se refiren a encomendas do GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA.

4. Á vista da importancia relativa dos gastos xustificados en publicidade parece conveniente que o Pleno da
Corporación determine criterios obxectivos que permitan deslindar qué gastos en publicidade poden ser
considerados como actividade corporativa dos Grupos Políticos, xa que en ocasións e difícil distinguir a
publicidade da actuación de Grupo Provincial da publicidade do partido político.
No presente caso evidénciase a dificultade de distinguir a información do Grupo Político da infórmación
propia da actividade institucional da Deputación; por tal motivo considérase necesario que se extremen as
actuacións que permitan identificar claramente a información que se atribúe directamente ao Grupo Político nos propios anuncios que son obxecto de publicación.
5.

O importe anticipado anteriormente ao Grupo Provincial foi de 22.500,00 € e o importe dos gastos xustificados neste período ascenden a 19.551,80 €.

V.- CONCLUSIÓN.
De conformidade co exposto fiscalízase de conformidade a documentación xustificativa presentada polos gastos acreditados no período 16/11/2020 ao 22/12/2020, polo Grupo Político Provincial PSOE, NIF: V70486113
que ascende ao importe total de 19.551,80 €. ao cumprir formalmente todos os requisitos esixidos.
O resumo da actividade realizada responde ao seguinte detalle:
0.-Importe anual
I.- Importe trimestral da asignación
II.-Importe total xustificado:
1ª xustificación
2ª xustificación
3ª xustificación
4ª xustificación
Total xustificado:
III.- Importe a reintegrar
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90.000,00
22.500,00
21.639,35
13.310,80
21.639,35
18.799,36
19.551,80
73.301,31
2.948,20
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Polo tanto procede dar por xustificado o importe de 19.551,80 € que resulta dos xustificantes achegados para
atender os gastos que orixinou a actividade do Grupo Político Provincial no período que se xustifica do 2020.
O importe non xustificado que ascende a 2.948,20 € deberá ser reintegrado na conta operativa da Deputación
que a continuación se detalla antes do día 30 de decembro e a xustificación do reintegro deberá acreditarse a
través da aplicación informática habilitada para o efecto .
Conta bancaria para o reintegro: Entidade ABANCA: IBAN ES49 2080 0000 7131 1000 0010, NIF: P-1500000.
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DEPUTACIÓN PROVINCIAL
A CORUÑA
PRESIDENCIA

Expediente: 2020000001377
RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA A CUARTA XUSTIFICACIÓN DE GASTOS DA ASIGNACIÓN DO
EXERCICIO 2020 AO GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA.

Don VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO, Presidente da Deputación Provincial da Coruña,

ANTECEDENTES
No Boletín oficial da provincia número 245 do 26 de decembro de 2019 publícase o anuncio da
aprobación definitiva do Orzamento xeral provincial para o exercicio 2020 e as bases para a súa
execución.
A número 57ª das bases de execución regulamenta a asignación aos grupos políticos provinciais no
desenvolvemento o previsto no artigo 73.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do
Réxime local fixa para o Grupo Provincial Socialista un importe trimestral de 22.500,00 € de
conformidade co establecido no artigo 73.3 da Lei reguladora das bases de réxime local.
O grupo político provincial Socialista-PSOE dispón do número de identificación fiscal, ten aberta
unha conta bancaria a nome do grupo e baixo a devandito número de identificación fiscal.
Presentouse a documentación xustificativa achegada polo portavoz do Grupo, que foi obxecto de
preceptivo informe da Intervención Provincial. O importe xustificado ascende a 19.551,80 €.

En virtude dos antecedentes, RESOLVO:
PRIMEIRO.- Dar por xustificado o importe de 19.551,80 €. a que ascende a documentación
presentada por gastos xestionados no período comprendido entre o 16/11/2020 ao 22/12/2020.
En consecuencia o resumo da actividade realizada, acreditada e xustificada neste exercicio e ata o
día 22/12/2020 responde ao seguinte detalle:
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0.-Importe anual

90.000,00

I.- Importe trimestral da asignación

22.500,00

II.-Importe total xustificado:

21.639,35
1ª xustificación

13.310,80

2ª xustificación

21.639,35

3ª xustificación

18.799,36

4ª xustificación

19.551,80

Total xustificado:

73.301,31

III.- Importe a reintegrar

2.948,20

SEGUNDO.- O grupo político provincial PSG-PSOE (NIF: V70486113) deberá reintegrar o importe
librado “a xustificar” e non aplicado a súa finalidade polo importe de 2.948,20€ que deberá
ingresar na conta operativa que a Deputación Provincial ten aberta na Entidade ABANCA: IBAN
ES49 2080 0000 7131 1000 0010, NIF: P-1500000.
O importe referido deberá repoñer crédito na partida orzamentaria 00.00/912.02/480.
O reintegro realizarase antes do día 30 de decembro e a xustificación deberá acreditarse a través
da aplicación informática habilitada ao efecto para as operacións de fiscalización e contabilidade
oportunas.
TERCEIRO: A documentación xustificativa dos pagos a os grupos políticos provinciais a súa
tramitación publicarase no portal da transparencia da deputación co contido permitido pola
lexislación vixente.
CUARTO: Comunicar esta Resolución aos servizos administrativos provinciais relacionados coa
materia obxecto da mesma.
Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, pódese interpor, alternativamente,
recurso de reposición potestativo, no prazo dun mes perante o mesmo órgano que ditou o acto, ou
recurso contencioso-administrativo, perante o Xulgado do Contencioso Administrativo da Coruña
ou daquel no que teña o seu domicilio o recorrente, á súa elección, no prazo de dous meses, a
partir do día seguinte a aquel no que teña lugar a notificación. Se se optara por interpor o recurso
de reposición potestativo non se poderá interpor recurso contencioso administrativo ata que aquel
sexa resolto expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio.
Todo isto, sen prexuízo de que se poda exercitar calquera outro recurso que se estime pertinente.
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Mediante o presente escrito comunicamos que o Grupo Provincial Socialista
ten uns gastos fixos periódicos que serán cargados na conta da súa titularidade
o próximo día 3 do vinceiro mes de xaneiro do ano 2021; os gastos son os
seguintes:
 125,00 €, correspondentes ó arrendamento da plaza de garaxe, na que se
atopa o vehículo arrendado polo Grupo Provincial.
Por elo, solicitamos que a cantidade que temos pendente de reintegrar sexa
aminorada no devandito importe.

Asdo.: Bernardo Fernández Piñeiro
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DEPUTACIÓN DA CORUÑA

FORMA DE PAGO
ENTIDADE
Data de cobro

Cobro por transferencia
ABANCA
31/12/2020

Apelidos e nome do contribuínte
GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA

Identificador fiscal

V 70486113

AUTOLIQUIDACIÓN REINTEGR.RENUNCIA SUBV.CONCED.
DEPUTACION DA CORUÑA
PERÍODO: 2021

Información do Valor
Objeto Tributario
EXP. 2020000001377, RP 42736 DE 29/12/20 REINT. IMPORTE N
Titular
GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA

Núm. fixo

Nº EXPEDIENTE EXTERNO FDESDE/FHASTA
13/01/2021 13/01/2021
REINTEGR.RENUNCIA SUBV.CONCED./IMPORTE REINTEGR.RENUNCIA SUBV. CONCED.
IMPORTE
COTA TARIFA IMPORTE BONIF
1,00
2823,19
2.823,19
0,00

Modelo: 15138/52779

NÚM. EXPEDIENTE XESTIÓN

Identificación do Valor
20213515800RR01A000001

Cota
2.823,19

Principal
2.823,19

Redución
0,00

Recarga
0,00

DATA ACORDO

A deducir
0,00

Xuros

Rec.Extemp
0,00

Custas
0,00

Int. Extemp
0,00

Baixas
0,00

Débe.
2.823,19

Total
0,00

Cobrado

2.823,19

2.823,19

Data do informe: 19/02/2021

XUSTIFICANTE DE PAGO

GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA
AV PORTO DA CORUÑA 2
15003 A CORUÑA A CORUÑA
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INTERVENCION XERAL

Expediente: 2020000001377
Interesado: (V70486113) GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA

Informe actividade do exercicio 2020
Por R.P. núm. 42736 de 29/12/2020 aprobouse a CUARTA XUSTIFICACIÓN DE GASTOS DA ASIGNACIÓN DO
EXERCICIO 2020 AO GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA: Aproba a xustificación de gastos acreditados durante o
período 16/11/2020 ao 22/12/2020 por importe de 19.551,80 € e resulta un reintegro de 2.948,20 €.

Revisada a actividade realizada polo grupo no ano 2020 resulta o seguinte detalle:

Importe asignación anual

90.000,00

Importe total dos pagos realizados ao Grupo

76.249,51

Importe total xustificado

73.301,31

Reintegro realizado o 31/12/2020

2.823,19

Saldo a reintegrar

125,01

Total pagos líquidos

73.301,31

Procede, polo tanto, ingresar a cantidade de 125,01 € na conta operativa que a Deputación Provincial ten
aberta na Entidade ABANCA: IBAN ES49 2080 0000 7131 1000 0010, NIF: P-1500000.
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INTERVENCION XERAL
Expediente: 2020000001377
Interesado: (V70486113) GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA

Informe final
de gastos do exercicio 2020 (do 22/12/2020 ao 31/12/2020).
Ao amparo da previsión contida no artigo 73.3 da LRBRL e en aplicación do disposto na Base 57ª de Execución
do Orzamento Provincial, o presidente da Corporación ditou a Resolución número 1747, do 22 de xaneiro de
2020, na que, entre outros puntos, se ordenaba un primeiro pago de 22.500, 00 € a favor do Grupo Político
Provincial PSOE , NIF V70486113, para o seu ingreso na conta bancaria establecida expresamente para este fin.
O día 1 de setembro de 2020 preséntase, para a emisión do preceptivo informe, a relación de gastos asinada
polo portavoz do Grupo Político citado, á que se achega o estado do movemento da conta bancaria do período
comprendido do 01/01/2020 ao 15/07/2020 e a documentación xustificativa dos gastos e pagos efectuados,
que ascenden a 13.310,80 €.
O día 27 de outubro de 2020 preséntase, para a emisión do preceptivo informe, dúas relacións de gastos
asinadas polo portavoz do Grupo Político citado, ás que se achega o estado do movemento da conta bancaria
que inclúe o período comprendido do 15/07/2020 ao 16/10/2020 e a documentación xustificativa dos gastos e
pagos efectuados, que ascenden ao total de 21.639,35 €.
O día 23 de novembro de 2020 preséntase, para a emisión do preceptivo informe, dúas relacións de gastos
asinadas polo portavoz do Grupo Político citado, ás que se achega o estado do movemento da conta bancaria
que inclúe o período comprendido do 01/10/2020 ao 16/11/2020 e a documentación xustificativa dos gastos
e pagos efectuados, que ascenden ao total de 18.799,36 €.
O día 28 de decembro de 2020 preséntase, para a emisión do preceptivo informe, dúas relacións de gastos
asinadas polo portavoz do Grupo Político citado, ás que se achega o estado do movemento da conta bancaria
que inclúe o período comprendido do 16/11/2020 ao 22/12/2020 e a documentación xustificativa dos gastos
e pagos efectuados, que ascenden ao total de 19.551,80 €.
Por R.P. núm. 42736 de 29/12/2020 aprobouse a CUARTA XUSTIFICACIÓN DE GASTOS DA ASIGNACIÓN DO
EXERCICIO 2020 AO GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA: Aproba a xustificación de gastos acreditados durante o
período 16/11/2020 ao 22/12/2020 por importe de 19.551,80 € e resulta un reintegro de 2.948,20 €.
O reintegro realizouse polo importe de 2.823,19 € tal e como indica o escrito do 29/12/2020 do Grupo
Provincial Socialista que consta no expediente:
“…o Grupo Provincial Socialista ten uns gastos fixos periódicos que serán cargados na conta da súa titularidade o próximo
día 3 do vinceiro mes de xaneiro do ano 2021; os gastos son os seguintes:
- 125,00 €, correspondentes ó arrendamento da plaza de garaxe, na que se atopa o vehículo arrendado polo Grupo
Provincial. Por elo, solicitamos que a cantidade que temos pendente de reintegrar sexa aminorada no devandito importe.”

1

JUAN BAUTISTA SUÁREZ RAMOS
Data e hora: 04/03/2021 14:57

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
42a9c6b9f0bbecd87541718bb69c5
c9d78698416

En consecuencia, quedou pendente de materializar un importe de 125,01 do importe total a reintegrar.
O día 03/03/2021 preséntase xustificante de transferencia realizada por importe de 125,01 €, co que se
completa o importe total a reintegrar (2.823,19 125,01=2.948,20).

O resumo final da actividade realizada no exercicio 2020 responde, polo tanto, ao seguinte detalle:

0.-Importe anual máximo aprobado

90.000,00

I.- Importe trimestral da asignación anticipado

22.500,00

II. Importe reposición por gastos xustificados

III.-Reintegros:

1ª xustificación

13.310,80

2ª xustificación

21.639,35

3ª xustificación

18.799,36

4ª xustificación

19.551,80

Total xustificado:

73.301,31

Saldo reintegrado o 31/12/2020
Reintegro realizado o 03/03/2021

IV. Total pagos líquidos: 76.249,51-2.823,19-125,01

2.823,19
125,01
73.301,31

1

Nº 9024 / 2021 - 11/03/2021
Validación de documentos: https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código: 69ef3769fd3bf76f1d69e7faf78d776dcebde3a73a777f1c77b7fa7dd6df

JOSÉ LUIS ALMAU SUPERVÍA
Data: 11/03/2021 23:05

VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO
Data: 11/03/2021 18:35

DEPUTACIÓN PROVINCIAL
A CORUÑA

PRESIDENCIA

Expediente: 2020000001377

RESOLUCIÓN POLA QUE SE DA POR XUSTIFICADO O REINTEGRO DO
EXERCICIO 2020 QUE PRESENTA O GRUPO POLÍTICO PROVINCIAL PSOE
Don VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO, Presidente da Deputación Provincial da Coruña,

ANTECEDENTES
Ao amparo da previsión contida no artigo 73.3 da LRBRL e en aplicación do disposto na Base 57ª de
Execución do Orzamento Provincial, o presidente da Corporación ditou a Resolución número 1747, do
22 de xaneiro de 2020, na que, entre outros puntos, se ordenaba un primeiro pago de 22.500, 00 € a
favor do Grupo Político Provincial PSOE , NIF V70486113, para o seu ingreso na conta bancaria
establecida expresamente para este fin.
O día 1 de setembro de 2020 preséntase, para a emisión do preceptivo informe, a relación de gastos
asinada polo portavoz do Grupo Político citado, á que se achega o estado do movemento da conta
bancaria do período comprendido do 01/01/2020 ao 15/07/2020 e a documentación xustificativa dos
gastos e pagos efectuados, que ascenden a 13.310,80 €.
O día 27 de outubro de 2020 preséntase, para a emisión do preceptivo informe, dúas relacións de
gastos asinadas polo portavoz do Grupo Político citado, ás que se achega o estado do movemento da
conta bancaria que inclúe o período comprendido do 15/07/2020 ao 16/10/2020 e a documentación
xustificativa dos gastos e pagos efectuados, que ascenden ao total de 21.639,35 €.
O día 23 de novembro de 2020 preséntase, para a emisión do preceptivo informe, dúas relacións de
gastos asinadas polo portavoz do Grupo Político citado, ás que se achega o estado do movemento da
conta bancaria que inclúe o período comprendido do 01/10/2020 ao 16/11/2020 e a documentación
xustificativa dos gastos e pagos efectuados, que ascenden ao total de 18.799,36 €.
O día 28 de decembro de 2020 preséntase, para a emisión do preceptivo informe, dúas relacións de
gastos asinadas polo portavoz do Grupo Político citado, ás que se achega o estado do movemento da
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conta bancaria que inclúe o período comprendido do 16/11/2020 ao 22/12/2020 e a documentación
xustificativa dos gastos e pagos efectuados, que ascenden ao total de 19.551,80 €.
Por R.P. núm. 42736 de 29/12/2020 aprobouse a CUARTA XUSTIFICACIÓN DE GASTOS DA
ASIGNACIÓN DO EXERCICIO 2020 AO GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA: Aproba a xustificación de
gastos acreditados durante o período 16/11/2020 ao 22/12/2020 por importe de 19.551,80 € e
resulta un reintegro de 2.948,20 €.
O reintegro realizouse polo importe de 2.823,19 € tal e como indica o escrito do 29/12/2020 do
Grupo Provincial Socialista que consta no expediente:
“…o Grupo Provincial Socialista ten uns gastos fixos periódicos que serán cargados na conta da súa titularidade o
próximo día 3 do vinceiro mes de xaneiro do ano 2021; os gastos son os seguintes:
- 125,00 €, correspondentes ó arrendamento da plaza de garaxe, na que se atopa o vehículo arrendado polo
Grupo Provincial. Por elo, solicitamos que a cantidade que temos pendente de reintegrar sexa aminorada no
devandito importe.”
En consecuencia,
reintegrar.

quedou pendente de materializar un importe de 125,01 € da cantidade total a

O día 03/03/2021 preséntase xustificante de transferencia realizada por importe de 125,01 €, co que se
completa o importe total a reintegrar (2.823,19+125,01=2.948,20).

En virtude dos antecedentes, RESOLVO:
PRIMEIRO.- Acreditar o reintegro de 125,01 € . Achégase xustificante da operación bancaria de data
03/03/2021.
SEGUNDO.- En consecuencia o resumo da actividade realizada, acreditada e xustificada no exercicio
2020 responde ao seguinte detalle:

0.-Importe anual máximo aprobado

90.000,00

I.- Importe trimestral da asignación anticipado

22.500,00

II. Importe reposición por gastos xustificados

III.-Reintegros:

1ª xustificación

13.310,80

2ª xustificación

21.639,35

3ª xustificación

18.799,36

4ª xustificación

19.551,80

Total xustificado:

73.301,31

Saldo reintegrado o 31/12/2020
Reintegro realizado o 03/03/2021

IV. Total pagos líquidos: 76.249,51-2.823,19-125,01

2.823,19
125,01
73.301,31
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TERCEIRO: Comunicar esta Resolución aos servizos administrativos provinciais relacionados coa
materia obxecto da mesma.
Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, pódese interpor, alternativamente,
recurso de reposición potestativo, no prazo dun mes perante o mesmo órgano que ditou o acto, ou
recurso contencioso-administrativo, perante o Xulgado do Contencioso Administrativo da Coruña ou
daquel no que teña o seu domicilio o recorrente, á súa elección, no prazo de dous meses, a partir do
día seguinte a aquel no que teña lugar a notificación. Se se optara por interpor o recurso de reposición
potestativo non se poderá interpor recurso contencioso administrativo ata que aquel sexa resolto
expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio.
Todo isto, sen prexuízo de que se poda exercitar calquera outro recurso que se estime pertinente.
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DEPUTACIÓN DA CORUÑA

FORMA DE PAGO
ENTIDADE
Data de cobro

Cobro por transferencia
ABANCA
03/03/2021

Apelidos e nome do contribuínte
GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA

Identificador fiscal

V 70486113

AUTOLIQUIDACIÓN REINTEGR.RENUNCIA SUBV.CONCED.
DEPUTACION DA CORUÑA
PERÍODO: 2021

Información do Valor
Objeto Tributario
EXP. 2020000001377- RP 9024 DE 11/03/2021 - EXERCICIO 2020
Titular
GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA

Núm. fixo

Nº EXPEDIENTE EXTERNO FDESDE/FHASTA
15/03/2021 15/03/2021
REINTEGR.RENUNCIA SUBV.CONCED./IMPORTE REINTEGR.RENUNCIA SUBV. CONCED.
IMPORTE
COTA TARIFA IMPORTE BONIF
1,00
125,01
125,01
0,00

Modelo: 15138/52779

NÚM. EXPEDIENTE XESTIÓN

Identificación do Valor
20213515800RR03A000002

Cota
125,01

Principal
125,01

Redución
0,00

Recarga
0,00

DATA ACORDO

A deducir
0,00

Xuros

Rec.Extemp
0,00

Custas
0,00

Int. Extemp
0,00

Baixas
0,00

Débe.
125,01

Total
0,00

Cobrado

125,01

125,01

Data do informe: 16/03/2021

XUSTIFICANTE DE PAGO

GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA
AV PORTO DA CORUÑA 2
15003 A CORUÑA A CORUÑA

