
O BNG, demandou, xunto con outros 
membros da Corporación municipal, 
a dimisión de José Luis Fondo como 
presidente da Fundación Eduardo 
Pondal, ademais de pedirlle que 
emitira un pronunciamento público 
de rexeitamento ao decreto contra o 
galego no ensino en Galiza. Cabería 
esperar que o posicionamento do 
presidente dunha Fundación que co 
seu traballo está a levar ao máis alto 
a cultura galega, e por ende, a súa 
lingua, fose semellante ao das enti-

dades vencelladas 
coa cultura e coa 
lingua, como a Real 
Academia Galega 
ou o Consello da 
Cultura de Galiza, e 
aproveitase a oca-
sión para, rexeitar 
estas bases de 
xeito contundente 
e claro, como fixe-
ron Real Academia 
e Consello da Cul-
tura.

Pero o alcalde Fondo evadiu o pro-
nunciamento e ofreceu como res-
posta que, ao ser un borrador non 
opinaba e que esperaría a que fose 
algo máis concreto. Esta resposta, 
fáixelle indixesta a calquera, pero 
vindo do presidente da Fundación 
Eduardo Pondal faise totalmente in-
dixeríbel.
Esta falsa posición de espera non é 
máis que un silencio cómplice coa 
estratexia do Partido Popular  que 

apoia colectivos que buscan mino-
rizar o uso do galego na sociedade 
e desprestixiar a nosa fala, sendo 
aínda máis grave, agora que se pide 
un apoio total e sen paliativos á nosa 
lingua. Pero este alcalde é o primei-
ro en subirse á tarima da Fundación 
Eduardo Pondal para ter publicidade 
gratuíta, mais cando se lle pide un 
posicionamento de defensa da lin-
gua, a mesma tarima sérvelle para 
agocharse debaixo dela e agardar a 
que escampen as críticas. Sentimos 
vergoña, como tantos outros veciños 
e veciñas fartos de tantas respostas 
deste alcalde que non responden 
nada.
Por iso pedimos a súa dimisión, para 
que sexa outro quen represente Pon-
teceso e quen presida a Fundación 
Eduardo Pondal, que debe ser un 
faro luminoso da nosa cultura e onde 
non se agochen outras pretensións 
que traballar polo noso País e a súa 
cultura. Señor Fondo, aí non encaixa, 
e o sabe. Dimita.  

 Número 2. Epoca 1ª  /   Febreiro 2010

Im
pr

es
o 

po
st

al
 s

en
 e

nd
er

ez
o O alcalde debe dimitir como presidente 

da Federación Eduardo Pondal por non 
defender o galego
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      O alcalde negouse 
a rexeitar o decreto 
que a Consellaría 
de Educación quere 
implantar no ensino 
en Galiza

Bloque
Ponteceso

Os concelleiros do BNG Nieves Suárez e Manuel Varela, 
na Sede da Fundación Eduardo Pondal

A Real Academia Galega en 
contra do decreto
 ‘Non é a fría lei, senón o afecto, o que pode impulsar un meniño a aprender 
unha segunda lingua; pero estas Bases, deficitarias de rigor legal, saíron, 
sobre todo, deficitarias de afecto á lingua galega: parece que naceron para 
coutarlle o territorio’. Son palabras do ditame que a Real Academia Galega 
elaborou sobre as Bases para o decreto do plurilingüísmo no ensino en 
Galiza, que considera ‘inaceptábel’ e ‘un claro retroceso na protección e 
promoción do idioma galego’



O concelleiro do BNG Suso Listasoli-
citoulle ao alcalde que dea os pasos 
para deixar unha homenaxe perenne, 
recordo e memoria merecida aos mor-
tos no mar do concello, en colabora-
ción coas asociacións e as entidades 
vencelladas ao mar e á memoria dos 

mariñeiros.

Susu Lista lembrou unha vez máis o 
que é unha necesidade histórica e de 
xustiza ter un recordo que quede como 
memoria imperecedoira da poboación 
aos que foron familia ou amizade e 
deixaron a súa vida na adicación ao 

traballo no mar.

Así, demandou que o goberno local se 
poña á fronte e fale con asociacións 
veciñais, Confraría de pescadores, 
familias e todos os grupos políticos, 
que dea os pasos para materializar 
esta ofrenda; e recordoulle ao alcalde 
como moitas das obras que se fixe-
ron en Corme foron pola vontade dos 
veciños, veciñas e particulares, máis 
que pola iniciativa do goberno do con-
cello, e que nesta ocasión non teña 
que ser así.

O alcalde comprometeuse a comezar 
despois de Semana Santa, con poste-
rioridade á homenaxe que se lle vai ren-
der en Corme ao almirante Mourelle.

Esperemos que en Corme haxa un re-
cordo á altura dos homenaxeados. O 
Bloque Nacionalista Galego colabora-
rá para que iso sexa unha realidade.
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A Corporación municipal aprobou 
unha iniciativa do BNG para determi-
nar que obxectivos deben perseguir 
as obras a realizar con cargo ao fondo 
estatal de investimentos e ofrecerlle ás 
empresas do concello 
a posibilidade de poder 
executales. Tamén se 
apoiou que o goberno 
local realice obras que 
non se poidan cubrir 
con outras administra-
cións, como é o caso 
dun pavillon polidepor-
tivo que pode acometer 
a Xunta de Galiza ou a 
Deputación da Coruña. 
Ademais, a iniciativa 
do BNG foi respaldada 

para que se contrate o maior núme-
ro de persoas desempregadas, e que 
as obras procuren o maior beneficio 
para os veciños e veciñas e teñan un 
reparto equitativo polos lugares do 

concello.

O goberno municipal 
debe aproveitar este 
fondo estatal para paliar 
a grave crise económi-
ca e dar sostén econó-
mico, coa adxudicación 
de obra, a moitas em-
presas; ademais de xe-
rar e manter emprego, 
que é unha das conse-
cuencias sociais máis 
graves desta crise; e 

facilitarlle aos concellos a realización 
de obra pública en investimentos dos 
que se carece.

Os veciños e veciñas agardan que o 
goberno local sexa consecuente coa 
iniciativa do BNG e non volvan a repe-
tir o feito cos fondos estatais do ano 
pasado  co FEIL do ano anterior, todo 
o contrario do que se expón aquí: todo 
o Fondo a unha obra da que poderían 
buscarse axudas noutras administra-
cións; e pola súa premura para cubrir 
os prazos de execución non deu tra-
ballo a empresas do concello e non 
xerou o emprego agardado.

As empresas poden coller emprega-
dos e empregadas deste concello, e o 
goberno local xestionar para sexa así.

Aprobada unha iniciativa do BNG a favor do emprego 
en Ponteceso
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Os concelleiros do BNG Suso Lista e Manuel Varela, 
en Cabo Roncudo en Corme

O BNG demanda do goberno unha homenaxe e 
recordo perenne ás vítimas do mar

      O goberno 
local será 
responsábel de 
que as obras do 
fondo estatal non 
dean emprego a 
veciños e veciñas 
de Ponteceso
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É coñecido o problema de gretas nos 
edificios de Ponteceso, problema que 
levou a que se convocase un pleno ex-
traordinario pedido por concelleiros e 
concelleiras do BNG e da Corporación 
municipal, para buscar solucións. 
Entre varias peticións a única que se 
aprobou foi a de facer un informe téc-
nico por profesionais, que a xuízo do 
alcalde eran ‘os mellores de Galiza’ 
para buscar as causas dos movemen-
tos nos edificios que ocasionaban as 
gretas. A realización deste informe foi 
aprobado pola Corporación e deixou 
algo máis tranquilos aos numerosos 
afectados que asistiron como público. 
Este informe foi contra-
tado polo goberno muni-
cipal e lle custa ao Con-
cello máis de 40.000 
euros.

O problema vén ago-
ra, xa que hai uns días, 
algúns dos afectados 
víronse sorprendidos por 
unha carta do Concello 
onde segundo o técnico 
contratado se chegou 

a seguinte conclusión: “ao obxecto 
de coñecer e indagar as causas que 
provocan o asentamento da beirarrúa, 
segundo o informe que achego, pode-
rían obedecer a un lavado do subsolo 
debido as baixantes de augas pluviais 
do edificio que está na mesma beira-
rrúa, estimo necesario unhas explora-
cións na zona afectada da beirarrúa 
para poder comprobar a posibilidade 
de escapes ou perdas de arqueta da 
recollida de augas pluviais do citado 
inmóbel, delimitar a zona con valados 
de protección…”; e despois doutras 
consideracións di que “por todo o 
exposto aconsellan realizarse de in-

mediato calicatas e pro-
ceder no seu caso á súa 
reparación”. 

“Calicatas” significa 
pagar vinte ou trinta mil 
euros e a carta non deixa 
claro quen corre cos 
gastos, cousa que sería 
ben que explicara clara-
mente o alcalde.

Para os veciños e veci-
ñas semella unha toma-

dura de pelo que despois dun informe 
feito polos “mellores profesionais de 
Galiza” lle digan que a culpa é que os 
edificios nos que viven teñen mal as 
canalizacións de recollida de augas 
de choiva e que teñen que reparar a 
arqueta, sendo edificios que levan 
aí máis de 30 anos e é agora cando 
estas canalizacións están a danar os 
edificios, co agravante de aconsellar 
facer perforacións para asegurarse se 
é isto ou non. 

Tamén segundo a carta, se lles indica 
a certos baixos comerciais que teñen 
que “proceder a arriostrar ou apear 
exteriormente as fachadas posterio-
res”, sendo inicialmente este informe 
un estudo das causas que provocan 
estes danos e disto non reciben nin-
gunha información estes veciños e 
veciñas.

Como no pleno tamén se pedía consti-
tuír unha comisión de seguimento que 
o alcalde e o seu goberno non viron 
necesario facer, pois enténdese agora 
que é o alcalde quen ten a obriga de 
dar explicacións de todo isto aos ve-
ciños e veciñas.   

O alcalde non dá explicacións aos veciños e veciñas 
sobre o agravamento das fendas nos edificios

O BNG preguntoulle ao alcalde como, 
despois de facer innumerábeis críti-
cas ao anterior goberno da Xunta polo 
número de médicos que atendían en 
Corme, e sendo agora a conselleira 
de Sanidade do Partido Popular, non 
informa de cales foron as xestións que 
fixo o actual goberno e cando se vai a 
acadar un segundo médico en Corme.

Na resposta, o alcalde confundiu este 
segundo médico (que non tiña con-
fundido cando criticaba ao anterior 
goberno) co pediatra, que di que con-

seguiu el nada máis entrar no goberno 
da Xunta o Partido Popular. O conce-
lleiro do BNG Suso Lista tivo que de-
volverlle a memoria ao señor alcalde 
e recordarlle que o pediatra estaba de 
baixa e que cando a rematou, volveu 
ao seu posto de  traballo. Xa pode pre-
sumir de xestión.

Vista a súa actitude, os veciños e ve-
ciñas xa chegaron a conclusión de 
que a entrada do Partido Popular na 
Xunta provocou que desaparecera 
completamente o interese do alcalde 

por resolver este problema, e que de-
finitivamente Corme quede sen o se-
gundo médico.

O BNG pregunta polo segundo médico en Corme. A 
resposta é clara, Corme queda sen segundo médico

       O alcalde 
rexeitou, 
en pleno, a 
constitución 
dunha 
comisión de 
seguimento

      A entrada do PP na 
Xunta, e na Consellaría 
de Sanidade, provocou 
que ao alcalde xa non lle 
interese nada o segundo 
médico para Corme



O BNG de Ponteceso coas asociacións do concello
Nos seguintes números do boletín teremos un espazo onde ex-
por a visión das asociacións sobre o traballo que desenvolven, 
sobre a realidade do concello e como se afectan mutuamente. 
No próximo número publicamos a entrevista co presidente da 
Federacións de Asociacións de Ponteceso,  Fasponte.

Como contactar co BNG de Ponteceso:
web: www.bng-galiza.org/ponteceso
e-mail: pontecesobng@gmail.com
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O borrador do decreto do uso do galego no ensino 
non universitario, presentado en plenas vacacións 
de Nadal, rebaixa a presenza do idioma propio do 
País na educación pública. Se coa norma vixente 
debían ser impartidas en galego o 50% das ma-
terias como mínimo, no novo texto contémplase a 
redución ao 33% ao introducir, como tapadeira, o 
modelo trilingüe que vai resultar inaplicábel, segun-
do a propia comunidade educativa.
Ademais, a principal diferenza normativa radica en que se 
lle cede a pais e nais poder escoller o idioma no que os 
seus fillos aprenderán a ler e escribir; e en Primaria e na 
ESO decidirán a lingua na que se impartan diversas mate-
rias. “O borrador do decreto xa foi rexeitado por expertos, 
expertas, lingüistas, pedagogos, pedagogas, asociacións 
de pais e nais, sindicatos e pola Real Academia Galega; e 
mesmo creará conflitos nas aulas porque esa pretensión de 
que os pais e nais decidan en qué idioma queren escolarizar 
os seus fillos e fillas xa foi desestimada nunha sentenza do 
Tribunal Supremo, porque é competencia dos poderes públi-
cos estabelecer o plano educativo de acordo coa lei vixente”, 
indicou o portavoz nacional do BNG, Guillerme Vázquez.
“Galiza está dando exemplo de que segue defendendo o 
seu idioma, como a explosión de autoestima demostrada o 
pasado 18 de outubro na mobilización de Queremos Gale-
go, porque as linguas tamén son a dignidade e orgullo dos 
pobos”, sinalou Guillerme Vázquez. Así, diversos colectivos 

están a organizar novas mobilizacións e paros no ensino 
contra o decreto do galego, como resposta á política anti-
idioma emprendida polo Partido Popular.

Defensa da lingua
O portavoz nacional pediulle a Feijóo que respecte o Esta-
tuto de Autonomía, o Plano de Normalización Lingüística 
e a Lei de Normalización Lingüística e que, consecuen-
temente, retire o decreto e restitúa a proba de galego no 
acceso á Función pública. “Feijóo é o único agresor ao 
idioma galego, nós limitámonos a defendelo, que non se 
nos pida que cedamos nin un milímetro na súa defensa”, 
expuxo Guillerme Vázquez, “e o consenso non se pode 
construír sobre a agresión ao noso idioma”.
O PP e a Xunta de Galiza atacan a lingua galega no bo-
rrador do decreto do uso do galego no ensino, “seguindo 
compromisos adquiridos con sectores minoritarios e es-
tremistas, que defenden o unilingüismo en español”, dixo 
o portavoz nacional. 

“Feijóo é o único agresor ao idioma galego”, di Guillerme Vázquez

O BNG, en sintonía coa sociedade, pide a retirada do 
decreto do galego

Lobeira: “Poden 
volver tempos 
de mestres 
e mestras 
expedientadas”

Para o deputado nacionalista Bieito Lobeira, o obxectivo do decreto consiste en 
“eliminar os resortes legais que foi conquistando o idioma galego, tamén no ámbito 
do ensino, coa finalidade de erradicalo, de exterminalo”.
“O retroceso é brutal. Nunca o PP se atrevera a tanto en 30 anos de andaina autonómica. 
Este decreto pretende levar o conflito á propia comunidade educativa, ás ANPAS, aos 
consellos escolares e ás aulas. Poden tornar tempos, que xa pensabamos esquecidos, 
de mestres e mestras expedientadas polo uso do galego na súa propia Terra”, dixo.
O deputado parlamentar sinalou que “é a presión política e social o único camiño 
para enfrontar esta situación e defender, agora si, o dereito e a liberdade ao uso do 
idioma galego. Iniciativas como as da plataforma Queremos Galego, na que partici-
pa o BNG, son imprescindíbeis para criarmos consciencia colectiva, autoestima e 
defensa do noso, da lingua galega”, destacou. 

Mobilización da Plataforma Queremos Galego contra o decreto de Feijóo


