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No pasado mandato, o goberno mu-
nicipal encabezado polo BNG, cons-
cente da necesidade de contar no 
noso pobo cun servizo de atención 
polo día para as persoas maiores e 
para as nosas familias presentou un 
proxecto diante da Xunta de Galiza 
para a construción dun Centro de Día 
nas antigas casas dos mestres, logo 
de acadar a desafectación das mes-
mas por parte de Educación.

O Centro de Día contaría cunha capa-
cidade de 30 personas e para prestar 
ademáis servizos de cociña, come-
dor e lavandería sobre rodas.

A Xunta informou favorabelmente 
sobre este proxecto presentado para 
ser ubicado nas antigas casas dos 
mestres, coa salvedade que sobre o 
mesmo se realizase algún retoque de 
carácter técnico.

Os actuais gobernantes desenten-
deuse por completo deste proxecto 

e desta infraestrutura e acaban de 
regalarlle os terreos ao Xacobeo para 
que este faga alí un albergue para pe-
regrinos.

Para o BNG este emprazamento, ao 
carón da escola infantil e do colexio, 
é idoneo para a construción dun Cen-
tro de Día e non para un albergue. Un 
albergue que non é prioritario, hoxe 
por hoxe, en Pontecesures. Co inves-
timento previsto polo Xacobeo para 
este equipamento poderíase recupe-
rar o camiño de Santiago en zonas 
totalmente abandonadas coma Con-
dide, o Couto, Carreiras ou Infesta, 
como xa fixo o anterior goberno do 
BNG no tramo de San Xulián.

Por outra banda, o BNG considera 
que levar o albergue lonxe do centro 
urbano, onde se atopa a maior parte 
da hostelaría, fará que o mesmo teña 
unha repercusión case nula na eco-
nomía local.

O goberno local do PP, tránsfugas e 
alcaldesa, demostra que carece de 
ideas e proxectos de futuro para o 
noso pobo, esquecendo totalmente 
ás persoas maiores que terán que se-
guir indo aos Centros de Día doutros 
concellos limítrofes. 

Os veciños e veciñas agardan que 
este goberno recapacite e mude a 
súa decisión e que se prioricen os in-
vestimentos segundo as necesidades 
da nosa xente, apostando por infra-
estruturas para disfrute e servizo dos 
habitantes do concello. 

Lamentabelmente o goberno local 
non atendeu esta petición e o des-
propósito sigue adiante.

A construción dun Centro de Día non 
só beneficiaría aos nosos maiores 
senón que crearía, na súa medida, 
postos de traballo, tan necesarios 
nestes tempos. 

Alcaldesa, PP e tránsfugas néganlle 
ás persoas maiores o Centro de Día
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Anteproxecto para 
o Centro de Día 
elaborado cando 
o BNG tiña a 
Alcaldía, e informado 
favorabelmente pola 
anterior Xunta de 
Galiza
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Os veciños e veciñas 
demandan o ancheamento da 
pista de Grobas a Fenteira
O BNG de Pontecesures presentou 
una moción para ser debatida  no 
pleno de xaneiro na que propoñía que 
se destinaran os fondos dos plans 
de melloras de infraestururas rurais, 
e incluso fondos propios para o an-
cheamento do vial que une os núcleos 
de poboación de Grobas e A Fenteira.

O BNG explicou os motivos polos 
cales os veciños e veciños ven nece-
saria esta actuación: transtornos para 
o transporte escolar, imposibilidade 
dos vehículos dun certo tamaño para 
acceder directamente desde Grobas á 
Fenteira e viceversa, que fai imposíbel 
realizar cousas tan básicas como mu-
danzas, operativos de emerxencias, 
ou servizos básicos como a recollida 
do lixo, etc. (cousas que o resto dos 
cesureños e cesureñas poden facer 
con total normalidade).

A pesar disto o goberno local lidera-
do pola Alcaldesa non quixo someter 
a votación esta moción e decidíu re-
tirala da orde do día, e sen sequera  
debater sobre este problema.

Esta obra é moi necesaria para o des-
envolvemento destas dúas entidades 
de poboación, pero, polo visto, o 
goberno local considera ás veciñas e 
veciños de Grobas e A Fenteira como 
cidadáns de segunda.

O equipo de goberno non quere que 
se anchee o vial, mostrando así un 
desprezo absoluto cos veciños e veci-
ñas destos dous lugares. A alcaldesa 
chegou a afirmar textualmente: “esta 
pista non lles fai falta para nada”.

Desde o BNG imos traballar para que 
o ancheamento desta pista sexa unha 
obra prioritaria para o concello, e que 
as veciñas e veciños de Grobas e A 
Fenteira non estean continuamente a 
sufrir as consecuencias dun goberno 
municipal que rexeita resolver os pro-
blemas da xente. 

A negativa a facer esta obra é respon-
sabilidade exclusiva da Alcaldesa, do 
tránsfuga Sabariz e de Randulfe do PP, 
que non queren que esta parte de Pon-
tecesures teña os mesmos servizos 
que o resto do pobo.

O goberno local 
considera os 
veciños e veciñas 
de Grobas e A 
Fenteira cidadáns 
de segunda

A alcaldesa négase a considerar unha iniciativa do BNG

febreiro 2010.indd   2 10/02/10   18:21



Desorganización e caos no peirao de Pontecesures
O pasado mes de xaneiro, Pontecesures 
vivíu un evento de grande transcendencia 
mediática: a realización a nado da Ruta Ma-
rítimo-fluvial Xacobea por parte do campeón 
do mundo David Meca. Sen entrar a valorar 
este tipo de eventos, o certo é que publicitou 
e atraeu a miles de persoas ao noso conce-
llo. O que podería ser motivo de promoción 
de Pontecesures converteuse nun clamoro-
so signo da incapacidade e falta de organiza-
ción do goberno municipal.

A desorganización e falla de previsión 
deixou en mal lugar a Pontecesures e 
puido ocasionar graves problemas

Foron numerosas as deficiencias observa-
das que mereceron a crítica máis severa de 
veciños, veciñas e asistentes ao evento

A ausencia de seguridade. Non se estabe-
leceu ningunha medida de seguridade, acor-
donando a zona do pantalán e rampla, onde 
estaba prevista a chegada de David Meca. Isto 
fixo que o pantalán fose invadido por moita 
xente e correse serio risco de afundimento.

O goberno municipal non procedeu a ilu-
minar a zona de chegada o que provocou 
que o nadador se desorientase, ao non sa-
ber cal era en concreto o lugar ao que se 
debía dirixir.

Os servizos sanitarios padeceron grandes 
dificultades e non poideron atender con 
prontitude e nas condicións requeridas ao 
nadador, dada a aglomeración de xente que 
alí había. Colocado o David Meca na padio-
la, as dificultades para trasladar a este até a 
ambulancia foron enormes dentro dun cli-
ma de desesperación por parte do persoal 
sanitario e por parte dos pais do nadador 
alí presentes.

Unha ausencia inusitada de medios hu-
manos. Ninguén entendeu como nun en-
vento destas características só se contase 
con dous policías locais para miles de per-
soas, non estivesen os voluntarios de Pro-
tección Civil e non se pedise colaboración 
á Subdelegación do Goberno e a outras 
agrupacións de protección civil de conce-
llos limítrofes.

Un evento 
que podería 
promocionar 
Pontecesures 
convértese 
nunha proba da 
desorganización 
do goberno local

A ineptitude da alcaldesa, a prepotencia de Rafael Randulfe (PP) e o afán de 
protagonismo do tránsfuga Sabariz, deixan en evidencia ao goberno municipal

Escea 1ª. Caos no peirao.O nada-
dor chega totalmente exahusto. A 
multitude amoréase e, entre a xente, 
megáfono en man, o ínclito tráns-
fuga Sabariz: “Paso, paso, que aquí 
mando eu!” -dicía. Os sanitarios non 
dan crédito da desvergonza do indi-
viduo que se lanza, cun megáfono 
atronador, contra o nadador. A que 
atender? ao concelleiro que se en-
contraba fóra de si ou ao nadador? 
Os sanitarios empurran ao trásfuga 
Sabariz e a duras penas consiguen 
sacar ao nadador do peirao e levalo 
á ambulancia.

Escea 2ª. Entra en escea o conce-
lleiro Randulfe. Con determinación 
manda á ambulancia para o Centro 

de Saúde de Pontecesures, que alí 
será ben atendido. Cara de satisfa-
ción do concelleiro pola súa rápida 
e eficaz xestión.

Escea 3ª. Centro do pobo. Nenos e 
nenas incrédulos e con cara de frío 
agardan polo desfile de Reis, que 
non avanza. “Que pasa?” -din. Son 
ordes da alcaldesa. 

Escea 4ª. Camiño ao centro de 
saúde. A ambulancia encóntrase de 
fronte co desfile parado e ten que 
buscar camiños alternativos para 
saír do atasco.

Escea 5. Por fin!! o Centro de Saú-
de. A ambulancia, despois de moitas 
peripecias chega ao Centro de Saú-

de... está pechado! Desconcerto nos 
sanitarios. Os veciños e veciñas pre-
guntan “... que fan aquí?” “Mando-
unos Randulfe”, contestaron. Rísas 
do pobo.

Escea Final. Randulfe cos ombrei-
ros encollidos diríxese ao respetábel 
e di: “eu non sabía nada ... ademais 
eu tampouco mandei vir a ese home 
a nado!” Mentres tanto a Alcaldesa 
demais autoridades locais, acompa-
ñados do super-mini-delegado Sr. 
Tourís non saben que facer. A Alcal-
desa ten nas mans o ramo de flores 
mercado polo concello para agasa-
llar ao nadador. O nadador no centro 
de saúde de Valga. Fin

De cando Pontecesures optou ao Óscar ao Esperpento
O que todos os veciños e veciñas pensamos que era 
unha falla de organización - á que tan habituados nos ten 
o grupo de goberno- resulta que estaba feito a propósi-
to. Tratábase de facer unha película ao máis puro estilo 

Buster Keaton. Unha pelicula para esmendrellarse de risa 
que dese a coñecer ao mundo as magníficas dotes artís-
ticas de Maribel, Sabariz e Randulfe, cuxas actuacións os 
farán merecedores do Óscar ao Esperpento. 

A OPINIÓN DA NOSA XENTE
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Como contactar co BNG de Pontecesures:
Teléfonos: 629 332 905 • 671 575 909
Correo electrónico: bngpontecesures@hotmail.com
Blog: bngpontecesures.blogspot.com

Im
preso en papel reciclado

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


