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AAsociacióndeEmpresariosdoPolígonoeoCon-
cello de San Cibraoteñenna promocióndo
empregoundosprincipaisobxectivos.TraloObra-
doiro"SendaVerde",agoraestáenvigoro de
"TerradeMosteiros",con34alumnos/as.
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Taménas vacaciónsde Nadal foron especiais
paraos nenose nenasde SanCibraoqueparti-
ciparonnasactividadesorganizadaspoloConce-
110.Xogos,manualidades e a visitaa Pazolandia
conformaronunprogramaao gustode todos.
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As rutasde sendeirismodo nosomunicipio
amplíanse.agora,cunnovoitinerarioentreaBou-
tureirae o muíñorestauradopoloConcellona
zonadeCastroverde.A IVAndainavolveucollei-
tarunimportanteéxitodeparticipación.
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E[isa Nogueira Méndezl alcaldesa de San
Cibrao das Viñas dende 19791deixará o seu
cargo tra[as próximas eleccións municipaisl
previstas para finais do mes de maio. Deste
xeitol rematará unha [onga traxectoria polftica
inciada en plena transición e que foi clave no
proceso de modernización e progreso que vivíu
o noso municipio nestas últimas décadas. Un
período fructíferol que situou a San Cibrao
como motor económico da provincial cun arto
nivel de renda per cápital cunha amp[a dotación
de servizos e de equipamentos púb[icosl e con
infraestruturas e servizos que o sitúan entre os
conce[[os ga[egos máis prósperos e con me[[or
pOTVir.Cabe agardar que a nova Corporación
Municipa[ siga o seu exemp[o e se esforce por
continuar un traba[[o encamiñado a me [[orar o
benestar e a ca[idade de vida dos nosos veciños
e veciñas. Nos últimos anos acadáronse obxec-
tivos importantes en tódo[os eidos do progreso
socia[1pero aínda quedan retosl como son os de
facer fronte ás novas necesidades en tempos
condicionados po[a crise económica e social que
nos afecta a todos. .
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Catro anos despois das últimas eleccións
municipaisl os veciños e veciñas de San
Cibrao das Viñas seremos convocados nova-

mente para acudir ás urnas o vindeiro 22 de
maio. Destes comicios locais sairán os nosos

representantes na novena Corporación
Municipal dende a reinstauración dos conce-
Hos democráticos. Será o momento de deci-
dir a continuidade ou o relevo do Goberno

local e dos grupos da oposición. Nas elec-

cións de 20071 o Partido Popular acadou 7
conceUeirosl que permitiron a Elisa Noguei-
ra Méndez gobernar con maioría absolutal
mentres que o PSdeG-PSOE obtivo 31e o
BNGI I. Cabe agardar que a campaña elec-
toral discurra con normalidade e que os

nosos veciños volvan darl unha vez máisl o

exemplo de civismo que os caracteriza.
~
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P.- Xa decidíu que non se ía presen-
tar ás próximas eleccións locais?
Elisa.- Son xa moitos anos como

alcaldesa e nalgún momento hai que
pensar en dar o relevo ás novas xera-
cións. Penso que, despois de trinta e
dous anos, chegou o momento da reti-
rada. E voume coa satisfacción do

deber cumprido e o apoio de moitos
veciños e veciñas que, aínda que me
animaban a continuar, comprenden a
miña decisión.
P.- Como era o concello de San
Cibrao, en 1979, cando chegou á
alcaldía por primeira vez?
Elisa.- Daquela había moitas deficien-
cias e problemas, na maior parte dos
pobos. Era unha época de moita ten-
sión a nivel político, inmersos na tran-
sición democrática, e iso notábase
tamén no Concello de San Cibrao.
P.- Cales eran as necesidades máis

urxentes naquel momento?
Elisa.- Estaba case todo por facer. As
redes viarias eran deficientes, apenas
había redes de abastecemento, non se
sabía o que eran as redes de sumidoi-
ros. En fin, que case tódolos núcleos
do concello tiñan necesidades bási-

cas que había que satisfacer. Ese foi
o noso principal obxectivo. Que
tódolos pobos de San Cibrao das
Viñas mellorasen os servizos públi-
cos e que os veciños e veciñas fosen
mellorando a súa calidade de vida.

P.- Que importancia tivo o Polígono
no desenvolvemento do municipio?
Elisa.- A configuración paulatina de
San Cibrao das Viñas como un con-

cello industrial foi clave, porque ~...
permitíu dispór de máis recursos p.r~
afrontar numerosos proxectos que ~
mos en mente. E, sobre todo. pon:r~
servíu de motor económico e labor::.

da provincia de Ourense. Despcs
tanto a zona comercial de Barreuos

como o Parque Tecnolóxico, consou-
daron esa vocación industria: que
adquiríu San Cibrao, pola súa SItua-
ción estratéxica.

P.- De que se sinte máis satisf~iu: -~
seu cargo como alcaldesa?
Elisa.- En 32 anos fixéronse moitaS
cousas: estradas, abastecememos.
saneamentos, alumeados públicos.
zonas recreativas, rutas de sendeiris-
mo, centros sociais e veciñais, as pisci-
nas municipais de Ponte Noalla. dG
Parque Tecnolóxico e de Soutopenedo.
unha nava Casa do Concello, o polide-
portivo municipal, agora, o Centro de
Día, a restauración do patrimonio

"OprogresodeSanCibraodasViñas
é visiblea tódolosniveis,tantodas
infraestruturasbásicas,como dos

servizosdequedispoñenhoxetódo-
losveciñose veciñas.Síntomeorgu-
llosade quenestetempomellorase
tantoa súacalidadedevida".
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anue[ Pedro Fernández, tenente de alcalde:

"ElisaNogueiraserásempreunhare~erenciaparatodos
osquetraballamosnoConcelloe uneX8r:1ploa imitarnofuturo"

P.- De que xeito vai afectar ao Con-
cel/o a retirada de Elisa Nogueira?
M. Pedro.- A ninguén se lle escapa
que Elisa Nogueira foi clave no desen-
volvemento de San Cibrao das Viñas
nas últimas décadas. Diría máis: este

concello é, hoxe, un dos máis próspe-
ros e con mellores perspectivas grazas
á súa xestión. Non teño ningunha
dúbida de que Elisa Nogueira será
sempre unha referencia para todos os
que traballamos no Concello e un
exemplo a imitar no futuro. A maior
parte dos veciños e veciñas está de
acordo conmigo e penso que é de xus-
tiza recoñecelo.

P.- Que valoración vai do traballo
realizado polo Concello en 201O?
M. Pedro.- A pesar da crise, na que
nos atopamos inmersos, opino que foi
outro ano fructífero para San Cibrao
das Viñas. E tendo en conta que hai
menos recursos orzamentarios, vía
recadación e aportación das outras
Administracións públicas, pero esta
carencia subsanouse con máis traballo

e iniciativas para que os nosos veciños
e veciñas melloren a súa calidade de

vida e vexan cumpridos os obxectivos
de progreso nos seus pobos. A crea-
ción de emprego é unha preocupación
pennanente do Gobemo municipal,
con iniciativas como o Obradoiro de

Emprego, e debe continuar tamén no
futuro. Por outra parte, destacaría as
obras de mellora da seguridade vial en

\'arios núcleos, de restaurac.~c do
patrimonio, os novos centros soclais.
paÚllón polideportivo, o Cecrro de
Día. etc. Todo isto contribuíu a asentar

o progreso do noso municipIo e para
que os cidadáns dispoñan de malS e
mellores servizos municipais.
P.- Doquequedapende' e l-

e~'::máis importante?
:\1. Pedro.- A creación de emprego
segue sendo, sobre todo agora. un
obxectivo prioritario. A nova Corpora-
ción debe xestionar proxectOs que
favorezan as expectativas laborais e
traballar para para mellorar tódolos
pobos do noso concello, aínda que as
necesidadesbásicas están be~ C".IDer-
tasoPero todo é factible de me~..: _

nivel de servizos municipais. e. ~~
de infraestruturas básicas. sobre . ....

en tarefas de mantementoda i.~-
ción pública, do abastecemec~~ ~

saneamento, das redes viarias .~_ .
dos espazos públicos, dos centros ;: -
cos e sociais, etc. Os obxecri' os ....
que marcalos en función das neces:u.a-
des de cada pobo, que non sempre xi::
as mesmas.
P.- Cal é a súa visión dt
San Cibrao das Jliña~'?

M. Pedro.- Positiva. A pesar das cL5-
cultades, o noso concello está ~~e
nunha situación máis favorable q-.;.e
outros para facer fronte aos retOs ~'

futuro que, ao mesmo tempo. sor: uu-
sionantes.

~ mesmo e --D.
o tenente de a:caoe 'a-.E ~:: =~¿r:::E:. ::'::'= ..

unha das prior>daGe5:;a.~ :s :-:: -.:..:::03-~-::7 :s= = ~
ación no mun'op'oG ::---:4-::': :":GS ~':-=-=z~ ====- -
calidade de vida e ::0'"''''::'_- ~ x'S:: -= : ~ . .=- ~ :

economía, que Geoer.:.= '?r :x.a --a:.,.:¿ :: ~: ;=-
Tecnópole e da Z~a ~~-er::a. ~-::c:, :=-= -=:--~
bailo ten que ser -seg_" ' 'a- _e =ec-: =:-.=':-=': -- ==
específico aos "OSCS~.a.c'eS :.e"O::r _ - ~ =-~ c:--=
tordapoboaciónéun::os~_e"'\éis""'e:=-=-' ==' --
Viñas, coa axuda a CO""e o e o Ceo-:: ;..=: == -
esquece "traba lar pa.a nu~r'.zac:r :-. ... -' - -
máis e mellores ;nfraesm.LUras bas :::a:::
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¡cumpreanos! o pasado 10 de xaneiro! dun ¡
¡xeito especial na Casa do Concello. Os ¡
¡funcionarios e traballadores entregáronlle ¡
¡ un ramo de flores e brindaron para que teña ¡
¡saúde e poida celebrar moitos máis. Porque ¡
¡ este foi a súa última celebración comoalcal-j
¡desa de San Cibrao das Viñas! xa que non ¡
¡se presentará á reelección nos comicios ¡

¡ locais do vindeiro 22 de maio. Elisa agrade- ¡
¡ceu! emocionada! este detalle e desexoulles ¡
~moita sorte de cara ao futuro. ¡. ...................................................................................................
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Páxina 13
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¡ Marcos Rodríguez Pantoja ¡
¡pasou en pouco tempo do ¡
j anonimato! como un veciño j

~ máis de Rante! á fama! con ~

¡numerosas entrevistas e ~

¡reportaxes en prensa! radio ¡
¡e televisión. O motivo non ¡
¡ foi outro de inspirar a pelí- ¡
¡cula "Entre lobos"! de ¡
¡Gerardo Qlivares. Q actor ¡
¡Juanjo Ballesta interpreta ¡
¡a Marcos! que vivíu dos 7 ¡
¡aos 19 anos aillado e só coa ¡
¡compaña dos animais en ¡
j.?~~~.0.~~~.~.~..~.~.?~~?.~.~.~:!
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. Un veciñode elíc:::a
"Entrelobos"estábaseadana

vidadeMarcosRodríguezPa"'toja

Paramoitosfoi unhasorpresa,nonasíparaasec,ñ,QS
de Rante,candoviron en InformeSemanalJr'h.a reoa'ta e

sobrea vidadeMarcosRodríguezPantojaque "so 'r'Ju a

película"Entrelobos".Algúnsxacoñecíara suan s~c"ae
mesmo dubidabanque fose realidade.Agcra e :"e e~

facer xustiza a un home bo, que chegoua 8a":e ]O ar

doseuamigo.titor e protector.ManuelBararJe.aa :",<:n

coñeceuen Fuengirola(Málaga) hai 14 anos
Marcos 'laceu en 1946. en Añora. un peqL.er: ::c: :;a

serra de Córdoba.Candotiña 7 anos. a sua :a~.a en.

deunoa ur pastorque pasabacasetoda :::~e~~: ::-
dando rabañosde cabras. Poucosmeses des:;::: : :GS-

tor morree Marcosquedasóeaillado.Vivea ::_ 5,--e :
anos,ser terca'ltactoalgúncoshumanose ::: 5= 5 ",n_

COSafT';gossor os lobos,áságuiase w...hase: = .:.-.0
que,aos 20 a'lOS,é apresadopolaGardae :a.--,::.a
desca!z:::p:::~obosque.vestindopieisdean"'a = ::: D-=':

ataa ent:Jra.Pri'Tleiro.foi enviadoa unccr en-: :¿a se-
educad:::e despois,a Córdoba.ondeingresan: = = ~-:
Tivcd:~::u:adesparaadaptarseásocieda:e= ::: :.,S :

seu sc"e fa semprevolvera vivirentre cbc:.


