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Nin un
paso atrás
A Xunta de Montes de Atios
puxo as bases dun progreso
que ninguén pode frear
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O deslinde xa é unha
realidade, para ben do
monte comunal e dos
propietarios particulares.

O concello deixa en
suspenso a lizenza de
actividade e anula a
cesión da parcela do
campo de tiro.

Veciños de Atios
promoven a primeira
asociación en Galicia que
defende os dereitos dos
afectados pola silicose.

Repasamos a traxectoria
dos nosos veciños que
triunfaron no mundo da
música.

editorial

Atios si quere progresar
En plena campaña electoral para as municipais de 2011,
houbo un candidato que prometeu solemnemente nun
mitin que si gobernaba, “nunca más habrá un gobierno de
progreso en Porriño” (sic). Ese candidato logrou ser alcalde
e abofé que cumpriu a súa promesa, xa que -transcorridas
tres cuartas partes da lexislatura- non vemos o progreso
por ningures. Non mellorou ningún dos indicadores
económicos, sociais, democráticos, culturais ou veciñais.
Máis ben o contrario, todo foi a peor, e moi especialmente
para os veciños de Atios.
Pero a pesar da vontade do noso goberno local, Atios si
quere progresar. Esta aspiración lexítima da parroquia
non foi apoiada pola autoridade local, senón que foi
obstaculizada constantemente. En cuestións como a
débeda das canteiras, o muro de Cataboi, o deslinde, o
campo de tiro, o baldío do Covelo, etc., o actual goberno
sempre actuou contra os intereses dos veciños de Atios.
O alcalde e os seus concelleiros amosaron pouco respecto
pola autonomía e o traballo da xunta de montes. Revivimos
na actualidade aqueles tempos vergoñentos de hai unha
década en que o concello, con Barros á fronte, intentou
por todos os medios botar abaixo calquera iniciativa da
parroquia, e o que é peor, coa complicidade reprobable
dalgúns veciños.
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Aínda así, malia que agora teñamos de novo un inimigo
declarado no concello, Atios si vai no camiño de avanzar.
A xunta reitora da comunidade de montes, como órgano
de representación dunha parte importante dos veciños,
traballa para que progresemos todos. E durante estes
catro anos puxéronse as bases dun futuro prometedor. Coa
demanda sobre a titularidade das canteiras buscamos unha
situación económica estable para moitos anos. Sendo os
propietarios legais do terreo, os cartos que agora van para
o concello quedarán na parroquia. E unha vez que finalice
o deslinde posto en marcha con moito sacrificio, o monte
comunal e todas as propiedades que lindan con el, gañarán
en valor e sobre todo en seguridade xurídica.
Esforzámonos para que o noso monte estea a salvo de
incendios, vertidos ilegais ou actividades que prexudican
claramente o medio ambiente e son incompatibles cunha
zona forestal, como é o campo de tiro. Traballamos para
dotar a parroquia dun centro social co que dinamizar a
vida cultural e lúdica da veciñanza, e defendémonos das
agresións que, por exemplo, Unión Fenosa quere acometer
contra a parroquia. Conseguimos unha dobre certificación
do monte comunal o que incrementa de xeito notable o
prezo da madeira.
Todo isto se fixo nos últimos catro anos, pero a tarefa aínda
non concluíu. Precisamos que sigan a fronte da xunta de
montes persoas que manteñan vivos estes obxectivos
e que non deixen caer a parroquia nas mans de quen só
quere que Atios viva no atraso.
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A cada quen, o seu
O deslinde administrativo do monte comunal é unha vella aspiración da xunta de montes de Atios. Despois
de intentalo durante moitos anos polas boas, finalmente tivo que ser unha sentenza xudicial a que obrigara á Xunta
de Galicia a acometer o deslinde. Comezou en 2013 e estase a realizar por fases, xa que levará aínda varios anos
concluír o deslindamento dos máis de vinte quilómetros de perímetro que ten o noso monte comunal.

Redacción PQF

Podemos dicir que a consecución
do deslinde do monte comunal é un
dos grandes éxitos dos comuneiros
de Atios. Despois de moitos anos de
traballo e esforzo constante por parte
das distintas directivas, o 30 de abril
de 2013 o DOGA publicaba a orde que
daba inicio ao deslinde dos montes
comunais de Atios, o último que se
realiza segundo a lei anterior. Uns días
máis tarde, o 17 de xuño de 2013 daba
comezo a primeira fase de apeo, é

funcionario da Consellería do Medio
Rural e bo coñecedor da tramitación
que conleva o procedemento do
deslinde.
Todos os propietarios que teñen
coutadas ou leiras pegadas ao monte
comunal recibiron unha carta na
que se lles instaba a presentar a
documentación (escritura, notas de
rexistro ou certificación catastral)
coa que demostren a posesión do seu
terreo. Dispuxeron dun prazo para
presentala (45 días na primeira fase e
25 na segunda). Despois
a
Administración
dispuña doutro prazo
para o exame da
documentación. A xunta
de montes acepta que a
documentación tamén
se poida presentar no
mesmo momento do
apeo.

Hai treitos, a inmensa
maioría, onde o acordo
é fácil e se establece
o linde sen maiores
problemas. O enxeñeiro
levanta acta do acordo e
Os presidentes das comunidades de Atios e Budiño o 28 de
a liña de deslinde queda
maio de 2012, día en que se pactou o deslinde entre as dúas
parroquias
xa fixada. Pola contra,
noutros puntos o acordo
dicir, o percorrido a pé de cada metro non é posible. Neste caso márcanse as
por onde está marcado o linde físico dúas propostas, a da xunta de montes
do monte comunal de Atios. O pasado e a do propietario particular. Logo será
23 de abril comezou formalmente a Consellería a que estableza a liña
o apeo da 2ª fase. Eses días foron definitiva. Só aqueles propietarios que
citados no torreiro do Roupeiro todos presentaran a documentación esixida
os afectados polo deslinde: a propia na convocatoria do deslinde -é dicir,
xunta reitora como representante da na forma e prazo que lles marcaron na
comunidade de montes de Atios, os carta-, poderán despois alegar contra
numerosos propietarios particulares a resolución da Administración. Unha
que teñen parcelas lindeiras co monte vez que se resolva ese conflito na vía
comunal e outros lindeiros como o administrativa, só poderá ser recorrida
concello.
na vía xudicial.
O expediente está instruído polo
enxeñeiro Guillermo Vega Alonso,
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O acordo previo coas comunidades de
montes de Cans e Budiño, explicados

nas asembleas, facilitou o trámite,
xa que deste xeito resolveuse o
deslindamento dunha parte importante
do perímetro comunal. No que respecta
a Budiño, acordouse o seguinte
deslinde entre as dúas parroquias:
comeza no chamado “Marco do
Padrón” que materializa a divisoria
entre ambas parroquias do termo
municipal do Porriño (Atios e San
Salvador de Budiño) coa da Picoña,
no municipio limítrofe de Salceda de
Caselas. Deste e seguindo dirección
Norte diríxese cara o chamado “Marco
da Poza Vella”, deste e seguindo
a dirección Oeste, cara o chamado
“Marco do Faro” para continuar ata o
“Marco da Regueira”. Deste e tomando
dirección Oeste, baixa pola “Regueira
do Penedo Loureiro” ao chamado
“Marco do Vulcán”, continuando en
dirección noroeste en aliñación recta
ata o “Marco da Revoltiña” ou da
“Cruz”. Deste ao “Marco Fontiñas”
e seguindo o camiño de Valiño ao
“Marco da Canteira García”. Deste
e en dirección suroeste ao “Marco
da Pía do Corvo” e coa mesma
dirección continúa ata o “Marco do
Porco Rachado”, pasa polo “Marco do
Penedo da Bandeira” e ao “Marco dos
Cojonelos”, que se atopa situado no
quilómetro 1,750 da estrada que vai do
Porriño a Salceda de Caselas. Deste en
dirección Oeste ao “Marco das Regas
das Aveleiras” continuando o deslinde
parroquial coa mesma dirección ata
o “Marco do Niño do Butre”, que se
encontra situado no río Louro.
No caso de Cans estableceuse unha
liña intermedia entre a Cruz do
Chandeiro, límite proposto por Atios, e
a Pena Aguda, límite que defende Cans.
As asembleas respectivas aprobaron
que “nin pa ti nin pa min”, senón que o
límite está nunha liña intermedia.

reportaxe

Deslinde entre as parroquias de Atios e Budiño

Deslinde entre as
parroquias de Atios e Cans
Límite segundo Atios
Límite segundo Cans
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Fases do deslinde
TELÉFONOS DE INFORMACIÓN
PARA O DESLINDE
986 80 54 12, Francisco Ferreiro
606 96 81 34, Suso, garda forestal
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A reclamación das canteiras avanza na
vía xudicial
O día 23 de xullo de 2013 a xunta de montes de Atios presentou nos xulgados do Porriño a reivindicatoria
da titularidade dos terreos das canteiras. Ese día arrancaba unha das viaxes máis importantes emprendidas polos
veciños de Atios. De momento o preito está aínda na primeira instancia xudicial, pero avanza con paso firme, xa non
hai volta atrás. Atios debe ser dona da súa riqueza.

Buscamos na vía civil a titularidade das canteiras que o concello usurpou aos veciños

Redacción PQF

O pasado 15 de abril celebrouse nos
xulgados do Porriño a vista previa do
preito sobre a reivindicatoria que a
comunidade de montes presentou na
vía civil contra o concello do Porriño,
para obter a titularidade das canteiras.
Trátase do primeiro paso dun longo
camiño xudicial,
que agardamos
remate nun fito histórico.
Se hai algo ao que os comuneiros e
todos os veciños da parroquia non
poden renunciar é a titularidade das

canteiras. O terreo sobre o que se
ubican as explotacións de granito
foi, por dicilo dalgunha maneira,
“usurpado” polo Concello do Porriño,
amparado polo xurado provincial de
montes no ano 1987, nunha decisión
inxusta e incomprensible, que deixou
sen clasificar para os veciños 153
hectáreas de monte comunal. Un
xurado que -entendemos- estaba
politizado en exceso, xa que por
riba do dereito lexítimo dos veciños
pesaron máis os intereses políticos e

O terreo das
canteiras foi “usurpado”
polo
concello,
co
consentimento
do
xurado provincial de
montes en 1987, nunha
decisión inxusta e
incomprensible
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económicos, e por iso se lle entregou
ao concello o máis valioso do monte
denominado Carrascal e Laxedo.
Intentouse corrixir esa decisión
na vía do contencioso, para que as
rendas que o concello percibía pola
ocupación das canteiras reverteron
directamente nos veciños de Atios.
Pero de novo o Tribunal Supremo, no
ano 1998, deixábanos sen a parte máis
rica do pastel.
Esta xunta de montes sempre tivo como
referente que as canteiras tamén son
monte comunal, que -pola súa propia
definición xurídica- é indivisible,
inalienable e imprescritible. E polo
tanto decidimos reclamar a titularidade
na vía civil, a única que nos queda. O
día 20 de abril de 2012 presentouse
a reclamación administrativa ante a
parte demandada, é dicir, o concello
do Porriño. O goberno local dispuña
de tres meses para responder, pero
retorcendo os prazos legais demorou
a resposta máis dun ano. Houbo que
esperar a que se pechara este trámite
para presentar a demanda en sede
xudicial. Fíxose finalmente o 23 de
xullo de 2013.

Posesión inmemorial
Cristina
Bugarín,
avogada
do
despacho de Calixto Escariz, é autora
da demanda. Un escrito de centos
de páxinas nos que argumenta con
abundancia de probas por que as
canteiras deben ser de titularidade
comunal. O argumentario remóntase
séculos atrás, incluso antes do
catastro do Marqués de la Ensenada
de 1752 , para demostrar que o
monte Carrascal e Laxedo foi, e é,
unha unidade indivisa que sempre
pertenceu ao común dos veciños de
Atios. A existencia da parroquia como
suxeito territorial e administrativo é
moi anterior ao municipio do Porriño,
que coma case todos os consistorios
foi creado no ano 1836. Máis dun
século despois, en 1951, cadrando co
arranque da industria de extracción
do granito, o concello -nunha clara
manobra
de
intervencionismo
administrativo- decidiu inscribir como
propios no Rexistro da Propiedade de
Tui, como propios, todos os montes
de Atios e tamén doutras parroquias.
Pero esa inscrición fíxose máis
ben como “tutela e xestión” dunha
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porción de monte que fora detraída
do uso veciñal, non como titular legal
dunha posesión inmemorial. E isto foi
posible debido a que as comunidades
de montes veciñais non tiñan daquela
personalidade xurídica.
En diversos documentos da época, e
tamén de anos posteriores, o concello
do Porriño recoñece que as canteiras
forman parte do monte Carrascal e
Laxedo, que sempre foi aproveitado

Esta xunta de montes
comunicoulle aos canteiros
que se subrogaría en todos
os contratos de cesión que
agora teñen co Concello
do Porriño, co ánimo de
que as explotacións sigan
traballando sen ningún
prexuízo

no seu conxunto polos veciños de
Atios, ben para madeira, esquilmes
ou pastos. Polo tanto, non procede a
súa división en partes diferenciadas,
como consentiu o xurado provincial
de montes no ano 1987. No momento
da clasificación a industria do granito
estaba en pleno auxe, había intereses
económicos moi fortes, e cremos
que o xurado, presidido polo daquela
gobernador civil, estaba fortemente
politizado. Cometeuse unha grande
inxustiza coa nosa parroquia.
Atios non pretende máis que ter un
trato igual ao que recibiron parroquias
como Cabral, no seu conflito con Aena
por Peinador; Teis, que conseguiu a
Madroa; Salcedo, titular dos montes
da Brilat; Amoedo, Dornelas, ou
Torneiros, etc., etc.. Todos gañaron
na vía civil o que a clasificación
administrativa lles quitou.

Respectamos as concesións
Para a presentación da demanda
foi preciso tamén a elaboración dun
exhaustivo estudo técnico no que se
delimita con exactitude as parcelas

que reclama a comunidade de montes,
a ubicación e a superficie concreta de
cada unha delas. O traballo correu a
cargo do enxeñeiro Angel Bravo, un
dos máis recoñecidos nesta materia.
Empregou como base a relación de
canteiras ás que o Concello do Porriño
lles cobra o canon de ocupación. Son
en total 28 parcelas, que ocupan unha
superficie de case 70 has. É menos da
metade da superficie (135 has.) que lle
foran arrebatadas aos veciños durante
a clasificación do xurado provincial.
Pero para non prexudicar o obxecto da
demanda, a reclamación céntrase en
principio nesas parcelas concretas.
Quedan zonas de terreo intermedias
que tamén serán reivindicadas no seu
día.
Tal e como foi exposto e aprobado
en asemblea, a xunta de montes
comunicoulle
aos
empresarios
canteiros que se subrogaría en todos
os contratos de cesión que agora teñen
subscritos co Concello do Porriño.
É dicir, manteremos as mesmas
condicións de arrendamento que ata
agora. A parroquia de Budiño iniciou
tamén a súa propia reivindicatoria.
No seu caso o xuíz atendeu a petición
do Concello e obrigouna a demandar
tamén aos canteiros como terceiros
supostamente afectados. Atios está
a espera da decisión que tome a
este respecto a titular do xulgado
de instrución nº 1 do Porriño, onde
recaeu o noso preito. Suspendeu
a audiencia previa fixada para o
pasado 15 de abril e ditará un auto no
que ditamine a existencia ou non do
litisconsorcio. Se finalmente temos
que demandar tamén aos canteiros, os
gastos do proceso incrementaríanse.
Ata agora a comunidade de montes xa
desembolsou máis de 35 mil euros, en
avogados e enxeñeiro, para presentar
a reivindicatoria.
Paralelamente á reivindicatoria da
titularidade do terreo, a xunta de
montes reclámalle tamén ao Concello
o cobro de todos os ingresos obtidos
das canteiras, percibidos dende o día
seguinte ao remate do convenio ata
o día da sentenza definitiva, ou sexa,
desde o 1 de xaneiro de 2008 ata que
acabe o proceso e o monte sexa xa
totalmente noso. Folga dicir que o
Concello xa rexeitou de plano a nosa
pretensión, pero é o xuíz quen ten a
última palabra sobre este asunto.

informes

Informes
Redacción PQF

OBRA DE REFORMA DA
CASA CULTURAL

A xunta de montes cumpriu a súa
promesa electoral e levou a cabo
as obras de acondicionamento do
Centro Social e Cultural. A reforma
foi inaugurada tras a asemblea de
novembro de 2012. O custe final das
obras ascendeu a 192.000 euros (máis
o IVE do 18 por cento). A esta cantidade
houbo que sumar os case tres mil
euros destinados a instalación dun

novo cadro eléctrico que dá servizo
ao ascensor, e que asumiu a empresa
construtora. Como se informou nas
asembleas a obra foi adxudicada a
empresa Oreco, que realizou a oferta
máis económica. Pagouse case a
totalidade do presupostado, agás
a fianza que aínda se retén porque
quedan por rematar algúns detalles
menores.

A casa cultural é para uso de todos
os veciños. Distintos colectivos teñen
a súa oficina nas dependencias do
centro. É obriga de todos coidar
as instalacións para mantelas no
mellor estado de uso posible. Nos
próximos anos haberá que completar
o acondicionamento do auditorio e
outras salas de usos múltiples.

BALDÍO DO COVELO
MURO DE CATABOI
A xunta reitora decidiu emprender a
vía civil para que quede acreditado
que non existe ningún camiño público
pegado ao campo de fútbol de Cataboi.
Pretendemos deste xeito ter todos
os permisos legais para pechar todo
o perímetro do monte Pereiro onde
está ubicada pista de karts. O xulgado
deulle a razón ó Concello cando nos
negou a licenza de obra para realizar
o muro. Un feito absurdo e lamentable
que non se tería producido se houbera
outro goberno no Porriño. De novo os
veciños teremos que gastar cartos en
avogados para reclamar na vía civil o
dereito a cerrar a propiedade.

Despois de moito insistir, o goberno
local do Porriño veuse obrigado por
mandato xudicial a iniciar o expediente
para recuperar o baldío do Covelo, un
terreo municipal que foi ocupado de
xeito ilegal por uns veciños. Malia ser
unha propiedade pública do Concello,
tivo que ser a Xunta de Montes a que

denunciara a ocupación. Agora está
nas mans do alcalde non consentir
esta apropiación indebida. Se o fai
estaría prevaricando, pero xa sabemos
do que é capaz este goberno, que non
defende este baldío como tampouco
denuncia a ocupación do terreo diante
da casa do Pirilleiro.

NON PAGAMOS IBI
Os montes comunais e os bens
inmobles (instalacións de todo tipo)
ubicados neles están exentos do
IBI. Aínda así a comunidade tivo que
pagar ao concello durante anos este
tributo polos palcos do Roupeiro e
da Guía e tamén pola Casa Cultural.
Houbo que facer as reclamacións
correspondentes para lograr a
exención do IBI. Conseguiuse en

febreiro de 2012. Logrouse tamén que
nos devolveran os impostos pagados
dende o ano 2009 no referido as
palcos (1.123,52 euros). Pero no caso
do Centro Social só nos recoñeceron
a devolución dende o ano 2011. Non
imos recorrer porque a cantidade a
reclamar (436,67 euros) é inferior o
custo do preito xudicial.
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LIÑAS DE FENOSA
No mes de marzo iniciáronse por
fin os traballos para instalar a liña
de media tensión, que vai mellorar
o servizo eléctrico no barrio das
Insuas. A liña vai soterrada ata
despois do campo de fútbol e o tramo
aéreo atravesa o monte comunal. A
obra estivo parada moitos meses no
concello mentres non se resolveron
cuestións relacionadas coa licenza de
obra. A xunta de montes sempre deu
facilidades a Fenosa para o paso desta
liña. Recibimos apenas 15.209,22
euros pola superficie afectada polo
tendido. A madeira resultante da corta
que aí se fixo é propiedade da empresa
contratada por Fenosa e foi ela quen
a cedeu aos veciños que lla pediron.
Instalarase tamén un transformador
na entrada do Roupeiro para reforzar
o servizo a todo o barrio de Albarín.
Respecto da liña de alta tensión non
hai grandes novidades no que afecta
á parte áerea da mesma, é dicir, o

decida o prezo que lle atribúe ao
terreo. A superficie afectada ronda
os 35 mil metros cadrados. A xunta
de montes presenta unha valoración
moi alta, xa que consideramos que
o terreo ten unha clasificación como
solo industrial. Pola contra Fenosa só
ofrece 1,30 euros/m2, é dicir, un terzo
do que estaba disposta a pagar hai un
par de anos, durante a negociación.

tramo de tendido que discorre polo
monte comunal. Estamos a espera
de que o xurado de expropiación

Sobre a parte soterrada están
acendidas todas as alarmas, xa que o
concello pretende modificar o trazado
inicial previsto no proxecto. Agora
estuda que a liña pase pegada ao río
de Abaixo ata o bar do Bertiño e que
despois suba polo camiño do Cotiño.
Os veciños do barrio do Carbón
opóñense frontalmente (súa protesta
mesmo saíu na prensa). Fenosa non
presentou cambio de trazado no
concello, pero o alcalde quere evitar
un problema gordo en Vilafría e
trasládallo aos veciños do Carbón.

AS TRAÍDAS DE AUGA TRIBUTARÁN
A lei de Augas que a Xunta aprobou
en 2010, e que desenvolveu mediante
decreto en 2012, está destapando agora
súa verdadeira intención puramente
recaudatoria. Por moito que os
gobernantes dixeran daquela que non
ía supoñer un gravame para as traídas
veciñais nin para os pozos particulares,
o certo é que os usuarios están
comprobando como a Administración
quere comezar a cobrarlles.
Como non poden cobrar o canon por
abastecemento, xa que os titulares
dos mananciais son as comunidades
de usuarios (as traídas veciñais), o
que se aplica é o chamado coeficiente
de vertedura. A empresa Augas de
Galicia cobra a toda persoa censada en
Galicia por simplemente usar a auga
e vertela, dá igual que sexa á rede de
saneamento, a unha fosa séptica ou a
deixe ir polo camiño. A Administración
di que toda esa auga, ao final do seu
recorrido, haberá que depurala e por
iso ten que cobrar.
Non se trata máis que dun “imposto
revolucionario”, disfrazado de taxa
legal para saneamento, porque a Xunta
non puxo nin un céntimo na obra
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de captación e traslado da auga aos
veciños.
O recibo conterá unha parte fixa e
outra variable, é dicir, en función do
consumo. Ese consumo será medido
mediante contadores que algún día
obrigarán a colocar nos depósitos
xerais das traídas.
Augas de Galicia está presente no
Consorcio do Louro, que lle entregou
a xestión a unha empresa privada que
é quen emite os recibos. A primeira
consecuencia desta privatización
inxustificada é o incremento no recibo
da auga de case un 60 por cento. O
PP defendeu recentemente nun pleno
municipal este incremento.
Incluímos neste punto, unha breve
reflexión que nos fixeron chegar os
membros de Coxapo, unha asociación
nacida en Tomiño para a defensa das
traídas veciñais.
“As xornadas da Cultura da Auga celebradas
no ano 2006 en Estás, Tomiño, foron a base
para a creación da primeira Asociación
de Traídas de Augas Veciñais de Galicia:
COXAPO. Hoxe forman parte desta asociación
157 comunidades do rural, que representan a
73.243 usuarios e que son un lazo de unión
na defensa da distribución da auga no medio

rural a través da autoxestión, aplicando
catro piares fundamentais: conciencia
ambiental, saúde integral, formación creativa
e implicación social.
A auga converteuse no século XXI nun negocio
sen precedentes, hipotecando os concellos
aos seus veciños a través de contratos a 20
anos e defendendo que a auga ten que ser
pública. E para iso inxustamente se castigou
ás comunidades de usuarios, que si están
definidas como entes públicos na propia lei
de augas. As comunidades de usuarios son
un modelo de presente e futuro, xa que non
enriquecen a terceiros senón só aos propios
veciños, posto que son entes en ánimo de
lucro. Están así moi lonxe das grandes
xestoras da auga, cuxas elevadas cifras de
beneficios non saen precisamente doutro
lugar que non sexa o cobrar polo ouro azul.
Non se pode castigar a poboación rural,
axudémoslle a ser conscientes do coidado e da
xestión do seu ouro azul. Se non o facemos, o
máis de 30.000 núcleos de poboación serán
más pobres e marxinados.
Non todo o mundo pode ter un vehículo de alta
gama, cando alguén en el rural non ten nin
acceso ao trasporte. Sen diñeiro vívese, sen
auga non.
Por iso dende Coxapo, queremos pedirlles ás
forzas políticas que nos deixen vivir en paz
na nosa vida rural baseada na sostibilidade,
eficiencia e cooperación coa nosa auténtica
riqueza como e a auga. A auga non pode ter
prezo para beneficio dos que máis teñen.
“Non é máis rico quen más auga ten senón
quen mellor a utiliza”.

traballosnomonte

Traballos no monte
Redacción PQF

ACONDICIONAMENTO
DO COTO

CORTA DE MADEIRA
Entre mediados do ano 2012 e comezos
do 2013 realizouse unha corta a feito,
programada no Plan de Ordenación
Forestal, na zona de Fonte Maceira.
Extraéronse 2.366,43 toneladas de
eucalipto, a 25,50 euros/tonelada; e
589 toneladas de piñeiro, a 16 euros.
A venda supuxo uns ingresos totais de
78.140,12 euros (IVE incluído), que se
efectuaron en dous pagos. A corta foi
adxudicada a Madeiras Ferrreira, S.L.
Tal como quedou aprobado na última

asemblea, habida conta da presión dos
grandes compradores por rebaixar
substancialmente o prezo da madeira
(ata en cinco euros), a xunta, co apoio
da asemblea, vai asinar un precontrato
de venta para garantir un prezo
vantaxoso, de 30,50 euros, de cara a
próxima corta prevista no Plan. Esta
corta podería realizarse o ano próximo
e será no rodal 32-02, na zona entre
a Pía do Corvo e o Porco Rachado.
Estímase una extracción aproximada
de 1.700 toneladas de madeira.

Despois de limpar de piñeiros o terreo
a subida ao Coto, durante varios meses
levouse a cabo a extracción de xabre,
tanto aí como enfronte ao depósito
de auga. Agora, unha vez nivelado
o terreo con aporte de terra vexetal,
iniciaremos en breve a plantación
de castiñeiros e outras especies
autóctonas. A intención é darlle
continuidade á faixa de frondosas que
se estende dende a Cruz ata a área da
Veiguiña.

VERTIDOS
Non nos cansamos de facer un
chamamento para evitar vertidos no
monte e tamén de denunciar os que,
por desgraza, nos encontramos. Como
un vertedoiro que atopamos despois
de facer tratamentos silvícolas por
parte da comunidade, nunha coutada
situada entre a Sobreira e o Rial. A
xunta de montes está apercibida de
sanción se non retira o lixo, xa que
figura como dona do terreo. Pero
estamos a busca dos autores desta
barbaridade para que paguen polo que
fixeron. Isto non se pode consentir!

pedraquefala | páx. 11

informe

O concello ataca a tiros
A decisión tomada polo
actual goberno do Porriño de facer
disposición da parcela do campo de
tiro coma se fose terreo municipal,
traspasa o límite do que esta
comunidade de montes pode tolerar.
Ata agora ningún goberno local
actuou de xeito semellante e sempre
respectou o dereito de propiedade
da xunta de montes de Atios.
Actualmente a actividade non ten
aínda licenza e a cesión municipal,
aprobada en xullo do ano pasado,
acaba de quedar sen efecto por
incumprimento das condicións por
parte do responsable do campo de
tiro, cuxo comportamento cremos
que é indigno dun comuneiro de
Atios.

Redacción PQF

Aínda que ao noso parecer a
ubicación actual do campo de tiro
non é a máis adecuada, debido a que
está enclavado nunha zona forestal,
a actual xunta rectora nunca se
opuxo a súa permanencia, sempre e
cando a actividade se desenvolva con
respecto á lei e con todas as cautelas
ambientais. Pensamos que é o menos
que se pode esixir dunha práctica
deportiva que ten un innegable
impacto ambiental.
No ánimo da xunta rectora está o
corrixir a actual situación do campo
de tiro, que consideramos inaceptable
porque continúa a encher de lixo
o monte comunal e porque seus
responsables non toman medidas para
remedialo. A situación é tanto máis
inaceptable cando o propio concello
decidiu deixar en suspenso a licenza
de actividade solicitada para o campo
de tiro. E, noutra acción que nos causa
aínda máis perplexidade, o goberno
local, nun decreto de alcaldía do
pasado 4 de marzo, decidiu non seguir
adiante coa cesión porque a sociedade
que xestiona o campo de tiro non
presentou os avais esixidos no prego
de condicións e puxo fin por tanto á
adxudicación da parcela. Se isto é
así, é lóxico que siga funcionando o
campo de tiro?
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A case totalidade dos usuarios do campo de tiro de Atios son de fóra da parroquia.

Pero, á marxe destas curiosas e
contraditorias circunstancias, cremos
que o máis grave é que o concello
se queira facer pasar propietario
dun terreo que sempre lle pertenceu
a todos os veciños de Atios. Unha
decisión que tomou agora o goberno
local, en mans do Partido Popular,
e que consideramos totalmente
equivocada.

A xunta de montes
considera un agravio que
o concello queira facerse
propietario da parcela do
campo de tiro, que sempre
lle pertenceu aos veciños de
Atios

que houbo un esperado e acalorado
debate, os comuneiros acordaron
unha serie de requisitos que debían
cumprir as persoas que quixeran
seguir explotando o campo de tiro.
Ademais aprobouse que, mentres
non contase con licenza e todos os
permisos, a actividade debía parar.
A xunta rectora enviou dous
burofaxes esixindo o cese inmediato
da actividade, pero o responsable do
campo, Maximino Fernández, fixo caso
omiso e seguiu adiante. En resposta a
esta actitude a comunidade de montes
iniciou un preito para desafiuzalo, xa
que incumpre o mandato da asemblea:
están ocupando de xeito ilegal un
terreo que é propiedade de todos os
comuneiros.

Unha cesión irregular
A comunidade de montes respectou
a vixencia do contrato de cesión
subscrito o 29 de febreiro de 1998 e
que venceu en febreiro de 2013. Para
que se puidera proceder a renovación,
a xunta rectora esixiulle á sociedade
de tiro que se legalizara a actividade
e que se acometesen unha serie de
medidas para eliminar o evidente
impacto que todos estes anos tivo
sobre o medio natural. Despois de
dúas votacións nas asembleas, nas

O 25 de novembro do ano
pasado celebrouse a vista polo
desafiuzamento. Ese día, durante
o xuízo, o concello presentou un
expediente de cesión da parcela a
favor da sociedade de tiro. Unha
cesión que se fai á toda présa segundo
un prego de condicións que está cheo
de irregularidades. A xunta rectora
presentou o pasado mes de abril un
recurso no contencioso contra esa
cesión. Cremos que é totalmente
irregular por tres motivos principais:

informe

Preto do campo de tiro hai nacentes de auga dunha traída veciñal.

Nunca se recolleron os pratos, as vaíñas e os perdigóns que caen ao monte.

a parcela obxecto de cesión está
agora afectada polo deslinde; cédese
para un uso privado sendo un terreo
de uso dotacional público -así o di o
PXOM-; e, ademais, foi tramitada con
numerosos erros formais.

A actividade non ten a
preceptiva licenza municipal
e o goberno local decidiu
deixar sen efecto a cesión da
parcela, por incumprimento
das condicións

O xulgado desestimou a demanda
de
desafiuzamento,
algo
que
cabía esperar dada a carencia dun
documento de propiedade que
contradiga a clasificación do xurado
provincial, elemento que tivo en conta

a xuíza para fallar a favor do campo
de tiro, ou o que é o mesmo, a favor
do concello.
A partir de aí, a comunidade iniciou
cantos trámites están na súa man para
impedir que a actividade continúe nas
condicións actuais. Así, presentouse
denuncia ambiental ante a Xunta,
e xa interveu a policía autonómica.
Presentouse tamén denuncia ante
Medio Rural, por ser terreos ubicados
dentro dunha zona forestal. Tamén
se presentou denuncia urbanística
ante o concello e ante a APLU
(Axencia de Protección da Legalidade
Urbanística). Os motivos están
claros: a actividade non conta con
licenza municipal xa que o goberno
local deixou en suspenso o expediente
de licenza. Ademais é evidente que os
vertidos de perdigóns, pratos e vaíñas
ao monte se fan sen ningún tipo de
medida correctora.

Un lazo ilegal foi instalado no interior do recinto.

Paralelamente a comunidade de
montes iniciou a reclamación da
titularidade do terreo onde está o
campo de tiro. Fíxoo primeiro en vía
administrativa e, logo da negativa

Foron
presentadas
denuncias
por
delito
urbanístico e medioambiental
contra os responsables do
campo de tiro

municipal, irá a vía xudicial. Custará
tempo e cartos, seguro, pero na nosa
man está corrixir unha situación
que tivo a súa orixe nunha clara
equivocación: ese non é o lugar para
un campo de tiro. Non hai en toda a
comarca unha instalación igual, por
que ten que habela en Atios? Que
beneficio deixa na parroquia?
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Ríos e presas

1

Dúas concas fluviais principais atravesan a xeografía da parroquia de
Atios dende os respectivos nacentes no monte ata a desembocadura. Esas
dúas canles únense no lugar de Cacabelos, e a partir de aí forman unha soa,
o río da Casavella, que se converte en afluente do Louro. Un dos regatos
nace no chan das Insuas e o outro nos mananciais da Cascarria. Ao longo
dos seus cursos construíronse diversas presas, destinadas sobre todo ao
regadío. Subliñamos aquí as máis importantes, algunhas delas están en
desuso.
Redacción PQF

3

presa da Ventosa

2

presa de Rido
so

s

presa do Monte

4

5

presa de Sucastro

6

presa do Río

7

presa de Vilaverde

presa do Burgo

8

presa de Pumariño

9

presa do río de Abaixo
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O Freixo, vítima do tempo e da burocracia

Temos en Atios unha
árbore que é digna
de
recoñecemento
polo mundo adiante.
É o freixo de Albarín,
que foi incluído no
Catálogo de Árbores
Senlleiras de Galicia
en outubro de 2011.
Destaca polo porte
do seu tronco, que
sobrepasa os 4,5
metros de perímetro,
e pola súa altura,
máis de trinta metros,
que o converten no terceiro freixo
máis grande de Galicia, segundo os
expertos.
Acaba de cumprir 85 anos. Podemos
dicir que é aínda un mozo, se temos
en conta que os exemplares desta
especie, o freixo euro-siberiano
(Fraxinus Excelsior L.), adoitan durar
uns 150 anos, aínda que algúns
superan esta idade. Pero o freixo de
Albarín, que fora plantado por Augusto
Bugarín cando tiña nove anos, está
ferido de gravidade. Un golpe ou unha
picada na base do tronco provocou
que a cortiza caera e que a madeira
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fose podrecendo. A abertura na
base agrandou máis do desexable
e a superficie de cortiza afectada é
considerable.
Pero, ademais dos golpes e do tempo,
o freixo é vítima da burocracia. Non o
van crer, pero para que un organismo
oficial se faga cargo da cura e do
seu mantemento -xa que se trata
dunha árbore catalogada-, hai que
realizar unha morea de trámites:
ante o concello (que é propietario
legal do freixo, xa que está en terreo
municipal), ante a Xunta de Galicia,
ante a Deputación, de novo ante a

Xunta e logo ante a EFA (Estación
Fitopatolóxica do Areeiro). Este
organismo xa fixera unha exploración
do freixo no ano 2012. Pero como todo
este papeleo é interminable (ademais
de ser moi lamentable) a xunta de
montes decidiu contratar os servizos
dun experto da zona para que proceda
a curar a árbore. Todos os veciños
de Atios debémolo coidar coma se
fose noso, sobre todo porque baixo as
súas polas se amorean os recordos e
experiencias de centos de persoas.
Agardamos longa vida ao freixo de
Albarín, de nós depende.

entrevista

Atios sitúase na
vangarda da loita contra
a silicose
Unha asociación promovida por veciños de Atios é a primeira de Galicia
que traballa pola defensa dos enfermos de silicose. Trátase dunha doenza
mortal en moitos casos e que afecta a case o 20 por cento dos traballadores
das canteiras.

Membros da xunta directiva de Osilice en Atios

Osilice, que así se chama a asociación,
naceu formalmente en xuño de 2013,
aínda que seus promotores levaban
xa un ano argallando cómo poñela en
marcha. Na actualidade conta con 165
socios, dos que 43 son veciños da
parroquia. Precisamente de Atios son
boa parte dos integrantes da directiva,
que está presidida por Serafín Ramilo.
Conta con páxina web e unha oficina
no centro social.

Desinformación e
desprotección
Dous factores principalmente, segundo
os responsables da asociación,
influíron na creación de Osilice.
“Por un lado, porque hai moitos
compañeiros afectados, a enfermidade
vai evolucionando a peor e non temos
nin a información nin a atención
médica suficiente”, sinalan.
Todos os traballadores do sector do

granito teñen unha queixa común:
había un descoñecemento total sobre
a enfermidade, ninguén lles explicou a
que perigo se estaban expoñendo cando
traballaban sen ningunha protección.
Nin os lexisladores nin os empresarios
se preocupaban de aplicar medidas de
protección da saúde dos traballadores.
Non foi ata o ano 2005 cando as
empresas, despois dun estudo
realizado polo Instituto Nacional de
Silicose, comezaron a tomar medidas.
Unha delas foi a supresión do soplete
(lanza térmica) para o corte da pedra,
unha das ferramentas máis nocivas
para o traballador e foi substituído
polo fío diamantado. Aínda así, a falta
de información é unha constante. Se
cadra por iso os empresarios “estaban
expectantes ante a creación da nosa
asociación, querían saber cales eran
os nosos obxectivos”, aseguran dende
Osilice.

Obxectivos: cambiar a lei e
mellorar o diagnóstico
Os avances conseguidos ata o
momento non son satisfactorios,
admiten tanto Serafín Ramilo como
Juan Carlos Giráldez, que actúan
como portavoces. Houbo algunha
sentenza que recoñece a incapacidade
a un afectado pola silicose en 1º grao.
Pero é insuficiente. O que queren
os traballadores é un cambio legal
rotundo. A lexislación actual data do
ano 1962, do antigo réxime. É unha
lei pensada para a minería do carbón,
sobre todo, pero que desprotexe aos
operarios de canteiras a ceo aberto, de
graveiras e serradoiros de pedra.
Outra das reivindicacións básicas de
Osilice é que se facilite o diagnóstico.
A silicose é unha enfermidade
irreversible, pero a súa evolución
depende do momento en que é
detectada e o tratamento que se lle
aplique. Dende hai un par de anos,
a medida que a concienciación
dos traballadores foi en aumento,
disparouse o número de casos en
Galicia, superando a Asturias ou
Castela e León, con amplas zonas
mineiras. Pero os traballadores galegos
deben aínda desprazarse ata o Centro
de Referencia que hai en Oviedo, único
válido para que a Seguridade Social
recoñeza a incapacidade por silicose.
O propio traballador debe pagar o
transporte e é a sanidade asturiana
quen asume o custo das probas.
Para paliar este problema, Osilice
reclama que se cree unha unidade de
referencia nos hospitais galegos e que
se estableza un protocolo de diagnose
e seguimento dos afectados en todo o
sistema de saúde.
Nunha recente reunión celebrada
en Santiago, a directiva de Osilice
expúxolle estas reivindicacións a
responsables de saúde laboral da
Xunta de Galicia. O goberno galego
di estar disposto a establecer un
protocolo de detección nos centros
de saúde, pero non queren asumir os
custos das probas en Oviedo. Malia o
apoio recibido por Osilice por parte dos
concellos e distintos cargos políticos,
as iniciativas da Administración son
aínda escasas.
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Serafina ten por fin unha vida digna
Traemos a estas páxinas un
episodio da vida de Atios que nos
retrata a todos como seres humanos.
Falamos de Serafina García, máis
coñecida entre os veciños como Fina
do Cincholo. É unha historia cun
bo final que conta a iniciativa dun
veciño, José Manuel Bugarín, que se
propuxo sacala da precariedade na
que vivía e buscarlle unha situación
mellor.
Porque o consideramos de
interese, reproducimos o artigo
que Mónica Bugarín, irmá de José
Manuel, publicou no Faro de Vigo
para dar conta da verdade dos feitos
e de como Fina atopou por fin unha
vida digna.
Fina na actualidade, na residencia onde está internada dende decembro.

Mentiras e aplausos na igrexa de Atios
Mónica Bugarín Ramilo
O Porriño 07.01.2014 | Faro de Vigo

O domingo 15 de decembro, na igrexa
de Atios, viviuse un episodio que
a moitos debería facerlles sentir
vergoña.
Vergoña polo representante da igrexa
e de Deus, vergoña polo paripé do
señor alcalde que foi convidado
ou autoconvidado para recibir uns
aplausos que non merece. E vergoña
por todos os que saben a verdade,
calaron e aplaudiron.
De tódolos veciños de Atios e a súa
contorna era sabido da situación que
estaba a padecer unha veciña, Serafina
García, máis coñecida por “Fina do
Cincholo”. Esta viuse empeorada pola
morte do seu fillo hai uns meses. Case
todos se compadecían pero ninguén
daba o paso para poder buscar unha
solución a este problema. Ata que
un veciño o deu. Comezou a recoller
sinaturas nun documento de apoio
a unha denuncia ante a fiscalía pola
situación de emerxencia social desta
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veciña. Todos saben de quen se trata,
non se precisan nomes. Supliuse
así a falla de iniciativa por parte
dos servizos sociais do concello, da
traballadora social e do alcalde. Todo
eran palabras, pero non había feitos.
A partires da presentación do escrito
na fiscalía, a mediados de agosto,
estívose facendo un seguimento ao
expediente e empuxando sempre que
fixo falta para que chegase a onde tiña
que chegar: o internamento de Fina.
Falouse con traballadoras sociais
amigas e coñecidas que botaron unha
man, coa médico do IMELGA que a
valorou, con persoal do xulgado, con
persoal de dependencia onde se tiña
que asignar a residencia... E por fin
dende principios de mes, 4 meses
máis tarde, conseguiuse. Fina foi
ingresada nunha residencia por orde
xudicial.
Como comezaba esta carta, ese
domingo na igrexa, o cura, durante a

misa, á que acudiu o alcalde, habitual
só en festas e funerais, sorprendeunos
dende o púlpito dando a nova de
que Fina estaba ingresada nunha
residencia e dándolle as grazas por
este éxito ao alcalde e a corporación
municipal, a Cáritas e “algúns veciños”
por telo conseguido. Todos aplaudiron.
Estes méritos non deberían existir,
xa que deberiamos de ter un sistema
de cobertura social onde unha
persoa nesta situación non chegue
nunca a vivir soa na rúa. Os servizos
sociais son para axudar aos veciños
necesitados. Pero de querer darlle
as grazas a alguén equivocáronse
de persoas e institucións. O máximo
representante no Concello ten unha
catadura moral xa cada vez máis
coñecida por todos pero, que pasa
co representante da igrexa? A quen
representa? Que intereses ten? Éxodo
23: “No des informes falsos, ni te
hagas cómplice del malvado para ser
testigo en favor de una injusticia”.

opinión

O
BUFO

IMPUTADO
Concordarán
comigo,
prezados
lectores, que ultimamente escoitamos
moito a palabra “imputado”, que
non significa outra cousa que estar
implicado nun proceso xudicial con
dereito a defensa, é dicir, que cando
te chame o xuíz a declarar podes
levar avogado. Iso non quere dicir que
sexas culpable de nada. Primeiro terá
que celebrarse o xuízo e logo o xuíz
ditar sentencia.
Imaxinarán por que o Bufo se dedica
agora a falar disto. Pois está moi
claro: tendo a case medio goberno
municipal imputado polos graves
delitos de prevaricación, tráfico de
influencias, malversación de caudais
públicos e vulneración dos dereitos
dos traballadores, e outros máis que
puideran sair, é lóxico que esta ave
rapaz repare en semellante carnaza.
O certo é que a cousa ten o seu aquel,
porque son o fiscal e a policía os que
fan a acusación! Acórdanse cando en
plena campaña electoral, hai tres anos,
o propio Nelson Santos nun mitin
acusou á oposición de formar parte
dun partido que el mesmo bautizou
como MU, Miserables Unidos? Quere
dicir o alcalde que tanto a fiscalía
como a policía son tamén uns

miserables, uns “radicais que queren
botalo do goberno”? Uiii Nelson, creo
que te estás pasando...
O noso alcalde ten un problema moi
gordo! E non sabe cómo xustificalo.
Por iso foi moi lamentable que non
comparecera nun pleno que pediu
a oposición para que se expresara

A
desconcertante
resposta do alcalde e os
concelleiros do Porriño
trala súa imputación na
Operación Multiusos da idea
da escasa ética e decencia
política que teñen os nosos
gobernantes. Os veciños de
Atios e de todo O Porriño
non merecemos que nos
gobernen persoas baixo
sospeita de corrupción.
libremente ante o pobo, non só ante
a prensa. Podía aprazar o pleno, e non
quixo. El saberá o que fai, pero os
cargos dos que está acusado, e con el
os concelleiros José Manuel Jacobo
e Alejandro Lorenzo, son moi graves,
inaceptables para un cargo público.
De momento son presuntos corruptos,
pero o que xa está demostrado é que

non teñen moitas ganas de dar todas
as explicacións que o pobo demanda.
Queren os porriñeses un goberno
así? Un goberno que se aproveitou
da necesidade das persoas en paro
para darlle cartos as empresas
amigas e comprar favores? Era ese
o truco de Porremprego: colocar aos
“enchufados” saltándose a lista de
candidatos a un posto de traballo e,
aínda por riba, facer un uso incorrecto
de 400 mil euros que debían ir parar
aos petos dos traballadores? Que nolo
expliquen xa, por favor!
Por certo, non lles soan doutra época
estas manobras: contratar a persoas
afíns a través de empresas amigas para
que traballen para o concello? Non lles
soa que Barros facía o mesmo? Onde
estaba a fiscalía daquela? Ula policía?
Ai Barros, da que te libraches... Co
ben que che sentaría unha operación
multiusos....
O ano próximo volvemos escoller
alcalde. Afinen ben o voto os cidadáns
do Porriño, pensen ben o que van
facer, porque o actual goberno está
baixo sospeita, e iso é o peor que lle
pode pasar a un político que presume
de honrado. Digámolo ben alto:
BASTA XA DE APOIAR A CORRUPTOS!
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Atios, canteira de músicos
Non é Atios un lugar que destaque por dar ao mundo grandes intérpretes dun instrumento ou compositores
de mérito, pero aínda así é destacable o número de veciños que, con maior ou menor éxito e oficio, fixeron carreira
no amplo e variado mundo musical.
Sirvan estas letras e estas imaxes como unha homenaxe a aqueles veciños de Atios que más se distinguiron.
Seguro que deixamos a alguén atrás e por iso pedimos perdón por unha omisión que é sempre involuntaria.

Redacción PQF

As
novas
xeracións pasaron
polo conservatorio
ou polas escolas
de música, pero
tempo atrás os
artistas locais eran
p ra c t i c a m e n t e
autodidactas.
Comezando polo
que máis lonxe nos
queda na memoria
Los Imperiales
lembramos
a
Antonio e Manuel
do Cotiño, a quen
vemos
nunha
fotografía
dos
anos 50 do século
pasado. Antonio co
clarinete e Manuel
coa caixa, formaban
parte da murga Os
Gaiteiros do Cotiño,
precedente
das
actuais charangas.
A eles habería que
sumar a José do
Tamanquiñas, que
facía as delicias
dos veciños coa súa
gaita. Tocaban en Os gaiteiros do Cotiño
festas e romarías,
amenizando celebracións relixiosas tamén.
Xa dende novo Augusto Bugarín García demostrou talento
para a música e singularmente para o saxofón, instrumento
que chegou a dominar a perfección. Iniciou o seu longo
periplo musical na orquestra Los Lorenzos do Porriño, onde
xa destacaba pola forza dos seus pulmóns a hora de facer
soar o saxo tenor. Despois marchou a Venezuela, onde se
integrou na orquestra dun coñecido hotel de Caracas. De
volta a Atios axudou a fundar a orquestra Los Imperiales,
na que coincidiu con outros dous veciños dos que logo
falaremos. Nesta orquestra estivo varios anos ata que
promoveu a creación da orquestra Guanabara. Como líder
deste grupo mantívose activo durante moitos anos, ata que
finou no ano 1991.
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Un deses veciños de Atios que
formaron parte da recoñecida
orquestra Los Imperiales é José
Fernández Fernández, “Pepe do
Carteiro”. Tivo uns inicios na música
certamente precoces. Con apenas
nove anos participou no baile que
había en Mos coa orquestra dos
Viqueira, do Porriño, e tamén chegou
a tocar algunha vez coa orquestra
Los González. Pero a inmersión
verdadeira de Pepe na música

Los Lorenzos

Guanabara

produciuse cando entrou a formar parte da Orquestra
Fox, do Porriño. Corría o ano 1952, e José tiña doce anos.
Comezou tocando a guitarra, pero un desgraciado corte

reportaxe

no dedo índice da man esquerda obrigoulle a cambiar
de instrumento. Decidiu entón coller a trompeta, que
acabou tocando con
mestría. Aos 18 anos
emigrou a Francia.
Alí
integrouse
na
orquestra Tomassina,
que recibe o nome do
xefe da empresa na que
traballaba.
De volta á casa
participou na creación
da orquestra Sintonía
de
Vigo,
formada
por ex integrantes
da
Orquestra
Fox.
A Sintonía botou a

potente voz por distintos escenarios. Leva 50 anos dedicado
a música, tantos como traballando en Terrazos Riego. De
cativo gustaba de cantar a viva
voz enriba dos penedos de Prado
cando ía co gando. Un compañeiro
de traballo en Riego soubo das
súas cualidades e axiña se enrolou
na música. Comezou con quince
anos na mítica Orquestra Sur, de
Salceda de Caselas. Acabou alí
porque buscaban un vocalista
para substituír a Lino Duarte, que
marchara para a Orquestra Montes.
Durante a súa dilatada traxectoria
pasou por boa parte das
formacións musicais punteiras
da época e sempre tratando -con

Orquestra Tomassina

Orquestra Fox

andar no cuartel de
Barreiro, en Cabral,
xa que algúns dos
compoñentes
eran
militares de servizo
nese destacamento.
Pepe foi un dos
membros
máis
activos e viviu cos
seus
compañeiros
os anos tolos da Sintonía
época yeyé. Despois
duns oito anos deixou
a Sintonía e pasou á Los Imperiales, onde coincidiu con
Augusto Bugarín e Jesús Pedreira. Esta orquestra acadou
gran calidade musical e tivo certa sona. Juan Pardo
escolleunos para acompañalo nunha xira que fixo por
Galicia. Conta José que o célebre cantante chegou a estar
varias veces en Atios e mesmo a ensaiar na corte dos
bois da súa casa, na Rocha. Seica por aquí tamén pasou
Luis Lucena e María Jesús y su acordeón. Pepe acabou a
carreira musical en Los Imperiales, despois de tres décadas
recorrendo bailes e festas de toda Galicia.
Todo un veterano nestas lides musicais é Jesús Pedreira
Martínez. Suso do Carreira, como o coñecemos, é un
cantante incombustible. Este veciño do barrio dos Eidos
segue aínda agarrado a un micrófono dando mostras da súa

Orquestra Sintonía

moito esforzo e Recital
tantas noites sen
durmir- de compatibilizar súa afección musical co seu
posto na fábrica. Fixo unha paréntese cando marchou á
mili. Á volta, entrou en Los Imperiales dun xeito fortuíto.
Estando en Ponteareas na verbena de San Miguel, tocaban
Los Imperiales e esa noite falloulles o cantante. Saturnino
Porto, de Guláns, recoñeceuno entre o público e díxolle:
“sube ao palco e canta con nós!” Suso puxo reparos ao
principio, pero unha vez arriba animouse e arrancou o seu
debut en Los Imperiales cunha maxistral interpretación de
“Delilah” do gran Tom Jones.
Nove anos estivo en Los Imperiales antes de ir, da man
de Enrique Boente, batería, ao grupo Alcázar, que tiña o
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lugar de ensaio en Xinzo. O grupo desfíxose porque catro
membros, a metade , abandonaron e formaron outro grupo.
Desde Alcázar pasou a orquestra Guanabara. Alí estivo uns
sete anos. Jesús marchou cando a orquestra Guanabara
se transformou no grupo Recital, co que aínda estivo unha
temporada.
Pero non abandonou a música, nin moito menos. Decidiu
seguir coa súa afección de neno e formou con Antonio
Ferradáns, de Moaña, o Dúo Cobalto. Con el pasou cinco
anos amenizando bailes, reunións e festas por toda Galicia.
Ferradáns
morreu,
o
dúo desfíxose
e
Jesús
integrouse
daquela no Trío
Escala, de Vigo.
Era moi difícil
compaxinar o
seu
traballo
en Riego cos
compromisos
musicais, así Orquestra Sur
que
tamén
tivo
que
deixalo. Pero
non
parou.
Hoxe en día,
formando dúo
con
Carlos
Brandao,
ex de Los
Imperiales,
mantén viva a
súa vocación
de cantante.

Orquestra Los del Puente

Outro das voces míticas de Atios é, como non, a de Suso do
Bagaña, Jesús Maceira, un prodixio de cualidades naturais
e puramente autodidacta. Quen o coñeceu e traballou con el
sabe do seu finísimo oído musical. Suso non quería saber de
pentagramas, el cantaba de oído e non se lle escapaba nota.
Tamén comezou de neno a demostrar as súas habilidades
cantando coplas e rancheiras na tenda do Barreiro, na Casilla.
Alí gañou as primeiras pesetas, que lle daban os agradecidos
traballadores de Fenosa por amenizarlles o almorzo. Con

páx. 24 | pedraquefala

eses cartos Jesús mercaba no quiosco do Peruano as
letras das cancións de moda para ampliar seu repertorio.
Con 14 anos entrou na charanga Teixugos do Cerquido, cos
que amenizou festas e procesións. A carreira máis seria
iniciouna con dezasete anos no grupo Los del Puente, de Tui.
Despois marchou ao servizo militar e ao regresar integrouse
na orquestra Scala 2000, onde cadrou con Manuel Fernández
, outro veciño de Atios do que falaremos a continuación. O

Los Imperiales

Bagaña deixou a música por un tempo, pero Manolo,
coñecedor das súas cualidades, convenceuno para que
entrase nunha formación que acababa de crear, o Grupo
Venus. Con el tocaron en restaurantes e salóns de vodas e
outras festas. “Era o neno bonito do Peña”, di Suso. Máis
tarde integrouse nun grupo chamado Los del Atlántico, co
que estivo facendo verbenas unha temporada. Marchou
despois a Suiza e ao volver probou cun dúo antes de
entrar no Trío Suevia.
Agora leva xa sete anos
retirado como cantante
profesional, pero non
da afección por cantar.
Manuel
Fernández
merece unha mención
particular tanto pola
súa formación musical
(é un gran trompetista)
como
pola
súa
capacidade de axuda
aos demais músicos.
Naceu en Viveiro, por
Jesús Maceira
iso se lle coñece como
Manolo de Lugo, pero leva xa 42 anos vivindo en Atios, no
barrio da Guía. Foi na súa localidade natal onde comezou
a sentir paixón pola música. Alí formou parte da banda
municipal e tamén da orquestra Los Halcones. A comezos
dos anos setenta deixou Viveiro e trasladouse primeiro a
Torneiros, no Porriño, e logo a Atios. Entrou a traballar en
Cartonajes (actual Smurfit), pero non abandonou a música
porque decontado se integrou na Banda de Guláns. Aí estivo
un tempo ata que probou a cambiar de ambiente, así entrou
a formar parte da orquestra Scala 2000. Apenas uns catro
anos despois tivo que deixar a orquestra por motivos de
traballo.
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Daquela decidiu crear cos seus fillos, Fernando e Ramón,
aínda adolescentes, o Grupo Venus, ao que incorporaron
como cantante a Suso Bagaña. Manuel compaxinaba as
actuacións do grupo, principalmente en vodas e outros
banquetes, coa participación na banda de música do
Porriño, na que estivo tocando o trombón durante uns doce
anos. Músico de calidade e solidario, participou durante

seguiron a tradición musical familiar. Unha vez desfeito o
grupo Venus, os dous entraron a formar parte da Asociación
Cultural Lumeirada, do Porriño, dedicada a promoción da
música tradicional galega.
Facemos unha pequena paréntese para falar de Santiago
Bugarín, veciño de Albarín alcumado O Batería pola súa gran
destreza con este instrumento. Cómpre dicir que Santiago
foi un músico que gozou de certo recoñecemento
entre as orquestras de máis sona de Galicia. Súa
carreira musical céntrase case exclusivamente en
Los Magos de España, na que estivo nada menos que
vinte anos, percorrendo Galicia e parte do estranxeiro.
Entre as anécdotas que se contan desta veterana

Grupo Venus

Scala 2000

Los Halcones

vinte anos na música da Rondalla de Atios. Na actualidade
colabora en ocasións coa Banda de Vilanova e, sobre todo,
coa Banda de Redondela, na que toca o bombardino.
Manuel creou escola porque seus fillos Fernando e Ramón

Rondalla de Atios

orquestra, está a de que rexeitaron que o mesmísimo
Ringo Star, mítico batería de The Beatles, tocara con
eles nun local de Hamburgo (Alemaña), alá polo ano 1961.
Daquela Santiago non estaba nos Magos, pero da idea da
importancia da orquestra. O Batería tivo tamén a súa etapa
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de emigrante. Co seu pai Augusto marchou unha temporada
a Venezuela. Alí tocou na orquestra Tamanako e aínda tivo
tempo para gravar unha maqueta co nome Quemazón 5.
“Puro rock”, segundo di.

tocou na banda do Porriño e na Banda de Tui, na que en
ocasións fai as funcións de director.
Despois de formar parte dun bo número de grupos de
diversos estilos, súa traxectoria musical derivou cara o
rock máis duro, o chamado thrash metal. Neste xénero se

E volvemos falar de Manolo de Lugo e de Suso do Bagaña,
porque hai unha terceira persoa que
os vincula dalgún xeito. Falamos de
Juan González, promotor da orquestra
Scala 2000 e que é pai de Juan
González Táboas, veciño do barrio da
Rocha, que aparece tocando a batería
na fotografía do Grupo Venus. Despois
duns inicios como gaiteiro nunha
charanga chamada os Brillantes de
Xinzo, e do seu paso por Venus, Juan
toca agora no Orquesta Paraíso, onde
leva uns 25 anos. Nesta orquestra
coincide con outro músico atiense
con talento, como é Iván Rodríguez
Giráldez Iván formouse nas bandas
de música do Porriño e de Tui, nas
que tocaba o clarinete. Deu o paso
ás formacións verbeneiras aos
quince anos co Grupo Recital. Logo
aventurouse cunha orquestra propia, a
Nova Libertad, onde tocaba outro veciño Banda Municipal do Porriño
de Atios, Sebastián. Tres anos despois
integrouse
na
orquestra
Amadeus, onde
estivo
outros
tres anos antes
de recalar no seu
grupo
actual,
a
Orquestra
Paraíso, na que
alterna o teclado
coa batería. Todo
isto
ademais
das
súas Blast Off
co l a b o ra c i ó n s
Iago Ramilo
coas rondallas
de Atios, Mos e Pontellas.
Houbo un tempo en que unha parte considerable dos
membros da banda municipal do Porriño eran de Atios. Aí
se formaron Diego Pérez Campos (trompeta e guitarra),
Emilio Domínguez Martínez (saxofón e gaita), María Isabel
Casanova (trompeta), Bibiana Pereira (saxofón), Marta
Pereira (clarinete), Mar (clarinete), Dani (trombón), Luis
(saxofón), Ana María Fernández (clarinete), e un longo etc.
Neste punto temos que deternos nun músico con
maiúsculas que temos en Atios. Un novo talento cuxo
traballo é, se cadra, moi pouco coñecido. Falamos de Iago
Ramilo, saxofonista, baterista, guitarrista e teclista, que
está a punto de rematar os estudos superiores de música
no Conservatorio Superior de Vigo e ampliando novos
horizontes na Rock School especializándose en música
moderna (Jazz, Blues, Funk, Rock, Heavy). Comezou con
oito anos e aos dez xa tiña un saxofón nas mans, co que
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enmarca a banda Blast Off, creada en Tui e coa que Iago
leva percorrida media España, participando nos festivais
de máis sona nacional e internacional. Agora está a piques
de sacar ao mercado o seu segundo disco. O vídeo clip
do primeiro tivo como escenario nada menos que a área
recreativa da Veiguiña. Iago organizou dúas edicións do
San Benito´s Rock polas festas de Atios. Actualmente está
inmerso en novos proxectos musicais como guitarrista,
teclista, compositor e arranxista. En fin, un talento musical
nativo e orgulloso das súas raíces atienses.
Outro veciño que leva o nome de Atios polo mundo adiante
é Cristian Rodríguez Pereira. Un percusionista virtuoso
que mesmo pode aparecer algún día no papel couché, xa
que é habitual nas xiras que o Gran Wyoming e a súa banda
Los Insolventes realizan por Galicia. Cristian ten unha sólida
formación musical, primeiro en Ponteareas e despois no
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conservatorio superior de
Vigo. Obtivo o 1º premio no
primeiro concurso comarcal
de novos intérpretes, tocou
tres anos na Xoven Orquestra
Sinfónica de Galicia, é
compoñente na actualidade
do trío de percusión Omar
percussion group e forma
parte da compañía de
espectáculos Pablo Méndez.
Todo isto aparte doutras
aventuras musicais con
diversa compañía, como
o propio Gran Wyoming,
popular
presentador
de
televisión.

aventuras musicais, individuais
ou colectivas, que tiveron corto
recorrido pero o mesmo mérito.
É o caso do grupo Trémula.
Fundado no ano 1995 por un
grupo de amigos que estaban
aprendendo a tocar a guitarra.
A cousa non funcionaba e
deciden darlle un toque rock ás
súas incipientes creacións. Así,
cambiaron guitarras acústicas
polas eléctricas e incorporaron

Cristian Rodríguez

Tanto Iago como Cristian pasaron tamén polos Penediños,
xermolo de boa parte dos talentos musicais de Atios. Aí por
exemplo se formou algún dos compoñentes dunha banda
que baixo ningún concepto podería faltar neste repaso
a música en Atios. Falamos, como non, da charanga Os
Lajaretas, que xurdiu no ano 2007 no Festival de Ortigueira,
da man de José María Porto (Xosele do Pazo) e Iván de
Mos. Uns meses despois confórmase definitivamente como
grupo folclórico coa incorporación de novos compoñentes:
Miguel Lago (tambor), Moisés (gaita), Chincho (gaita), Dani
Solla (claveta), Tania (pandeireta), Iván (bombo) e Xosele
(pandeireta). Estreáronse ante o público no Entroido de Laza
no ano 2008. Dende entón foi un non parar de actuacións
en todas as festas de Atios, na dos Callos do Porriño, San
Blas de Budiño, Arde o Pazo de Mos, a Rocha de Caldelas, o
Festival de Cans e incluso o programa Vaia Troula! da TVG.
Logo dun tempo de pausa, seica Os Lajaretas volven xurdir
con forza...
Nesta listaxe faltan moitos veciños que deberan figurar
aquí e que seguro esquecemos involuntariamente. Citamos
por exemplo a José Ramón Bugarín, Bugui, que durante un
tempo formou parte de distintos orquestras e grupos, entre
eles o Grupo Tango. Ou Daniel Pérez, Danilo, vocalista en
varias formacións.
Non queremos rematar esta reportaxe sen citar aquelas

Os Lajaretas

novos elementos. O grupo formábano: Carlos Campos
(Batería), Miguel Carrera (guitarra solista), Roberto
Lorenzo (baixo e coros), e Toni Pérez (guitarra rítmica e
voz). Comezaron ensaiando no bar Hiroshima e despois
converten un cortello da casa de Jaime, pai de Roberto,
nun auténtico local de gravación, todo forrado con cartóns
de ovos. De aí sae o título da única maqueta que gravaron
“En un local de Huevos”. Chegaron a actuar en Santiago e
distintos locais de Porriño, Tui e Mos. Seu último concerto
foi no Guíame Rock 2001 de Atios. “Unha vida curta pero
produtiva, sen dúbida, para o mellor grupo de rock enxebre
da parroquia!”, lembran con orgullo os seus membros.
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XXV FESTA DO MONTE
8 XUÑO 2014

ELECCIÓNS
Á XUNTA REITORA DA
COMUNIDADE
DE MONTES VECIÑAIS EN
MAN COMÚN DE ATIOS
DOMINGO 1 DE XUÑO 2014
Horario de votación: de 10:00 a
13:00 h
Lugar: Auditorio do Centro Social
e Cultural

A votación farase en urna. É imprescindible a
presentación do DNI ou carné de conducir e a
convocatoria da asemblea.

A Festa do Monte acada
xa un cuarto de século e
tal aniversario merece ser
celebrado de xeito especial.
Pero dáse a circunstancia
de que este ano cadra
xusto unha semana despois
das eleccións, é dicir, o
8 de xuño. Será a nova
xunta reitora quen presida
as celebracións, pero
-tal como se informou
en asemblea- a directiva
saínte adiantou xa algúns
preparativos.
O programa non vai
variar con respecto a
edicións anteriores. Así
que comezará as 9:30
coa ruta de sendeirismo.
Haberá misa de campaña,
actuación musical dos
Penediños, xantar ofrecido
pola xunta de montes,
posto de pulpeiro, inchables
para os cativos, postos de
venda, etc.
Axiña se colocarán nos
lugares de costume os
carteis anunciando a festa.
Un día para disfrute de
todos os comuneiros!

