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Retirada definitiva de Ramón Lois da políticamunicipal de Zas co apoio final a Díaz Rellán

Cinco listas disputaron a alcaldía de Zas buscando un
gobernó estable de maioría absoluta sen conseguilo.

Ñas pasadas eleccións munici-
pais de Zas, celebradas o día 26 de
maio, cinco candidaturas presenta¬
ron a súa opción á alcaldía de Zas na
búsqueda dunha maioría absoluta de
gobernó, sin conseguilo ningunha
délas.

Marisa Suárez Mallón, a candi-
data máis veterana e de máis expe¬
riencia napolítica do Concello, enca¬
bezada a agrupación denominada
Candidatura Independente de Zas.
Xullo Díaz Rellán, candidato ñas

anteriores polo CDS e alcalde en
funcións, presentaba a súa opción
baixo as siglas da Converxencia Na¬
cionalista Galega. Ernesto nieiro
Oreiro, polo Partido Popular, Celes¬
tino Fernández Valiña polo partido
Socialista,e Alberto Romero Posse
nunha agrupación Independente, in-
terviflan na política municipal por
primeira vez.

A pesares de que tan só dúas
opcións aparecían como as máis des¬
tacadas de cara a poder obter unha
maioría de gobernó, os resultados
das urnas definitivos deron un volco

total ás previsións iniciáis facendo
un reparto de concellais que non otor¬
gaban amaioríaa ningún deles, sendo
obligada a coalición entre dous para
forma-lo gobernó local.

Se nunprincipio a retirada de
Ramón Lois, abría grandes ex¬

pectativas para os candidatos
máis veterenos, a irrupción de
Alberto Posse na política muni¬
cipal coa Agrupación
Independente de Zas, dividía dun
xeito importante óelectorado das

parroquias damontaña, onde se fraguaría
a opción maioritaria para fórmalo novo

gobernó.
A opción de Baio, que se decantou na

súa totalidade polo candidato Xullo Díaz
Rellán, nun intento de contraresta-la for-
za que tiñan as parroquias da montaña,
supuxo para a súa formación política sair

coma a segunda lista máis votada con
catro concellais, o que, ó final, traería
como consecuencia alcalza-la alcal¬

día co respaldo de tres agrupacións
máis.

Alberto Romero Posse, con catro
concellais, resultou se-lo gañador
obtendo a maioría dos votos escruta¬

dos en todo o concello, pero incapaci¬
tado totalmente, polos pactos fináis,
para a formación dun gobemo coa

Nova Coorporación
Pola A.E.I.Z.:
1 - Alberto Romero Posse

2 - José Manuel Arcos Freiré.
3 - Andrés Solis Amigo
4 - Perfecto Fuentes Garrido ..

Pola CNG :

5 - Xullo Diaz Rellán .

6 - José Antonio Tato Louzao.
7 - José María Calo Varela
8 - Antonio Martin Cruz Rodrí¬

guez.
Polo P.P. :

9 - Ernesto Rieiro Oreiro.
10 - Juan Camafreita Pastoriza .

11 - José Mira Turnes .

Pola CIZ:
12 - María Luisa Suárez Mallón.
Polo PSOE :

13 - Celestino Fernandez Valiña.

Colaboración dos

pais ñas obras dos
colexios

En vista das difiden¬

cias que os colexios do concello
presentaban(o patio do
colexio"Labarta Pose" de Baio

sen asfaltar,e a pista de mini-
basquet do Colexio Publico de
ZAS totalmente destragada debi¬
do ás grúas que traballaron ñas
obras de reparación do centro no
curso pasado), chegouse ó acor-
do co Concello de que este orga¬
nismo facilitaba o material-ce¬

mento e area- e os pais dos alum¬
nos poñían a man de obra.

No colexio de Baio, foron
moitos os pais que se ofreceron
para traballar ós Sábados, e aínda
que, según noticias,houbo algún
problema por cansancio dos pais
colaboradores,ó final estes solu¬
cionáronse e a obra do patio le-
vouse a cabo.

No Colexio de ZAS foi

bastante diferente. Nunhareunión

convocada pola Dirección do
Colexio,para buscarpais que qui-
xeran traballar ós Sábados na

construcción da pista de mini-
basquet,a maioría dos presentes
manifestuse partidaria de que os
pais pagaran a man de obra xa

que tiñan moitas dificultades .

Electra Xallas faise cargo
do suministro de Zas

Dende hai moitos anos, as defi¬
ciencias do suministro eléctrico
veñen afectando gravemente ós ve-
ciños de ZAS. Este tema foi tratado
hai uns meses con representantes de
FENOSA, e a xente quedou tranqui¬
la ó obte-la promesa de se facer
cargo da luz de Zas a empresa
eléctrica XALLAS a empezar a
cobra-Ios recibos apartir da data de
enganche con esta empresa(según a
Asociación de Veciños "San An¬
drés de ZAS" que levou daquela as

negociacións).
A pesar desta promesa , no de-

rradeiro mes deMarzo, sete veciños
de Zas recibiron un aviso de corte
de suministro eléctrico-debido ó im¬

pago dos recibos- por parte da em¬
presa "ELECTRA DE ZAS".Ós
poucos días ,estas mesmas persoas
recibirton unha carta de Industria
onde se lies instaba a presenta-las
conseguintes alegacións á súa falta
de pago, para que Industria poidera
tomar unha decisión sobre o corte

da electricidade, que polomomento
se denegaba.

En vista destes avisos, os veci¬
ños de Zas afectados, reuníronse
nunha asamblea onde se dicidiu for¬
mar unha comisión que levara a
cabo unha serie de entrevistas con

representante de FENOSA e inicia¬
ra unhas negociacións para tentar de

soluciona-lo problema. Ta-
mén se decidiú facer un escri¬
to para asinar por tódolos
veciños que non pagan os
recibos dende Novembro de

1986 como medida de presión
para rematar con estas defi¬
ciencias eléctricas.

Ós pucos días,a comisión
de afectados e os sete veciños

denunciados, desprazáronse a

Delegación de Industria da
Coruña, onde foron recibidos
polo Director Técnico, señor
Paz, quemanifestou compren¬
de-la actitude dos veciños e

prometeu tentar de buscar
unha solución.

Días máis tarde, a comi¬
sión de afectados e tres mem-

bros da Asociación de Veci¬
ños "San Andrés", reuníronse
con reprsentantes de FENO¬
SA e XALLAS, sen que se
chegara a ningunha solución
nun principio.Despois de va¬
rias reunións entre a comisión
de afectados e de que se des¬
plazara á Comña un autobús
con veciños de Zás, chegouse
ó acordo de paga-lo 50% do
que se debía e desa cantidade
descontaríase a cantidade a

pagar polo contrato do engan¬
che da luz a Xallas.

Inaguración do polideportivo de Baio
Durante os días do 17 ó 21 de Abril, celebráronse

actividades deportivas para ainauguración do polidepor¬
tivo de Baio ubicado no lugar da Cacharoza, pegado ó
Colexio Público "Labarta Pose".Cabe mencionar desta

inauguración as xornadas de "hockey" infantil a nivel de

Durante a celebración destas xorna¬

das de "hockey" o Concello invitou ós
nenos dos Colexios Públicos de Zas e

Baio a sistir a tales encontros acompaña¬
dos polos seus profesores.Tamén é de
destaca-lo partido inugural de baloncesto
do día 17 no que participaron os equipos
Obradoirode Santiago eBasquet-mar da
Coruña.

Dentro destas actividades tamén tivo

lugar un encontró de Baloncesto entre
dous equipos de aficionados de ZAS e

BAIO; partido que arroxou un resultado
de 30 a 27 puntos a favor dos de
ZAS,equipo formado por antiguos alum¬
nos do C.P. de ZAS.

Tódalas actividades destes días esti-
veron coordinadas polo entón Teniente-
alcalde Julio Díaz Rellán,como repre¬
sentante do Concello.

Unha vez feita a inaguración, pretén¬
dese que ó longo do verán se realicen
torneos e campeonatos para sacarlle o
máximo rendenmento ás instalacións de¬

portivas, xunto con variedades de cursi¬
llos para todo tipo de actividades depor¬
tivas.

Os veciños eren que,xa era hora de
quedefinitivamente se rematasen as obras
no polideportivo e se puxera en funciona-
mento dunha vez.

toda España que ocuparon os días 19,20 e 21. e que
representou todo un espectáculo deportivo pola
gran preparación queamosaron os equipos de nenos
no seu nivel de xogo e na súa capacidade técnica de
evolución na pista.

Café-Bar

Galicia-85

Carretera Xral.
Santiago-Finisterre

sl-ln.
Tfno. 718009

Z A S (A Coruña)

© Talleres

DUMBO-EEfST
S.L.

José Antonio
Alvarez Fernández
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Editorial

A boa saúde democrática
As últimas eleccións municipais de Zas, aínda deixando sen clarificar un

gobernó de maioría absoluta que permitise a algún candidato alcanza-la alcaldía
contando só eos seus propios concedáis, foi todo un exemplo de boa saúde
democrática da que goza o noso concello de Zas.

Moi atrás queda xa o recordó do poder omnímodo do que gozaban os
alcaldes da dictadura e as presións que exercía sobre os vecinos, para quenes
levarse mal co alcalde suponía o ostracismo totalpara calquer tipo de solicitude.

Tamén queda moi atrás, os temores e dúbidas que xurdían cada vez que a

alguén se lie proponía participar en listas de candidaturas de oposición á
alcaldía, pois eso suponía un posicionamento persoal que exixía rachar coas
tradicionáis ambigüedades ás que estamos moi acustumados os galegos, imcapa¬
ces de nosdefinir abertamente por unha opción determinada no temor de saír ó
final perxudicados.

Un total de cinco listas que incluían aoitenta candidatos ós trece postos
de concedáis que ten o nosos concello, son toda unha mostra do entusiasmo
participativo que amosan os vecinos de Zas, denotando, a súa vez, unha meritoria
preocupación por resolve-los problemas que atinxen ó concello e que dependen
precisamente para a súa solución, dun alto grao de concienciación política nos
cidadáns, como se estivo a demostrar nesta ocasión en Zas.

Se en tódolos tres anteriores comicios democráticos, para a elección de
alcalde no concello de Zas presentáronse, a vez que máis, tres candidaturas
dispostas a competir pola alcaldía, o feito de presentarse nesta ocasión cinco
alternativas, supon un alto nivel de preocupaciónpolítica nos vecinos e un grado
elevado de asentamento da conciencia democrática no que respecta á participa¬
ción nos gobernós locáis.

Apesares das dificultades intrínsecas que representa para un concello tan
pequeño como o deZas, cunha representantividade política de só trece concellais,
a distribucións de postos na coorporación habendo cinco listas distintas en liza
todas dispostas a entrar no concello e opte-la maioría absoluta; é sempre unha
garantía para os cidadáns, ter bastantes opcións ñas que elixir os seus represen¬
tantes, pois é precisamente nesta competencia onde os partidos políticos deben
esforzarse máis por ofrece-los mellores programas e contar cá mellor xente ñas
súas listas.

A campaña electoral desenvolveuse cun gran civismo, distinguindoperfec¬
tamente as cuestiónspuramentepolíticas (programas electorais, capacitación dos
representantes, viabilidade dos proxectos que se presentaron, crítica do anterior¬
mente realizado, etc) dos aspectos que entran no ámbito da intimidadepersoal.
Igoalmente, tódolos candidatos amosaron, na gran mairía dos casos, un gran

respeto polos seus contrincantes favorecendo que estos comicios se realizaran
cunha gran correción exenta totalmente de apasionamentos e crispacións.

Aínda que esta foi a tónica xeral, é tamén preciso dicir algunhas
excepcións, pois convén sábelas, e sobre todo de quen sairon, para evitar que se
produzan nun futuro. Un exemplo deste mal comportamento democrático foi
propiciado en dous lugares concretos onde un candidato a concellal, nun deles,
mandou a varios rapaces arrinca-los cariéis das outras candidaturas, e no outro
varios simpatizantes, xa de maior idade, adicaronse a face-lo mesmo en Baio.

Aparticipación dos vecinos nosmítinespolíticosfoi tamén exemplar, tanto
no que respeta a número de persoas que acudiron a escoita-las distintas opcións
das candidaturas, como no que respeta a corrección amosada por todos cara
tódolos candidatos.

O aspecto que presentaba maior dificultade nesta ocasión como era a
rivalidadexurdida entreBaio eZaspola ubicación do instituto, salvouse senmaior
contratempo por optar a primeira localidade, por apenas asistir ós mítines nin
entrar en ningún tipo de confrontación dialéctica por este tema na campaña, e
limitándose democráticamente a da-lo seu apoio a candidatura de Xullo Díaz
Rellán dunha forma global.

Esta sabia decisión aínda que non resolve definitivamente o lamentable
episodio do enfrentamento latente entre as dúas localidades, polo menos axudou
a que os ánimosdiscurriránpor cauces civilizados e democráticospermitindo que
a campaña electoral se levase odiante sen afondar máis as rivalidades.

Aínda que sabemos que queda un grande e difícil reto para toda a nova

coorporación municipal para erradicar do gobernó do Concello, tanto os malos
hábitos de xestión introducidosporRamón Lois, caracterizados polopersoalismo
máisprimario e a improvisación máis burda como as secuelas do desgobernó dos
últimos anos con enfrentamentos incluidos, os vecinos de Zas, de tódalas parro¬
quias, esperan do novo gobernó municipal unha disposición responsable para
atende-las súas demandas e resolve-los problemas existentes que levan perfecta¬
mente expostos nos seus respectivos programas electorais e sen que a rivalidade
política necesaria impida chegar a acordos que beneficien a toda a Comunidade

de veciños deZas, nin que ofeito de non termaioría ó actual alcalde Díaz
Rellán lie sirva de excusapara non cumprir tódolos seus compromisos ou
non atende-las súas funcións.

Resume dos oito anos de xestión de
Ramón Lois

Algúns veciños de ZAS recordan como naprimeira ocasión que
Ramón Lois se presentou a alcalde, manifestaba amoita xente a súafalta
de ambiciónpolopoder e que o únicofin que o levaba a se presentar era
o de axudar á xente a se liberar da "oprsesión e asoballamento á que
estaba sometida por varios caciques".

Houbo moitas persoas que prestaron o seu apoio, traballo e

esforzó para que estas ideas foran adiante.
Ñas súas listas levou ás persoas máis apreciadas e consideradas

de cada lugar, e o seu programa abarcaba tódolos aspectos queprecisaba
o noso concello(obras, educación, sanidade, beneficencia, etc.).

A súa xestión nos primeiros anos -nos que Ramón Lois admitía a
colaboración e consello dalgunha persoa que lie axodou e o elevou á
alcaldía- foi boa, con obras como a reparación e restauración da casa

consistorial, construcción do auditorio municipal,atención dos colexios,
cración de unitarias no colexio e construcción e arranxo de pistas.

Máis pronto empezou Ramón Lois a se sentir autosuficiente, a
esquence-las súas promesas electorais e aconsellar a algún concellal do
seu grupo que se esquencera do "papeliño" (programa electoral).

Cando decidiupresentarseporsegunda vez,prescindiu de tódolos
seus concedáis sen previo aviso e pactou con moitos daqueles que
anteriormente tildara de caciques.

Axiña se empezaron a oir queixas pola súa mala xestión:as
estradas volveron a estar cheas de furados,moitas aldeas seguiron sen
alumbrado (do que se preocupou uns días antes de se presentar por
segunda vez,colocando farolas na porta dalgúns veciños,ou colocanco
postes da luz que nunca alumearon nalgúns lugares),a súa falta de
entendemento coas distintas direccións do Colexio Público de Zas.fixo
que deixara a este nun total abandono, non cumplindo nin co mamtene-
mento do centro que por lei lie correspondería; o problema das masas
comúns comúns enfrentou ó alcalde eos veciños dalgunhasparroquias,
como Sobreira, que estivomáis dun ano coa ponte derruidapola negativa
dos veciños a vende-las masas; nestes oito anos non se levou acabo a

confección dunhas normas urbanísticas que permitan un crecemento e

expansión deZas eBaio, e así, consentiuse a construcción de edificios que
superan conmoito as alturaspermitidas o que convertiu algunhas rúas en
tunéis e impediu a apertura doutras rúas novas; dos presupostos do
concello-bastante máis reducidos cós doutros concello semellantes-case

sempre houboófinal de ano un superávit incomprensible, dadas asmoitas
necesidades existentes e sen cubrir.

Tamén empezan axiña as queixas polo mal reparto deste presu-
posto,poismentras unha zona levaba amaiorparte, as outras cáseque non
recibían nada; en sanidade, a promesa dun centro médico en Zas con
tódolos servicios quedou na realidade reducida a un cambio de local do
consultorioxa existente, presentando ademáis o novo graves deficiencias
no seu estado (inundación, falta de calefacciónfalta de teléfono,etc) e

funcionamento(poucos médicosfalta de material sanitario, etc.);neste
derradeiro ano o maior problema de Ramón Lois foi o de (buscando o
apoio desta localidade)solicitar á Conselleria un instituto de ensinanza
mediaparaBaio, o queprovocougrandesprotestas das outrasparroquias
que consideraban que a ubicación deste centro debería ser en Zas.

A disputa pola ubicación do instituto levou ós veciños de Zas e
Baio a graves enfrentamentos que aínda perduran no ambiente e ámbalas
dúas localidades ;na súa andadura política perante estes oitos anos,

variasforon as siglaspolíticas apoiadas ou asumidaspolo alcalde .Pasou
da U.C.D. a Independiente;tendo asumidas dende o 1987 as siglas da
Coalición Progresista Galega , apoiou ñas autonómicas de Decembro do
1989 á Coalición Galega, e estivo, según fontes fidedignas para estas
elección do 26 de Maio, en tratos co P.S.O.E. e Centristas de Galicia.

Polo visto non se decidiu a presentar candidatura Ramón Lois
nestas eleccións, según uns por problemas de saúde e, según outros (a
maioría), porque da súa xestión como alcalde só lie cabía esperar un
derrota ñas urnas, e é mellor irse a que te voten derrotado.
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Piscina de Zas
Na Voz de Galicia do día

vinte de Abril, saíu o aviso de
que o Concello de ZAS sacaba a
concurso o mantenemento e coi-
dado da piscina municipal desta
localidade.A xente está descon¬

tenta polo xeito como se cons-
truiu xa que cobre ós rapaces en
tódolos seus puntos e esvárase
ñas súas beiras, polo que xa va¬
rios nenos resultaron con feridas

ó caer.

Tamén a xente semostra des¬
contenta polas poucas facilida¬
des que se dan a veciños doutras
parroquias para disfrutar deste
servicio.

Obras no campo
de fútbol de Zas

Durante esta temporada
o"Sporting ZAS" tivo que xogar
tódolos partidos en campos de
fora, debido ás obras de drenaxe
do campo e sementación de ees-

pede que se levou a cabo no mes
de Agosto.Polo visto hai que
agardar a que a herba creza para
poder volver a utiliza-lo campo.

As obras ascenderon a máis
de sete millóns de pesetas e fo-
ron realizadas pola empresa de
Ponciano Nieto

Para a próxima temporada o
clube SPORTING ZAS, espera
poder utiliza-las novas instala-
cións do campode fútbol muni¬
cipal de Zas, xa que o desplazar¬
se sempre aBaio, perxudica tan¬
to ós xogadores coma ós aficio¬
nados

Petición de subven-
cións da Agrupa¬
ción deportiva C.P.
de Zas

Co regreso ás competiciós
interescolares do Colexio Públi¬

co de Zas no presente curso, de-
cidiuse a creación, por parte da
Dirección doCentro dunha agru¬

pación deportiva que levaría o
nome de "Agrupación Deportiva
C.P. de Zas" co fin de xestionar e
coordinar de mellor forma tóda¬

las actividades deportivas esco¬
lares e extraescolares,e coa fina-
lidade de acadar fondos para a
mellora das instalacións deporti¬
vas do centro e a renovación de

material deportivo.
Dende o inicio da súa activi-

dade aAgrupaciónDeportiva ten
solicitado subvencións á Secre¬

taría do Deporte da Xunta de
Galicia pormáis de 800 mil pts.
para adquisición de material e
pagar monitores.Polo mesmo
motivo e para arranxo das instal-
cións e pistas tense solicitadas
subvencións a Diputación da
Coruña por valor superior a 3
millóns de pesetas.

As actividades da Agrupa¬
ción Deportiva non se van a cir¬
cunscribir únicamente ó ámbito

escolar senón que pretende ó
longo do tempo poder desenrolar
actividades que abranguen todo
o ano e podan enche-lo tempo
libre dos nenos con actividades

programadas para as vacacións
de verán e invernó de acordo co

Concello e con tódolos organis¬
mos oficiáis,co fin de poder dar
ós nenos do noso Axuntamento
maiores posibilidades para o

tempo de ocio.
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XULIO DÍAZ RELLÁN, nomeado novo alcalde de
Zas co apoio de catro das cinco agrupacións políticas

D. XulioDíaz Relian é un indus¬
trial de Baio que ten un aval político
acadado nos derradeiros catro anos

nos que estivo na lista do
C.D.S.,estando nun principio na

oposición e colaborando no último
ano coa alcaldía.

Contra pronóstico dos máis es-

cépticos, hoxe Xulio Díaz Rellán é o
novo alcalde de Zas, que salvo im-
predicibles vatares da política, go¬
bernará o noso Concello durante os

próximos catro anos.
Co apoio de última hora do con-

cellal do partido socialista e do da
candidatura independente de Zas,
Xulio Díaz Rellán, atópase suficien¬
temente respaldado porcatro das cin¬
co agrupacións políticas que concu-
rriron aestas últimas eleccións locáis.

P. Vostedetenxaunhaexperien-
cia política dende o ano 1987 en que
se presentou polo C.D.S . De estar
nun principio na oposición durante
tres anos pasou a formar parte do
gobernó municipal con Ramón Lois
no último ,¿Qué valoración liemere¬
cen eses catro anos ?¿Qué feitos des¬
tacaría nesa xestión ?

R . A nivel de política munici¬
pal direi que a valoración é moi
positiva para min, posto que ad-
quirin moita experiencia e coiabo-
rei para o funcionamento do Con¬
cello dende a oposición e dende o

gobernó, e asi o demostraron os
votos que levei.

Destacaría damiña xestión que
con ela puido seguir funcionando o
Concello xa que se non entrara no
gobernó haberla unha moción de
censura que levaría a que o Conce¬
llo quedara completamente para¬
do.

P. Ñas derradeiras eleccións nun

principio non estaba claro o Partido
polo que vostede se presentaría ,¿Cal
foi a razón que o levou a se presentar
pola C.N.G. ?

R. E sinxelo, eu era do C.D.S.
, todos o saben , e pensó que a
C.N.G. é en Galicia o partido que
sustitue ó C.D.S. e que ten máis
futuro ca este a nivel galego e con
máis salda en poucos anos.

P. En vista dos resultados acada-
dos pola süa candidatura - 891 votos
e catro concellais - ,¿Qué pensa des-
tes resultados ? .

R. Teño que dicir que contaba
con algún voto máis, sobre todo na
zona alta do noso Concello, onde a
miña colaboración cara a eles foi

grande. Destacaría a mesa de Baio
e Lamas que foron positivas ómeu
favor.

P . Sabemos que actualmente
existe un distanciamento entre as lo¬
calidades de Zas eBaio, ¿Influiu isto
nos seus resultados?

R. Pensó que no meu caso non,
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eu non creo en localismos e trata¬

ra por tódolos medios que iso des-
apareza no noso Concello.

P. ¿Cómo explica entón quemáis
da mitade dos seus votos sexan de

Baio e so 27 de Zas ?

R. Iso débese a que a candida¬
tura independente de Alberto puxo
na süa lista so a xente desa zona ,

pero aínda asi pensó que hai xente
en Zas que me aceptarían como
alcalde.

P. ¿Qué opinión lie merecen eses
27 votos de Zas ?

R. Consideramos que a Can¬
didatura de Alberto fixo un tra-

ballo moi bo na campaña e teñen
familias longas coas que está Zás

P. A razón deste alonxamento
entre Zas e Baio foi o tema do

Instituto, tendo en conta que voste¬
de formou parte do gobernó ante¬
rior ,¿Cómoesta actualmente o tema
da ubicación?

R . En principio pensó que o
distanciamento non é de agora
polo tema do Instituto, ven de

antes; hai oito anos o presidente do
Sporting Zas, daquela Pedro Nieto,
e eu, daquela presidente do Club
Baio, intentamos xunta-los dous
equipos e non se puxo de acordo a
xente.

En canto a ubicación do Institu¬
to polo que eu sei, xa está en Baio.
Cabe a posibilidade de crear un F.
P. en Zas e mirariase o sitio idóneo

P . Como xestor da anterior Cor¬

poración ,¿Cales ere que son as prio¬
ridades hoxe en día do Concello ?

R. En canto a infraestructuras
está a traída das augas, o alcantari¬
llado , as aceras ,os parques
públicos,o regulamento de urbanis¬
mo ,ensanchamento de estradas e

pistas que está moi mal e un longo
etc . En canto a sanidade hai que
dicir que estamos moi abandona¬
dos e está en estudio o conseguir un
consultorio para Muiño, Brando-
mil e Baio e dotar completamente o
Centro de Saüde de Zás, que agora
so é un consultorio estando sen ser¬

vicios e sen nada. En educación
colaborarei eos centros de enseñen-
za para traer servicios e niel lora-la
calidade sen me meter na acción
dos mestres os cales respesto com¬

pletamente .

P. ADiputación, tralos resultado,
vai a seguir gobernada polo PSOE
,¿Pode ser isto un problerma para o
Concello ?

R. Pensó que non teremos pro¬
blemas; teñomoi boas relacións coa
Diputación dende o gobernó muni¬
cipal no último ano. A Diputación
manten aZasmandando todo aque-
lo, e aínda máis, do que se lie pide.

Continúan as graves deficiencias do
Colexio de Zas

De novo vémonos na obriga, a
pesar das anteriores denuncias
(véxase ó Voceiro Ne8 do mes de
Decembro)de volver a insistir na

continua desatención que ven su-
frindo o Colexio Público de ZAS

por parte da Alcaldía.
Se ven é certo que os dous

operarios que ten o Concello esti-
veron polo centro para certas obras
de mantenimento,como foron o

cambio dalgunhas lámpadas da in¬
stalación elétrica e das cerraduras

dalgunhas portas,os males maiores
que segue sufrindo o Colexio de
Zas continúan a pesar de tódolos
escritos enviados ó Cocello e que
aínda seguen sen resposta.Xa é de
recordó o estado calamitoso no que
se atopa algunha estancia do
centro,coas persianas desencaja¬

das ou sen roldana,coas paredes
cargadas de humidade e a pintura
estalada.Tamén o novo sistema

eléctrico, instalado cando se fixera
aúltimafasede reapración do cole¬
xio, hai dos anos, falla continua¬
mente quedando sin luz parcial ou
totalmente gran parte das aulas do
centro.A parte destesmales hai que
suma-lo mal estado en que se atopa
o ximnasio,que precisa dunha re¬

paración no teito,no seu sistema
eléctrico e no chan.Quédannos
tamén por menciona-las
reparacións que precisa as pistas
exteriores para as prácticas depor¬
tivas en xogos de equipo
(Futbito,baloncesto e voleibol)que
presentan un asfaltado deficiente o
que o fai moi esvaradizo.

Se ben é certo que todas estas
obras quizáis non competan direc¬
tamente ó Conecllo, si e certo que
dende a Alcaldía e facendo uso da

súa capacidade de presión ou nego¬
ciación eos organismos
superiores(Diputación ouConselle-
rías )poderíase ter solucionado tó¬
dolos problemas que así aínda se

seguen padecendo.
A parte de todo isto,tampouco

houbo colaboración por parte do
Concello na actividade escolar,e as

peticións que se lie fixeron por par¬
te da Dirección do Centro escolar

para estanterías ñas aulas e subven¬
ción dunha biblioteca

escolar,quedaron no baúl dos
recordos,sen ter aínda resposta a
pesar da insistencia.
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P. En vista das candidaturas pre¬
sentadas e os seus programas ,¿Con
cal se sintiria máis identificado para
gobernar ?

R . Máis identificado sentiria-
me coa xente de boa voluntad, en¬
trega ,honradez e esforzó e con todo
aquel que queira traballar comigo,
sen ter en conta ideoloxias políticas.

P. ¿Cedería a alcaldía a outra can¬
didatura ?

R. Non, porque pensó que teño
experiencia, e os outros que poden
optar á alcaldía carecen déla.

P . ¿Qué opinión política lie me¬
recen os outros candidatos ?

R . De Tino ,o candidato do
PSOE , direi que é un gran chaval
,con falta de experiencia política, e
que era pouco coñecido en todo o
Concello ,se segue na política pode
acadar moi bos resultados .

De Marisa e do seu resultado
electoral , pensó que lie votaron
menos dos que lie deberían votar ,

xa que Marisa conta con moita ex¬
periencia de moitos anos e por
mantermoi boas relacións por se-la
presidenta da Cámara Agraria .

De Ernesto pensó que se equivo-
cou na lista que levou; pero el é
apto, educado e capacitado para
todo.

De Alberto teñomoi boa impre¬
sión e non teria ningún problema en
tratar con el, pero pensó que debe¬
ría haber falado comigo por se-Io
candidato da lista máis votada .

P . ¿Quere engadir algo máis ?
R . Agradecer os que confiaon

en min dándome o seu voto e brin¬

darme para todo o que sexa ; ben
sendo alcalde ou simplemente con-
cellal, atendendo á xente en calque-
ra momento que sexa
necesario,tanto para asuntos
persoais como da parroquia.

Participación do
equipo infantil de
baloncesto no

trofeo de verán de
Camariñas

Co regreso ós deportes esco¬
lares do Colexio Público de Zas neste

presente curso 1990-91 tamén volve a

participación do equipo escolar in¬
fantil femenino do colexio ó torneo
de Camariñas que se vai celebrar nos
comenzos do verán.

Este é un dos torneos que ten
mais fama e raigame de tódolos que
se celebran polo verán nestacomarca,
e aínda que había catro anos que o
equipo de baloncesto do colexio non
participaba,a pesar de haber sido in¬
vitado noutras ocasións anteriores,este
ano por fin volverase a contar coa

presencia das represntantes do noso
colexio.

Sorte e adiante dende aquí.

FUNERARIA
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SERVICIO
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CELESTINO FERNANDEZ VALIÑA; candidato do
Partido Socialista, e concellal único deste partido

O candidato do PSOE é unha
das caras máis novas que atopamos
nestas ultimas eleccións

municipais.A süa profesión é a de
mestre no Colexio Público de

Vimianzo, e a süaresidencia está no
lugar de Fornelos, en Baio.

PREGUNTA.: A süa incorpo¬
ración no PSOE e a süa participa¬
ción en política é relativamente
recente ¿ Cal foi o motivo desta
entrada no ruedo político?.

RESPOSTA: As miñas ideas

sempre foron de tendencia socia¬
lista e en concreto cara o PSOE,
pero polo traballo e pola miña
profesión non puiden estar moi
metido en política. Unha vez
estabrecido,traballando e casado
, relacioneime con Alfonso Villar
( que era e é do PSOE) na AAVV
de Baio da que fun vicepresidente
e Alfonso secretario., e dese xeito
entrei no Partido. De ahí ven que
ó estar dentro doPSOE de Zas e ó

estar este buscando un candidato
a alcalde ,o partido propüxomo e
eu aceptei gustosamente.

P . Sabemos que o PSOE sem¬

pre gaña as eleccións xerais baixan-
do considerablemente ñas munici-

pais , ¿ Cal ere que é a razón desta
contradición?

R . Eu coido que é a falla de
estructura do Partido no Conce¬
llo de Zas ; se estivera o Partido
funcionando cunha organización
ben feita non pasaría isto. Caña¬
se ñas xerais porque se vota a

Felipe González xa que eren nel;
e ñas municipais a xente vota a
outra persoa emoitas veces o can¬
didato que levamos,coma eu

mesmo,non é moi coñecido .P . En
vista dos resultados acadados ñas

eleccións municipais ,¿Qué valora¬
ción fai das eleccións? ¿Esta satis-
feito con eses resultados?

R. Sobre as eleccións,en canto
á campaña, direi que foi feita sen

problemas,sen nosmeter entre nos
a nivel persoal , salvo algunha
excepción que houbo entre outros
dous candidatos, que non me afec-
tou a min . Foi unha campaña con
moito civismo e educación , adi-
cándonos a explicar programas .

Foi para min a primeira vez e
sintome nese sentido satisfeito.

En canto a resultados , direi
que sinceramente agardabámolos
mellores e esperamos supéralos
nun futuro.

P. De todos é sabido o distancia-

mentó existente nestes momentos

entre as localidades de Zas e Baio

,¿Pensa que podían varia-los resulta¬
dos de nonexistirdito distanciamento
?

R . Dende logo , serian total¬
mente distintos, sendo moito me¬
llores para nos . A xente de Baio e
de Zas concentraron os votos, que
foron levados por Xullo eAlberto.

P . ¿Qué solucións ve para sol¬
ventar este distanciamento ?

R . Ben , coma solución pensó

que ten que haber unha coordina¬
ción total entre os concellais de

tódalas candidaturas sen que im¬
porte a localidade de onde veñan,
e isto dende o alcalde ó ultimo dos
concellais primando aunión entre
os dous pobos antes que o interés
polo poder.

P. Nestas eleccións obtivo perto

dos 400 votos, conquerindo un con¬
cellal , que é vostede , ¿Cómo se
sinte sabendo que pode se-la chave
que permita gobernar a unha das
candidaturas máis votadas ?

R . Eu pensó que non son a
chave, non hai seis e seis concellais
por grupo, e se fose a chave segui¬
ría as diretrices do Partido,tanto a
nivel local coma comarcal.

P . ¿ Considera que a lista máis
votada debe se-la que goberné ?

R. Según casos.Aquí considero
que si, xa que ó se-la candidatura
máis votada unha independiente
sempre se pode chegar a consen¬
suarlo gobernó , mentras que se
fose de dereitas a máis votada non
se poderla. Pero isto non supon un
cheque en branco para gobernar .

P. ¿ Cal ere que é a razón de que

houbese tantas candidaturas ?
R . Dende o punto de vista do

PSOE , debo dicir que o Partido
presenta candidaturas en tódolos
concellos que pode, e o mesmo fai
o P.P. ,son as outras candidaturas
as que se teñen que definir á hora
de se presentar.

P. Despois dunha campaña na
percorreu tódalas parroquias do noso
Concello e viu os seus problemas ,

¿Cales ere que son as prioridades que
debe acomete-la nova Corporación ?

R . Debo dicir que hai zonas
rurais e aldeas pequeñas ás que He
falta aínda unha luz adecuada ,

como é o caso de Sobreira, O Alio
etc ,a outras fáltalle-lo saneamento
do alcantarillado , traída de augas
municipal, como é o caso de Zas e
Baio . Tamén haberla que poten¬
ciado Centro Médico de Zas e que
fosemelloratendido; e por suposto
tamén se debe atende-la educación

. P . ¿ Participaría nun gobernó de
coalicción que aceptase esas priori¬
dades ?

R . Indudablemente non seria
a única codición para un gobernó
de coalicción . Teria que haber
outros plantexamentos ideolóxicos
comüns, peroapoiaria a ese gober¬
nó ,se o fixera.

P. No momento actual a Diputa¬
ción está ñas mans do PSOE ,¿ Axu-
daría iso no momento de contar con

vostede nun gobernó municipal?
R. Si ,por suposto , se coopero

co gobernó municipal teria o apoio
da Diputación a tódolos niveis .

P . A decisión de participar nun
gobernó municipal ,¿Será levada ó
PSOE ou será persoal de vostede?

R.. Por suposto que seria unha
decisión de Partido , tanto a nivel
local como comarcal.

P . ¿Qué opinión lie merecen as
outras candidaturas e os seus "pro¬
gramas?

R.. A nivel político debo dicir
que políticos profesionais non era¬
mos ningún e case todos deciamo-
lo mesmo nos nosos programas
aínda que algún poñia praias
fluviais dende Pico de Meda a Pon¬

te do Porto
P. ¿Con alguha candidatura en

particular se sinte máis identificado
politicamente ?

R . Non, realmente non a nivel
ideoloxico. Non nos coñeciamos e

polo tanto aínda non podo falar
diso, dentro de catro anos xa se
verá. Agora en cuestión de pactos
, debo dicir que hai unha candida¬
tura independiente que leva xente
afín óPSOE, o queme leva a pensar
que se poida chegar a certos acor-
dos.

P . ¿Cal ere que é a razón de que
candidatos coma Xullo Díaz ou

Marisa ,que tiñan moitos anos de
experiencia política non acadaran
mellores resultados ?

R . Sinceramente , na miña
opinión ,eu creo que Xullo sacou
moi bos reultados , mellores dos
esperados por nos para el. Respec¬
to a Marisa hai que dicir que a

política queima moito e o que leva
moitos anos nela ás veces queda
chamuscado.

P . ¿Quere engadir algo sobre as
eleccións ?

R . Nada máis, simplemente
agradecer á xente que me votou e
dicir que loitaremos pola mellora
do Concello en xeral ,facendoo tan¬
to dende a oposición como se entra¬
ra nun gobernó.

ERNESTO RIEIRO OREIRO; cabeza
de lista do Partido Popular

D. Ernesto Rieiro Oreiro é en-

xeñeiro agrónomo, natural de Fo¬
líente, aínda que reside na Coruña e
tamén un personaxe novo naactivi-
dade política. Encabezando a lista
do Partido Popular obtivo tres con¬
cellais, dos que dous apoiaron a
elección de Xullo como alcalde.

P . Tendo o seu traballo e resi¬
dencia fóra do noso Concello, ¿Que
o levou a presenta-la süa candidatu¬
ra ?

R . Que eu me presentara
pensei que seria beneficioso para
o noso Concello polosmeus coñe-
cementos, relacións quemanteño
etc. Despois dos resultados sigo
pensando o mesmo e vou traba-
llar polo Concello.

P . En vista dos resultados aca¬

dados - 785 votos e tres concellais
- ¿Qué valoración liemerecen estes
resultados ?

R. Eu valoraos asi: Zas votou
á candidatura de Zas e Baio á de

Baio . A nosa candidatura era de

integración e non se creu nela .

P. ¿Sintese satisfeito eos resul¬
tados?

R . Si, é o pobo o que decide e
admito e acepto os resultados.

P. O distanciamento Zas Baio,
¿Afectou a eses resultados ?

R. Totalmente.

P. ¿Qué pensa que se pode facer
para solventar este distanciamen¬
to?

R. Hai que demostrar que iso

ten que pasar á historia e traba-
llar para unilos , e non so con
palabras. As candidaturas de¬
ben ser de todos e o gobernó
debe ser tamén de todos. Dé-
bense considerar as priorida¬
des básicas de cada parroquia
sen marxinacións.

P . Despois dunha campaña
na que percorreu tódalas parro¬
quias, ¿Cales ere que son as prio¬

ridades quedebería acomete-lanovaCor¬
poración ?

R - Son os problemas de infraes¬
tructura: teléfono, auga, pistas etc;
básicamente o que nós levamos na
nosa campaña.

P . ¿Apoiaria co seu voto as deci-
sións do novo gobernó que se ateñan a
esas prioridades ?

R . Eu vou apoia-las opcións pre¬
cisas para o Concello, as máis necesa¬

rias, veñan da oposición ou do
equipo do Gobernó.

P. Na sesión de envestidura
saiu elexido alcalde Xullo Díaz eos
votos de dous dos seus concellais,
que non votaron por vostede, ¿A
qué se debe esa decisión ?

R. Foi un acordo previo .Eu
lame abster e abstivenme. E un

tema particular.
P. ¿Non van funciuonar coordi¬

nados os tres concellais do P.P ?
R . Eu pensó que van a estar

coordinados comigo e que van a
traballar polo Concello.

P. ¿Qué valoración política fai
de Xullo Díaz como novo alcalde ?

R. Cando o pobo vota e o elixe
é porque debe valer. Era a segun¬
da candidatura máis votada e ten
concellais que están con el, que o
apoiaron e o consideran o mellor
. P . ¿Colaborará con este gobernó
municipal?

R - Eu vou colaborar e traba-
llar polo Concello.

P . A xestión que vai levar
Xullo Díaz dependerá moito dos
seus votos edosdalgün queoutro
concellal doutras candidaturas, ¿Ve
posible que sexaestable este gober¬
nó ?

R . Pode selo e debe selo,
dependerá de como se fagan as
cousa. Eu espero que sexa esta¬
ble.

P . ¿Quere engadir algo máis
sobre as eleccións?

R . Consideramos que a deci¬
sión do pobo é a que conta, é sabio
e sabe o que fai.



ALBERTO ROMERO POSSE; con catro
concellais, foi o candidato máis votado
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D. Alberto Romero Posse é un

avogado, nacido e afincado en Zas
,novo de 29 anos , que a pesar de se-
la primeira vez que entra na loita
política foi a süa a candidatura que
contou con maior apoio electoral
,aínda que non acadou a alcaldía .

P . Para vostede foi a primeira
vez que participaba nunha campaña
política ,¿Qué foi o que o levou a
entrar nunha candidatura ?

R . Foi o desexo dunha gran

parte dos veciños de Zas que me

pediron que puxera ó frente deste
grupo político.

P. En vista dos resultados acada-
dos - perto de 1.100 votos e catro
concellais, e o se-la candidaturamáis
votada - ,¿Qué valoración lie mere¬

cen estes resultados ? ¿Sintese satis-
feito ?

R.Si, sintome moi satisfeito do
acadado nestas eleccións e moi

orgulloso da resposta que me deu o
pobo de Zas. Puido haberse conse¬
guido máis votos se non houbera
tantas candidaturas.

P. Durante a campaña tivo opor-
tunidade de entrar directamente a

coñece-los problemas das parroquias
do Concello,¿Cales pensa que son as
prioridades que debe acomete-lanova
Corporación ?

R . A primeira prioridade é a
educación que é fundamental, hai
que potenciar ómáximo a calidade
do Ensino e contar eos medios de

quepoida dispoñe-lo Concellopara
darlle os Colexios . Outras serían

as obras públicas, como accesos a
montes, pistas etc aparte da traí¬
da da auga , electricidade etc .

P . ¿Apoiaria co seu voto as
decisións daCorporaciónque se ate-
ñan a esas prioridades aínda estando
na oposición ?

R . Si , por suposto que si
,sempre e cando sexan xustas e
non discriminatorias.

P . De todos é sabido que hoxe
en día hai un distanciamento entre

Baio e Zas, ¿Poideron varia-los seus
resultados de non o haber ?

R. Ignoro que tipo de resulta¬
dos poderla acadar, son cébalas,
pero pensó que non sería igual.

P . ¿Qué solucións ve para sol¬
ventar este distanciamento ?

R. Amütua comprensión en¬
tre ambas posturas cun reparto
equitativo dos presupostos muni-
cipais , comprendendo e recoñe-
cendo que o municipio de Zas é
extenso e ten máis de düas parro¬

quias.
P . Despois das eleccións e

durante estes últimos quince días
estiveron en negociacións entre tó-
dalas candidaturas ,¿Quéproblemas
atopou á hora de buscar apoios á süa
candidatura ?

R . En primeiro lugar a falla
de honestidadedalgún partido po¬
lítico , e en segundo lugar a falla
de fidelidade dalgunha candida¬
tura os votos das súas parroquias
. P . ¿Cómo é que sendo o máis
votado non atopou os apoios sufi¬

cientes ? ¿Non houbo ningunha can¬
didatura disposta a participar nun
gobernó con vostede ?

R. Si, houbo xente disposta a
gobernar comigo , pero 24 horas
antes da Sesión de Envestidura
dous partidos políticos, con falla
total de ética política , romperon
os acordos acadados para o gober¬
nó do concello coa miña candida¬
tura .

P . A partir de agora convirtese
no único grupo da oposición , ¿Cal
vai a ser, a nivel xeral, a estratexia
do seu grupo ?

R . Será unha oposición res¬

ponsable , critica e sincera . A
estratexia é indefinida xa que non
sabemo-los problemas nen as di-
retrices do novo gobernó.

P . ¿Estaría disposto a aceptar
algún cargo de responsabilidade no
novo gobemo ?

R . Eu entendo que estou na

oposición , e trato de que a miña
conducta sexa recta e honrada ,

polo tanto ,se o estar na oposición
é contrario ó actual gobernó mu¬
nicipal , creo que non me debo
prestar ó xogo de estar nun cargo
do gobernó o que para min seria
inmoral.

P . O novo gobemo está apoia-
do por catro grupos Jndependentes
de Marisa ,PSOE ,P.P. e a C.N.G.
,¿Pensa que esta coalición lie vai a
dar estabilidade ó Concello ?

R . Esta coalición, ó meu xui-
cio , nace viciada e é producto
nalgón caso de intereses económi¬
cos de parroquias ou de revanchas
por fracasos electorais contra o

propio pobo de Zas. Polo tanto a
estabilidade está hipotecada na
medida en que se cumplan eses

condicionantes polo actual gober¬
nó .

P . Xulio Diazé o novo alcalde

¿Qué valoración lie merece a nivel
político?

R . A nivel político demostrou
que tiña arranque popular ó aca¬
darmáis de 800 votos, pero amiña
valoraciónquedaáespera dosnovos
acontecementos.

P . ¿Qué opinión política lie me¬
recen os outros candidatos ?

R. De Marisa pensó que é unha
persoa que non soubo encaixa-la
sua flagrante derrota electoral, o
que a levou a actuar en contra da
süa propia zona ,a que a votou .

De Ernesto pensó que a süa
campaña foi amáis dura ;non teño
nada persoal én contra del ,pero si
moito en contra do seu Partido ,

que espero, polo ben do Concello,
que cada vez teña menos protago¬
nismo electoral.

De Tino ,o do PSOE, pensó que
quizáis é o candidato que demos¬
troumáis preparación, non so cul¬
tural senón tamén no trato e na süa
formade ser que sempre foi correc¬
ta ,aínda que certas presións popu¬
lares He fixeron flaquear no último
instante.

P . ¿Quere engadir algo máis ?
R.. Simplemente dicir que fo-

ron unhas elecciónsmoi duras para
min,xa que tiven que deixar de lado
a miña vida privada e volcarme no
ruedo político polos problemas do
pobo .Sintome orgulloso de tódolos
meus votantes óapoia-lamiña pios-
tura política ;e traía sesión de en¬
vestidura teño quedicir comaMén¬
dez Nüñez " Máis vale honra sen

barcos ca barcos sen honra " .

Candidata pola Candidatura In-
dependente de Zas

Dna María Luisa Suárez
Mal Ion,é unha das persoas conmáis
experiencia política no noso Conce¬
llo , acadada ó longo da süa vida .

Actualmente ademáis de ser conce-

llala é Presidenta da Cámara Agra¬
ria e Portavoz da AAVV "San An¬
drés " de Zas .

P. Sabemos que vostede xa par-
ticipou hai oito anos e incluso ante¬
riormente na política municipal .

Ultimamente levaba catro anos fóra

déla, ¿Cal foi a causa de que estive-
ra inactiva durante estes catro anos?

R. Eu estaba cansa da política
e decidin descansar despois dun
periodo tan frustrante e asi poder
reflexionar.

P . ¿Qué a empuxou a volver a

participar na política?
R . En vistas do deterioro do

noso Concello e tendo a inquedan-
za que sempre tiven ,pareceume
que podía facer algo por el.

P. Nestas eleccións a Candida¬
tura Independente de Zas, que vos¬
tede encabeza, acadou perto de 5oo
votos e un concellal, ¿Qué valora¬

MARIA LUISA SUAREZ MALLON,
única representante da Candidatura
Independente de Zas

ción fai destes resultados ?
R . Non podo negar que ha-

MARIA LUISA SUA¬
REZ MALLON, é natural de
Zas con residencia no lugar
de Folíente. Na actualidade é
a presidenta da CámaraAgra¬
ria de Zás. Nestas eleccións
encabezou a lista da Candi¬
datura Independente de Zas
pola que saíu elexida conce¬
llal

bendo moitas candidaturas o pobo
pensou que as outras eran máis

importantes ca miña ,aínda que
no meu interior me sentin un

pouco doida . Coma demócrata
que son, aceptei deportivamente
a decisión do pobo .

P. Como é sabido hai un distan¬

ciamento no Concello entre as loca¬

lidades de Zas e Baio , ¿ pensa que
este distanciamento influiu nos seus

resultados ?
R. Puido influir, pero no meu

caso coido que xa non contaba eos
votos dalgunhas das parroquias,
pero doeumeque non me votaran
noutras.

P . ¿Pode ser esa a causa da
concentración de votos de Xullo
Díaz e Alberto ?

R. Sen comentarios. Zas op-
tou por Alberto como se fose o
mellor candidato, como se fose a

táboa de salvación; pero aínda asi
non lie votaron o suficiente.

P . ¿Qué solucións ve para sol¬
ventado distanciamento?

R . Unha das solucións era es-

quence-lo pasado eempezarde novo
a camiñar xuntos coa nosa candi¬
datura por exemplo; non puido ser
porque o pobo optou por outras.

P. Despois desta campaña na que
percorreu tódalas parroquias e coñe-
ce os problemas délas , ¿Cales ere

que serán as prioridades que deberá
acomete-la nova Corporación ?

R. As prioridades en case tóda¬
las parroquias son as comunica-
cións e a falla de espacios de espar-
cemento para os rapaces ; tamén
está o abandono da ponte de Bran
domil e a falla de traída de augas en
moitas parroquias, coma o mesmo
Zas.

P. ¿Participaría nun gobemo que

aceptara esas prioridades ?
R. Si, para solucionar todo isto
P. En vista das candidaturas pre¬

sentadas e os seus programas, e tendo
enconta que ningunha acadou amaio
na absoluta, ¿Cómo se sinte sabendo
que foi a chave do gobemo de Xullo
Dlaz?
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Despois de catro anos, o Colexio de Zas
volve a participar no deporte escolar

Despois de estarlo Colexio Pú¬
blico de Zas durante catro cursos,
fóra das competicións deportivas in¬
terescolares, volveu no presente cur¬
so 1990-91 a participar ñas menciona¬
das competicións acadando uns bos
resultados.

Os colexios participantes ñas
competicións interescolares
foronrColexio Público de Zas, Cole¬
xio público "AsRevoltas" de Cabana,
Colexio Público de

Camariñas,Colexio Público de Ponte
do Porto e o Colexio Público de
Coime. Outros colexios participan¬
tes nos cursos anteriores, como o de

Laxe e Ponteceso, neste presente
curso non participaron debido a pro¬
blemas de obras de reparacións no
centro(como é o caso de Ponteceso)
e por problemas co concello(como é
o caso de Laxe).

As actividades deportivas que se
desenrolaron ñas competicións fo-
ron os xogos de equipos-futbito
masculino,baloncesto
fiminino,voleibol fiminino e balón-
man masculino- o xedrez e o

atletismo;para todas istas activida¬
des podían participa-los nenos e ne¬
nas comprendidos entre os 8 e 14
anos.

Destaca nesta volta á competi¬
ción do Colexio Público de Zas o

primeiro posto acadado polo equipo
Benxamin de Futbito do noso

Centro,dirixido polo profesor D.
Sabino González Rodríguez.Outros
bos resultados de Zas foron os dous

segundos postos ñas categorías in¬
fantil e benxamin de baloncesto fimi¬
nino e o terceiro posto na categoría
alevín tamén de baloncesto fiminino.

Tamén cabe destácala meritoria

participación do Colexio ñas probas
de atletismo celabradas no Estadio

Universitario de Atletismo de San¬

tiago, onde participaron os mesmos
colexios,menos Camariñas e coa in¬
corporaciónde Ponteceso.Nestaspro¬
bas conseguíronseos primeiros postos
en 150m. infantil fiminino e en salto
de lonxitude infantil e alevín
fiminino.Tamén se conseguiron se¬
gundos e terceiros postos noutras dis¬
tintas probas.

O grupo de profesores que se
encargaron de levar a cabo as activi¬
dades deportivas dos nenos do cole¬
xio estivo composto polos seguintes
profesores:Antonio Jesús Pais
Andrade,Sabino González
Rodríguez,Jorge Otero Amoedo e
Laura Janeiro Rodríguez.

Dende aquí dámoslle a enhora-
boa polos resultados acadados neste
curso.

Nenos de Zas asisten a un

curso de esquí en León
Este ano, ó igual que dous atrás, o Concello, en colaboración

coa Diputación Provincial da Coruña,organizou un cursiño de esquí
para nenos de Zas, na estación invernal de S, Isidro na provincia de
León, durante un período de dez días.

É esta unha actividade que lie
fai moita ilusión ós rapaces, xa que
se sae fóra dos seus deportes habi¬
tuáis, e todos ó seu regreso conta¬
ban o ben que o pasaran na súas
clases de esquí ñas que contaban
cun equipo de varios monitores.

Senembargo,non sonmoitos os
rapaces que se apuntan a este curso,
pois tamén ten os seus inconvintes,
como ter que dispoñer dun bo equi¬
po de roupa e calzado,de invernó, e
tamén que coincide en días
lectivos,co que os rapaces perden
varios días de clase, o que lie pro¬

duce un retraso que nalgúns dos
casos lie resulta difícil superar.

Os nenos que asisten ó curso
van acompañados por unha persoa
para os cuidar. Cos de Zas, tamén
por segundo ano, foi oanterior al¬
calde, que Ramón Lois, suscitou
críticas de cuidadores doutros con¬
cellos (recollidas na Voz De Gali¬
cia) pola súa actitude indolente e
cómoda sen se preocupar case en
absoluto dos rapaces que ían bai-
xo a súa responsabilidade e que os
pais deixaran e confiaran ó seu
coidado.

Marisa Suárez Mallón, concellal
pola Candidatura Indepéndete de
Zas
R. Xullo Díaz acadouoito votos,

o meu puido haber sido decisivo ,

pero dadas as negociacións houbo
máis apoios e catro grupos votaron
pola mesma opción.

P . O seu programa e ideoloxia,
¿Achéganse ós de Xullo Díaz ?

R . Non , non teñen nada que
ver,eu fun nunha candidatura inde-
pendente.

P . Tendo en conta as dificultades
da anterior Corporación en temas tan
candentes como o do Instituto ou re¬

parto de presupostos , ¿Pensa que vai
a ser Zas unha alcaldía fácil de levar?

R. Vai sermoi difícil pero püxo-
se a primeira pedra para solvénta¬
los problemas.

P. ¿Qué problemas poden xurdir?
R. Terá moitos pero poderanse

solucionar ou polo menos intenta-
rase.

P . Unha vez rematado todo o

proceso electoral e en vista do seu

apoio a Xullo Díaz, ¿Pensa participar
no gobernó de Xullo ? ¿vai ocupar
algunha das concellalias ?

R . Si, de feito vou a entrar no

gobernó ocupando unha teniente-
alcaldía,e traballarei con este go¬
bernó aceptandotódalas consecuen¬
cias .

P . Dado que Xullo Díaz vai go¬
bernar con apoios,como o de vostede
e outros grupos, ¿ Pensa que pode ser
este un gobernó estable?

R . Iso non se pode dicir agora,
irnos coa intención de que sexa du-
radeiro e ó mellor ata o é a pesar do
que sexa.

P . Vostede foi e é membro da
AAVV de Zas e portavoz da Directi¬
va ,¿Pensa seguir maniendo esa acti¬
vidade dentro da AAVV ? .

R . Iso é un tema que tratare¬
mos máis adiante dentro da propia
AAW.

P . ¿Quere engadir algo máis
R. Nadamáis que agradecer ós

cerca de 500 votantes que confia¬
ron na miña candidatura e dicir

que dende o meu apoio ó gobernó
municipal tentarei de defende-los
intereses por igual de tódalas pa¬
rroquias .

Exitosa temporada dos clubs locáis na Liga da Costa
Co fin da liga de fútbol da costa

na tempada 1990-91, é preciso rese¬
ña-la meritoria participación dos
equipos do Club Deportivo Baio e
"Sporting"-ZAS que acadaron no
final oprimeiro e terceiro postos na
devandita Liga Da Costa.

O equipo de Baio logrou o pri¬
meiro posto na clasificación per-
dendo tan só 3 partidos,empatando
12 e ganando 19 dos 34 partidos
xogados nesta tempada.

O equipo de Zas logrou o ter¬
ceiro posto namesma clasificación
con 6 partidos perdidos, 10 empa¬
tados e 18 ganados.

Éprecisomencionar que o equi¬
po de Baio foi presidido na presen¬
te tempada polo Sr. D. José Muiño
Espasandín,comerciante de Baio,e
foi entrenado polo Sr. D. José An¬
tonio Moreira.

O equipo de Zás estivo prsesi-
dido este ano por D. Pedro Nieto
González,encargado de obras da
empresa Ponciano Nieto de Zas,e
foi entrenado por D. José Varela
Rey.

Dende aquí dámoslle a máis
sincera enhoraboa ós dous equipos
e desexámoslle unhas futuras e

exitosas tempadas como a presen¬
te.
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Riqueza histórico- arqueolóxica do Concello de Zas
* A Idade Contemporánea: de 1789 ata os nosos días
.Por: ANTONIO J. PAIS ANDRADE

Galicia nos sáculos XIX
e XX

A Idade Contemporánea iniciase coa Re¬
volución Francesa que tivo lugar apartir do nao
1789.A R.F. supon o inicio da chamada era das
revolucións que duraría ata mediados do S.
XX, e que estaba baseada ñas ideas liberáis de
liberdade política, igualdade ante a lei, demo¬
cracia parlamentaria e a disponibilidade da
propiedade privada.

Estas ideas chocarán coas do Antiguo
Réxime,fundamentadas no Absolutismo mo¬

nárquico a nivel político e na permanencia do
feudalismo a nivel social e económico.

O 14 de Xullo do ano 1789 marca o

comenzó da Revolución Francesa,que ó longo
dos 90 e na 1- dáceda do S. XIX iríase extenden-
do por Europa,chegando a España,daquela
gobernada pola dinastía dos BORBÓN eos rei¬
nados de Carlos IV e Fernando VII.

Galicia non ía quedar fora desta oleada
revolucionaria. Durante a Ia metade do S. XIX

vai a estar dominada polo enfrentamento entre
liberais(defensores dos valores da R.F.)e os
absolutistas ou Carlistas(defensores dos vellos
valores da monarquía absoluta).Cada bando
contará eos seus apoios, e asi o lado Carlista
terá a súa forza no sector rural,no que estarían
inmersas as nosas térras ,as súas casas fidalgas
e as propiedades aclesiásticas das que depen¬
dían habitantes da nosa comarca. Pola outra

banda,o sector dos liberáis terá a seu apoio
fundamentalmente nos sectores burgueses das
cidades máis modernizadas(Coruña,Vigo).

O resultado final deste enfrentamento vai
se-lo atraso secular que vai ter Galicia e as
nosas térras de Zas durante o S.XIX e gran parte
do S.XX, cun campesinado sometido ás casas
fidalgas

Tamén é destacar que no S. XIX se

produce o Romanticismo,movemento que a
nivel político vai supoñelo renacemento das
ideas de pobo ou nación, e o conseguinte
despertar do sentimento de pertencer a unha
comunidade diferenciada que chegará co Naci-
noalismo político.

EnGalicia o despertar do sentimento na¬
cional vaise producir na década de 1840-50 co
movemento do Provincialismo,que tiña un ca¬
rácter autonomista ou federalista.A posta en
práctica deste ideario lévase a cabo co pronun-
ciamento de Solís en Abril de 1846 contra o

gobernó de Madrid, presidido polo xeneral
Narváez,xano reinado de Isabel 11(1843-68),fdla
de Femando VII. Solís vai a sufrir unha derrota
definitiva o 23 de Abril en Cacheiras, e o 26 do
mesmo mes será fusilado en Carral.

Despois deste fracaso,hai que esperar va¬
rias décadas ata que o sentir de Galicia como

entidade propia se volva a dar,e esto terá lugar
co movemento do Rexurdimento,na década de
1860-70,que supon a recuperación do idioma
galego coas figuras de Rosalia,Curros Enrí-
quez e Eduardo Pondal(deste último temos
parto das nosas térras a súa casa, sita na Vila de
Ponceso).Tamén o Rexurdimento vai supoñer
unha nova comprensión das nosas térras e da
sus historianacendo o concepto de celtismo que

impregnará a "HistoriadeGalicia" deMurguía,e
dando lugar na expresiónpolítica ó Rexionalis-
mo.

Mentras o Rexurdimento vai callando en

Galicia, no gobemo de Españaproducense cam¬
bios; desta forma,a política dos gobemos de
Isabel II choca coa oposición de moitos secto¬
res da poboación española e producirase a Re-

destá prodúcense enGalicia novos avances na
consecución dos ideáis nacionalistas, e así, en
Decembro do 31 fúndase o PARTIDO GALE-

GUISTA, que unificará todo o nacionalismo
que estaba disperso no movemento das "ir-
mandades" e no grupo da Xeración "Nós",e
conservan a revista "A NOSA TERRA"como

órgano de prensa do partido.A actividade do

W ' Vi m '
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Igrexa de Baio de diseño funcional

volución de 1868,que suporá acaída da dinastía
dos BORBÓN e a instauración,tralo corto

período do reinado de Amadeo I de Saboia(de
orixe italiano),da Ia República Española.A Ia
República será corta en duración o que non

permitirá que as ideas federalistas de
organización do estado,no queGalicia contaría
cun gobemo propio,segan adiante.En 1874
morre a 2a República,volvendo a dinastía dos
Borbón co rei Alfonso XII o que da lugar ó
período da Restauración que se alongará co
reinado de Alfonso Xm ata 1931.

Durante a Restauración en Galicia van a

ir tomando forza as ideas nacionalistas e así en
1916 nacen as "Irmandades de Amigos da
fala".Coas "Irmandades" toma forza o sentido
identificador da Nación Galega ,e xorden no
seu seo as figuras de Vicente Risco,Otero
pedrayo, e outros que darán puxanza no futuro
ó sentir galeguista;as "Irmandades"ademáis
contan cun órgano de prensa,"A NOSA TE¬
RRA".

En 1920 como un paso máis no sentir
nacionalista,fúndase a revista "NOS" órgano
dedifusión da "XENERACIÓNNOS" que tiña
como principáis membros a:Risco,Otero Pe¬
drayo e Castelao.Pretenden divulga-la cultura
e sentir galegos como pobo diferenciado dos
do resto da Penísula Ibérica.

Durante o período daDictadura de Primo
de Rivera(1923-30) a actividade nacionalista
vai quedar hibernada,ata achegada da 2a Repú¬
blica Española (14-Abril-1931).Coa chagada

Partido Galeguista centraráse na consecución
dunha autonomía paraGalicia dentro do marco
daConstitución Española da 2a República, algo
que se vai conseguir en Xuño de 1936 coa

aprobación do le Estatuto de autonomía en
Galicia.

A Guerra Civil que estala en 1936,supon,
, un frenazo no sentir galego e na súa loita por
acada-la Autonomía política.

Durante aDictadura do Franquismo(1939-
75),galicia vai quedar sen un movemento na¬
cionalista ,e sen opinión política como o resto
dos pobos de España.

No 1975morre Franco e sobe ó poder o rei
"Juan Carlos I",comenzando desta forma a

chamada "TRANSICIÓN" á Democracia;en
1976 é nomeado Presidente do Gobemo Adolfo

Suárez,que posibilitará as primeiras eleccións
democráticas que se celebrarán en Xuño de
1977,despois de máis de 40 anos dende as
últimas.Mais adiante terán lugar as eleccións
municipais(1979),que o igual que as do noso
Concello de Zas,van a supoñela a chegada da
democracia despois da longa duración da Dic¬
tadura.

En 1978 promúlgase a Constitución da
nova España democrática,que recoñecerá a
Galicia como unha nacionalidade histórica con
dereito a unha autonomía propia dentro do
marco da constitución.

A Economía e a Po¬
boación durante os Sé-
culos XIX-XX.

Durante o Século XIX, en España vaise a
da-lo liberalismo económico ,que a nivel de
propiedade agrícola pretendía a consecución
dunha propiedade da térra libre das trabas do
feudalismo;pero esto apenas se reflexou en
Galicia, e por suposto, tampouco ñas térras de
Zas,que seguen pagando as rendas ás casas
fidalgas, e os campesiños seguen sen tela titu-
laridade da propiedade das térras que cultiva¬
ban dende facía sáculos, de tal forma que a
estructura da propiedade segue invariablemen¬
te igual que a dos séculos anteriores.Ó mesmo

tempo,os montes segueron en mans
comunais(masas comúns)enon sepuido priva-
tizare explotar convintemente, eos traballos en
"agras" ou "vilares" e en pastos de baldíos
seguense facendo por acordos veciñais.A agri¬
cultura do noso Concello no XIX é igual ca do
resto deGalicia, con métodos tradicionais e de
escasos rendementos que empuxan á emigra¬
ción interior de España ou a América.

O MINI FUNDISMO vai ser outra das
características da agricultura das térras do noso
Concello durante o S.XIX (como xa faláramos
no Voceiro Ns8).

En canto a industrialización do S. XIX
diremos que ó igual que no noso Concello ,a
maior parte de Galicia carecía de iniciativas
industriáis salvo as conserveiras das zonas

costeiras que eran promovidas nun principio
por empresarios cataláns e vascos -que levaban
os beneficios fora das nosas térras-,a fábrica de
tabacos da Coruña e o Arsenal de Ferrol.

O Século XX vai supoñer a incorporación
de Galicia,e tamén das nosas térras do Conce¬
llo, á modemidade.O S.XX traerá o fracaso da
FIDALGUÍA como clase dominante ó caer o

lastre do foro ó conseguirse a redención das
rendas forais en sucesivos decretos

gubernamental:Con Primo de Rivera en

1926,Disposicións da 2a República e as leis
franquistas de 1963 que permitirían que en 1973
desaparecerá definitivamente.Tamén neste
século, privatízase a térra comunal,eos repartos
e vendas dos montes en mans comúns,proceso
que se alongou ata actualidade no noso Conce¬
llo.

Por outra banda,no Século XX,lógrase a
modernización das explotacións agrarias,pero,
eso tardaría en conseguirse en Galicia -e no
noso Concello-debido a que ñas primeiras dé¬
cadas do S.XX e no Franquismo ata os anos 60,
o proceso de posta en día das explotacións foi
lento,e así ,ata mediados de século,a fonte de
producción de riqueza do noso Concello que
era, e sigue sendo, a agricultura e ganderia,
continuaba con métodos arcaicos de

producción,sen apenas mecanizarse,con ferti¬
lizantes de tipo natural-humano ou animal- e
eos conseguintes baixos rendementos da eco¬
nomía agraria,sendo gran parte da producción
agrícola do noso Concello para autoconsumo
básicamente.A partir dos anos 60 empeza real¬
mente o procesomodernizador no agro galego-
eno noso Concello-,e así as explotacións agra¬
rias incorporan a maquinaríais fertilizantes
químicos-aquí chamadomineral-,o aumento da
cabaña gandeira e a selección e mellora das
razas,e auméntase o espacio adicado a legumi¬
nosas e patacas.
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CARPINTERIA
DE MUEBLES

Juan
Carlos

Telf. 71 8518
VILLAESTEVEZ-ZAS

Electrodomésticos

SEVERINO
RIVEIRO

Gran surtido en Cocinas,
Lavadoras, Lámparas,

T. V. e Vídeo

Distribuidor oficial
RADIOLA

Servicio Técnico Propio
Tfno. 718238 - ZAS

CITUOEK +
CITROEN

L.AND ROVER
Telf. Exposición 71 83 60
Telf. Particular 71 81 79

BAIO

AUTOBUSES

FA CAL
San Clemente

Telf. 71 8428 ZAS

ticiana
fundación
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PAXINA PARA O DIALOGO
Os pactos electorais

É un principio xeral para calquera candida¬
to, partido ou agrupación política exerce-lo cargo
representativo cunha maioría absoluta suficiente
para desenvolve-lo seu proxecto sen atrancos nin
limitacións de ningún tipo. Esta tendencia xeral a
gobernar dun modo absoluto douse en tódalas
épocas da historia da humanidade ben sexa o

travesó de monarquías, ben sexa a travesó de
tiranías e dictaduras.

Contra esta inclinación natural dos gober¬
nantes a realiza-los seus plans con total acatación
das súas órdenes por parte dos seus colaboradores
e dos cidadáns, cando se leva moito tempo no
poder, acaba sempre por trasformarse nun absolu¬
tismo dictatorial que os leva a acabar impoñendo
a súa vontade en tódolos instrumentos con que
conta o aparato do estado (xustiza, exército, eco¬
nomía, facenda, aparato administrativo, etc) de tal
xeito e intensidade que, o que debería estar ó
servicio da comunidade e para o ben da mesma,
remata por estar para atender exclusivamente ós
desexos e caprichos dun gobernante que, no uso e
abuso do seu poder sen límites, xa confunde total¬
mente o estado coa súa persoa ata tal extremo que
chega a creer realmente que sen a súa persoa o
Estado e a súa Comunidade non existirían.

Para evitar estas paranoias que se chegan a
producir polo axercicio do poder dun modo abso¬
luto e por moito tempo que chegaron a levar a

grandes comunidades e civilizacións enteiras a

verdadeiros desastres coas secuelas de matanzas
encarnizadas e horrendas destruccións, a humani¬
dade, o travesó de moitos ensaios fracasados,
optou ó final polo sistema democrático, que aparte
de concederlle a soberanía ápropia comunidade de
cidadáns que é quen realmente otorga e lexitimiza
a calquera autoridade, limita a un tempo fixo o
exercicio do poder, e permite un control do mesmo
o travesó da presencia institucional en Parlamen¬
tos e concellos de representantes da oposición, que
teñencomo importantemisióno control do exercicio
do poder sobre os veciños e cidadáns para que se
axuste as normas establecidas para o seu uso.

Son precisamente estas salvagardas da de¬
mocracia as que a fan operativa e flexible ata tal
punto que hoxe en día está considerada en todo o
mundo como o mellor, máis duradeiro e seguro
sistema político de entre tódolos que se probaron
ó longo de toda a historia da humanidade.

Considerando pois este principios como
uns valores positivos para tódolos seres humáns,
convén tamén ter en conta algúns dos seus defectos
ou limitacións.

Unha primeira limitación ven dada cando
ningunha formación política conquiere a maioría
absoluta necesariapara formar gobernó, ou vese na
necesidade de gobernar con maioría minoritaria.
Cando esto ocorre existen serias dificultades para
desenvolve-la acción de gobernó e plasma-Ios
proxectos que o partido ou grupo político que ten
o poder tiña preparado, polo que se limitamoito as

posibilidades de actuación e desenrolo sobre
Comunidade.

Outra limitación é cando o partido, ou os
partidos, daoposición, en vez de cumplir correcta¬

mente coa súa importante función de control do
gobernó (estudiando alternativas distintas, eva¬

luando os resultados das accións de gobemo,
vixiando o estricto cumplimento das normas,
introducindo propostas novas, recollendo os des¬
contentos que se van xerando contra os que están
a gobernar, etc.) adícanse, ou ben a non facer
absolutamente nada, ou ben a buscar tódolos
atrancos que poden para boicotea-la acción de
gobernó, votando en contra sistemáticamente a

todo, sen ter en conta para nada si beneficiaou non
a comunidade que representan. Neste mesmo
caso, pero aínda máis grave, é o feito de atopar a
candidatos votados ñas listas da oposición e repre¬
sentando unhaopción totalmente distinta, acaban
alterando a vontade popular pasándose, unha vez
elexido, a outras formacións políticas.

Para este último caso, a Democracia esta¬
blece seu propio sistema de depuración que fai
que, a volta do tempo, poida pasar factura a todos
aqueles representantes que amosaron unha escasa
honradez política mercadeando o apoio político
que obtiveron. Exemplos claros temólos na nosa
comarca con alcaldes moi ben respaldados que
foron desplazados do cargo.

Para cando o sistema democrático atópase
na situación crítica de non ter ningún candidato
que alcance a maioría absoluta necesaria para
poder formar gobernó estable, o propio modelo
democrático, na súa flexibilidade, excepcional-
mente permite facer o que, nestas últimas elec-
cións locáis pasou a se-lo tema protagonista en
tódolos medios de comunicación: os pactos elec¬
torais.

Anque nun primeiro momento, poida pa¬
recer repugnante e noxento que dúas formacións
políticas que estiveron a pelexar, que poden ter
unha concepción do modelo social e representa¬
ción política moi diferente, e que defenden a
realización de proxectos totalmente incompati¬
bles incompatibles, cheguen a negociar o reparto
do exercicio do poder, hai que pensar que o ben
común da sociedade está por encima de calqueira
rivalidade e que, ademáis, tódalas diferencias que
apreciamos nos distintos partidos políticos e que
nos parecen irreconciliables, acaban véndose re¬
ducidas case sempre cando se chega a querer
facelas realidade.

A práctica política exixe ós políticos e
gobernantes buscar solucións a tódolos proble¬
mas que plantexan os cidadáns e a dar resposta a
tódolos descontentos que xurden e a tódalas nece¬
sidades que se observan; desta exixencia nacen
osmodelos sociais que se predican e os programas
electorais que se presentan. Agora ben, cando os

políticos se limitan a buscar solucións que nunca
van poder realizar, ou a defendermodelos sociais
e políticos que nuncan van chegar a aplicar xa que
xa saben de antemán que non van alcanzar o

gobernó, elaboran os modelos máis ideales e as
solucións máis utópicas sen ter en contapara nada
a realidade económica na que se moven. Por eso,
cando se chega ós pactos de gobemo, e hai que
falar de realidades e posibles, as diferencias case
acaban desaparecendo.
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Polémica coa

donación duns
terreos

Según novas que chegaron a este
medio, non hai moito, no terreo cedi¬
do polo señor Maroño para a cons-
tmccioón dun consultorio médico en
Baio, xurdiron problemas ó, según
parece ser, non ser él o propietario de
dito terreo e reclama-la dona a súa
utlización para uso propio e non para
construcción do consultorio

É esta a segunda donación do
señor Maroño que resulta
problemática,xa que da primeira que
fixo reclamou o seu pago ó concello
.Ramón Lois Ordoñez opúxose a este
pago cando era concellal da oposi¬
ción por non haber nada escrito sobre
esa débeda do concello co señor

Maroño,máis pagoulla cando saíu a
alcalde por segunda vez

Solicitude de
axudas para o
Concello

Nomesmo pleno do día 27,solici¬
táronse varias axudas:

1 -3,700.000 pts. para o Patronato
de Mellora do Medio Rural, para
arranxo do camiño de acceso á Igrexa
de Gándara e instalacións deportivas
desta localidade.

2-300.000 pts. á Consellería de
Cultura para adquisición de material
para o Arquivo Municipal.

3-Outra axuda que sepediu foi á
Consellería de Industria para realiza-
la acometida de instalación eléctrica
á zona deportiva de Gándara.

Construcción da

cubería da

polideportiva de
Zas

O lado do campo de fútbol de Zas
está proxectada e aprobada a cober¬
tura da pista polideportiva alí exis¬
tente.

Para aprobación desta obra foron
precisos dous plenos,pois no primei¬
ro, presidido polo teniente-alcalde
Julio Díaz Rellán, houbo oposición a

que se lebara a cabo, debido a que non
se consideraba o lugar máis
indicado,ademáis de lie quita-lo sol á
piscina descuberta alí existente.

No segundo pleno presidido por
Ramón lois aprobouse. A pesar desta
aprobación polo alcalde e os seus
ediles, hai moita xente que segue a
mostra-lo seu desacordó, xa que pensa
que unpolideportivo debe estar situa¬
do no sitio onde máis favoreza,e este
sería ó lado do colexio, onde asisten a

maior parte dos rapaces do Concello
que o poderían utilizar ñas súas clases
de Educación Física e ñas súas activi¬
dades deportivas.

CAHISPA
CENTRAL SEGUROS

Arranxamos pensións para
a vellez

Seguros de accidentes
para cobrar baixa
por invalidez

Tarifas baixas

Estrada Xeral Vimianzo - 1s
Tlf. 71 85 36

Piscina e parque
de Baio

Nestes derradeirosmeses apro¬
bouse nun pleno a construcción
dun parque e unha piscina en Baio.

Algunha xente desta localida¬
de manifestou que considera a
construcción da piscina innecesa¬
ria, xa que ó ser descuberta só se

pode utilizar durante o verán, e xa
está a de Zas.

Tamén din que ó ter Baio a
praia próxima a xente prefire ir a
ela, e que de non se-la piscina
cubería para pódela utilizar no
invernó os veciños e colexios, con¬
sidérase un gasto innecesario

Novo superávit no
presuposto de máis
de 40 millóns

O día 27 de Abril calebrouse un

pleno ás 11 da mañá, no Concello de
Zas para fecha-las contas do ano 90 e

para solicitar subvencións.Outra vez
nos sorprendeu o noso alcalde e

concellais,superando o que parecía
imposible.Despois de fecha-las con¬
tas doutros anos con superávits de 15
e 19millóns,este ano remontouse con
moito a cifra e fecháronse as contas

cun superávit de máis de 40millóns.É
difícil entender que sobrando tantos
cartos se poideran denegar peticións
de subvencións para o
Colexios(armarios,
bibliotecas,tec.).Según fontes do
Concello eses 40 millóns non son

reais,xaquequedan'porpagar moitas
facturas,polo que o real será sobre 16
millóns.

Semáforo da

Cacharoza
Na Voz de Galicia saíu hai pouco

a queixa dun veciño de Baio pola
ubicación dun semáforo de limita¬
ción de velocidade na Cacharoza,
perto da gasolinera, xa que considera
que está situadomoi lonxe da entrada
a Baio e cando van os coches perto
desta localidade xa esquenceron a
sinal e volveron a aumenta-la súa

velocidade.

Excursión dos
alumnos de octavo
a Barcelona

Os alumnos do Colexio Público

de Zas, realizaron como case tódolos
anos unha excursión de fin de estu¬

dios no centro.Este ano os alumnos
fom a Barcelona durante 10 días.

Durante a súa estancia visitarán o

EstadioOlímpico e pasarán un día en
Andorra.A profesora encargada este
ano da excursión é Dna. Delia Váz¬

quez Cadahía.

EDITA:

Publiedisa

Miüadoiro, I21-32A
Santiago
IMPRIME:

Graficolor Minerva

Plgno Tambre
Santiago
COORDINA E DIRIXE:

Juan R. Pais Andrade




