
» AL DÍA

OFERTA DE OCIO

Hoxe fi naliza o prazo para presentar tra-
ballos á décima edición do certame foto-
gráfi co Xosé Manuel Eirís, no que se re-
partirán máis de 1.850 euros en premios. 
Os traballos, de tema libre, deben ser re-
mitidos á Casa do Concello ou ao Pazo 
da Cultura por correo certifi cado. 

Concurso fotográfico
CARBALLO | TODO O DÍA

O deputado provincial José Luis García e 
o alcalde de Santa Comba, José Antonio 
Ucha, inauguran hoxe, no instituto Terra 
de Xallas, en Santa Comba, a exposición 
das dúas primeiras edicións do premio de 
banda deseñada Castelao, convocado po-
la Deputación coruñesa. A mostra exhi-
be as obras Onde ninguén pode chegar, de 
David Rubín (gañadora no 2005) e Un ho-
me feliz, de Antonio Seijas (2006).

Premios de banda deseñada
SANTA COMBA |12.30 HORAS

O vehículo de información da sección de 
reclutamento da Armada de Ferrol esta-
rá hoxe e mañá na praza do Concello de 
Vimianzo para informar aos mozos so-
bre as posibilidades e requisitos do in-
greso no Exército.

Autobús de información
VIMIANZO | MAÑÁ E TARDE

Esta tarde celébrase no edifi cio do mer-
cado de Muxía a primeira das sesións do 
programa Tertulia para mulleres. A char-
la estará coordinada polo Centro Quéro-
te de Santiago e centrase na educación 
afectiva-sexual.

Tertulia para mulleres
MUXÍA | 19.00 HORAS

Unidad para rescatar el 
pasado de Brandomil
Conviene destacarlo. En otros 
concellos no ocurre así por-
que hay quien cree que «as 
pedras non se comen». En 
Zas, todos los grupos políti-
cos tienen claro que el pasa-
do de Brandomil puede ser 
una clara apuesta de futuro 
si la recuperación de los yaci-
mientos arqueológicos se ha-
ce de una forma correcta. 

Depuradoras de 
Ponteceso y Cee
Son obras imprescindibles. 
No se puede seguir vertien-
do las aguas residuales a las 
rías sin que antes se lleve a 
cabo el tratamiento adecua-
do. Está bien que Ponteceso 
y Cee mejoren en este aspec-
to, pero aún quedan otras po-
blaciones, sin ir más lejos Fis-
terra, Camariñas o Malpica, 
que aún carecen de depura-
dora. ¿Hasta cuándo?

GUSTA

Rotonda de Esperón
Alguien se ha cubierto de glo-
ria con esta semirrotonda. Al 
menos unos veinte vehículos 
ya se la han tragado, por suer-
te, sin que haya que lamen-
tar vidas humanas. Así que 
el organismo correspondien-
te, la Xunta, ha de hacer que 
lo que haga falta para elimi-
nar este peligro. No se trata 
de un capricho. Es una nece-
sidad para evitar tragedias en 
el futuro.

El estanco de los robos
Está en Valenza, Coristan-
co, y ya lleva siete. Como el 
de la película. Lamentable-
mente en este caso no hace 
gracia a nadie. Las actuacio-
nes de los cacos en estable-
cimientos que están en luga-
res apartados despiertan mu-
cha alarma.

DISGUSTA

XOÁN RAMÓN ALVITE
FUNCIONARIO
Viaxe de Fonteboa a Francia. «No tema 
da horta, Francia dá unha auténtica lec-
ción sobre como se deben facer as cousas 
e tamén na xestión de puríns e das explo-
tacións. Alí é difícil atopar un gandeiro 
que non coñeza todos os seus gastos».

RADIO VOZ
VOCES DE BERGANTIÑOS
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Matalobos

C. S. / M. V.
CARBALLO | Durante as últimas 
semanas, veciños de toda a 
bisbarra aprenderán como 
e cando teñen que facerse 
as podas das árbores froitei-
ras grazas ás clases que lles 
impartiu Amancio Lavandei-
ra, profesor na EFA Fonte-
boa de Coristanco. Dese te-
ma falou tamén onte no es-
pazo Voces do Agro, de Ra-
dio Voz, e deixou claro que a 
poda require certos coñece-
mentos e certa técnica, pero 
tamén un pouco de maña.
—¿Está afectando moito a 
falta de chuvia á poda das 
árbores froiteiras?
—Moitísimo, porque an-
tes o mes de febreiro era o 
mes tradicional para a poda, 
pero agora xa se está ven-
do que xa hai moitas froi-
teiras que están abrindo en 
fl or. No caso dos kiwis, por 
exemplo, nos cortes que se 
lle están facendo vese que 
perden sabia.
—¿Supón un problema que 
as árbores estean fl orecen-
do fóra da súa época?
—Si, neste caso xa non se 
debe facer a poda, porque, 
por exemplo, no caso das 
froiteiras de óso, se as face-
mos agora o que podemos 
provocar é que en lugar de 
cicatrizar ben os cortes se 
provoque unha gomosis que 
dea pé a que lle entre algún 
tipo de enfermidade... Ao fi -
nal provocámoslle máis pre-
xuízos que benefi cios.
—¿Como ten que ser o cor-
te para evitar a gomosis?
—Os cortes deben ser in-
clinados e a inclinación ten 
que ir cara ao lado contra-

rio da xema e estar aproxi-
madamente medio centíme-
tro por riba dela. No caso da 
gomosis, non ten nada que 
ver co corte, porque esta dá-
se cando os cortes non cica-
trizan ben e seguen botando 
sabia. Cando os cortes son 
grandes e as ramas de diá-
metro considerable convén 
botarlle algún tipo de pasta 
seladora que impermeabili-
za o corte.
—¿En que época ten que 
facerse?
—No caso dos froiteiras de 
óso o aconsellable é facela 
cando están en plena vexe-
tación. Normalmente soe 
coincidir a principios ou 
a fi nais de verán. É a poda 
máis efi caz porque é cando 
máis se infl úe na árbore.
—¿Cales son as funcións 
básicas da poda? ¿Por que 
hai que podar unha árbo-
re?
—No caso dos froiteiras, 
hai tres tipos de poda, de 
rexuvenecemento, de pro-

dución e de formación da 
árbore. Hoxe en día a plan-
tación de árbores froiteiras 
cambiou moitísimo, porque 
o que se intenta é evitar ter 
que subirse a escaleiras ou 
andamios para podar. Ago-
ra lévanse máis as árbores 
pequenas, tanto para podar 
como para recoller a pro-
pia froita.
—¿Que ramas teñen que 
podarse e cales deben 
deixarse?
—Depende moitísimo do ti-
po de árbore. No caso dos 
que dan froitos de óso non 
deben podarse as ramas 
máis novas, só para reno-
vación. Neste caso a poda é 
no mes de novembro, can-
do empeza a tirar a folla. No 
caso dos froiteiras de pepi-
ta nós estamos facendo poda 
trixema, que consiste en dei-
xarlles tres xemas e eliminar 
o resto, e despois están as ár-
bores tipo parra, que se po-
dan deixándolles quince ou 
vinte guías por planta.

«Xa hai moitas froiteiras 
abrindo e con flor»

Moitos veciños da bisbarra asistiron aos cursos
de poda impartidos por profesores de Fonteboa

Lavandeira impartiu varios cursos de poda na bisbarra | FIRMA

ENTREVISTA | AMANCIO LAVANDEIRA
PROFESOR NA EFA FONTEBOA

O da fotografía é o aspecto que presentaba a rúa Fomento de Carballo hai xusto 
dez anos. Esta zona, unha das arterias da capital bergantiñana cambiou moitísimo 
e o seu estado é moito mellor ca en 1998. Agora as beirarrúas son máis anchas, o 
asfalto é mellor e o aparcamento está regulado pola zona azul.
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