
Según a ONS (Organización , Mundial 
da Saúde)
No 2016 máis 1,9 billons de adultos 
eran obesos.
Debido a situación socio- sanitaria  
que estamos vivindo, e loxico pensar 
que esta cifra aumentou .
Vernos obligados a estar na casa 
durante un lapso do tempo moi largo, 
afectou a saúde mental e física  da 
toda a poboación. A  ansiedade que 
isto acasionou  fixo a súa vez que a 
xente consumira maiores cantidades 
de alimentos, o que derivou no 
aumento de peso.

O noso estilo de vida actual, 
sumando a  pouca actividade física  
realizada durante este período de 
pandemía, aumentaron,os risgos de 
sufrir trastornos relacionados coa 
nosa saúde , como:
- Enfermiades cardiovasculares, 
diabetes, tipo II ,cancer, de colon , 
osteoporosis, estrés , ansiedade, 
depresión , malestar en xeral

(Os medicos advirten que un 
70% da poboación accidental 
e sendentaria:  nos 
encontramos frente a outro 
tipo de pandemía  mundial)      
                    

A PANDEMÍA  AFECTOU A NOSA SALUD FÍSICA 
O porcentaxe elevado da  poboación mundial  veu a súa 
salud afectada a causa da  corentona , e sobrepeso esta de 
moda 
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Neste ano,cúmprense noventa e un anos 
desde a morte de Mnoel Antonio,que é 
considerado un clásico,se entendemos por 
un autor que era lido pola súa misteriosa 
lealdade.Cabe indicar esa “msteriosa 
lealdade” para dicir e explicar unha serie 
de dificultades que houbo que superar.De 
xeito que malia o silencio que tiveron que 
gardar no que chamamos xeración 
“Nós”,que engullía todo o que se 
aproximara.Aínda que sempre se mantivo 
un fío condutor,que fixo todo o posible 
para non deixar esmorecerse a súa 
memoria sempre cangando,iso sempre,co 
mote de “alleiro”.

Vamos dicir que a recepción da obra 
rianxeiro pasou por moitas fases e outras 
tantas relecturas:a primeira vaga desde o 
seu falecemento ata 1936,son as voces 
que cualifican a súa poesía.Anos despois 
do largo silencio da década dos cuarenta 
apenas interrumpido, nace unha segunda 
onda receptiva de xente.Despois,no final 
da década dos cincuenta,cando 

TRIBUNA                                                                

       

Fernández Riego(1955) que incluía e 
reproducía poemas de Manoel Antonio e 
facía un texto tan lúcido como irónico que 
se titulaba “Prologo dun libro de poemas 
que ninguén escribiu”(Galiza,25-VIII-
1924).Rapidamente García 
Sabell,depositario dunha documentación 
que adoita recibir na súa casa mozos 
universitarios e amigos.

O “fervor” e “fidelidade” pola súa obra 
cobra unha singularidade que 
seguramente teña que ver coa reflexión 
que facían para atopar posibles respostas 
a un presente inhóspito.Prodúcese na 
lectura de mozos unha resignación como 
unha especie de ruptura da obediencia na 
procura de liberdade.Como consecuencia 
desta reelectura nace,e perdurará no 
tempo,o Manoel Antonio abandeiro da 
resistencia e de rebeldía que degoiraba 
esta xeración.

A SALAMANDRA

MANOEL ANTONIO,É O ORIENTADOR
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Acumulación maior de 
graxa por consumir 
ultraprocesados

Un maior consumo de bebidas e 
alimentos ultraprocesados 
asociase cunha acumulación de 
adiposidad visceral e xeral 
asociada coa idade, a  CiberObn e 
a IdISBa, nsos resultados reforzan 
a teoria existente do impacto 
perxudicial de consumo de 
ultraprocesados. Cada vez a 
obesidade está mais extendida 
polo consumo de ultraprocesados.



Conductores con exceso de 
alcohol están implicados en 
500 accidentes ao ano en 
Galicia
No 2020, pese ao 
confinamento, houbo 6.400 
positivos nas carreteras 
galegas
Imaxen do accidente mortal 
do pasado marzo en 
Salceda. No que vai do 
2021 houbo en Galicia 58 
accidentes con mortos , 
feridos e 4 deles os 
conductores deron positivo 
en alcohol. O positivo do 
conductor implicado no 
accidente de Salceda no 
que morreron una madre e 
os  seus dous fillos o 19 de 
marzo puxo de manifiesto, 
unha vez máis e da maneira 
máis tráxica, que o exceso 
de alcohol segue sendo un 
dos principais problemas 
nas estradas galegas.

 GALICIA                                                               

«Sempre detectamos algún 
positivo en cada servicio. É 
raro o día en que iso non 
sucede», asegura Héctor 
Teixeira, garda civil do Sector 
de Tráfico de Galicia. Os 
datos avalan a preocupación 
que expón o axente. O ano 
pasado, no pleno estado de 
alarma e con os niveis de 
circulación en caída libre, 
6.419 conductores (uns 500 
ao mes) deron positivo nos 
controis da Garda Civil de 
Tráfico e dos policías locais 
tras ser descubertos ao 
volante con exceso de 
alcohol. Foron sancionados 
con multas de entre 500 e 
1.000 euros e perderon máis 
de 29.000 puntos do carné. 
Pero unha denuncia é, na 
maioría de esos casos, a 
menor das consecuencias.

CONDUCTORES CON EXCESO DE ALCOHOL 
ESTÀN IMPLICADOS EN 500 ACCIDENTES ESTE 
ANO EN GALICIA.
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“A ESPAÑA VERDE”

Cantabria,Asturias,Galicia e País Vasco promocionarán este ano súa 
oferta turística conxunta como “A Gran Ruta da España Verde”. 
Defenden e reclaman as catro comunidades do norte de España.

Un vídeo e un novo folleto 
integrarán os recursos 
comúns que caracterizan a 
estas rexións e darán a 
coñecer os puntos fortes 
desta parte do País como 
destino: natureza, 
gastronomía, tradicións, 
arquitectura e deportes. 
Busca potenciar os 
atractivos dos catro 
territorios, descubrindo un 
gran viaxe polo norte 
cargado de experiencias.

Os catro socios integran a 
marca “ España Verde-
Green Spain” tiveron unha 
reunión telemática o pasado 
xoves para aprobar o 
sistema operativo coas 
accións online de: Alemania, 
Reino Unido, Italia e 
Francia, accións presenciais 
con viaxes de familiarización 
co mercado xaponés e 
alemán. Tamen presentan 
Corea e Estados Unidos.

“O obxetido e marcar unha 
folla de ruta que nos permita 
amoldar as accións e 
reaccionar según a situación 
do momento” señalou a 
directora xeral do Turismo na 
rexión,Marta Barca. O pasado 
domingo en Galicia.

GALICIA                                                                  
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LANZAN UNHA CAMPAÑA NAS REDES PARA
LOCALIZAR A UN CONDUCTOR QUE ARROUPOU A UN 
MOTORISTA EN O MILLADOIRO QUE ESCAPOU

O suceso foi o martes sobre as 4:30, na rotonda que da acceso a localidade 
de Santiago.

O conductor escapou 
sin deterse, pero a 
través dunha campaña 
nas redes sociais, 
colaborando con o 
sindicato policial de 
Jusapal de Santiago, 
intentan encontrar ao 
chico ou chica (que 
non se sabe o seu 
sexo), que probocou o 
accidente na rotonda 
que da acceso a 
localidade de 
Santiago.

       A DESEDCALADA NO COMERCIO DE SANTIAGO

O sector percibe un lixeiro aumento de clientes.

Tras días da 
desescalada da 
terceira ola da 
pandemia. Os 
comercios perciben un 
pequeno aumento de 
clientes tras unha 
enorme caída neste 
último ano.  

GALICIA                                                                     
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Mobilidade estudará un reforzo do bus amesán

Fontes do goberno galego , máis en 
concreto na Consellería de 
Mobilidade, teñen constancia de 
“varias incidencias” no 
funcionamento do Transporte 
Metropolitano en Ames relacionada 
coa capacidade dos autobuses nas 
horas de maior demanda.
Por agora , están recopilando datos 
para reforzar  o servizo,e recordan 
que os horarios de fin de semana 
seguen a axeitarse.
Outras das cuestións trasladadas 
recentemente teñen que ver con 
frecuencias que non están a operar 
os sábados e domingos, e cunha 
información insuficinte aos usuarios 
por parte da empresa concesionaria 
de servizos.
A xunta recorda que continúa 
vixente a adecuación temporal da 
oferta de servizos que entrou en 
vigor o 5 de febreiro e que afecta as 
fins de semana. Recomendase aos 
usuarios que viaxen os sábados e 
domingos que confirmen 
previamente os horarios para evitar 
confusións. 
Segundo Mobilidade houbo “ un 
gran esforzo na actualización da 
paxina web www.bus.gal para que 
a cidadanía dispoña dun metodo 
áxil de aceder a información de 
liñas e horarios”.
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O SEÑOR IGLESIAS DEIXA O GOBERNO  PARA PRESENTARSE 
AS ELECCIONS DA COMUNIDADE DE MADRID.

Esta noticia foi comunicada a traves das suas redes sociais a partir dun 
video onde o comunicava todo.

 

Tras esta sorpresa 
poidemos observar 
Como Pablo Iglesias 
queda por deba-
ixo tendo pouca 
posibilidades de ga-
nar estas eleccions, 
encontrandose
por detras de parcipantes 
como 
Isabel Diaz Ayuso a 
representante
do PP e actual presidenta 
da comu-
nidade de Madrid ademais 
da princi-
pal preferida para gañar 
estas eleccions,
Tamén se encontra por 
debaixo de Mais
Madrid partido 
representado por Mónica
García.

Recordemos que estas 
eleccións teran 
lugar o próximo Domingo 
28 de Maio
Polo qoe todavia poden 
suceder moitas
Cousaspero como 
dixemos anteriormente
A señora Isabel Diaz e a 
principal preferida. 
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Ames revalida a sua condicion 
de concello mas seguro de 
galicia o minsteiro de interior 
acredita que a criminalidade 
baixou un 2,8%
Ames sige sendo o
municipio   mas seguro de  
galiza asi o
acredita un
 ano mas o balance de 
criminalidad que analiza a 
xunta local de seguridade 
analizo nuna reunion presidida 
pola subdelegada  do goberno 
pilar lopez rioboo e o alcalde 
de ames jose miñones 

Ames revalida a sua condicion 
de concello mas seguro de 
galicia o minsteiro de interior 
acredita que a criminalidade 
baixou un 2,8%
Ames sige sendo o
municipio   mas seguro de  
galiza asi o
acredita un
 ano mas o balance de 
criminalidad que analiza a 
xunta local de seguridade 
analizo nuna reunion presidida 
pola subdelegada  do goberno 
pilar lopez rioboo e o alcalde 
de ames jose miñones 

Catro pilares para 
o novo modelo de 
residencias de 
galiza habitaciones 
individuales y 
espaciosas e 
moita historia 
electronica entre 
as ideas

Dos compostelans 
morren case a vez 
ao caer polas 
esquiras  duna  
zona non moi 
concurrida 
desantiago 
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Apoio total a favor dunha lei contra a discriminación da muller na 
ciencia do BNG.

Esta proposta elimina entre outras cousas a penalización ás 
investigadoras pola maternidade.

As baixas por 
maternidade, os permisos 
de lactancia ou a redución 
de xornada por 
conciliación poden 
penalizar a carreira 
científica das mulleres se 
non se introducen efectos 
correctores no cómputo 
para valorar os méritos e 
a produtividade. A nova 
proposta de lei do BNG 
proponse acabar con este 
e outros obstáculos. A lei 
quere garantir a igualdade 
real entre mulleres e 
homes no ámbito 
investigador e científico. 
Este proposta foi 
aprobada no parlamento 
galego cun apoio de todos 
os partidos políticos da 
sala.
A iniciativa leva o nome 
da oceanógrafa galega 
Ángeles Alvariño con esta 
pretendese que as 
mulleres “non teñan que 

A proposta do BNG contén tres 
artigos dirixidos a modificar o 
decreto lexislativo 2/2015 a 
través do cal se refunden todas 
as posicións legais de Galicia 
sobre a igualdade. Mediante 
esta fórmula pretendese, por 
exemplo, fomentar a creación 
de cátedras sobre cuestións de 
xénero nas facultades e 
escolas técnicas superiores, 
visivilizar o traballo científico 
das mullerees ao longo da 
historia ou introducir 
mecanismos correctores nas 
valoracións dos méritos para 
que o tempo adicado a baixas 
de maternida, lactancia ou 
conciliación non penalice o 
acceso a becas ou na 
promoción das carreiras.
Todos os partidos da cámara 
presentaron o seu voto a favor 
desta iniciativa. O PSdeG 
presentou “o seu apoio total” e 
o PP dixo que había “ moitas 
cuestións” e cousas que xa 
estaban reguladas pero inda 
así presentou o seu apoio 
porque había outras cousas 
que aínda non estaban 
reguladas. 

ECONOMIA                                                                
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elixir entre ser nais e a 
súa carreira científica” tal 
como dixo Olalla Rodil a
 deputada nacionalista.
Olalla Rodil recordou 
tamén que tres 
investigadoras 
postdoctorais que 
colleran unha baixa por 
maternidade elevaron 
unha queixa á valedora 
do pobo pola 
penalización sufrida na 
valoración do seu 
rendemento investigador. 
E trátase dun obstáculo, 
que, según a deputada 
do BNG, hay que 
combatir coa lei na man 
para que o poder xudicial 
non sustituia ao 
parlamento, “e quenon 
sexan as mulleres as que 
teñan que pelexar nos 
xulgados os seus 
dereitos” á maternidade e 
aos coidados.  
A proposta do BNG 
contén tres artigos 
dirixidos a modificar o



 

Abanca amplíase por toda a península coa compra de Novo 
Banco en España.

 Alcanza 100.000 millóns de empresas e gaña 10 oficinas.

Abanca segue fiel á 
súa estratexia de 
compra para crecer e 
consoliar seu 
negocio na 
península. O banco 
galego anunciou onte 
unha operación que 
levaba varios meses 
no mercado, con 
máis dun licitador 
interesado. 
Finalmente, a 
entidade presidida 
por Juna Carlos 
Escolel pechou o 
acordi para mercar a 
filial 

española de Novo 
Banco, a entidade 
portuguesa, depois de 
gañar unha poxa que 
estivo mpo aire máis 
dunha ocasión devido 
ó prezo de demolición 
ofrecido polos 
interesados.
O valor da compra 
non foi divulgado 
oficialmente pero as 
contas de Nove 
Banco terían uha 
valoración previa da 
operación en 166 
millóns e euros, 

Correspondente ó 
valor da liquidación, 
mais finalmente o 
prezo sería moito 
menor, segundo 
fontes do mercado.

Inditex: Todo aberto o 12 de abril

Cerro no ano da pandemía cun beneficio de 1.106 millóns e unhas ventas 
de 20.400

Pablo Isla, 
presidente de 
Inditex dixo:  a 
compañía saíu 
máis forte dende 
2020, un exercicio 
marcado polo 
drama do covid-19
“Hoxe somos unha 
empresa máis 
sólida que hai dous 
anos, cun modelo 
de negocio único e 
unha plataforma 
comercial global,

flexible, 
entregada 
dixitalmente e 
sostible, o que 
nos sitúa nunha 
excelente 
posición para 
ofuturo”, subliñou 
na presentación 
dos resultados 
anuais. Tamén 
participou Carlos 
Crespo, 
conselleiro 
delegado.  

ECONOMIA                                                                
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MANIFESTACIÓN CONTRA O RACISMO NAS CALLES DE           
                       SANTIAGO DE COMPOSTELA

300 PERSOAS SEN 
PROCURAR AS 
MEDIDAS DE 
SEGURIDADE 
FACENDO UNHA 
MANIFESTACIÓN

Hoxe día 6 de abril de 2021, 
300 persoas fixeron  unha 
manifesteción contra o 
racismo en Santiago de 
Compostela den de as 10 de 
mañá ata as 7 da tarde. Non 
manteñian as distancias de 
seguridade nin tiñan postas 
mascarelas. Habian policias 
intenando parar a 
manifestación. As 300 
persoas non querian parar a 
manifestación. Comezaron a 
tirarlle comida, pedras… aos 
policias. Iban con carteis e 
gritando polas rúas.

SOCIEDADE                                                              
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POLÉMICA                                                                    

O ACENTO GALEGO PARA A NOVA CAMPAÑA DE 
ORANGE ESPERTA POLÉMICA ENTRE OS 
INTERNAUTAS.

A nova campaña 
de publicidade e 
compañía de 
telefonía pola 
internet.Orange 
espertou certa 
polémica entre os 
internautas tras a 
publicidade do 
galego a través de 
youtube;un vídeo 
protagonizado por 
unha nai alegando 
que un marcado 
acento galego 
chama a súa filla 
Daniela. Varias 
ocasións para 
axudala a 
manexar o 
ordenador. 

 Ademais das 
bromas fáciles 
que se empregan, 
como confundir a 
bandexa de 
inserción do CD 
cunha montaña 
rusa, chama a 
atención que use 
o galego para 
interpretar a esta 
nai con moi 
poucos 
coñecementos 
técnicos e de 
internet.
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Russia retarda twitter por non retirar 
contidos prohibidos 

Roskomnadzor, o regulador ruso de 

comunicacións, retardou onte o servizo 

de twitter no pais debido ao 

incumplimento sistematico  das 

exigencias de retirar contidos prohibidos 

en Russia.Isto  afectara ao cen por cen 

dos dispositivos moviles ao cincuenta 

por cen dos fixos,dixo o 

organismo.Existen as capacidades 

técnicas para retardar o funcionamento 

de twitter.A ralentización xa comezou 

dixo o subdirector de 

Roskomnadzor,vadin subotin .Asegurou 

que a twitter enviaronselle mais de 

28.000 requerimentos,moitos deles 

retirados,para que retire as publicacions 

e vinculos prohibidos pola lexislacion 

Rusa.A día de hoxe ,añadiu 

Roskomnadzor,alberga 3.168 entradas 

con informacion prohibida delas 2.569 

con incitacions  a menores ao suicidio , 

450 con pornografia infantil e 149 sobre 

consumo de drogas

A pandemia creou cidadans  
hiperconectados ,mais conectados,mais 
expertos e mellor equipados

Videochamadas,teletraballo,compras,bizum
,supscripcions electronicas,plataformas de 
television e musica a carta.A nova 
normalidade a causa da pandemia 
disparouse o numero de navegantes e 
provocou que os cidadans  ésten 
hiperconectados,sexan mais expertos e 
sexan mellor equipados .E a principal 
conclusion do estudio navegantesdo estudo 
navegantes EN LA RED,que elabora cada 
ano  a asociacion parar a investigacion 
(AIMC)para coñecer os habitos españois 
en internet.Este ano foi radiografico como a 
crisis causada polo covid-19 ,acelerouse os 
cambios e a transformacion dixital na 
sociedade .
O estudo presentado polo presidente e o 
director da AIMC,Carlos Lozano e Pablo 
Alonso,poñense  de relieve ,que a metade 
dos internautas aproveita unha terceira 
parte dos cidadans usan mais  mais 
programas  e aplicacions  que antes do 
confinamento  e que  a metade dos 
internautas  aproveita  dunha forma mais 
eficiente das posibilidades do internet.

POLÉMICA                                                                      
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Comisaria europea alerta de 
auxe de racismo en Portugal

Unha alta funcionara de dereitos humanos 
na unión europea alertó o mercores sobre o 
aumento de racismo e discriminación en 
Portugal.

La comisaria europea de dereito humans, 
Dunja Mijatović ,publicó o mercores un 
reporte sobre “o crecente nivel de racismo e 
persistencia da discriminación relacionada” 
no país do sur de Europa.

Mijatović  sinaló en concreto ao aumento do 
discurso de odio e os crímenes de odio con 
motivación racista, así coma a 
discriminación contra os xitanos e persoas 
de orixen  africano. Recomendo que as 
autoridades tomaran medidas 
“urxentemente”.

Polemica entre Rocio Flores e 
Telecinco
Rocio quexase nun video nas redes xa que a 
cadea non permitiu que falara no programa da 
sua nai

Logo da transmision en Telecinco da serie 
na que Rocio Carrasco  “ conta o sua 
verdade” onde di haber sufrido malos 
tratros por a parte do seu exmarido Antonio 
David Flores,outra persoa mais implicada 
nesta historia . Rocio Flores difundiu un 
video nas redes falando do porqué non se 
pronunciou sobre o emitido.

Asi di ela no video “ con a tranquilidad que 
unha persoa pode ter escoitando e vivindo 
todo o que eu escoitei e vivin nesa noche,o 
luns intentei entrar no directo mediante a 
transmision do programa para explicar algo 
e para tender unha ponte unha vez mais . 
Non se viu oportuno e non se me deixou...
Soamente fago este video para que a xente 
entinda un pouco por qué non me he 
pronunciado   

Por outra parte, a  
Alianza contra o 
Borrado de as 
mulleres xuristas 
Themis han valorado 
a reacción dos 
responsables do 
testimonio de Rocío 
Carrasco , a persoa 
que a denunciado 
neste documental 
televisivo haber sido 
unha victima de 
violencia de xenero.

INTERNACIONAL                                                           
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Programación antena 3.

2:30 Live Casino 

3:15 Play Uzu Nights

4:00 Minutos musicales

6:00 Minutos musicales

6:15 Las noticias de la mañana 

8:55 Previo espejo público

9:00 Espejo público

13:20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano

13:45 La ruleta de la suerte 

15:00 Antena 3 noticias 1

15:45 Deportes

16:00 Cocina abierta con Karlos Arguiñano

16:02 El tiempo

16:30 Amar es para siempre

17:45 Ahora caigo

14:00 ¡Boom!

20:00 Pasapalabra 

21:00 Antena 3 noticias 2

21:30 Deportes 

21:35 El tiempo 

21:45 El hormiguero 3.0

22:45 Mujer

        PROGRAMACIÓN TV                                             
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Laberinto

    Sopa de letras

Un labirinto é unha construción feita 
cun ou máis camiños que enganan 
a quen o percorre e dificulta a 
saída. Nun sentido figurado, o 
labirinto refírese a unha confusión 
mental onde se presentan diversos 
camiños, ideas e pistas, pero sen 
amosar claramente unha solución 
ou saída

7 diferenzas

PASATEMPOS                                                            
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Gañou o Real Madrid, 
gañou Atlético e 
gañou o Barca. 
LaLiga  chega ao 
parón sen novedades 
na cabeza, donde os 
de Simeone  
sufren,pero aguantan 
a presión dos 
madridistas e os 
cataláns. O 
Barcelona visitaba 
Anoeta, unha das 
salidas mais 
complicadas que lle 
quedaban,  e 
superou a proba con 
nota.Os  goles de 
Griezmann e Dest 
antes do descanso 
deixaron o partido 
resolto.Os azulgrana 
chegan a este parón 
no seu mellor 
momento e súa 
próxima salida, 
despois de recibir o  
Valladolid, será o 
Clásico dende 
pódese xogar media 
Liga.                     
          

Suma nove 
victorias 
consecutivas 
fora da casa: 
Valladolid, 
Huesca,Athletic, 
Granada,Elche, 
Betis,Sevilla, 
Osasuna e Real 
Sociedad.Algo 
nada fácil e que 
di ben das 
claras que este 
equipo quere 
cerrar a 
temporada con 
doblete.

 

ESTE BARCA RECORDA O DE 
OUTROS TEMPOS
Os de Koeman goleanen Anoeta e
 suman outro novo triunfo.(1-6)
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Despois de moito 
tempo, xógase o 
partido da “Real 
Sociedade contra o 
Athletic club de 
Bilbao”. O partido foi 
moi interesante e 
oubo ocasións por 
parte dos dous 
equipos, pero o gol 
chegou cando un 
xogador da real 
sociedade caeu na 
area debido a unha 
patada dun xogador 
do equipo “athletic 
de bilbao” O árbitro 
pitou penalti  e o 
xogador”Mikel 
Oyarzabal” 
converteu ese 
penalti en gol que 
lles daba a victoria.  

O partido seguia con 
ocasions para os dous 
equpos pero a”Real 
Socidade” estaba 
defendendo moi ben e o 
gol do Athletic non 
chegaba. Ao final do 
partido os xogadores da 
“Real” tiraronse ao chan 
chorando de alegria, en 
cambio os do “ Athletic 
tirabanse no chan pero 
non choraban de alegria 
se non de tristeza, pero 
un xogador do “Athletic” 
diciu que aun teñen unha 
oportunidade para gañar 
a copa do rei frente o 
“Barcelona” e iso e 
totalmente certo, para a 
semana xógase o partido 
da final da copa do rei 
20/21 “Barcelona vs 
Athletic club de Bilbao” 
todavía non se saben as 
alineacións pero o que si 
se sabe e que os dous 
equipos van a ir a gañar.  
  

                A Real Sociedade levantando a copa.

Moita xente queixouse 
desta celebración polas 
medidas Covid-19 xa que 
en todo rato estiveron sen 
máscara e sen a distancia 
de seguridade. Os 
xogadores na sua defensa 
dixeron que se habían feito 
a proba do Covid-19 pero 
non todos o cren xa que en 
moitos casos como por 
exemplo o do xogador do 
Real Madrid Raphael 
Varane que deu positivo 
cando estivo entrenando 
úns días antes, tiveron 
sorte de que non 
contaxiose ningún xogador 
máis.Ao final tivo que 
intervitr as administracións 
dos dous clubes e o caso 
quedouse en nada e xa foi 
arreglado por probas de 
que si fixeron o test.   
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O evento musical adiántanse
este ano á primavera e volverá 
a traer á cidade de Vigo espec-
táculos de escena local, nacio-
nal e internacional nun formato
 moi similar ao ano pasado, con
 servizo de barra e protocolo
anti-Covid na terraza do Audito-
rio Mar de Vigo. Os artistas se-
rán confirmados nos próximos 
días.

“Iniciamos en Vigo o festival 
TerraCeo o día 1 de maio”. O
Alcalde anunciou o seu regre-
so a partir do 1 de maio. Con 
mais de trinta concertos e aris-
tas galegos, spañois e interna-
cionais, todos elas pendentes 
de confirmar.

A primeira edicion desta cita na
terraza do auditorio de Beiramar 
tivo lugar no veran do 2020, de 
xullo a setembro, e cun “exito 
importantidimo” ao congregar a 
14000 persoas. 

Neste 2021o formato seras similar 
ao do ano pasado: 
Concerto durante a posta de sol, 
servizo de barra e medidas cantra 
o Covid, tal e comio explicou Abel 
Caballero: “Estamos á cabeeza do 
desenvolvemento dos festivais con 
seguridade Covid ao 1000% de 
musica de España.

O festival volvera con todas as medidas contra o Covid-19
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UNHA SEMANA DE CONTRASTES TÉRMICOS

Nestes días esta habendo moitos contrastes térmicos, en 
Galicia.

Esta semana esta sendo 
interrumpida polo aire cálido 
procedesnte de África. Na 
maioría dos sitios de Galicia 
superáronse os 32 graos.
 

Este Venres, a mesma 
borrasca que impulsou o calor 
Áfricano e o polvo do Sahara, 
seguira xerando 
inestabilidade en forma de 
chaparróns.

En canto a fin de semana 
haberá unha situación que se 
podería calificar do máis 
habitual. Vai vir unha racha 
de tempo seco. O anticiclón 
terá o seu centro de acción 
sobre o Reino Unido, afectara 
a Galicia a través da 
circulación do vento. 

As temperaturas máximas 
ascenderas, pero non moito, xa 
que o vento do nordeste 
soprará con certa 
intensidade.O domingo terá 
unha sensación térmica 
agradable. O lúns vai vir tempo 
do norte o que equivale a aire 
xélido de orden polar. Isto vai 
perxudicar a vexetración.

  O TEMPO                                                               
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