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Pola súa abnejada búsqueda da verdade, foi jalardonada entre máis de 2.000 participantes

Raquel Iglesias jana o
premio Púlicher

Ultima hora

Prótesis capilares para o PP de
Ribeira (Pax. 2)
O campo da
Tasca terá cun
sistema de inclinación (Pax. 5)

Momento no que a condecoran co escapulario do Pulicher por parte de Obama e Gallardón

A famosa xornalista de La Voz de Galicia,
Raquel Iglesias, alzouse co Premio Púlicher que
foi fallado (e nunca mellor dito) hai dous días
nunha emotiva seremonia na sede da Sociedade
Estadounidense da Prensa.
Segundo palabras do presidente da SEP os
motivos que os levaron a conceder este galardón a
Raquel Iglesias son "o seu incansable traballo en
pós da verdade, a obxectividade, o respeto cara
aos demais e que ademais esta moi boa".
Esta xornalista é moi querida polos seus lectores os que se encontran moi emocionados pola
consecución de tan laureado jalardón. Son os seus
lectores que destacan que "nunca se deixou comprar nin manipular, manexa a verdade con man
ferrea fuxindo de tópicos e sen caer nunca no
insulto ou a difamación, con grandes artigos de
información; nunca de opinión, que tratan de

achegar aos seus lectores a pura verdade".
Este medio conseguiu contactar coa gran protagonista para coñecer de primeira man como se
sente, e nos fixo chegar este comunicado: "a sido
totalmente hinesperado i para nada vuskado,
nunca pensé que un articulo sobre la fiesta de los
homeless que manchan la plalla y ensuzian la
ciudá con su sola presencia me acavaria conduziendo a esta situación. Lo que mas me alegra no
es solo el premio a la sinzeridaz y la verdaz, sino
también a la exquisitez sintáctica y al marabilloso
trato de la lengua de Cerbantes".
Este premio supón a culminación dun 2014
inmellorable para a xornalista, ano en que escribiu
o articulo que lle valeu o devandito premio, contraeu matrimonio e como ela mesma nos manifestou "también estoi encinta, pero aun no sé si es de
casette o vhs".

A crisis estimula a imaxinación do tecido empresarial

A Ferretería de Mariano reconvertida nun Sex-Shop
As boas de ideas e a renovasión non
teñen porque non darse nestos tempos de
crise. A crise e o descenso da venda de
alcallatas e de esmeriles para picar pedra,
a xerencia da ferretería Mariano decideu
despois de varias décadas colaborando
para que os seus clientes puderan elaborar os cachivaches que saian en
Bricomanía, cerrar as suas portas e reconvertir a antiga ferretería nun SexShop.

Moitos vecinos xa se acercaron a curiosear e ver os novos productos dispoñibles,
dos que xa, según informa a dona xa hai
moitas encargas, donde destaca os novos
consoladores da gama BL FACTORI, xa
que os seus diferentes tamaños, BL SLIM
17, BL MINNOW 15, BL SMINNOW 12,
BL CHINCO 12, BL POPPER 11 e BL
SPTIN 10, adaptanse a todos os públicos
e justos.

O Atlético de
Ribeira ten un
xogador no banquillo dende o
1982 (Pax. 6)
Empresario
ribeirense conquista un cometa
(Pax. 4)
Don Cesareo,
cesado (Pax. 3)
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INVESTIJASIÓN
O PP de Ribeira fai un pedido de prótesis capilares.
Redassión

Cos resultados das últimas
enquisas tanto do CIS coma deste
medio tan imparsial, o PP de
Ribeira reuneuse de urxencia
para abordar o tema do desplome
nos resultados. E tras varias horas
de tira e afloxas entre os membros da directiva e afiliados chegaron á conclusión de que teñen

Xa se lles pode ver de marcha, cas
prótesis; guiño aos “rojillos” da muller
de Manolo ca rosa vermella.

que poñer en marcha unha campaña de imaxe para calar no
público máis novo, pois o seu
filón de votantes da terseira idade
teñen que renovalos cada catro
anos, que moitos deles non chejan a sejinte lexislatura.
Asesorados por Manuel o
peluqueiro, decidiron e optaron
pola compra de 21 prótesis capilares modelo "Pablo Iglesias" que
tanto furor están a facer entre os
votantes máis novos, e así amosar
a súa cercanía á cidadanía e simpatizar cos seus problemas. As
pelucas e barbas mercaranse de
primeira calidade para que non se
note que son postisas, e den o
pego con ese nicho de votantes.
Houbo oposisión.
Dentro do PP a oposisión
máis contundente contra esta
medida foi a de Vicente Mariño,
que apostaba mais polo bisoñé de
toda a vida que pola peluca con
coleta, xa que lle parece moi progre e algunha xente maior e veci-

O cociñeiro do Parque de Atrás
négase a pagar o euro por receta.
Esta mañá, no desenrolo do
program Top Chef, o dono do
Parque de Atrás, púxose a falar sen
disimulos da polémica do euro por
receita, confesando "que non podo
calar máis porque nos queren matar
de fame".
Mario, o dono e cociñeiro do
Parque de Atrás asegurou que "se
me obrigan a pagar un euro por
cada unha das miñas receitas, me
arruínan" e argumentou que a
medida "é incompatible co exercicio do meu traballo". Considera,
ademais, que a taxa favorece ás
empresas estranxeiras de restauración e prexudica "a nos, que, como
vostede e como eu, queren exercer

o seu dereito constitucional a prepararse unhas manitas de porco,
uns chinchos asados ou cocidos ou
un arroz con polo e necoras da seca
como o que ía preparar hoxe aquí
ata que se me cortou o rollo por
culpa destes inútiles".Téñenme
frito", lamentou
Ameazou directamente o presidente da Xunta de Galicia advertindo de que "en calquera momento
collo as miñas potas e os meus trastes e marcho pa Suiza, onde por
certo cociñan como o cu e teñen"
que "aprender" moito. Tamén criticou os meus colegas de profesión,
que non se queixan porque están
empanados.

David Husselhoff novo veciño de Ribeira.
O actor David Husselhoff, coñecido polo seu papel de Mich Bukanan
na televisión, jran bodiboard e surfista con indudables dotes como socorrista, decidiu vender a sua casa en Indianápolis e trasladarse de maneira
sorpresiva a unha casa nas Carolinas. Esta decisión do actor secundario
ven a ráiz do moito tempo libre que ten e as ganas de facer a vida dun calquera, canso de ser sempre o sentro de atensión. Os vecinos quedaron sorprendidos o encontrarse aparcado diante de Juán de Juana a Kit, o mítico
coche do "melenas de Miami", o cal está xa canso das "cajadas" das javiotas do ppobo. Nos últimos días David Husselhof dedicouse a pescar rabalisas na praia de seráns, e tamén aprobeitando a "seca", para ir furtivar
unas necoriñas e sentolas, que nestas fechas van caras na plasa de abastos.

ños de Aguiño non entenderían
ben ese cambio de look do consejal. Pero como é un home de partido, acatou a desisión dos afiliados; non sin antes dicir: "Don
Manuel Fraga no vería bien esta
medida".
Quen tamén puxo reparos foi
Elvira Pereira, que argumentou
que a coleta só recolleita cunha
joma ten moi pouco "aquel", e
propoñia facer un pequeno moño,

e aljo de laca para amansar os
pelos revoltos que se escapan nos
días de nordeste. A teniente-alcaldesa Dolores Elorduy preguntou
si a peluca pode ser rubia, e a
barba tamén, que ela de morena
non se acaba de ver.
O estilista Manuel, díxolles
que si querían arrasar nas municipais, terían que comuljar con
rodas de muiño e deixarse de
bisoñés, moños, e tintes.

Nos actos ofisiais, Manolo tamén luce a súa melena; a barba deixaa para salir.

Un ribeirense, novo asesor da
Garda Civil en materia de roubos
Máis coñecido como o Arsène
Lupin barbanzan polos seus espectaculares e archicoñecidos roubos
de guante branco, este veciño de
Ribeira ao que seus bautizaron
como Molesto Harina pasará a ser
novo asesor e formador do instituto armado na division de "roubos
informáticos" xa que segundo aseguraron "está moi acostumado a
roubar ordenadores, móviles,
tablets, etc".
Con máis de medio centenar de
roubos admitidos ás suas costas,
este ladrón rehabilitado será unha
baza importante dentro da Garda
Civil. Moita xente recordarao polo
roubo con tintes cinematográficos
que perpetrou fai menos de un ano
no Xulgado de Ribeira, no que
puido entrar por unha claraboia do
tellado despois de facer rapel pola
parede dun edificio colindante,
anular os sistemas de seguridade
con spray e roubar os expedientes
de outros casos para despistar.
Segundo as nosas fontes poderia
ter un C.I. de 172, o que explicaría
esas brillantes ideas e sutis técnicas
para o roubo a gran escala.
Apodado nos seus inicios

como "El terror de las tragaperras"
pola sua predilección por ese tipo
de maquinas recreativas ás que nin
sequera tiña que forzar nin palanquear, simplemente lle bastaba con
susurrarlle e acariciar sinuosamente á maquina para que esta empezase a escupir monedas dun xeito
case obsceno. Chegaron a dicir del
que tardaba menos en vaciar unha
tragaperras que un mortal en "ligarse" a unha traballadora do sexo.
Ultimamente soubose que
pasaba por malos momentos no
laboral xa que se estaba encariñando demasiado con certas maquinas,
como se de unha relación platónica
se tratase, chegando incluso a enamorarse de unha delas; a situada no
bar Oliver & Stanley donde entraba
ás agachadas con nocturnidade e
alevosía para cortexar á sua amada.
Esto unido ó seu problema co
hómonimo do seu apelido (e non
era panadeiro) acabou facendoo
cometer un erro que lle valeu unha
condea, que non chegaria a cumplir
ao aceptar o trato da Garda Civil
para asesoralos. Outra gran historia
de superación e amor polo traballo
autodidacta.
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Os hosteleros da Rua do Sal
piden un referéndum para a
sua a Independencia
A Asociación de Hosteleros
da Rúa do Sal ven de reunirse co
valedor do pobo e con representantes de diferentes organizacións políticas para reclamar a
sua independecia do Concello
de Ribeira ou cando menos convertirse nunha parroquia con
dereitos especiais. Segundo
comentan dende a propia asociación "estamos cansos de
pagar impostos neste pobo e que
se nos corten horarios, traballamos mais neste calexón que
todos os funcionarios do concello xuntos".
Aproveitando a estela do
referendo catalán xa sentarón as
bases para a hipotética independencia donde o primeiro paso
será a construcción de un muro
con posto fronteirizo de Aduana
en cada extremo do calexón

"non queremos pagar impostos
posto que tampouco os imos
cobrar, queremos ser un micropobo autoxestionado, ademais
coa construcción desos muros
aproveitaremos para escapar do
vento, que no pobo veciño (por
Ribeira) cando pegha o nordeste
non hai quen pare" comenta Javi
o do Triskel que xa pideu a
baixa no censo de Oleiros.
Daniel Coira do Capitán
Morgan vai mais lonxe e incluso
pensa e anexionar territorio
alleo "como a verdade é que o
calexon se nos queda pequeño
para certo tipo de actos, estamos
pensando en anexionar ao noso
territorio tamen o palco multiusos do Malecón, que total seguro que lle damos mais uso que o
concello e igual vé un concerto
enriba del por fin".
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O NOVO ORLANDO
BLOOM ESTÁ EN RIBEIRA
Cunha marxe de erro inferior ao 2,3%, un grupo de
científicos sección científica
do Diario de Arousa logrou
determinar quen é o novo
Orlando Bloom tras unha
investigación que se dilatou
dous anos e na que trataron de
espeficar quen podería ocupar
o lugar do actor na vindeira
película do Señor dos Aneis.
"Conseguimos reproducir
nun laboratorio ámbitos similares ao corazón da celebrity",
dixo o biólogo da Puebla
Domingos Amisa e xefe do
proxecto. "Ter ese ámbito de
probas á nosa disposición permitiunos emular tests moi fiables para determinar que
maromo ribeirense pode ter a
posibilidade de protagonizar o
film que se producirá en
Couso sustituindo a Orlando
Bloom".
Agora non sabemos que
pode acontecer con 'o vello'

Orlando Bloom", recoñecen
os científicos.
As múltiples probas permitiron aos científicos concluír que "en ámbitos de laboratorio, Sicho, o patrón da peña
Estrelas de Bar se comportou
dun xeito moi similar ao
actor" e, ademais, están convencidos de que incluso
poden ser da mesma familia
cun erro do 1%.
"O que non sabemos é que
pode pasar co vello Orlando
Bloom, é dicir, co Bloom orixinal", di o científico e redactor. "
É probable que se interne
no bosque para morrer en soidade pero non tivemos ocasión de estudar comportamentos similares".
Esta mesma mañá, o perfil
social de Sicho está sendo
visitado por centos de rapazas
que queren andarlle no seu
"bloom".

Don Cesareo, CESADO
A Diocese de Santiago
emitiu un comunicado hai
poucas horas informando de
que Deus decidiu prescindir
de Don Cesáreo. O todopodesoro anunciou o despedimento cun mes de antelación
aprobeitando a nova reforma
laboral. O cesamento, valjame a redundansia, débese "á
última aparición do clérigo
en La Voz De Galicia" e so
lle pagarán 21 días por ano
rezado.
Don Cesáreo, que non traballou nunca para outra relixión, non precisou se recorrerá o despedimento e declarou "É difícil que Deus poida
equivocarse e se Él pensa
que a miña aparición no
dominical de La Voz e causa
do meu cese, o que di Deus
vai a misa". Outros membros
da Santa Sé cren que a súa
obsesión polo agrio tería
levado a Cesareo a descoidar
a súa folla de ruta.
Cesareo, quen foi o primeiro en anunciar o fin do
seu mandato na Iglesia ribeirense, lamentou a "forma
dantesca" que elixiu o
Creador para comunicarlle o
seu
cesamento.
"Aparecéuseme un contrato
en chamas, como o arbusto
de Moisés, e empezou a diva-

gar sobre a crise ata que me
dixo o do despedimento",
explicou. O Santo Pai tería
preferido que se lle aparecese "en carne e óso" para
dicirllo cara a cara e non
mediante providenciais aparicións, especialmente tras
tantos anos de estreita colaboración.
“Eu rexeitei ofertas de
Mahoma para virme a
Ribeira porque me facía ilusións vestir o branco e sentía
as cores!", insistiu o aínda
cura antes de finalizar o seu
comunicado. Malia todo,
admitiu que as palabras do
Señor non foron unha sorpresa " porque hai días xa vin un
anuncio en Infojobs.com
onde se buscaba un pontífice
a tempo parcial e pensei que
podía ser para substituírme.
Nova traxectoria en solitario

"En realidade fixéronme
un favor. A verdade é que
quería deixalo hai tempo e
isto é unha oportunidade.
Estou contento, de verdade,"
explicaba entre risas nerviosas e aljo ajrias. Fontes próximas aventuran que Cesareo
planea seguir traballando
para o catolicismo por conta
propia "sen xefes e sen horarios e aceptando só os beatos
que eu elixa".

UN MAIORISTA RIBEIRENSE
GANA O BOJAVANTE DE OURO
Outro ano máis Antonio
Recio quedouse composto e
sen galardón na gala da XXVI
edición do Bogavante de
Ouro, donde para sorpresa dos
asistentes, non saiu vencedora
por séptimo ano consecutivo
Percebesa, maiorista madrileña. O codiciado crustáceo
dourado veu parar por primeira vez á capital barbanzana
recaendo
no
maiorista
"Pescados
y
Mariscos
Jalafato" unha empresa de
recente creación que está crecendo a pasos de xigante, contando con representantes ata

na capital do estado.
Este medio tivo a sorte de
poder entrevistar ao dono e
xefe de operación da empresa
Javier M.P. mais coñecido
como Javier Jalafato, e declarou o secreto do seu éxito: “O
lema da empresa dende que
empezamos foi o mesmo ‘pescados jalafato, del contenedor
a su plato’ ainda que despois
de revisalo o noso departamento de marketing demonos
conta de que non tiña moito
ghancho e pasamos ao novo
lema ‘enghaña ao turista que
a xente de Ribeira é moi lista’.
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ACTUALIDADE
Empresario de Ribeira, aterrizará
nun cometa ca súa propia nave

O império da
rapaza das pulseritas

Ainda ca resaca do resiente
éxito da Axensia Europa do
Espasio, ao colocar un robot nun
cometa, un empresario ribeirense, desideuse a emulalo, pois
considera que non é tan complicado como nos venderon.
E para demostralo non vai a
mandar un solo un robot, senon
que vai ir él tamén ata alí, e vir de
volta.
Aproveitando electrodomésticos descatalojados, resiclados, e aljo averiados, púxose a
darlle ao alicates e ao tornillo,
comprou a colesión completa de
DVDs de Bricomanía, e nun
viravira tiña montado o seu robot
e nave espasial para proseder a
colocar na órbita dun cometa e
lojo abordalo o seu inxenio.
O propietario de Electrodomésticos Sampedro, dixo que
non contou con asesoramento
nengún, ainda que dende a
Universidade de Vigo, que está
acostumbrada a mandar satélites
a orbitar a terra, ofreséronlle
axuda; pero él dixo que nada de
eso, que se apañaba ben cuns
prismáticos, unha escuadra e un
cartabón.
E ijual que como fixo Colón
na súa primeira andadura foille
pedir finansiasión a Letizia, a
nova reina de España, que lle
dixo que como a cousa está moi

A rapaza das pulseritas naceu
en 1999, no humilde barrio chino
de Ribeira, aínda que viviu dende
pequena en Fondevila. E por
casualidade ou o azar, cando ainda
non cumprina a ducia de anos,
aprendeu a facer pulseritas de
goma vendo un video no youtube.
Despois de pasear as rúas de
Ribeira incesantemente ofrecendo
as pulseritas de goma por ela elaboradas, conseguiu facer do seu
produto un icono na cidade que
puxo o nome de Ribeira no mapa
mundial.
O éxito das pulseriñas de
goma acolchadas que ela elaboraba a man polas noites, nos seus
anacos libres, permitiu que xunto
con diademas Serea fixesen despegar o 8 de novembro de 2014 a
sua primeira tenda "Pulseritas de
gomita". Un mes despois, a nena
conseguiu amasar unha fortuna de
80.540 millóns, ter máis de
100.000 empregados en nómina e
ter erixido máis de 6.000 tendas da
súa marca ao ancho do planeta.
Quinta xa no ranking global
de millonarios de Forbes, e co
maior patrimonio do hemisferio
norte do planeta, ela, sigue sendo a
mesma, non perdeu as suas costumes, é habitual vela no super comprando chucherías, ou paseando ca
sua nova bici polo parque de abesadas, pero sen deixar de facer o
que a fixo grande, "¿me compras
una pulserita?"

mal pois lle fixo un préstamo á
súa cuñada Cristina para pajar
aljo nun xusjado, estaba canina e
non tiña mais que aljo de bisutería barata para deixarlle.
Sampedro non lle dixo que non,
porque sejún declarasións súas
“todo o que veña que non se
deteña”.
Con catro alhajas, dous ordenadores Spectrum, e o chasis
dunha lavadora ca que fixo o
adestramento para vencer as forzas G, utilisando o projrama de
centrifugado; lansouse ao espasio, á conquista interestelar.
Historia dunha epopeia.
Para faser a cousa máis aquelada, o empresario de linea blanca e linea marrón, fixo o lansamento o pasado 12 de outubro:

día de la patria hispana, pois síntese moi de aquí.
Utilisou coma lansadera o
faro do Lajareu, tal e como
declaraou: “hai que reconoser
que ben visto, dase un aire aos
cohetes rusos”. E desideuse a
faselo agora porque a jasolina
abaratou moito e costarialle
menos o viaxe. Sobrándolle
incluso un pin da coronasión de
Felipe VI que a raiña Letizia lle
entregou entre as súas pertenencia para levar hacia o descoñecido.
A sorpresa na comunidade
sientífica é total: “miles de
millóns jastados en projamas
espasiais, e este tipo cunha lavadora vella e sen euros de jasolina deixanos en calsonsillos”.

Sampedro e a sonda interestelar, resién aterrisado nun cometa. Un pequeno paso
para a humanidade, un jran avanse para as lavadoras.

CHECHU LÓPEZ NOVO FICHAXE DO CNI
Chechu López confirmou esta mañá o
seu ingreso no Centro Nacional de
Intelixencia (CNI), organismo encargado
de asesorar o presidente do Goberno en
cuestións relacionadas coa seguridade do
país. A nova fichaxe coincide co despido
en diferido do Pequeno Nicolas. Ao parecer, o presidente buscaba alguén "con
carácter e con quen se poida falar de
secretitos nun clima de confianza e complicidade".
A determinación de Chechu nos seus
artigos acabaron de convencer a Mariano
RajoY Brei, quen tería ofrecido persoalmente o cargo o periodista "no transcurso
dun encontro na Recoveira tomando un
café no que falamos de amor, política

internacional e moda".
A decisión de incorporar a Chechu
nunha das institucións clave para o
Executivo de Mariano Rajoy vén referendada pola experiencia do redactor á fronte do departamento de
comunicación do Diario de
Arousa sección Barbanza, ademais dos seus coñecementos en
materia de corpos celestes e de
todo o visible e o invisible. "É
unha persoa que traballa coma
ninguén co tema dos segredos,
as investigacións e as cousas
moi importantes e confidenciais
que se moven por Ribeira,"
argumenta Mariano. O presi-

dente non quixo precisar que funcións
desempeñarán José Miguel no CNI.
Limitouse a mirar fixamente aos xornalistas murmurando "Shhht... secretito".

|

Dominco, 28 de decembro de 2014

5

DEPORTES
O CAMPO DA TASCA TERÁ UN SISTEMA DE INCLINACIÓN
Redassión

O
entrenador
do
Xuventude Aguiño, Anxo
Martínez Sampedro anunciou
esta mañá que o terreo de
xogo do Campo da Tasca será
sometido "a unha implementación tecnolóxica" que permitirá que o campo se incline
lixeiramente cara a unha das
dúas portarías, concretamente
a do equipo contrario. O
obxectivo desta nova prestación é, segundo o corpo técnico do Xuventude, "facilitar o
xogo do noso equipo nun
terreo optimizado", aínda que
a prensa deportiva define a
manobra como unha trampa
que atenta contra o xogo
limpo.
"Que digan o que queiran,
xa sabiamos que isto sería criticado. O regulamento non o
prohibe explicitamente e o
club que teña diñeiro para
pagar este sistema ten todo o

dereito a beneficiarse del"
argumenta o técnico, que usou
a metáfora do fútbol de mesa
para explicar "que é normal
levantar un pouco a mesa cos
brazos para que a pelota avance. Isto no fútbol non se podía
facer pero agora xa é unha
realidade".

Cando o Aguiño xogue á
dereita, o campo inclinarase
uns graos cara á esquerda. Así
os xogadores correrán en pendente e serán máis efectivos.
Os rivais, en cambio, deberán
esforzarse máis. E cando cambiemos de lado, pois inclinarase ao revés. É a vantaxe de

O campo da Tasca facendo as probas de inclinación do campo, e
verificando que é moito máis doado gañar os partidos ca tecnoloxía

xogar na casa. O que non se
atreva a vir, que non veña,"
insistían o presidente do equipo.
O que o club aínda non ten
claro é a inclinación máxima
que se aplicará ao terreo.
"Como hai un baleiro legal,
realmente poderiamos inclinalo 90 graos se nos saíse de aí,
aínda que é verdade que a
experiencia de xogo cambiaría
enormemente. Tamén sería
perigoso para os nosos porque
poderían caer e estamparse
contra a rede da portaría contraria. De momento apelaremos ao sentido común.
Supoño que 50 graos de inclinación é correcto, eu que sei”.
Todos os xogadores do
noso país colleron algunha
vez unha chea e están afeitos a
inclinarse. Non pasa nada,
tampouco nos resguemos as
vestiduras", declarou o xogador Jorge Cadorniga Arnoso,
centrocampista do Xuventude.

F l o r e n t i n o P é r e z f i c h a a A l e x Vi d a l , M a r í a
Vi l a s y a A n a P e l e t e i r o
O mandatario madridista, nun movemento sen precedentes no mercado de
inverno. ficha aos tres deportistas ribeirenses para complementar a plantilla
madridista. A noticia non colle por sorpresa a Caverna mediática (agora 7 pulgadas)
xa que estas compras a golpe de talonario
e do día a noite, son moi habituales no
clube merengue. Carlo Ancheloti nunha
rolda de prensa extraordinaria falou dos
tres novos integrantes do plantel. "Alex
podrá complementar la retaguardia de
Pepe, hay partidos que solo se resuelven
con ostias como panes", sobre María Vilas
destacou a sua destreza no medio acuático
para resolver partidos onde a chuvia faga
acto de presencia, "Me ha sorprendido
mucho el clima del norte, caen chuzos de
punta, y María será determinante subiendo
y bajando la banda en campos encharcados", e sobre Ana Peleteiro "Y Ana tendrá
la responsabilidad de saltar los autobuses
de Ferrín que nos colocan las defensas
rivales".
Os tres ribeirenses confían en facer
unha boa tempada no clube, e de paso

poder fundar a sección madridista de chinchimonei, xa que é unha das únicas disciplinas onde o clube non ten representación, segundo comentou o taekwondista
ribeirense
a
sua
chegada,
"Sorprenderonme as capacidades de
Sergio Ramos, nunca pensín que podería
cantar a tabla do tres de seguido", María

Vilas pola sua parte destacou que fará
unha parella moi boa con Cristiano
Ronaldo "Ten unha técnica de piscinazo
que poderá axudarme mellor nos viraxes".
Ana non fixo declaracións, pero pudo
verse no primeiro entreno tentando de
explicarlle a Arbeloa que debe ser no
campo máis que un simple cono.
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DEPORTES
O ATLÉTICO DE RIBEIRA DESCUBRE QUE TEN UN
XOGADOR NO BANQUILLO DENDE O ANO 1982
Oadestrador do Ribeira, pasou lista
no día de onte aos seus xogadores e,
tras revisar varias veces o equipo porque
non lle saían as contas, descubriu a presenza dun xogador sen identificar que,
supostamente, leva no banquillo dende
1982.
O individuo en cuestión atende ao
nome de "Narciso Coira" e asegura que se
lle fichou en 1982 "xunto a outros compañeiros como "O Chocolatero", "Pozas",
"Monchiño" ou "Vorch", cos que queda
de cando en vez para rememorar vellos
tempos.
"Este señor preséntase aquí cada mañá
e coñecémolo todos de toda a vida. Nunca
lle preguntamos, eu sempre dei por suposto que era de mantemento", admite o
encargado da cantina. "Coira" insiste en
que xogou un par departidos nos oitenta e

logo me sentaron no banco porque o
entrenador de entón dicía non lle caian
moi ben os de Vilagarcía".
Como non se lle convocaba pero tampouco se lle indicou que se fose do equipo, o xogador estivo "a cumprir coa miña
obriga profesional" sen queixarse nin
cuestionar as decisións dos técnicos que
se foron sucedendo. "Ás veces fanme fregar o vestiario ou facer recados. Eu creo
que o fan para que me cabree e xogue
mellor, con máis rabia. Pero claro, se logo
non me piden que saia ao campo, non
podo demostrar o que valo", argumenta o
xogador, que conta hoxe con máis de cincuenta anos. "Antes xogabamos cas ardilla, agora levan cada cousa nos pes" lembraba con emoción "Coira", e confesa
que, agora que se acordaron del, ten a
esperanza de ser convocado de novo.

Funcionario para
o record Guinness
Menos do que dura un en botar un peido
espía é o que tardou esta mañá un funcionario do concello, en minimizar a ventá do
seu Facebook cando se decatou de que por
detrás pasaba o alcalde.
A proeza deste traballador do concello, que
conta con máis de cinco anos de experiencia en perder o tempo lendo chistes en
Internet en horario laboral, bateu todos os
récords rexistrados con anterioridade cun
ordenador que, nas súas propias palabras,
"é unha castaña porque este goberno non
se toma en serio as novas tecnoloxías e así
nos vai".
Os expertos aseguran que ten uns reflexos
comparables aos dunha gacela e unha
visión periférica moi por enriba da normal.
"É capaz de identificar o ruído que fai o
alcalde cando se levanta da súa cadeira e,
analizando a dirección do vento, pode predicir se irá cara ao corredor da esquerda ou
se aproximará cara á súa zona", explica un
dos seus compañeiros.
"A verdade é que estou moi contento porque é a primeira vez que se me recoñece un
logro nesta empresa. Son moitos anos
actualizando estados de Facebook e é verdade que me acostumei a disimular cando
o alcalde pasa polos informes que sempre
me pide sobre o mal estado da peonil rúa
de Galicia, e sempre lle paso o mesmo que
teño feito de que se encontra nun excelente estado”.

RIBEIRA CONTARÁ CUN SIRCUITO DE FÓRMULA 1 URBANO
A competición, que se
chamará Jran Prix de
Ribeira, celebrarase
a
partir da primavera de
2015, "aínda que -matiza
o teniente alcalde Juan
Luis- a idea é que sexa o
primeiro de 50 anos máis
de Fórmula 1 urbana na
cidade de Ribeira".
O teniente alcalde asegurou que o Circuíto
Urbano de Ribeira "será o
mellor do mundo, nada
que ver co coñecido ata o
momento".
trouxemos
nos últimos anos os máis
grandes eventos que se
poidan realizar en calquera cidade do mundo,
Artemar, a Pista de Xeo
ou a cea dos maiores.

O circuito será construido e xestionado pola
empresa Palasaca Sport, e
discorerá polo malecón
ata Padín, lugar onde se
montarán os graderios",
continuando pola costa da
Habana ata a fonte de
Fondevila donde se fará a
parada de boxes e donde
de seguido se entrará no
novo tunel do periurbano
que terá saída no alto da
mamoa para dar entrada
na espectacular costa
donde xa se desenrola
cada ano o Jran Prix de
Carrilanas, rematandona
gran recta de Rosalía de
Castro, dende donde os
veciños poderán disfrutar
nos seus balcóns da pre-

sencia
de
Fernando
Alonso ou Raikonen.
Por outra parte, o Sr.
Luciano Fernández cualificou a súa participación
na sociedade Palasaca
Sport, que xestionará a

organización do Gran
Premio, como "un reto
persoal" e manifestou que
pretende "facer unha
Fórmula 1 galega para o
mundo".
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SOSIEDÁ
A PARIS DE NOIA
JRABARÁ UN VIDEOCLIP
NA SENTENARIA
A fabulosa orquesta
"PARÍS DE NOIA" anunsia a
jrabasión do próximo videoclip para a jira do vindeiro
ano, sábese que a jrabasión
realisarase nas próximas
fechas, e escolleron como
escenario Riveira.
Xa teñen escolleitos os
lujares para as tomas. O local
hostelero "Abuela Jloria" é o
que leva todo o protajonismo,
xa que alí jrabarase a maior
parte do tema " NON ME
TIRES MÁIS", para o cal
falaron co jerente que desexaban a partisipasión dun dos
membros do plantel da vinoteca, a idea justou desde o
primeiro momento e acordaron que saira "Jorge Millán",
o cal mostrouse moi entu-

siasmado.
-"Desde rapás justoume o
baile, incluso chejei a ser
compoñente do equipo de
baile do Colejio Jalaxia, dirixido por Mariví e coreojrafiado por José Manuel Patiño,
do cal teño moi bos recordos".
Os protajonistas estelares
son: Manolo Ruis, Ramiro
Carrejal, Ricardo Amor,
Manuel Sieira, Antonio Vidal
(Tucho o Collo) e Majdalena
Brinjas.
A banda anima a todo
aquel sidadán que queira partisipar no videoclip, que
mande un mensaje indicando
o seu nome ao enderezo electrónico:
PARISDEJLORIA@hotmail.com

Emilio Sanmamed denunciado por su pareja.
El archiconocido engendro
del mal, Emilio Sanmamed, ha
sido denunciado por su "prometida" por incumplimiento de contrato. Al parecer y siempre según
fuentes policiales esta denuncia
ha sido interpuesta por M.R.
actual pareja del susodicho, por
no llevar a cabo la promesa y
petición que hace ya más de 2
años fue proclamada en público
ante cienes y cienes de personas
durante el Exame de Patróns
(esperpento
lúdico-festivo,
correspondiente a una fiesta de
gente "homeless" alérgica a los
champuses y otros medios de
higiene personal).
Según el abogado de la
denunciante, dicha proposición
constituye un contrato verbal vinculante que debe ser cumplido
por su pareja, que desde la fecha
no se ha pronunciado al respecto
ignorando incluso algún Burofax
enviado por la propia M.R. y su
letrado, instándolo a cumplir su
palabra. Amigos, vecinos y conocidos de la pareja comentan que
la petición pública de matrimonio
era una simple excusa del propio
Emilio para, según relatos de tes-

tigos, "echarle un pinchito, que
mañana lo de la boda ya se le
olvida".
La titular del juzgado de instrucción Nº1 de Ribeira ha citado
a todos los testigos presenten el
dia de los hechos, que se remontan al 23 de Julio de 2012. Dada
la ingente cantidad de testigos, la
mitad de los interrogatorios se
harán por whatsapp y los que
carezcan de esa tecnología serán
citados en el campo de futbol de
A Fieiteira por cuestiones de
espacio.

Reconstrucción virtual del monumento Art Deco para el monte de San Alberto

FRINSA CONTRA LAS CUERDAS
Desde los años 70, cuando
Frinsa puso el primer ladrillo
en las proximidades de la capilla de San Alberto para instalar sus nuevas naves, hubo
mediaciones por parte de Don
Cesáreo para intentar frenar lo
que se entendía como el principio del fin del entorno, al
final y tras muchos pleitos,
Don Ramiro ya máximo accionista de la fábrica por aquella
época, consiguió instalarse en
el lugar que según decía la
iglesia les pertenecía desde el
1750, cuando el Rey Fernando
VI también llamado "el
Prudente o el Justo" se los concedió para ampliar el entorno
de la capilla.
Hoy este tema vuelve a la
actualidad, ya que según confirma Don Cesáreo ha encontrado recientemente el documento original, en el cual por
orden del Rey los terrenos les
pertenecen. Según fuentes de
la diócesis el párroco sabe lo
que esta fábrica significa para
el pueblo y ahora no pretende
quitarle nada a la empresa pero
si pedirles que realicen una
obra para mejorar el entorno ,
para bien del pueblo y poder
mitigar así los daños ya existentes, por el cual le pide

expresamente que levanten
delante de sus fachadas y de
cara a la ciudad una imitación
de la imagen del "Cristo
Redentor", estatua de 38
metros de altura, de "Jesús de
Nazaret " con los brazos abiertos mostrando la ciudad de Río
de Janeiro,en Brasil, considerada la estatua Art decó más
grande del mundo y reconocida como una de las siete maravillas. Por parte de la empresa
ya hicieron saber que sus abogados están trabajando en esta
demanda y que de no llegar a
un acuerdo en firme y razonable se plantearían llevar sus
fábricas para Indonesia ya que
la cuantía de la obra que se les
pide asciende a cuarenta millones de euros. Todo hace indicar que esto irá para largo e
incluso se prevé la mediación
del Concello al ser un tema
que implica directamente al
pueblo.
La pregunta ahora es, ¿La
iglesia conseguirá la rehabilitación integral del entorno de
San Alberto o por otro lado la
fábrica cambiará de sede?
De confirmase cualquier
posibilidad lo que está claro
que cambiará la historia de la
ciudad.

Edisión de Ribeira

DETENIDOS TRES RIBEI- LEWINSKY COMA SECRERENSES NA OPERASIÓN TARIA DE ALCALDÍA
Ao quedar vacante a praza naba correctamente o uso do
NEPTÚNIDO
de secretaria de alcaldía a galego, ela dixo que pese aos
Redassión

El pasado 23 de Diciembre
prestaron declaración en los
Juzgados de Ribeira tres conocidos vecinos de la localidad
en el marco de la operación
Neptúnido. Según fuentes
judiciales, estos sujetos no tienen ningún tipo de relación
con la riña tumultuaria producida en los aledaños del estadio Vicente Calderón, sino que
planeaban un atentado contra
el bar Triskel situado en la
capital barbanzana, y que es la
sede de la peña deportivista de
dicha localidad.
Según hemos podido saber,
los dos subalternos del cabecilla son muy famosos en la
localidad y muy buenos amigos, es muy fácil verlos juntos
tomando café en el local del
presunto cabecilla. Se trataría
de un hostelero barbanzano,
A.L. mas conocido como "O
Xudio", seguidor del Celta de
Vigo y que solo pretenderia
aniquilar la peña de su eterno
rival apoyado por L.C. alias
"Patillas" y M.M.M. mas
conocido como "O irman de

Borch", ambos fieles seguidores y radicales del Atletico de
Madrid.
La relación entre los tres se
remonta a muchos años atrás
cuando los dos amigos eran
clientes habituales de su negocio, pasaban tanto tiempo allí
que el hermano del empresario
y copropietario del local ha
confirmado a este medio que
"solo ca de cubatas que jodian
estos dous e algún que outro da
sua pandilla, pajamos a reforma do local" refiriéndose a los
insalubres vicios de estos (no
tan) jóvenes ribeirenses.
Parece ser que estos últimos
son también fundadores de una
extraña secta de fieles acólitos
que llegan desde fuera de la
comarca y que camuflan de
peña de una conocida fiesta del
municipio para poder acometer
sus rituales. Ataviados con
camisetas de color morado, no
esconden sus raíces violentas y
sus gustos por las armas blancas ya que parece ser que su
grupo se llama "ni estudias, ni
trabajas pero andas con navajas".

CARREGAL VS. SIMARRO
O dono da Frinsa, Ramiro
Carregal, levantouse esta mañá
moi pronto e, correndo descalzo polos corredores da súa
residencia de Coroso tomando
un colacao, encerrouse no seu
despacho para ordenar a compra da empresa Congalsa
dende o seu ordenador.
A intención do conserveiro
era sorprender de boa mañá ao
seu amigo Luis Miguel
Simarro, dono da conserveira
da Puebla, e non responder ás
súas chamadas ata ben entrada
a tarde, cando tiña previsto
desvelar que todo era unha
broma polo día dos inocentes.
Os plans de Ramiro, non
obstante, truncáronse porque o

lio que a travesura provocou
no mercado de valores obrigou
os asesores a poñerse serios.
"Aos grandes axentes económicos non lles van as bromas",
lamentou Carregal, que malia
todo non puido evitar, no último
momento,
vender
Congalsa a unha empregada da
fábrica a cambio de 20 euros e
un bico na meixela.
"É un cabrón incorrexible",
sentenciou
Luis Miguel
Simarro na rolda de prensa
improvisada que tivo que ofrecer aos medios de boa mañá,
aínda con lagañas nos ollos.
"Que vendeu a miña empresa
por catro pesos", engadiu estupefacto.

becaria máis famosa do
mundo, presentou o seu currículum para traballar no concello de Ribeira ás ordenes
directas do alcalde.
Mónica declarou a este
medio que o posto de secretaria do alcalde en Ribeira, viña
precedido de moi boa fama,
xa que é un posto no que se
podría realizar coma muller,
explorando distintos ámbitos
do seu desenrolo profesional
e persoal.
Na entrevista previa preguntáronlle si se consideraba
capacitada para desenrolar
tan altas funcións e si domi-

anos que pasaron dende que
estivo de becaria traballando
na casa blanca manten intactas as súas capasidades profesionais, pero que reconoseu
que o jallejo non o tiña moi
dominado, si que o francés
sejiao practicando perfectamente e ainda que agora xa
ten algo de artrosis nas rodillas, non lle importaría mercar unhas rodilleras do seu
propio bolsillo para amosar a
súa dilixencia co francés.
Finalmente e tras duras divajasións desidiron que non ocuparía o puesto xa que consideran
que o jallejo é fundamental.

BREVES
La comisión de fiesta de Carreira
confirma que la actuación estelar
para las fiestas en honor a la Virgen
de la Guía de 2015 será el grupo
ourensano "Los Suaves", ya que
como ha comunicado su presidente
"Yosi no se enfanda porque le tiren
botellas a menos que estén vacias o
sean de agua"
Un estudio de la Universidad de
Mas Achuses confirma que el
alcalde de Ribeira, Manolo Ruiz,
tiene colgadas en Facebook más
fotos de obras que todos los empresarios urbanísticos de España juntos
La ribeirense Plaza de Teruel será
el escenario del 2º Concurso
Internacional de Adiestramiento de
Perro Peligrosos sin bozal ni correa
en Plaza Pública, asi como del 1º
Premio Comarcal de Trapicheo y
Menudeo. Organiza el Concello de
Ribeira con la (escasa) colaboración de Policia Local y Policia
Nacional

A partir de Enero de 2015 el
Gobierno de España obligará a
sacarse el psicoténico a los repartidores de Butano y Abono
El Concello de Ribeira niega dos
licencias de apertura para "Pub
Autoservicio" alegando que "es
mucho mas peligroso dejar que la
gente se prepare sus cubatas que
dejar que se llenen ellos mismos
sus depósitos de combustible"
Un estudio da D.I.S. & Dent
University of Campiño confirma
que hai mesma posibilidade de
sufrir un ataque ó corazón facendo
un Iron Man que fasendo pesca
deportiva.
Comeza a notarse o espirito navideño na centenaria. Un coñecido
comerciante de Ribeira confesou a
este medio "Encantanme tanto
estas datas que ata vendo os cromos ainda que non mercaran aquí o
álbum".

AVISO LEJÁL:

Tódalas imaxes e contidos que aquí aparesen son de quen as
queira, sempre que dijades de donde as sacáchedes.
As opinións aquí vertidas polos nosos colaboradores entenderanse coma o que son, unha pequena broma que queremos compartir con todos vos facéndovos pasar un cachiño do
voso tempo larjando unhas risas pola borda.
Por certo, esto que tes nas tuas máns está editado e distribuido pola Real e Ilustre Cofradía da Dorna en colaborasión cunhas cabesas pensantes.
FELICES FESTAS E PRÓSPERO ANINOVO.

