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Redaccion PONTEAREAS

O

Cumio Internacional de expertos en Medio
Ambiente & Saúde en Ponteareas
O Profesor Francisco Peña foi investido como Fillo Predilecto de Ponteareas

profesor Francisco Peña,
experto en saúde ambiental, natural de Ponteareas,
co gallo do seu nomeamento
como Fillo Predilecto de Ponteareas, organizou e dirixiu un Cumio
de Expertos en Medio Ambiente e
Saúde a nivel internacional.
Desde as primeiras horas da mañá
do 27 de maio celebrouse o devandito Cumio no auditorio Reveriano Soutullo de Ponteareas. Nel
poideronse escoitar as voces de
sanitarios ambientalistas de
África, América e Europa. Expertos en medio ambiente como o
dominicano Eleuterio Martínez, a
mozambiqueña Teresa Luis Mo-

Domingo Gómez Orea (Madrid) e
Francisco Javier Sanz Larruga,
ademais de Eduardo Torres Fernández (Barcelona), Victoria Escudero
Merino,
Estanislao
Fernández de la Cigoña Núñez,
Juan Lirón Lago e Nava Castro Domínguez.
Na presentación do evento o profesor Peña destacou o papel da
vila de Ponteareas no Programa
Galego de Municipios Saudables e
Sostibles 2000-2020. Tras 17
anos de periplo itinerante por
toda a xeografía galega, celebraronse 55 Cursos de Saúde Ambiental, cunha participación de
6.000 ambientalistas. Francisco

con Pepe Represas). E anunciou
que o próximo VII Congreso Galego de Medio Ambiente & Saúde
e LVI Curso de Saúde Ambiental
celebrarase no municipio de Caldas de Reis en novembro de 2016.
Con tal motivo, o profesor Francisco Peña quixo entregar ao alcalde de Ponteareas, Xosé
Represas a Medalla Conmemorativa en esmalte e prata. Pola súa
banda, Represas acolleu o distintivo en nome da súa corporación
e das anteriores e dixo que sería
símbolo dun momento importante
na historia da vila.
O alcalde, aproveitando a presenza de tan ilustres persoas

n Relatores e director do Cumio, alcalde de Ponteareas e membros da Corporación Municipal, aplaudindo á esposa
do homenaxeado, tras unhas palabras que lle dedicou Francisco Peña.

reira, o mexicano Carlos Pozos, a
arxentina Verónica Giberti, o lisboeta Rogério Paulo Da Silva
Nunes ou o xefe de Programas de
Controis ambientais da Xunta de
Galicia, Manuel Álvarez Cortiñas.
Tamén expertos na loita contra o
cambio climático como José Ignacio Elorrieta Pérez de Diego
(Madrid), o enxeñeiro Francisco
Silva Castaño e os profesores José
Vicente Martí Boscá (Valencia),
Rubén Bueno Marí (Alicante), Dominic Royé (Alemania). En recursos hídricos interviron figuras
relevantes como os profesores Aurelio Hernández Muñoz (Madrid),
José Manuel Pereira Vieira (Portugal), María Julia Melgar Riol,
Francisco Alonso Fernández, José
Antonio del Rey Martín. En xestión de residuos interviron Susana
Paixão (Portugal), Teri Campos
Mosquera e Juan Mogin del Pozo.
Respecto a xestión de recusos naturais, interviron os profesores

Peña resaltou que Ponteareas foi
a única vila capital de comarca de
Galicia que acolleu esta iniciativa
en tres ocasións, por certo con
distintos alcaldes (II Curso de
Saúde Ambiental/2000 con Pepe
Castro; XLI Curso de Saúde Ambiental/2009 con Salvador González Solla; Cumio Ambiental/2016

antes mencionadas para convidalas a coñecer o entorno medio
ambiental de Ponteareas así como
a confección das alfombras. Falou
de Ponteareas como unha vila rica
en patrimonio
natural e ambiental e convidou
aos relatores a coñecer o río Tea,
“un río virxe, sen agresións me-

n Carlos Rodríguez Dacal, José Vicente Martí Boscà, Eleuterio Martínez, Francisco
Peña, Domingo Gómez Orea, Nacho Elorrieta e José Manuel Pereira Vieira.

n Andrés Paz-Ares Rodríguez, María Jesús Lorenzana Somoza, Xosé Represas

e Francisco Peña.

dioambientais”, e ver como se
confeccionan as alfombras florais
para o Santísimo Sacramento na
noite do sábado ao domingo.
Respecto do Cumio, o alcalde
ponteareán insistiu en que “cremos imprescindible fixar metas a
longo prazo para o desenvolvemento sostible futuro do planeta
e a protección do medio ambiente”. Avogou por un modelo
máis “esixente” con acordos. E
defendeu a posibilidade de que os
recursos ambientais cren valor
económico.
Francisco Peña sinalou como obxectivo global deste Cumio ”loitar
por unha saúde ambiental integral para todos os cidadáns do
mundo baixo a premisa de que
todos os seres humanos somos
iguais en dignidade”.
Tamén expuxo os motivos que lle
levaron a traer este Cumio a Ponteareas e, desde o punto de vista
afectivo, subliñou que se trataba
de mostrar gratitude a súa vila
natal e á terra onde empezou a
súa traxectoria como persoa.
Pola súa banda, Andrés Paz-Ares
Rodríguez director xeral de Saúde
Pública dá Consellería de Sanidade afirmou a íntima relación
entre saúde e medio ambiente. E
sinalou que os impactos sobre a
saúde humana son complexos e
están acompañados de elementos
de incerteza. Referiuse, así
mesmo, a que ameazas como o
cambio climático preséntanse xa
como reais. Inclinouse pola necesidade de programas con fins ambientais acompañados de accións
para mellorar a saúde ambiental.
Destacou a necesidade da vixilancia sanitaria e a saúde ambiental
nun mundo cambiante.
Interveu tamén a Secretaria Xeral
Técnica da Consellería de Medio

Ambiente e Ordenación Territorial, María Jesús Lorenzana Somoza que cualificou de “complexa
e transversal” a actuación en
temas medio ambientais. Por iso,
afirmou que á parte das potestades públicas para inspeccionar ou
sancionar hoxe en día as administracións públicas deben investigar
e estudar sistemas e formas para
que a contorna non sufra degradación nos actos de consumo. Desexou que o Cume de Expertos
sirva “para ampliar a nosa visión
de futuro” e poder profundar na
eficiencia dos recursos medio ambientais.
Pola tarde, tivo lugar un acto entrañable, no que o profesor Francisco
Peña,
acompañado
dalgunhas figuras relevantes,
presentou o Liber Amicorum, un
traballo colectivo de máis de
douscentos autores que falan nos
seus artigos sobre a figura do
profesor Francisco Peña e a súa
contribución á saúde ambiental
do planeta, así como a relación
profesional e de amizade que
mantiveron con el ao longo da
súa traxectoria académica e profesional.
Máis tarde, coa presenza de tódolos membros da Corporación Municipal ponteareá, o alcalde, Xosé
Represas, entregoulle o título de
Fillo Predilecto de Ponteareas a
Francisco Peña. Rematou o acto
co concerto da soprano Teresa
Novoa.
Finalmente, un centenar de relatores e congresistas do Cumio, e
amigos asistiron a unha cea-encontro de confraternidade dos
pobos do mundo no Gran Hotel
Balneario de Mondariz, onde
houbo discursos e entrega de detalles de recordo para todos os
asistentes.
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“Disgústame que Ponteareas non tivera un crecemento sostible”,
Francisco Peña, Fillo Predilecto de Ponteareas
Por: Guillermo Rodríguez

Francisco Peña (Ponteareas, 1955), pioneiro e
impulsor da saúde ambiental, debido a súa
dilatada traxectoria académica e profesional, tras
37 anos de intensa actividade e labor
desarrollada, ten acreditado un recoñecido
prestixio en España e a nivel internacional como
un
avanzado
sanitario-ambientalista
e
Que se sente ao ser nomeado Fillo Predilecto da Vila onde naciches e te criaches
os primeiros anos da túa vida?
z Tendo en conta a miña paixón por Ponteareas, entrar a formar parte do selecto club de
fillos predilectos e figuras senlleiras de Ponteareas, supuxo unha emoción moi especial
xa que é algo que quedará para sempre na
historia de Ponteareas. Gratitude eterna e
máis compromiso si cabe coa miña terra ata
o último suspiro. Recollendo o sentir de moitos veciños e veciñas, máis adiante terá lugar
un encontro popular en Ponteareas para intercambiar ideas e novos retos de futuro, ademais de compartir amizade e afecto, e por
suposto dedicarlles o Liber Amicorum a
aquelles que o desexen.
Que lembras con cariño daqueles tempos
e que botas en falta nestes momentos?
z Aos antepasados que me ensinaron a querer
a Ponteareas, as persoas que quixen e me quixeron sempre e non me fallaron nunca. O meu
paso polos Colexios da Inmaculada e Santiago
Apostol donde inicie a miña formación e adquirin valores como a solidaridade, o esforzo,
a constancia e o traballo ben feito, o vínculo
afectivo co Convento de Canedo-fraternidade,
austeridade, axuda aos máis necesitados- formando parte do Coro Infantil San Antonio
que fundou o Padre Feijoo e o privilexio de
recitar a San Francisco de Asís, o patrimonio
natural, cultural e histórico-artístico (o río
Tea, A Freixa, o monte de A Picaraña e o roteiro dos Penedos, o castrexo de Troña, as alfombras florais, as visitas ás parroquias e as
súas xentes…), o deporte (terra de ciclistas
e atletas, hockey sobre patíns na pista de
Paco Barillas, o Juvenil e o campo de Pardellas, os primeiros tempos da practica do tenis
na pista familiar aberta a todo o mundo –eu
cheguei a ser grupo 10 en Galicia e por tanto
a estar entre o selecto grupo de mellores tenistas de Galicia na década dos 80-, en definitiva lembrome de tantas cousas boas...
Boto en falta e disgústame que Ponteareas
non tivera un crecemento sostible, sobre todo
tendo en conta que era una vila singular, cun
trazado urbanístico que unía as dúas prazas
das que todos os ponteareáns nos sentíamos
orgullosos, e que non se continuara por ese
bo camiño. Tamén boto en falta un parque
empresarial sostible que propicie o emprendemento empresarial e o desenvolvemento
económico do Condado. Hai que ampliar e
completar o saneamento das augas residuais… Estas prioridades son asignaturas
pendentes que o goberno actual ten que
afrontar con responsabilidade e eficacia para
camiñar pola senda do desenvolvemento sostible futuro de Ponteareas.
Que cualificación darías ao comportamento oficial do acto?

xeneralista, pola súa contribución aos sectores 9 premios de investigación científica e 34
medio ambiente e saúde na triple vertente recoñecementos, distincións e galardóns; na
docente, investigadora e educativa-divulgativa publicación de 73 libros (16 como autor e 57
(con máis de 150 proxectos dirixidos), que se como director/coordinador), 184 publicacións
traduciu, entre outros, no recoñecemento da OMS científicas e 73 artigos de divulgación
(1989) pola súa valiosa aportación ao Proxecto relacionados coa problemática hixiénicoEuropeo “HealthyCities” da OMS; na obtención de ambiental.

n Francisco Peña co atributo de Fillo Predilecto

de Ponteareas.

z Desde fai máis de tres décadas, eu sempre
procurei dar o mellor de min mesmo a Ponteareas, lealtade incondicional e xenerosidade
sen límites a todos os alcaldes e gobernos locais, independentemente da ideoloxía política
do momento. Os feitos están ahí, nas moitas
actividades que levei a cabo e dirixin en Ponteareas. Nesta ocasión de especial relevancia
e significación con motivo do nomeamento
como Fillo Predilecto de Ponteareas, en sinal
de gratitude dediquei un ano exclusivamente
á edición do Liber Amicorum e á organización
do Cumio Ambiental como legado a Ponteareas. O esforzó valeu a pena. Nese aspecto
síntome satisfeito, si ben esperaba unha
maior implicación e receptividade do goberno
local ás miñas propostas sempre xenerosas e
desinteresadas. En todo caso, teño que dicir
que o goberno local cumpliu o seu papel institucional no acto de entrega do título de
Fillo Predilecto de Ponteareas, e terá sempre
o meu apoio cando me necesite, ao igual que
os anteriores e sucesivos gobernos. Hai que
sumar esforzos por parte de todos, sempre
pensando en Ponteareas, non queda outra.
En paralelo, celebrouse un Cumio Internacional de Expertos en Medio Ambiente e
Saúde que organizaches e dirixiches. Por
que o fixeches, precisamente, nesas datas?
z O goberno local acedeu a miña petición de
cambiar a data inicial e facela coincidir co
Corpus e que os visitantes doutros continentes e de diversas CCAA de España puideran
ver in situ as alfombras florais, ademáis de
establecer sinerxías entre a celebración do
Corpus Christi e o Cumio Ambiental, pensando
na difusión e proxección exterior da nosa

terra e colocar a Ponteareas no mapa mundi.
En definitiva, convertir á Vila do Corpus en
máis internacional que nunca. Para min a
única política é todo o que sexa bo para Ponteareas, todo o demais me parece falta de altura de miras. Tamén quero destacar e
agradecer a valiosa colaboración da Comisión
Coordinadora de Apoio ao Cumio e ao homenaxe.
Ao Cumio asistiron expertos en medio ambiente e saúde de todo o mundo. Como o
conseguiches?
z Os expertos de recoñecido prestixio que viñeron de África, América e Europa, ademais
de ser recoñecidos nos seus respectivos campos de traballo son grandes amigos e quixeron estar ao meu lado nun día tan especial, e
poñer o seu graniño de area. Ponteareas
sempre está conmigo, e polo tanto donde
estou eu, Ponteareas sempre está presente
porque levo a miña terra no corazón e ese
sentimento brota de forma espontánea desde
o interior e traspasa fronteiras. Este último
ano, grazas ao Cumio Ambiental e ao Liber
Amicorum o nome de Ponteareas sonou por
moi diversos países de todo o planeta e iso
xa non é pouco.

res máis relevantes nunha visita guiada, organizada polo Concello de Ponteareas. O que
me trasladaron ao seu regreso de orixe e que
foron uns días entrañables e inolvidables e
que se levaron un recordo imborrable que
permanecerá para sempre nos seus corazóns
e na súa memoria. O máis importante e facer
amigos e despois desta experiencia estou seguro que a Vila do Corpus xa ten algúns amigos máis para sempre.
Que representa para ti como profesional e
como cidadán o medio ambiente?
z O futuro da saúde ambiental está nas nosas
máns. Levo dedicado toda una vida á defensa
do medio ambiente e a súa relación coa saúde
humana, con vocación de servizo público e
compromiso coa saúde ambiental do planeta
e na loita pola igualdade e una vida digna
para todos os habitantes, xa que todos os
seres humanos somos iguais en dignidade.
Aínda queda moito por facer.
Que feitos e lembranzas relevantes levaches contigo?
z O máis importante ao volver a Vila que me
veu nacer e crecer, e que sentín a cercanía, o
recoñecemento e o cariño dos meus veciños
e veciñas de sempre, que están conmigo e

n Francisco Peña e súa dona Marian. Sempre se dixo que detrás dun gran home había unha grande
muller. Os gaiteiros fanlle o coro nas escaleiros do Hotel Balneario de Mondariz.

Que impresión levaron, aos seus respectivos paises, os asistentes ao Cumio?
z Moi boa, tanto do Convento de Canedo que
acolleu aos meus invitados e amigos durante
cinco días, como do Cumio Ambiental e da
presentación do Liber Amicorum, e por suposto das emocións compartidas con motivo
da entrega do título de Fillo Predilecto e da
cea-encontro de confraterniodade dos pobos
do mundo. Moitos deles viron as alfombras
florais polas rúas e estiveron na procesión do
Corpus Christi, ademáis de percorrer os luga-

saben do gran amor que sinto por Ponteareas
e o meu compromiso coa miña vila natal e as
súas xentes. Eu considerome un ponteareán
de todos e para todos, e estarei sempre ahí
cando se me necesite pensando no interese
xeral e en Ponteareas.
Algo máis que quixeras destacar e non che
fora preguntado
z Expresar a miña gratitude pola inmellorable
acollida a todos os ponteareáns, así como os
mellores desexos de paz e saúde cunha forte
aperta e ata pronto.

