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A Mariña, en folga polo emprego
A situación laboral de Alcoa e Vestas logra un acordo sindical para parar 24 horas o próximo día 17
A Mariña segue en loita pero
a situación, malia as múltiples concentracións, protestas e reunións a todos os
niveis, non mellora. Mentres
Alcoa recibe un novo revés
xurídico polas medidas económicas, Vestas comunica
un peche definitivo e decidido sen que exista ningunha alternativa. Deste xeito, a
presión laboral continúa nas
rúas con continuas concentracións, moitas delas cunha
gran orixinalidade, na Mariña, en Lugo ou mesmo en
Santiago sen que produxese
un cambio de tendencia. Hai
convocada unha folga xeral
na Mariña para o próximo
día 17, mércores, durante 24
horas. Pax. 2

Os comercios serán
unha sala de arte

En marcha EscapararArte
Comercio e Cultura. Pax. 8
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Segue a programación cultural de Barreiros. Pax. 18
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O Vicedo acollerá este espectáculo en novembro. Pax. 22
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foz. O Concello construirá
as primeiras pistas de petanca da comarca. Pax. 6

viveiro. Balance do traballo como municipio inclusivo. Pax. 9
ribadeo. O Instituto Geográfico Nacional valida o
nome de ría do Eo. Pax. 11
burela. O Monte Castelo contará cun telescopio e
un xardín botánico. Pax. 12
cervo. O Concello
asigna 12.000 euros para
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este mes o cambio de
mobiliario. Pax. 19

xove. Finaliza a renovación

do parque da avenida
Deputación. Pax. 21

A Deputación esixe á xunta
realizar as obras pendentes
A Deputación de Lugo esíxelle á Xunta de Galicia a dotación de fondos económicos e
un plan de execución para os
proxectos pendentes. Así se
acordou no Pleno ordinario
do mes de outubro tras unha

proposta presentada polo
Goberno provincial. A institución provincial reclámalle ao
Executivo autonómico que se
acaden niveis de compromiso
coa provincia e se fixen dotacións orzamentarias. Pax. 26
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A Mariña, en folga xeral

A comarca parará o día 17 durante unha xornada para reclamar un futuro para A Mariña ante a situación de Vestas e Alcoa
Os tres grandes sindicatos CC.OO,
UGT e CIG convocaron a toda a
veciñanza da Mariña a secundar
unha folga xeral comarcal convocada para o mércores 17 de
novembro baixo o lema Futuro
para A Mariña. Esta manifestación
afectará a todas as actividades
desenvolvidas por empregados
de empresas privadas e do sector
público.
Así, os sindicatos comunicaron
que a folga comezará ás 00:00 horas do mércores 17 e terminará ás
24:00 horas dese mesmo día coa
excepción das quendas de traballo
que comecen ou terminen antes
desas horas.
A convocatoria foi entregada no
rexistro da Consellería de Emprego e Igualdade por parte dos
responsables dos tres sindicatos,
que reclaman “medidas inmediatas por parte da administración,
porque a pobreza, a desertización
industrial e o despoboamento” na
comarca poden ser imparables”,
dada a situación de empresas
como Vestas e Alcoa.
De feito, nese tempo, “as infraestruturas que reclamamos seguen
sen estar executadas”, engaden,
“non se arranxou o conflito de Alcoa” e ” Vestas presentou un ERE
extintivo na súa fábrica de aeroxeradores de Viveiro, sen esquecer
que houbo unha perda cuantiosa
de servizos, que o FEVE está en
absoluta decadencia ou que o
desmantelamento do Hospital Público dá Mariña vai a máis”.
Así mesmo, quéixanse de que
esa situación non se corrixe nin
nos orzamentos do Estado nin
nos da Xunta para o vindeiro
ano, de modo que “todo o apoio
que os partidos políticos da comarca manifestan” nos actos reivindicativos dos sindicatos,”non
se ve logo reflectido nos seus
feitos”.

ALCOA. No que respecta a Alcoa, o
Tribunal Supremo confirmou a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anulou o
ERE formulado pola multinacional
para o despedimento dos traballadores por entender que a empresa
incorrera en mala fe negocial durante o período de consultas.
Así, o Tribunal Supremo desestima
o recurso de casación interposto
polo Grupo Alcoa Inespal ao que o
TSXG anulaba o ERE para o despedimento de 524 traballadores da
factoría cervense fai un ano, concretamente foi o 17 de decembro
de 2020.
O fallo coñecido ratifica a prohibición a Alcoa para apagar as cubas
de electrolisis e executar un despedimento colectivo que afectaría
a 524 traballadores.
Esta decisión respalda as mobilizacións dos traballadores que
non paran e que continúan todas
semanas con algúnha actuación
cortando vías, queimando neumáticos, así como concentracións
na porta da fábrica e en Santiago
durante as mesas industriais. A
última foi unha andaina nocturna
en Xove.

VESTAS. Despois da sexta reunión
do período de consultas da factoría danesa Vestas as conclusión
foron claras, a compañía négase
a ampliar ata final de ano o prazo
das conversas pero si a manter o
emprego ata esa data pois asegurou que “o total do persoal ten
traballo asegurado ata entón”, di o
presidente do comité de empresa
David Mariño.
A reunión virou ao redor da necesidade de retomar a idea de prolongar o período de consultas ata
polo menos a última semana do
ano “pero Vestas non cede neste
punto e avanza unilateralmente
desatendendo ao comité e presentando unha nova proposta de
medidas sociais, incorporando na
mesma o compromiso de aguantar o emprego ata fin de ano”, informa David Mariño.
Por outra banda convocouse a
mesa industrial en Santiago de
Compostela e “a empresa presiónanos para non asistir á mesma,
coa escusa de esgotar en reunión
de mesa laboral o tempo do período de consultas, tempo que,
dito sexa de paso, poden prorrogar as veces que queiran”, enga-

Distintas imaxes das concentracións realizadas polos traballadores

de Mariño, “e responsabilizando
ao comité de perder o tempo na
mesa industrial no canto de negociar as condicións do despedimento”.
“A isto estamos a chegar, a empresa quérenos obrigar a despedir canto antes aos nosos compañeiros no canto de acudir onde
poden buscar alternativas para
o mantemento do emprego”, di
o voceiro. Pola parte do comite

teñen claro que poden asistir a
ambas citas, primeiro á mesa industrial e segundo á laboral.
Os traballadores tamén están
inmersos nunha importante actividade de protesta sen que os
resultados cheguen ante o convencimento da empresa do peche. Alejandro Paleo, percorreu a
distancia ata a central danesa en
bicicleta a modo reivindicativo,
sen resultados.
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11 institutos formarán parte da Crean unha glorieta entre
Burela e O Valadouro
comunidade Youth 4 Good
O Concello de Viveiro acolleu a presentación do acordo entre a Fundación Vodafone e a Mancomunidade
de Concellos da Mariña. Grazas a
este proxecto, 9 concellos e 11 dos
institutos da comarca formarán parte da comunidade Youth 4 Good e
realizarán este ano o programa da
Fundación Vodafone Project Lab.
Os Institutos de Educación Secundaria (IES) que se unirán a esta iniciativa serán: IES Perdouro e IES Monte
Castelo de Burela; IES Marqués de
Sargadelos de San Cibrao; IES de
Foz; IES Plurilingüe San Rosendo de
Mondoñedo; IES Enrique Muruais
de Pontenova; IES Dionisio Gamallo
de Ribadeo; IES María Sarmiento e
IES Vilar Ponche de Viveiro; e IES Illa
de Sarón de Xove. Desta maneira,

Visita do presidente da Deputación á zona da obra

Presentación da comunidade na Mariña

o proxecto espera beneficiar a 230
alumnos e alumnas de 3º e 4º da
ESO, Formación Profesional Básica e
Formación Profesional de Grao Medio destes centros educativos.
Finalmente, os alumnos e alumnas

deben comunicar a súa idea a un
xurado, nunha final nacional na que
participarán estudantes de todo o
país e onde se entregarán dous premios de 5.000€ cada un aos equipos
gañadores.

A UNED ampía o prazo
de matriculación en
graos, cursos e sénior

SOS Sanidade Pública convoca
unha manifestación en Santiago

A UNED habilita un novo período
de matriculación para os estudos de
Grao, Graos Combinados, Másteres
Oficiais, Idiomas (CUID), Curso de
Acceso para Maiores de 25 e 45 anos
e Microtítulos, a nova aposta da universidade deste curso académico.
A UNED ampliou o prazo de matrícula para os estudos de Grao, Graos
Combinados, Másteres Oficiais, Centro de Idiomas (CUID), Curso de Acceso para Maiores de 25 e 45 anos e
Microtítulos até o 10 de novembro.
Ademais, permanecen abertos os
períodos de matriculación da Escola
Internacional de Doutoramento até
o 17 de novembro, e de Formación
Permanente e Profesional até o 30
de novembro en prazo ordinario e
até o 17 de xaneiro de 2022 en período extraordinario. Desta forma, a
universidade quere facilitar o acceso
á Educación Superior universitaria a
todos aqueles interesados en completar a súa formación. O proceso de
matrícula realízase de forma totalmente online.

Desde SOS Sanidade Pública de
Galicia, colectivo que aglutina a
prácticamente todas as plataformas sanitarias do país, organizacións sindicais, políticas, sociais
e profesionais convocouse unha
manifestación en Santiago o próximo día 14 de novembro.
Esta
convocatoria
responde
ao lema Salvemos a atención
primaria:en defensa da sanidade
pública, e partirá ás 12 horas desde a Alameda.
Esta Plataforma forma parte tamén do comité organizador da
mobilización, polo que “apoiamos
e adherímonos a esta convocatoria de defensa da sanidade pública, que nesta ocasión poñerá
máis énfase sobre a Atención
primaria polos recortes aos que a
ten sometida o goberno da Xunta
desde hai 12 anos, e acrecentado
aínda máis desde a pandemia”, di
Montse Porteiro, voceira da Plataforma da Mariña .
“O que está a acontecer na Primaria ten como responsable ao go-

O presidente da Deputación de
Lugo, José Tomé Roca, supervisou
xunto ao alcalde de Burela, Alfredo
Llano, os traballos de mellora que
a institución provincial está executando na vía provincial LU-P-1502,
que conecta Burela con Ferreira do
Valadouro por Vilaestrofe. Unhas
actuacións que teñen un investimento de 42.279€.
Tomé Roca explicou que estas
obras teñen como obxectivo mellorar a seguridade viaria nesta estrada co acondicionamento dunha
nova glorieta á altura do cemiterio
burelés, onde tamén se dá acceso
ao miradoiro Monte Castelo, no
punto quilométrico 1,9. Para iso,
realizouse o movemento de terras
necesario para crear unha explanada anexa ao cruzamento e aglomerar. Agora só resta completar a

sinalización e pintado da glorieta
con marcas reflexivas brancas. Esta
glorieta servirá para regular o tráfico nesta vía que dá servizo ás persoas que acoden ao camposanto, e
ás que se desprazan ao miradoiro
Monte Castelo, ao Valadouro ou ás
parroquias cervenses de Rúa e San
Román.
O proxecto tamén inclúe a colocación de biondas por seguridade no
treito comprendido entre o quilómetro 0,6 e 0,8 desta estrada ao
existir un importante desnivel.
Na visita que fixo o Presidente ás
obras tamén estiveron presentes
os Deputados de Réxime Interior,
Promoción do Territorio e Turismo,
Pilar García Porto, e de Promoción
Económica e Social, Pablo Rivera,
así como representantes da Corporación municipal burelesa.

Concentración en Burela

Alfoz e Mondoñedo reciben a
bandeira verde pola paisaxe

berno da Xunta e a Consellería de
Sanidade, polas súas políticas conducentes ao desmantelamento da
sanidade pública”, engade Porteiro, “12 anos de xubilacións de
profesionais e contratacións en
precario que levan ao éxodo de
profesionais cara a outros lugares
onde os contratos son estábles.
Mais a Consellería pecha os ollos
e non toma medidas”.

A Xunta vén de fallar a concesión
dunha bandeira verde de Galicia aos
concellos lugueses de Alfoz, Mondoñedo, Outeiro de Rei e Sober, co fin
de recoñecer o seu esforzo e a súa
implicación, así como dos seus veciños, na protección dos elementos
máis representativos da Comunidade galega: a paisaxe e o patrimonio
natural.
Nesta segunda convocatoria tamén
foron distinguidos os municipios de

Curtis, Ordes e Parada do Sil, que
acadan por primeira vez a bandeira
verde de Galicia; mentres que Porto
do Son e Moaña revalidan este recoñecemento.
O recoñecemento estaba aberto a
todos os concellos de Galicia que
desenvolveran actividades relacionadas coa ordenación territorial, a
protección do medio ambiente, o
cambio climático, a eficiencia enerxética e a xestión dos residuos.
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A Mariña en Ruta continúa
durante todo o outono

Adamo regala un router
wifi 6 cos paquetes de
fibra de 1.000 MB
Un router cuxo valor de mercado
alcanza os 140 euros sen custo
para o cliente. Esta é a última iniciativa de Adamo para mellorar e
darlle valor engadido ao servizo
que proporciona aos usuarios.
Non se trata, ademais, de calquera dispositivo, senón dun produto
propio de Amazon, xigante cada
vez máis multisectorial que, cos
seus recursos e a súa tecnoloxía,
posibilita que o operador de infraestruturas e telecomunicacións potencie as súas ofertas.
Esta acción enmárcase en toda
unha batería de extras que a empresa está a agregar á súa carteira nas últimas semanas: nova

promoción con Netflix e rebaixas,
tarifas móbiles que ascenden ata
os 100 GB e unha cámara de agasallo por cada alta en municipios
nos que Adamo estrea rede.
Volvendo ao citado artigo de
Amazon, basta con contratar un
dos paquetes de 1.000 Mb con fibra ou con fibra+móbil que ofrece a compañía para acceder, de
forma gratuíta, a este aparello.
Os cales, por certo, están ata o 18
de novembro a prezo de saldo e
veñen cunha ‘sorpresa’ na mencionada promo de volta ao cole
de Adamo, con ata 144 euros de
desconto e 3 meses de Netflix sen
pagar un céntimo.

A covid mantense en
valores mínimos
A covid segue estando presente
pero o seu peso continúa a ser
moi escaso agora mesmo no sistema sanitario. A provincia mantense en valores moi baixos, polo
medio cento de casos e tres persoas ingresadas. Na comarca a situación é moi boa con casos polo
momento só en dous concellos,
Riotorto e Ribadeo, aínda que
cunha porcentaxe por debaixo
dos dez enfermos.
A situación é similar no resto do

territorio provincial e nestes últimos tempos parece centralizada
a incediencia principalmente na
cidade de Lugo, debido á importación de casos con enfermos que
chegan contaxiados.
Aínda así, as autoridades sanitarias manteñen unhas restricións
básicas cos aforos xa restablecidos practicamente ao 100%. Estas
restricións é o uso da máscara en
interiores e o mantemento da distancia de seguridade.

A principios deste mes de outubro
chegaba unha nova edición de A
Mariña en Ruta, que organiza a
Mancomunidade de Concellos para
axudar á dinamización da comarca
no outono. O obxectivo pasa por
atraer escapadas de fin de semana
para os galegos e as galegas e para
as comunidades autónomas máis
próximas, así como dar a coñecer
o territorio dun xeito ameno e diferente á propia poboación local.
O presidente da Mancomunidade,
Fran Cajoto, lembra que “o proxecto consiste nun programa de rutas
e actividades en torno á cultura e á
natureza que durante esta edición
dotará á Mariña Lucense dunha
oferta turística complementaria
suxerinte e ao aire libre”.
Esta edición, coa colaboración da
empresa de turismo activo Volta
Montana para a súa coordinación e
execución, ven supoñer a valorización do entorno natural, a historia,
a etnografía e a arqueoloxía da Mariña Lucense a través de 10 rotei-

ros que se están a realizar durante
os meses de outubro, novembro e
principios de decembro nos concellos de Trabada, Burela, A Pontenova, Riotorto, Barreiros, Lourenzá, Viveiro, O Vicedo, Xove, Mondoñedo
e Alfoz.
RUTAS DE NOVEMBRO. As rutas

abarcan dende os paraxes naturais
de Santo Estevo do Ermo en Barreiros ou o Camiño de Santiago do
Norte dende Lourenzá ata a esencia
do Viveiro industrial, o xacemento
arqueolóxico de San Tirso de Portocelo en Xove ou unha camiñata
entre volcáns no Vicedo.
Santo Estevo do Ermo, paraxe natural, Barreiros. Con Sofía López, guía
oficial de Galicia será o sábado 6 de
novembro.
O Camiño de Santiago do Norte na
Mariña Lucense. Con Claudia del
Pino, guía oficial de Galicia terá lugar o 13 de novembro.
Viveiro industrial e as lendas; con
Noela Feal, guía oficial de Galicia,
será a seguinte e rematarán coa
camiñata polo paisaxe cultural de
Portocelo, Xove, a cargo de David
Fernández, arqueólogo. Será o sábado 27 de novembro.
En decembro sería a vez de Camiñando entre volcáns, O Vicedo. Con
Fran Canosa, xeólogo, o sábado 4
de decembro.

Volven as Xornadas de Portas
Abertas das Rutas de Artesanía
A Mancomunidade de Concellos da
Mariña Lucense, baixo o convenio
asinado coa Axencia de Turismo de
Galicia e coa colaboración da Deputación de Lugo para a súa promoción, continúa coas III Xornadas de
Portas Abertas das Rutas de Artesanía, que se desenvolverán do 12
ao 14 de novembro. Nesta ocasión
estarán destinadas aos profesionais
do turismo, da hostalería e do comercio da comarca, das axencias de
viaxes e dos centros educativos de
Galicia así coma ao público e xeral.
O 12 de novembro a iniciativa seguirá en Burela coas redeiras Cabo Burela, colectivo que mantén vivo este
tradicional oficio, e a visita ao Barco
Museo Reina del Carmen, antigo
boniteiro que o Concello recuperou

para convertelo nun espazo de recuperación da cultura mariñeira e
de atracción turística no porto máis
importante de España na pesca e
comercialización do bonito. O día

13 as Xornadas de Portas Abertas
chegarán a Cervo coa visita ao estaleiro de carpintería de ribeira de
Francisco Fra, con mais de 200 anos
de historia, e ao Museo Provincial
do Mar. As xornadas rematarán o
14 de novembro en Foz coa visita ao
artesá e artista plástico Daniel Caxigueiro e ao seu espectacular xardín
botánico, un percorrido pola Basílica
de San Martiño de Mondoñedo ou
pola fervenza de Santo Estevo do
Ermo en Barreiros no caso de que
non sexa posible a visita á primeira.
Todas as visitas correrán a cargo de
Noela Feal.
As actividades son gratuítas e para
participar é preciso reservar en turismo@amarinalucense.gal ou no
teléfono 636.737.608.
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“Teño clientes que veñen todas
as semanas desde que abrín”
Marina Villarino Zurita xerencia Dermoterapia Centro de Estética de Foz
Marina Villarino Zurita xerencia o
Dermoterapia Centro de Estética
en Foz desde que decidiu crealo en
maio do 2008.
Marina, que te impulsou no ano
do comezo da crise económica a
levar a cabo este proxecto de negocio?
Pois mira eu daquela tiña tan só 24
anos, eu daquela vivía en Lourenzá e claro, cando cheguei a Foz
ninguén me coñecía, pero a min
gustábame e gústame a miña profesión, e sendo tan moza decidín
aventurarme. Primeiro comecei
nunha entreplanta e posteriormente mudeime a dirección actual
no baixo do número 1 da céntrica
rúa Xoán Montes. Teño que dicir
que neste aspecto lle debo moito
o meu marido, daquela xa me animou a facelo e axudoume en todo,
fixo os arranxos do local, creou e
montou os mobles, practicamente
toda a instalación a fixo el. Eramos
moi novos e non tíñamos recursos máis que a nosa vontade de
traballar. Aínda hoxe grazas o meu
marido podemos ter Dermoterapia
como está xa que eu como autónoma debo dedicarlle un bo número
de horas ao negocio e el fixo e fai
unha importante labor no coidado
dos noso fillos. Non é fácil para ningunha muller conciliar traballo e
familia e se es emprendedora creo
que aínda é peor.
E que tal respondeu a xente a esta
iniciativa no seu momento?
Pois a verdade é que moi ben, a
ver, o primeiro mes non facturara
nin para pagar o aluguer, pero a
raíz do boca a boca fun medrando
e no verán de ese primeiro ano xa

tiven que contratar a unha empregada. Desde fai 3 anos somos
3 persoas as que traballamos aquí.
Cambiou moito a demanda de
servizos dos clientes?
A ver si cambiou, pero máis que o
servizo en si o que cambia tamén
é a tecnoloxía empregada. Penso
que un pilar do nos éxito é que
Dermoterapia Centro de Estética
somos unha entidade que aposta
moito pola innovación tecnolóxica,
por exemplo, temos un láser de
díodo da marca Milesman que é do
máis avanzado, co cal permite ofrecer en poucas sesións moita máis
eficacia e fronte a outros aparatos
láser ten un rango de peles que
pode abarcar máis amplo e tamén
funciona en vello máis claro, cousa coa que outros equipos moitos
clientes non terían o éxito garantido. Poder ofrecerlles os últimos
e máis seguros avances aos meus
clientes para min é prioritario.
Xunto coa inversión en formación
e reciclaxe dos empregados son
unha das nosas razóns de acadar
a popularidade e sobre todo fidelidade que temos. Tódolos aparatos
utilizados así como as persoas que
os empregamos pertencemos a
Dermoterapia Centro de Estética,
nunca subcontratamos traballos,
para nós é fundamental dar esa
seguridade ao cliente, e ao mesmo
tempo tamén proximidade, temos
un trato persoal da que nós sentimos orgullosos. Podo dicir que
teño clientes que tódalas semanas
acoden a nós desde que abrimos.
E a covid como afectou ao teu negocio?
Aproveitei para investir en tecno-

loxía como che dixen pero tamén
vin que cambiaron as necesidades dos nosos clientes. Penso que
a xente pasou de demandar máis
produtos materiais e se centra
máis nos momentos, cada vez regálanse mías tratamentos que axudan a sentirse ben consigo mesmas
as persoas, e tamén creo que os
meus clientes desfrutan cada vez
máis da visita o centro, entes víase o paso por un centro de estética
mías como un trámite para acadar
uns resultados e estamos conseguindo que o momento en si sexa
un momento de desfrute, onde
o paciente se encontra a gusto,
relaxado e vemos como cada vez
máis viven o momento. A nós énchenos de satisfacción, é o mellor
recoñecemento que podemos ter
como profesionais, axudar as persoas a quererse a si mesmas e que
mentres se coñecen mellor pasen
un momento agradable, creo que
cada vez máis a nosa profesión relacionada coa estética mestura a
parte física e mental. Incluso agora cada vez é máis frecuente que a
xente regale vales con tratamentos
do noso centro como experiencia.
Coméntanos un pouco máis polo
miúdo cales son os servizos que
ofertades?
O primeiro que facemos con cada
novo cliente e unha primeira consulta de diagnóstico, non tódalas
persoas teñen as mesmas necesidades, despois de escoitalos e
saber que necesitan, pasamos a
asesoralos e propoñer un protocolo individualizado, por iso nunca
me canso de dicir que a proximidade, o trato persoal, escoitar o paciente e o noso profesionalismo é

Marina Villarino Zurita, na súa clínica

imprescindible se queremos ser os
mellores.
Xeralmente os servizos de Dermoterapia Centro de Estética defínense polas estacións do ano. Agora
mesmo estamos realizando moitos
tratamentos láser e tamén tratamentos corporais de rexeneración
e reafirmación. Facemos presoterapias, e no relativo ao coidado facial combinamos diatermia con ultrasóns e con tratamento en cabina
tamén estamos realizando moitas
limpezas de cute e eliminación de
manchas solares, algo moi demandado tralo verán. Agora mesmo de
cara ao Nadal temos unha campaña premiando a fidelidade dos
nosos clientes habituais de Skeyndor na cal, coa compra dun cofre
de Skeyndor agasallamos cun vale
para o tratamento en cabina.
Despois de Nadal é frecuente que
se fagan tratamentos corporais
para depurar os excesos das festas.
Neste sentido temos que dicir que
no Centro contamos co servizo de
asesoramento en nutrición que
presta Sarai de Nutre Tu Plato, as
citas poden solicitarse a ela ou aquí
comigo no propio centro. Parécenos un servizo marabilloso, contar co asesoramento en nutrición
e que unha gran especialista nos
ensine a comer dunha forma sau-

dable e manternos ben e estables
todo o ano.
Fora da temporalidade existen tratamentos que se demandan por
igual todo o ano, como son as manicuras, pedicuras e o solarium. Tamén aumentou moito a demanda
de depilación con fío por ser máis
duradeiros os seus efectos.
Segue existindo unha tendencia
maioritaria de usuarios dos servizos de estética das mulleres por
riba do número de homes, ou existen variacións nesas tendencias?
En pouco tempo cambiou moitísimo, en moitos dos tratamentos
que ofrecemos están equiparados
en porcentaxes os dous sexos, algún dos tratamentos máis demandados polos homes e falo de tódalas idades son por comodidade
e hixiene as depilacións e tamén
limpezas de cute e manicuras, cada
vez solicitan máis tratamentos
corporais igualmente. Avanzamos
moito neste senso en moi pouco
tempo. De feito está a aumentarnos en xeral a demanda de clientes
de tódalas idades e sexos que un
dos grandes problemas que pode
ter o sector é o de encontrar empregados con formación e titulación oficial que desempeñen estas
tarefas.
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O alcalde pide que se
dote de máis médicos
o centro de saúde
O alcalde de Foz, Fran Cajoto, valora
de forma positiva o anuncio de ampliación do centro de saúde, pero
pide que se dote de médicos, ante
as listas de agarda inadmisibles.
“O centro de saúde de Foz é evidente que necesita unha reforma.
O espazo é reducido: para facer as
probas PCR ou antíxenos o Concello instalou unha carpa na entrada
sufragada con fondos municipais.
Se non fose así os sanitarios terían
que facer o seu traballo á intemperie”, indica Fran Cajoto.
O rexedor municipal explica: “nunha reunión no propio centro de
saúde co Coordinador dos Servizos
Técnicos da Área Sanitaria de Lugo,
a comezos do mes de febreiro, tratamos a necesidade de ampliar o
centro, especialmente para a reubicación da base do 061, que está

A banda de música
busca novos membros
A banda de música de Foz busca
membros e así o fixeron público nas
súas redes sociais. A banda ofrece
concerto, pasarrúas, viaxes, amigos
e moitas máis actividades. Ademais
contan con reduccións de entre o
50% e o 100% do coste de matrícula da Escola de Música Arcadio Mon
para os membros da banda. Para
máis información haberá que poñerse en contacto con eles no teléfono
619 49 38 09 ou nas redes sociais.

nunhas condicións máis que precarias. O que trasladamos é que
a parcela que está entre O Cantel
e o propio centro de saúde, cualificada como dotacional sanitaria,
era idónea para a ampliación. Solicitamos tamén ao Sergas que na
propia parcela se dispoña un estacionamento en condicións para
os usuarios do centro de saúde,
de forma que o acceso sexa cómodo, xa que moitas das persoas
que acoden teñen reducida a súa
mobilidade. Agardamos que a ampliación do centro de saúde non se
converta nunha nova depuradora,
que todos os anos se orzamenta e
nunca se executa”.
Cajoto engade que “sen embargo,
a preocupación dos veciños non é
polo edificio en si senón pola propia atención sanitaria”.

Construirán na vila unhas pistas de
petanca de 15 metros de lonxitude
O Concello de Foz construirá dúas
pistas de petanca, que terán 15
metros de lonxitude e 4 de anchura. Estás incluídas dentro do
contrato adxudicado por 57.233
euros a Oziona Soluciones de Entretenimiento SL, financiado con
cargo ao Plan Único 2021, da Deputación.
O alcalde, Fran Cajoto, explica
que “o proxecto inclúe a renovación total do parque da rúa Uxío
Novoneyra. O novo contará coas
dúas pistas de petanca, circundadas por zonas de paseo de formigón impreso de entre 3 e 6 metros
de anchura, ademais dunha zona
de ocio infantil con pavimento de
caucho continuo con varios xogos:
estrutura con tobogán, randeeira
mixta con portabebé e dúas figuras
de arrandear con resortes. O novo
parque de Uxío Novoneyra contará
tamén con 8 bancos distribuídos
na superficie do recinto”.
O rexedor municipal engade que
“o proxecto adxudicado inclúe

O alcalde, Fran Cajoto, visitando a zona onde se farán as pistas

tamén a renovación completa do
parque do Paseo de Colón, moi
utilizado especialmente en tempo de verán. É un dos máis empregados da vila, nunha zona de
restauración moi concorrida. Renovarase completamente, substituíndo o pavimento por un novo
solo de caucho continuo e dispoñendo novos xogos: estrutura con
tubo e tobogán, arrandeeira mixta

CENTENARIA. O alcalde de Foz, Fran Cajoto, e a concelleira de Servizos Sociais, Ana Rojo, visitaron á veciña de Forxán Asunción Rico, que cumpriu 100 anos,
e entregáronlle un obsequio do Concello. Ana Rojo
explicou que Asunción Rico “é orixinaria da Pontenova, onde casou, traballou no agro, ela e o seu marido, que tiveron 5 fillos e 7 netos. Recibiunos chea
de enerxía, xunto aos seus familiares, lembrando
momentos da súa vida e facéndonos participes dás
súas vivencias. Felicidades a dona Asunción e á súa
gran familia neste día tan especial. Parabéns!” Esta
focega súmase a Belarmino Vázquez Otero de Cervo,
a veciña de Alfoz Fuensanta Balseiro e a pontenovesa Herminia Iravedra Iravedra.

con portabebé e dúas figuras de
arrandear. Pensamos nos nosos
maiores e pensamos tamén nos
cativos. Pouco a pouco iremos
renovando a rede de parques municipais, tanto no núcleo urbano
como nas parroquias”.
Nos presupostos municipais deste ano 2021 reservouse ademais
unha partida de investimento para
bancos de 8.000 euros.
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O BNG presenta
unha proposta para
protexer a ría de Foz
O BNG de Foz pide a adecuada
protección por parte da Xunta
de Galicia da ría de Foz. “A Ría
de Foz é un esteiro que na teoría
está protexida por dúas figuras
de protección no marco da Rede
Natura 2000 da Unión Europea:
Zona de Especial Protección para
as Aves (ZEPA) Ría de Foz e Zona
de Especial Conservación (ZEC)
Ría de Foz-Masma”, din dende o
BNG.
Como indican, “a carencia de
xestión deste espazo protexido por parte das autoridades
ambientais da Xunta de Galicia
amosa que a protección está
unicamente nos papeis e en
cambio o desinterese é absoluto
na conservación real dos hábitats e aves do país segundo obrigan as nosas leis. Están en perigo
os valores principais polos que
foi declarado ZEPA son o número
de invernantes de mazarico real
(Numenius arquata) e mazarico
rubio (Limosa lapponica)”.
Por iso o BNG de Foz propón que
a Dirección Xeral de Patrimonio
Natural da Xunta de Galicia elabore un ordenamento específico
que dé a protección precisa ao
espazo natural.

Foz organiza o Novembro Musical
coa Escola Municipal de Música
O Concello organiza unha programación denominada Novembro
Musical, xunto a coa Escola Municipal de Música e a Banda.
A concelleira de Cultura, Inés López Couto, anuncia que “novembro comeza cargado de ritmo en
Foz. A Escola de Música Municipal
Arcadio Mon levará a cabo na sala
Bahía dúas actuacións os días 6 e
13 de novembro ás 20 horas. A primeira será da DKBand, un combo
da Escola de Música que interpreta
composicións de blues, rock e pop
rock. A segunda actuación será do
Combo de Jazz, que nos deleitará
coas mellores pezas deste xénero”.
Na presentación destas actuacións o alcalde de Foz, Fran Cajoto; a edil de Cultura, Inés López;
e o director da Escola Municipal
de Música, Felipe Sánchez, mostráronse satisfeitos de que se recupere a actividade musical.
Inés López deu a coñecer ademais
que “o domingo 7 ás 19 horas tamén se poderá gozar de bo teatro,
coa compañía Ítaca e a súa obra
Formigas no peto, unha composición que nos mergulla na infancia
a través da memoria do protagonista, unha memoria coa que cal-

Presentación da programación musical

quera podería identificarse, vencellando o colectivo e o individual.
A Banda de Música tamén realizará unha actuación co grupo teatral
Touporroutou en conmemoración
da Santa Icía. Neste caso o teatro
e a música van da man para mostrarnos situacións cómicas que
poderían ter pasado nunha discoteca dos anos 80. Esta actuación
será o día 27 ás 20 horas”.
López Couto destacou que “a cultura continúa estando presente

en Foz, nunha unión entre a afección e profesionais que beneficia
a todos”.
A concelleira de Cultura rematou
explicando que “para acudir a
estes eventos non será necesario
anotarse, pero si o uso de máscara
e xel hidroalcohólico, e ata cubrir
aforo, como marcan as novas medidas sanitarias impostas. Pídese
a chegada dez minutos antes do
evento para un correcto desenvolvemento do mesmo”.

O Concello
reformará as rúas
Limoeiros e Calvario
O Concello adxudicou a reforma das
rúas Limoeiros e Calvario por procedemento aberto á empresa Construcciones y Canalizaciones José Saa
SL, por un importe de 57.786 euros,
con cargo a fondos do Plan Único.
O alcalde, Fran Cajoto, explica que
“as obras na rúa Limoeiros pódense
dividir en dous tramos: entre Paco
Maañón e a Congostra do Cura a
renovación será total. Nesta parte,
á que só poderán acceder os vehículos dos residentes, a plataforma será
única e terá un carácter eminentemente peonil, con firme de formigón impreso. Disporase unha nova
varanda de protección, un colector
de pluviais de PVC para avanzar na
rede separativa e renovarase o abastecemento e outras tubaxes onde
sexa preciso. E entre a Congostra do
Cura e a Rúa do Porto mellorarase o
firme con aglomerado en quente e
disporase nova sinalización, nun viario que pasará a ser dun único sentido de circulación”.
O rexedor municipal engade que “na
Rúa do Calvario renovarase o firme
con aglomerado en quente entre
Álvaro Cunqueiro e a Rúa do Pilar,
tramo que presenta un grave deterioro. A actuación completarase coa
sinalización horizontal”.
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viveiro
O PP pedirá no
Pleno a adhesión
aos concellos
emprendedores
O PP considera que o Concello debe
incorporarse a todas aquelas iniciativas e plataformas que redunden na
difusión do municipio e que o acrediten como un territorio atractivo
para o turismo e o asentamento de
empresas e pide a adhesión ao distintivo Concello Emprendedor. Queren que o Concello inicie canto antes
a tramitación de dita adhesión antes
de que remate o ano en curso, e que,
nun prazo non superior a 10 meses,
o goberno local informe en comisión
sobre o estado dos trámites.
A concelleira Teresa Pérez Rodríguez
sinala: “A Xunta de Galicia e a Fegamp estableceron no 2017 un convenio de colaboración para a creación dos Concellos Emprendedores,
que son os que optan pola captación
de investimentos, nas axudas destinadas ao fomento do emprego,
da industria, ao comercio e ao emprendemento”. Di tamén: “Para iso,
teñen que implantar medidas que os
fagan atractivos para a consolidación
de empresas como: incentivos fiscais, facilidade para acceder ao chan
empresarial e unha tramitación administrativa máis sinxela”.

Teatro, maxia e concertos
para o outono viveirense
A programación para este outono
continúa con distintas disciplinas
artísticas con espectáculos de
teatro, de maxia e concertos, con
opcións para público adulto, adolescente e infantil.
A primeira función deste programa
foi en outubro entre os espectáculos ofrecidos destaca a actuación
da Banda Municipal de Viveiro,
que regresará a actuar no teatro
tras a pandemia, e o espectáculo
Porvenir da compañía Impromadrid, que tivo un gran éxito a nivel
nacional e que recalará en Viveiro
o 27 de novembro.
A programación inclúe un espectáculo cada sábado dos meses
de outubro e novembro. A isto
súmanse dúas actuacións os sábados 4 e 11 de decembro e dous
espectáculos o xoves 23 e o martes
28 de decembro, coincidindo coas
semanas de Nadal.
Ademais deste programa cultural,
o Concello de Viveiro organizará
actividades adicionais para conmemorar diferentes datas, como
o Día contra a Violencia de Xénero
ou durante o Nadal.
“A normalidade comeza a chegar

O Concello busca voluntarios
para iniciar catro proxectos
A oficina municipal de voluntariado
lanza unha convocatoria de voluntarios e voluntarias para participar
en catro proxectos. As iniciativas
son para traballar con colectivos
desfavorecidos, tres delas centradas na educación e outra no reparto
de alimentos.
Dunha banda, búscanse persoas interesadas en participar nun proxecto de apoio educativo, lecer e tempo libre, dirixido a nenos e nenas
entre os 3 e os 16 anos. Tamén se
propón a participación nun proxecto de alfabetización e preparación

de probas de avaliación libre en
Competencias Clave.
Un terceiro proxecto que tamén
procura voluntarios/as pretende
preparar a proba de ESO por libre
para persoas maiores de 18 anos.
Con esta iniciativa, búscase facilitar
Nestes tres primeiros proxectos, as
persoas voluntarias deberán ter formación na área educativa ou social.
Por último, proponse tamén a participación de persoas voluntarias nun
proxecto de reparto de alimentos
perecedoiros, que consiste en distribuír lotes de alimentos.

tamén á actividade cultural. Non
obstante, a programación cultural de Viveiro nunca se detivo e
ofrecimos opcións adaptadas ao
contexto sanitario, polo que agradecemos ao público a súa fidelidade nestes meses”, subliña Lara
Fernández
Fernández-Noriega,
concelleira de Cultura.
As entradas poden adquirirse de luns a xoves no teléfono
982560162 en horario de 9:00 a
14:00 ou no enderezo electrónico rbg.cultura@viveiro.es. Tamén
será posible adquirir as entradas
media hora antes da función no
propio teatro.

A Seguridade Social
estrea a súa nova sede

Visita ás novas instalacións por parte da subdelegada de Goberno

A Seguridade Social estreou a súa
nova sede de Viveiro, na que o Executivo investiu máis de 844.000 euros. O novo Centro de Atención e
Información da Seguridade Social,
situado na avenida Ramón Canosa, número 8, comezará a funcionar unha vez acondicionadas as
dependencias que dan servizo a
unha poboación potencial de máis
de 39.000 veciños dos concellos de
Viveiro, O Vicedo. Xove, Cervo, Burela, O Valadouro, Ourol, Muras e
Mañón.
Isabel Rodríguez lembrou que a
apertura do novo Centro de Aten-

Ponse en marcha un grupo de
participación xuvenil
Ponse en marcha o grupo de participación xuvenil, cuxo obxectivo
é ser unha canle entre a mocidade
de Viveiro e a administración municipal.
A concelleira de Benestar Social,
Victoria Baamonde Gómez contactou cos institutos do municipio
para dar a coñecer esta iniciativa
durante o pasado mes de setembro. Deste modo, o IES María Sarmiento acolleu a inicios de curso
escolar, no mes de setembro, varios talleres de promoción para

invitar á xuventude a participar e
inscribirse no grupo de participación adolescente.
Por agora, o grupo de participación adolescente reunirase unha
vez ao mes no Salón Multiusos da
Casa do Concello de Viveiro. Mediante dinámicas participativas,
cooperativas e lúdicas, os rapaces
e rapazas tratarán de conseguir
que, coa colaboración activa do
Concello, Viveiro pase a ser recoñecida como Cidade Amiga da
Infancia.

ción e Información da Seguridade
Social de Viveiro supón a culminación dun proxecto longamente agardado, que permanecía atascado ata
que o Goberno de Pedro Sánchez lle
deu o pulo definitivo. O novo inmoble da Seguridade social levántase
sobre unha parcela de 1.490m2 calificada como solar dotacional do Plan
Parcial Lodeiro-Lavandeiras, e está
situado fronte ao porto de Viveiro.
O proxecto foi deseñado polos arquitectos Antonio María Segura Bravo
e José Antonio Sancho Crecende e
a obra foi executada pola empresa
Construcciones Jesús Naray S.L.

Remata a campaña
de control da gaivota
patiamarela e comeza
o da pomba
O Concello de Viveiro prestou de
novo este ano o servizo de control
da gaivota patiamarela, que tivo lugar entre os meses de maio e agosto,
coincidindo coa tempada de cría.
Nos días previos ao inicio dos traballos, realizouse un censo poboacional, que se ampliou con datos recollidos durante o período de traballo
de campo, entre o 13 de maio e o 31
de agosto. Existen 199 parellas nidificantes localizadas, das que 197 foron
intervidas, é dicir retirouse o niño e o
contido cando menos unha vez, quedando sen intervir 2 parellas ao non
conseguir acceder ao tellado.
Dentro do servizo de control de aves
prestado polo Concello de Viveiro,
este ano engadiuse ademais o control da pomba común, cun servizo
de control poboacional mediante
captura de exemplares adultos nas
zonas máis afectadas do entorno
urbano.
Con carácter previo ao inicio dos
traballos realizáronse censos de poboación nos tres núcleos urbanos de
Viveiro, rexistrando unha poboación
en torno aos 300 exemplares entre
todas as zonas.
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O Concello fai un balance do seu Chega aos comercios o
traballo como municipio inclusivo proxecto EscapararArte
O Concello de Viveiro fai balance do
programa Viveiro Inclúe, o proxecto
co que o goberno local está a desenvolver para facer do municipio un
lugar máis accesible para as persoas
con diversidade funcional.
Viveiro inclúe naceu a raíz dun
evento pioneiro como Superarte, a
mostra de teatro feito por persoas
con diversidade funcional. Esta
mostra xurdiu en 2018 e este ano
chega á súa terceira edición, despois de que en 2020 non puidera
celebrarse por mor da pandemia
da covid-19. En 2018, o evento dedicouse á comunidade con cegueira mentres que en 2019 á xordeira.
Neste 2021, dedicarase á comunidade con espectro autista, polo
que dende o Concello de Viveiro xa
se está a traballar coa Asociación
Autismo Bata.
Entre as iniciativas destaca a recente adquisición de cinco mochilas vibratorias Subpac, en colaboración
coa Fundación La Caixa e Caixabank. Estas mochilas permiten á
comunidade xorda acceder á programación cultural municipal.
O Concello de Viveiro tamén puxo
en marcha recentemente un curso
de Linguaxe de Signos dirixido a

docentes e persoas relacionadas
coa diversidade funcional en diferentes sectores educativos, e organizou recentemente un contacontos sobre a diversidade funcional,
e en concreto sobre a xordeira.
NOVOS PROXECTOS. Deste modo,
ao longo deste ano o Concello realizou diferentes xestións ao respecto e conta xa con orzamentos remitidos por diversas empresas para
traballar en accesibilidade. Entre
estas opcións está o orzamento
da Asociación Branque, coa que o
concello traballará no curso 20212022, a través da creación dun grupo de participación xuvenil co fin
de que sexan os propios rapaces os

que trasladen á corporación municipal as súas opinións, necesidades
e inquedanzas.
Cabe destacar, asemade, as xestións
realizadas para a instalación de catro semáforos acústicos no municipio nos puntos de maior tránsito de
peóns: Avenida de Cantarrana, Avenida de Ferrol (fronte ao establecemento Arenal) e Avenida de Galicia
con Avenida de Cervantes (fronte
ao peirao e próximos ao mercado
de abastos), que se prevén incluír
nos orzamentos de 2022.
Tamén se estableceron contactos e
disponse do orzamento dunha empresa para a expansión de parques
inclusivos no concello.
A estas iniciativas concretas cómpre engadir que en calquera obra
realizada polo Concello de Viveiro
sempre se intenta mellorar a accesibilidade. Neste sentido, pódense
citar as actuacións realizadas no
Conservatorio ou na Biblioteca, na
Avenida de Cervantes ou na Avenida de Lodeiro. Ademais, neste
eido cabe indicar que o Concello
de Viveiro ten solicitada unha subvención para o desenvolvemento
dun plan integral para a mellora da
accesibilidade.

O Concello de Viveiro, a través da
súa concellería de Cultura, pon en
marcha a iniciativa EscapararArte
Comercio e Cultura, un proxecto
no que os comercios de Viveiro
converteranse nunha gran sala de
exposición cultural.
A iniciativa conta ademais coa colaboración da asociación Viveiro
Centro Comercial Histórico (CCH)
e da asociación fotográfica Os Negativos. Deste modo, o Concello
e estas dúas asociacións brindan
aos fotógrafos/as a oportunidade de expoñer por toda a vila.
O obxectivo do goberno local é
tecer redes entre as diferentes
asociacións e institucións, traballando pola cultura e comercio
de forma conxunta á vez que se
achega a arte á rúa.
Deste modo, a obra dun grupo de
fotógrafos/as estará exposta durante todo o mes de novembro en diferentes comercios e establecementos
hostaleiros de Viveiro. Os artistas
son Juan Ocaña, Guillermo Pazos,
María Castro, Pedro Michelena, Jose
Manuel García, Tonete López, Xan
Fernández, Antonio Masafret, Javier
Freitas, Antonio Vázquez, César Cancelos, Paco López e José Emilio.

Respecto aos escaparates, as
obras colocaranse nos seguintes
establecementos: Administración
Loterías, Cafetería Cantábrico,
Cocolatte, Confecciones Justo
Vázquez, Don Balon, Famarcia Dolores Casariego, Fontana, Futures,
Grafity, Iglesias Muebles, Irimia,
Kalea Platería, Kody, Librería Porta da Vila, Mapfre Seguros, Mimimo, Moviltom, Muebles Catá,
Muebles Sampe, Nautica Beagle,
Oficina CCHV, Peluquería Ángeles
Salgueiro, Restaurante La Ría, Van
Surf Shop e Viajes Eroski.
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ribadeo
A Deputación asina dous
convenios para arranxar a
escola de Rinlo e facer pistas
O Concello de Ribadeo asinou un
convenio de colaboración coa Deputación de Lugo, por importe de
23.600 euros, para o arranxo da escola municipal de Rinlo.
Dende o Concello din que “tal e
como tiñamos planificado, logo
da xuntanza que tivemos coa asociación de veciños de Rinlo hai uns
meses sobre as necesarias melloras
na escola municipal, quedamos en
buscar a maneira de arranxar este
inmoble municipal. Por iso, ao principio do verán solicitamos da Deputación de Lugo axuda económica
para lograr este obxectivo”.
O convenio servirá para financiar
o proxecto que redactou o técnico municipal e que ascende a uns
23.600 euros, e recolle todas as
suxestións feitas pola asociación de
veciños no seu momento, como foron por exemplo as de arranxar os
problemas de humidade, revisar a
cuberta, reparar a carpintería, eliminar os problemas de filtración de
auga nos aseos, pintar e reparar a

zona do peche da parcela e dotar
de radiadores e mobiliario.
PISTAS. Tamén foi asinado o convenio entre o Concello de Ribadeo e a
Deputación de Lugo para a construción das novas pistas multideporte
para fútbol, baloncesto, voleibol,
skate, calistenia, dirixidas á mocidade. O importe ascende a 422.000
euros, onde a Área de Deportes
Provincial achega 340.000 euros en
dúas anualidades e o Concello asume os 82.000 restantes.
Para esta obra usarase a mazá interior de titularidade municipal que
está entre a Avenida de Galiza, a
Rúa Pintor Fierros e a Rúa Daniel
Cortezón. E construirase unha grande superficie multideporte e de
lecer. Unha pista multideporte para
fútbol, baloncesto e voleibol; outra
de skate e máis un circuíto de calistenia. E todo isto complementado
con dotacións para estar sentados,
de parole, rodeados de árbores,
con iluminación, etc.

Daniel Vega, elixido presidente do
PP ribadense co 100% dos votos
Daniel Vega vén de ser elixido presidente do Partido Popular de Ribadeo co 100% dos votos. O popular
asume así a dirección do partido, na
que estará acompañado de Begoña
Sanjurjo na secretaría Xeral e por
Montse Seijo na de vicesecretaría de
Organización.
Visiblemente emocionado, Daniel
Vega agradeceu o apoio masivo da
afiliación, á que agarda compensar, dixo, “cun intenso traballo que
se traduza nun bo resultado para o
meu partido en 2023”. Neste senso,
proponse, en primeiro lugar, “ser opción de goberno para ser goberno, e
isto pasa por traballar e liderar inversión, e non por un goberno que só
pensa na autofoto”, indicou.
Dentro dos obxectivos que se marca
como presidente son, en segundo lugar, abrir o partido a toda a sociedade ribadense, co fin de “ir sumando
cada vez máis persoas ao proxecto
que me honra liderar”. E, en terceiro
lugar, asumiu diante os asistentes o
seu compromiso de “seguir traba-

A Escola de Música e
Danza inicia o curso
A Escola Municipal de Música e
Danza (EMMeD) vén de iniciar o
curso 2021/2022 con 361 alumnos
e alumnas matriculados de entre 4
e 80 anos, unha cifra superior con
respecto ao curso pasado, e que fai
da EMMeD de Ribadeo o centro
destas características con maior
número de persoas matriculadas
na comarca da Mariña. O claustro
docente estará formado por 13
profesores e profesoras.

Daniel Vega

llando para traer novos investimentos a Ribadeo”. A este respecto, contrapuxo o traballo do goberno local,
“que se traduce en tan só 375.000
euros de xestión nos últimos dous
anos, fronte aos 2,5 millóns que xestionou o grupo municipal popular
coa Xunta de Galicia”.
Vega fixo especial fincapé no apoio
decidido da administración autonómica “e que dende o PP temos un

especial empeño en trasladar a veciños, empresarios, colectivos entidades sociais…”. Como exemplos, citou
o acondicionamento da estrada de
Reme a Villamar (800.000 euros), as
melloras na estación de autobuses
(140.000 euros), a escola infantil na
que se investiron 75.000 euros, ou o
1 millón de euros no colexio público.
Por tanto, dixo, “iso do botafumeiro
non se sostén, porque o botafumeiro bota fume, pero isto é xestión e
traballo”, remarcou. Vega tamén fixo
referencia aos ciclos de FP implantados na localidade, e tamén no futuro
centro de saúde que se contribuirá
na vila, no marco dos orzamentos
autonómicos de 2022.
“Temos gañas de seguir traballando
e de seguir impulsando Ribadeo.
Pasemos dun goberno de sesta permanente a un goberno activo”, concluíu, ao tempo que agradeceu o traballo de todas aquelas persoas que
no pasado tamén estiveron á fronte
da formación. “Non somos nada sen
o seu traballo”, afirmou.

Comezou a obra de restauración
integral do santuario de Arante
Deron comezo ás obras de restauración do santuario de Nosa Señora
das Virtudes de Arante. A intervención incluirá a retirada da escada
exterior de acceso ao campanario,
xa que constitúe unha das principais
vías de entrada de auga e non se trata dun elemento orixinal, senón produto dunha obra dos anos 90.
O proxecto contempla tamén a substitución da cuberta de lousa, canlóns

e baixantes; renovación dos acabados dos paramentos exteriores con
morteiro de cal e posterior pintado;
desmontado do falso teito para a
colocación dun novo en madeira de
castiñeiro, e a instalación de novas
carpinterías e dun sistema de luces
de tecnoloxía Led que mellore a iluminación ornamental das pinturas,
entre outros traballos. O prazo máximo de execución será de seis meses.

novembro 2021 11

O Instituto Geográfico Nacional
valida a denominación de ría
do Eo e o Concello recorrerá
O Concello de Ribadeo recorrerá a
resolución do Instituto Geográfico
Nacional sobre o topónimo da Ría
de Ribadeo. Así o anunciou o equipo de Goberno que explican que
“sorprende que na resolución do
Instituto Geográfico Nacional non
se analizan as nosas alegacións nas
que mostramos irrefutables argumentos na defensa do topónimo de
Ría de Ribadeo como único oficial
posible, mais con esta resolución
dá a sensación de que non foron
sequera tidos en conta”.
Estas alegacións acreditan, entre
outros aspectos, o uso histórico do
topónimo de Ría de Ribadeo e a
realidade de que o topónimo de Ría
do Eo é recente e propio de rexistros que non lle poden outorgar

oficialidade. Por outra banda “podemos afirmar que a nomenclatura
das restantes rías galegas e asturianas vai en contra desta resolución,
do mesmo xeito que tampouco
se respectan as recomendacións
da ONU de utilizar un único nome
para os accidentes xeográficos e
de evitar cambios innecesarios de
nomes. Ademais, nestas alegacións
tamén analizamos o informe do
Principado de Asturias (que reabriu
este debate e deu inicio ao expediente) no que, ao noso xuízo, non
queda acreditado un uso histórico
do termo de Ría do Eo nin un uso
máis recente que poida oficializar o
seu uso, atopando ademais serias
inconsistencias nos argumentos
presentados”, din no Concello.

O Concello remata a sinalización
das denominadas Zonas Cativas
A Concellaría de Obras de Ribadeo
rematou a sinalización vertical nas
inmediacións dos centros de ensino nas denominadas Zonas Cativas,
onde o límite de velocidade será de
20 quilómetros por hora.
Nestas zonas hai unha limitación na
velocidade de 20 quilómetros por
hora e ven completar o pintado que
se fixo fai unhas semanas das rúas
do entorno dos colexios para facer
un deseño urbano máis accesible,
máis amable, sostible e máis centrado nos nenos.
Con estas zonas buscan converter
os espazos urbanos que usan os nenosen áreas máis amables a través
destas formas e destas cores. Precisamente con esta limitación e con

Unha das zonas cativas

esas formas e con eses cores o que
perseguimos é atraer a atención dos
condutores para que circulen con especial precaución por estes espazos,
debido a ese tránsito de nenos.

A exposición Os viquingos de
Playmobil chega á localidade

Ata o 8 de xaneiro pódese visitar
na Oficina de Turismo a exposición
Os viquingos de Playmobil desembarcan en Ribadeo, que está composta por máis de 2.000 pezas que
recrean a chegada dos viquingos e
dos normandos ás costas galegas.
Hai unha ambientación da praia
das Catedrais.
Xabier Bermúdez Salgueiro, da
asociación Aesclicks, contou que
“esta exposición trata de recrear
o que foron as incursións nor-

mandas ou viquingas nas costas
galegas. Entón quixemos ambientala precisamente en Ribadeo recreando a praia das Catedrais e a
partir de aí un desembarco destes
pobos nórdicos, que o que facían
era arrasar, facer pillaxe e levar
todo o que podían das zonas de
conquista. Ao mesmo tempo quixemos recrear como era a Galicia
dese entorno do ano 1.000, que
era un reino moi importante na
Europa occidental”.

Ribadeo licita o contrato para o
programa Aquí?… como de 20
O Concello saca a licitación o contrato de servizos de execución
do programa Aquí?… como de
20, que se desenvolverá nas parroquias. O importe é de 50.000
euros e a duración do devandito
programa será de 9 meses.
Na plataforma de contratos da
web municipal licitaron o contrato de servizos valorado nuns
50.000 euros para que todas
aquelas empresas cualificadas
poidan presentar a súa oferta. O
obxectivo é poder levar adiante

toda esta chea de servizos e de
actividades.
Aquí?… coma de 20! deu comezo
no ano 2013. Os seus obxectivos
pasan por promover as relacións
interpersoais e interxeracionais,
favorecer o coñecemento do
medio e as relacións entre as parroquias, vivir un ocio san e saudable, promover a integración
social, aumentar a autoestima
persoal e fomentar a mellora das
condicións físicas e psíquicas dos/
as usuarios/as.

BREVES
SAN MIGUEL. Empezaron as obras
de acondicionamento no barrio de
San Miguel, que supoñen un investimento de 46.000 euros e un prazo
de execución de dous meses. Estes
traballos rematarán a comezos do
mes de decembro. As actuacións
inclúen o aglomerado das vías deste barrio de San Miguel e da rúa
Antonio Rodríguez Darriba, xunto
coa colocación de mobiliario urbano (bancos e papeleiras), a mellora
na sinalización horizontal e vertical
e tamén a humanización do espazo
coa plantación de varias árbores.
E ensancharase e asfaltarase o corredor lateral de Antonio Rodríguez
Darriba.
ESTACIÓN. Remataron as obras
da estrada da estación. Con estas
obras ampliouse o viario a 10 metros, fíxose unha beirarrúa nunha
das súas marxes, instalouse un
novo sistema de iluminación led,
puxéronse árbores e diverso mobiliario público. Para estas tarefas
de mellora a Deputación de Lugo,
dentro da Área de Medio Rural
investiu unha achega de 280.000
euros da Deputación e 73.000 euros do Concello para completar o
orzamento total de 353.000 euros.
DESINFECTANTE. O Concello reparte, de xeito gratuíto, outros 300 botes de produto desinfectante entre
os propietarios dos cans. O obxectivo
é conciencialos da obriga de limpar
os ouriñes das mascotas, algo que
recolle a nova ordenanza de limpeza
viaria e xestión de residuos.
ECOVIDRIO. Ribadeo súmase á
campaña de Ecovidrio, da Fundación Sandra Ibarra, da Xunta e dos
Concellos no día mundial da loita
contra o cancro de mama. E faino
coa instalación dun contedor rosa
no parque de San Francisco para
visualizar, divulgar e concienciar
sobre esta enfermidade.
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A rede de abastecemento A hostalaría xa pode solicitar as
de auga conta con novos axudas municipais pola pandemia
equipos de medición
Veñen de instalarse sete equipos
de medición na rede de abastecemento de auga que permitirán
localizar avarías ou posibles fugas
en pouco tempo. O investimento
ascende a 40.000 euros, dos que o
75% proceden da Xunta e o resto
do Concello.
Ramiro Fernández explicou que
“esta obra supuxo unha inversión
de 40.000 euros dos que foi subvencionado o 75% polo Fondo
de Compensación Ambiental da
Xunta de Galicia, mediante unha
subvención, e o Concello tivo
que poñer practicamente 10.000
euros. A obra consiste en colocar
sete equipos de medición co que
imos conseguir que eses equipos
que son intelixentes dan en tempo
real os consumos que pasan por
eles en cada momento. Así poderemos localizar calquera posible
avaría ou fuga na rede nun tempo
moito menor do que o estabamos
conseguindo ata agora”.
Colocáronse os sete equipos sectorizando todas as zonas de Burela, desde Vilar e Pomeda ata a
zona do Cantiño, e ademais ta-

Instalación dos novos equipos

mén metemos un contador xeral
na entrada de Burela, na auga
que nos ven desde A Senra, para
ter un maior control da auga que
realmente estamos consumindo
e evitar pagar por unha posible
fuga que houbera entre A Senra e
a entrada de auga en Burela, unha
cousa que non sería en principio
responsabilidade do servizo de
augas de Burela, para ter controlada ese tipo de situacións que xa
non é a primeira vez que se dá”.

Realizan obras na iluminación
do pavillón Vista Alegre
O Concello de Burela realiza obras
de mellora na iluminación do pavillón Vista Alegre. O investimento,
procedente de fondos propios, ascende a máis de 14.000 euros. O
concelleiro de Obras, Ramiro Fernández Rey, contou que foi unha
demanda do Burela FS e que o
esforzo realizado é necesario pola
imaxe que se ofrece do pobo nas
retransmisións deportivas.
O edil contou que “xa se fixeran
actuacións nese eido alí, pero a
verdade é que aínda non conseguíamos a calidade lumínica que
se necesitaba, sobre todo para as
televisións”.
Ramiro Fernández dixo que “hai
que ter en conta que ao final é a
imaxe do pobo e consideramos
necesario facer ese esforzo e in-

tentar mellorar esa iluminación
tanto para os equipos profesionais como tamén para todos os
usuarios e usuarias do pavillón”.
O concelleiro de Obras explicou
que “a obra ten un presuposto de
14.916,84 euros, procedentes de
fondos propios municipais. Pensamos que esta semana quedará
a obra rematada, xa que os traballos deron comezo hai uns días. O
que estamos facendo é substituír
as lámpadas que había por unhas
campás led de 200 vatios co cal,
estiven alí estes días vendo como
vai a obra, e nótase unha melloría
importante na iluminación. Tamén aproveitamos para cambiar
cadros e corrixir algún defectillo
eléctrico que había na propia instalación”.

No Boletín Oficial da Provincia
foron publicadas as bases reguladoras das axudas ao sector
hostaleiro do Concello de Burela,
que están destinadas a paliar os
efectos da pandemia do covid19.
Os hostaleiros dispoñen dun mes
para presentar a documentación e
os xustificantes de pago das taxas
de lixo e de auga correspondentes
a novembro e decembro de 2020
e xaneiro e febreiro de 2021. O
concelleiro de Turismo e Comercio, Ramiro Fernández, destacou
que o equipo de goberno está a
cumprir co acordado no seu día
co sector hostaleiro. A contía destinada a estas axudas é de 30.000
euros.
Fernández Rey contou que “saen
publicadas no Boletín Oficial da

Provincia as bases reguladoras das
axudas para o sector da hostalería
no termo municipal de Burela,
para paliar os efectos da pandemia. Son unhas bases que tíñamos
comprometidas xa hai tempo co
sector, despois de falar con eles,
e constan basicamente de eliminarlles o pago da taxa de lixo e de
auga durante 4 meses”.
O concelleiro de Turismo e Comercio explicou que “están a disposición dos interesados na sede
electrónica de Burela, onde poden
baixar os impresos que hai que
cubrir. O importe total das axudas
vai ascender a 30.000 euros e para
ser beneficiario da axuda evidentemente hai que cumprir coa lei
estatal de subvencións públicas”.
O edil burelés subliñou que “o

que se vai subvencionar neste
caso é o último bimestre do ano
2020, novembro e decembro, e o
primeiro do 2021, é dicir xaneiro
e febreiro. O único que hai que
facer é presentar o xustificante
de pago desas facturas de auga e
de lixo e automaticamente xa, en
canto poidamos, resolveremos e
devolveremos eses cartos que se
gastaron en auga e lixo para todo
o sector hostaleiro e de ocio nocturno de Burela”.
Fernández insistiu en que “isto
era un compromiso do equipo de
goberno cos hostaleiros. En varias
reunións que mantivemos con
eles foi o que acordamos”. O edil
burelés aludiu tamén á exención
das taxas das terrazas e ás axudas
ao comercio.

Convocada unha nova
edición do concurso
de postais de Nadal
A biblioteca municipal de Burela, ven
de abrir o prazo de presentación do
Certame de Postais de Nadal 2021.
Como en edicións anteriores está
aberto a todos os nenos e nenas do
Concello en idade escolar.
O tema das mesmas será o Nadal e
a técnica libre así como o tamaño
aproximado das postais debe ser
de 15×21 cm. pechada, e 30×21 cm.
aberta.
Establécense tres premios por cada
unha das categorías que son Educación Infantil; 1º e 2º de Educación
Primaria, 3º e 4º de Educación Primaria e 5º e 6º de Educación Primaria.
Os traballos enviaranse sen asinar
acompañados dun sobre pechado
dentro do que figurarán os datos do
autor, teléfono, centro de estudo,
curso e idade. O prazo de entrega
das postais, rematará o vindeiro, 14
de decembro ás 20.00 horas, entregaranse no andar baixo da Biblioteca
Pública de Burela.
Os traballos serán expostos ao público na Sala de Arte da Casa da Cultura
desde o 21 de decembro ata o 15 de
xaneiro, o seu horario de visitas será
de luns a venres de 11.00 a 13.00 e
de 18.00 a 20.00 horas.

Participantes nas actividades do programa de cidade amiga da infancia

Burela avanza para ser
recoñecida como cidade
amiga da infancia
Burela continúa avanzando co
obxectivo de ser recoñecida como cidade amiga da infancia. Comezaron
as xuntanzas de traballo, segundo
deu a coñecer a concelleira de Servizos Sociais.
Carmela López contou que “tivemos
unha reunión telemática cunha responsable de Unicef que se baseou
nuns puntos que nos marcaron para
postularnos como Cidade Amiga
da Infancia. Seríamos a primeira de
Lugo e en Galicia agora mesmo hai
10, das que ningunha é desta provincia”.
A concelleira burelesa explicou que
“para conseguir ese recoñecemento
pídennos primeiramente facer unha
promoción de participación infantil
para o que se crea un órgano que
se chama Consello de Participación
Municipal Infantil, que ten un regulamento propio e participa na toma
de decisións de maneira continuada,

o que me parece moi interesante e
niso xa estamos, cos encontros que
manterán con Alejandro Ramos,
dinamizador experto en grupos de
participación”.
A edil de Servizos Sociais engadiu
que “é necesario traballar nun plan
de infancia, que elaborarán os técnicos do Concello, para o que crearemos un grupo de traballo. Hai que
facer un diagnóstico de partida e
indicar cantos nenos temos, cantos
centros educativos hai, que recursos
temos, onde están. Este plan sirve
para ir avaliando a través de diferentes indicativos o que temos e o que
necesitamos mellorar”.
Carmela López dixo que “temos un
prazo mínimo dun ano para facer
todo este traballo e postularnos.
Despois Unicef decidirá se cumprimos todos os requisitos e nos recoñecen como Cidade Amiga da Infancia ou non”.
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O Monte Castelo contará cun telescopio
panorámico e un xardín botánico
O Concello vén de recibir unha
subvención de 30.000 euros da
Axencia de Turismo de Galicia que
se destinará á instalación dun telescopio panorámico no Monte
Castelo, onde se creará un xardín
botánico, á ampliación da ruta circular de sendeirismo, á creación
dun área recreativa na Vila do Medio e á protección de pomares en
Pomeda, entre outras.
O alcalde de Burela, Alfredo Llano,
contou que “o Concello de Burela solicitou unha subvención de
30.000 euros, a través da Axencia
de Turismo de Galicia, que foi concedida. Imos tratar de facer unha
boa labor no atractivo turístico
que mesture a información, o coñecemento e o medio ambiente.
Queremos unir o turismo a aquilo
que sexa importante e que teñamos moito que ofrecer en Burela”.
O rexedor explicou que “na área
recreativa do Monte Castelo vaise

Unha vista dende o Monte Castelo de Burela

colocar un telescopio panorámico,
que penso que vai ser un atractivo
para toda a xente que pase por alí.
Tamén se van colocar uns paneis
informativos indicando todo o que
hai fronte a ese miradoiro para
que se dea información detallada.

Ademais se vai traballar nun área
de Vila do Medio, onde hai unha
fonte e un lavadoiro moi antigo.
Vaise adaptar esa zona como un
área recreativa colocando unha
serie de mesas e bancos, para que
alí se poida descansar.Tamén vai

ser importante a protección de
diversos pomares na zona de Pomeda. Alí hai un castiñeiro antigo
e vaise actuar para darlle singularidade a esa zona e que sexa coherente co nome de Pomares de Pomeda, polo tanto é recuperar un
pouco o que xa existía”. Llano dixo
que “cerca de aí hai un muíño, que
no seu día se vai recuperar, vaise
facilitar un roteiro de sendeirismo
que vai discorrer pola ruta circular
ou polo novo camiño que vamos
abrir e que vai parar a Vilar e despois a xente pode distribuírse cara
á Marosa ou cara ao pobo”.
Alfredo Llano engadiu que “imos
establecer mecanismos para aumentar as posibilidades do sendeirismo. Imos procurar darlle
unha dimensión grande ao Monte
Castelo na área recreativa con ese
telescopio máis o xardín botánico que se vai crear porque existe
moita diversidade de flora”.

Acordan coa USC un plan de
actuacións ecolóxicas

Visita do alcalde á zona onde se fará a obra

Realizan traballos de mellora
nun camiño preto do Hospital
O Concello realizou obras de ampliación e mellora nun camiño
que pasa por detrás do Hospital
da Mariña, que é moi empregado pola veciñanza do Torno para
a súa incorporación á variante de
Burela. O investimento ascendeu
a 34.000 euros. O concelleiro de
Obras, Ramiro Fernández, e o alcalde, Alfredo Llano, supervisaron
os traballos.
O edil dixo que “o alcalde mais eu
fomos revisar unha obra que tíñamos pendente de mellora de camiños, unha obra subvencionada
pola Axencia Galega de Desenrolo
Rural (Agader). Foi unha obra pequena que tivo un presuposto de
34.000 euros, pero que era moi
necesaria”.
Ramiro Fernández subliñou que
“ampliamos un camiño que pasa
por encima do Hospital, que é
moi usado pola xente, sobre todo

da zona do Torno, como saída de
Burela que despois se incorpora á
variante de Burela. Tíñamos unha
zona que era moi estreita, onde
practicamente non collían dous
coches. O que fixemos foi ampliar
ese camiño e canalizar a auga por
medio de tubos, xa que estaba en
cuneta. Ampliouse o ancho da vía
e, como digo, é unha obra pequena pero que vai beneficiar a moita
xente porque era perigoso cando
pasaban dous coches”.
O concelleiro de Obras engadiu
que “a intención, en novas convocatorias desta axuda de camiños, é
seguir traballando nese vieiro para
actuar noutra zona que tamén
esta bastante estreita e intentar
mellorala. Pero agora quedou moitísimo máis transitable ese camiño
e esta obra vai mellorar a calidade
de vida dos veciños e dos que usan
esa vía”.

Concello de Burela e Universidade
de Santiago de Compostela asinaron un convenio de colaboración
para o desenvolvemento dun plan
de actuacións ecolóxicas, que terá
unha vixencia de catro anos, segundo subliñou o alcalde, Alfredo
Llano.
O rexedor dixo que “este convenio
ten un propósito extraordinario
de colaboración en temas tan diversos como o medio ambiente,
a ecoloxía, a economía circular e
todo aquilo relativo á aplicación
dos obxectivos da Axenda 2030”.

O convenio contempla hortos
urbanos, un xardín botánico no
Monte Castelo, a recuperación de
bosques de ribeira ou a preservación de castiñeiros resistentes
ao fungo da tinta, entre outras
actuacións, segundo deu a coñecer a Universidade de Santiago de
Compostela.
Llano pensa que “é algo tremendamente positivo porque hai que
ter a colaboración de xente que
pode axudarnos moitísimo, tanto
no coñecemento como nas oportunidades de xestión”.

Continúa a
programación cultural
para este trimestre
O auditorio de Burela acolle unha
ampla programación cultural para
o derradeiro trimestre do ano
2021. Así o sábado 13 ás 20.30
horas será a quenda de O Premio,
unha obra de teatro a cargo de La
Quintana, o domingo 21 ás 19.30
horas a Compañía Teatro do Atlántico representará Libre como os
paxaros. O derradeiro sábado de
novembro culturactiva presentará
Conexión Pingüín.
O mes de decembro comezará co
concerto de Guadi Galego o sábado 11 ás 20.00 horas, o concerto
de panxoliñas e música coral a
cargo da Polifónica de Burela será
o sábado 18 ás 20.30 horas e o domingo 19 ás 19.00 horas os máis
pequenos poderán desfrutar dunha musical sobre o Nadal. O día 23
de decembro Mircromina teatro
de títeres presentará Historia para
unha man.

Asinados os convenios
coas asociacións
culturais e coas anpas
A Concellería de Cultura asinou os
convenios coas asociacións culturais e coas anpas para a concesión
de subvencións nominativas para
este 2021. O edil José Díaz explicou
que “con estes convenios o Concello
outórgalles unha cantidade para sufragar as súas actividades, tanto as
internas que en moitos casos teñen
que ver con temas educativos para
os nenos que están nestas asociacións sobre todo agrupacións musicais ou de teatro, e tamén para o
desenvolvemento de actividades no
propio Concello”.
Debido á pandemia, as actividades serán nominativas, contrariamente ao que sucedía en anos
anteriores.
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mondoñedo
Reabre o Albergue Público de
Peregrinos trala súa renovación

Interior do albergue público

O 2 de novembro reabriu as súas
portas o Albergue Público de Peregrinos, totalmente renovado.
Tras un mes de obras de renovación interior, cerramentos e cubrición, co financiamento da Xunta de Galicia, a través do Xacobeo
21-22, o albergue municipal
reabre as súas portas ao público
para a atención de todos os pere-

grinos da ruta norte xacobea.
Dende o Concello de Mondoñedo valórase moi positivamente a
implicación da Xunta co Camiño
Norte e con Mondoñedo a través
da mellora das instalacións do
mesmo e, en especial neste caso,
coa achega feita a Mondoñedo
para actualizar o servizo de atención aos peregrinos.

Remata a obra de rehabilitación
do hórreo de San Paio
O Concello de Mondoñedo rehabilitou un hórreo no núcleo
de San Paio cunha achega do
Goberno autonómico.
En total, o proxecto contou cun
investimento que supera os
10.300 euros, dos que o 75%
son aportados pola administración autonómica e, o 25% restante, con fondos propios.
Trátase dun hórreo tipo Mondoñedo que se atopa sobre o
Camiño Norte e que simboliza o
patrimonio etnográfico asociado ao trazado xacobeo.
A Concelleria de Camiño Norte, María Patricia Otero Doural, destaca o compromiso que
este goberno municipal e autonómico teñen co patrimonio e
coa posta en valor do mesmo,
especialmente en puntos tan
sensibles como é o trazado do

Comezan a organizar as citas
culturais tradicionais de Nadal
O Concello de Mondoñedo organiza un concurso de decoración de Nadal en fachadas, balcóns, portais, escaparates e de
árbores de Nadal.
Pode participar calquer veciño residente de Mondoñedo e
haberá dúas modalidades: individual e colectiva, e mais un
premio especial para a mellor
árbore de Nadal.
O concurso estará aberto dende o mesmo momento que se
decida anotarse a persoa ou
grupo depersoas, pero nunca
máis tarde do 22 de decembro, e ata o día 6 de xaneiro de
2022.
Pódese inscribir ata 23 de decembro na Oficina de Turismo
de Mondoñedo en persoa ou a
través do 982 507 177.
Haberá premios para as diferentes categorías, individual
particular, individual comercio
local, colectivo para comunidades veciñais e premio especial

Mellor Árbore de Nadal.
PAPANOELADA. O Concello de
Mondoñedo prepara a quinta
Papanoelada moteira na que
todo o que queira participar
pode dar o espectáculo indo en
moto vestido de Santa Claus.
A cita terá lugar o 18 de decembro, a partir das 16 horas,

na Praza do Concello. Esta cita
está organizada polo Motuclube Ruta N-634, en colaboración
co Concello de Mondoñedo.
Será un día de festa que inclúe
inchables, chocolatada, sorteos e regalos. Dende a organización lembran que se manterán as medidas anticovid en
todo momento.

O antes e o despois do traballo de rehabilitación

Camiño Norte.
Indicou tamén que esta actuación vai servir para que os peregrinos a Santiago leven unha
imaxe moi positiva do seu paso
por Mondoñedo, derivada da
gran sensibilidade que se amosa dende o goberno local co pa-

trimonio.
Esta é una importante iniciativa
máis que se une a outras moitas accións de mantemento,
conservación e posta en valor
do patrimonio local e do Camiño de Santiago ao seu paso por
Mondoñedo.

Convocado de novo o
Concurso de Fotografía

A Concellería de Cultura vén de
convocar un ano máis o Concurso
de Fotografía O Mellor Recuncho
de Mondoñedo baixo o lema Elixe
o lugar de Mondoñedo que máis
che gusta que ten por finalidade
a elaboración dun calendario para
o vindeiro ano 2022 coas mellores
fotografías de recunchos da localidade. Neste caso será a sexta edición desta cita cultural.
O concurso está aberto a todas as
persoas físicas que desexenparticipar agás aquelas vencelladas
de forma directa co Concello de
Mondoñedo e familiares de 1º e
2º grao ascendentes e descendentes das persoas que integreno xurado así como as súas respectivas
parellas.
Cada participante poderá presentar só unha foto ao concurso. As
fotos presentaranse en soporte

dixital no seguinte enderezo decorreo electrónico: recunchosdemondonedo@gmail.com e deberase indicar no asunto Concurso
Fotografía2020. No corpo do correo incluirase o nome do/da participante e un número de teléfonode contacto.
O prazo de presentación de orixinais comeza coa publicación destas bases na web e nas redes sociais do Concello de Mondoñedo
e remata o día 30 de novembro do
2021, incluído este día.
O xurado reunirase en sesión única nos comezos do mes de decembro e fallará sobre os as propostas
presentadas.
Establécese tres premios, que
consistirán en diverso material
cultural do Concello de Mondoñedo e da Casa Museo Álvaro Cunqueiro.
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A protectora cervense
de animais Coletiñas
necesita voluntarios
A Asociación Protectora de Animais Coletiñas de Cervo fixo unha
chamada pública de atención á
veciñanza na que informa de que
necesita voluntarios para as súas
instalacións pois “cada vez costanos cubrir máis as quendas, sobre
todo pola mañá”.
“Necesitamos xente amante dos
animais, responsable e con ganas
de unirse ao noso equipo”, din,
“é un labor tremendamente gratificante porque os animais son
moi agradecidos”. Os voluntarios
axudarían nas tarefas de paseo
diarias, limpeza dos cubículos, e
estar cos animais para que se sintan acompañados.
“Xa que tiveron a mala sorte de
acabar nunha protectora de animais, gustaríanos darlles a mellor
vida posible”, engaden. Para máis
información haberá que poñerse
en contacto coa protectora no teléfono 623 235 915 ou no correo
electrónico apacoletinhas@gmail.
com. A protectora está situada no
polígono de Cuíña.

Instalan dúas carpas
para acoller eventos

As novas carpas colocadas polo Concello

O Concello de Cervo instala unha
carpa na Praza do Souto e outra na
Praza dos Campos para acoller os
eventos culturais dos meses de novembro, decembro e xaneiro.
Durante novembro, decembro e
xaneiro as carpas serán o lugar
das actuacións pertencentes aos
ciclos musicais A Caixa de Música,
que está dedicado a bandas e grupos de música clásica; e O Son do
Nordeste, que encherá Cervo unha
gran diversidade de grupos con di-

ferentes estilos musicais, ademais
do resto de eventos culturais.
Segundo Alfonso Villares “desde
o Concello de Cervo apostamos
polos eventos culturais ao longo
de todo o ano. Por iso decidimos
instalar estas dúas carpas, tanto na
Praza do Souto como na Praza dos
Campos, que permiten tanto á veciñanza como aos visitantes gozar
da nosa programación aínda que
as condicións climatolóxicas non
sexan favorables”.

Cambian o saneamento
en Detrás do Rego e na
avenida da Mariña
O rexedor Alfonso Villares, a tenente
alcalde Dolores García Caramés e a
concelleira de medio ambiente, Mali
Méndez, supervisaron as obras de
substitución da rede de saneamento
que se están a levar a cabo na avenida da Mariña.
Estas obras, que van desde o cruce
da Rúa da Cruz ata o cruce da rúa
Bellavista e a Rúa da Veiga, renovarán a rede de abastecemento de
auga, dotarán de bocas de rega á
rúa e mellorarán a pavimentación
da estrada que transcorre pola avenida.
Con esta actuación tamén se implementará unha nova rede de sumidoiros cun avanzado sistema de separación que poderá diferenciar as
augas pluviais das residuais.
O orzamento final desta execución
ascende a 48.368 euros, financiados
na súa totalidade polas arcas municipais.

DETRÁS DO REGO. Tamén visitaron as obras de abastecemento de
auga, saneamento de pluviais e pavimentación de viais en Detrás do
Rego, Espiñeirido. A execución da
obra vai substituír a rede de abastecemento de auga existente, así
como a renovación do sistema de
saneamento de pluviais que dará
servicio aos núcleos da zona e a
reposición do asfalto dos núcleos
afectados.
O orzamento total da obra ascende a
un total de 39.971 euros, financiados
todos eles polas arcas municipais.
Apunta o alcalde Alfonso Villares
que “esta actuación ven recomendada polos técnicos municipais, posto
que consideraban que a anterior
rede de abastecemento ocasionaba
múltiples avarías debido a unha irregular colocación, e con unha nova
conseguiríase reducir custos de xeito
notable.

ourol
Os Aturuxeiros
reciben unha achega
para actividades
O presidente da Deputación José
Tomé Roca, e a representante da
ACRD Aturuxeiros de Bravos, María del Carmen Rivera, asinaron no
Pazo de San Marcos un convenio de
colaboración a través do que a institución provincial contribúe cunha
achega de 5.000 euros á organización de actividades de convivencia
interxeracionais.
No marco do seu traballo, Aturuxeiros de Bravos organiza actividades e
xornadas lúdicas con xogos, competicións, obradoiros e actuacións encamiñadas a promover a asistencia
e a participación non só da xente
da parroquia, senón tamén da veciñanza da comarca e dos visitantes
que pasan as súas vacacións na Mariña.
O programa inclúe xogos tradicionais, actuacións de maxia, obradoiros, campionatos, e posta en común
e recollida de tradicións, oficios e
curiosidades da historia da parroquia de Bravos. “Estas actividades
ademais de ser únicas tamén son
necesarias, sobre todo nos tempos
que vivimos, onde as medidas de
prevención da Covid-19 nos manteñen máis illados e sen viaxar”, indica
o mandatario provincial.

Ecos do Sur está a desenvolver
o Proxecto Habita Rural

Unha rúa de Ourol

O Concello de Ourol en colaboración coa organización sen animo
de lucro Ecos do Sur está a desenvolver o Proxecto Habita Rural
neste municipio. Unha das accións
incluídas neste proxecto é a de facilitar información sobre vivendas
disponibles a persoas que queiran
residir no Concello.
A iniciativa inclúe a elaboración
dunha listaxe de vivendas pertencentes a propietarios interesados
en alugar, ceder ou vender a súa
propiedade.
As persoas que desexen incluir a
súa vivenda neste censo deberán
poñerse en contacto co concello e
este traladará a súa petición a Ecos

do Sur. A ONG contactará cos/as interesados/as para avaliar a adecuación da vivenda e as posibilidades
para o aluguer, cesión ou venda, así
como os recursos públicos existentes en materia de rehabilitación e
aluguer social, no caso de ser pertinente. A inclusión no censo de
vivendas non ten custe e a información será tratada de xeito confidencial. O censo non será público
sin será tratado con outro fin que o
informativo para persoas que desexen residir no municipio.
Para máis información poden acudir ao Concello de Ourol, en horario de 8:00 a 14:00 horas ou ben
chamar ao teléfono 982 559 109.

A Deputación remata as obras
de mellora en varias estradas
O presidente da Deputación de Lugo,
José Tomé Roca, comprobou xunto
ao alcalde de Ourol, José Luis Pajón
Camba, o resultado das obras executadas nos últimos meses cun investimento da institución provincial de
350.000€. En concreto, actuouse cun
proxecto de 255.000€ en catro vías:
na LU-P-6602, na LU-P-3805, na LUP-3808 e na LU-P-6406, e con outro
proxecto para a LU-P-3807, destinando 95.500€.
Tomé Roca estivo supervisando as
melloras feitas na vía LU-P-6602, que
conecta Rúa Nova a Muras por Sixto
dende o punto 18,550 ata o 19,095.
Rehabilitouse o firme con aglomerado en quente esta vía que dá servizo
á veciñanza que ten gando na Serra

do Xistral e tamén ás empresas que
realizan o mantemento dos parques
eólicos da zona. Pola súa banda, tamén se actuou na LU-P-3805, que
une os núcleos de Sixto con Campo
do Foxo e que comunica as parroquias de Bravos, Ambosores e Sixto,
en dous treitos: dende o quilómetro
0 ata o 1 e do 11,240 ao 14,917.
Outra das obras realizadas pola Deputación en Ourol foi a da estrada
LU-P-3808, que une os núcleos de
Foxo a Portapena, onde se arranxaron case 3 quilómetros, entre os
puntos 0 e 2,67. Pola súa banda,
mellorouse a vía LU-P-6406, que vai
dende Cristo da Portapena ata Ponte
Segade, quedando renovados os 200
primeiros metros da estrada.

Contacontos na Biblioteca
A Biblioteca Municipal de Ourol
organiza o contacontos A aventura
de Daniela Pirata, para bebés de
0-3 anos dentro da campaña contra a Violencia de Xénero e pola
Igualdade. Esta actividade será o
20 de novembro ás 11.30 horas.
Neste contacontos, a través da

música e dos xogos, os asistentes
acompañarán a Daniela Pirata nas
súas aventuras, que encantarán ós
máis pequenos.
Para asistir será necesaria a previa
inscrición antes do 16 de novembro chamando ao teléfono 982 559
019.
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O Concello asigna 12.000 euros
ás axudas para transporte escolar
O Concello dispón dunha partida
de 12.000 euros para as axudas ao
transporte escolar daqueles alumnos que cursan estudios fóra do termo municipal; sempre que se trate
de formación ou titulacións que
non se impartan en ningún centro
do termo municipal.
Os estudantes deberá presentar a
documentación requirida antes do
16 de novembro, no Rexistro Xeral
do Concello.
Trátase dunha subvención financiada ao 100% con fondos municipais co obxectivo de “equilibrar a
balanza socioeconómica e apoiar
ás familias na educación dos seus
fillos, ademais de contribuír a que
exista igualdade de oportunidades.
Con estas axudas tratamos de cooperar na formación e os estudos
da nosa veciñanza, ao igual que
facemos con outras subvencións tamén municipais, como é o caso das

O Concello inicia un
novo curso do taller
de memoria
Iníciase un novo curso do taller de
memoria que programa cada ano
a delegación de Servizos Sociais, e
que imparte polos locais das diferentes parroquias do municipio a
técnica deste departamento, Elisabet Peña.
Ao longo deste curso trabállanse
técnicas e estratexias co fin de fortalecer e rehabilitar a atención, a orientación, a memoria, o razoamento, a
linguaxe, o cálculo, a psicomotricidade e as funcións neurocognitivas.
Sinala o rexedor Alfonso Villares que
“é unha actividade máis que consolidada dentro da programación que
deseñamos para os nosos maiores;
tentando ofrecerlles todas as ferramentas que están ao noso alcance
para estimular e dinamizar o seu día
a día, ao tempo que traballan e exercitan esa facultade tan importante
que temos, como é a memoria; contribuíndo a mellorar o seu estado de
ánimo, a súa autoestima, fomentando as relación sociais…; en definitiva,
tentando mellorar a calidade de vida
dos nosos veciños e veciñas”.
Para ser impartidas, as clases deberán ter un mínimo de seis alumnos
ou alumnas. Debido ás circunstancias derivadas da pandemia, as sesións estarán limitadas a unha por
grupo á semana. Os interesados e interesadas pódense apuntar na Casa
da Cultura de San Ciprián ou no número de teléfono 982 59 51 57.

axudas ao material escolar e libros,
ás ANPAS ou aos colexios”. Os beneficiarios destas axudas deberán ser
menores de 30 anos e, en función
da renda familiar, poderán percibir
unha contía de 150 ou 250 euros.
Ademais, o solicitante ten que cursar algunha destas titulacións: Ensinanzas universitarias, estudos musicais en conservatorios e escolas de
música, Bacharelato (nalgunha das
modalidades que non se imparten
no Concello de Cervo) ou ciclo medio ou superior de Formación Profesional.
DOCUMENTACIÓN. En canto á documentación a presentar, deberase
entregar no Rexistro do Concello
fotocopia do DNI de todos os membros da unidade familiar maiores de
idade, fotocopia do libro de familia,
autorización de todos os membros
computables para obter informa-

ción das diferentes administracións,
copia cotexada do boletín de cualificacións ou certificación expedida
polo centro educativo no curso
2020-2021 e, en caso de discapacidade ou dependencia, certificado
emitido polo organismo oficial.
No caso de que os alumnos ou
alumnas sexan universitarios, deberase entregar tamén a fotocopia da
matrícula cotexada co seu orixinal
e o extracto do expediente universitario ou certificación do centro
académico de terse presentado
polo menos ao 50% das materias
correspondentes á matrícula no
curso 2020/2021.
No referente a estudantes de bacharelato ou FP, deberán presentar
a copia cotexada do boletín de cualificacións ou certificación expedida
polo centro de haberse presentado
ao 50% das materias correspondentes á matrícula no curso 2020/2021.

A casa da cultura de San Cibrao
acolle a mostra ‘Aula do mar’

Rematan no polígono de Cuiña
as melloras da accesibilidade

O alcalde e a concelleira, supervisando as obras

O alcalde Alfonso Villares, a tenente alcalde Dolores García Caramés
e a concelleira de medio ambiente
Mali Méndez supervisaron as obras
correspondentes á ampliación das
beirarrúas na marxe dereita do Polígono de Cuiña.
A obra contempla o acondicionamento e a mellora da zona de acceso
e tránsito peonil do parque empresarial, mediante a execución de beirarrúas na zona principal de acceso e
a creación de canalizacións para soterrar as liñas de alumeado público.
Tamén se mellorará a zona de aparcamentos e crearanse novos acce-

sos, ademais de mellorar e renovar
os xa existentes. O orzamento total
desta execución é de 152.537 euros,
dos que a Xunta de Galicia subvenciona case o 80% e o restante finánciase con fondos municipais.
Apuntou o rexedor que “esta obra
é a continuación de todas as actuacións que vimos facendo para facilitar o acceso ao Polígono Industrial de
Cuiña desde o núcleo de San Ciprián
e mellorar o seu tránsito peonil, así
como tamén facer máis atractivo o
enclave para que entidades empresariais se plantexen establecerse nel
e para as que xa están”.

A piscina recupera a entrada
libre aínda que con cita previa
A piscina Olímpica Municipal de
Lieiro volve á normalidade a partir
do vindeiro martes 2 de novembro.
Desde esa data, os usuarios e usuarias do complexo xa non necesitarán facer unha reserva previa para
o acceso ás instalacións deportivas.
Recordamos tamén que xa desde o pasado sábado, os aforos en
instalacións deportivas permiten

Inauguración da mostra Aula do mar

A casa da cultura de San Ciprián
mantén aberta a mostra Aula do
mar.
A Concelleira de Servizos Sociais,
Pilar Armada, participou no acto
de apertura desta exposición,
que é o froito do traballo levado
a cabo na “primeira aula do mar
inclusiva de Galicia” na que os
usuarios da Asociación de axuda
ó enfermo mental A Mariña e
dos centros de Burela e Ribadeo
tratan de poñer en valor o patrimonio costeiro e os recursos
medioambientais da zona de A
Mariña – Ortegal.
A Aula do mar é un programa inclusivo de interacción co medio
ambiente no que se pretenden
incrementar o apoio e os medios

para favorecer a igualdade e a integración no sector pesqueiro.
O horario para visitar esta exposición será de de 9.00 a 15.00 de
luns a venres ata o vindeiro 26 de
novembro.
A Concelleira Pilar Armada declarou que “é un proxecto de integración social que permite aos
usuarios do centro, mediante o
seu propio traballo, poñer en valor
os recursos ambientais e costeiros
da contorna”. Engade tamén que
“no Concello de Cervo apoiamos
as iniciativas de carácter inclusivo
e social como esta que permiten
aos usuarios do centro participar
en actividades que repercuten nun
beneficio para toda a comunidade”.

o 100% de ocupación, polo que a
Piscina Olímpica Municipal de Lieiro pode acoller a súa máxima capacidade.
Segundo o o concelleiro de deportes, Davíd Rodríguez, trátase “dunha boa nova que significa que pouco a pouco vamos deixando atrás a
pandemia e vamos recuperando a
normalidade”.

ACTOS VANDÁLICOS. O Concello de Cervo pide respecto no seu espazo público e que non se deteriore o mobiliario urbano. Nas últimas semanas veñen perpetrándose diferentes actos de vandalismo que están a danar
diferentes elementos do mobiliario urbano situados en distintos emprazamentos do Concello. Estes actos afectan a diferentes elementos dos espazos
públicos como marquesiñas, contedores ou paneis informativos.
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barreiros
O Concello renovará
o equipamento
informático de
atención á veciñanza

Escolares de San Cosme levan o
seu filme ata un festival de Bolivia

Un convenio de colaboración entre
Concello e Deputación permite a
renovación do equipamento informático da casa consistorial. A través
deste convenio, a Deputación achega 25.000€ en dúas anualidades para
a compra do material, que permitirá
mellorar a atención á veciñanza.
Pola súa banda, o Concello asume
1.315€ para os equipos, entre o
que se atopan 16 ordenadores, 14
monitores e un ordenador portátil,
pero tamén licenzas de programas
ofimáticos ou antivirus, entre outros
elementos. Todos os programas e
material adquirido facilitarán aos
traballadores e traballadoras o desenrolo das súas funcións diarias.
A Deputación colabora cos concellos
para ofrezan máis e mellores servizos públicos aos veciños e veciñas.
A institución provincial achega a Barreiros, a través do Plan Único, máis
de 275.000€ para o fomento do emprego, impulsar o Servizo de Axuda
ao Fogar ou inversións en infraestruturas, entre outros obxectivos

O filme Os ollos do mar, dirixida e
filmada polos nenos do CEIP San
Cosme de Barreiros, viaxará ata
Bolivia ao Festival Kolibrí. A través
de paisaxes, retratos e conversacións con mariscadores e percebeiros, pódese descubrir a localidade
costeira de Rinlo, e ao mesmo tempo a dureza dun modo de vida, a
nostalxia do pasado, o respecto
cara ao mar e o amor polo oficio.
Para facer a fase de documentación “tivemos que facer moitas
chamadas. Chamamos ás cofradías
de Ribadeo, Burela, Foz e Viveiro.
Lanzamos mensaxes de colaboración en redes, preguntamos nos
concellos e contactamos con mariscadoras en activo e xubiladas.
Por último, demos coa asociación
veciñal O Cantal, que fixo un labor
imprescindeble na nosa película”,
dixo outro alumno.
Os pequenos quedaron encantados co traballo feito, “o que máis
me gustou foi a parte do rodaxe,
aprendín moito de como utilizar

O grupo de rapaces que gravaron o filme

unha cámara e un equípo de son”,
dixo un neno, “escollimos esta historia porque queríamos filmar traballos antigos que se están perdendo e, tendo en conta onde vivimos,
que estén relacionados co mar”.
“O traballo en equipo foi outro dos
aspectos reforzados xa que non
sempre é sinxelo chegar a acordos:
temos puntos de vista moi diferentes, e non nos gusta dar o brazo a

torcer. Participando neste proxecto
aprendimos a consesuar”, engadiu
outro.
Os ollos do mar é unha película de
Abril Díaz, Tania Gutiérrez, Jennifer
Leal, Felipe Martín, Gadea Quintana, Aarón Rodríguez, Fernando
Seco, Zaira Veiga, Armando Ventoso co acompañamento da mestra
Vanessa Bello e do cineasta Xacio
Baño.

Adif estuda un novo
lugar para o apeadoiro
en San Cosme
O xerente de Adif para a zona noroeste, Luis Palacios, visitou xunto
con persoal técnico, o Concello de
Barreiros para coñecer de primeira
man o estado das instalacións propiedade de Adif e as demandas existentes en canto ás infraestruturas
das que é titular.
No actual apeadoiro de San Cosme
puido comprobar que a súa situación non favorece o seu uso, provocando un abandono que o chega a
convertelo en espazo residual.
Tras a proposta do equipo de goberno, o xerente de Adif comprometeuse a estudar un lugar alternativo para
un novo apeadeiro, achegándoo á
capital municipal e converténdoo
nunha infraestrutura de utilidade ferroviaria e social.
Desde o Concello agradecen a disposición e a sensibilidade do Ministerio
de Mobilidade, Transporte e Axenda
Urbana e apostan por desprazalo,
sempre que sexa posible, cara á estrada que une San Cosme e a zona
da praia de Altar; “xa que daría servizo tanto ao pobo como á zona de
praia”, explica Ermida.

O Campamento A
Devesa acolle ata
decembro actividades
de fin de semana

O Concello remata varias Continúa a programación
obras en vías municipais cultural de novembro

O Campamento A Devesa acolle ata
decembro actividades de fin de semana para mozos e mozas de entre
14 e 30 anos – divididos en tramos
de 14 a 17 anos e de 18 a 30- dentro
do programa Outono Xove da Xunta
de Galicia. Concretamente, neste
campamento ribadense desenvólvense actividades relacionadas co
mar e a cultura na Mariña.
A coordinadora de Educación e Cultura do Grupo Municipal Popular,
Begoña Sanjurjo explica que “tiñamos relacionados os campamentos
co verán, pero grazas a esta iniciativa cobrarán vida no outono ofrecendo aos mozos e mozas distintas
actividades relacionadas coa natureza, o deporte e outras actividades
de lecer”.
O Grupo Municipal Popular de Ribadeo convida, polo tanto, aos mozos
e mozas a participar nesta iniciativa
porque “os campamentos teñen
moitos beneficios para a rapazada
comezando polo seu desenvolvemento, a intelixencia emocional, as
habilidades sociais e tamén a capacidade de empatía; sempre dentro
dun ambiente de lecer”, segundo
manifesta Sanjurjo. Os interesados
poden inscribirse a través da web
da Xunta www.xuventude.net.

O Concello acomete as obras de
reposición da ponte da Barranca
que dá acceso a numerosos montes da parroquia de San Miguel de
Reinante.
A rexedora explicou que a reparación da mesma foi unha prioridade
deste goberno desde o primeiro
momento, xa que na súa chegada
en 2019, xa se atopaba derruída
desde había anos e imposibilitaba
o acceso en condicións a propiedades e a posibilidade de utilizala en
caso de incendio forestal; tratándose dunha vía moi importante, porque vertebra gran parte dos montes desa parroquia.
Os trámites para poder efectuar as
obras, que consisten na colocación
de marcos prefabricados e a dotación de firme para os mesmos, iniciáronse no 2019 e prolongáronse
case dous anos, ao tratarse dunha
obra que afecta a unha canle fluvial.
PRAIAS. Remataron xa as obras
executadas na estrada das praias, a
LU-P-0610, e na LU-P-0608, que conecta o núcleo de San Cosme coa
Ínsua.
En primeiro lugar, Tomé Roca valorou os traballos executados na LUP-0610, onde se investiron recentemente 120.777€ na renovación do

treito comprendido entre os puntos
quilométricos 1,400 e 3,241. Unhas
obras que incluíron as tarefas de
limpeza de cunetas, drenaxe, aglomerado en quente e sinalización
horizontal. Estas melloras súmanse
ás executadas á continuación deste treito, entre os puntos 3,400 e
5,400, onde a Deputación de Lugo
investiu 91.300€.
Polo tanto, lembrou o Presidente,
o investimento total da administración provincial nesta estrada
alcanza os 212.000€, entre as dúas
actuacións. Unha aposta da Deputación por esta vía que ten unha
gran relevancia social e que soporta
moito tráfico, sobre todo no verán,
ao dar servizo ás praias, á restauración e ás vivendas que se atopan ao
carón da costa.
ESTRADA DA ÍNSUA. Tamén se realizou a mellora do firme da estrada
que une o núcleo de San Cosme de
Barreiros coa Ínsua e que supuxeron un investimento de 35.350€.
Os labores executados nesta vía
consistiron na reapertura de cunetas, o estendido de aglomerado
en quente e as correspondentes
sinalizacións. Actuouse no primeiro
quilómetro da vía, dende o cruzamento coa N-634.

O Concello de Barreiros vén de presentar as actividades que se levarán
a cabo no mes de novembro.
Co nome xenérico de Barreiros feminino plural, as áreas de igualdade e
dinamización tentarán achegar diversas actividades dirixidas tanto ás
crianzas como ás persoas adultas,
co obxectivo de visibilizar e desbotar
da nosa sociedade todo tipo de violencias, nomeadamente a violencia
machista. A concelleira de igualdade, Montse Porteiro reflectiu a necesidade de “comezar desde as idades
máis temperás a inculcar condutas
baseadas na tolerancia, na diversidade e no respecto a todas as persoas,
desbotando da sociedade estereotipos patriarcais que impiden avanzar
na igualdade real entre homes e mulleres”.
A programación dará comezo o sábado 13 de novembro nos Colexios
Vellos de San Miguel, onde a Asociación Axuda ao Enfermo Mental
representará a obra de teatro contra
o bullying Éres Único.
Continuará durante os seguintes sábados do mes con actos diversos, así
o sábado 20 a pedagoga Estela Moreno representará no Centro Social
de San Cosme o seu conto Pepuka
e o monstro que levou o seu sorriso,
dando así continuidade á represen-

tación con bonecas que fixeron as
nosas nenas, nenos e persoas maiores antes da pandemia. Rematamos
o sábado 27 nas Escolas de Celeiro
coa contacontos Raquel Queizás,
que representará o conto Somos
iguais. Contos pola igualdade. As
tres actividades están dirixidas a todos os públicos, serán ás 18 horas e
poderán acoller público ata completar aforos.
A praza do Concello será quen acolla
o acto institucional do Día Internacional Contra a Violencia de Xénero,
o xoves 25 de novembro ás 12 horas.
O Concello de Barreiros, por terceiro
ano consecutivo, adhírese tamén á
campaña En Negro Contra As Violencias.
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A Biblioteca remata este mes
o cambio de mobiliario
Remata este mes a substitución dos
antigos andeis por novo mobiliario
de maior capacidade que fará máis
práctica a biblioteca e, ao mesmo
tempo, máis luminosa, moderna e
acolledora. A renovación do mobiliario levouse a cabo en tres fases,
a primeira o ano pasado subvencionada pola Consellería de Cultura da
Xunta de Galicia, a segunda este ano,
dentro do Plan Único da Deputación
de Lugo dentro da cal tamén se inclúe o cambio de luminarias por led,
de menor consumo e a terceira será
nuns días, de novo pola Xunta.
En novembro tamén comezará o
Programa Mochilas Viaxeiras para
os nenos e familias da Escola Infantil
de Carballido e para os participantes
no Programa de Envellecemento
Activo do Concello, Activamente.
Dúas mochila para a Escola Infantil
e catro para os maiores. Nelas levarán en préstamo por períodos de 15
días, libros e revistas así como unha
enquisa de opinión co fin de avaliar
o funcionamento desta proposta e
ter en conta as súas suxerencias para
unha mellora continua.
Os martes 23 e 30 de novembro
levaranse a cabo dous obradoiros
dirixidos aos estudantes de E.S.O.,
BAC e FP ás 17:00 horas, nos que
se deberán anotar previamente no

O Concello de Alfoz segue coas
reunións coa veciñanza das diferentes parroquias para o deseño
do vindeiro orzamento municipal, así como para informar sobre diferentes obras, servizos e
programas que se están a desenvolver no municipio.
Serán os venres e darán comezo neste mes de novembro coa
parroquia de Bacoi, seguirá o día
12 Carballido, o 19 Adelán e o
día 26 no Salón de Actos da Casa
da Cultura xuntaranse as de Mor,
O Castro, Reirado e diferentes

Biblioteca de Alfoz

teléfono do Concello 982 558 001
posto que hai prazas limitadas, aínda
que se hai moita demanda mirarase
de repetir os obradoiros. O primeiro
será obradoiro de procura e selección de información en internet para
facer traballos e o segundo Obradoiro básico de presentacións. Con eles,
preténdese axudar ao alumnado das
etapas superiores nos seus estudos,
ao igual ca con outras iniciativas da
bilbioteca como a compra das lecturas obrigatorias dos distintos centros
educativos nos que se atopan matriculados os rapaces e rapazas.
Así mesmo, incorporáronse recentemente novas seccións, unha a biblioteca doada por Pedro Rubal que

Seguen as reunións para
o deseño do orzamento

se irá ampliando no futuro e outra,
o Recuncho Violeta, un espazo propio dentro da Biblioteca con xogos,
libros para todas as idades e de todo
tipo de xénero que se inclúe no
Programa de sensibilización, información e difusión sobre igualdade
e prevención da violencia contra as
mulleres que tamén se irá dotando
de novos fondos.
Desde hai case dou anos contan cun
Club de lectura, que se mantén en
moi boa forma a pesar dos avatares provocados pola pandemia. Un
total de 12 membros que se reúnen
quincenalmente para disfrutar da
lectura, debater sobre un libro e, sobre todo, facer da biblioteca un lugar
vivo e dinámico.

asociacións, clubs, etc.
Trátase de convocatorias abertas
a toda a cidadanía que se levarán
a cabo durante os meses de outubro e novembro en cada unha
das parroquias de Alfoz coa intención de establecer un diálogo
sobre todos aqueles temas de interese e onde recoller as demandas, dúbidas e/ou suxerencias
dos veciños e veciñas para mellorar entre todos o noso pobo.
Para máis información haberá
que chamar ao teléfono 982 558
001 (ext.2).

Comezan as clases presenciais
da escola de maiores
O programa escola de maiores Activamente reanudou as clases presenciais na Aula Omix da Casa da
Cultura. Repartidos en 3 grupos que
asistirán un día á semana: martes,
xoves e venres en horario de mañá.
O programa, levado a cabo por Tatiana Barreira, Educadora Familiar
do Concello de Alfoz, traballa cos
maiores a través de diferentes dinámicas adaptadas aos participantes
diferentes aspectos que favorecen o

desenvolvemento intelectual tamén
é un lugar de encontro que fomenta a relación social fundamental nas
zonas rurais.
Despois de 2 anos, no que se adaptou ás circunstancias provocadas
polo covid-19 e continuou con titorías personalizadas mensuales para
os traballos que seguiron facendo
desde a casa, chega o momento esperado de voltar á aula, sempre coas
medidas de seguridad.

Un outono cheo de actividades
001 (ext. 2) e web municipal.

O Concello de Alfoz ten en marcha
diferentes anctividades para este
mes de novembro.
CURSO DE PREVENCIÓN. A Secretaría Xeral de Igualdade ven de comunicar que Alfoz é un dos concellos
elixidos para levar a cabo o Curso de
adestramento físico e psíquico para
crear protocolos de actuación cara
diversas situacións. O curso impartirase por monitores e monitoras
especialistas en defensa persoal e
integrantes da Federación Galega
de Loita. Ata o 12 de novembro, as
mozas e mulleres interesadas en
participar poden poñerse en contacto no teléfono 982 558 001 (ext.
2) para organizar o grupo e horarios,
que poden ser en 2 tardes ou ben un
sábado en horario de mañá e tarde.
TEATRO. O sábado 13 de novembro,
ás 20:00 horas no Salón de Actos da
Casa da Cultura de Alfoz a veciñanza
terá a oportunidade de desfrutar do
teatro afeccionado.
Será da man de Axóuxeres Teatro
de Vilaronte que nos representará a

obra Cousas de mulleres. A obra está
recomendada para maiores de 14
anos. Entrada de balde.
VISITAS GUIADAS. O sábado 20 de
novembro, ás 16.00 horas levarase
a cabo unha nova visita guiada de
arte e historia para dar a coñecer os
numerosos recursos do Concello de
Alfoz. Nesta ocasión será a Igrexa de
Santa María de Bacoi e a Capela do
Santiago de Lagoa, de man da catedrática de Historia da Arte da USC

Dolores Barral. Para participar en
calquera destas visitas guiadas é necesario inscribirse previamente, para
máis información teléfono 982 558

CURSO. O martes 23 de novembro
ás 17.00 horas na Biblioteca Municipal terá lugar un obradoiro de procura e selección de información en
Internet para facer traballos, orientado a alumnado de ESO, BAC e FP. As
prazas son limitadas e é unha actividade de balde. Para anotarse haberá
que chamar ao 982 558 001 (ext 3)
a partir do 8 de novembro e se hai
algunha dúbida poderá solventarse
no mesmo teléfono pero extensión
2. Recoméndase levar ordenador ou
tablet se se pode pero de non telos,
contan con 3 tablets e 2 ordenadores
na biblioteca para poder usar. Entregarase un dossier con toda a información a cada alumno.

COMPOST. O día 26 de novembro,
ás 18.00 horas no Salón de Actos
de Cultura haberá unha charla formativa para aprender a facer compost impartida por mestres composteiros de Sogama. Está aberta
a toda a poboación interesada en
aprender a compostar, independentemente de que teñan ou non
composteiro. Sogama facilitou 25
composteiros, os cales poden solicitarse no Concello chamando ao
teléfono 982 558 001 ext.3) nesta
segunda fase na que o Concello de
Alfoz promove a reutilización de
restos orgánicos do lixo para xerar
abono de alta calidade e na que a
participación, respecto ao número
de demandantes de composteiros,
está a ser moi boa.
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a pontenova

“O reto tecnolóxico xa era unha
filosofía do noso fundador”
Luis López é o director xeral da firma pontenovesa Industrial Recense
A empresa pontenovesa fundada
en 1953 que gañou o galardón dos
Premios Nacionales Industrial Conectada 4.0
Cando comezou Recense a súa
actividade?
Comezou no ano 1953 cun pequeno taller de fouces da man
de Germán López. E en 1980 incorporamos alta tecnoloxía e renovamos a fábrica. E somos un
negocio familiar no que xa estamos coa terceira xeración e que
fundamentamos o noso modus
operandi no compromiso e a familiaridade e integridade na xestión
de cada cliente.
A plantilla é maioritariamente
pontenovesa?
Si, pero xa desde fai uns poucos
anos contamos con bastante xente de fóra, así que podemos falar
de que dos 70 empregados que
temos, máis ou menos o 50%
son do municipio. Contamos con
enxereiros, administrativos e programadores.
Contan con moitos medios?
A nosas naves en total ocupan sobre 12.000 mil metros cadrados
dedicados a fabricación e almacén

de produto terminado, controlado
informáticamente. Contamos con
principalmente tres axencias de
transporte que colaboran connosco para asegurar unha resposta inmediata aos nosos clientes. Ademais, temos produtos, referencias
especiais e embalaxe personalizada a demanda, que é onde o
equipo de produción amosa a súa
eficacia.
Recense segue na Pontenova malia que é un Concello no medio
de vales e sen grandes autovías
de comunicación. Que aporta A
Pontenova a Recense?
A Pontenova, ten dous puntos fortes a destacar. En primeiro lugar,
é terra de xente moi formada academicamente pois os enxeñeiros
e licenciados que forman os mandos intermedios son case todos
do municipio e en planta, temos
moitos alumnos de Formación
Profesional da zona. Por outra
banda, é terra de traballadores,
a xente responde moi ben, sobre
todo cando temos que atender
urxencias dun cliente. Esa vinculación é fundamental para poder
seguir crecendo.
Estar, por exemplo, nun polígono
como o do Ceao en Lugo, tería un-

has importantes vantaxes de loxística e por tanto, tempo de entrega
ao cliente, pero non nos podemos
queixar do servizo actual e nesta
vida todo non se pode ter.
Cales son os seus produtos estrela?
As pezas de fixacións como son os
abarcóns, e as fixacións para industria prefabricada de formigón,
ademais encargámonos do propio
deseño da peza, a fabricación, o
tratamento superficial e ata a embalaxe. Somos referentes en Europa nalgúns sistemas de fixación,
nalgún caso, lideres.
Traballan para todo España, e tamén o estranxeiro?
Exportamos o 35% da nosa producción e lóxicamente por todo o
territorio nacional.
No tocante ao galardón dos Premios Nacionales Industrial Conectada 4.0. Que significa recibilo?
Para Recense este premio significa
o máximo recoñecemento industrial a nivel nacional, no tocante á
dixitalización da empresa. De feito, o reto tecnolóxico xa era unha
filosofía do fundador.

Stand de Recense nunha das feiras nas que participa

Cando falamos de ferramentas
4.0. Que son?
Son ferramentas que permiten
avanzar na implantación da fábrica intelixente, e contamos co xemelgo dixital, a realidade virtual,
a conexión de maquinas a ERP e a
formación dixital.
Como inflúe ou como funciona o
xemelgo dixital?
O xemelgo dixital, permite facer
simulacións de situacións variables nun momento concreto na
empresa, por exemplo, se queremos modificar a colocación das
máquinas pois antes de facelo podemos coñecer os pros e os contras desta modificación.
E a realidade virtual?
A realidade virtual permite ver a
montaxe dun produto, tanto de
venda como de mantemento. Por
exemplo, poderíamos ver un troquel ou unha máquina e a manei-

ra de como hai que montalo ou
desmontalo. É unha información
práctica, rápida e inmediata.
Tamén dixitalizaron o seu catálogo?
Si, durante a pandemia, veunos
moi ben ter este sistema implantado, xa que chegamos aos clientes con información dixital, ao non
poder facer visitas.
Durante este anos houbo unha
serie de crisis económicas, pero
Recense mantívose forte e incluso chegou a medrar. Esto é
debido a súa aposta polas tecnoloxías?
Entre outras cousas, as tecnoloxías axudaron moito. Desde
sempre, asistimos a feiras, estamos co cliente, adaptámonos ao
mercado, por exemplo evolucionamos de facer fouces a fixacións
para renovables, investimos en
formación do persoal e facemos
investimentos constantes.

A Deputación adxudica as obras Recuperan en decembro
o Festival das Minas
do futuro Centro de Maiores
O presidente da Deputación, José
Tomé Roca, anunciou a adxudicación
das obras de construción do Centro
de Atención a Maiores da Pontenova por 1,97M€. Construcciones
Jesús Naray S.L. será a empresa encargada de levantar as instalacións,
proxectadas nunha parcela de máis
de 2.000 metros cadrados na Chousa de Abaixo de Vilaoudriz. O inicio
dos traballos dependerá da concesión das autorizacións autonómicas
pertinentes.
José Tomé destacou “a importancia deste proxecto para a veciñanza
deste municipio mariñán, froito dun
traballo constante da institución
provincial para cumprir cos compromisos adquiridos cos concellos. Con
obras como esta achegamos os servizos públicos á xente e, polo tanto,
mantemos a poboación no territorio
para que o noso rural siga vivo”.
Este centro contará con 30 prazas
de residencia e 20 de centro de día,

Recollida de xoguetes da asociación das Minas

seguindo o modelo propio que ten a
Deputación de Lugo para a súa Rede
de Residencias provinciais. O edificio
terá dúas plantas, un semisoto e un
ático e, para unha maior comodidade dos residentes, todos os cuartos
estarán orientados cara o río Eo. As
obras deberán estar executados nun
prazo máximo de 15 meses.
“Con cada centro xeramos unha me-

dia de 25 novos postos de traballo,
ademais de empregos indirectos e
de actividade económica. Un exemplo son os produtos para a cociña,
onde empregamos produtos de
proximidade, pero tamén a farmacia,
a hostalería ou o comercio notarán o
aumento da actividade económica
co funcionamento da residencia”, sinalou o mandatario provincial.

A Asociación Cultural e Deportiva As Minas da Pontenova informaron da celebración do seu
Festival das Minas o día 11 de
decembro.
Tralo parón da edición anterior
por mor da situación sanitaria
esperan seguir coa mesma idea
de colaboración que tiveorn nos
anos anteriores. Tamén comunicaron que as camisetas serán as

mesmas.
Por outra banda, están a organizar unha recollida de alimentos
non perecedoiros como aceite,
azúcar, sal, leite, legumes, galletas, etc, roupa e xoguetes.
Esta campaña solidaria estará
aberta xaneiro e poderase facer
a doazón no Superti, na clínica
de fisioterapia Son Saúde e na
tenda de Manolo.

novembro 2021 21

xove

Aberto o prazo para
solicitar as bolsas e
axudas ao estudo
Ata o 19 de novembro estará aberto o prazo para solicitar no Concello de Xove as bolsas e axudas ao
estudo 2021/2022. Para formalizar as solicitudes haberá que facelo presencialmente no Departamento de Servizos Sociais, ou ben
a través da Sede Electrónica. Toda
a documentación necesarioa está
colgada na páxina web do Concello.
Estas bolsas e axudas ao estudo reguladas nas presentes bases teñen
por obxecto atender a sufragar os
gastos derivados do aloxamento,
material e pago das taxas ou prezos de quen se atope realizando
estudos, coas dotacións máximas
e demais condicionantes que se
fixan nas bases posteriores. A contía destinada ás presentes axudas
é de 43.200 euros.
As bases reguladoras da concesión
de Bolsas e Axudas ao Estudo do
Concello de Xove contemplan as
seis modalidades. A modalida-

Usuarios da residencia
crean imáns-plátano
en apoio aos
afectados de La Palma

A residencia de Maiores San Bartolomeu comezou unha campaña solidaria en apoio aos afectados polo
volcán Cumbre Vieja de La Palma.
Así dende o día 13 de outubro comezaron a crear e vender uns imánsplátano para así aportar “o seu gran
de area”. Este imán ten un prezo de
1 euro e polo momento levan recaudados 132 euros, e como din dende
a residencia “se alguén pode comprender o que en La Palma está pasando son as persoas desta casa que
viviron unha guerra civil, a posguerra
e as represalias derivadas delas. A
máis de múltiples vicisitudes que
con idades tan lonxe as deparoulles
o transcorrir dos anos”.
Os imáns repártense dende a residencia e “canto máis recaden máis
axudarán”, por iso agradecen e apelan “a compartir a campaña.

de 1 é ao estudo universitario e
está dotada con 1.200 euros cada
unha, cunha contía mínima de 100
euros.
A modalidade 2 será para ciclos
formativos que cursen especialidades que non existan en Xove,
San Cibrao, Viveiro ou Burela, dotadas con 600, euros cada unha e
cunha contía mínima de 100.
A terceira modalidade será para
alumnos con discapacidade física
ou psíquica que asistan a clases de
educación especial ou a terapias
de estimulación e está dotada con
750 euros cada unha.
A modalidade 4 son axudas para
compra de material escolar e contan con 65 euros para Preescolar:,
60 para Primaria e ESO, 125 para
Bacharelato e ciclos formativos.
A modalidade 5 son axudas para
doutoramento e está dotada con
1.200 euros e a última, a 6, serán
axudas para master e será de 500.

Rematada a renovación do
parque da avenida Deputación
O Concello de Xove acometeu a renovación completa do parque municipal da avenida Deputación coa
Rúa Doutor Baamonde Illade, e que
ocupa unha parcela de 752 metros
cadrados.
Este parque contaba cun equipamento de xogos infantís que apenas
eran utilizados polos nenos e familias de Xove, por iso que por parte do
Concello se prantexou unha reforma
profunda e completa do mesmo.
Tres foron as principais intervencións
realizadas no parque, a primeira
foi a sustitución dos xogos infantís
existentes por outros máis actuais e
atractivos para os nenos. A segunda a cubrición da área dos xogos.
Dende o Concello considérase este
un factor moi importante xa que vai
permitir un uso continuado do parque. Ao estar totalmente cuberta a
zona de xogos, vaise poder utilizar ao
longo de todo o ano, o que é unha
moi boa alternativa para os nenos e
as súas familias; que os nenos dispoñan dun espacio de lecer que poidan
usar incluso nos días de choiva é moi
importante para súa saúde física e

O novo parque infantil da avenida Deputación

mental.
E por último a adecuación do chan
e de todo o espacio do parque dándolle unha presenza moito máis moderna e actual. O chan da zona de
xogos é de pavimento blando, con
perfiles redondeados que axudan
a seguridade no uso por parte dos
nenos.
As tres fases anteriores están rematadas e completadas e ademáis,
como medida de seguridade, vaise
dotar ao parque dun burladeiro en
aceiro inoxidable para evitar a saída

directa dos nenos cara vía pública.
Este proxecto, de iniciativa municipal, contaba inicialmente cun
orzamento de 160.567,16 euros.
A licitación desta obra foi gañada
pola empresa Instalaciones Bahía
Park cun orzamento de 114.671,06
euros, que foi o custo final da obra.
Desta cantidade a Vicepresidencia
Primeira da Xunta e Consellería de
Presidencia aportou 40.000 euros a
través dunha subvención, correndo
os restantes 74.671,06 euros a cargo
do Concello.

vegadeo

Convocado o XVIII Open
de Xadrez Rápido
O Concello de Vegadeo organiza
o XVIII Open de Xadrez Rápido no
que colaboran a Oficina Joven de
Vegadeo, o Club Deportivo Básico
Ajedrez Valdesva e a Federación
de Ajedrez del Principado de Asturias.
O torneo será no auditorio Félix
Menéndez da Casa da Cultura
e disputarase os días 28 e 29 de
decembro desde as 19.00 horas.
E disputarase segundo o sistema
Suizo a 6 rondas e o ritmo de xogo
será de 15 minutos para toda a
partida para cada xogador, con 5
segundos de incremento por cada
xogada realizada.
Para participar será necesaria a
previa inscrición nun formulario
online que se atopa na web de
Oficina Joven de Vegadeo ou do
Club Ajedrez Valdesva. O prazo de
inscrición finaliza o 27 de decembro e é gratuíta.
O torneo está aberto a calquera
xogador federado ou non e o número máximo de participantes
será de 31 xogadores por razóns

Reunión de Forescelta en Vegadeo

A localidade acolleu a reunión
do grupo Operativo Forescelta
de espazo e da pandemia. Se hai
máis rexistrados que prazas, crearase unha listaxe de reservas de
xogadores.Haberá premio para
os tres primeiros clasificados así
como para o mellor xogador local, o mellor xogador mayor de 50
anos e o mellor xogador menor de
18 anos.
Para calquera dúbida, pódese
contactar con Pablo Suárez no teléfono móbil 660 475 651 ou vía
whatsapp.

Celebrouse no Concello de Vegadeo a reunión do grupo Operativo
Forescelta, trala recente aprobación
da resolución definitiva da Convocatoria de Proxectos de Innovación do
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, para o desenvolvemento
do proxecto Xestión de precisión en
extensivo de Gando Porcino do Tronco Celta en bosques caducifolios
IberoAtlánticos.
O grupo, de ámbito suprarrexional,
está liderado pola Asociación para o
Desenvolvemento do Territorio Interregional situado na contorna do río
Eo e inclúe como membros á Agacal,

o Servizo Rexional de Investigación
e Desenvolvemento Agroalimentario, a Fundación Centro Tecnolóxico
da Carne, a Asociación de criadores
de Gochu Asturcelta, a Asociación
de criadores da raza porcina Celta, a
Asociación de Propietarios Forestais
do Occidente de Asturias e o Monte
Veciñal en man común de Carballo.
O proxecto está dotado con máis de
500.000€ destinados á execución
de estudos innovadores no manexo
das razas porcinas de tronco celta
en condicións de manexo extensivo,
mediante o uso de sistemas automatizados e dixitalizados.
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trabada

Avanzan os traballos que
se realizan na rúa Cotarelo

Traballos na rúa Cotarelo

Os traballos na rúa Cotarelo de Trabada “van a bo ritmo”, segundo as
autoridades que visitaron as mesma
para comprobar a intervención que
mudará a estética da rúa Cotarelo.
Entre outros traballos, acondicionarase o firme e construiranse
beirarrúas en ambas marxes, ao
mesmo nivel da estrada para eliminar barreiras arquitectónicas;
habilitarase un carril de circulación
de sentido único e delimitaranse
prazas de aparcamento.
A Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda impulsou as

obras de reforma que se executan
achegando ao concello 67.700 euros para as obras. Esta actuación
está cofinanciada ao abeiro do
Plan Hurbe, orientado a mellorar
as infraestruturas nos municipios
de menos de 20.000 habitantes.
Ademais, contémplanse os servizos
de saneamento e abastecemento,
así como a canalización soterrada
da rede de iluminación pública, a
de baixa tensión e a de telefonía.
Colocaranse bocas de rego e de
incendios así como a sinalización e
outros elementos necesarios.

O Concello de Trabada conseguiu
varias subvencións que lle permite
iniciar varias reformas e obras de
trascendencia.
Unha da Xunta de Galicia destinarase á renovación do acabado exterior
da fachada da Cámara Agraria.
O obxectivo da actuación é protexer
a edificación, evitar o seu deterioro e
mellorar a calidade da paisaxe rural
corrixindo os impactos paisaxísticos
qe ocasiona.
As tarefas consistirán polo tanto na
limpeza e reparación das zonas con
humidade e mofo, así como na pintura das catro fachadas mediante
pintura plástica lisa coa combinación
de cores incluídas no catálogo de A
Mariña e o baixo Eo, coas mesmas
cores que se utilizaron para pintar a
antiga escola e vivienda de Mestres,
recentemente convertida en museo
etnográfico.
As obras terán un orzamento de
25.000 euros e a axuda da Xunta de
Galicia é de 17.500 euros, polo que
o concello aportará a diferenza con
fondos propios.
AUGA. Recibiu tamén unha notificación da Xunta na que se lle comunica a concesión dunha axuda de
40.359,73 euros para levar a cabo
un proxecto de mellora da rede de
abastecemento de auga potable nos
lugares de Cima de Vila, Vilapercide,
Escanarega e Porto do Malle.
“O goberno autonómico denegara
nun principio a solicitude da subvención, alegando que non se aportara
unha documentación que nin tan
sequera se requerira por parte da

Aparcadoiro de caravanas en Trabada

Instalan iluminación no acceso e
no aparcadoiro de autocaravanas
Unha subvención de 30.000 euros
permitará ao Concello de Trabada
a instalación de iluminación ornamental no acceso e no aparcadoiro
de autocaravanas.
“Unha vez máis, a Xunta de Galicia convocou unhas axudas que se
conceden por orde de chegada das
solicitudes e non por concorrencia competitiva, abrindo ademais
o prazo de solicitudes ás doce da
noite”, di Mayra García Bermúdez
alcaldesa de Trabada.
García Bermúdez tramitou persoalmente a subvención e logrou presentar a solicitude ás 00.03 horas.
“Son eu mesma a que se encarga
de facelo, porque teño a formación
suficiente e ademais evito que sexan
os empregados municipais os que
teñan que facelo fora do seu horario

Melloras na Cámara Agraria e
no abastecemento de auga

laboral e na finde semana”, explica.
Despois da elevada ocupación
rexistrada durante o verán no
apacadoiro de autocaravanas,
“queremos seguir mellorando esta
dotación e o que faremos agora
é instalar unha iluminación ornamental que permita aos turistas
disfrutar do espazo, xa que ademáis da zona de aparcadoiro e de
vaciado de augas conta cunha zona
de picnic que tamén valoran moitísimo os usuarios, pola comodidade que supón non ter que sacar
e colocar as mesas e as sillas para
comer”.
Nos meses de outono e inverno,
a iluminación é fundamental para
que os visitantes poidan dispoñer
dos servicios do aparcadoiro a partir das 18:00 horas.

Obras en Vilarbetote

Xunta”, di a rexedora,
Finalmente, a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade da Xunta de
Galicia deu a razón ao concello, que
obtén a axuda.
“No Concello estabamos convencidos de que a razón era nosa e a
concesión da axuda é unha moi boa
nova, xa que servirá para mellorar os
servizos das parroquias e, en definitiva, a vida diaria dos nosos veciños”,
afirma Mayra García Bermúdez.
VILARBETOTE. Así mesmo recibirá
outra axuda de 8.698,08 euros para
levar a cabo as obras de reposición
dun tramo da rede de abastecemento en Vilarbetote, que presentaba
numerosas roturas.
A achega foi concedida despois de
que a Xunta de Galicia “recoñecese
o erro” de excluír ao Concello de Trabada das axudas do Fondo de Compensación Ambiental, tal e como
reclamou a alcaldesa, Mayra García
Bermúdez.
Xa na convocatoria do ano pasado

Volve o programa
terapéutico +SAÚDE
Reanudouse o programa +SAÚDE
dirixido aos maiores do municipio,
“un programa terapéutico, gratuíto e
que levaremos ás parroquias do concello coa finalidade de facilitar o acceso de todos os veciños e veciñas”,
explica a alcaldesa, Mayra García.
A finalidade desta iniciativa é a de
promover a autonomía das persoas
maiores, e en consecuencia, mellorar a súa calidade de vida.
Este programa de terapia será os
martes ás 16:00 horas no Centro Cívico de Vidal, e ás 17:45 horas no Teleclube de Sante. Os mércores ás 16:
00 horas no Centro Cívico de Vilapena e ás 17:45 horas na Casa da Cultura de Trabada. E os xoves ás 16:00
horas no Centro Cívico de Valboa e
ás 17:45 horas na Escola de Abres.

non incluíran ao Concello de Trabada e mediante consulta telefónica,
dende a Dirección Xeral de Administración Local indicáronlle á alcaldesa
“que non incluíran este parque porque tiveran en conta os autorizados
antes da data da explotación do
mesmo”.
Visto que na convocatoria deste ano
tampoco estaba incluído, Mayra García solicitou “que se indique a causa
de exclusión e que de ser o caso, se
aporte ao Concello de Trabada o crédito orzamentario correspondente
das anualidades que correspondera
a inclusión na convocatoria de axudas”, adxuntando a autorización de
explotación das instalaciónseléctricas relativas ao proxecto denominado Parque Eólico Cadeira, emprazado nos Concellos de Trabada,
Riotorto, a Pontenova e Lourenzá.
“O 10 de setembro do 2021 asinamos un convenio excepcional para
levar a cabo as citadas obras de reposición dun tramo da rede de abastecemento en Vilarbetote”, engade.

o vicedo

I Concentración de coches
clásicos en novembro
O Concello do Vicedo acolle para
o 20 de novembro a súa primeira
concentración de coches clásicos.
Está organizada polo Club Clásicos O
Vicedo en colaboración co Concello.
Dará comezo ás 10.00 horas no
muelle do Vicedl coa recepción dos
vehículos, para así poder desfrutar
dos mesmos. Xa a media mañá comezará a ruta e ás 14.00 horas será
o xantar.
Para participar no xantar haberá que
reservar chamando aos teléfono 626
836 946 ou 679 763 191, e ten un
prezo de 25 euros.
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riotorto
Os alcaldes socialistas reclaman
información sobre a ubicación
da planta de residuos

Protesta veciñal pola ubicación da planta de residuos

Os alcaldes socialistas da Pontenova, Darío Campos; Meira, Antonio
de Dios; Pastoriza, Primitivo Iglesias; Pol, Lino Rodríguez e Ribeira
de Piquín, Roberto Fernández denunciaron a falla de transparencia e
a opacidade coa que esta actuando
Sogama e o Concello de Riotorto, en
relación á nova ubicación da planta
de transferencia de residuos. Por iso
anuncian que enviarán un escrito á
este ente “para amosar a nosa desconformidade co xeito de proceder
deste organismo público xa que non
se nos facilitou ningunha información sobre este proxecto. E tamén
queremos deixar claro que estamos
en desacordo con que Riotorto sexa
o núcleo elixido”.
Os socialistas remarcan que “o mellor emprazamento para esta nova
dotación, que ten que dar servizo a
todos estes concellos, é o Punto Lim-

pio Serra de Meira en Xuncás (A Pastoriza), que xa conta con dotacións
de auga, luz e accesos, polo tanto só
habería que ampliar as instalacións.
E por suposto non afectaría nin as explotacións gandeiras nin a veciñanza
da contorna”, sinalan.
“Entendemos que esta nova planta de residuos que dará servizo aos
concellos da Pontenova, Meira, Pastoriza, Pol, Ribeira de Piquín e Riotorto, ten que ser máis eficiente, pero
segundo comprobamos Sogama só
busca rédito electoral co emprazamento no Concello de Riotorto.
O pasado 27 de setembro a Consellería de Medio Ambiente anunciou
que neste núcleo se ía instalar a nova
planta de residuos que dará servizo
aos concellos da contorna. Pero trala presión veciñal recuaron con esta
ubicación, e nestes intres están buscando un novo emprazamento.

O alcalde urxe á Deputación
Provincial a execución do
proxecto do polígono industrial
O alcalde de Riotorto, Clemente
Iglesias, fixo chegar un escrito á Deputación no que demanda “a maior
brevidade” a execución do proxecto
Urbanización parque empresarial
Vilarín-Riotorto, “en base á demanda
das empresas locais para instalarse
no referido polígono”.
Segundo indica, a aprobación definitiva do proxecto de urbanización
foi realizada no mes de novembro
de 2019 pola Xunta de Goberno
Local do Concello de Riotorto. Días
despois, o 26 dese mesmo mes, foi
comunicada dita aprobación á Deputación Provincial de Lugo, rexistro
2019RT005711 e nese mesmo escrito solicitábase que se procederá a
súa licitación.
Iglesias afirma que posteriormente,
no ano 2020, enviouse escrito o pre-

sidente da Deputación solicitando
que se incluirán nos orzamentos do
ano 2021 a consignación necesaria
para facer realidade o polígono industrial de Riotorto.
Pasados 2 anos dende a súa aprobación a Deputación Provincial de Lugo
aínda non sacou a licitación dito
proxecto.
O proxecto de urbanización realizado por Suplusa e aprobado definitivamente por este concello ascende
á cantidade de 402.250 euros, polo
que consideran que a inversión é
asumible pola Deputación.
O Concello solicita por tanto que se
inclúa nos orzamentos do ano 2022
da Deputación Provincial a consignación necesaria para que a Deputación licite no vindeiro ano a urbanización do polígono.

o valadouro

Aprobada a dedicación
exclusiva para o alcalde

O Cuadramón estará
no programa de
roteiros de Adega

Despois do pleno celebrado o venres 1 de outubro no que o PP, a concelleira de Udival e unha concelleira
do PSOE rexeitaran a proposta do
tenente de alcalde do BNG, Eduardo
Chao, de establecer un réxime de
dedicacion exclusiva para a alcaldía,
este xoves 14 de outubro volveu
haber sesión extraordinaria para
tratar a mesma proposta pero desta
vez presentada pola propia alcaldía.
Nesta ocasión si que saíu adiante a
proposta e o PP e mais a concelleira
do PSOE votaron a favor co equipo
de goberno PSOE-BNG
“Se a situación que se dera no pleno
do 1 de outubro era esperpéntica,
no pleno de onte ese tándem doblou o esperpento cos seus simples
e cínicos argumentos, mais propios
de persoas enrabietadas nunha pataleta ca de persoas que representan ao pobo do Valadouro, porque
non é de recibo que voten en contra
de propostas simplemente por que
as presente o BNG” afirmou Eduardo Chao, quen recordou que tanto
el coma o compañeiro Eliseo Teijeiro

O 20 de febreiro de 2022, o Cuadramón a as nacentes das augas serán
os protagonistas dun roteiro do programa Adega Lugo do curso 2021/22
e que xa deu comezo.
Estes roteiros son andainas pola natureza que organiza a delegación de
Lugo da organización ecoloxista Adega desde hai máis de 20 anos e que
están dirixidas á poboación de todas
as idades, co obxectivo principal de
achegar as persoas á súa contorna
natural para que coñezan os valores naturais, patrimoniais e culturais
que enriquecen e identifican o noso
territorio.
O primeiro roteiro, como xa é tradición, foi o Courel e contou cunha distancia de dez quilómetros, sen contar as visitas opcionais ao Pico Polín
e/ou a Lagoa da Lucenza.
Para participar nos roteiro é necesario inscribirse a través de https://
roteirosadegalugo.wordpress.com/
reserva/ . Toda a información na bitácora dos roteiros https://roteirosadegalugo.wordpress.com/ e www.
adega.gal ou chamando ao 982 240
299.

Edmundo Maseda

renunciaron tamén ás súas dedicacións parciais.
“Cando o BNG está no goberno municipal, parece que o PP perde os
nervios” , afirmou Chao, que recordou que “no seu día el mesmo votara a favor da dedicación exclusiva do
actual portavoz do PP na oposición
José Manuel Lamela cando daquela
era alcalde aló polo 2011” e afirmou
que “aquí se ve a nula coherencia do
PP e do seu portavoz e a pouca seriedade da concelleira que vota co PP”.

lourenzá

A vila continúa co seu
Novembro Cultural
O Concello de Lourenzá prepara
para este mes o Novembro cultural, no que acollerá unha serie de
presentación de libros durante os
sábados.
Deu comezo o sábado 6 no Pazo
de Tovar co libro No duerme nadie
de Isabel Olmos Pares. Seguirá a
programación o sábado 13 á mesma hora co libro Os 25 anos da
obra Confusión e morte de María
Balteira, de María Campo.
Xa o seguinte sábado ás 17.30 na
igrexa de Vilanova de Lourenzá
será a queda do libro de Xosé A.
Miguelez Díaz, Oda a Xesucristo, e
xa por último o venres 26 no Pazo
de Tovar ás 19.00 horas poderase
desfrutar de dúas presentacións, a
primeira será a do libro Cen historias máxicas pola Mariña encantada, e a segunda, Contrahistoria de
Galicia, ambos de Antonio Reigosa
Carreiras.
OBRADOIROS. O Concello organiza unha serie de obradoiros
de coeducación dirixidos a todo
o alumnado do CEIP Juan Rey,
tanto de Educación Infantil como

de Primaria. Serán unhas 40 sesións a desenvolver do 2 ao 12 de
novembro nas instalacións deste
centro educativo.
A concelleira de Igualdade, Mercedes Dengra, explica que “a actividade a desenvolver consta de
4 tipos de obradoiros, nos que se
traballa, con cine, teatro, baile e
radio, a erradicación dos estereotipos, a prevención da violencia
de xénero e promóvese a resolución de conflitos pacífica”.

Lourenzá adheriuse
aos Concellos
Emprendedores
Lourenzá adheriuse aos 22 municipios que xa son Concellos Emprendedores. Con esta distinción súmase
ao obxectivo de poñer facilidades
ao investimento empresarial para
impulsar a reactivación económica
e, polo tanto, ofrecer máis axilidade
na tramitación administrativa, no
acceso ao solo industrial e maiores
incentivos fiscais.
Galicia conta actualmente con 147
Concellos Emprendedores. Todos
eles recollen o espírito da Lei de simplificación administrativa e de apoio
á reactivación económica aprobada
o pasado mes de febreiro no Parlamento galego e contribúen, así, a
implantar unha nova cultura administrativa en Galicia para eliminar
trabas burocráticas, intensificar a
simplificación dos trámites e apoiar
a implantación de novos proxectos
empresariais. O principal obxectivo
desta iniciativa é trasladar confianza e seguridade xurídica ao tecido
económico e, nese sentido, cómpre
sinalar que, como novidade, a lei fixa
un prazo de tres meses para a emisión de informes por parte da Xunta
e amplía os supostos de iniciativas
empresariais prioritarias.
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COLABORACIÓNS
Primavera
SENTIDIÑO, POUCO PERO QUE DURE

R

Noelia Castro Yáñez

elata Juan Tallón en
“Mientras haya bares”
un episodio que transcorre nunha redacción dun
xornal. Un veterano explica que non é posible facer periodismo do bo, serio e entretido se careces dunha mala máquina de café.
Se a máquina é boa, esquécete de
facer periodismo e faite camareiro.
Vaiche a ir mellor. Se algo está bo,
relámbeste e se te relambes, compráceste e a compracencia é a fin

de todo. No libro só di que a compracencia é a fin da túa carreira,
pero eu engado a maiores, é a fin
de todo. Por eso é tan importante
escoller a quen te vai a ler, e sobre
todo, a quen te vai a acompañar a
tomar cafés malos de máquina. É
reconfortante oír cando te gaban,
pero máis importante debera ser
escoitar cando se verte en ti o foco
da crítica constructiva. Aí residen
os dous tipos de persoas que existen: aos que non ofendes cando explicas desde o cariño como poden
ser mellores nalgo e os outros, os
que me caen mal. Probablemente
ese sexa o motivo polo que nunca
vou a ser unha boa escritora, digo

mellor, probablemente esa sexa
a razón pola que endexamáis vou
a ser escritora, porque acostumo
a tomar bos cafés. Sibarita da semente torrada, que teño por pracer
confesable tomalo cando volvo de
traballar morno e ás tantas. Agora ás veces sonlle desleal á barra
de Midas e arrequéceme tanto ou
máis tomalo en vaso de plástico
na Marosa, só cando está á temperatura perfecta. Malia que o
meu amigo D. me preguntase esta
semana que cando vou a publicar,
a miña resposta foi, café en man,
cando non sexa mediocre. Xacobe
Pato sostén que a persoa que escribe é un ser presuntuoso que non

sabe sobre miles de cousas e ten a
desgraza de que eso lle preocupa,
comeza entón o proceso de facerse preguntas para as que non ten
resposta, ou que tal vez, non deban
responderse. Eu coido que esa sería a definición perfecta de lector,
que se lle engades estar un pouco
chalado, pasa a ser a de escritor.
De non ser porque o meu momento
feliz de hoxe foi tomar café no Primavera en moi boa compañía, non
entendería á xente á que lle gusta o
outono e o cambio de hora. Ambas,
con premeditación, é coma dicir
que che gusta o que pode chegar a
ser pero non é. Ben seguro que non
sería momento feliz se a taberna se

chamase Outono. Nada florece na
caída da folla. Sempre me quedará
o consolo de ir tachando domingos
ata outro verán e a promesa máis
bonita que escoitei, terei que buscar a próxima taberna. Os luns son
os meus favoritos, pero non os que
teñen sabor a domingo coma hoxe.
Nos exames, coma na vida, a chorra acompaña aos folgazáns. Estou
plenamente convencida disto, por
eso me gustou tanto unha frase
que lle escoitei dicir a unha nai minutos antes de marchar a filla para
un exame: traballa coma se todo
dependese de ti e reza coma se
todo dependese de Deus.

2008. Un festival onde se fusionan
-cun máxico e exuberante ritualismo- música, danza, gastronomía,
flores de miles de cores, etc., para
honrar aos mortos, pero tamén,
para celebrar a vida.
A morte leva sendo fonte de inspiración inesgotable en moitos ámbitos
artísticos ao longo da historia: literatura, música, pintura, arquitectura... “As Intermitências da Morte”
do célebre escritor portugués José
Saramago (1922-2010) -novela situada nun país imaxinario onde a
xente deixa de morrer dun día para
outro-, o poema sinfónico do compositor ruso Serguei Rachmaninov
(1873-1943) titulado “A Illa dos
Mortos”, “Morte e
vida” -un dos últimos cadros do
pintor austríaco Gustav Klimt (18621918), etc. Existe unha obra arquitectónica en Galicia que merece
unha mención especial polo seu
indubidable valor histórico, singularidade e beleza: o cemiterio de Santa Mariña de Dozo en Cambados.
Exemplo claro de necroturismo, este

bucólico camposanto está situado
xunto ás ruínas da antiga igrexa
parroquial de Santa Mariña -patroa
de Cambados-, nunha das ladeiras
do monte da Pastora e moi preto
dun castro. De estilo gótico mariñeiro con influencias renacentistas,
a igrexa ten unha soa nave atravesada por catro arcos transversais
románicos e cinco capelas laterais,
ademais dunha rechamante capela
maior. Os arcos son unha das zonas
máis escénicas e fotografadas da
igrexa e funcionan como auténticos
esqueletos da construción, conferindo ao conxunto un aire decadente
de gran encanto.
Durante séculos, Santa Mariña de
Dozo foi un dos templos máis importantes da zona. Incluso Cunqueiro o
definiu como “o cemiterio máis melancólico do mundo”, case nada...
Especialmente en tempos escuros,
celebremos sempre a vida para que,
con sorte, a morte te pille festexando. Máis bágoas de ledicia e menos
de tristura.

A cultura da morte
CULTURA E MÚSICA

C

Rebeca Maseda

horar a morte ou celebrar a vida: ¿Que
sensación percibimos
como máis próxima
á nosa sociedade, ao
noso entorno? ¿Ámbalas dúas
conviven en harmonía? En Galicia
existe todo un universo mitolóxico
de lendas e historias en torno á
morte: A Santa Compaña, o Día de

ELISARDO BARCALA

Defuntos, o Tizón de Nadal, as ánimas que volven do Alén, a Danza
do Abellón, a importancia do velorio, o enterro e o cabodano como
rituais moi ligados ao imaxinario
popular, etc. Aínda que as tradicións e as crenzas van mudando
co paso do tempo, poderiamos
dicir que o respecto, o medo e a
superstición están moi presentes
na cultura da morte e dos mortos
en Galicia.
Existen rituais realmente curiosos
relacionados coa morte, como
por exemplo “O Abellón”, do cal

Alfredo Brañas deixou constancia
neste fermoso poema escrito en
1884 e que tivo lugar en Vilanova
de Arousa:
Collidos pola man os concurrentes
e fungando baixiño e entre os
dentes
foron da morta á triste habitación
e voltando ó redor da defuntiña
o vello, a vella, o mozo e a mociña
fungaban como funga un abellón.
¡Probe daquel que dese algunha fala
Ou de bulir deixase pola fala!
¡Siñal era de morte non fungar
As honras do “abellón” son tan
precisas
Como son para os cregos moitas
misas
E o gando e o ligón para labrar.
Parece ser que esta danza fúnebre
consistía en dar voltas ao redor do
leito do defunto, todos collidos da
man, mentres imitaban o zunido
dun abellón. Críase que se algún dos
participantes falaba ou interrompía
o baile por calquera causa, sería o
primeiro dos presentes en morrer.
Suxeriuse que este baile podería
estar relacionado coas abellas que
eliminan os cadáveres da colmea.
Pode atoparse un precedente deste
baile ritual nos tímpanos dalgunhas igrexas románicas, nos que se
representa a “danza da morte”: un
esqueleto toca un instrumento mentres dúas ou máis persoas danzan
ao seu redor.
Este tipo de danza ritual fúnebre
faime pensar na festividade mexicana do “Día dos Mortos”, declarada
como Patrimonio Cultural Inmaterial da Humanidade pola Unesco en
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O Pleno acorda esixir á Xunta a
realización das obras pendentes
A Deputación de Lugo esíxelle á
Xunta de Galicia a dotación de fondos económicos e un plan de execución para os proxectos pendentes
na provincia de Lugo. Así se acordou
no Pleno ordinario do mes de outubro tras unha proposta presentada
polo Goberno provincial, que saíu
adiante co apoio do PSdeG e o BNG,
e cos votos en contra do PPdeG.
En concreto, a institución provincial
reclámalle ao Executivo autonómico
que se acaden niveis de compromiso
coa provincia e se fixen dotacións orzamentarias para os grandes proxectos pendentes na provincia de Lugo,
con especial atención ás infraestruturas e aos servizos. Entre elas,
exemplifican a Vía de Alta Capacidade da Mariña, as obras relacionadas
co subministro de auga, o Porto Seco
de Monforte, a Ronda Leste de Lugo
ou o Cuartel de San Fernando, entre
outros. Tamén os servizos públicos,
como a recuperación de cadros de
persoal e especialidades no conxunto da rede provincial do Sergas, o
mantemento do profesorado en
niveis similar aos do curso escolar
2020/2021 ou o desenvolvemento
industrial.
A voceira socialista do Goberno, Pilar
García Porto, fixo fincapé en que a
Xunta ten paralizados proxectos de

dúas categorías. “Están proxectos
que van ano tras ano con partidas de
similar contía pero que logo non se
executan; e logo están os proxectos
que nin figuran nas contas da Xunta,
a maioría deles son reclamados polos Concellos pero que non aparecen. A lista sería interminable, pero
basta con facer alusión ás necesidades que presentan os concellos para
o abastecemento e depuración de
augas ou nas comunicacións”, indicou.
García Porto mencionou que as
contas autonómicas “deberían ser
realizadas de abaixo cara a arriba,
e non de arriba cara abaixo para
responder ás necesidades dos concellos, escoitando aos Alcaldes e Alcaldesas”. Subliñou que “a proposta
nace como reacción ante a soberbia
e a ineficacia do Goberno da Xunta
que non ten en conta as opinións
da veciñanza, e da ineficacia duns
orzamentos que xeran titulares de
prensa pero que están baleiros de
contido. Escoitamos que os orzamentos volven acadar cifras récord,
o Goberno vai de récord en récord,
pero ao final non se atraen empresas, non se crean prazas de escolas
infantís, seguimos sen acceso a Internet de calidade e entre outras
carencias, sen docentes dabondo

135 asociacións recibiren axudas
para realizar as súas actividades
A Vicepresidencia da Deputación de
Lugo distribúe entre as entidades
asociativas culturais da provincia un
total de 201.000 euros co obxectivo
de contribuír ao financiamento de
distintas actividades culturais e facilitar o investimento na renovación e
mellora de equipamentos e instalacións dos locais sociais. Un total de
135 asociacións de distintos puntos
da provincia benefícianse desta
convocatoria segundo se recolle na
resolución provisional publicada no
Boletín Oficial a Provincia.
No que atinxe á resolución das
achegas para actividades de interese cultural, 89 colectivos de todas
as comarcas poderán beneficiarse
dunha partida global de 130.000 euros para desenvolver o seu traballo
habitual ou ben financiar algunha
cita concreta. Así, as asociacións
solicitaron neste este 2021 axudas
para a realización de xornadas culturais, mostras tradicionais, certames
de distintas modalidades artísticas,

obradoiros de música tradicional,
teatro, fotografía ou pintura, campamentos formativos, viaxes culturais,
publicacións, exposicións, festivais,
traballos audiovisuais, obradoiros
cinematográficos, concertos ou celebración de festividades con aceno
propio como o magosto ou as festas
de xogos tradicionais.
Unha segunda liña de subvencións
permitirá a 46 entidades mellorar
as instalacións e equipamento dos
locais sociais, distribuíndo entre elas
un montante total de 71.000 euros.
A mellora substancial destes espazos
reflectirase na compra de mobiliario,
equipos e material de distinto tipo
vinculado á realización de eventos.
As subvencións oscilan entre os 300
e os 3.000 euros, en función dos baremos establecidos nas bases que,
entre outros aspectos, priorizan as
iniciativas das asociacións con maior
traxectoria na dinamización cultural
e as de concellos de menos de 2.000
habitantes.

nos centros de ensino”, recalcou a
Deputada.
SERVIZOS BANCARIOS. A sesión
plenaria de outubro tamén sacou
adiante unha proposta socialista
-cos votos a favor do PSdeG e BNG
e a abstención do PPdeG- para reclamarlle á Xunta de Galicia un plan de
recuperación dos servizos bancarios
na provincia de Lugo. Unha iniciativa
que responde ao peche de oficinas
que se suceden nas vilas e concellos
galegos nos últimos doce anos, significando estes peches o 51% da rede
bancaria que había.
García Porto indicou que nos últimos doce anos se perderon máis de
5.000 empregos en Galicia “ante a
indiferenza e a falta de planificación
económica dos sucesivos gobernos
populares”. A Deputada evidenciou
que máis de 7.000 veciños e veciñas
da provincia carecen de acceso aos
servizos bancarios no seu lugar de
residencia, poñendo de exemplo os
municipios de Negueira de Muñiz, O
Páramo, Ribeira de Piquín ou Samos,
que carecen xa de oficina bancaria.
“A Xunta contribúe ao desmantelamento dos servizos bancarios,
porque con fondos públicos está
subvencionando que as entidades
instalen caixeiros nos concellos pe-

Membros do equipo de Goberno antes de entrar no Pleno

chando oficinas, sen garantir axeitada atención persoal á veciñanza”,
dixo a voceira socialista do Goberno
provincial.
Sinalou, así mesmo, que a proposta
tamén inclúe a petición dun plan
integral de telefonía móbil no rural
que permita acceder aos servizos
de banca electrónica e telemática,
á vez que tamén insta a que se dote
de financiamento aos concellos para
que poidan desenvolver plans de
formación dirixidos á terceira idade
para fomentar o uso das tecnoloxías.
“A día de hoxe as apostas por bancas
telefónicas ou a través de internet
non son as solucións máis acaídas
para unha provincia rural como é
a de Lugo. Temos unha cobertura
móbil deficiente e unha poboación
de idade avanzada que prefire os
trámites presenciais. Por iso, a falta

de oficinas provoca que a veciñanza
teña que buscar fórmulas de desprazamento con custes engadidos, que
tamén dependen do estado de saúde das persoas”, salientou.
PLAN ÚNICO. O pleno tamén rexeitou a proposta popular para incrementar nun 25% o Plan Único no
2022 e que a Deputación amañe a
estrada que constitúe o cinto comarcal de Lugo.
Castiñeira sinalou: “Chámonos moito a atención que alcaldes e alcaldesas como os de Pedrafita, Castroverde, Viveiro, Xermade, Ribeira de
Piquín e Monforte votaran en contra
de ampliar o Plan Único nun 25%,
porque é bo para eles como alcaldes
e é bo para os seus veciños, pero así
é a dinámica do PSOE; dos alcaldes
do BNG, pois o mesmo”.

A Deputación recibe a medalla
de Concepción Arenal
A Deputación de Lugo recibiu este
luns unha das medallas Concepción
Arenal durante a inauguración das
35ª Xornadas Penitenciarias Lucenses, que se desenvolven no centro
cultural do Vello Cárcere de Lugo
baixo o título Novas adiccións, novas formas delitivas. O encontro,
organizado pola Asociación Penitenciaria Concepción Arenal, conta
coa colaboración da institución provincial que, por unha banda, achega 23.900 euros e, por outra, emite
as xornadas vía streaming a través
da canle de YouTube do seu Servizo
de Audiovisuais.
A Deputada de Réxime Interior,
Promoción do Territorio e Turismo,
Pilar García Porto, foi a encargada
de recoller a medalla coa que a Asociación Penitenciaria Concepción
Arenal recoñece o apoio do SdeA
na difusión do labor que desenvolve, especialmente das dúas últimas

edicións das Xornadas Penitenciarias. A emisión por streaming a
cargo deste servizos provincial fixo
posible o desenvolvemento do encontro do ano pasado, integramente online por mor da pandemia, e
a deste ano, no que a conferencia
inaugural é por vídeoconferencia e
no que a metade dos inscritos participan vía online.

Ademais de García Porto, na inauguración das xornadas participaron
a Alcaldesa de Lugo, Lara Méndez,
a Subdelegada do Goberno, Isabel
Rodríguez, a presidenta da Asociación Penitenciaria Concepción
Arenal, Elvira Fernández, e os directores dos centros penitenciarios de
Monterroso, Antonio Rivera, e de
Bonxe, José Manuel Pernás.
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Investimentos viais na provincia
A Deputación renova varias estradas da comarca da Mariña cunha inversión superior aos 6 millóns de euros en 2021

Responsables da Deputación, visitando varias das obras realizadas esta tempada. Á esquerda, a rúa da Costa do Castro de Foz, e, á dereita, as de Augaxosa, en Trabada

A Deputación de Lugo inviste a
longo deste ano 2021 nas estradas
da Mariña máis de 6M€ a través
de diferentes liñas de actuación.
Dos 4.200 quilómetros da rede de
estradas provinciais, a máis longa
de toda España e tres veces maior
que a da Xunta en Lugo, preto de
800 percorren a comarca mariñana, que integran os concellos de
Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz,
Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, A
Pontenova, Ribadeo, Riotorto, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro e Xove.
O longo deste ano, a institución
provincial, ten en marcha unha
vintena de proxectos finalizados
ou en marcha para mellorar as vías
da zona norte da provincia por un
importe superior aos 1,61 M€. A
esta cantidade súmanse as diferentes accións que, con cargo ao Plan
Único 2021, melloran os camiños,
os accesos a núcleos rurais e o
acondicionamento e humanización
de diferentes vías municipais cun
custe total por riba dos 2,77M€. A
maiores, o Plan Provincial de Conservación de Estradas destina á
Mariña preto de 1M€, aos que hai
que engadir outras colaboracións
con entidades locais da comarca,
como o convenio da Deputación
co Concello de Foz para a urbanización da rúa Costa do Castro por
importe de 466.880€, e que para
esta anualidade ten consignados
233.440€.
A Deputación de Lugo tamén acomete obras de mellora e acondicionamento de vías, tanto provinciais,
como municipais, con medios propios, a través dos equipos e os traballadores cos que conta no Parque
Móbil. Ao longo deste ano 2021, a
institución levou a cabo na Mariña
diversas actuacións co Parque Móbil, que están valoradas nun prezo

de mercado de 500.000€.
Estes investimentos responden á
prioridade do Presidente da Deputación, José Tomé Roca, de mellorar a mobilidade na provincia como
un factor que contribúe ao equilibrio territorial e á calidade de vida
da cidadanía.
Proxectos. Entre os diferentes
proxectos da Deputación de Lugo
para a mellora das estradas provinciais na Mariña, a institución investiu máis de 212.000€ na mellora
de dous tramos da vía provincial
LU-P-0610, unha estrada paralela á
costa de Barreiros, que é o enlace
entre as praias de Altar e Reinante
e a glorieta da praia das Catedrais.
A estrada dá servizo a numerosos
veciños e veciñas e visitantes que
se achegan aos areais da zona. O
compromiso da Deputación é completar a renovación desta estrada
neste mandato.
No concello de Barreiros a Deputación tamén mellorou con aglomerado en quente a estrada da Ínsua,
en San Cosme. Cun orzamento de
35.350€, os traballos benefician a
moitos veciños e veciñas, ao tratar-

se da vía que comunica co cuartel
da Garda Civil, coa igrexa, o punto
limpo e a capela de Santo Estevo,
entre outros puntos de interese do
municipio.
Outra das actuacións importantes
da institución provincial para a Mariña é a da mellora da vía provincial
que une o municipio de Foz con Alfoz, ao seu paso por San Acisclo, a
LU-P-2010. A actuación, que conta
cun orzamento de 110.500€ e que,
segundo as previsións da Deputación, empezará este mes, servirá
para resolver un problema de seguridade, dotando a vía de máis
amplitude e mellorando o firme.
É unha estrada que soporta moito
tráfico ao ser o camiño máis curto
para chegar á costa.
No concello de Ourol, a Deputación destina máis de 350.000€ para
a mellora de catro estradas: A LUP-6602, que vai de Rúa Nova a Muras, e que dá servizo á veciñanza
que ten gando na Serra do Xistral
e tamén ás empresas que realizan
o mantemento dos parques eólicos da zona; a LU-P-3805, que une
os núcleos de Sixto con Campo do

Supervisión dos traballos na estrada de Barreiras ás praias

Foxo e que comunica as parroquias
de Bravos, Ambosores e Sixto; a
LU-P-3808, de Foxo a Portapena; e
a LU-P-6406, que vai dende Cristo
da Portapena ata Ponte Segade.
Por outra banda, na LU-P-3807, a
vía máis rápida que teñen os veciños da parroquia de San Pantaleón
para chegar a Ourol e Viveiro, a Deputación invistiu preto de 95.500€
nos traballos de mellora nun treito
de máis de 7 quilómetros, acondicionando a vía e repoñendo as
liñas e marcas viarias reflexivas
brancas.
En Ribadeo, a Deputación finalizou o proxecto dotado con máis
de 500.000€ para mellorar a estrada LU-P-5207, que conecta a
zona rural co centro de Ribadeo.
Esta vía dá servizo ás parroquias de
Ove, Cubelas, Arante e Cedofeita
e serve de vía de incorporación ao
centro de Ribadeo e dá acceso ao
campo de fútbol municipal Pepe
Barrera, visitado pola veciñanza as
fins de semana.
Na Lodeira amañouse a vía provincial LU-P-5202 que une Ribadeo
con Vilaselán cun investimento de

47.000€ para reparar o firme con
aglomerado en quente e equipar
de novas beirarrúas esta estrada.
Estas obras son moi importantes,
pois permiten aos veciños e veciñas de Vilaselán poder ir andando con total seguridade ao centro
de Ribadeo. Ao mesmo tempo, as
melloras benefician aos centos de
usuarios que empregan a vía, pois
trátase da estrada que comunica
coa rotonda que dá acceso á autovía que une Galicia con Asturias.
A Deputación de Lugo destinou
ademais este ano 152.500€ aos
traballos de aglomerado do firme
na estrada de Augaxosa a Trabada, que se suman aos preto de
350.000€ que xa foron investidos
en anteriores fases. Deste xeito,
esta vía quedou totalmente renovada. Esta actuación beneficia á
veciñanza de Trabada, A Pontenova e Lourenzá, pois a LU-P-5506 é
a principal vía de comunicación do
municipio trabadense coa cidade
de Lugo, e tamén aos veciños e
veciñas do centro da provincia que
empregan esta estrada para acudir
ás praias da Mariña.
En Mondoñedo, a Deputación destinou 30.000€ ao aglomerado da
estrada que une Lindín con Santa
María Maior. Unhas obras que forman parte do proxecto de rehabilitación do firme da LU-P-3103.
Esta vía é utilizada pola veciñanza
da contorna para desprazarse aos
distintos núcleos de poboación, tamén polos que teñen gando nesta
zona e os empregados das empresas eólicas asentadas neste territorio.
A institución actuou así mesmo
na LU-P-1502, a vía que comunica
Burela co núcleo cervense de San
Román. Esta estrada, ademais, dá
servizo á veciñanza de Rúa e do Valadouro.
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DEPORTES
O Celeiro Club del Mar
denuncia que alguén
está a pedir diñeiro no
seu nome
A directiva do Celeiro Club del Mar
de futbol vén de comunicar que
unha persoa está a pedir diñeiro
polas casas no seu nome para organizar un torno e facer unhas camisetas.
Así, dende o club din que “están a
prexudicar os nosos intereses así
como manchando o noso nome
dado que nos solemos pedir outras cantidades que xa saben os
nosos colaboradores. Nos cando
pedimos facémolo para que sexa
mediante transferencia bancaria
a nosa conta para que así figure o
colaborador e o ingreso”.
Os directivos piden que si “alguén
se achega aos locais pedindo esa
cantidade non somos nos. E se a alguén xa lle pasou, por favor póñanse en contacto con nos para poder
denunciar a esa persoa”.

O Burela FS recibe o
patrocinio contra a
violencia de xénero
A nova edición do plan de patrocinio contra a violencia de xénero dos
equipos de alta competición femininos de 1º e 2º máximo nivel estatal
de Galicia 2021 este ano triplica o
número de clubs que recibirán apoio
-sube ata os 26- e incrementa un
70% a aportación económica, que
supera os 254.000 euros.
A segunda edición do plan de patrocinio renova o compromiso conxunto da Xunta e a firme aposta polas
deportistas galegas, que “cada ano
non só agasallan ás comunidades
con éxitos nas súas respectivas disciplinas, senón con valiosas ensinanzas sobre o verdadeiro significado
do compañeirismo, o esforzo, o traballo, a superación como colectivo
(escapando de individualismos), ou
a resiliencia”, manifestou Lorenzana.
Da provincia de Lugo participan no
plan o Ensino Lugo Club de Baloncesto, Club Peluquería Mixta Friol, Club
Deportivo Burela Fútbol Sala e Club
Emevé (Lugo).
O orzamento incrementouse case
o 70%, pasando dos 149.997 euros
da primeira edición de 2020 aos
254.100 euros desta segunda. Esta
aposta permitiu tamén elevar o número de clubs beneficiarios, que se
triplican, pasando dos 9 aos 26.
O plan é froito dun novo acordo asinado entre a Consellería de Emprego
e Igualdade e a Secretaría Xeral para
o Deporte para a difusión de campañas contra a violencia de xénero e o
fomento da igualdade no deporte.

Comezou a tempada de Bolos de Xove
Comezou unha nova tempada da Tirada de Bolos Concello de Xove, que
se desenvolverá ao longo de 18 tiradas, rematando o 12 de marzo no
Centro Social de Vilachá.
Como consecuencia do covid poderíase suspender algunha ou a maioría das tiradas do campionato. Se
este fose o caso, para proceder á entrega de premios e trofeos finais deben terse realizado un número significativo de tiradas, que se establece
como mínimo, en dous tercios do
campionato, é dicir, ter completadas
12 tiradas das 18 totais. Debido ao
anterior, o campionato poderá ser
prorrogado ampliándose a súa duración por prazo de 1 mes, ata o sábado 16 de abril de 2022. Acadada esta
data, de non terse completado as 12
tiradas, eliminaríase a clasificación
final e non se entregarían os premios
nin trofeos. Pero bueno, dado a boa
evolución dos datos de contaxio da
Covid-19, esperemos que non teñamos que suspender ninguna tirada e
poidamos desenvolver o campionato con normalidade.
Na temporada pasada 20-21, onde
a pandemia covid-19 afectou dunha
maneira moi dura, “puidemos celebrar e completar o campionato cun-
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Terceira tirada de bolos celebrada no campo de San Isidoro de Monte

ha certa normalidade, tomando ás
lóxicas medidas de protección, coa
total colaboración dos participantes
que cumpriron aestrictamente os
protocolos impostos pola organización”, din dende o club.
Ata esta tempada, en cada campionato os xogadores tiñan que
pagar unha inscrición para poder
participar. Co que se recadaba nesa
inscrición ao remate de cada tirada fanse uns pinchos para todos os
participantes. Lóxicamente este ano,
“inicialmente e por seguridade, non
se van poñer pinchos ni ningún tipo
de comida ao remate de cada tirada.
Se a situación mellorase e a normativa permitira as comidas conxuntqas

dun grupo numeroso de persoas,
replantexaríamonos voltar ao sistema anterior de pago por inscricións”,
engadiron.
TORNEO DE NADAL. Ábrese o prazo de inscrición para o IV Torneo de
Nadal Club de Bolos Xove que este
ano como novidade celebrarase en
dous días consecutivos, o 18 e 19 de
decembro. Será por parellas creadas
ao azar e haberá categorías absoluta,
veterán, feminina e xuvenil. O evento dará comezo o sábado 18 ás 10.00
horas e rematará o domingo 19 ao
mediodía.
A inscrición ten un prezo de 15 euros
e inclúe o xantar do sábado.

• Sábado 13 de novembro: Centro Social O Cruceiro-Xuances
• Sábado 20 de novembro: Centro Social A Vara-Xuances
• Sábado 27 de novembro: Centro Social de Sumoas
• Sábado 4 de decembro: Centro
Social Morás
• Sábado 11 de decembro: Centro Social de Vilachá en Portocelo.
• Domingo 12 de decembro:
Centro Social de Lago.
• Sábado 15 de xaneiro: Clube
Palmeiro en A Rigueira
• Sábado 22 de xaneiro: Centro
Social Penasagudas- Monte
• Sábado 29 de xaneiro: Campo
de fútbol municipal de Xove
• Sábado 5 de febreiro: Centro
Social O Cruceiro-Xuances
• Sábado 12 de febreiro: Centro
Social de A Vara-Xuances
• Sábado 19 de febreiro: Centro
Social de Sumoas
• Sábado 5 de marzo Centro Social de Morás
• Sábado 12 de marzo: Centro
Social de Vilachá

Páez substitúe a Chusky á 300 palistas participaron
fronte do Viveiro CF
na 59 Travesía Ría de Foz

O Viveiro CF anunciou o novo adestrador do equipo, que será David
Páez, que se incorpora xunto a Héctor como preparador físico.
A función do novo adestrador será
levantar ao equipo da zona baixa
da táboa na que se atopa tras nove
xornada de competición en Terceira.
O equipo celeste conta con 6 puntos
duha vitoria e tres empates. A parte
negativa da tempada ata o momento son as 5 derrotas no seu haber,
que o sitúan catro puntos por riba
do pechacancelas.
Páez incorpórase ao equipo tras a
dimisión de Chusky, comunicada
aos siareiros a través das redes so-

ciais. Nela explicábase que “decidiu
dar por finalizada a súa actual etapa como adestrador do noso club.
É tempo agora de respectar a súa
decisión e mostrarlle o noso agradecemento pola súa profesionalidade,
dedicación e paixón en todos estes
anos e polo que representa a súa figura para o Viveiro CF”.
Engaden que “Chusky é e será un dos
grandes mitos do Viveiro CF, e a súa
lenda vai máis aló do que foi como
adestrador e xogador do club. O Viveiro CF quere agradecer tamén a
achega de Chusky ao engradecimiento da institución e deséxalle o mellor
na súa vida persoal e profesional”.

Foz acolleu onte a 59 edición da
Travesía Ría de Foz, organizada
polo Kayak de Foz co apoio da Deputación de Lugo. Arredor de 300
palistas das categorías cadete, xuvenil, senior e master procedentes
de 33 clubs de Galiza, Asturias e
León disputaron a proba, que se
disputa ininterrompidamente desde 1962.
Club Naval de Pontevedra, Escola
de Piragüismo Cidade de Pontevedra e Club Cabanas KDM ocuparon
o podio na clasificación por clubs,
na que o Cidade de Lugo foi cuarto e o Viveiro Urban sétimo. Fluvial
de Lugo, Altruán de Ribadeo, San
Ciprián e o anfitrión, Kayak de Foz,
completaron a presenza de clubs
lucenses na regata.
En canto aos resultados individuais,
as participación máis destacadas
de palistas de clubs lucenses foron
as de Miguel Rouco e Roi Blanco,
do Club Fluvial de Lugo, campións
en cadete e xuvenil k-1; as das parellas formadas por Enma Devesa e
Aleksandra Alforova e Víctor Devesa e Daniel Fernández, de Cidade

de Lugo, gañadoras en xuvenil e
cadete k-2 ou a de María Ángel del
Riego, tamén de Cidade de Lugo,
primeira en master k-1
Tamén subiron aos podios Andrea
Rodríguez e Ángela Fernández, de
Altruán Ribadeo, segundas en cadete k-2; Samuel Fernández e Alejandro Zas de Club Fluvial de Lugo.
segundos en cadete c-2; Lucas
López e Aarón Paz, de Cidade de
Lugo, terceiros en xuvenil k-2; Valeria Romero e Alberto Rodríguez
de Cidade de Lugo, segunda praza
en senior k-2 e Francisco e Alberto
Pigueiras, terceiros en senior k-2.
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“Os obxectivos son facer unha boa
tempada nas nosas categorías”
Julio Rocha é o presidente do club deportivo Praias de Barreiros
Falamos con Julio Rocha, presidente do Praias de Barreiros,
equipo mariñao de fútbol sala,
que conta con dous equipos en
competición.
Quen se atopa á fronte do club?
A cara visible son eu, o presidente, Julio Jesús Rocha Eiras, pero
contamos cun equipo directivo
marabilloso e que afortunadamente é un grupo moi unido.
Canto tempo leva o Praias de Barreiros na competición?
O club fundouse con data do 30
de marzo do 2014 por un grupo
de veciños que arrincaron en Liga
Provincial. Ascenderon ese ano a
Autonómica Norte, e dende aí xa
empezaron a chegar xogadores
doutros concellos. Logo vivimos
un marabilloso ascenso a Terceira
na tempada 2017/18, quedando
campións. E de momento mantémonos en Terceira.
Cantos equipos ten?
Temos dous equipos sénior. O
masculino, que se atopa competindo en Terceira División, e o feminino, que a finais de outubro
comenza a liga de Primeira Autonómica.

Cales son os obxectivos para esta
nova tempada?
Os obxectivos para calquera dos
equipos é facer unha boa tempada na súas respectivas categorías,
e tentar quedar do medio da táboa de clasificación por riba.
Como valora a experiencia nestes anos?
Sendo honestos, estamos orgullosos do traballo que chegamos
a facer cando tiñamos un grupo
importante de deportistas no
club, aínda que a día de hoxe
tan só teñamos os dous equipos
sénior. Temos que ser realistas
e ver que nos atopamos nun
Concello que ronda os 3.000 habitantes, pero que sempre nos
apoiou.
Que é o que destacaría destes
anos?
Os compromisos de deportistas e
afección.
Como foi este ano covid para o
club?
Este ano foi unha experiencia agridoce, mantivemos os dous equipos, o masculino xogou a liga, pero
case por non desengancharse do
futsal, por que case nin apetecía

competir. No tocante ao equipo
feminino, fixéronse todas as fichas
para que puideran adestrar.
Cales son as principais necesidades ou carencias do club?
Supoñemos que o da maioría, o
financiamiento, xa que nos tempos que nos toca vivir non é fácil
manter as axudas e temos que
agradecer á xente que segue
aportando, incluso nos momentos difíciles.
O ano pasado o club comunicou
a súa desaparición pola falta de
compromiso e apoio por parte
do Concello, como seguen as
cousas?
Pois si, así foi, pero de feito seguimos a petición dos xogadores, aínda que a decisión xa estaba tomada para comunicar en
asemblea. Pero nunha reunión
informal, pediron que o fixéramos por eles, e a verdade é que
nos deron moitas alegrías a todos, e casi estabamos obrigados
a facelo por eles. Co Concello a
relación é de respecto mútuo,
nós seguimos cos equipos sénior
por que co equipo humano que
temos a día de hoxe non podemos aspirar a máis.

O presidente, Julio Rocha, e os dous equipos do club

TELÉFONOS DE INTERESE
ALFOZ
Concello:
Garda Civil:
Centro de Saúde:

982 55 80 01
982 57 40 30
982 55 86 97

BARREIROS
Concello:
982 12 40 02
Garda Civil:
982 12 41 94
Centro de Saúde (cita previa): 982 12 41 05

BURELA
Concello:
Policía Local:
Garda Civil:
Centro de Saúde (cita previa):
Hospital da Costa (centraliña):
Capitanía Marítima:
CERVO
Concello:
Policía Local:
Garda Civil:
Centro de Saúde (cita previa):

982
982
982
982
982
982

982
615
982
982

58
58
58
58
58
57

55
52
58
55

60
62
57
51
99
51

77
10
57
75

00
11
05
29
00
53

77
52
05
25

FOZ
Concello:
Policía Local:
Garda Civil:
Centro de Saúde (cita previa):
Agencia Tributaria:

982
982
982
982
982

14
13
14
13
13

00
36
04
23
35

27
40
44
85
12

LOURENZÁ
Concello:
982 12 10 06
Garda Civil:
982 52 19 05
Centro de Saúde (cita previa): 982 12 20 29

MONDOÑEDO
Concello:
Policía Local:
Garda Civil :
Centro de Saúde (cita previa):

982
982
982
982

52
50
52
50

40
70
19
74

03
40
05
52

OUROL
Concello:
982 55 91 09
Garda Civil:
982 56 10 39
Centro de Saúde (cita previa): 982 55 90 62

TRABADA
Concello:
982 13 50 11
Garda Civil:
982 34 22 22
Centro de Saúde (cita previa): 982 13 53 00

PONTENOVA, A
Concello:
982 34 22 77
Garda Civil:
982 34 22 22
Centro de Saúde (cita previa): 982 34 24 00

VALADOURO, O
Concello:
982 57 40 00
Garda Civil:
982 57 40 30
Centro de Saúde (cita previa): 982 57 43 12

RIBADEO
Concello:
Policía Local:
Garda Civil:
Centro de Saúde (cita previa):

12
12
12
13

86
86
80
01

50
50
48
43

RIOTORTO
Concello:
982 34 62 22
Garda Civil:
982 34 22 22
Centro de Saúde (cita previa): 982 34 66 63

TELÉFONOS DE INTERESE
Emerxencias:
112
Urxencias Sanitarias: 061

982
982
982
982

Incendios Forestais: 085
Garda Civil:
062

VICEDO, O
Concello:
982 59 00 02
Garda Civil:
982 59 01 81
Centro de Saúde (cita previa): 982 59 03 51
VIVEIRO
Concello:
982 56 01 28
Policía Local:
982 56 29 22
Policía Nacional
982 56 17 11
Policía Nacional cita DNI
060/ 982 57 06 62
Centro de Saúde (cita previa): 982 56 12 01
XOVE
Concello:
982 59 20 01
Centro de Saúde (cita previa): 982 59 24 24

www.amariñaxa.com
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MAR
Respaldo á UE para frear as
subvencións á compra de
combustible pesqueiro
O Parlamento de Galicia aprobou
por unanimidade a proposición
non de lei do Grupo Popular a través da que se insiste ao Goberno
de España que demande diante da
Unión Europea e da Organización
Mundial de Comercio (OMC) que
se free a proposta de prohibir as
subvencións á compra ou a cubrir
os custos de combustible do sector
pesqueiro, defendendo a igualdade global da actividade marítimopesqueira e a competitividade e
sustentabilidade da frota galega.
A portavoz popular do Mar, Teresa
Egerique, amosou a súa preocupación polas manifestacións realizadas por parte da portavoz do
grupo dos Verdes, no que se integra o BNG, na Comisión de Pesca
do Parlamento Europea ao afirmar
que “as subvencións aos combustibles e as execcións fiscais no
sector pesqueiro se teñen recoñecido desde hai moito tempo como
subvencións prexudiciais que conducen a un aumento artificial da
capacidade pesqueira e crean máis
presión sobre as poboacións xa

sobreexplotadas”. Neste sentido,
demandan que “se recoñeza o
impacto das exencións de impostos aos combustibles fósiles e ás
subvencións prexudiciais, e que
presionen por un acordo nas negociacións da OMC que elimine
gradualmente estas subvencións”.
Así mesmo, Egerique lamentou “os
bandazos e cambios de opinión
que está a dar o Goberno de Pedro
Sánchez nesta materia, sen unha
postura firme para defender os
intereses do sector pesqueiro español”. Deste xeito, e logo das declaracións realizadas polo ministro
de Pesca e polo seu director xeral
de Ordenación Pesqueira, “congratulámonos que o Goberno central
rectifique e volva defender o mantemento do statu quo para evitar
unha situación que deixaría en desvantaxe á frota galega e española”.
Para rematar, a portavoz popular afirmou que “todas as informacións acontecidas sobre este
asunto desde o mes de setembro
contribúen a aumentar a preocupación do sector sobre este tema”.

Rematan os traballos de mellora
no bordo portuario focense
Portos de Galicia rematou unhas
pequenas melloras no bordo portuario focense, con dúas actuacións de conservación e colocación
de protección.
A primeira é unha unha actuación
de mellora e conservación dunha
rampla de baixada de embarcacións en Porto Chico que estaba
en moi mal estado, unha rampla
que é moi usada por deportistas
de vela e piragüismo, pero que
ademais coa obra de conservación
e mellora permitira tamén que se
poda usar para baixar pequenas
embarcacións deportivas e motos
de auga sen ter que depender das
mareas, xa que a rampla esta sita
nunha zoa que sempre ten Calado.
Outra das actuacións consiste na
colocación de unhas varandas de
seguridade no bordo portuario
que vai dende o desaugue actual

A zona de realización dos traballos

da depuradora ata a antiga fabrica
do xeo.
Dende a A Ribeira de Foz valoran
positivamente estas pequenas actuacións, e “esperamos que outras
que solicitamos e precisamos con
moita urxencia en Foz como son o

Portos mellorará as naves de
redes e ampliará as prazas de
amarre do peirao de Celeiro

Viveiro celebra as V Xornadas de
Historia e Arqueoloxía Marítima
O Concello de Viveiro presentou as V
Xornadas de Historia e Arqueoloxía
Marítima Cidade de Viveiro, que se
celebrarán do 15 ao 19 de novembro
e que este ano, de novo pola pandemia da covid-19, serán outra vez
totalmente online a través da plataforma Zoom.
Na presentación estiveron a alcaldesa de Viveiro, María Loureiro García; Jesús Fernández Fernández, 1º
tenente de Alcalde e concelleiro do
Mar, e Antón López, delegado para a
zona noroeste de España da Federación Española de Actividades Subacuáticas (Fedas).
“Igual que en anos anteriores, as
xornadas abarcan varios proxectos
de ámbito nacional e incluirán ademais ponencias centradas en Galicia,
sobre o mar nos programas decorativos da Galicia romana e o pecio Viveiro I”, explica Jesús Fernández.
Dende o concello quérese agradecer
o traballo e a colaboración do Fedas,
a través de Antón López, que foi e
sigue sendo alma mater destas xornadas, tanto na coordinación como
na organización, co apoio do Concello de Viveiro, a través da Concellaría

Porto de Celeiro

do Mar. O concello agradece tamén
o apoio da Deputación de Lugo e da
UNED.
“Trátase dunhas xornadas totalmente consolidadas no panorama español”, asegurou a alcaldesa, María
Loureiro, que agradeceu á organización “a suspensión das sesións do
día 17, no que está convocada unha
folga xeral na Mariña en defensa dos
postos de traballo na comarca que o
concello secundará”.
Uns días antes do inicio das xornadas, remitirase ao correo electrónico
das persoas que se inscriban o enlace de Zoom para acceder ás sesións.

Nos orzamentos do 2022 da Xunta
de Galicia inclúese un proxecto por
importe de máis de 1,2 millón de
euros no porto de Celeiro. Portos
de Galicia ten previstas tres actuacións, dúas delas xa en fase moi
avanzada de contratación. Trátase
da renovación das envolventes
-cubertas e fachadas- das naves de
redes e de efectos navais de Celeiro. A estas engádese a ampliación
de prazas de amarre no peirao, que
sairá a licitación nos vindeiros meses.
A obra de cambio da cuberta e fachada do edificio náutico-pesqueiro -a nave de efectos navais- conta
cun orzamento de 300.000 euros
e atópase xa adxudicada polo que
nas vindeiras semanas se asinará

o contrato de execución de obra.
Polo que respecta ao acondicionamento da nave de redes do peirao
norte, o orzamento asignado é de
380.000 euros e está previsto que
se adxudique proximamente. Esta
actuación incluirá tamén tanto a
habilitación de aseos no edificio
como dun punto de recollida de
residuos Marpol.
Portos de Galicia sacará a licitación
ademais a ampliación de amarres
profesionais e a mellora de prazas por un importe estimado de
560.000 euros.
Xa están en marcha tamén as obras
de mellora do alumeado no peirao
norte. Trátase tanto dun reforzo
da iluminación no cantil como da
renovación das actuais luminarias.

dragado e remodelación do peirao
de Porto Chico comecen a facerse
o antes posible xa que son realmente moi necesarias para seguir
avanzando no eido da náutica deportiva, no turismo, e dar cobertura demandas existentes”.

Saeca ofrecerá unha
nova liña de avais ao
sector pesqueiro
O delegado do Goberno, José Miñones, trasladou ao sector pesqueiro
de Galicia a oportunidade que ofrecerá a nova liña de avais que abrirá
proximamente a entidade Saeca
(Sociedade Anónima Estatal de Caución Agraria) e que estará dotada
con 10 millóns de euros.
José Miñones anticipa a convocatoria que nace co obxectivo de favorecer o investimento dos operadores
en sustentabilidade, investigación,
innovación e dixitalización do sector pesqueiro, extractivo, acuícola e
transformador.
Poderán solicitar esta axuda os
operadores de todo o sector pesqueiro, desde actividades extractivas e de produción acuícola, ata a
comercialización e transformación,
e poderán ser persoas físicas, xurídicas, empresas, confrarías ou asociacións, entre outros, sempre que
realicen calquera actividade económica.
Mediante este instrumento contribuirase a situar ó sector pesqueiro
español en niveis punteiros de desenvolvemento dixital, tecnolóxico
e ecolóxico, favorecendo a consecución das metas establecidas, entre outros, pola Política Pesqueira
Común, o Pacto Verde Europeo ou
os Obxectivos de Desenvolvemento
Sostible da Axenda 2030 e posibilitando un sector cada vez máis sostible e competitivo.
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En marcha, unha nova edición do
Camiño Gastronómico do Mar
A Organización de Produtores
Pesqueiros de Lugo, xunto coa
Asociación Amigos do Camiño do
Mar Peregrinación a Santiago de
Compostela e coa colaboración
de Armadores de Burela, poñen
en marcha unha nova edición do
Camiño Gastronómico do Mar,
unha campaña gastronómica que
servirá un ano máis para promocionar o Camiño do Mar, ruta xacobea que comunica por terra o
Camiño Norte e o Camiño Inglés
a Compostela.
O Camiño Gastronómico do Mar
dará comezo o vindeiro venres
22 de outubro en Ribadeo e
consistirá de novo en oito fins de
semana con xornadas gastronómicas en trinta restaurantes dos
quince concellos costeiros polos
que discorre o Camino do Mar:
desde Ribadeo (Lugo) a Neda (A
Coruña), pasando por Barreiros,
Foz, Burela, Cervo, Xove, Viveiro
e O Vicedo, na provincia de Lugo;
e Mañón, Ortigueira, Cariño, Cedeira, Valdoviño e Narón, na provincia de A Coruña.
O obxectivo que se persegue con
esta iniciativa é fomentar o consumo de peixe, apoiar ao sector
hostaleiro do norte de Galicia e

Ginés Rodríguez

Presidente do Club de Bolos de Xove
un libro

un disco

Azteca

Ante todo mucha calma
de Siniestro Total

unha película

un personaxe histórico

Interestellar

Adolfo Suárez

un lugar para visitar

unha afección

León

Ler

unha comida

unha bebida

Polbo

Viño tinto

Unha das receitas da anterior edición

promocionar o Camiño do Mar.
A Directora Xeral de Pesca, Mercedes Rodríguez Moreda, que
presidiu a xornada no lugar da
Conselleira do Mar, loubou a boa
colaboración entre empresas
e administración para poner en
marcha estas iniciativas, e pechou o acto animando ao público
participar e selar cada semana o
díptico da campaña, que, a modo
de peculiar “Compostelana”, dará
a oportunidade de gañar un
“premio especial” ás persoas que
o presenten con máis de dous se-

los dos oito posibles. O listado de
datas e locais participantes pódese consultar na web www.opplugo.com/caminodomar.
Ao finalizar a presentación puidéronse degustar algunhas receitas
das catro especies que, como
máis representativas das frotas
pesqueiras de OPP Lugo, poderanse degustar cada semana en
dous restaurantes de cada concello: nuns ofreceranse pratos
de pescada do pincho e xurel; e
noutros receitas de peixe espada
e peixe sapo.

Un novo sistema permite determinar
a vida útil do peixe desconxelado
Un sistema de análise sensorial
baseado nos esquemas do Método de Índice de Calidade (QIM)
permite estimar a vida útil do
pescado desconxelado, ao tempo que tamén achega elementos para examinar se o tempo
de conxelación previo afecta á
calidade sensorial do peixe unha
vez almacenado a temperaturas
de refrixeración, segundo recolle
a investigación de doutoramento
‘Pescado conxelado: desenvolvemento e aplicación do Método
do Índice de Calidade (QIM) a
diferentes especies e estudo de
hábitos de compra e consumo’
que vén de presentar María del
Mar López García na Facultade
de Ciencias do Campus de Lugo
da USC.
O sistema de avaliación sensorial
desenvolvido por esta enxeñeira
agrónoma na súa tese, dirixida
polos profesores da USC Ángeles
Romero, Lourdes Vázquez Oderiz
e Luis Ramil Novo, céntrase nas
especies de peixe de maior interese comercial capturadas polos
buques conxeladores de Galicia e
sobre as que a López García desenvolveu e validou cun panel de

a elección de...

Consulta os eventos en:
www.amariñaxa.com
catadores adestrados fichas e esquemas sensoriais baseados no
método QIM.
NOVAS FERRAMENTAS. As novas ferramentas achegadas por
estas investigadora permiten
estimar a vida útil de do pescado unha vez desconxelado, ao
tempo que serven para advertir
o deterioro das característica
organolépticas do peixe conforme permanece máis tempo
almacenado a temperaturas de
refrixeración. Aínda así, esta
evolución varía en función da

especies de que se trate e da
súa forma de presentación.
O estudo dos hábitos de compra
e consumo de produtos pesqueiros frescos, conxelados e desconxelados entre a poboación e a
relación destes comportamentos
con factores socioeconómicos e
demográficos centra outra das
liñas de investigación recollidas
por López García na súa tese de
doutoramento, na que precisa
que a metade das persoas que
mercan e consumen produtos
pesqueiros descoñecen de antemán esta situación.
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DESCUBRINDO O PATRIMONIO

O pasado pesqueiro de Foz arranca na Idade Media
A pesca da balea e a exportación de madeira foron as actividades principais da poboación, que mantiña tres estaleiros

O

nome de Foz procede lo latín vulgar
focem, que en latín
clásico era faucem
gorxa, paso estreito,
fauces, un lugar por onde un río
desemboca no mar, neste caso o
río Masma, e tamén é un paso estreito entre montañas.
Foz é unha vila de tradición mariñeira e a súa historia está constantemente unida a el, comenzando
coas antigas civilizacións, en época prerromana, que chegaban a
través deste medio. Segundo os
historiadores, a súa fundación
pode remontarse á época dos
ártabros, e eos estudiosos dicían
que existía a posibilidade de que
fose unha das factorías que no litoral galego estableceron os tartesos cando chegaron á zona.
Máis tarde asentáronse os fenicios e romanos buscando a riqueza aurífera destas terras, de
ahí que un dos seus ríos chámase
Ouro e tamén chegaron cristiáns
fuxidos das illas británicas para
formar una colonia chamada Bretoña e levantar un templo que
posteriormente foi reformado e
que actualmente se considera a
primeira sede episcopal de todo o
territorio español, San Martiño de
Mondoñedo.
No final da Idade Media, e grazas
á exención á vila de Foz dos tributos e os dereitos concedidos polos
Reis Católicos, a pesca da balea e
a exportación da madeira foron as
actividades económicas máis importantes para a poboación. Por
aquel tempo a vila focega contaba cun dos tres estaleiros máis
importantes de Galicia.
Xa naqueles tempos era coñecido

como Porto de Masma e foi refuxio de navegantes, así como podía
atoparse en todos os mapas de
navegación e no século XII, era un
dos únicos portos da cornixa cantábrica con tráfico internacional,
integrado nas rutas entre Inglaterra, Flandes e Portugal.
Na primeira metade do século
XVII en portos como San Cibrao,
Foz ou Burela a industria baleeira
deu lugar a un produtivo intercambio comercial co resto da área
cantábrica, chegando incluso até
Francia. Pero despois, entre finais
do século XVII e principios do século XVIII, a caza de baleas en Galicia foi esmorecendo por varias
razóns, debido a que levaron á
sobreexplotación e á case extinción do único mamífero mariño
que se cazaba daquela nas nosas
augas, a balea franca. O portos
baleeiros aumentaran considerabelmente, aumentou o número
de barcos e mesmo viñan barcos
franceses, e os navíos aumentaron a súa tonelaxe, ata que a caza
desapareceu.

Tres imaxes do Foz antigo

No século XX
chegaron as épocas
migratorias e a
Guerra Civil, e a pesca
volveu ser un factor
determinante na vila

Máis tarde co Tratado de Utrech
perdéronse parte dos dereitos
no negocio da pesca de baleas
polo que a vila entrou en recesión
económica da que rexurdiu anos
despois, alá polos anos 20, con
novos productos para comercializar como o millo, a pataca, o lenzo
e a estopa.
Xa no século XX chegaron as épo-

cas migratorias e a Guerra Civil, e
a pesca volveu ser un factor determinante para a vila de Foz.
Hoxe en días xa non é o importante porto que foi en antaño, pero
dende aquí seguen zarpando os
mariñeiros para facer capturas
dos peixes e mariscos que poderemos atopar despois nos mercados
e restaurantes.

