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Traballadores de
Vestas e Alcoa
esperan un cambio no
curso dos procesos
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Chega a maxia do Nadal
A Mariña prepárase para a chegada das festas cos alumeados e as actividades
case rematadas e con algún programa pendente da evolución da covid

As negociacións na Mariña
entre os traballadores e a
patronal en Vestas e Alcoa
seguen en stand by. Na viveirense insisten na necesidade
de parar o proceso do ERE,
previsto para o 31 de decembro, para poder xestionar un
proceso de venda que salve
o emprego. Pola súa banda,
en Alcoa a situación deu un
xiro cando a multinacional
presentou un plan de futuro que implica a paralización
da produción dous anos con
permisos retribuídos. O comité de empresa rexeitou
esta proposta porque non
ten en conta a situación na
que se atopan as empresas
auxiliares. Pax. 3

Pechado o cartel
do Resurrection

Xa se coñece o programa da
nova edición. Pax. 9

Chega decembro e con el
unha das tempadas máis tradicionais, nas que se engalanan todas as cidades e as
rúas con alumeados do máis
diverso. Esta época tamén
conta con estensas e variadas actividades para nenos
e maiores, así como a tradicional Cabalgata de Reis, que
visitará varias das vilas mariñás. En todos os concellos
haberá concertos, contacontos ou chocolatadas para facer desta época de inverno o
máis divertida posible. Todas
estas actividades quedarán
supeditadas ao que suceda
coa evolución da pandemia,
que na Mariña ten unha presenza controlada.

Volve a arqueoloxía
a Mondoñedo

As Xornadas de Arqueoloxía
serán do 17 ao 19. Pax. 16

Lourenzá corre
polo Nadal

Convocadas varias carreiras
populares. Pax. 28

EXEMPLAR GRATUÍTO

foz.

O Concello está a
actualizar o rueiro municipal. Pax. 5

viveiro.

Ampliada a intervención arqueolóxica na Cova
de San Xoán Vello. Pax. 7

burela. Conceden axudas
para familias afectadas pola
crise económica. Pax. 13
mondoñedo.

Xa hai
gañadores dos concursos
literarios. Pax. 16

xove. Restaurada a fonte
das Hedradas en San
Isidoro de Monte. Pax. 19

trabada. O Concello terá

no 2022 un orzamento de
1,5 millóns. Pax. 21

cervo.

Reforman a planta
de acceso á casa da cultura
de San Cibrao. Pax. 22

O Pleno aproba un orzamento
de 100 millóns de euros
O Pleno da Deputación aprobou o orzamento para o vindeiro ano 2022, uns presupostos pensados para seguir
mellorando e ampliando os
servizos públicos, sobre todo
no rural, e continuar apoiando

a recuperación económica da
provincia en colaboración cos
concellos e co tecido social e
económico. Para elo reforzaron as catro grandes liñas de
actuacións marcadas dende o
inicio do mandato. Pax. 27
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Conta atrás para Alcoa e Vestas
A covid continúa en
cervense presentou un plan de futuro que foi rexeitado polos traballadores
crecemento controlado Amentres
solicitan un aprazamento do ERE na de Viveiro para xestionar a venda

A covid volve á carga e continúa sumando positivos aínda que de forma máis lenta e controlada ás vagas
anteriores.
Na comarca da Mariña segue a incidencia con presenza en case todos
os concellos aínda que cunha baixa
presenza na maior parte deles. O
principal foco nesta vaga está situado en Ribadeo, que coas altas non
permite que se disparen os casos.
Hai algún Concello cono Ourol, que
se mantén limpo dende hai meses.
Este crecemento é parelelo ao que
se está a producir no resto da provincia e de Galicia, e os expertos
esperan que antes de Nadal poda
chegarse ao máis alto da curva e
comezar o descenso.
Polo de pronto poucas restricións,
agás principalmente que se presente o certificado de vacinación, ou
a PCR negativa nos locais de hostalaría e mesmo a limitación dos
grupos de non convivintes. O que
mudou tamén foi a ampliación dos
horarios da hostalaría ata as 1.30

horas as fins de semana.

Manifestación dos traballadores de Vestas en Santiago o mes pasado

VACINACIÓN. Por outra banda, a
Xunta comezou xa co proceso de
vacinación da terceira dose para
toda a poboación en xeral. Do mesmo xeito comezará en breve para
os nenos de 5 a 11 anos, o colectivo
máis castigado por esta sexta vaga.
Unha vez rematado coa vacinación
deste grupo de idade espérase chegar a un grao de inmunización suficiente para ter controlada a covid.

Tras un mes de mobilizacións continuadas, os comités de Vestas e Alcoa
chegaron ao Nadal con esperanza
de solucionar os seus respectivos
conflictos, que pasarían en ambos os
dous casos por pechar un proceso de
venda.
En Vestas, os traballadores están na
conta atrás para a aplicación do ERE
que prececerá ao peche da factoría o
31 de decembro.
A cuarta mesa industrial da factoría
de Vestas rematou sen saber se a
compañía danesa aprazará a aplicación do ERE ata que algún inversor
merque a fábrica.
A conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, destacou
que a Xunta ten identificados tres
posibles compradores para a factoría
de Viveiro.
A Xunta e os sindicatos solicitaron
á empresa que os despedimentos
non se fagan efectivos o 31 de decembro e que, polo tanto, non se
peche a factoría para evitar que se

HOSPITALIZACIÓN. Preocupa agora mesmo a situación que se está a
vivir nos hospitais, xa que crecen ingresos e na UCI continúa entrando
xente, a practica totalidade persoas
sen vacinar de diferentes rangos de
idade.
Polo momento esta sexta vaga
tamén trouxo dous novos falecementos, dúas persoas de idade
avanzada con outras enfermidades.
Espérase controlar esta situación co
avance da vacinación.

dificulte un posible proceso de venda. “É fundamental para continuar
coas conversas que se poida adquirir
unha factoría que estea funcionando, unha unidade produtiva, e non
un activo inmobiliario”, explicou
Lorenzana. A titular de Emprego e
Igualdade lamentou que a empresa
se negara “en rotundo” a ampliar o
prazo para levar a cabo os despedimentos e amosou a súa “preocupación” por que se poida frustrar unha
posible venda “pola pouca marxe
temporal que hai ata o próximo 31
de decembro”.
A conselleira sinalou que a empresa
si aceptou a petición da Xunta de
reunirse cos tres posibles investidores identificados polo Goberno
galego, xa que, segundo engadiu,
precisan de máis datos. Lorenzana
informou tamén, tras a xuntanza,
de que a xestora nomeada pola empresa para buscar compradores ten
identificados a outros catro posibles
investidores, mentres que o Estado,

pola súa banda, polo momento, non
atopou ningún, aínda que especificou que está a buscar empresas a
nivel internacional.
ALCOA. A situación na central do
aluminio cervense saiu da situación
de stand by na que se atopaba cando presentou ao comité de empresa
unha nova proposta que foi rexeitada polos traballadores porque non
contempla a situación das auxiliares.
A propoposta da multinacional consistía en parar dous anos a produción
de aluminio e reanudar a mesma no
2024 sen despedimentos ata entón
e con permisos retribuídos. “Solicitamos un plan de viabilidade a 15 ou
20 anos con todas as garantías e para
toda a Mariña, por iso necesitamos
que se mollen as Administracións”,
engadiu Zan.
Tamén comunicou que seguirán coa
folga xeral polo menos ata que se celebre unha reunión cos representantes da Xunta e Goberno central
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Veciños únense na plataforma
Eólicos na Mariña, así non
Máis de 50 persoas chegadas de distintos puntos da Mariña reuníronse
na Casa da Cultura de Foz para constituír a plataforma Eólicos na Mariña
así non, coa que preteden unir forzas
e desenvolver accións para frear a
expansión de megaparques eólicos
que se están a promover por toda a
Mariña, tamén por Meira e Pol e que
se integran na mesma plataforma.
As áreas de traballo serán a informativa, a legal, as movilizacións e a
coordinación có resto de plataformas e asociacións sobre todo de Galicia e Asturias.
Consideran que a actual xestión dos
megaparques, propostos cada vez
máis perto das vivendas e dos lugares de traballo, e levados adiante
totalmente a espaldas das persoas

Realizan melloras na
vella N-642 ao paso
por Barreiros e Foz
A subdelegada do Goberno, Isabel
Rodríguez, informou dos traballos
que está a executar o Ministerio de
Transportes, Mobilidade e Axenda
Urbana para a mellora da rodadura
da N-642 antiga nos concellos de Barreiros e Foz, no lugar da Espiñeira.
Isabel Rodríguez sinalou que as
obras, que comezaron o martes,
contan con un investimento de
48.324 euros. O obxectivo de esta
actuación é a reparación do firme,
que se atopaba en mal estado. Os
traballos consisten no aglomerado e
posterior pintura da vía e está previsto que rematen nesta semana.
A subdelegada explicou que con esta
actuación o Ministerio atende unha
demanda veciñal que lle trasladaron
os responsables municipais.

Antonio Veiga foi escollido
para liderar o BNG da comarca

O novo consello comarcal do BNG

e colectividades afectadas, vulnera
os dereitos das mesmas, “devalúa
a nosa calidade de vida, deteriora
o valor ambiental e económico dos
espazos nos que se asentan e de
todo o seu entorno, e teñen un coste
ambiental altísimo. Pola contra, os

seus beneficios para o territorio e as
comunidades asentadas nel, son nulos”, din dende a plataforma.
As persoas que esteñan interesadas
en poñerse en contacto coa plataforma poden facelo no correo eolicosnamariha.asinon@gmail.com.

Burela e Trabada seguen
detectando presenza da
couza da pataca
A Comisión de seguimento da couza guatemalteca da pataca analizou os datos acadados das trampas
en campo e en explotacións que
mostran un avance significativo na
contención desta praga de corentena, un paso previo a unha posible erradicación.
Así, tras os últimos datos de capturas, quedan totalmente libres desta praga os concellos de Cabanas,
A Capela, Fene, Ferrol, Neda, Ortigueira, As Pontes de García Rodríguez, As Somozas, Cee e Fisterra.
Na provincia de Lugo, saen da zona

demarcada os concellos de Abadín,
Muras, Ourol, A Pastoriza, A Pontenova e Riotorto.
Na provincia, a zona tampón supón
os concellos de Alfoz, Barreiros,
Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo,
Ribadeo, O Valadouro, O Vicedo,
Viveiro e Xove; ademais das parroquias Balboa, Fórnea, Ría de Abres,
Sante, Vidal, Villaformán e Villapena, en Trabada.
Considerase como zona infestada a
totalidade da superficie do concello de Burela e a parroquia de Trabada, no concello homónimo.

Dentro do proceso da XVII Asemblea Nacional, o BNG vén de
conformar a nova dirección na
Mariña. A asemblea comarcal escolleu aos militantes que formarán
parte da executiva e do consello
comarcal. O cargo de responsable
comarcal recae en Antonio Veiga
Outeiro, sendo Pilar Vázquez Sánchez, de Xove, a vice-responsable,
seguidos de Mario Pillado Mon,
Miriam Bermúdez García, Daniel
Castro García, Mónica Freire Ran-

caño, Xorxe Caldeiro Díaz, Montserrat Porteiro Sánchez e Ana Ermida Igrexas. O consello comarcal
complétase con representantes de
todas as localidades. A proposta
de nova dirección formulada polo
consello comarcal saínte foi aprobada por unanimidade pola asemblea comarcal.
A representación nacional estará
composta por Ana Ermida Igrexas,
Daniel Castro García, Antonio Veiga Outeiro e Pilar Vázquez Sánchez.

Chega o XI Festival audiovisual
Imaxiña aos colexios da Mariña
Os colexios da Mariña poden participar un ano máis no Festival audiovisual Imaxiña 2021. Este festival
cumpre a súa undécima edición
sendo fiel a un concurso que busca
aflorar as inquedanzas culturais dos
estidantes e diferentes colectivos da
Mariña lucense.
O prazo de presentación das pezas
remata o 30 de decembro e en xaneiro será a entrega de premio e a
inauguración da exposición. E haberá un premio que constará dun vale
por valor de material fotográfico ou

de video de 150 euros.
Poderán participar todas aquelas
persoas que estean cursando estudos de formación nos institutos
Monte Castelo e Perdouro de Burela,
Dionisio Gamallo de Ribadeo, Marques de Sargadelos de San Cibrao,
Vilar Ponte e María Sarmiento de
Viveiro, Illa de Sarón de Xove, AlfozO Valadouro e Foz. Os traballos deben mandarse ao correo electrónico
contacto@imdecum.com e o peso
máximo será 5 mb nunha resolución
mínima de 200ppi.
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A Audiencia reabre o caso
das gravacións da Maruxaina
A Audiencia Provincial de Lugo ordena que se reabra a investigación
sobre as gravacións de mulleres
mexando durante a celebración
da festa da Maruxaina celebrada
en 2019 en San Cibrao, as cales
foron incorporadas a páxinas web
de contido erótico. Os maxistrados
conclúen nun auto que se viu comprometida “a intimidade dun grupo
de mulleres”, polo que decreta que
se investigue “sobre quen e como
realizou as gravacións”.
A Sala revoga, polo tanto, a decisión
de arquivar o caso adoptada polo
maxistrado do Xulgado de Instrución número 1 de Viveiro.
O alto tribunal provincial entende
que se deben practicar dilixencias,
como mínimo as solicitadas polo

ELISARDO BARCALA

Fiscal e dúas das denunciantes,
“para determinar o lugar concreto
e a forma na que foron colocados
os elementos de gravación”, os cales, en principio, considera que foron situados en lugares “insidiosos”
para evitar ser descubertos. Ademais, indica que se debe establecer
“se o lugar era un lugar apartado ou
reservado”, á vez que destaca que,
“en aparencia, e a falta de maiores
concrecións”, está “apartado da
vista de persoas alleas”. Os xuíces
aseguran que, en principio, “quen
actuou colocando os elementos de
gravación era coñecedor de que se
trataba dun lugar reservado e que
xa viña sendo utilizado en anos anteriores para poder mexar as mulleres sen estar á vista de terceiros”.

A Mancomunidade consolida
diferentes propostas de turismo
A Mancomunidade de Municipios
da Mariña Lucense asinou un convenio de colaboración coa Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo polo que
destina 56.000 euros ás iniciativas
turísticas proxectadas na comarca
ao longo deste ano.
O financiamento está destinado a
consolidar as propostas de Turismo
slow, A Mariña en Ruta e as Rutas
de artesanía así como as audioguías
ficcionadas, iniciativas que se puideron retomar nos últimos meses logo
da parálise provocada pola situación
sanitaria.
Tamén se asumen custos de promoción e comunicación, ou o mantemento e mellora das redes sociais e a
web do xeodestino, entre outros as-

pectos. A Xunta achega máis do 80%
do orzamento e a Mancomunidade
inviste 11.200 euros ata completar
os 67.200 de investimento previsto.
Este acordo dá continuidade aos
convenios que o Goberno galego
subscribe con regularidade cos xestores dos diferentes xeodestinos
constituídos en Galicia “para configurar unha oferta diversa, diferenciada e desestacionalizada que explore o particular potencial de cada
territorio. Neste sentido, lembrou
que os xeodestinos teñen un especial protagonismo nas accións de
promoción turística da Xunta.
Ademais, o delegado territorial de
Lugo incidiu na aposta da Xunta pola
sustentabilidade turística cofinanciando proxectos como o Plan de

Sustentabilidade Turística Mariña
Lucense, aprobado polo Ministerio
de Turismo este ano xunto co de
Ourense Termal. O Goberno galego
inxecta 2,3 millóns nestas dúas iniciativas, no caso da Mariña lucense
de 1,3 millóns de euros.
Así, sinalou a importancia deste plan
para poñer en valor o potencial turístico da Mariña lucense, en especial
os recursos das áreas rurais, apostando pola súa transformación cun modelo máis competitivo, innovador e
participativo. O obxectivo é reforzar
a confianza do viaxeiro e fomentar a
comarca como destino seguro tras o
impacto da crise do coronavirus para
atraer aos visitantes a unha zona que
conta con todos os atractivos para a
recuperación do sector.

As oito parroquias de Barreiros
xa teñen fibra óptica con Adamo
Foz, Lourenzá e agora Barreiros comparten un trazo en canto a desenvolvemento de infraestruturas: todas as
súas parroquias teñen xa fibra óptica
instalada por Adamo. En concreto, as
9 parroquias de Foz, as 4 de Lourenzá e as 8 de Barreiros contan coa conexión a Internet máis rápida dispoñible no mercado (1.000 Mbps), que
fornece o operador.
Así que San Cosme de Barreiros, San
Miguel de Reinante, San Pedro de
Benquerencia, Santiago de Reinante,
Celeiro de Mariñaos, San Xusto de
Cabarcos, San Xulian de Cabarcos e
Vilamartín Pequeno atópanse xa conectadas á rede de Adamo.
NADAL. Adamo segue a ofrecer no-

Un operario de Adamo

vos descontos e nesta ocasión ofrece a posibilidade de escoller a modalidade que mellor se adapte a cada
perfil: o cliente pode elixir entre 136
euros de desconto ou levar gratis un

Oppo A15 ao contratar paquetes de
fibra+móbil ou fibra+fixo+móbil con
25 GB ou superior. No caso dos packs
de 10 GB, o cliente poderá gozar da
rebaixa económica.
Se se opta pola primeira vía, o desconto aplicarase a cambio dun pack
con 25 GB ou superior. Mentres que
se o cliente prefire a segunda, leva
un smartphone valorado en 139 euros sen desembolso algún ao darse
de alta nesas mesmas modalidades.
Esta campaña do Nadal está vixente desde o pasado 1 de decembro
e permanecerá activa, ao dispor de
calquera interesado, en todas as canles de distribución do operador (tendas físicas, telesales, web e D2D) ata
o 9 de xaneiro.
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O Concello está a actualizar
o rueiro municipal
Estase a traballar na actualización do
rueiro municipal, “un traballo moi
necesario”, segundo o rexedor focego Fran Cajoto. O alcalde explica as
accións que se están levando a cabo
aínda que é consciente das incomodidades que pode causar a veciñas
e veciños: “actualmente no rueiro
municipal hai numeración repetida
e incongruencias en moitos puntos.
Hai problemas co servizo de Correos
e moitos máis coas empresas de
paquetería e transporte, que cada
vez teñen unha maior demanda.
Na actualidade o Concello só dispón
duns planos en papel, desfasados e
que contan con moitos erros. Estase
a traballar para facer unha numeración cabal, cos menores cambios
posibles, prevendo próximas construcións”.

O alcalde coa técnico da empresa redactora do novo rueiro

O rexedor municipal anuncia que
“no proceso vaise a contar coa participación de veciñas e veciños, para
revisar posibles erros ou omisións e
tamén para a elección de nomes de
distintas rúas que actualmente non o
teñen. Imos facer reunións informa-

Adxudicada a mellora do
aglomerado na zona rural
O alcalde anunciou a adxudicación
á empresa Carferlo SLU da mellora
do firme e limpeza de cunetas de
distintos viais na zona rural por un
importe de 84.458 euros.
O contrato licitouse en 93.740
euros e a baixa de adxudicación
reverterá na mellora doutros viais
no rural que se encontran en mal
estado.
Fran Cajoto engade que “o financiamento das obras corre a cargo

do Plan Único 2021 da Deputación
dentro do programa Conecta Rural. Estanse asfaltando camiños de
acceso a vivendas que aínda están
en terra, como o barrio de Brea,
en Nois, ou distintas actuacións
que estamos executando nestes
momentos en Cangas, Nois e Vilaronte. Está pendente mellorar
ou incluso posibilitar cobertura de
telefonía móbil en distintas zonas,
pero vamos avanzando”.

tivas nas parroquias, deixando copias de planos e dando información
para os trámites necesarios unha vez
o rueiro estea rematado. Sabemos
das incomodidades de cambiar un
número, pero tamén que son moito
maiores os beneficios”.

Licitadas as obras para
a nova EDAR de Foz
O rexedor focego manifestou que
a aprobación por parte do Consello da Xunta da licitación da nova
estación depuradora de augas residuais (EDAR) é unha boa nova,
pero lembra que aínda non está
redactado o proxecto construtivo
e que o Concello está co proceso
para a expropiación dos terreos
para esa obra.
Fran Cajoto engadiu que “chega
un pouco tarde porque a EDAR
tiña que estar rematada no 2020,
conforme ao convenio orixinal. Todos os trámites demoráronse en
exceso e, segundo a última addenda asinada, iriámonos ao ano
2025 para a finalización das obras
e a posta en funcionamento”.
O alcalde explicou tamén que o
Concello de Foz “está facendo os

deberes, estamos agora mesmo
co proceso de expropiación dos terreos, este ano no orzamento municipal consignamos os fondos necesarios e estamos levando a cabo
todos os trámites oportunos, unha
vez aprobado o anteproxecto por
parte de Augas de Galicia. Agardamos as seguintes fases: despois
desta de aprobación aínda queda
a licitación do proxecto máis obra,
a redacción do proxecto construtivo e iniciar eses traballos que
no ano 2025 darían lugar á nova
EDAR de Foz, para a depuración
dunha ría que está moi castigada.
Ese é o noso obxectivo: que unha
paraxe natural tan importante
como a Ría de Foz, zona LIC e ZEPA
de protección de aves, a coidemos
e respectemos”.

Abre o prazo para solicitar as
axudas ao transporte escolar
O Concello de Foz anuncia a apertura
do prazo de presentación das solicitudes para as axudas ao transporte
escolar do curso 2020-2021.
O alcalde, Fran Cajoto, explica que
“terán dereito a unha axuda de
200 euros para compensar o gastos
realizados en transporte aqueles
estudantes empadroados en Foz
menores de 30 anos e cunha renda
per cápita familiar igual ou inferior
ao 150% do IPREM, ata esgotar os

10.000 euros orzamentados polo
Concello. “Os estudantes deberán
aportar unha acreditación que certifique que se presentaran como
mínimo ao 50% das materias matriculadas. Esta é unha pequena achega do Concello de Foz para aquelas
familias con menos recursos que fan
un gran esforzo para que os seus fillos podan estudar. Non se reduce a
estudos universitarios senón que tamén poderán obter a axuda todos os

que cursaran un bacharelato ou ciclo
formativo que non estea dentro da
oferta do IES de Foz, incluso tamén
alumnos de conservatorios de música”.
O prazo de presentación de solicitudes, de 20 días hábiles, e deu comezo o venres día 3 de decembro, e
para calquera dúbida os interesados
poderán consultar co administrativo
da Escola Municipal de Música en
horario de 9 a 13 horas.
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O Concello presentou
alegacións ao Parque
Eólico Fonte Barreiros
O Concello presentou alegacións
ao Estudo de Impacto Ambiental e
á solicitude de Autorización Administrativa Previa do Parque Eólico
Fonte Barreiros, de 96 MW, e da súa
infraestrutura de evacuación.
O rexedor municipal di que “aínda que neste caso -a diferenza do
proxecto denominado Borrasca- non
se proxectan aeroxeneradores en
Foz, o parque Fonte Barreiros si ten
un impacto claro coa liña de alta tensión proxectada. Volve producirse
o mesmo erro doutros proxectos,
de duplicar liñas de tensión con trazados paralelos cando a normativa
esixe que se aproveiten os trazados
das actuais adaptando as infraestruturas, para evitar un maior impacto.
Ademais no barrio do Carme, en San
Martiño, a liña pasa en aéreo sobre
solo clasificado como núcleo rural e
edificable, non respectando a normativa. Hai que aterse tamén ás disposicións do PXOM, é o legal e o que
procede”.
Nas alegacións tamén se encontraron outras faltas, como obviar o anteproxecto ou o proxecto de trazado
da autovía da Mariña A-74. “É un
documento incompleto que non respecta as características do entorno”,
remata o alcalde de Foz.
BORRASCA. Pola súa banda, o BNG
vén de rexeitar unha solicitude de
instalación dun novo parque eólico
con macroaeroxeradores. O pasado
mes de setembro de 2021 o BNG de
Foz despois dunha campaña informativa, presentou alegacións contra
un novo parque eólico, o Borrasca.
“A falta de ordenación, desordenada
e por veces agresiva, fai que o tsunami eólico ao que someten a comarca, poña en serio perigo os valores
naturais e os dereitos da poboación
dos territorios sobre a que se pretenden asentar os parques”, din.

“Hai que promover a nosa
cultura xa que é o que nos
une como galegos”
Pilar Arias é a presidenta e profesora de baile
da Agrupación Folclórica O Feitizo de Foz
Canto tempo leva no cargo?
Eu son presidenta dende fai un ano
e fun vicepresidenta durante 7 anos.
Cantos membros ten O Feitizo?
Pois agora mesmo temos arredor
dos 50, pero é que son tempos difíciles por mor da pandemia. Nos anos
anteriores sempre tivemos arredor
dos 100 socios.
Canto tempo leva funcionando?
O Feitizo creouse no ano 1973 como
unha asociación chamada Amigos
das Artes, no que se impartíanse clases de pintura. No ano 1983 con 20
anos e recién chegada de Lugo, donde bailaba en Cantigas e Frores, en
Arume, e Meigas e Trasgos de Sarria
comecei a miña andaina na Agrupación Folclórica O Feitizo.
Que tipo de actividades realizan?
Impartimos clases de baile galego,
gaita, percusión e pandeireta, así
como baile moderno para adultos
e pequenos. Os mestres son Javier
Bossa, como profesor de gaita, e eu
de baile tradicional e moderno.
Como ve o baile tradicional?
Agora exisiten un montón de actividades as que asistir e o baile
galego comeza a ser a última opción, por iso para este vindeiro ano
estamos pensando en facer algún
espectáculo, do que non podo falar
moito aínda, para promover a nosa
cultura, cousa que vexo importante que todos coñezamos, xa que é
o que nos une como galegos, a cultura. No Feitizo procuramos rein-

ventarnos constantemente.
Cambiou o traballo nestes últimos
tempos por mor da pandemia?
Por mor da pandemia sufrimos as
baixas dun montón de xente así
como ao estar sen traballar e coa
incertidume do que facer. Tamén fixemos uns papeis para facerse socio
colaborador e así axudar á asociación, tendo dereito de chamarnos
para actuacións de maneira totalmente gratuíta.
Facen ou contades con algunha actividade máis?
Pola miña parte persoal, estiven e
estou a facer unha colección de bonecas de porcelana vestidas de galegas e feitas a man por min e que
visten réplicas dos traxes dos nosos
bailaríns.
Contades con local de ensaio?
Durante a pandemia os locais do
Concello estaban pechados de modo
que decidín alquilar un local para poder impartir as clases, e durante o
verán seguimos dando na rúa baile
moderno. Xa despois dende o Concello cedéronnos provisinalmente
algún pavillon pero non é apto pois o
son e a acústica son terribles.
Participaron en festivais?
Actuamos por diversos puntos de
Galicia ao longo do ano así como
noutros lugares de España e Portugal. Xa fai anos actuamos no XVI Festival de Folclore de Siero María Campos e todos os anos repetimos nos
Domingos Folclóricos de Portomarín

Imaxes dos grupos do colectivo O Feitizo

dende 1984, así como con outras
agrupacións da comarca participamos na rodaxe da peza audiovisual
de Boyanka Kostova, Muinheira do
Interior, gravada no porto de Morás.
Que proxectos ten de cara ao futuro?
Nós estamos sempre facendo
proxectos pero temos que contar
coa xente, e e parece que estanse
animando a volver as actividades e
a vida social.
Como é a relación coa administra-

ción?
Non é precisamente o ano que máis
axudas recibimos supoñemos que
por mor da pandemia e que houbo
que repartir entre todos os afectados.
Como deben poñerse en contacto?
Se alguén esta interesado en contratarnos para unha exposición, actuación ou simplemente para pedir
información, que non dúbide en
contatar con nós mediante as redes
sociais ou no noso local ubicado no
antigo bar O London.
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Iniciada unha escavación no
Castro das Engrobias de Foz
Comezouse unha intervención arqueolóxica de limpeza e sondaxe no
Castro das Engrobias, tamén coñecido como Castro de Lelle e ubicado
no Concello de Foz. Os traballos servirán para conservar e manter este
ben e facilitar a súa visita e divulgación ao gran público.
As sondaxes van permitir que se poida caracterizar cultural e temporalmente así como para facer unha revisión puntual do entorno inmediato
do castro e comprobar así a posible
existencia de minería antiga neste
punto. As actuacións, para as que se
prevén uns tres meses, inclúen unha
prospección arqueolóxica tamén da
área comprendida entre os núcleos
de Ferreira Vella e O Vao, para determinar a posible existencia destes
restos de minería antiga.
Realizarase o levantamento topográfico, fotografía aérea e ortofotografía xeoreferenciada. Promoverase,
ademais, a súa divulgación ao gran
público. Por iso, elaborarase un car-

Comezou a programación de
teatro das festas de Nadal

Barco Joaquincito coa decoración de Nadal deste ano

Imaxe do Castro das Engrobias ou Castro de Lelle

tel informativo do castro de características similares aos xa colocados
para sinalizar outros bens arqueolóxicos neste concello.
O soporte, contido e localización do
mesmo valorarase en coordinación
co Concello de Foz e cos técnicos
do Servizo de Arqueoloxía. Tamén
se deseñará un percorrido para a
visita do xacemento e levaranse a
cabo visitas guiadas ao xacemento
arqueolóxico, unha vez rematada a

actuación, para dar a coñecer á comunidade local e a todo aquel que
se queira achegar a actuación realizada e os valores propios do sitio.
Tamén se levará a cabo un protocolo
de limpeza e mantemento periódico
do xacemento arqueolóxico, que deberá establecer e definir con detalle
as áreas de limpeza, as características dos traballos e os medios técnicos axeitados segundo as zonas, e as
vías de saca dos restos de biomasa.

O Concello comezou estes días coa
súa programación de teatro durante as festas de Nadal para todas a
veciñanza. Así, continuará o sábado
18 de decembro coa obra de teatro
Pinconús unha comedia musical diferente para toda a familia.
A seguinte representación teatral
será o domingo 26 a cargo de Teatro O Cubo, a obra en cuestión é
Ningures, na que Rita e Denis coñécense nas portas de Ningures, unha
realidade para a que levan esperando moito tempo.
O xoves 30 na Sala Bahía ás 18.00
horas será a quenda de EME2 e a
súa obra Semente, O home que

plantaba árbores. Unha historia
inesquecible sobre o poder que o
ser humano ten de influenciar o
mundo ao seu redor que narra a
vida dun home e o seu esforzo solitario, constante e paciente, para
facer do lugar onde vive un lugar
especial.
Tamén está listo o alumeado polas
rúas que este ano conta con adornos como a gran bola de Conde
de Fontao, o barco Joaquincito, a
iluminación en Paco Maañón ou as
lámpadas do barco da Casa do Mar
ou do Cenima. E ampliáronse os
adornos na avenida de Asturias ata
chegar a Vilaxoane.

Comezaron as obras do edificio
da asociación Virxe do Carme
As obras de construción dunha nova
edificación no peirao de Foz, anexa á
Aula de Seguridade Vial deron comezo. “Este novo espazo servirá para
que a Asociación de Discapacitados
Virxe do Carme teña as mellores instalacións para a gran labor que está a
facer”, explica o alcalde, Fran Cajoto.
A concelleira de Asuntos Sociais, Ana
Rojo, destaca a satisfacción das familias que atende a asociación: “aos
talleres habituais poderán engadir o
cultivo dun horto con diversas plan-

tas e hortalizas nas zonas verdes
deste espazo, unha maneira máis de
afondar na integración que promove
a súa mestra Carolina. E todo isto
fronte á nosa ría”.
O rexedor municipal explica que
“os traballos avanzan a bo ritmo. O
próximo luns remataranse as cimentacións do edificio, anexo á Aula de
Seguridade Vial. Estas obras son un
compromiso adquirido e cumprido
coa Asociación de Discapacitados
Virxe do Carme e con todas as xu-

biladas e xubilados de Foz. Contaremos de novo co bar dos xubilados
e as persoas con discapacidade intelectual do noso concello terán un
sitio axeitado e ben acondicionado
no que facer os seus talleres e sentirse parte do noso pobo. Estamos
desexando ver as obras terminadas”.
A construción da edificación anexa á
Aula de Seguridade Vial está financiada con fondos propios do Concello de Foz e foi adxudicada por un
importe de 58.834,39 euros.

RAMÓN EIRAS. Despois de 40 anos dedicados ao ensino Ramón Eiras
Fernández pecha a súa andaina como docente no colexio Martínez Otero de
Foz. Toda unha vida envorcada no ensino e na formación de nenos e nenas
e rapaces e rapazas.
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Ampliada a intervención arqueolóxica
realizada na Cova de San Xoán Vello
Comezaron os labores de ampliación da intervención arqueolóxica na
Cova de San Xoán Vello, que se está
levando a cabo co obxecto de identificar cronoculturalmente os restos
alí conservados e analizar o seu estado. Entre estes labores inclúese a
ampliación da sondaxe 1 en un metro cara ao norte e levantamento
da tumba in situ, recollida de ósos
e estudo antropolóxico, xunto coa
redacción e tramitación de informememoria requiridos pola Dirección
Xeral do Patrimonio Cultural, así
como a recollida de mostras de mineroloxía e o levantamento topográfico dos restos.
Este proxecto está promovido polo
Concello de Viveiro e Síncrisis, grupo investigación da Universidade de
Santiago de Compostela centrado na
xeración de coñecemento histórico,
histórico-artístico ou filolóxico e á
implementación de ideas, técnicas
ou modelos de investigación sobre o
patrimonio histórico e cultural.
“É a nosa responsabilidade como go-

O lugar está incluído no Inventario de xacementos arqueolóxicos de Galicia

berno local impulsar todas aquelas
accións que contribúan ao enriquecemento do noso patrimonio e que
nos permitan descubrir máis sobre a
nosa historia”, subliña María Loureiro, alcaldesa de Viveiro.
O lugar da intervención está incluído no Inventario de xacementos
arqueolóxicos de Galicia coa denominación Cova de San Xoán Vello /
A Poceira, con clave de identificación
GA27066032, dende xuño de 2017.
O xacemento da Cova de San Xoán

Vello ábrese nun cantil sobre a ría de
Viveiro no lugar da Poceira, parroquia de San Xoán da Cova, de difícil
acceso.
Sábese que neste lugar atopábase
ata mediados do século XVIII [ata
1738 segundo Donapetry (1953)]
a igrexa parroquial de San Xoán da
Cova, momento no que se trasladou a igrexa á súa actual localización
dados os problemas de acceso e de
ruína, conservándose na cova o topónimo de San Xoán Vello.

A compostaxe chega a catro
centros educativos e 725 personas
A alcaldesa de Viveiro, María
Loureiro, presentou na Casa do
Concello os resultados da campaña de compostaxe que comezou
en decembro do ano 2020. Este
proxecto esta enmarcado en #ViveiroSustentable, que é a imaxe do
Concello de Viveiro para accións de
concienciación sobre medio ambiente e cambio climático.

A primeira campaña de Viveiro
sustentable é o programa de compostaxe no que participaron 264
familias e catro centros educativos.
Establecendo unha escala de 1 a
5, as persoas participantes valoraron moi positivamente todo o programa (4,36), ademais de que as
Mestras Composteiras valoraron
correctamente a labor de compos-

taxe levada a cabo polas familias
(3,56).
A repercusión social dos 269 composteiros instalados chega a 725
persoas nas familias e estimase
que o alumnado entre os 4 centros suma 1000 persoas. Polo que
a acción ten un impacto directo en
aproximadamente 2000 veciños e
veciñas.

O Concello destina 1’77
millóns de euros ao SAF
O Concello de Viveiro sumouse á conmemoración do Día do
Coidador. Esta data busca reivindicar o traballo das persoas que
se dedican ao coidado doutras
persoas, por razóns de idade,
enfermidade ou en situacións
de dependencia.
“Os concellos somos unha rede
de apoio esencial para os coidadores/as así como para quen precisa coidados. Por iso, debemos
continuar enfoncado os nosos
recursos na axuda social, máis se
cabe nesta etapa tras a pandemia, que agravou a situación de
moitas familias”, subliña María
Loureiro, alcaldesa de Viveiro.
Neste sentido, o Concello de
Viveiro destina este ano 1’88
millóns de euros dos seus orza-

mentos a Servizos Sociais. Dentro desta partida, 1’77 millóns
de euros destínanse ao Servizo
de Atención no Fogar (SAF), incluíndo tanto o servizo de libre
concorrencia como o de dependencia.
Alén do Servizo de Axuda no Fogar, o Concello de Viveiro, a través do departamento de Servizos
Sociais, ten postos en marcha diferentes programas de atención
ás persoas maiores. Entre eles,
destaca o programa de Xantar na
Casa, que facilita unha alimentación saudable e equilibrada a
aquelas colectivos de persoas
maiores e persoas en situación
de dependencia, mellorando a
súa calidade de vida e a autonomía dos seus usuarios/as.

O xurado declara deserto o III
Premio Vilar Ponte de novela
O xurado do III Premio Vilar Ponte
de novela acordou declarar deserta a presente edición. O Premio
Vilar Ponte de Novela nace coa
vontade de render homenaxe aos
escritores Antón e Ramón Vilar
Ponte, ademais de apoiar e difundir a literatura en lingua galega.
Os membros do xurado da terceira
edición foron son Carlos Nuevo Cal
(Cronista oficial de Viveiro, profesor e historiador), Antía Yañez Rodríguez (Escritora), Lorena Mera
Ramil (Técnica de Xuventude) e,
actuando como secretaria, con
voz e sen voto, Rosario San Isidro

Franco.
Os membros do xurado acordaron
como criterios de valoración para a
selección da obra gañadora e da finalista a calidade literaria, a calidade lingüística, a puntuación, a boa
narrativa, a temática, a xeneralidade do público ao que vai dirixida, a
actualidade e frescura na obra e a
cohesión nas partes da obra.
En base a estes criterios, o xurado
acordou que “malia ter algunhas
das obras presentadas un xérmolo
temático bastante orixinal e actual, a súa execución final non acada a calidade necesaria”.
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O BNG esixe solución
para a fochanca da
Praza de Lugo
O BNG viveirense esixe solucionar
a gran fochanca da Praza de Lugo e
pon novamente en dúbida o mantemento das estradas
Así, solicitan o mantemendo das estradas municipais, “unha vez máis
e dunha vez por todas, de maneira
regular e planificada”.
“Son necesarias actuacións programadas cun calendario de obras de
mantemento, conservación e mellora da rede viaria municipal, unha
planificación estruturada que non
se está a dar en Viveiro. Esta falta
de ordenación de traballos e de
previsión dos recursos, trae como
resultado o lamentábel e perigoso
estado da rede viaria municipal na
totalidade das parroquias”, afirma
Míriam Bermúdez.
A concelleira lamenta verse na obriga de denunciar “a falta de planificación no mantemento de estradas”.

Obradoiros de Nadal para os
nenos e Viveiro ante o berce

O Concello organiza
clases de ximnasia
de mantemento para
maiores de 65

O Concello preparou a súa programación de obradoiros de Nadal dirixidos aos nenos entre 5 e 12 anos.
En total, o Concello de Viveiro propón para estas festas un total de 8
obradoiros, nos que se mesturan o
lecer e a cultura. Estas actividades
comezarán o próximo 27 de decembro e estenderanse ata o día 5 de
xaneiro.
Entre as propostas de actividades,
inclúense xogos e visita ao belén,
así como obradoiros de teatro,
panxoliñas, Santos Inocentes ou
mesmo cociña. O fin de ano infantil,
a ginkana e unha actividade de experimentos divertidos completan a
programación deste Nadal.
O Concello busca con este programa facilitar á rapazada unha oferta
de lecer durante ás vacacións, á vez
que contribúen á conciliación fami-

O Concello de Viveiro organizando
unha actividade gratuíta de ximnasia
de mantemento, dirixida a homes e
mulleres a partir de 65 anos. Esta actividade, de dous meses de duración
nun principio, terá lugar os martes,
de 11:30 a 12:30 horas, no pavillón
municipal. As clases serán impartidas por monitores profesionais. As
persoas interesadas en participar
deben anotarse, facilitando nome e
apelidos e un número de teléfono de
contacto, chamando ao teléfono 982
550 421. Para esta actividade ofértanse un total de 20 prazas, sendo
requisito necesario para participar
estar empadroado/a no Concello de
Viveiro e cubríndose as prazas por
orde de inscrición. Está previsto que
as clases comecen o 14 de decembro, polo que a inscrición será do 1
ao 10 de decembro. Para participar
nesta actividade será necesario roupa e calzado deportivo.

Pechado o cartel do
Resurrection 2022
A organización do festival viveirense anunciou xa as datas de 2022 e
tamén o cartel completo para a súa
nova edición. Celebrarase do 29 de
xuño ao 3 de xullo.
A maioría das bandas anunciadas
para o 2021 seguen no cartel, e poderase desfrutar dunha cabeceira
incrible: Avenged Sevenfold (data
única en España e unha das poucas
actuacións en Europa o ano que
vén), KoRn (único festival en España),
Judas Priest – 50 years (celebrando
os seus 50 anos como un dos referentes do heavy metal), Deftones e
Sabaton (coa maior produción que
tiveron nunca en España), quen será
os encargados de encabezar os cin-

co días de festival, xunto con outras
como Bring Me The Horizon cunha
gran produción, Rise Against (único
festival en España), Bullet For My Valentine ou Opeth. Pecha o programa
Mastodon e as bandas The Raven
Age, Ciclonautas e Bourbon Kings.

Imaxe do tradicional Viveiro ante o berce

liar nestes días non lectivos.
Dado que o aforo nestes obradoiros
é limitado, os participantes deberán
apuntarse por WhatsApp no teléfono 654 208 333. Todos os obradoiros realizaranse entre as 10.30 e as
13.30.

VIVEIRO ANTE O BERCE. Xa se poden visitar as principais decoracións,
así como o tradicional Belén que permanecerá aberto ata o próximo 13
de xaneiro. Co obxectivo de evitar
aglomeracións, este ano os visitantes poderán acceder todo o día.

Adxudicadas as obras para
rehabilitar o paseo marítimo
Tivo lugar a mesa de contratación para a apertura de ofertas
presentadas no expediente para
a licitación das obras que solucionarán os problemas estruturais da
fachada do paseo marítimo, entre
o templete da música e o Conservatorio de Música de Viveiro.
Neste procedemento presentáronse dúas empresas, resultando proposta como adxudicataria
a empresa Sergonsa Servicios S.L.
O importe do proxecto, denominado Proyecto de Análisis de
los problemas estructurales de
la fachada marítima de Viveiro y
estudio de la solución, ascende a
115.611 euros e o seu prazo de

execución é de 4 meses.
As deficiencias estruturais existentes ao longo da fachada marítima consisten basicamente no
basculamento cara ó mar da parte alta do muro de sostemento
da fachada marítima, unido a un
asentamento do borde exterior
da lousa do paseo marítimo. Estas
deficiencias orixinaron unha serie
de irregularidades na pavimentación, que motivaron o balado da
zona co fin de impedir o acceso
aos viandantes.
Entre as actuacións previstas inclúense a consolidación do terreo,
a execución da lousa e o reforzo
da balaustrada.

BREVES
CONCERTO. A coral polifónica Alborada de Viveiro prepara un concerto para o sábado 18 de decembro na igrexa das Concepcionistas.
Este espectáculo será ás 20.30 horas e nel representará unha ampla
variedade de panxoliñas de Nadal.
TIRADA DE NADAL. O 18 de decembro disputarase en Viveiro a
Tirada de Nadal do Club de Tiro
San Roque. A proba consistirá en
tiradas de 75 platos e contará con
final olímpica con plato flash para
os 6 primeiros. Haberá agasallos
para todos os participantes e a inscrición é gratuíta. Para participar
é necesario anotarse no teléfono
616 933 646 xa que está limitado a
36 tiradores.
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“O obxectivo é desfrutar,
facendo algo que nos apaixona”
Roque Fraga, actual presidente da Banda de Música O Landro de Viveiro
Cando comezou a Banda de Música
O Landro a súa actividade?
A banda de música comezou a súa
andaina fai máis de 100 anos, coa
banda de exploradores como a primeira formación destas características en Viveiro. De maneira permanente, leva máis de medio século
funcionando.
Cantos membros ten ou con cantos
instrumentos conta?
Contamos sempre con ao redor de
50 músicos, que tocan instrumento
de vento madeira, vento metal e
percusión.
Foi a primeira en incorporar mulleres, non?
Si, pois segundo os escritos parece
ser que foi a primeira en Galicia en
incorporar mulleres na súa formación.
Cales son os valores da banda? E os
obxetivos?
Os valores deste tipo de formacións
son o compañeirismo e facer ver
que co esforzo e traballo individual
logramos ter un grupo forte no que
todo se pode conseguir. O obxectivo
primordial é desfrutar entre todos,
facendo algo que nos apaixona.
Cales son os requisitos para formar
parte dela?
Pois, sobre todo, ter gañas de tocar
en grupo. Agora, todos os rapaces
que comezan tamén teñen formación, ben do Conservatorio ou dalgunha Escola de Música da Mariña.
Quen se atopa ao fronte da banda?
O director é Carlos Timiraos e leva
desde o verán do 2015 facendo a
labor de dirección desta agrupación

e da banda xuvenil. Eu son o actual
presidente da Asociación e recén
aterrado no posto logo do pasamento do noso compañeiro Blas en
setembro.
Como viu e como ve a banda dende a súa chegada?
Pois eu entrei a formar parte dela
en setembro do ano 2000 e a miña
primeira actuación foi o Domingo
de Ramos do 2001. Nestes 21 anos
a banda pasou por moitos momentos, bos e non tan bos, tanto musicalmente coma persoalmente, pero
de todos eles aprendemos algo.
Cando comecei foi unha época de
moito traballo, con múltiples actuacións todos os anos. Logo sufriu
un momento de decaemento pero,
desde a chegada de Carlos, colleu
outra vez impulso grazas tamén ao
traballo da directiva xa que daquela propúxose voltar a incorporar ás
novas xeracións de viveireses ás filas da formación.
Fan moitos concertos ao ano?
Pois solemos ter bastante actividade durante o ano. Agora estes dous
últimos anos menos con todas as
restricións sanitarias, pero suplímolo con actuacións virtuais en Semana Santa, durante o Corpus, en
Santa Icía ou en Nadal. Para nós son
datas importantes a Semana Santa
de Viveiro, co seu concerto previo
nas xornadas do programa Adral organizado pola Xunta de Cofradía; as
festas patronais de San Roque, coa
actuación na praza Maior e o día 15
de agosto na Fontenova; o concerto
de Santa Icía e o de Nadal.
E na comarca da Mariña?
Na Mariña tamén solemos ter ac-

tuacións. Este verán fomos a San Cibrao co programa Música do Camiño da Federación de Bandas; tamén
a Cervo, e temos actuado en Ferreira, en Ribadeo, en Xove dentro do
programa Musiqueando… E tamén
por outras partes da provincia e de
Galicia e, este pasado xullo actuamos en Oviedo.
Lembran algún concerto con especial agarimo?
Todos os concertos teñen algo diferente e son especiais por algo distinto. Cada un dos membros diría un
deles, probablemente no que tocaron por primeira vez. Pero penso
que para todos un dos máis especiais sería o do Certame de Bandas
no Auditorio de Galicia en Santiago
en novembro de 2018, no cal acadamos o segundo posto da sección
terceira. Ese posto sóubonos a vitoria logo do esforzo de todo un ano
de traballo preparándoo.
Tocaron ou colaboraron con algún
músico de renome?
No ano 2019 tivemos a sorte de
poder colaborar con tres figuras
de renome dentro do panorama
da música galega, nacional e internacional. En xuño celebramos
o noso Obradoiro de banda con
David Fiuza coma director convidado. É e foi director de múltiples
agrupacións deste tipo por toda
Galicia. Aprendemos moito del xa
que recibimos moitos consellos
pola súa parte.
En agosto, no concerto da praza
Maior nas festas patronais, tivemos a sorte de contar coa directora Isabel Rubio, de Murcia, que
é unha importante figura feminina
dentro da dirección de orquestras

Diferentes imaxes da Banda, nun concerto e nas súas clases

en toda Europa, nun mundo no
que só se recoñecen figuras masculinas. Foron 4 días intensos de
traballo pero cun gran resultado.
E en novembro, no concerto de
Santa Icía, fixemos un concerto
con Abraham Cupeiro dunha obra
súa, Panxea, na que tivemos o privilexio de que nos acompañara
cos seus instrumentos ancestrais
recuperados durante as súas andainas polo mundo.
Contan con axudas para material,
instrumentos, ou o local, por par-

te das administracións?
Contamos coa axuda indispensable e constante do Concello de
Viveiro para os gastos de mantemento da actividade e ademai temos un local de ensaio no
Conservatorio de Música cedido
para a actividade. Tamén estamos inmersos no programa Musiqueando da Deputación, no cal
nos inscribimos todos os anos. Por
parte do Concello, todos os nosos
membros teñen a matrícula e as
mensualidades do Conservatorio
cubertas.
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Poñen en marcha as
hortas ecolóxicas
O Concello está a traballar na posta en marcha de hortas ecolóxicas.
Desde o equipo de goberno están
a conversar con propietarios de
fincas para asinar convenios de cesión e así desenvolver este proxecto. En breve o Concello sondeará
á poboación para coñecer cantas
persoas poden estar interesadas
en contar con estes hortos.
O rexedor lembrou que “un dos
nosos obxectivos é cumprir co
propósito e compromiso de ser un
concello polo clima e pola enerxía.
E por tanto estamos facendo todas
as actuacións pensando sempre
nese fin co obxectivo de colaborar

e participar en algo que cremos
que agora mesmo é fundamental”.
Llano explicou que “xa teño apalabrado con donos de certas fincas
para facer un convenio con eles
para ceder durante un tempo os
seus espazos para facer hortas
ecolóxicas”.
E engadiu: “en pouco tempo habilitaremos a través da páxina web
do Concello un sitio onde a xente
poida ir anotándose para saber, a
través dunha estatística, as persoas que están interesadas para
formalizar e ter o máximo de espazo para poder traballar estas hortas ecolóxicas”.

Poñen pegatinas nos contedores
para concienciar sobre a limpeza
A Concellería de Medio Ambiente
e Urbaser seguen con diferentes
actuacións enmarcadas na campaña Burela Re Bonita. Nestes
intres están a colocar pegatinas
nos contedores verdes, unha delas sobre o punto limpo e a outra
sobre a recollida dos excrementos
dos cans.
A edil de Medio Ambiente, Toñi
Eijo, sinala que “ambos temas
preocupan e polo tanto agardamos concienciar á poboación da
importancia de facer un bo uso
do punto limpo, chamando previamente antes de baixar os enseres á rúa, e no caso das feces
dos cans, estamos diante dunha
problemática recorrente no noso

A área do Monte Castelo conta
cun telescopio panorámico
A área recreativa do Monte Castelo
conta cun telescopio panorámico
que se ven de instalar e que será
un novo atractivo tanto para Burela
como para esa zona, segundo o alcalde, Alfredo Llano.
O rexedor contou que “temos un
atractivo novo na área recreativa do
Monte Castelo, onde se acaba de
instalar un telescopio panorámico de
alta calidade e que ten incorporada
unha brúxula que indica para onde
se está a mirar. Vaise colocar tamén
un panel informativo onde se pode
apreciar todo o litoral, o que tamén
será unha axuda para orientar o telescopio a aqueles sitios onde se queira dirixir”.
Para Llano “isto é un atractivo máis
para a área recreativa do Monte Castelo e para Burela. Todos somos partícipes disto e debe ser considerado

O alcalde, visitando o telescopio panorámico no Monte Castelo

como un patrimonio común e compartido de toda a xente de Burela e
dos que veñan visitarnos. Debemos
coidar que iso siga aí ben en todos
os momentos, que estea sempre
funcionando perfectamente e que
sirva para contemplar as marabillas

e a extraordinaria visión que se pode
apreciar desde o Monte Castelo.
O alcalde burelés dixo que “é un
atractivo que combina a cuestión turística coa medioambiental porque
tamén se van facer unha serie de
plantacións e melloras”.

Rematado o peche dos fondos sur e
este do campo de fútbol da Marosa

Colocación das pegatinas

concello. Esperamos que os propietarios destas mascotas vaian
concienciándose da obriga de recoller eses excrementos, polo ben
de todos”.

Rematou a segunda fase das obras
de mellora do peche perimetral do
campo de fútbol de herba artificial
da Marosa, que supuxo un investimento de máis de 35.000 euros.
Cambiou o peche dos fondos sur e
este, porque estaba moi deteriorado, procedeuse á mellora da canalización das augas pluviais e da accesibilidade aos baños e cambiáronse
os banquillos.
O edil burelés subliñou que “é
unha obra que era moi solicitada

polos usuarios do campo e necesaria basicamente por temas de
seguridade. Nunha primeira fase
xa fixéramos os lados norte e oeste,
financiado con fondos municipais,
e neste caso recibimos unha axuda
da Deputación Provincial de Lugo”.
Fernández Rey dixo que “se atopaba en mal estado e era unha reclamación que nos viñan facendo desde a Sociedade Deportiva Burela e
desde Porto de Burela, que son os
usuarios das instalacións. É unha

obra completa, que contaba cun
presuposto de 52.413,65 euros e
que finalmente foi adxudicada por
35.520,74 euros”.
O concelleiro de Deportes manifestou que “con esta actuación
completamos o peche perimetral e
a verdade é que as instalacións da
Marosa agora mesmo locen nun
estado bo, que é o que desexamos
para non ter ningún problema de
seguridade”. No mesmo sentido
pronunciouse o alcalde.
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Todo listo para gozar do Nadal
O Concello instalou unha carpa para desfrutar das actividades
Burela acolle unha ampla programación cultural para o derradeiro mes
do ano 2021. Para elo instalarán
unha carpa na praza da Mariña entre
o 22 de decembro e o 7 de xaneiro,
Contarán con actividades no interior
como contacontos, talleres, música
ou inchables, entre outras. Tamén
haberá atracións como un tirachinas,
un toro mecánico, un globo e autos
de choque, cun prezo de 2 euros.
A programación comezará o día 5 de
decembro co acendido do alumeado
de Nadal, e continuará o venres 10
ás 20.00 horas cunha actuación do
Mago Joge, un espectáculo de maxia
solidaria que terá un prezo de entrada de 3 euros.
O sábado 11 ás 20.00 horas será o
concerto de Guadi Galego, o mércores 22 os máis cativos poderán
desfrutar do seu día cunha tarde de
balde na carpa da praza.
O xoves 23 de 11.00 a 23.00 horas
haberá unha charla coloquio sobre o
deporte e a obesidade infantil, estará a cargo de Noel Pinín, Adrián Ben e
Ana Peleteiro. Tamén o 23 poderase
desfrutar da obra de teatro Historia
para unha man de Mircromina Teatro ás 18.00 horas. Terá entrada libre.

Xa o martes 28 ás 18.00 horas chegará o musical Es Navidad ao auditorio municipal, o xoves 30 de 18.30
a 20.30 horas haberá pasarrúas coa
Charanga NBA polaas rúas do Concello ata chegar a praza.
O domingo 9 de xaneiro ás 18.00 horas será a quenda do musical El rey
Leon 2: El regreso de Scar, no auditorio municipal.
Por outra banda, presentouse a
campaña Vive un conto de Nadal
con ACIA Burela, que contará con diversas actividades para todas as idades. Haberá un concurso de selfies
ata o 5 de xaneiro e para participar
nesta actividade hai que subir unha

fotografía nunha das praciñas decoradas e etiquetar a ACIA co cancelo
#praciñasnadalBurela. As praciñas
decoradas a cargo de ACIA Burela serán cinco e levarán os seguintes noves: a de Papá Noel, dos Reis Magos,
da Estrela, da Paz e a do Boneco de
Neve; en todos estes espazos haberá
actuacións musicais. Ademais, Papá
Noel e os seus elfos visitarán os establecementos e praciñas.
O 22 de decembro, haberá que estar
moi atentos ao sorteo da lotería porque cada tríptico da actividade ‘Vive
un conto de Nadal con ACIA Burela’
ten unha participación de 5 céntimos do número 84803.
Entre a clientela dos comercios locais
participantes na campaña sortearanse dúas viaxes para tres persoas a
Disneyland Paris. O primeiro sorteo
realizarase o 27 de decembro e o segundo o 5 de xaneiro.
O concurso de escaparates premiará
aos establecementos que mellor decoren os seus negocios.
Para rematar, haberá o tradicional
buzón dos desexos solidarios que
este ano, por mor das circunstancias
sanitarias, será de xeito online a través do correo electrónico de ACIA.

O Concello concede
axudas para familias
afectadas pola crise
O Concello de Burela concede
axudas para familias empadroadas no termo municipal afectadas
pola crise económica provocada
pola covid-19. A partida destinada
a este fin ascende a 26.000 euros.
Entre os requisitos para poder
solicitalas figura que os ingresos
máximos por unidade familiar non
poderán superar os límites establecidos nas bases.
Por exemplo, para unha familia
de catro membros, o límite de
ingresos anuais totais será de ata
23.725,80 euros.
As bases recollen ademais que
se solicite a axuda canto antes,
cubrindo e rexistrando o modelo de solicitude xunto coa documentación requirida, xa que se
outorgarán por orde de chegada
ata esgotar o crédito orzamentario destinado ás mesmas. O modelo pódese descargar na páxina

web do Concello, redes sociais ou
solicitalo no propio Concello. A
cantidade máxima por unidade familiar será de 1.129,80 euros. Os
conceptos subvencionables serán
facturas de luz, auga, gas, comunidade de veciños, material escolar, transporte, aluguer, hipoteca,
reparacións básicas urxentes, alimentos de primeira necesidade,
con data dende o 11 de marzo de
2020. Xunto coa solicitude deberán rexistrarse as facturas e o xustificante de pago.
As persoas interesadas poden pedir máis información sobre o procedemento no teléfono 982 82 62
66 en horario de 8:00 a 15:00.
As persoas interesadas deben
descargar o modelo de solicitude
na web ou ben recollelo no Concello, onde se lles facilita o modelo
a seguir.

O club de atletismo
recibiu unha achega

Alumnos do CEIP Vista Alegre
elaboran xoguetes con materiais
naturais en obradoiros

O Concello concedeulle unha subvención nominativa de 1.900 euros
ao club de atletismo. O convenio
entre ambas partes foi asinado polo
alcalde, Alfredo Llano, e polo presidente do Club Atletismo, Pablo Mon.
O edil de Deportes, Ramiro Fernández Rey, dixo que “deste xeito queremos apoiar, tal e como nos comprometemos no seu día, a este club de
recente creación, que tan bo traballo
está a realizar na nosa vila”.

As monitoras de Gaia do Concello de Burela, imparten estes días
obradoiros de xoguetes con materiais naturais entre o alumnado
do CEIP Vista Alegre. Con esta actividade, que se leva a cabo dende
este xoves e ata o vindeiro luns,
conmemoran o Día da Infancia.
“Nestes obradoiros realízanse xogos e xoguetes como o tres en raia
ou os iguais, utilizando pedras,
corchos, ramas, rodaxas de madeira ou cáscaras de noces, entre

RECOLLIDA SOLIDARIA. Rematou a campaña de recollida de xoguetes e roupa para enviar aos nenos de Cabo Verde, que organizaron a Fundación Expomar e a Concellería de Inmigración, Cooperación e Integración.

outros materiais”, segundo explican as monitoras de Gaia.
E engaden: “participan nenos e
nenas desde Infantil ata 6º de Primaria para que despois os teñan
na súa aula e poidan xogar con
eles, vendo como non todos os
xoguetes teñen que ser mercados,
senón que moitas veces podémolos facer nós mesmos con cousas
moi sinxelas que todos temos na
casa ou que podemos atopar con
moita facilidade”.
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A Xunta recorrerá a
decisión que fai oficial
o topónimo ría del Eo
O Grupo Popular apoiou no Parlamento galego a aprobación dunha proposición non de lei a través
da que se insta á Xunta a liderar o
proceso de recurso da decisión do
Instituto Xeográfico Nacional, defendendo o topónimo “Ría de Ribadeo” e persoándose como parte
interesada xunto ás demais administracións públicas e plataformas
cidadás.
A deputada popular Sandra Vázquez lembrou que “o topónimo que
designa a ría, que na actualidade é
fronteira administrativa entre Asturias e Galicia, foi ditaminado pola
Comisión de Toponimia da Xunta en
2006, en canto que é topónimo propio galego, como Ría de Ribadeo”.
“As rías son mar que entra terra
dentro e por iso non reciben o
nome dos ríos que achegan auga,

senón daquela vila que antes ou
mellor consolidou porto de mar”,
explicou a deputada popular. Deste
xeito, apuntou que “se as rías levasen o nome dos ríos que nelas desembocan, na ría de Ribadeo fano
catro: o Eo, o Suarón, o Monxardín
e o Grande”.
Sandra Vázquez asegurou que, tanto o PPdeG como a Xunta, “levamos
apoiando diversas iniciativas defendendo como única forma válida
“Ría de Ribadeo” para referirse a
este enclave, presentaremos o correspondente recurso ante o Instituto Xeográfico Nacional para que
considere a resolución emitida; e
seguiremos insistindo ante as instancias xudiciais correspondentes
para que prevaleza a denominación
da “Ría de Ribadeo” como única válida oficialmente.

O Concello asinou convenios
para as escolas deportivas
O Concello de Ribadeo asinou os
convenios cos clubs locais para o
desenvolvemento das escolas deportivas municipais. Preto do 50%
das nenas e dos nenos con idades
comprendidas entre os 4 e os 14
anos acoden ás devanditas escolas. Son dez as modalidades que
se imparten tras o parón ocasionado o pasado ano pola pandemia.
Hai dez clubs de todos os ámbitos,
pádel, natación, fútbol, baloncesto,

hockey, atletismo e fútbol sala, e estes clubs de diferentes especialidades, supón unha enorme diversidade e variedade de especializacións
deportivas, que queren ofrecer aos
nenos e ás nenas do Concello, entre
4 e 14 anos e durante o curso escolar darlles a posibilidade a máis de
400 rapaces da vila e das parroquias
que poden participar nalgunha destas especialidades.
O custe anual por neno de cada escola deportiva é de 60 euros.

Denuncian apagóns no alumeado
e proliferación de vertedoiros
A vicevoceira do Grupo Municipal
Popular, Elena Sierra, denuncia que
Ribadeo pasou catro días sen luz:
“estivemos a cegas en moitas das
nosas rúas que se iluminaban grazas
ás luces dos escaparates”, sinala a
popular.
Tanto veciños, coma hostaleiros e
comerciantes teñen trasladado as
súas queixas ante esta situación que
tamén condenan os populares. Sierra considera, a este respecto, que
“o goberno local parece que está
totalmente en contra do comercio
local”. Durante o Black Friday houbo
unha total falta de iluminación nas
rúas debido ao apagón da semana
pasada. Pero a esta situación hai que
sumarlle tamén a falta de programación en relación ás obras da rúa Rodríguez Murias que “están paradas y
sin acabar” de cara á ponte da Constitución. “O goberno do BNG non
prevé os puntos e datas onde a xente vén maioritariamente a comprar a
Ribadeo”, matiza.
Precisamente de cara ao Nadal, Sierra explica que haberá iluminación
navideña. “Alegrámonos moito porque será a única forma de ver algo
pola noite nas nosas rúas”, apunta.
OFICINA DE PEREGINOS. Así mesmo, informou de que “o goberno local anunciaba a posta en marcha da
Oficina de información ao peregrino,
creada grazas ao obradoiro de emprego na antiga Oficina de Turismo.
E agora, dous meses despois, está
pechada. Non durou aberta nin dous
meses e atópase convertida nun almacén”, denuncia.
Sierra explica que esta oficina “estivo aberta mentres pagou a Xunta.
Despois pechouse pola falta de tra-

Arriba, un vertedoiro incontrolado e, abaixo, a oficina de turismo pechada

ballo deste goberno ausente: non
foron capaces de tomar a decisión
de contratar persoal do obradoiro
para atender este punto de información”. A popular considera que as
actuacións realizadas polo goberno
local “simplemente reducense a un
retrato” con motivo da inauguración
deste centro de información.
“É lamentable que o noso municipio,
que é a porta de entrada do Camiño
Norte, non dispoña dunha oficina do
peregrino aberta permanente para
atender e informar a tantos peregrinos que pasan polo noso pobo”,
engade.
VERTEDOIRO. Sierra tamén denun-

cia a proliferación de vertedoiros incontrolados e asegura que “cada vez
son máis os vertedoiros incontrolados no noso concello. E o goberno
do BNG sabe deles, pero non actúa”.
Sierra explica que o Grupo Municipal Popular xa ten denunciado e
solicitado unha solución ante a acumulación de residuos de todo tipo
no lugar de Porto. A este respecto,
lamenta que cando levaron o tema
ao pleno municipal fai xa varios meses, “o goberno do BNG díxonos, con
toda a ousadía do mundo, que xa o
farían, que non nos preocupásemos,
que o farían aos poucos. E tan aos
poucos estano facendo, que ata o
momento non o fixeron”, lamenta.
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Os martes e os xoves terán
lugar as andainas Imos Andar
Os martes e os xoves a partir do 16
de novembro terán lugar polas mañás a actividade Imos Andar, que son
andainas dunha hora abertas a quen
queira camiñar, socializar e pasar un
tempo ao aire libre.
Terán lugar os martes e os xoves ás
9:45 horas e trátase dunha actividade gratuíta dirixida a mulleres e homes de calquera idade que queiran
divertirse, socializar e estar ao aire
libre.
O único que teñen que facer as persoas interesadas é presentarse nas
escaleiras da praza de abastos, ás
nove e media da mañá, os martes e
os xoves. As rutas arrincarán o 16 de
novembro. A promotora destas andainas, Teresa Díaz, explicou que “é

un paseo os martes e outro os xoves,
e facer o mesmo paseo durante toda
unha estación. Empezaríamos agora
o de inverno, que serán pola zona de
Ove, que sempre queda algo máis
protexida”.

Acisa colabora con Cáritas na
recollida solidaria de alimentos
Acisa colabora un ano máis coa agrupación de Cáritas Ribadeo nunha
recollida solidaria de alimentos para
Nadal. 30 establecementos asociados participan nesta iniciativa que
se prolongará ata o 15 de decembro.
Segundo din desde Cáritas, o que
máis se necesita son alimentos bá-

sicos non perecedoiros como pasta,
arroz, legumes, cacao, leite cun marxe longo de caducidade, potitos, galletas, cereais ou aceite”.
Iriarte manifestou que “non nos costa
nada colaborar e así axudar a moitas
persoas. Chega o Nadal e todos podemos poñer o noso grao de area”.

O Valedora do Pobo advirte
ao Concello sobre o faro
Dende o colectivo Por Nuestro Faro
informan de que a Valedora do
Pobo advirte ao Concello de Ribadeo de que non aportou a documentación solicitada para as obras
uso turístico e cafetería do faro.
“O día 2 de novembro de ano en
curso recibimos un novo informe d
a Valedora do Pobo como resposta
á nosa queixa pola falla de información sobre avaliación ambiental do
proxecto de cafetería aberta na Illa
Pancha o pasado mes de agosto”,
din dende o colectivo ribadense.
En resumo, o escrito do Defensor
comunica que remitiu a súa queixa
ao Concello de Ribadeo, mais este
non aportou a documentación solicitada senón só unha referencia
a outros documentos que non se
axustan á normativa vixente. “A
Valedora dirixiuse de novo ao Concello de Ribadeo para que aporte
os informes preceptivos, e mesmo
á Consellería de Medio Ambiente”,
engaden.
“Como se pode apreciar, o Concello
de Ribadeo segue xogando ao gato
e o rato coa Valadora, e este advírteo de que está en situación de
franca ilegalidade aínda que utiliza
unha linguaxe máis comedida”, din
dende o colectivo.

“Debemos suliñar aquí que no recurso que presentamos (e publicamos) o día 20 de xullo de 2020
contra a concesión da licencia de
obras para a cafetería aportábamos
exactamente a mesma argumentación xurídica que agora referenda
o Defensor del Pueblo, polo tanto
non hai escusa posible dado que
chove sobre mollado”, afirman.
O Concello, ao decidir “atrincheirarse no secreto, vese acurralado
polo seu propio silencio, e as razóns
ocultas que o levan a mantelo a
calquera prezo. Unha actitude que
non se pode manter. E unha institución como a Valedora do Pobo da
fe de elo”.

Asinado o convenio
para a rehabilitación
de espazos nas ARIS
de Ribadeo e Rinlo
O Concello participarou na firma
conxunta dos novos convenios para
a rehabilitación de vivendas e espazos urbanos nas áreas de rehabilitación de Ribadeo e de Rinlo para o
período 2022-2024. O investimento
total ascenderá a 900.000 euros.
Concretamente para este novo
período, 2022-2024, no casco vello
de Ribadeo o convenio contempla
a rehabilitación de 18 vivendas; e
para Rinlo contémplanse a rehabilitación de 8 vivendas. Estas axudas
aos particulares que o desexen son
sufragadas polo Estado e máis pola
Xunta. Estas axudas aos particulares
tamén van acompañadas de axudas
ao Concello para rehabilitar rúas e
espazos públicos nestes ámbitos. E
nestes casos o compromiso de axudas son aportadas entre o Ministerio e máis o Concello de Ribadeo.
En Rinlo a inversión das administracións e dos particulares ascende a
290.000 euros, dos cales o Ministerio pon o 32 por cento, o Concello
o 29% e a Xunta o 8%. E para o de
Ribadeo, a inversión conxunta das
administracións e dos particulares
ascende a 610.000 euros, dos cales
o Ministerio pon o 34%, o Concello
24% e a Xunta o 9%”.
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Xa hai gañadores dos certames
Engalanan as rúas e
espazos da vila no Nadal Manuel Leiras Pulpeiro e Díaz Jácome

Unha das prazas da vila decoradas polo Nadal

Mondoñedo engalana un ano
máis as rúas e espazos da cidade
polo Nadal. Os espazos con decoración navideña, os cales van a
ser denominados “Rincóns”, serán a praza da Catedral (Rincón
de Laponia), a praza do Concello
(Rincón do Trineo), a Alameda
(Rincón de Nadal), a Fonte Vella
(Rincón dos Reis Magos), o Barrio
dos Muíños (Rincón de Nadal no
Polo), a praza Jaime Cabot e a entrada do Auditorio.
Na praza da Catedral estará a casa
de Papá Noel e haberá un buzón
para que os nenos e nenas podan
depositar as súas cartas; na Praza
do Concello situárase o trineo de
Papá Noel; na Alameda e o Barrio
dos Muíños a decoración constará de figuras de músicos e cervos, bonecos de neve, árbores de
nadal…; e na Fonte Vella haberá
tres buzóns decorados dacordo a
cada un dos Reis Magos e tamén
se colocarán as figuras do Belén a
tamaño real.
“Esta decoración será un reclamo
máis para visitar Mondoñedo cun
casco histórico absolutamente
idóneo”, sinalan desde o goberno
localEstará en funcionamento desde o
4 de decembro ata o 9 de xaneiro
ACTIVIDADES. O Concello programa numerosas actividades entre o
2 de decembro e o 8 de xaneiro.
Haberá concursos, concertos,

cine, contacontos, eventos deportivos… para facer desfrutar destas
datas tanto aos máis pequenos
como os máis maiores da casa.
Destaca que o día 31 de decembro
haberá campanadas de fin de ano
desde a Catedral.
APALPADOR. A tradicional visita
do Apalpador será o venres 24 de
decembro ás 17.30 horas e contará con pasarrúas a cargo de Carricantos. Fará a súa saída dende a
praza do Concello e así comprobará se os máis pequenos comeron
suficientemente durante o ano e
deixaralles algún agasallo.
PAPANOELADA. O día 18 será 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 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.
REY LEÓN. O esperado musical
madrileño, é sen dúbida a referencia do momento, así aterrará na
vila mindoniense o 3 de xaneiro.
Haberá dúas funcións ás 18.00 e
ás 20.30 horas e será no auditorio
municipal Pascual Veiga de Mondoñedo.

O Concello de Mondoñedo informou da gañadora da décima edición
do certame Manuel Leiras Pulpeiro,
unha edición marcada polo gran número de obras participantes, arredor
dunhas cen.
A obra gañadora é Muiñeira da Pinguela e é propiedade da autora Lupe
Gómez Arto e levará un premio de
1.500 euros e un diploma. O segundo premio foi para O mapa do pintor
do autor Xurxo Alonso García, e será
agasallado con 600 euros, e o terceiro foi para Os amantes de Miriam
Ferradáns Ferradás.
A entrega dos premios terá lugar
o xoves 23 de decembro ás 12.30
horas coa recepción oficial no Ce-

miterio Vello e a Ofrenda Floral ante
a tumba do poeta, para despois ás
13.00 horas ser a entrega oficial dos
premios no salón de Plenos do Concello.
DÍAZ JÁCOME. Así mesmo tamén se
fallou o XXII Premio de Poesía Díaz
Jácome para novos creadores no
que Adrián Agustín Vázquez Rodríguez gañou o primeiro premio.
O traballo presentado polo gañador
ten por título Nome da ausencia, e
obterá un premio de 1.500 euros,
placa e diploma. O xurado destacou
nos seus versos a dicción equilibrada
dos mesmos, así como a capacidade
suxestiva das súas imaxes e o poder

A XXI Xornadas de Arqueoloxía
celebraranse do 17 ao 19
Volven as Xornadas Mindonienses
de Arqueoloxía na súa vixésimo
primeira edición.
As datas de celebración serán os
días 17, 18 e 19 de decembro de
2021, e con elas téntase recuperar
a normalidade das mesmas e volta
a realizar unha edición presencial.
No programa, hai unha primeira
conferencia o día 17 no Centro Comarcal, situado na rúa Julia Pardo,
sobre o traballo dos arqueólogos
profesionais hoxe en día e a importancia da súa labor para conservar
o noso patrimonio.
A segunda conferencia, que ademais será a presentación dunha
obra sobre as orixes de Mondoñedo, terá lugar o día 18 no Salón de
Plenos e, por último, retomaranse as visitas guiadas, o sábado ao
Centro de Interpretación dos Abastecementos de Auga. O domingo
está programado unha viaxe ata o
Castro de Santa Tegra en A Guarda.
Mais, con todo, dado o éxito do
pasado ano, non se perde o for-

mato dixital a través da plataforma
Zoom, na que se creará unha sala
específica para ver as intervencións e participar nos debates posteriores.
E, por outro, tamén se empregará
a infraestruturas que proporciona The Mondonedo Valley na súa
páxina de youtube na que se emitirán en directo todas as conferencias e serán de acceso libre.
Para a matrícula pode contactarse
cos teléfonos 982 52 40 03 ou 982
50 71 77, ou por mail a xornadas.
arqueo@gmail.com antes do 17.

evocativo do universo lírico convocado.
O segundo premio, dotado con 600
euros, placa e diploma, foi para a
obra Anil límite, do autor Adrián Maceda Fernández. O terceiro foi para
Blanca Trigo Cabaleiro e a súa obra
Poética dos galgos e a doenza.
A entrega do premio terá lugar o vindeiro xoves, día 30 de decembro ás
12.15 horas coa recepción oficial no
Concello e acto seguido será a entrega no Salón de Plenos do Concello.
Manteranse as normas aprobadas
polas autoridades en canto ao aforo
e medidas sanitarias en relación coa
situación actual de pandemia provocada pola covid.

Os socialistas de
Mondoñedo rexeitan
os orzamentos do PP
O Grupo Socialista de Mondoñedo
sinala que o Goberno do PP inviste
novamente mais de 78.000 euros en
propaganda e publicidade. Así o dixeron tras rexeitar na sesión plenaria
celebrada este martes día 30, o orzamento do 2022.
Os socialistas sinalan que segundo
consta nas propias contas municipais
“o 95% do gasto do Concello esta
adicado a persoal así como a gasto
corrente, e onde resulta unha pequena diferencia de 163.000 euros,
que se destinan a obras”. “Pero un
ano máis criticamos os gastos na
partida de publicidade de propaganda de 53.300 euros, á que se suma
outros 25.500 euros de gastos de
protocolo, as dúas ascenden a un
montante total de 78.800 euros. E
pola contra, para o capitulo de fomento de emprego hai tan só 46.000
euros. Polo tanto, o PP prioriza claramente a propaganda e a publicidade
do seu Goberno e non a creación de
emprego no noso Concello, como
queda constatado”.
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vegadeo
A comisión de festas
organiza unha festa de
Nadal o día 18

A comisión de festas de Vegadeo vén de comunicar que o 18
de decembro celebrarán unha
festa de Nadal baixo o lema
Christmas Party.
Este evento será no recinto feiral a partir das 23.00 horas e
contará co grupo Beatriz, que
actuará no seu espectaculas escenario.
Para asistir haberá que adquirir
a entrada ben por anticipado na
Parilla Mario ou o mesmo día no
recinto.

Un millón de euros ao proxecto
de recuperación da marisma
A Demarcación de Costas en
Asturias publicou un proxecto
para a recuperación da Marisma de Vegadeo por un valor estimado de 1.062.846,60 euros
e estará aberto en exposición
pública ata o 29 de decembro.
Neste proxecto prevese actuar
sobre a zona entre as marxes
dos ríos Suarón e Mojardín e a
estrada N-640 así como a marisma que crea a confluencia
entre ambos.
Estre as tarefas que se levarán a
cabo son as de restauración da
marisma, demolicións, itinerarios peonís e sinalizacións. Ademais medidas medioambientais como a rehabilitación dos
canais de marea na zona a creación dunha pantalla arbórea
que elimine impactos visuais
desde os itinerareos peonís e
a retirada de plantas invasoras
con especial importancia na eliminación do eucalipto.
No tocante ás demolicións,
haberá que derrubar construc-

cións, obras de fábrica, ,naves,
peches, estruturas e casetas
ubicadas na traza dos itinerareos peonís.
Dentro destos itinerareos contémplanse dous que contarán
con tramos de madeira e perfectamente delimitados. O primeiro comezará a pé dende a
ponte existente na marxe dereita do río Suarón ata chegar
ás traseiras da gasoliñeira existente. Contará cunha lonxitude

de 885 metros.
O itinerareo dous partirá a pé
da pasarela da marxen esquerda do río Mojardín discorrendo
augas abaixo ata a confluencia
co Suarón, e terá 586 metros.
Así mesmo, favorecerá unha
mellor evacuación das augas
durante as riadas e crearanse
novas zonas verdes. Dende o
Goberno local esperan que estas obras estén listas entre o
2023 e o 2024.

EN BREVE
CALENDARIOS. Despois do éxito
que os calendarios do ano pasado
tiveran entre os veciños, a comisión
de festas de Vegadeo decidiu crear
conxuntamente co fotógrafo Alberto
Fernández de la Torre os do 2022,
que xa están dispoñibles e pódense
adquirir nos comercios Foto Antonio,
Librería Casa Pérez, Librería Patefa e
Librería San Pedro.

CURSO PSICOLOXÍA. A escola municipal da saúde de Vegadeo organiza
un taller de recursos persoais ante a
crise da covid. Esta actividade está
dirixida a toda a veciñanza e será o
martes 14 e xoves 16 de decembro
ás 17.30 horas no centro social de
maiores de Vegadeo. O curso estará
impartido pola psicóloga Eva María
Rosado García e para participar é
necesario a previa inscrición no Concello ou chamando ao teléfono 697
163 640.
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Doan ao Concello dúas pezas
do ferreiro Manuel Míguez

TIKTOK POLA IGUALDADE. Entregados os premios do 1º Concurso
de Tiktok pola Igualdade e contra a Violencia de Xénero onde a mocidade é
protagonista nesta loita.

o valadouro
O Ceip Castro de Ouro estrea
un novo e divertido patio

Vista do patio do CEIP Castro de Ouro

O patio do CEIP Castro de Ouro
vén de comezar unha nova etapa
co acondicionamento do mesmo
con xogos populares e tradicionais, espazos de lecer e o rincón
da amizade
Todos estes novos espazos fo-

mentan a igualdade, o respecto e a non violencia de xénero,
que son conceptos sobre os que
aprendimos e charlamos nos
obradoiro que se impartiron
para o alumanados e as súas familias.

O alcalde e a concelleira, cunha das estatuas de Míguez

Rematada a colocación e sinalización
de dúas estatuas realizadas e doadas
por Manuel Míguez, quen desempeñou o oficio de ferreiro en Labradela,
na parroquia da Rigueira, ata o seu
pasamento no ano 2019. A persoa
que as transmitiu ao Concello foi
Berta Míguez, filla do artista, quen
cumpriu así os desexos do seu pai de
regalar as figuras a toda a veciñanza.
A doazón está composta por dúas
estatuas, a primeira representa a figura dun ferreiro realizada en ferro,
foi colocada na praza pequena do
Concello, en homenaxe e recordo a
todas as persoas do noso entorno

que desempeñaron oficios tradicionais.
A segunda representa unha escultura natural abstracta, realizada en
madeira e outros materiais. Foi colocada na Área Recreativa de Vila,
na mesma parroquia da Rigueira, en
plena Ruta dos Muíños e moi preto
do inicio da Ruta das Fadas.
O Concello de Xove agradece a
doación das dúas estatuas, que, con
toda seguridade, se convertirán nun
reclamo de interés non só para os
xovenses, senón tamén para as numerosas persoas que visitan o noso
municipio cada ano.

pero prevese que coma outros
anos a concentración desenvolverase dende as 21.00 horas do
venres cunha merenda e un concerto, así como diferentes actividades como mercado, rutas,
exhibicións acrobáticas e rutas.

O Concello prepara unha campaña
de control, tratamento e esterilización de gatos por mor do aumento
de gatos abandonados que se está
producindo.
Esto deriva nun problema de salubridade pública e hixiene cada vez máis
difícil de atallar e en uso das súas
competencias en salubridade pública que a Lei Reguladora das Bases de
Réxime Local lle outorga, o Concello,
en colaboración cos servizos veterinarios e coa supervisión e control do
Seprona e os Vixiantes Municipais,
vai levar a cabo unha campaña de
control, tratamento e esterilización
dos gatos abandonados.
Procederase á xestión ética das colonias felinas que cohabitan no pobo
mediante o proceso de captura para
a súa marcaxe, esterilización e control sanitario, coa finalidade de evitar
a proliferación descontrolada da especie, para finalmente poder retornalos ao seu lugar de orixe.
Simultaneamente porase en marcha
unha campaña de búsqueda de fogares para estes animais dispoñendo
como destino prioritario a súa entrega para adopción ou acollida temporal, tal e como establece a normativa
vixente en materia de protección e
benestar dos animais de compañía.

O municipio
acolle un curso
de socorrismo en
espazos naturais

A tradicional concentración de
motos será do 6 ao 8 de maio
O Moto Club Valadouro informou
de que a súa habitual concentarción de motos, que este ano chegará á súa XXV edición terá lugar
entre o 6 e o 8 de maio de 2022
nesta localidade mariñá.
Polo momento non hai programa

Farán unha campaña
de control e
esterilización de gatos

LÍBANO. Líbano, un extraordinario exemplar de boi acaba de ser vendido
en Xove. Este animal foi criado integramente nunha explotación gandeira de
Xove, concretamente na de Araceli Louzao. O seu avó Demetrio Louzao, coñecido en toda a Mariña como o Lugués, foi durante moitos anos o principal
comprador de bois da comarca.

O municipio acolle un curso de socorrismo en espazos naturais con certificado de profesionalidade. Este taller será impartido do 10 de xaneiro
do 2022 ao 16 de maio en horario de
luns a venres de 16.00 a 21.00 horas.
Esta destinado a persoas desempregadas e ata un 30% de persoas en
activo. Para participar é necesaria a
previa inscrición na oficina de emprego de Burela ou na páxina web
de emprego.xunta.es.
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xove

O programa de Nadal arrancará
este ano o 17 de decembro
O día 17 de decembro comezan as
actividades de Nadal no Concello
de Xove que este ano conta cunha
programación diferente e variada
para todos os públicos.
Dará comezo coa III Gala do emprendemento local que será ás
20.30 horas no salón de actos do
centro cívico o día 17, un acto que
contará coa interpretación musical de Ugía Pedreira.
O sábado 18, o pavillón de deportes acollerá o musical Un conto
de Nadal, e o luns 20 e o martes
21 ás 18.00 horas no centro cívico
haberá dous espectáculos infantís, Abetiño soñaba co Nadal e O
axudante de Papá Noel, respectivamente.
O mércores 22 a partir das 18.00
horas os nenos poderán desfrutar
dunha festa infantil e a visita de
Papá Noel e dunha chocolatada
gratuíta ao final.
O xoves 23 ás 19.00 horas haberá
un concerto de Nadal a cargo da
Escola Municipal de Música de
Xove no centro cívico, e o domingo 26 ás 19.00 horas será o dos
Acordeonistas da Mariña.
A semana Lecer Braco será do 27
ao 30 de decembro en horario de
10.00 a 13.00 horas e está organizada pola Anpa Pedro Caselles

A fonte das Hedradas inclúe un lavadoiro

Restauran a fonte das Hedradas
en San Isidoro de Monte
Demetrio Salgueiro e Dolores Meitín na presentación das actividades

Rollán.
O martes 28 será a quenda dunha escape room virtual para a que
haberá que inscribirse previamente no centro xuvenil ás 17.00 horas e un baile infantil de disfraces
de 18.00 a 20.00 horas.
O mércores 29 haberá unha sesión de maxia a cargo do Mago
Charlangas e o xoves 30 será o
concerto de Sons de Celeiro, ambas no centro cívico. E o derradeiro día do ano os pequenos de
Xove poderán desfrutar dunha
festa infantil ás 11.00 horas no pavillón municipal.
Xa en xaneiro, as actividades comezarán o día 2 coa obra de tea-

tro O Terapeuta a cargo de Pico
do Castro, e o luns 3 haberá unha
velada de cine con proxección de
varias curtas a partir das 19.00
horas.
O día dos nenos será o martes 4 e
terán actividades acuáticas na piscina así como inchables no pavillón municipal e o mércores 5 será
a esperada Cabalgata de Reis polas rúas do Concello. Ademais os
Reis Magos visitarán a Residencia
San Bartolo e estarán no centro cívico para falar e sacarse fotos cos
cativos. Xa pola tarde a discoteca
móbil Decibelio’s poñerá o punto
e final a unha programación do
máis variado.

Restaurada a fonte das Hedradas
en San Isidoro de Monte que inclúe tamén un lavadoiro. Esta fonte atopábase moi deteriorada,e
incluía materiais contaminantes
como pranchas de fibrocemento
con amianto. Por iso o Concello viu
a necesidade de restaurar todo o
conxunto e darlle unha nova vida
para uso e disfrute dos veciños da
contorna.
Entre os traballos de renovación
levados a cabo sobresaen a dustitución das pranchas de fibrocemento con amianto da cuberta
por unha cuberta nova de madeira
con pizarra tosca, a sustitución dos

pilares de bloque de formigón por
pedra granítica, a recuperación
da soleira do lavadoiro e da fonte
con granito do país, o arranxo das
canalizacións da auga e o da contorna.
Esta obra foille adxudicada á empresa Xota Xestión Integral da Mariña S.L. na cantidade de 20.678,90
euros e a mesma englobouse dentro dos Fondos de Compensacion
Ambiental da Xunta de Galicia,
contando cunha subvención de
15.469,50 euros da Dirección Xeral de Administración Local da Vicepresidencia 1ª. A restante financiación correo a cargo do Concello.

Aberto o prazo para
Presentado o Plan contra a Violencia de
solicitar árbores froiteiras
Xénero e o Calendario pola Igualdade
O Concello de Xove presentou o
Plan Municipal Integral contra a
Violencia de Xénero e o Calendario 2022 pola Igualdade e contra
a Violencia de Xénero.
Así, por primeira vez, o Concello
de Xove conta con este documento que actúa en tres ámbitos, o
primeiro, o de información, sensibilización e implicación da po-

boación na loita contra esta lacra
social. O segundo o de atención
personalizada e integral das vítimas de violencia de xénero, e o
terceiro, o de coordinación entre
os axentes implicados para garantir os recursos.
No tocante aos calendarios 2022
pola Igualdade, estes almanaques foron realizados polas rapa-

zas e rapaces, que participaron
no taller de sensibilización Xeración 20=22, realizado durante o
mes de xullo. Dende o Concello
de Xove queren agradecer a Ángel, Christian, Uxía, Daniel, Carla,
Melany, Lucía, Omar, Carla, Aroa
e Alicia pola súa participación
como autores e autoras deste almanaque.

Segue aberto o prazo para solicitar
árbores froiteiras, árbores forestais
autóctonas e plantas ornamentais.
Ata o 30 de decembro pódese formalizar o pedido destas especies no
Departamento de Agricultura.
Xove, como Concello con moita superficie a solo forestal, ten unha
afectación maior que outros Concellos e, por este motivo, amparándonos na Lei 7/2012 de Montes e a

Lei 3/2007de Prevención e Defensa
contra os incendios forestais de Galicia para que o risco no caso de lumes sexa mínimo e se atopen máis
protexidas as vivendas e os núcleos
rurais, moitas parcelas se ven afectadas. Deste xeito damos a oportunidade a todo propietario que teña
que cortar poida solicitar árbores
autóctonas para repoboar de xeito
ecónomico e cercano.
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riotorto
Riotorto recupera o
tradicional baile de
fin de ano

O Concello de Riotorto recupera este
fin de ano o seu baile tradiconal que
se celebrará a partir da 1.00 horas do
día 1 de xaneiro do próximo ano.
A entrada para esta festa será de
balde os asistentes poderán desfrutar da animación musical do dúo
Sensación no centro sociocultural da
localidade.
Durante a festa haberá servizo de
bar e ás 5.30 horas servirase chocolate gratis para todos.
Esta festa está organizada polo Concello en colaboración coas asociacións de veciños.

Abren 2 casas do maior O Concello acordou unha
baixada do IBI Urbano
como centro de día

Vista das casas do maior de Riotorto

O Concello de Riotorto porá en
marcha o día 15 dúas casas do
maior, que funcionarán como centro de día con unha capacidade
para 10 persoas.
As dúas casas, situadas fronte a
gasolineira local, levan o nome de
Pobo de Miranda I e II.
Será un servizo gratuíto para os
veciños e só pagarán aqueles que
coman non centro, cinco euros.
Terá un horario de apertura de 9
a 17 horas. Esta iniciativa de dúas

O Contencioso dá a razón
aos concellos de Riotorto e A
Pastoriza contra Erimsa
A sala segunda do Tribunal Contencioso Administrativo de Lugo
vén de ditar unha nova sentenza pola que desestima o recurso
presentado pola compañía mineira Erimsa contra a denegación
do permiso de explotación do
proxecto Pastoriza 5562 por parte
do Concello da Pastoriza; e contra
o Sindicato Labrego Galego, que
compareceu no proceso como
parte interesada canda o concello
solicitando tamén a denegación
do permiso.
O Concello da Pastoriza denegou o
permiso de explotación na concesión Pastoriza 5562 -que afecta os

concellos de A Pastoriza e Riotorto-, alegando que a Declaración
de Impacto Ambiental (DIA), que
databa do ano 2005, estaba caducada, e que o informe da Consellaría de Medio Rural era negativo,
ao pretender realizarse as extraccións de seixo en solo rústico de
especial protección agropecuaria
no que se fixeron grandes investimentos en procesos de concentración parcelaria.
Ademais de desestimar o recurso
de Erimsa, a xuíza María de los
Ángeles Braña tamén impuxo o
pagamento das costas do proceso
xudicial á compañía mineira.

emprendedoras da vila contou coa
subvención da Xunta para o acondicionamento do centro.
As persoas que poden beneficiarse
deste servizo teñen que ter recoñecida a dependencia en grado I ou II
e ser maior de 60 anos de idade sen
dependencia recoñecida.
Aqueles interesados en entrar nestas casas do maior deberán acudir
a Servizos Sociais do Concello para
tramitar a correspondente solicitude en horario de 9 a 14 horas.

O Concello de Riotorto acordou
unha baixada do IBI Urbano, reducindo o tipo impositivo do 0,65 % ao
0,50 %. Así, aprobouse en Pleno co
voto favorable dos 6 concelleiros do
PP e a abstención do BNG e PSOE.
Esta medida suporá un aforro medio
para cada propietario dunha parcela
urbana ou vivenda duns 50 euros no
vindeiro ano 2022.
En xaneiro deste ano o Grupo Socialista rexistrou unha moción coa que
reclamaba esta reducción dende o
0,65% actual a un 0,45%, “permitindo así aliviar a carga financeira dos
nosos veciños no complicado contexto socioeconómico actual no que
nos atopamos”.
José García remarcaba naquel momento que “nestes intres hai unha
boa situación económica no Concello, debido a política recaudatoria
de Clemente Iglesias que aplicou un
aumento de impostos coa subida de
case dun 100% na taxa de recollida
de lixo, e tamén coa recadación das

case mil novas altas derivadas de
revisión catastral de bens inmobles”
(unha modificación que supuxo
unha subida de sesenta euros por
cada alta rexistrada).
Pola súa banda, o BNG riotortense
no ano 2017 pedía tamén unha rebaixa que lle permitira ao Concello
manter a recadación.
POLÍGONO. O PP acusa ao Goberno da Deputación de “sectarismo”
pola “reiterada negativa a executar
a construción do polígono industrial
de Riotorto”, Concello que no seu
día firmou un acordo para tal fin coa
extinta sociedade provincial Suplusa.
O portavoz do PP, Javier Castiñeira,
di que “a elaboración dos orzamentos da Deputación para o 2022 sería
unha oportunidade fabulosa para
que a Deputación programase ese
investimento; así o esperan os veciños de Riotorto, pero, segundo as
comunicacións que está a facer a Deputación, esa non é a súa vontade”.

o vicedo

Convocan unha videoconferencia
con Papá Noel na axenda de Nadal
O Concello do Vicedo está a programar unha serie de actividades para
este mes de decembro para que os
máis pequenos da casa teñan un
tempo de ocio durante o Nadal.
Así, darán comezo o día 19 ás 17.00
horas cun concerto do grupo Os do
21, no que se poderá desfrutar da
súa música tradicional do grupo vicedao, e xa o domingo 26, o monologuista Avelino González levará os
seu contos ata O Vicedo, uns contos
cheos de humor e retranca que non
deixarán indiferente a ninguén. Estos dous espectáculos será na casa

Imaxe do Nadal 2019 no Concello

da cultura.
O luns 20 ás 11.00 horas os nenos
do CEIP do Vicedo visitarán a aula
Cemit para facer unha videoconferencia con Papá Noel.
O día 2 de xaneiro os pequenos
poderán facer unha viaxe ás instalacións do Pazo de Feiras e exposicións de Lugo onde está situado
Xuvenlugo para desfrutar das atraccións e diversións cos seus compañeiros. A hora de saída aínda está
por concretar. Para anotarse haberá
que pasar pola casa da cultura ou
chamar ao 982 590 195.
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trabada

O Concello contará no 2022 cun
orzamento de 1,5 millóns de euros
O grupo de Goberno do Concello de Trabada levou ao pleno os
orzamentos municipais do ano
2022. Así, Trabada terá un orzamento de 1.495.265,40 euros,
destacado o esforzo inversor, que
ronda o 22%. “Con esta partida,
faremos fronte a necesidades inevitables dos servizos e a investimentos que permiten mellorar as
infraestruturas e equipamentos
públicos municipais”, explica a alcaldesa, Mayra García Bermudez.
Para impulsar estes investimentos, o concello acudirá ademais ás
liñas de subvencions que habilitan as diferentes administracións,
evitando na medida do posible as
modificacións orzamentarias.
“Son unhas contas equilibradas,
que garanten a estabilidade do
concello reforzando servizos sociais básicos como a Axuda no
Fogar”, apunta a alcaldesa, “un
documento realista e axustado

A alcaldesa pide á
Xunta colaboración
para un auditorio e
unha aula de música
A alcaldesa de Trabada, Mayra García Bermúdez, remitiulle unha carta
ao presidente da Xunta de Galicia,
Alberto Núñez Feijóo, na que lle
solicita a colaboración do goberno
autonómico para a construción dun
auditorio e dunha aula de música.
“O Concello de Trabada redactou
un proxecto para a construción dun
auditorio e unha aula de música,
xa que a día de hoxe non se dispón
de ningún inmoble similar e é unha
demanda histórica da veciñanza do
noso Concello; o orzamento ascende a 984.897 euros, polo que solicitamos a colaboración da Xunta para
poder realizar este investimento”,
explica García Bermúdez.

Mayra García Bermúdez

aos ingresos e gastos, evitando
previsións non realizables que den
unha imaxe non axustada do noso
estado económico-financeiro”.
O proxecto de orzamento cumprirá coa estabilidade orzamentaria,
evitando o incremento do nivel de
endebedamento para manter a
actual situación de equilibrio. Non
se prevé acudir a operacións de

endebedamento.
Os gastos de persoal aumentan en
máis de 70.000 euros pola entrada en vigor da Relación de Postos
de Traballo (RPT), que terá lugar a
principios do ano 2022, e a subseguinte adecuación salarial para
todos os membros da plantilla de
persoal, con especial transcendencia para os postos de auxiliares do Servizo de Axuda no Fogar
(SAF), cuxo salario se ve incrementado de maneira moi notable.
“O reforzo e a mellora das condicións laborais dos traballadores
do Servizo de Axuda no Fogar é un
compromiso ineludible e xusto, xa
que desempeñan unhas funcións
básicas que se deben dignificar o
máximo posible; falamos dun servizo que debe ser prestado con altos estándares de calidade, aínda
non sendo unha competencia propia dos concellos”, engade García
Bermúdez.

O grupo O Picato comezou os
preparativos para a Cabalgata
A asociación O Picato de Trabada ultima os preparativos para as
celebracións do Nadal, unha das
súas responsabilidades anuais.
Nesta ocasión están a preparar a
Cabalgata de Reis, que será o día
5 de xaneiro a partir das 18.30
horas no centro cultural de Trabada.
En primeiro lugar os asistentes
desfrutaran dunha actuación
sorpresa e acto seguido celebrarase a chegada, recepción e xuntanza dos Reis Magos cos máis
pequenos.
Despois todos os asistentes poderán desfrutar dunha chocolatada gratuíta que servirán no

Imaxe de archivo da Cabalgata

mesmo centro cultural. Todo
isto, se a situación epidemiolóxica o permite.

Rematado o alumeado do
aparcadoiro de autocaravanas

O Concello renovará a rede de
abastecemento en Vilarbetote
O Concello recibiu unha subvención da Xunta de Galicia 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 excluir ao Concello de
Trabada das axudas do Fondo de
Compensación Ambiental, tal e
como reclamou a alcaldesa, Mayra
García Bermúdez.
O Concello de Trabada ten o parque eólico Cadeira autorizado en
data 25 de outubro do 2019 e non
constaba por segundo ano consecutivo na relación de concellos

que manexaba a Xunta.
Xa na convocatoria do ano pasado 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”.

Aparcadoiro de autocaravanas

O Concello rematou as obras para a
instalación de iluminación ornamental no acceso e no aparcadoiro de
autocaravanas.
O Goberno local conseguiu unha
subvención de 30.000 euros para
esta actuación e foi a alcaldesa, Mayra García Bermúdez, quen tramitou
persoalmente a solicitude das axudas, para as que a Xunta abriu o prazo ás doce da noite dun venres.
As obras consistiron na instalación
de oito puntos de luz con lumina-

rias LED de 48 watios sobre columnas metálicas de aceiro galvanizado
asentadas en bases de formigón. Ao
pé de cada base e polo tanto de cada
luminaria, instalouse unha arqueta
de rexistro de formigón, con tapa e
marco de fundición.
Este non é a última actuación que
o goberno municipal ten prevista
para este espazo, pois xa ten solicitado outra axuda ao INEGA para a
implantación dun punto de recarga
eléctrica.
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cervo
Ordenan a
demolición dos dous
esqueletos de Galdín
O Concello de Cervo ordena a
demolición dos dous bloques de
vivendas sen rematar situados
en Galdín, San Cibrao, a custo do
interesado, que en ambos casos é
a Sociedade de Xestión de Activos
Procedentes da Restructuración
Bancaria S.A. (SAREB).
No caso de incumprimento da orde
de demolición no prazo de tres meses, procederase, ou ben á execución subsidiaria da mesma, ou ben
á execución forzosa mediante a imposición de multas coercitivas.
Estas obras son dúas construcións
non finalizadas, propiedade de Os
Molineros e Pasillo Verde, cuxa licencia urbanística foi concedida xa
no ano 2006 e debido á crise económica quedaron sen rematar.
Sinala o rexedor Alfonso Villares
que “ fai xa máis de catro anos que
iniciamos os trámites para lograr,
en primeiro lugar, a caducidade
da licencia de ambas construcións,
que xa se conseguiu; e en segundo
lugar iniciar un expediente de reposición de legalidade urbanística,
que tamén está rematado”.

BREVES
MOSTRA. Inaugurouse en Cervo
a mostra A memoria do son, con
fondos instrumentais e do arquivo
documental do Centro de Artesanía
e Deseño (Centrad) da Vicepresidencia da Deputación de Lugo. A mostra
que pode verse nas Escolas Vellas de
Cervo ata o 3 de xaneiro. A mostra
tamén inclúe propostas interactivas,
como un salterio no que as persoas
visitantes poderán interpretar melodías de cantigas de Afondo X e Martín Códax. De cara ao público máis
novo, ofrécense dous pasatempos
-un crebacabezas e un encrucilladoque incorporan os contidos da exposición de forma lúdica.
SAÚDE MENTAL A MARIÑA. A Asociación Saúde Mental A Mariña organiza unha exposición na casa da
cultura de San Cibrao. Esta mostra
de artesanía poderase visitar ata o
31 de decembro en horario de 9.00 a
15.00 horas. A mostra conta con pezas elaboradas a man polos usuarios
dos dispositivos complementarios
de atención á saúde mental de Ribadeo, Burela e Cervo.

O Concello prepárase Renovan a rede de
para gozar do Nadal abastecemento de auga
O programa Cervo Concilia, que dará
comezo o xoves 22 de decembro,
volve este Nadal ao municipio mariñao.
Este programa, que vai dirixido a
nenos e nenas de entre 3 e 12 anos,
componse dun completo calendario
de actividades educativas e lúdicas
pensadas para entreter ás crianzas
nestas datas de lecer, sen deixar de
lado a aprendizaxe e incidindo especialmente no concepto da conciliación das familias. Estenderase
durante as vacacións de nadal, finalizando o venres 7 de xaneiro. O horario de entrada será entre as 9.00he
as 10.00 e o de saída oscilará entre
as 14.00 e as 14.30, permitindo unha
maior flexibilidade a pais e nais.
As inscricións están a disposición
das familias na Casa da Cultura de
San Cibrao e na Casa do Concello. O
prazo para anotarse remata o 17 de
decembro e as prazas son limitadas.
Apunta a delegada de Educación,

desde A Braxa a Costoira

Visita do alcalde á zona onde se renovará a rede de abastecemento

Dolores García Caramés: “cremos
que este programa supón un apoio
moi grande ás familias, permitindo
conciliar a vida familiar e laboral.
Ademais, dotamos ás crianzas dunha gran variedade de actividades
multidisciplinais nas que poder entreterse e aprender”.

Aprobada unha modificación
para ampliar o Museo do Mar
A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda acaba de
outorgar a aprobación definitiva á
modificación puntual das Normas
subsidiarias de planeamento do
concello grazas á cal se poderá ampliar o actual Museo do Mar.
Con esta resolución, o departamento autonómico autoriza os
cambios propostos polo Goberno
municipal tras analizar o expediente remitido á Xunta o pasado 20 de
outubro e concluír que o interese
público da actuación que se pretende executar está xustificado
pola necesidade de ampliación do
referido equipamento.t
Grazas á modificación urbanística
aprobada, o actual Museo do Mar,
un ben incluído no patrimonio cultural e o museo público dedicado
a esta materia máis antigo de Galicia, poderá incorporar terreo para
desfrute da cidadanía e achegar
unha función social e identitaria
como centro de exhibición e difusión do patrimonio mariñeiro.

Para posibilitalo, farase unha recualificación da parcela contigua
ás actuais instalacións e que está
ocupada por unha vivenda illada.
Isto permitirá o uso dotacional de
todo o ámbito, que suma unha superficie de 2.568 metros cadrados
dos cales tan só 1.101 metros se
corresponden coa parcela onde se
sitúa nestes momentos o Museo.
En todo caso, cómpre precisar que
a orde de aprobación definitiva
está suxeita a unha serie de observacións relativas aos informes
condicionados dalgúns dos organismos sectoriais consultados durante o procedemento, polo que
deberán terse en conta no documento que se remita á Xunta para
a súa inscrición no Rexistro de planeamento urbanístico de Galicia.
A Consellería dá por concluído o
seu papel na tramitación da modificación puntual das NSP de Cervo,
pendente tan só agora de inscribila
no referido rexistro e da súa posterior publicación no BOP.

Estase a renovar a rede de abastecemento de auga que transcorre polo vial de comunicación que
vai desde A Braxa, na Senra, ata a
Costoira, na parroquia de Castelo.
Esta actuación é a primeira das
tres fases previstas para achegar o
abastecemento de auga ao núcleo
de Trasbar.
O orzamento total desta renovación ascende a un total de 87.168
euros, nos que a Xunta inviste
50.000 euros e o Concello de Cervo
aporta os 37.168 euros restantes.

O rexedor Alfonso Villares supervisou as tarefas de renovación e
asegurou que “grazas á colaboración coa Xunta de Galicia, mediante a Consellería de Infraestruturas
e Mobilidade, con esta execución
conseguimos mellorar a dotación
existente de infraestruturas básicas, incrementando a calidade de
vida deste núcleo de poboación
rural, e do mesmo xeito, iniciamos
o proceso para cubrir unha necesidade básica para os habitantes do
núcleo de Trasbar”.

Reforman a planta de acceso á
casa da cultura de San Cibrao
O rexedor Alfonso Villares, a delegada de Cultura, Dolores García
Caramés, e o concelleiro de Turismo, David Rodríguez achegáronse ata as obras que se están executar na Casa da Cultura de San
Ciprián.
A reforma consiste nunha mellora substancial no referente á
funcionalidade na planta baixa
do edificio, creando, en primeiro
lugar, un acceso máis favorable ás
persoas con mobilidade reducida.
Tamén se efectuará unha renovación do pavimento, substituíndo
o actual por unha superficie antideslizante que favoreza un uso
non discriminatorio e máis seguro das instalacións.
O orzamento total desta actuación ascende aos 33.056,12 euros, subvencionados ao 90% pola

Xunta de Galicia e o restante 10%
polas arcas municipais.
Destaca Villares: “con esta obra
conseguimos crear unha nova
entrada ao edificio, que sexa
máis cómoda para os usuarios
da Casa da Cultura e, ademais,
facilitamos o acceso a persoas
con mobilidade reducida á instalación, ”.
Engade tamén que “aproveitamos tamén para facer traballos
na planta baixa que aporten unha
maior funcionalidade ás instalacións, podendo aproveitar ó
máximo o espazo dispoñible”.
Apunta a concelleira de cultura
Dolores García Caramés que “grazas á aportación da Xunta de Galicia, conseguimos dotar á Casa da
Cultura dun mellor acceso para
todos os usuarios da instalación”.
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barreiros
Recollen aportacións da
O Concello xestionará o
veciñanza para o plan municipal comedor do CEIP de San Cosme

Aproban unha
declaración de apoio
ao sector lácteo

Reunión cos veciños do Concello

O Goberno local vén de aprobar
unha declaración institucional asinada por todas as forzas políticas de
apoio ao sector leiteiro ante a situación que se está a vivir, e a que se
prevé nos próximos meses, relativa
ao prezo do leite.
En dita declaración fan “un chamamento a todas as administracións a
traballar dun xeito serio e responsable na busca de solucións e instrumentos para afrontar a situación:
como a promoción por parte da
Xunta dun Foro de encontro, debate
e negociación, arbitrado e moderado pola Consellaría do Medio Rural,
onde estean representados todos os
actores da cadea de produción e obtención do leite e derivados, dotando aos sectores produtivos dunha
ferramenta obxectiva que fixe uns
custes de produción de referencia
vinculantes e obrigatorios.”

Abriuse o proceso de participación
social na elaboración do Plan Municipal dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS), de cara á
implantación da Axenda 2030.
Colectivos e asociacións deportivos,
culturais, veciñais, educativos e sociais crearon un grupo de traballo
no que se elaboraron propostas e
se achegaron suxestións que serán
postas en común co persoal técnico
e político para a súa recollida no plan
municipal.
A alcaldesa, Ana Ermida, explicou
que “a Axenda 2030 ofrece un marco homoxéneo no que traballar
desde todas as administracións por
un desenvolvemento sostible, integrando nos concellos políticas que
contribúan ao mesmo, con medidas

CEIP de San Cosme de Barreiros

transversais e coordinadas entre as
distintas áreas.”
O grupo de traballo tamén analizou
as medidas e investimentos postas
en marcha nos últimos dous anos do
goberno municipal e o seu encaixe
nos obxectivos da Axenda 2030.
Desde o goberno municipal valoran
moi positivamente este tipo de encontros -e agradecen a participación
do día de onte- nos que se produce
un diálogo entre goberno e veciñanza que contribúe a acertar nas
medidas que se poñan en marcha,
cubrindo as necesidades sociais. Ao
mesmo tempo, a participación involucra ás veciñas e veciños no día a día
municipal, facéndoos partícipes mediante un exercicio de transparencia
na xestión do Concello.

Renovan o sistema de
auga desde San Cosme aos
lugares de Vilar e Áspera
O Concello de Barreiros vén de asinar un convenio de cooperación coa
área de Medio Rural da Deputación
para a renovación da traída de auga
potable no tramo desde San Cosme
aos barrios de Vilar e Áspera.
O proxecto está valorado en
82.823,02 euros; dos que a Deputación aporta 78.681,87 euros e o Concello os 4.141,15 euros restantes.
Con estas obras quedaría renovada
a tubaxe principal de abastecemento cara á zona norte, subsanando as
deficiencias que se deron durante
moitos anos na zona comprendida
entre o centro de San Cosme e os
barrios de Vilar e Áspera.
Deste xeito, quedaría renovada unha
das zonas máis problemáticas no
que se refire ao abastecemento de
auga; sumándose a outras actuacións levadas a cabo noutras zonas,
como a mellora no sistema de bombeo da Rilleira que se está a levar a
cabo nestes días e que dá servizo a
boa parte da zona interior.

Vista dunha estrada en San Cosme

O goberno municipal manifestou
que “a execución destes traballos
decidiuse en base á priorización
das necesidades e entendendo que
o servizo de auga potable é fundamental para a poboación.”
Neste sentido, sinalan que os investimentos son continuos e que se
ten avanzado moito neste aspecto,
aínda que a antigüidade das instalacións e o estado das mesmas seguirá
requirindo traballar neste eido.

O Concello pasa a xestionar o comedor escolar do colexio público de
San Cosme para dar continuidade a
un servizo que ata o de agora viña
prestando a anpa deste centro e
que neste curso non se puido facer
cargo polo alto custo e dedicación e
dispoñibilidade que conlevaba.
Este servizo complementario ao
educativo, e dependente da Consellería de Educación, non se presta
desde a Xunta, alegando o baixo
número de alumnas e alumnos.
Foi esta razón, e tras a petición da
ANPA dado o problema que se podería crear para o alumnado, as fa-

milias e o propio centro de desaparecer o servizo, polo que o concello
decidiu asumir a xestión.
O Concello afrontará os custos do
servizo, como os menús, o servizo
de cociña, de persoas coidadoras,
seguros ou investimentos en cociña
ou no propio comedor.
Con este cambio na xestión, implementarase tamén o sistema de
cotas que se aplica nos comedores
públicos en base ao que as familias
aportan entre 0 e 4,5€ día en función da renda familiar.
Ademais, a Consellería aporta 2,5€
por nena ou neno e día.

Eliminado un verquido de
augas residuais en San Miguel
Eliminouse un punto de verquido
de augas residuais ao rego do Forcón, en San Miguel de Reinante. O
foco foi identificado polos técnicos
do Plan de Control de Verquidos no
transcurso dunha revisión habitual
da rede fluvial, identificando a súa
orixe desde un pozo da rede de saneamento municipal.

Augas de Galicia comunicoulle esta
situación ao Concello para que procedera a adoptar as medidas necesarias para emendar o foco contaminante. Os inspectores supervisaron
as actuacións realizadas para emendar o foco, que consistiron no desatranco do colector, tras enviar o Concello un camión motobomba á zona.

Crean a Mesa Local
contra a Violencia de
Xénero
Constituíuse a Mesa Local de Coordinación contra a Violencia de Xénero, na que participan administracións e organismos implicados na
loita contra a mesma.
A mesa terá dous obxectivos principais: a formación, tanto profesional
como dirixido á poboación en xeral,
como medio de prevención e a actuación naqueles casos en que sexa
preciso; función na que só participará o persoal técnico que corresponda en función da situación.
O funcionamento será de carácter
semestral con carácter ordinario.
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a pontenova

Organizan este Nadal un
campamento para nenos
O Concello da Pontenova organiza
un campamento de Nadal para nenos durante o mes de decembro. En
concreto será entre o 27 e o 31 para
así ser tempo de conciliación laboral
para as familias.
Así mesmo, preparan tamén o seu
tradicional PlayBack para o sábado 8
de xaneiro, será no salon de actos da
casa da cultura, e nela participarán
os nenos e nenas do Concello.
Esta actividade porá fin as actividades programadas para o Nadal.
ANPA. O Anpa do colexio da Pontenova organiza para esta Nadal varias
actividades que comezarán o martes
7 de decembro cun obradoiro de
cociña típica destas festas e un de
ioga e movemento. Ambos obradoiros serán ás 16.00 horas na casa das
sociedades e para participar é necesario anotarse antes do luns 6 de
decembro.
Así mesmo, para o día 23 haberá
outros dous tralleres, un de manualidades e outro de break dance, que
tamén serán ás 16.00 horas pero

nesta ocasión no polideportivo. Ao
rematar estas dúas actividades poderase desfrutar dunha merenda
para todos e moitas máis sorpresas.
Dende a organización lembran que
para os socios do Anpa son actividades totalmente gratuítas malia que
para os que non son socios terán que
pagar 3 euros. Para máis información
haberá que chamar aos teléfonos
610 017 112 e 653 434 712.

O Concello remata tres
importantes obras
O Concello da Pontenova vén de
rematar tres importantes obras
para a mellora da calidade de
vida dos veciños. A primeira é a
de automatización da ETAP, Estación de Tratamiento de Auga
Potable, que está situada en Vileimil e “consistiu na automatización dos procesos de cloración e
filtración pois cando chove moito
ou hai tormentar hai que ir cando
pouco tempo ata alí a facelo manualmente”, explica o alcalde da
Pontenova, Darío Campos.
Esta obra conta cun orzamento
de arredor de 60.000 euros con
cargo ao Fondo de Compensación e “unha liña que sacou a
Xunta de Galicia para temas de
auga e co financiamento do 20%
por parte do propio Concello”,
engade Campos.
A segunda obra foi a de mellora
na EDAR, Estación Depuradora
de Augas Residuais, na que “fixemos melloras nas bombas e nos
difusoras de aire o que supón

unha redución enerxética moi
considerable xa que se atopaban
en mal estado”, di o rexedor pontenovés, “estas tarefas tamén as
financiamos ao 20% con fondos
do Concello e cunha axuda da
Xunta para saneamento, xa que
ascende a uns 50.000 euros”.
A última das tres importantes
obras foi a de reasfaltado do polígono industrial “rematouse a
finais de novembro e levouse a
cabo cunha subvención para os
polígonos e que ascende a uns
80.000 euros”.
Así mesmo, o alcalde da Pontenova comunicou que se está a
colocar estes días o cable da tirolina e “esperamos que a finais
de ano senón comezos do 2022
esté rematada”. Ademais abriuse
una páxina web, tirolinadasminas.com, na que se inclúe una
dirección de correo electrónico
para informarse e poder facer reservas. Os prezos que terá a visita
aínda non están establecidos.

As Minas organiza
unha recollida de
alimentos solidaria

Dende a Asociación Cultural e Deportiva As Minas da Pontenova
organizan unha recollida de alimentos non perecedoiros como
aceite, azúcar, sal, leite, legumes,
galletas, etc.
Esta campaña solidaria estará
aberta ata o 10 de xaneiro de
2022 e poderase facer a soazón no
Superti, no DIA, Gadis e na tenda
de Manolo.
Todo o recaudado terá como destino o Concello da Pontenova,
Cruz Vermella e Cáritas.

lourenzá

Personaxes e animaliños dan vida ao Nadal
Xa chegou o Nadal ao Concello de
Lourenzá, así, xa se pode desfrutar
de todas as personaxes e animaliños
que dan vida ao Nadal na praza do
Conde Santo.
Este escenario tan especial nestas
festas está feito de xeito artesanal,
empregando madeiras e materiais
naturais e segundo a alcadesa Rocío
López, “detrás está un mes intenso
de traballo por parte dos traballadores do concello, dos concelleiros e tamén de xente que nos veu axudar”.
“Fai uns anos que botamos a andar
este proxecto de Vila de Nadal e
cada ano imos inventando algo novo
e dándolle forma. Este ano decidimos incorporar unha paisaxe nova,
na que se poden ver unhas montañas un río, un pescador e ata unhas
mulleres na vida cotiá”, engadiu a
rexedera.
Outra das novidades deste ano é a
imaxe dun peregrino a entrada da

Vista dunha das escenas de Nadal situada na praza do Conde Santo

praza do Conde Santo, unha imaxe que non podía faltar xa que por
Lourenzá pasa o Camiño Norte e son
final de etapa. Outra das novidades
que se poden ver son os dous soldadiños que presiden a entrada da casa
consistorial.
“Foron días de moito traballo pero
é unha satisfacción ver así a praza

do Conde Santo repleta de figuriñas”, dixo López, “animo a toda
a xente a achegarse a Lourenza a
vir a disfrutar desta maravilla que
estou segura que lles vai a gustar
moito e sobre todo que lles vai a
sorprender o que se van atopar
aquí. Digamos que é un Belén diferente, feito de pequeniñas cousas

pero que seguro nos fan felices”.
POSTAIS DE NADAL. O Concello convocou o concurso de postais para escoller a que servirá como felicitación
municipal e será publicada na páxina
web e nas redes sociais do Concello.
O concelleiro de Cultura, Manuel
Arango Ron, explica que este certame, dotado cun único premio de
100 euros e trofeo, “está dirixido
aos escolares de Educación Infantil e
Primaria do concello. O prazo de presentación das obras, que irán acompañadas dun sobre pechado cos
datos persoais do autor, rematará o
17 de decembro e deben entregarse
nas dependencias da Biblioteca”.

Convocadas as axudas
ás asociacións que fan
actividades culturais
A Xunta de Goberno Local do Concello de Lourenzá aprobou as bases da
convocatoria de subvencións a asociacións do municipio para a realización de actividades culturais durante
o ano 2022. O orzamento dedicado
a estas subvencións ascende a 6.000
euros.
O concelleiro de Cultura, Manuel
Arango Ron, explica que “poderán
beneficiarse destas axudas os programas ou actividades culturais de
carácter puntual ou permanente
que, no ámbito da cultura, promovan asociacións culturais, veciñais
ou colectivos, considerados de interese sociocultural para o Concello
de Lourenzá e que estean dirixidas a
toda a poboación en xeral. É requisito imprescindible para ser beneficiario destas subvencións estar inscritos
no Rexistro Municipal de Asociacións
con anterioridade ao día de publicación da presente convocatoria. O
prazo para presentar as solicitudes
será de vinte días naturais a contar
desde o seguinte á publicación da
convocatoria no BOP. Tanto as bases
coma os anexos onde aparecen os
impresos de solicitude estarán publicadas na páxina web do Concello”.
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alfoz
O Castelo de Castro de Ouro
acolle a mostra do II Concurso
de Fotografía en primavera
O Castelo de Castro de Ouro no
Concello de Alfoz acolle a exposición das imaxes do II Concurso
de Fotografía Alfoz en primavera. A mostra tivo unha xornada
de inaguruación o pasado 4 de
decembro, o día da súa apertura. Pode visitar no horario do
Castelo e da Oficina de Información Turística, que durante o
inverno é sábados, domingos e
festivos de 10.30 horas a 14.00
horas e de 17.00 a 20.00 horas.
Lembran que actualmente pó-

dense visitar dúas exposicións
permanentes, na planta baixa a
dedicada ás Antigas Escolas Unitarias e na primeira planta a de
pintura de Hipólito Xeada.

ourol

Confirmada a X edición do
festival Aturuxo de Bravos
A Asociación Cultural Aturuxeiros de
Bravos comunicou oficialmente que
para o vindeiro ano 2022 haberá festival Aturuxo e celebrarase o 29 e 30
de xullo.
O festival ourolés chegaba este ano a
súa novena edición xa que o ano pasado tivo que suspenderse por mor
da pandemia.
O obxectivo do Festival Aturuxo de

Ourol é poñer en valor a cultura
galega pois cada edición desta cita
reúne a grupos e artistas de referencia no panorama musical tradicional.
Este festival ten unha acampada
gratuíta e buses dende a estación
de autobuses de Viveiro ata Bravos.
Ademais é un festival accesible para
persoas xordas, xa que hai intérprete
de lingua de signos.

982 559 109 ou no 677 489 457.
A data límite para anotarse será o
venres 17 de decembro.

A biblioteca estrea un servizo
para facilitar a devolución
A biblioteca de Ourol vén de estrear un novo servizo para facilitar
a devolución de libros para a veciñanza. Así, colocaron unha caixa
de devolución co obxectivo de facilitar o acceso a todas as persoas
que por cuestión de horarios teñen
mais dificultades para devolver os

A actividade Nadal na Biblioteca
chega os días 27, 28, 29 e 30 de decembro e 3 e 4 de xaneiro. Está dirixida a nenas e nenos de 3 a 12 anos.
Poderase desfrutar delas en horario
de 17.00 a 19.00 horas e levaranse a
cabo distintas propostas lúdicas para
os máis pequenos como obradoiros
creativos, xogos, xincanas, animación á lectura, etc.
Para participar é necesaria a inscrición previa xa que hai prazas limitadas. Toda a información estará
dispoñible na web municipal ou no
teléfono 982 558 001 (ext.2).

Biblioteca de Alfoz e os seus novos apartados como o Recuncho Violeta

OBRAS. O Concello rematatou 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, 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.
Así mesmo, incorporáronse recentemente novas seccións, unha a biblioteca doada por Pedro Rubal que
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

préstamos.
Esta caixa está aberta as 24 horas,
incluíndo fins de semana. Dende o
Concello lembran que so se poden
devolver libros prestados da biblioteca e que deberá ser colocado co
lombo cara dentro e comprobar
que se introduciu correctamente.

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 para fomentar
a cultura e o pracer de compartir con
outros lectores a súa afección.

Organizan cursos e actividades
polas parroquias alfocegas
CURSO. O Concello de Alfoz organiza un curso defensa persoal e autocapacidades o día 15 de xaneiro, sábado, en horario de 10.00 a 14.00 e
de 16.30 a 20.00 horas. Está dirixido
a mulleres e mozas e é totalmente
gratuito. Será no Concello de Alfoz e
as persoas interesadas en participar
deben poñerse en contacto a través
do tfno. 982 558 001 (ext. 2) para
anotarse antes do 5 de xaneiro.

Campamento de
Nadal para nenos
O Concello de Ourol organiza un
Campamento de Nadal para nenas e nenos de 4 a 12 anos de
idade. Este campamento levarase a cabo no Edificio Multiusos,
entre os días 22 e 31 de decembro en horario de 10.30 a 13.30
horas.
Para anotarse nesta actividade
deben acudir ó Departamento de
Servizos Sociais ou nos teléfonos

Obradoiros, xogos e animación
no Nadal na Biblioteca

XABÓN. O luns 27 de decembro a
asociación San Mamede das Oiras
de Alfoz, organiza unha actividade
para a elaboración de xabón a partir
de aceite usado xunto a un faladoiro sobre os Lavadoiros Públicos na
Escola das Oiras.
Esta actividades será en horario de
17.00 a 19.00 horas e para participar será necesaria a previa inscrición chamando ao teléfono 982 558

001. É unha actividade dirixida a todos os públicos e de todas as idades
e dende o Concello poñerán un autobús de balde para ir desde a Casa
do Concello á Escola das Oiras.
TEATRO. O salón de actos da casa
da cultura de Alfoz acolle o domingo
19 de decembro, ás 18.00 horas un
espectáculo de Fran Rei.

Esta obra mestura narración oral,
humor e maxia baixo o título O conto de Barriga Verde, e está escrito
por Avelino González a partir de
tres obras de Manuel María (Barriga
Verde, Os soños na gaiola e Aventuras e desventuras dunha espiña de
toxo chamada Berenguela), O conto
de Barriga Verde pretende ser un
achegamento á poesía. Esta obra
está dirixida a todos os públicos.
Ao remate da representación teatral terá lugar a entrega de premios
do XIX Concurso de Postais de Nadal
que un ano máis convoca a Biblioteca Muncipal. Conta con tres categorías: Educación Infantil, 1º ciclo de
Ed. Primaria e 2º ciclo de Ed. Primaria cun premio por categoría.
As postais gañadoras serán as
imaxes dos calendarios que o Concello de Alfoz repartirá entre as veciñas e veciños para 2022.
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COLABORACIÓNS
Marcho que teño que marchar
SENTIDIÑO, POUCO PERO QUE DURE

C

Noelia Castro Yáñez

oido que fai falla
máis elegancia para
marchar dalgures que
para presentarse ante
calquera. Calidade do
que ten ou está feito con bo gusto,
do que é sinxelo e ben proporcionado. Iso é na práctica a elegancia, ou eso é o que nos fixeron crer.
A avoa sempre nos recordaba a
importancia de levar unha muda
limpa, polo que puidese pasar.
Hoxe dubido moito que a alguén
lle importase ese detalle. Pero si
concordo con ela e podo dar fe do
moito ruido que fai a ausencia de
gusto.
A elegancia de marcharse. Din
que doe máis deixar a alguén ca
ser deixado. Desde logo, na escolla das palabras axeitadas para
tal fin debe haber premeditación

e alevosía. E moito tacto, xentileza e unha morea de cariño. Acostumamos a preguntar, como vos
coñecestes? Pero nunca, como vos
deixastes? Imaxino que polo traumático da situación, pero pasado
un tempo prudencial, tampouco
falamos da maneira de marchar.
Eu son das que pensan que a veces se di máis pola maneira de
irse que polo xeito de encontrarse.
Porque coñecerse puido ser froito
da casualidade inexistente das ganas, pero para marchar precísase
dunha historia común. Di un dos
protagonistas da serie do momento nunha escea cargada de emoción, que o que se bota en cara
na derrota é o único realmente
importante. E é aí onde se define
unha persoa, uns compórtanse
coma pusilánimes, outros tragan,
uns poucos rebélanse, e outros
non poden evitar destrozar todo
para teren outra vida. Iso é o que
fai el, destrozar unha coctelería
argumentando que o Negroni era

horrible e non podía soportar esa
infamia.
Así somos, capaces de calquera
cousa con tal de non afrontar unha
realidade que nesas ocasións se
nos vén enorme. Porque si, pode
que ninguén sexa imprescindible
nunha empresa, pero a súa ausencia pode que se note moi forte, e
cando un traballador quere aban-

tes plásticas cos seus creadores,
proxeccións de películas e documentais, concertos, encontros
con persoeiros moi variados do
eido cultural no “Espazo Foro”;
en definitiva, cultura en vea e a
discreción. Mesmo pasadas xa
unhas semaniñas, cóstame asimilar todo o que vin e escoitei
alí.
Lembro con especial emoción
a presentación dunha revista
cultural chea de singularidade:
“Mujerart Magazine”. Adicada
ás mulleres, á arte e á historia,
este fermoso proxecto “nace
despois de moitas cavilacións,
de ler, de investigar e de querer
descubrir e non atopar respostas. Xorde cun desexo inequívoco; dar ás mulleres creadoras e
artistas un espazo para o seu
descubrimento, queremos remover a historia, traer de volta
a aquelas que tanto sementaron e que se foron sen facer ruído e ás nosas contemporáneas,
todas elas mulleres creadoras
e artistas, loitadoras a contra
corrente e con todo xenerosas
na súa creación.” Sen dúbida,
unha revista cuns ideais moi
claros e fortes que combina
orixinalidade e calidade a es-

galla. Todo un exemplo de compromiso feminista, tan necesario no mundo.
Durante a presentación de “Mujerart Magazine” no Culturgal,
Beatriz López -editora da revista- nomeou a tres mulleres moi
destacadas da Historia, portada
cada unha delas dos tres primeiros exemplares: Enheduanna, María Pérez “La Balteira”
e Frances Benjamin Johnston.
Unha escritora, unha soldadeira
e unha fotógrafa que ademais
de compartir excepcionalidade
“en feminino”, foron pioneiras
nas súas respectivas áreas de
traballo.
Enheduanna viviu no século
XXIII a.C. na antiga Mesopotamia e é amplamente considerada como a primeira persoa na
historia en crear obra literaria
propia. Ademais de escritora
de prosa e poesía, foi princesa e sacerdotisa. De feito, foi
a sacerdotisa maior da deidade lunar “Nanna Suen” no seu
templo de Ur (actualmente, sur
de Iraq). O labor celestial desta
muller queda reflectido no seu
nome que literalmente significa “ornamento do ceo”. Foi
unha escritora prolífica como

doar o barco, pode que faga falla
unha pouca de autocrítica. Tamén
é certo que vai a depender moito
do teu tamaño o que se che faga
grande ou aquelo que apenas
consiga facerche unha miguiña de
sombra. Ás veces custa entender
como dúas persoas que se queren non poden estar xuntas. Pero
así é, porque ata para pechar un
libro, hai que facelo bonito. Ver un
bo libro en mans dun descoñecido,
é un libro recomendándoche unha
persoa, por eso non podo evitar
tratar de descubrir que le a xente
que porta un libro nas mans. Fai
falla valor para quedarse co bonito, para seleccionar o positivo e
borrar o caixón do rancor. Pero tamén o modo no que alguén deixa
un sitio di moitísimo sobre o que
fixo dentro. Tamén difire a maneira na que nos imos en función de
como decidimos marchar. Porque
non marchamos coas mesmas ganas froito dunha decisión apresurada ca cando marchamos logo de

pensalo lento e cocelo despaciño
no forno de leña. Pódese marchar
querendo moito e moi forte, con
ansias de mellorar, pero tamén
che digo que se as cousas funcionan para que cambialas. É simbólico o nome que recibe o documento que che permite abandoar
un equipo de fútbol, carta de liberdade, pero define tanto a quen a
da coma quen a pide. Porque para
marchar con elegancia, tamén é
preciso de reciprocidade. E cando
alguén ten ansias de fuxir, coido
que retelo é a peor das opcións e a
máis precisa sería abrirlle a porta,
para que poda facelo ao grande.
Se ben é certo que cada un de nós
portamos unha mochila que pesa,
e cada marcha precisa dunha
chea de etapas polas que é preciso
pasar. Shock, negación, negociación, ira, tristeza e dor para chegar á aceptación. Pero en todas e
cada unha delas, a elegancia debe
acompañarnos, tanto para deixar
coma para ser deixados.

demostra a súa colección de 42
Himnos, destacando os dous
adicados a “Inanna”, deusa mesopotámica do amor. Os seus
escritos son profundamente
persoais e conteñen numerosos
datos biográficos, incluso aparecen reflexións sobre as dificultades do proceso creativo, é
dicir, que xa na antiga Mesopotamia coñecían o “síndrome da
páxina en branco”. As obras de
Enheduanna foron escritas en
cuneiforme, unha antiga forma

de escritura que usaba táboas
de arxila. Lamentablemente só
sobreviviron copias que se fixeron preto do ano 1800 a.C.,
pertencentes ao período
paleobabilónico e posterior.
De María Pérez “La Balteira”
coñécense moi poucos datos,
tanto da súa traxectoria persoal como artística. Sabemos,
grazas a un documento firmado co Mosteiro de Sobrado dos
Monxes en 1257 -onde recibiu
sepultura-, e a numerosas mencións nas cantigas de escarnio;
que naceu en Armea, concello
de Coirós (A Coruña) no século
XIII e que foi unha soldadeira,
trobadora e xograresa moi afamada na corte de Afonso X “o
Sabio”.
Por último temos a Frances Benjamin Johnston (1864 – 1952),
considerada a primeira muller
fotoreporteira. Cunha traxectoria profesional impresionante,
esta fotógrafa norteamericana
viaxou e retratou medio mundo,
dende presidentes a escritores
pasando por exposicións universais e tratados de paz.
Tres mulleres, tres vidas extraordinarias anegadas de talento infinito. Bravas.

Enheduanna
CULTURA E MÚSICA

H

Rebeca Maseda

ai unhas semaniñas estiven no Culturgal, a feira das
industrias
culturais que se celebra
anualmente durante o inverno na cidade de Pontevedra. O
proxecto comezou a súa andaina en 2007 e as primeiras edicións tiveron lugar na Coruña.
Persoalmente era a primeira
vez que asistía a este evento
e teño que dicir que repetiría
encantada! Poder disfrutar durante unha fin de semana e nun
mesmo espazo da exposición
de tantas novas creacións tan
variadas e xeniais, e ademais,
poder disfrutar en moitos casos
das reflexións dos/das propios/
as autores/as; en fin, pura fantasía para calquera, e en especial, para unha humanista convencida coma min.
Presentacións de libros, entrevistas con autores/as destacados/as da nosa literatura como
Ledicia Costas, Manuel Rivas e
un longo etcétera, mostra de ar-
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DEPUTACIÓN

O Pleno aproba un orzamento
de 100 millóns de euros
O Pleno da Deputación aprobou este
martes o Orzamento da institución
provincial para o vindeiro ano 2022,
que supera os 100M€. A Deputada
de Economía, Recadación, Facenda
e Especial de Contas, Mayra García
Bermúdez, subliñou na sesión plenaria que os presupostos “están feitos
dende o rigor, por un Goberno sólido
que ten un proxecto moi claro para
a provincia, e que están pensados
para seguir mellorando e ampliando
os servizos públicos, sobre todo no
rural, e continuar apoiando a recuperación económica da provincia, en
colaboración cos concellos e co tecido social e económico”. “Para elo”,
explicou, “reforzamos as catro grandes liñas de actuación que temos
marcadas dende o inicio do mandato: políticas sociais, cooperación cos
concellos, apoio aos sectores produtivos e mellora da mobilidade”.
A Deputada lembrou que estes Orzamentos son os máis altos da última década, e cualificounos como
“claramente investidores e sociais”,
porque os capítulos que máis suben
son os de investimentos reais, transferencias de capital e gastos en bens
e servizos, ademais das partidas vinculadas ás políticas sociais.
No seu conxunto, o presuposto sube
en máis de 7,7M€, o que supón un
incremento superior ao 8% con respecto aos deste ano 2021, sobre
todo debido ao aumento das achegas do Estado, que medran en 6M€.
Así mesmo, a Deputada de Economía destacou que os Orzamentos
sometéronse a debate e aprobación

“en tempo e forma para que poidan
entrar en vigor a principios do mes
de xaneiro, unha prioridade que nos
marcamos como Goberno porque
só así son realmente útiles e eficaces
para a provincia”.
POLÍTICAS SOCIAIS. A Deputación
de Lugo dedica máis dun terzo do total do Orzamento a Políticas Sociais,
“que son xa un sinal de identidade
desta institución”, explicou Mayra
García. Son 34M€ -aumentando
máis dun 12% respecto ao ano pasado-, destinados a servizos sociais e
benestar, igualdade, cultura, deportes, mocidade, memoria histórica,
emprego ou educación.
O maior incremento prodúcese
no caso dos Centros de Atención a
Maiores, cun 20% máis de orzamento que neste ano 2021, ata acadar
preto de 10M€, porque “continuamos despregando a rede provincial
de residencias públicas”, explicou a
Deputada.
A previsión do Goberno provincial
para o ano 2022 é poñer en marcha
as residencias de Navia de Suarna e
Ribas de Sil, ademais de continuar
traballando noutros proxectos que
están marcha, como os da Pontenova, Portomarín, Guitiriz, Becerreá, A
Pobra do Brollón, Ourol, Folgoso do
Courel ou Ferreira de Pantón.
A Deputada de Economía lembrou
que a Xunta de Galicia continúa sen
aportar recursos económicos, nin
para a construción, nin para o funcionamento das residencias provinciais.
Xunto aos centros de maiores, no

Orzamento do ano 2022 contan con
dotación de recursos o servizo de Teleasistencia Domiciliaria e o Servizo
de Axuda no Fogar, con 2M€, neste
caso a través do Plan Único.
Tamén no eido das Políticas Sociais,
a Deputada de Economía destacou
que o vindeiro ano mobilizaranse
9,4M€ para emprego, un 5% máis ca
este ano.
COOPERACIÓN. “Nestes dous anos
que levamos gobernando reforzamos o papel da Deputación como
unha administración fundamental
para achegar servizos ós veciños a
través da cooperación cos concellos”, asegurou a Deputada. O principal instrumento de cooperación da
institución provincial, o Plan Único,
está dotado con 11M€ no Orzamento, que se elevarán ata os 21,5M€
coa incorporación de remanentes,
como se fixo ata agora.
A Deputada confirmou tamén que a
institución provincial seguirá concorrendo de maneira directa ós fondos
europeos para impulsar a recuperación social e económica, en colaboración coas entidades locais.
SECTORES PRODUCTIVOS. A titular
da área de Economía, Recadación e
Facenda subliñou que o apoio aos
sectores produtivos estratéxicos da
provincia de Lugo e a aqueles que
máis sufriron e sofren o impacto da
pandemia é outro dos piares dos
Orzamentos do 2022. Desta forma,
a Deputación continuará co Plan de
Impulso da Economía da Provincia.

Urxe á Xunta a reformular a Atención
Primaria e impulsar os xeodestinos
A Deputación de Lugo urxe á Xunta de Galicia a reformular a Atención Primaria no Servizo Galego de
Saúde (Sergas) co obxectivo de que
sexa máis eficiente en canto á atención á veciñanza e á xestión.
A voceira socialista do Goberno, Pilar García Porto, explicou que dende hai un tempo existen numerosas
reivindicacións e queixas por parte
de pacientes e traballadores pola
deficiencia de recursos materiais e
humanos “froito das políticas de recortes executadas polo Partido Popular na Xunta de Galicia e, no seu
momento, polo Goberno de España”. Indicou que “Galicia afronta a
situación cun problema de persoal

grave no sistema sanitario público”
e engadiu que “temos sensación de
desatención ante a precariedade da
nosa sanidade”.
A administración provincial insta a
que se reforce o cadro de persoal
con máis especialistas e pide a mellora das condicións de eventualidade para os profesionais do Sergas,
facendo contratos máis estables.
A voceira socialista do Goberno
tamén puxo o foco en que se debería implantar unha xerencia de
atención primaria en cada Estrutura
Organizativa de Xestión Integrada
(EOXI), dotándoa de recursos e autonomía de xestión, á vez que se
promova a conexión entre os ser-

vizos de saúde mental e a atención
primaria.
No Pleno tamén saíu adiante unha
proposta socialista para instar á Administración autonómica a abrir un
proceso de diálogo cos concellos e
deputacións para clarificar a situación real do actual mapa de xeodestinos.
“Queremos que o mapa que se acorde ou se aprobe en colaboración cos
concellos teña un carácter oficial e
teña o visto bo do Parlamento e se
publique no Diario Oficial de Galicia,
como pasos previos para actualizar
a información oficial na web de Turismo de Galicia”, explicou a voceira
socialista do Goberno.

PREMIO COGAVE. O presidente da Deputación de Lugo, José Tomé
Roca, foi distinguido co premio Crer no Movemento Veciñal que lle entregou a Confederación Galega de Asociacións Veciñais (Cogave).
Destacou a subida dun 23%, ata os
3M€, das partidas destinadas a accións e proxectos de apoio ao sector
primario, entre elas, a Granxa Gayoso Castro, que contará cun orzamento superior ós 1,7M€, un 12% máis
ca este ano.
En canto aos fondos para turismo,
suman 3M€ para continuar potenciando “outra das actividades estratéxicas da nosa provincia”. Mayra
García destacou o servizo de rutas
fluviais en catamarán pola Ribeira
Sacra, ademais do apoio económico que dará a Deputación de Lugo á
Mancomunidade de Municipios da
Mariña e ao Consorcio de Turismo
da Ribeira Sacra para levar a cabo
os Plans de Turismo Sostible que lles
concedeu a ambas entidades o Ministerio de Turismo.
Tamén incidiu nas partidas vinculadas coa conservación do medio
ambiente e o desenvolvemento sostible, que superan os 4M€, un 20%
máis ca neste ano 2021.
Como proxecto destacado en relación co turismo e co medio ambien-

te, a Deputada aludiu ao Parque
Central de Galicia, un gran espazo
público que está creando a Deputación para poñer en valor o centro
xeográfico galego, en Nugallás, en
Antas de Ulla, e que será unha realidade o vindeiro ano.
MOBILIDADE. O Goberno provincial demostra no presuposto que a
mellora da mobilidade é unha prioridade. Suben un 7% o investimento
en estradas, ata chegar aos 17,3M€,
destinados a tarefas de mellora, desbroce, conservación e mantemento
da rede viaria provincial, a máis extensa de todo o Estado e tres veces
maior ca da Xunta en Lugo.
Por outra banda, na sesión plenaria
deste martes, tomou posesión como
Deputado José Fernández Vázquez.
O concelleiro de Samos polo Partido Popular releva así a José Antonio
García. Fernández Vázquez prometeu o seu cargo sobre a Constitución
e recibiu o diploma acreditativo e
unha réplica da medalla que distingue aos representantes provinciais.

Arranca a nova campaña
para animar as compras no
comercio local na provincia
O presidente da Deputación de
Lugo, José Tomé Roca, mantivo un
encontro co secretario Xeral para o
Reto Demográfico do Goberno de
España, Francesc Boya, no Centro de
Atención a Maiores de Castroverde,
co fin de mostrarlle in situ o modelo
asistencial ás persoas maiores que a
institución provincial ten implantado
en colaboración cos concellos como
unha “verdadeira medida de apoio
ao rural, unha acción real para fixar
poboación nas nosas aldeas e pobos
e, polo tanto, unha iniciativa eficaz
para afrontar o reto demográfico”.
O presidente subliñou que na Deputación de Lugo “convertemos unha

situación adversa, como é a alta taxa
de envellecemento da provincia,
nunha oportunidade de desenvolvemento sostible, grazas a un modelo
asistencial ás persoas maiores que
garante o benestar e tranquilidade
dos residentes e das súas familias,
favorece o arraigo, e crea emprego e
actividade económica”.
Con respecto ó benestar e tranquilidade dos usuarios, José Tomé explicou que este obxectivo é posible
porque o modelo de xestión provincial é 100% público, polo que pon
ás persoas no centro da atención.
Así mesmo, lembrou, “a atención é
prácticamente personalizada”.
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DEPORTES
Organizan cursos de
esquimotaxe en Cervo
O Club Piragüismo Cidade de Lugo
celebrou o primeiro curso de esquimotaxe da tempada o pasado día 5
de decembro na piscina olímpica de
Lieiro en Cervo.
Os seguintes cursos serán o 16 de
xaneiro e o 20 de febreiro de 2022
e cada curso constará de 6 horas, 3
horas pola mañá e 3 pola tarde.
Como requisitos informan que é
impresecindible saber nadar 50 metros, levar bañador, gorro de piscina,
camiseta, chanclas e toalla. Avaliarase o nivel dos participantes ao principio da actividades xa que se desenvolverá en grupos reducidos.

161 deportistas
recibirán as bolsas da
Deputación
161 deportistas recibirán as bolsas
para deportistas individuais da área
de Deportes da Vicepresidencia da
Deputación de Lugo, segundo se
recolle na resolución provisional da
convocatoria publicada no BOP.
As bolsas, que oscilan entre os 300 e
os 1.500 euros, teñen como obxectivo impulsar a actividade deportiva
nas diferentes disciplinas.
Así, figuran entre as persoas beneficiarias das bolsas figuran deportistas
de distintas modalidades: atletismo
(64), piragüismo (24), péntatlon moderno (13), karate (8), taekwondo
(7), remo (7), judo (7), natación (5),
tiro olímpico (3), bolos (3) / bolos celta (1), squash (2), loitas olímpicas (3),
hípica (3), motociclismo (1), surf (1),
tenis (1) e triatlón (1).
A convocatoria, que se repite anualmente, está aberta a deportistas
individuais con licenza federativa
menores de 35 anos e empadroados
calquera municipio lugués.

O pavillón Vista Alegre
de Burela estreou
novo vídeo marcador
O pavillón Vista Alegre de Burela
estreou novo vídeo marcador a pasada fin de semana. O concelleiro
de Deportes, Ramiro Fernández,
agradece a subvención concedida
pola Secretaría Xeral para o Deporte e o traballo realizado por Manuel
Otero, xefe provincial de Deportes.
O edil asegura que con este vídeo
marcador e a nova iluminación esta
instalación dá un salto de calidade.
O equipo de goberno xa traballa no
cambio de pista, que prevé realizar
para o vindeiro ano 2022.

As Escolas Deportivas de
Lourenzá brillan no atletismo

As guerreiras laranxas,
campioas de Europa

Siro e Lidia, dous atletas laurentinos nas súas respectivas probas

Siro Maseda, das Escolas Deportivas
de Lourenzá, participou na Maratón
de Valencia onde sacou a súa mellor
marca facendo 2 horas, 45 minutos e
29 segundos e correndo a un promedio de 3:52 por quilómetro
”Unha das mellores maratón de Europa, por recorrido, ambiente e circuito plano para facer unha boa marca”, dixo Maseda, “reservei forzas na
primeira media, para logo intentar
apretar un pouco dependendo das
sensacións na última parte”.
Por outra bandam a atleta laurentina
Lidia Balseiro proclamouse subcam-

pioa alevín sub12 en Atapuerca, Burgos. Así, Balseiro escribe unha nova
páxina de ouro do clube despois de
percorrer os 1.000 metros da proba
con un tempo de 3,26 e logo de facer
case toda a carreira en solitario nunha proba con 244 atletas.
Dende o club queren recoñecer o esforzo “desta rapaza, á humilde pero
peleona familia do Maderas Barcia
e a todos e cada un dos que credes
en nós”. Ademáis tiveron a representación na proba da cadete sub16 Iria
Rodíguez e na proba popular de Ubaldo Balseiro.

As burelás, na celebración do novo título

O Pescados Rubén Burela FS lograron acadar o último título que lles
faltaba, así, fixéronse co trofeo de
campioas de Europa nunha final
xogada no Pazo dos Deportes de
Lugo contra o Pescara italiano. O
Burela xa viña de golear 5-0 nos
dous anteriores partidos co Normanochka ruso.
As burelás impoñéronse 6-0 no
Futsal Women’s European Champions onde a brasileira Cilene inau-

gurou o marcador e Emilly anotou
un hat-trick. O 6-0 chegou cun saque de porta da gardameta Jozi.
As guerreiras laranzas suman así
o último tras amosar que poden
gañar todos os partidos que se lles
poñan por diante.
Finalmente, soaba a bucina que
indicaba o remate dun encontro
no que as Guerreiras laranxas volveron alzarse cun trofeo, pero que
nesta ocasión sabía a Europa.

A Mariña prepárase para correr
RUN RUN FOZ. Foz organiza a nova
edición da Run Foz Run de Nadal que
este ano chega á súa quinta edición.
Unha carreira feita para nenos e
maiores que será o 24 de decembro
a partir das 12.00 horas, xunto cunha andaina. Xa pola tarde, ás 16.25
horas será a carreira de pícaros de
200 metros, ás 16.30 a de benxamín
de 750 metros, ás 16.35 horas será a
quenda dos alevíns que percorrerán
1 quilómetro, ás 16.40 os infantís e
ás 16.45 os cadetes. A continuación
comezará a absoluta ás 17.00 horas
e despois será a cerimonia de premios e unha chocolatada.
Os dorsais poderán ser retirados
presencialmente o día anterior no
Cenima en horario de 17.00 a 19.00
horas, e excepcionalmente o día da
proba na zona de saída na carpa da
organización en horario de 10.00 a
13.00 e de 15.00 a 16.30 horas. As
incricións poderán facerse ata o venres 14 de decembro.
MILLA DE LOURENZÁ. A cuarta edición da Milla Popular Urbana Concello de Lourenzá será o domingo 26
de decembro, e transcorrirá polas
rúas do Concello enchendo de actividade deportiva toda la xornada.
As inscripcións estarán abertas ata o
21 de decembro e terán o prezo de
inscrición para carreira absoluta de

5 euros para propietarios de chip
amarelo championchip e os que non
teñan chip, deberán pagar 1 euro en
concepto de aluguer de chip.
As inscripcións dos cativos serán totalmente gratuítas dende Pitufo ata
Infantil e poderanse facer única e
exclusivamente en www.championchipnorte.com. Os dorsais e os chips
de cronometraxe entregaranse o sábado na Biblioteca Municipal.
O circuíto consta dunha distancia
de 1.609 metros, case totalmente
chairo, e sairá dende a praza Conde
Santo e o casco urbáno para volver
á praza.
Os prebenxamíns sairán dende a Farmacia e percorrerán 300 metros. Os
benxamíns, alevíns e infantís farán
800 metros e sairán ás 11.00, 11.20
e 11.30 horas respectivamente dende o Cantón. Ás 12.00 horas será o

circuíto urbán para o resto.
Haberá trofeos para os tres primeiros clasificados de todas as categorías, así como medallas para todos
os participantes de categorías menores. E ademais levarán obsequios
os campións masculino e feminino
empadroados en Lourenzá.
Tamén obsequiarase cunha camiseta técnica conmemorativa aos primeiros 100 isncritos na proba.
CAMOVI. A organización da Camovi, carreira de montes de Viveiro, anunciou a nova data para
a vindeira proba do ano 2022. Esta
carreira, que chega á undécima
edición, celebrarase o 24 de abril
e será unha de maiores edicións,
albergando o Campionato de España en Línea Individual e por Seleccións Autonómicas, ademáis de recobrar as 4 distancias, CamoviKids,
os Trainings Solidarios, charlas, exposicións.
Esta tradicional proba caracterizouse

un ano máis pola dureza do seu percorrido pero, ao mesmo tempo, pola
gran beleza paisaxística da contorna
e este ano 2021 estivo marcada por
se unha edición adaptada ás restricións sanitarias da covid-19.
Noutras ocasións as saídas estaban
previstas para as 8 da mañá comezando a modalidade de 42 quilómetros e de relevos. Ás 9 comezaban os
participantes dos 10 quilómetros, ás
10 a andaina, ás 10.45 os 21 quilómetros e ás 11 será a carreira infantil.
O prezo por participar oscilaba entre
os 15 euros da andaina, e os 45 da
carreira de relevos por parellas.
TOXIZA GRAN TRAIL. O Toxiza Clube de Montaña e a Asociación As
San Lucas de Mondoñedo organizan o Toxiza Gran Trail para o 2 e 3
de abril do vindeiro ano 2022. Esta é
unha das probas de montaña máis
multitudinarias, non só de Galicia
senón de todo o Norte de España,
así, o ano pasado participaron uns
560 deportistas . Os participantes
nas probas competitivas estarán
distribuídos en catro opcións, catro
carreiras convencionais de 60, 42, 24
e 14 quilómetros e unha andaina de
14 quilómetros.
A maratón previsiblemente será a
primeira en tomar saída desde a praza dá Catedral, mentres que a andaina comezará máis tarde.
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“O importante é vir probar,
divertirse e coñecer o deporte”
Aitor Freiría é a cabeza máis visible do Club Balonmán Panadería de Covas
Por qué escolleu xogar ao balonman?
Todo comezou na miña vila natal, en
Porriño, da man do actual presidente
do Club de Balonman local, Abel Estévez, cando tiñamos 7 anos díxolles
aos meus pais que nos levaran aos
meus irmáns e a min ata o pavillón a
probar e ver se nos gustaba.
Seguides xogando ou no mundo do
balonman?
O meu irman xemelgo Adrián tivo
que deixar de xogar por motivos
persoais cando comezou a pandemia pero agora colabora con nos de
adestrador do equipo sénior para
que eu poda xogar con eles. E Diego,
o noso irmán pequeno, el era porteiro e deixou definitivamente de xogar
Como empezou no club?
Eu cheguei a Viveiro no 2016 e incorporeime como xogador, e xa fai
3 anos que me tocou ser presidente
do Club. Tamén adestrado ao equipos sénir e os da base. Pero cando
me metín na presidencia retireime
de xogador aínda que na tempada
pasada tiven que retomar o xogo
porque tivemos varias baixas.
Cando comezou o club?
O club comezou no ano ano 1986 da

man de Perfecto A. Parapar e José M.
González Alves, xogadores na tempada anterior no CB Xove, xunto con
Enrique Villares, que na tempada
anterior adestrar ao SDCR Penalba
de Celeiro. Xuntaron a amigos para
formar o club e darlle uso ao recén
estreado pavillón municipal.
Como foron os primeiros pasos?
Os primeiros foron atopar un patrocinador, que daquelas foi o Restaurante Louzao, e despois foi confeccionar un equipo o suficientemente
amplo para garantir un bo papel na
categoría de 1ª de Absolutos e un
equipo xuvenil que asegurase o futuro do club.
Contan con moitos títulos?
Títulos non temos, pero contamos
cun magnífico logro e quizais o mellor, e foi que na tempada 2016-2017
ascendimos a 1º autonomica que é a
nosa actual categoría na cal levamos
5 anos consecutivos. Tamén conseguimos quedar 5º na liga na tempada 2017-2018 e eso foi o maior hito.
É o único club da Mariña?
Si, dende fai moitos anos somos o
único club da comarca e en sénior
masculino o único de Lugo. Antigamente había un en Cervo que era

onde estaba o antigo presidente Enrique Villares e un en Burela.
Contan con moitos xogadores? E
equipos?
Actualmente temos en competición
o equipo sénior e o cadete masculino e o benxamín mixto. Contamos
con 45 xogadores de idades comprendidas entre 5 e 32, de feito o
máis cativo é o meu fillo e o maior
son eu.
Curioso feito, pai e fillo no mesmo
equipo.
Si, o meu fillo comezou un pouco
como min, viña conmigo aos adestramentos e de ver xogar aos pequenos pois animouse. Pasao moi ben e
desfruta, que é o fundamental nesa
idade.
Como ve a práctica de balonman na
provincia?
Creo que somos a provincia con
menos equipos e clubs federados
e é triste pensalo. A verdade é que
é unha mágoa. Eu creo que como
non hai tradición deste deporte
pois dase esta situación. Eu creo
que unha das explicación é porque
son vilas moi pequenas e hai moita
distancia xeográfica entre elas e así
é complicado.

Arriba, o equipo absoluto e, abaixo, os benxamíns. FOTOS: Diego Alonso

Non hai moitos clubs, non?
Somos dous clubs, nós e o CP Lucense, ata fai un ano estaba o Lucus pero
pola falta de xogadores unificouse co
Lucense.
Cales son os proxectos de futuro do
club?
Nós antes da pandemia tiñamos a
escola deportiva de Xove que estaba
funcionando moi ben e contábamos
con 13 nenos e 1 nena e por culpa
da pandemia desapareceu. Pero
agora solo temos a de Vicedo. Para

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

Un consello para os futuros xogares
de balonmam?
Pois sinceramente como deportista
que son o meu consello e que se lles
gusta o deporte en xeral o importante é vir a probar e divertise. Pero o
máis importante é facer deporte e
probar en calquer deporte e desfrutalo.

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

TRABADA
982 13 50 11
Concello:
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):

982
982
982
982

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

o futuro a idea sería esparcirnos polas escolas deportivas dos diferentes
concellos para ir sementando o balonman nos pequenos.

Incendios Forestais: 085
Garda Civil:
062

VICEDO, O
982 59 00 02
Concello:
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
982 59 20 01
Concello:
Centro de Saúde (cita previa): 982 59 24 24

www.amariñaxa.com
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O 25N deixou numerosas imaxes nos diferentes concellos da comarca
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a elección de...

Renovado o plan de
formación de redeiras

José Tomé e Dolores Somoza, despois de asinar o convenio

O presidente da Deputación de
Lugo, José Tomé Roca, asinou un
convenio de colaboración coa presidenta da Unión de Traballadores
Autónomos do Transporte, o Mar
e as Comunicacións de Galicia, María Dolores Somoza, que ascende a
39.000€ para impulsar por terceiro
ano un proxecto de formación de
redeiras co obxectivo de favorecer

a integración da muller no mercado
de traballo. O convenio recolle un
plan de 370 horas para que as participantes adquiran toda a formación
necesaria para presentarse ás probas de capacitación profesional previstas para os vindeiros meses, un
requisito fundamental para exercer
este traballo que dá máis posibilidades de inserción laboral.

Portos executa obras
de mellora no Vicedo

O alcalde do Vicedo con técnicos de Portos de Galicia

Portos de Galicia está a executar
obras de modernización e mellora
das condicións de traballo e operatividade nas instalacións do porto lucense do Vicedo. A presidenta
do ente público, Susana Lenguas,
explicou esta mañá durante unha
visita á zona que o seu departamento xa rematou as obras de
mellora da nave de redes e ultima
a instalación do control de accesos
ao porto deportivo, unhas actuacións que suman un investimento
de preto de 40.000 euros.
A representante do organismo
dependente da Xunta, que estivo
acompañada por representantes
do sector e da Corporación mu-

nicipal, explicou que as obras na
nave de redes se enmarcan no
plan de renovación de envolventes de edificios portuarios. Neste
caso os traballos consistiron na
substitución da actual cuberta por
outra de panel sándwich que incorpora ademais unha superficie
de panel translúcido para mellorar
a iluminación natural do interior
do inmoble. Esta actuación permite ao mesmo tempo mellorar as
características térmicas do inmoble. Os traballos tamén inclúen a
substitución da canle de recollida
de auga por outra de aceiro inoxidable e a instalación dunha nova
porta motorizada.

Cervo gaña un premio
de Salvamento
Marítimo
O Concello gañou un premio de Salvamento Marítimo á mellor contribución ao Objetivo Desarrollo Sostenible 14 respecto á conservación dos
nosos mares.
O premio foi outorgado ao proxecto
medioambiental Ecoestruturas, que
consiste en reciclar diversos materiais, por exemplo botellas de auga
ou pallets, para a posterior construción de estruturas que sirvan como
mobiliario urbano público, como
poden ser os cubrecontedores, aparcabicicletas ou cinceiros ecolóxicos.
A cerimonia de recollida de premios
será o vindeiro 16 de decembro no
Salón de Actos do Ministerio de
Transportes, Mobilidade de Axenda
Urbana, organizada pola Sociedade
de Salvamento e Seguridade Marítima.
Declara o rexedor, Alfonso Villares:
“valoramos moi positivamente a
concesión deste accésit, que se nos
foi outorgado por un dos diferentes
proxectos que levamos a cabo no
noso Concello en materia de sostenibilidade”.

Convocadas as axudas
para a formación dos
profesionais do mar
Convocadas as axudas para o sector
pesqueiro coas que avanzar na formación dos profesionais do mar e
contribuír á remuda xeracional. Esta
convocatoria é a primeira vez que
se realiza e conta cun orzamento
de preto de 890.000 euros a repartir entre as anualidade 2021 e 2022
co obxectivo de favorecer a mellora
da capacitación dos profesionais do
mar e a remuda xeracional no sector.
Destas achegas, que están cofinanciadas polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, poden beneficiarse
as confrarías de pescadores e as súas
federacións, as organizacións de produtores, as cooperativas, as asociacións profesionais e as demais entidades asociativas de profesionais do
sector pesqueiro con sede social en
Galicia, que poden concorrer tanto
de xeito individual como conxunto.
Este novo modelo vén a complementar a formación que se imparte nos
portos e pretende favorecer unha
mellor adaptación dos cursos ás
necesidades dos seus destinatarios
pois as confrarías ou entidades asociativas do sector -como promotores
da formación- poderán adecuar o
desenvolvemento das actividades
formativas ás datas e horarios que
mellor se axusten ao labor dos profesionais da súa área de influencia.

Rubén García Piñeiroa

Técnico de Deportes do
Concello de Lourenzá

un libro

un disco

Os cadernos de investigación
de Emilio Piñeiroa

Morat

unha película

un personaxe histórico

Gladiator

Xesús de Nazaret

un lugar para visitar

unha afección

Roma

As maciñeiras de sidra

unha comida

unha bebida

Todo o relacionado co
cocido

Unha cervexa fría despois
dun bo adestramento

Consulta os eventos en:
www.amariñaxa.com
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Seis fervenzas para relaxar a mente e respirar
A Mariña conta con varios saltos de auga de gran fermosura e moi visitados por turistas e veciños como lugar de descanso
A Mariña conta con varias e fermosas fervenzas que farán desfrutar da natureza aos seus visitantes. Estas caídas ou saltos
de auga sorprenden polos seus
paraxes naturais nos que se pode
respirar aire fresco, relaxar o corpor co murmurio da auga e gozar
de momentos de paz.
POZO DA FERIDA. Un enclave
natural pouco concorrido á vez
que fermoso, situado entre os
municipios de Xove e Viveiro.
Aquí, unha bonita fervenza desemboca nunha poza circular que
conta coa súa propia lenda. A
historia conta como unha muller
cae nela cun feixe de vexetais
para facer esterco, xustificando
así a particular cor das súas augas.
Chegarás a través da estrada de
Viveiro a Mondoñedo collendo
un desvío a Valcarría, ou ben camiñando dende a Casa do Batán,
seguindo o curso do río Loureiro.

fecto para completar a túa visita
a esta histórica vila. Partindo do
barrio dos Muíños, ao continuar
pola estrada de Argomoso, poderás realizar este sinxelo percorrido que te levará á fervenza.
Camiñando polo bosque e acompañado polo son do río, accederás á bonita Fervenza de Salto do
Coro na cima dunhas escaleiras
de pedra. Trátase dunha paraxe
idílica rodeada de vexetación,
perfecta para gozar da natureza.

perfecta para gozala en familia
(por Alfoz).
Este enclave é fermoso e máxico. Unha vez alí, poderedes continuar o carreiro tamén adaptado para chegar ao cume desta
fervenza e así poder apreciar a
súa impoñente caída. 80 metros
entre saltos de auga e tobogáns
que conforman unha imaxe belísima e única.

POZO DA ONZA. Un percorrido perfecto, mesmo para facela
con nenos, é a que conduce ao
Pozo da Onza no Valadouro. Para
chegar, partindo dende Ferreira
cóllese a estrada vella de Burela
e, antes de chegar a Budián, un
indicador mostrarache como chegar a este carreiro.
Atravesando este sinxelo percorrido por un ascenso de escali-

FERVENZA DO RÍO XESTOSA. No
camiño entre Muras e Ourol, atópase este recuncho no medio da
natureza onde unha caudalosa
fervenza de 20 metros de caída
fai deste un precioso lugar. Non
destaca tanto pola súa altura
senón pola súa beleza. Pérdete
nesta paraxe para contemplar e
gozar do son das augas caendo.
FERVENZA DO ESCOURIDAL. Dividindo os concellos de Alfoz e O
Valadouro, atópase esta preciosa fervenza considerada como a
máis alta de Galicia. Para chegar
ata ela, poderás realizar unha
ruta moi sinxela e ben sinalizada,

As fervenzas da Mariña son un espectáculo da natureza

natas polo bosque, chegamos ao
Pozo da Onza. Un remanso de
paz no que se alza unha magnífica fervenza de case 15 metros
de altura, que na súa base forma
un pequeno lago ou poza entre o
frondoso bosque de Budián.
FERVENZA SALTO DO CORO. Este
enclave natural, agochado tras a
localidade de Mondoñedo, é per-

SALTO DE SAN ESTEVO DO ERMO.
En Barreiros non podes perder
esta máxica ruta. A través dun
precioso bosque de eucaliptos,
chegarás á Ermida de Santo Estevo, tamén chamada de Augas
Santas, xa que aquí se atopan
dúas fontes de augas mineiromedicinais das que se cría no seu
poder curativo.
Tras visitar a capela, un carreiro
que discorre a través do bosque
autóctono conducirate á parte
alta da Fervenza de San Estevo
do Ermo. Un espectáculo natural
marabilloso onde o río San Esteban se precipita dende un pouco
máis de 15 metros en caída sobre
a rocha.
Despois de visitar a fervenza, se
se dispón de tempo, merece a
pena alcanzar o Miradoiro de
Penabor, que ofrece unha panorámica única da Mariña Lucense.
Se es amante do turismo slow, do
sendeirismo e de descubrir os recunchos que esconde a natureza,
non dubides en coñecer as fervenzas da Mariña Lucense. Son
enclaves de gran beleza para gozar de percorridos cheos de paz e
tranquilidade.

