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Volve a Feira do 
Queixo a Friol

Celebrarase o domingo 20 de 
marzo. Pax. 11

Listos para o Entroido
Varios concellos da comarca volven celebrar unha das súas tradicionais festas 
nas que nenos e adultos disfrázanse para animar as rúas das súas localidades

cospeito. A Festa da 
Filloa volve e a Moexmu 
presenta o cartel. Pax. 21

xermade. Abre unha 
nova edición de Xermade 
na Historia. Pax. 17

friol. Entrevista a José 
Ángel Santos, alcalde da 
localidade. Pax. 12

guitiriz. O Concello pide 
a transferencia da travesía 
urbana da N-VI. Pax. 14

meira. Proxectan a am-
pliación do centro de saú-
de e do PAC. Pax. 23

vilalba. A localidade 
acolle as Xornadas Rosa-
lianas. Pax. 3

outeiro de rei. Convo-
can as actividades vincula-
das á muller. Pax. 16

Dous chairegos 
impulsan unha ONG

Moitos dos concellos chai-
regos tomaron a decisión de 
recuperar este ano o Entroido 
e abriron prazos para os tra-
dicionais concursos de disfra-
ces, como é o caso de Vilalba, 
Val de Francos, Xermade ou As 
Pontes. Outros moitos seguen 
madurando unha decisión e 
algúns, como Abadín, xa con-
firmaron que non haberá des-
file. A situación da covid aín-
da segue a ser preocupante e 
hai medo aos gromos. Deste 
xeito, asociacións e concellos 
aínda irán ampliando e com-
pletando, en función da evo-
lución da situación sanitaria, 
as súas programacións para 
unha celebración que dará co-
mezo o 25 ata o 6 de marzo.

O club de rugby 
Fendetestas

A veciñanza está a amosar a 
súa preocupación pola deri-
va que está a tomar a asis-
tencia sanitaria nas distintas 
localidades do rural así como 
do estado no que se atopan 
varios centros de saúde 
chairegos. Por unha banda, 
están a facerse numerosas 
protestas pola recuperación 
dos servizos sanitarios como 
pola falta de profesionais, 
os peches dalgúns centros 
e outros moitos problemas 
como os que acontecen en 
Muras, Cospeito ou Castro 
de Rei. Pola contra, o Sergas 
anunciou obras de amplia-
ción no PAC de Meira para 
resolver as necesidades de 
espazo nas instalacións. 

Concellos da 
comarca critican a 
situación dos servizos 
sanitarios no rural

Alberto e Lara estiveron en 
Kenia. Pax. 25

Carla Da Silva é a directora 
técnica da entidade. Pax. 28

A Deputación urxe á Xunta a 
resolver o déficit de 14.331 
prazas en residencias públi-
cas da terceira idade que 
existe na comunidade ga-
lega. A administración pro-
vincial insta a que se creen 

todas estas prazas baseán-
dose no último estudo da 
asociación estatal de Direc-
toras e Xerentes de Servizos 
Sociais, que constata esta 
realidade, coas recomenda-
ción da  OMS. Pax. 26

Urxen á Xunta a resolver o 
déficit de prazas de residencia
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NOVAS vilalba

A organización ten listas as bases de 
participación no Entroido 2022, no 
que se recupera o tradicional des-
file de disfraces e comparsas tras 
o parón obrigado pola pandemia o 
ano pasado.
As persoas e comparsas participan-
tes farán un desfile pola vila o mar-
tes 1 de marzo a partir das 17.00 
horas, con saída da rúa Castelao, 
o lado da estación de autobuses 
de Vilalba, para pasar despois por 
Campo de Puente, rúa da Pravia e 
rematar na praza da Constitución. 
Poden participar e optar aos pre-
mios e axudas, ademais dos par-
ticulares e parellas, calquera aso-
ciación ou entidade legalmente 
constituída, así como os “grupos 
ocasionais” que cumpran as condi-
cións establecidas nestas bases.
Haberá premios para as mellores 
comparsas Infantil e xuvenil (de 0 a 
14 anos) e para as mellores compar-
sas de Adultos (a partir de 15 anos) 

e Mixtas (adultos e nenos). Na cate-

goría individual e por parellas, para 

Infantil e Xuvenil (0 a 14 anos) e 

Adultos (máis de 15 anos).

O premio de maior cuantía será de 

700 euros para a mellor comparsa 

mixta. Haberá tamén premios para 
as comparsas máis orixinais e sim-
páticas, ademais de 1.000 euros a 
repartir entre todas as comparsas 
que participen e non obteñan pre-
mios (máximo 100 euros por com-
parsa). 
O prazo de inscrición no desfile 
remata o 20 de febreiro. Todos e 
todas as participantes obterán un 
vale de chocolate con churros, e os 
nenos e nenas menores de 14 anos 
un agasallo.
No caso de que as condicións me-
teorolóxicas impidan a celebración 
do desfile, trasladarase a outra 
data, tendo sempre en conta as da-
tas dos desfiles en concellos limítro-
fes para non coincidir. 
O día seguinte, o mércores 2 de 
marzo, o concello organizará para 
rematar o Entroido o Enterro da 
Sardiña, ás 20:00 horas na praza da 
Constitución, no que tamén se re-
partirá chocolate con churros.

Listos para o Entroido
Convocado o tradicional concurso de disfraces para o 1 de marzo

O Concello de Vilalba está a estudar 
a creación dun espazo de participa-
ción para a mocidade e a infancia, 
unha canle directa para a implicación 
da veciñanza máis nova nos asuntos 
da localidade.
O Consello Municipal da Participa-
ción Moza e Infantil nacería como 
un órgano consultivo para articular 
e canalizar a participación de nenas, 
nenos e mocidade, facilitando un es-
pazo para a proposición de ideas, o 
debate e a posta en práctica da cida-
danía activa.
O goberno local valora positivamen-

te a creación deste foro de parti-
cipación que estaría integrado por 
representantes elixidos desde os 
propios centros educativos para ac-
tuar como interlocutores e interlocu-
toras ante unha institución pública 
como o concello. Deste xeito, tamén 
se fomentaría o acordo e o consenso 
entre os grupos, así como a autono-
mía e a toma de decisións.
“Debemos facilitar a implicación dos 
máis novos e novas, que comecen a 
responsabilizarse da vida en comuni-
dade e a organizarse, porque son o 
futuro”, din.

Artéllase a creación dun consello 
municipal para a mocidade

O municipio de Vilalba foi un dos 
que máis subvencións recibiu en 
2021 para obras de corrección de 
impactos na paisaxe, só igualado na 
provincia por Lugo e Palas de Rei. En 
total foron nove vivendas particula-
res do municipio nas que se realiza-
ron traballos de renovación grazas a 
esta liña de axudas.
A Consellería de Medio Ambien-
te, Territorio e Vivenda destinou 
493.100 euros a 138 actuacións en 
toda a provincia, baseadas nunhas 
axudas pioneiras o pasado ano e que 
na provincia impulsaron, en concre-
to, 126 reformas particulares -ás que 
se destinaron 344.000 euros- e 12 
municipais -con achegas que suman 
149.100 euros-. Os apoios da Conse-
llería cobren o 70% da intervención. 
A Xunta vén de convocar de novo 
ambos programas para promover 
obras de reforma ou conservación 

en vivendas, edificios e equipamen-
tos públicos municipais. Os particu-
lares terán acceso a un máximo de 
3.000 euros, mentres para as enti-
dades locais a subvención poderá 
chegar ata os 40.000 euros.
Entre os concellos con maior núme-
ro de actuacións particulares apro-
badas na provincia figuran tamén 
os de A Pastoriza, Abadín, Cospeito 
e Riotorto, con cinco en cada caso; 
e Becerreá e Castroverde, con catro.

Vilalba lidera a listaxe das 
axudas para corrixir o feísmo

Xa está listo o primeiro inventario de 
camiños municipais, que foi aproba-
do en Pleno. O goberno local destaca 
a importancia deste proxecto, dado 
que non existía con anterioridade un 
inventario completo das vías.
O documento, con máis de 2.800 
camiños, aportará unha maior segu-
ridade xurídica á veciñanza, cunha 
aclaración precisa sobre que vías son 
de titularidade pública e privadas.
O Concello abriu e un período de 

dous meses para a consulta pública 
e alegacións por parte dos veciños. 
Instalarase un visor na web para po-
der ver online o inventario.
O concello remata desta maneira un 
intenso traballo que incluíu reunións 
cos veciños e veciñas de todas as 
parroquias, co obxectivo de aclarar 
dúbidas sobre a titularidade dos ca-
miños.
O inventario recolle a impresión de 
planos, fichas individuais de cada un 

dos bens inventariados e un listado 
de todos os camiños (aclarando se 
son de titularidade municipal, da 
Deputación ou doutras administra-
cións).
“O inventario será fundamental 
para acometer no futuro actuacións 
como arranxo de vías e desbroces, 
eliminando as dúbidas sobre a titu-
laridade dos camiños”, explica Luis 
Fernández, concelleiro de Infraestru-
turas de Vilalba.

Listo o primeiro inventario de camiños municipais
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XADREZ. O Espazo Xove ten aberto 
o prazo para participar na activida-
de de xadrez que ten lugar todos os 
xoves de 18.00 a 20.00 horas. Nas 
sesións gratuítas pódese aprender 
a xogar e novas tácticas. Tamén está 
aberta a participación nos torneos. 
Para informarse ou anotarse poden 
poñerse en contacto telefónico os 
interesados no 982 828 340.

ESCOLA EDUCACIÓN INFANTIL. A 
Escola de Educación Infantil celebe-
rará os próximos 22 e 24 de febreiros 
senllas xornadas de portas abertas 
co obxectivo de dar a coñecer o que 
ofrece o centro antes da apertura do 
prazo de matrícula. Están dirixidas ao 
alumnado de novo ingreso e terán 
lugar en dúas quendas, ás 17.00 e 
ás 19.00 horas. Para asistir é preciso 
reservar no 982 828 155.

PILATES. A asociación de mulleres de 
Santaballa continúa coa actividade 
que se reiniciou este outono e ofer-
ta novas clases, que realizarán cum-
prindo as normas sanitarias. O novo 
curso que se impartirá será de pila-
tes e todos os mércores de 19.00 a 
20.00 horas. As persoas interesadas 
en incribirse poden facelo no teléfo-
no da asociación (647 441 099) ou 
no da presidenta (676 351 299).

CONCURSO DE BAILE. A Escola de 
Movemento volveu convocar o seu 
concurso de baile en liña. O prazo 
para inscribirse para este concurso 
de baile no que os interesados de-
berán presentar un vídeo coa súa 
proposta, para a que poderán esco-
ller temática, canción e escenario. 
Haberá distintas categorías, en fun-
ción da idade. Así, estará o apartado 
baby, para os nados no ano 2014 e 
posteriores; infantil, para os de en-
tre o 2005 e o 2013; e xuvenil, con 
data de nacemento anterior a 2014. 
Creouse tamén a categoría familia, 
para aqueles nenos que participan 
cos seus proxenitores ou avós.

EN BREVE

COMERCIO LOCAL. A Asociación de Empresarios Sete Pontes de Vi-
lalba fixo entrega aos gañadores da campaña Merca e Gaña no Comercio 
Local dos seus premios. Trátase de Juana Eusebia López Paz, Mar Castro 
García, Dolores Mª Durán Roca e Nerea Martín Bello. Cada unha delas leva 
como premio un vale de 500 euros para consumir nos establecementos 
que elixan, entre os que participaron na Campaña.

O presidente da Xunta, Alberto 
Núñez Feijóo, avanzou unha nova 
convocatoria de axudas para apoiar 
a transformación e comercialización 
de produtos agrarios que contará 
cun orzamento de 30 millóns de 
euros, un 15% máis que na última 
convocatoria. Este anunciou fíxoo 
durante unha visita ás instalacións 
que a empresa Entrepinares.
Feijóo destacou o compromiso da 
Queixería Entrepinares con Galicia, 
unha fábrica que recolle máis do 6% 

do leite galego e  que tan só en Vilal-
ba dá emprego a 250 persoas.
Logo de subliñar que entre 2016 e 
2020, preto de 400 proxectos reci-
biron estas achegas, que contaron 
cun investimento de máis de 100 
millóns de euros, Feijóo aseverou 
que o Goberno galego seguirá com-
prometido co sector: defendendo 
os seus intereses na negociación da 
futura PAC; fomentando a súa profe-
sionalización, a través da formación 
empresarial.

Feijóo visitou as instalacións 
de Entrepinares de Vilalba

As Xornadas Rosalianas chegan a 
Vilalba para quedarse. Así o confir-
maron desde o Concello de Vilalba, 
a Nova Poesía Guitirica e o Instituto 
de Estudos Chairegos, tres entidades 
que veñen de organizar un programa 
con máis dunha decena de accións 
encamiñadas á distinción e recoñe-
cemento de Rosalía de Castro.
Os actos comezarán o venres 11 de 
febreiro, coa inauguración na sala de 
exposicións do Auditorio Municipal 
da mostra Rosalianas, da pintora e 
escultora muxiá Viki Rivadulla. A ex-
posición é unha antoloxía que reúne 
unha selección de obras de catro 
series distintas para conmemorar o 
mes de Rosalía como pioneira femi-
nista que foi. 
O sábado 12 de febreiro o presiden-
te da Fundación Rosalía de Castro, 
Anxo Angueira, fará un relatorio ás 
12 horas que precederá á inaugura-
ción do Parque Rosalía de Castro, si-
tuado entre as rúas Calvario e Rouco 
Varela, promovido polo Iescha. Nes-
ta cita contarase cos versos de Clara 

Blanco e Lois Gayoso, e cun poema 
musicado a cargo dunha pequena 
representación da A.C de Andrade.
Tamén haberá propostas para as 
máis pequenas e pequenos, pois o 
venres 18 de febreiro ás 18 horas o 
Auditorio acollerá A viaxe de Rosalía, 
un espectáculo de monicreques.
O sábado 19 de febreiro tomará 
protagonismo a palabra, co recital 
As Rosalías sementan pensamentos 
presentado por Pastora Veres, no 
que participarán un total de once 
mulleres poetas da NPG. Realizarase 

no Parque Rosalía de Castro de Vi-
lalba ás 12 horas e haberá un acom-
pañamento musical da formación 
BMW Ensemble. O mesmo día pola 
noite, Corredores de Sombra darán 
un concerto no Auditorio.
Neste ano 2022, a Fundación Rosalía 
de Castro anunciou que a data de ce-
lebración do día da poeta galega mu-
daría ao 23 de febreiro, día que en 
Vilalba se dará paso a dúas represen-
tacións traballadas polo profesorado 
e alumnado dos IES Santiago Basan-
ta Silva e Lois Peña Novo, ás 18 horas 
no Auditorio, escenario que compar-
tirán con Movemento Vilalba.
O programa finaliza o venres 25 de 
febreiro coa lectura do manifesto a 
cargo da escritora Beatriz Maceda, 
ao que sucederá un concerto do gru-
po Ialma, que cantarán a Rosalía no 
Auditorio ás 20 horas.
Ademais, durante estas semanas es-
tarán presentes os Poemas pendu-
rados das farolas, unha iniciativa da 
NPG para dar voz a distintos autores, 
levando a poesía ás rúas.

Vilalba desenvolve as Xornadas 
Rosalianas cun amplo programaA Biblioteca Municipal convoca 

o concurso Reto Lector 2022, co 
obxectivo de fomentar a lectura e 
crear o hábito de visitar a biblioteca 
como espazo público de lecer.
O concurso está aberto a todas as 
usuarias e usuarios xuvenís e adultos 
da biblioteca e que sexan socios. No 
caso de non selo, a solicitude do car-
né da biblioteca é gratuíta e realízase 
no mesmo momento.
A dinámica do concurso baséase na 
selección dun estilo ou xénero litera-
rio diferente cada mes por parte da 
biblioteca. Deste modo, proporase 
unha mostra bibliográfica en rela-
ción co tema de cada mes.
As persoas participantes deberán 
recoller na biblioteca unha cuartilla 
na que mensualmente se verificarán 
as lecturas que realicen e que deben 
ser títulos da biblioteca. As lecturas 
de cada temática selaranse dentro 
do mes que corresponda. Entre as 
temáticas deste Reto Lector 2022 
inclúese un libro en lingua galega, 
un de autoría feminina, unha banda 
deseñada e un clásico, entre outros. 
A primeira, no mes de xaneiro, co-
rresponde a unha obra premiada.

A biblioteca convoca 
de novo o Reto Lector
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Vilalba pechou un pleno de máis 
de catro horas no que ademáis dos 
temas recollidos polo Goberno e a 
oposición en forma de mocións, pre-
sentáronse ata un total de 16 rogos 
e preguntas.
No apartado de asuntos presentados 
polo Goberno, o tema da xestión da 
auga levouse unha parte importante 
do debate. O Pleno aprobou a pró-
rroga, por terceira vez, do contrato 
sobre esta materia a Espina e Delfín 
cun canon de 913.000 euros, parti-
da que irá para actuacións e obras 
na rede de abastecemento. Deste 
modo o contrato terá vixencia ata 
2027, pechando 30 anos se servizo.
Tamén voutouse por unanimidade a 
aprobación do convenio coa CHMS 
para distintas actuacións no ciclo 
da auga e que inclúen a construción 
dun tanque de tormentas e outras 

actuacións de mellora do pretrata-
mento na propia EDAR. O investi-
mento necesario para as actuacións 
estímase en 3.250.000 euros.
Malia votar a favor, a voceira popu-
lar, Sandra Vázquez, engadiu que a 
construción dun pozo de tormentas 
fora unha proposta do anterior go-
berno que os socialistas non acepta-
ron naquel momento. Vilalba Aberta 
aportou ao debate que o goberno  
da Xunta tiña o compromiso de facer 
un pozo de tormentas dende hai dez 
anos do que non se soubo máis.

MOCIÓNS. O Partido Popular levaba 
varias mocións a este pleno. A rela-
tiva a crear un plan de axudas para 
mellorar as instalacións deportivas 
rurais saíu adiante polo apoio de Vi-
lalba Aberta.
O resto, estaban relacionadas co 

novo plan de mobilidade e a nova 
zona azul, sobre a que informaron 
dende o Concello que hai en marcha 
un plan de sinalización da rede viaria 
e que a zona azul comezará a funcio-
nar unha vez finalizados os prazos 
administrativos. Tampouco precisou 
moito máis o concelleiro que em-
plazou todas as preguntas ao futu-
ro documento de mobilidade, que 
recollerá todas as accións previstas. 
Esta mesma resposta foi a que reci-
biu a iniciativa de Vilalba Aberta de 
peonalizar a praza de Santa María.
Este grupo tamén logrou que fose 
aprobada, co apoio do PSOE, a súa 
proposta de reclamar á Xunta me-
lloras no centro de saúde. Non foi 
aceptada a que pedía a compensa-

ción municipal aos afectados polos 
problemas na traída de augas.
Nas preguntas tratáronse temas que 
xa veñen de vello, como as relativas 
á ampliación do polígono, o estado 
da RPT e o PXOM.
Tamén se pediu o arranxo das zonas 
de aparcamento público nas zonas 
rurais, a actuación da páxina web 
do Concello, a solicitude de sub-
vencións a outras administacións e 
a zona de acceso ao auditorio para 
carga e descarga e de aparcamento 
na rúa das Pedreiras, por parte do 
Partido Popular.
Vilalba Aberta fixo referencia ás pro-
testas dos veciños da Avenida Terra 
Chá Primeira e dos de Pígara en Goi-
riz.

O pleno centrouse 
na mobilidade e a 
xestión da auga

MANUALIDADES. A Asociación cul-
tural e deportiva de Árbol organiza 
un curso de manualidades e pintu-
ra que impatirá a especialista María 
Folgueira. O curso comezará no mes 
de febreiro e terá lugar os mércores 
de 11.00 a 13.00 horas no centro so-
cial. As persoas interesadas en apun-
tarse poden facelo a través de Paula 
(655 582 171) e Bea (617 626 003).

RECOLLIDA DE PLÁSTICOS. Continúa 
a campaña de retirada dos plásticos 
de uso agrícola e gandeira. A vindei-
ra recollida será a terceira semana de 
marzo e a de maio.

XOVES DE TAPEO. A asociación em-
presarial Sete Pontes continúa en 
Vilalba coa súa campaña orientada 
a impulsar a hostalaría do termo 
municipal. Polo tanto, continúa en 
marcha a iniciativa que se desenvol-
ve todos os xoves e que leva o nome 
Todos os xoves Xatapeo e Xacopeo 
en Vilalba e consiste en repartir en-
tre os consumidores da hostalaría 
local diferentes premios. En febreiro 
os participantes entrarán no sorteo 
dunha estancia para dúas persoas 
dunha noite nunha casa rural, dous 
botellóns de Ribeira del Duero Ta-
miz, unha entrada para dúas persoas 
para ver ao CD Lugo na xornada 32 
co Oviedo e un bono de 25 horas no 
Minds Ocio Educativo. 

CONTRA AS VIOLENCIAS. O Conce-
llo organiza diferentes obradoiros 
en materia de igualdade e contra as 
violencias machistas para os nenos 
e nenas dos centros educativos do 
municipio. En concreto, a formación 
vai dirixida ao alumnado de 6° de 
Infantil, 5° de Primaria e 1º de ESO 
dos CEIP Manuel Mato Vizoso, Anto-
nio Insua Bermúdez, CEIP Terra Chá 
e CEIP Monseivane, así como o IES 
Santiago Basanta Silva. Estes obra-
doiros educativos finalizarán no mes 
de marzo, pero a intención do conce-
llo é mantelos no tempo.

EN BREVE

MICRORRELATOS. A Casa da Cultura de Vilalba acolleu a entrega de 
premios do III Certame de Microrrelatos Día do Libro 2021. Na categoría 
infantil os premios foron para Mencía Naz Martín; seguida da vilalbesa 
Paula Pérez Cendán. En categoría xuvenil gañou Abril Viqueira Pose, Lu-
cía Martínez Lago e Mariña Maceiras Segovia. Na categoría de adultos, o 
primeiro premio foi para Jose Ángel Corral Suárez. O segundo para José 
Manuel Souto Lema e pechou a listaxe Patricia Torrado Queiruga.

O Concello de Vilalba lamenta “a 
deslealdade e o esquecemento da 
Xunta de Galicia e do seu presiden-
te, Alberto Núñez Feijóo, hacia o 
noso municipio”.
“A Xunta leva dez anos sen facer 
obras comprometidas e sen aten-
der as peticións prioritarias do 
concello, como o tan necesario 
centro de día ou o mantemento da 
estación de autobuses”, afirma o 
concelleiro Luis Fernández.
Lembran que da Xunta só achegou  
97.000 euros derivados dos conve-

nios co Agader.
“Por outra parte, a Xunta asinou un 
convenio hai dez anos para darlle 
unha solución ás beirarrúas das 
rúas Cidade de Lugo e Guadalupe, 
pero a día de hoxe seguen nun es-
tado lamentable”, afirma Fernán-
dez.
O concello engade que os únicos 
investimentos que recibe do go-
berno galego proceden do Fondo 
de Compensación Ambiental e lle 
corresponden a Vilalba polos par-
ques eólicos que ten.

O Concello acusa á Xunta de 
incumprimento en investimentos

Vilalba Aberta mobilizouse na feira contra os recortes en sanidade
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Dende hai cinco anos, unha tenda da 
céntrica rúa Plácido Peña de Vilalba 
fai as delicias dos pequenos da vila 
e tamén das súas nais, que atopan 
neste recuncho con nome de conto 
roupa de todos os estilos e para to-
das as idades. Ao seu fronte está a 
vilalbesa Antía Naveiras González.
Cando abriu Carapuchiña Vermella 
e como xurdiu a idea?
Abrimos a tenda en setembro do 
ano 2017. Inagurámola unha tía 
miña e máis eu. A idea xurdiu porque 
ao dar a luz botáronme da empresa 
na que estaba e gustoume a idea da 
tenda. Logo veu a pandemia e deci-
dín quedarme eu soa co negocio.
Están situados na rúa Plácido Peña, 
escolleron este local por algo en es-
pecial?
Escollímolo pola situación. Estaba 
nun lugar de tránsito, cómodo para 
os clientes e ademais o local estaba 
sen acondicionar polo que empeza-
mos coa reforma de cero e así puide-
mos poñelo ao noso gusto. Pasamos 
como preto de medio ano reformán-
doo.
Como definiría o seu produto?
No día 2017 abrimos Carapuchiña 
con roupa máis orientada a vestir 

e para eventos e tamén cun pouco 
de sport, pero agora fumos evolu-
cionando e centrámonos máis no 
sport. Temos para todas as idades, 
dende as primeiras postas, desde 0 
meses, ata 16 anos. A verdade é que 
foi unha evolución que veu condi-
cionada pola pandamia, que a nós 
colleunos coma a todos no medio. Si 
que é certo que o vestir aquí vénde-
se moito pero non deixa de venderse 
tamén moito o sport. Ademais, no-
tamos un cambio nos costumes xa 
que cada ano que pasa óptase máis 
polo sport para as grandes ocasións 
para que o neno poda reutilizar esa 
prenda. O vestir que tiñamos non 
era un vestir sobrecargado, sempre 
gustáronnos máis as liñas sinxelas, 
porque está ben vestir elegante ao 
pequeno, pero darlle outro uso ta-
mén a esa roupa, igual non para ir ao 
colexio, pero si para saír polas tardes 
a dar un paseo, por exemplo.
Que fai diferente a Carapuchiña do 
resto de tendas de roupa de peque-
nos?
A día de hoxe intentamos mezclar un 
pouco de todo. Introducimos algo de 
puericultura, xoguetes de madeira e 
tamén complementos, como mochi-

las, botellas, un pouquiño de todo. O 
que intentamos  é que nun pequeno 
espazo podamos ofrecer unha gama 
ampla de produtos, non só roupa. 
Así podemos vestilo, darlle xogue-
tes e mesmo ofrecerlle alternativas 
ao seu ocio como libros, que tamén 
temos. Intentamos dar un trato per-
sonalizado e sempre facilitando as 
cousas ao cliente, gústanos tratar á 
xente de ti a ti porque sin eles non 
estaríamos aquí. O bo trato e darlle 
cariño á xente é unha máxima.
Con que firmas traballan?
De roupa a día de hoxe traballamos 
Canada House, é unha cadena a ni-
vel España que ten tendas propias 
tamén pero que vende aos puntos 
de venda. Tamén temos Zippy, que 
vai na mesma liña que Canada Hou-
se, tamén ten tendas propias, neste 
caso por Portugal, aínda que antes 
tiña tamén por España, pero agora 
só se quedaron cos puntos de venda. 
Son marcas que teñen máis nome 
que a xente adoita coñecer e que 
nos permite ofrecer boa roupa pero 
a un prezo máis asequible. 
Teñen previsto ampliar ata algún 
outro lado?
A día de hoxe estamos ben así, as 

marcas que temos estamos moi con-
tentas con elas. Ímolas manter pero 
non se descarta ampliar nun futuro 
segundo vaiamos vendo como evo-
lucione todo, porque temos que 
adaptarnos.
Ofrecen tamén servizo de tenda 
dixital. Como funciona?
Cando abrimos no 2017 creamos 
unha páxina web pero non se empe-
zou a mover ata a pandemia porque 
unha vez encerrados na casa, todos 
acudimos a internet. Así comezamos 
a subir produtos para ofercer á xente 
que te demandaba, incluso veciños 
da zona, que precisaban cousas bá-
sicas e que lles vendimos por aí. De 
feito, dímolles un impulso á web 
daquela. En Nadal funcionounos 
moi ben. De feito, recibimos unha 
subvención para mellorar a web e 

incorporamos un programa TPV que 
nos permite sincronizar coa tenda 
para evitar a rotura de stock. É certo 
que na nosa web o que máis se pode 
ver son os produtos de puericultura 
ou os xoguetes porque a roupa rota 
máis e cóstamos máis actualizar o 
stock. 
Participan ou realizan campañas do 
comercio?
Si, estamos dentro da asociación 
Sete Pontes e gústanos participar 
nas súas campañas porque hai que 
deixarse ver e facer cousas para es-
tar en primeira liña e a verdade é que 
fan cousas moi interesantes e inicia-
tivas ás que nos gusta sumarnos. 
Para nós é importante que o stock 
saia, por eso utilizamos a estratexia 
da liquidación e temos feito sorteos, 
sobre todo de cara ás redes sociais.

Antía Naveiras, na súa tenda de Plácido Peña

“Coas nosas marcas ofrecemos un 
bo produto a un prezo asequible”
Antía Naveiras González é a fundadora e xerente de Carapuchiña Vermella
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Unha fábrica de pneumáticos pode-
ría instalarse no Concello das Pon-
tes e xerar arredor duns 700 postos 
de traballo. Así, a empresa de orixe 
asiático anunciou a súa intención de 
construír unha planta na que fabricar 
rodas para automóbiles e camións 
lixeiros e cun investimento previsto 
supera os 520 millóns de euros.
A multinacional chinesa amosa na 
súa páxina web que o pasado 20 de 
decembro o seu consello de admi-
nistración deu luz verde a unha pro-
posta para un proxecto de “lamias 
radiais para automóbiles e camións” 
mediante o que fabricará uns 12 mi-
llóns de pneumáticos de alto rende-
mento ao ano.
Aínda que a compañía non especifi-
ca a localización exacta da ubicación 

da factoría o estudo de viabilidade 
do proxecto consultado recolle unha 
fotografía aérea das Pontes.
O alcalde pontés e presidente da De-
putación da Coruña, Valentín Gon-
zález Formoso, manifestou fai uns 
días que “se está traballando nunha 

proposta para a zona e que podería 
ser a instalación dunha planta de 
pneumáticos”. Un proxecto, indicou, 
“que se realizará en conxunto cun 
fabricante de Hong Kong” e que xa 
estaría oficializado ante a Xunta e a 
propia administración local.

Unha fábrica de pneumáticos 
podería instalarse na vila

as pontes

O Instituto de Estudos do Territorio 
(IET), organismo dependente da 
Consellería de Medio Ambiente, Te-
rritorio e Vivenda, acaba de adxudi-
car por 179.080 euros, IVE incluído, 
o servizo para a obtención de bases 
topográficas nos concellos de Ames, 
As Pontes, Cee e Coirós.
O contrato forma parte do Progra-
ma de apoio cartográfico a concellos 
(PACC), un proxecto pioneiro que se 
enmarca na liña de colaboración que 
manteñen aberta desde hai anos o 
IET e as entidades locais galegas co 
fin de avanzar na elaboración da in-

formación territorial e cartográfica e 
mellorar a xestión da xa existente, un 
material cada vez máis demandado 
a nivel municipal.
O obxectivo principal desta inicia-
tiva —impulsada o pasado verán a 
través da sinatura dun convenio de 
colaboración entre o IET, a Federa-
ción galega de municipios e provin-
cias (Fegamp) e os catro concellos 
mencionados— é acadar a realiza-
ción de bases topográficas nestes 
municipios a tres escalas diferentes: 
1/5.000, 1/2.000 e 1/1.000.
A cartografía existente non está ac-

tualizada ou carece de definición e 
escala suficientes como para obter 
unha imaxe real dos seus territorios 
en canto a edificacións, estradas, 
rede hidrográfica ou equipamentos 
e dotacións.
A cartografía a 1/5.000 xerarase para 
todo o concello, mentres que as zo-
nas a cartografar nas outras dúas 
escalas virán definidas polos propios 
concellos, tendo en conta que a car-
tografía a escala 1/1.000 só será po-
sible obtela naqueles concellos que 
foron sobrevoados para obter orto-
fotos no marco do PNOA10_Galicia.

Adxudicado o servizo para obter 
as bases topográficas do Concello

A XANELA. A Asociación de dis-
capacitados activos das Pontes, A 
Xanela, organiza unha charla sobre 
a reforma da Lei en materia de ca-
pacidade xurídica das persoas. Esta 
será o 11 de febreiro ás 11.00 ho-
ras na casa Dopeso. Para inscribirse 
pódese contactar co departamen-
to de servizos sociais dos diferen-
tes concellos ou ben directamente 
coa Asociación a través dos seguin-
tes teléfonos 981 45 24 16 ou 607 
23 02 49.

XOVES DE BIBLIO. A biblioteca das 
Pontes retomou este mes os Xoves 
na Biblio. O xoves 17 será a vez 
de Iseo a moura cun espectáculo 
orientado a pequenos de 4 a 10 
anos que leva por título Se as árbo-
res falaran. Finalizarán o mes coa 
representación Rosalía, de Cultura 
Activa, para a rapazada de 7 a 10 
anos. Todas estas actuacións terán 
lugar ás 18.00. horas.

EN BREVE

Endesa comunicou ao comité de 
empresa que manterá a eléctrica 
en funcionamento ata o 31 de maio 
polo que queda prolongada a esta-
día do persoal desprazado ás Pontes 
desde o mes de novembro, cando se 
reactivou un dos grupos da planta.
Unha vintena de traballadores están 
afectados por esta medida, traballa-
dores que volveron ás Pontes des-
pois de ser trasladados a otros luga-
res ante o peche previsto da planta.
Esta decisión tomouse xa que 
Endesa necesita a autorización para 
clausurar a térmica polo que men-
tres non reciba esta orde terá que 
tela en funcionamento, con persoal 
e combustible. Está previsto que en 
marzo chegue un novo envío de car-
bón, continuación dos dous barcos 
que atracaron en Ferrol en outubro 
e o outro de principios de decembro.

O persoal 
desprazado a Endesa 
seguirá ata maio

O colectivo Amigus Labs das Pontes 
organiza un obradoiro sobre Sen-
sores CO2 maker para combater a 
pandemia covid-19, dirixido a mozos 
e adultos.
Terá lugar o día 12 de febreiro, sába-
do, entre as 10.30 e as 13.30 horas 
na praza do Hospital.
Neste obradoiro abordarase o 
proxecto de deseño e creación de 
aparatos de fabricación propia para 
medir a concentración de CO2 e me-
dir o nivel de ventilación dun espa-
cio.
Con esta medida indirecta pódese 
determinar o risco de contaxio en 

caso de compartilo con persoas in-
fectadas: unha ventilación suficiente 
reduce de forma dramática o risco 
(menos do 1%).
Traballaranse diversos aspectos, 
dende unha pequena parte teórica e 
técnica, ata o uso práctico dos pro-
pios sensores empregando Arduino/
ESP-8266. Falarase tamén do sentido 
e valor da autofabricación fronte a 
productos comerciais.
O obxectivo do obradoiro é adquirir 
coñecementos e vagaxe suficente 
para poder abordar despois a crea-
ción de candanseu propio aparato e 
saber como empregalo.

Un taller mostra como medir a 
concentración de covid no aire
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O Concello consolidou a súa apos-
ta cultural durante o ano 2021, con 
máis de 70 actividades que logra-
ron congregar a máis de 8.500 per-
soas espectadoras.
O concelleiro de Cultura, Vicente 
Roca, amosa a súa satisfación co 
balance do ano 2021 “a pesar da in-
certeza dun ano marcado pola pan-
demia da Covid19 e as restrición 
dos aforos que nos levou a apostar 
por outros formatos e outros espa-
zos para seguir garantindo o acceso 
a unha programación cultural de ca-
lidade a toda a veciñanza”
Así mesmo, o edil de Cultura quixo 
agradecer “a cada unha das per-
soas que asistiron aos espectácu-
los programados o seu compromi-
so, a súa responsabilidade e o seu 
repecto polas normas facendo que 
a cultura fose segura e amosando 
que ademáis é esencial e fonte de 
desenvolvemento económico”.
A oferta cultural incluíu un amplo 
programa de actividades entre as 
que destacaron as representacións 
teatrais, os concertos, os espectá-
culos de maxia e de danza, axus-
tadas a todos os gustos, pensadas 
para o público de todas as idades 
con prezos alcanzables co obxecti-
vo de facilitar á veciñanza o acceso 
a unha programación de calidade, 
estable e variada.
O espectáculo Magic Dreams da 
compañía Producciones Teatrales 
Algoquín foi a actividade que lo-
grou atraer a un maior número de 
persoas espectadoras. Foron 694 
as persoas que acudiron ás duas 
sesións programadas polo depar-
tamento de cultura no mes de de-
cembro de 2021.
Outro espectáculo que gozou do 
favor do público, con 459 especta-
dores enchendo o patio do Colexio 
Santa María,  foi Orballo Cultural, 
un ciclo de concertos de recoñe-
cidos artistas galegos e nacionais, 
pero con oco tamén para a música 

local, a través do que o Concello das 
Pontes fixo unha aposta decidida 
polas novas propostas que están a 
xurdir tanto na escena musical co 
obxectivo de achegar a cultura ás 
xeracións máis mozas, facilitándolle 
unha ampla oferta de ocio.
A estrea do espectáculo de danza, 
Credo, da compañía Nova Galega 
de Danza liderada por Jaime Pablo 
Díaz, director da escola municipal 
de baile de As Pontes, congreou a 
máis de 400 persoas.
O Concello de As Pontes durante 
o ano 2021 continuou apostando 
polo teatro galego coa representa-
ción das obras Despois das Ondas, 
Dreaming Juliet, a Lingua das Bol-
boretas ou Curva España, dirixidas 
e interpretadas por figuras desta-
cadas do panorama teatral da nosa 
comunidade autónoma.
O teatro dirixido ao público infantil 
ocupou un lugar destacado dentro 

da programación cultural do ano 
2021, con obras como Ris Ras, Os 
tres porquiños ou Carapuchiña 
Vermella que lograron atraer a 475 
persoas.
Os concertos tiveron un importan-
te poder de convocatoria. Preto de 
4.600 persoas espectadoras asistiron 
ás 30 actuacións musicais programa-
das durante o ano 2021, entre as que 
destacaron as de Leilía, Malevaje, 

María José Llergo, De Vacas, Pedro 
Pastor, Mr. Kilombo Carmen Boza, 
León Benavente, La Porteña Tango, 
Técanela ou as orquestras Marbella 
e Los Satélites con Sito Sedes.
Por outra banda, os espectáculo 
de maxia de Jorge Blass e de Dani 
Polo foron dous dos grandes triun-
fadores da tempada con máis de 
338 espectadores e 250 asistentes, 
respectivamente.

8.500 persoas, na vida cultural de 2021
O grupo infantil Pica Pica celebrará 
coas familias das Pontes o seu déci-
mo aniversario, presentando o es-
pectáculo 10 años de Pica-Pica, con 
temas novos e tamén os seus gran-
des éxitos aclamados polos nenos e 
nenas. A representación terá lugar o 
sábado 12 de febreiro ás 17.00 e ás 
19.00 horas no auditorio municipal 
Cine Alovi. As entradas xa están á 
venda nas plataformas habituais.

Actuación de Pica-
Pica o día 12

A Xunta ofrece ata xuño 50 actua-
cións teatrais na área de Ferrol-
terra a través da Rede Galega de 
Teatros e Auditorios, das que nas 
Pontes terán lugar 3. A primeira xa 
tivo lugar o 5 de febreiro o Audito-
rio Cine Alovi coa obra de teatro A 
Lúa vai encuberta, espectáculo de 
teatro contemporáneo que xurde 
da colaboración entre as compa-
ñías A Quinta do cuadrante e In-
cendiaria.
Continuarán o 4 de marzo, no mes-
mo lugar, ás 21.00 horas, con As 
que limpan, espectáculo a cargo da 
compañía A Panadaría.
O ciclo chegará ao final con Pi-
nocchio o día 23 de abril, ás 18.00 
horas, tamén no Cine Alovi, un tra-
ballo de teatro infantil a cargo de 
Ghazafelhos.

Tres obras de teatro 
da Rede Galega

As Pontes ofrece clases clases maxis-
trais de clarinete, saxofón e percu-
sión a cargo de especialistas, orga-
nizadas pola Escola de Música da 
localidade. A sesión de clarinete terá 
lugar os días 18 e 19 de febreiro, a 
cargo do vilalbés Daniel Veiga Roca, 
e a de saxofón e percusión, o 12 de 
marzo. Estarán ao cargo de Jorge 
García Rojo, saxofonista de Zas; e Pa-
blo do Valle Prieto, percusionista de 
Vilalba,
Nos tres casos ofértanse dez prazas 
para alumnos activos, cun custo de 
20 euros para os que estudan na 
Escola de Música das Pontes e de 40 
para os que se forman noutros cen-
tros. Tamén se permite a asistencia 
como alumno oínte, que custa dez 
euros. O alumnado activo recibirá 
unha clase individual de 45 minutos, 
podendo acudir de oínte ás outras 
clases, ademais dunha sesión colec-
tiva doutros 45 minutos.
No acto de clausura interpretaranse 
unha ou varias obras de forma co-
lectiva e os participantes recibirán 
o diploma acreditativo das horas de 
clase maxistral realizadas.
O prazo de inscrición nestas xor-
nadas pode resalizarse a través do 
perfil de Facebook Banda- escola As 
Pontes ou chamando ao número de 
teléfono 696 264 627.

Clases maxistrais de 
instrumentos

Tras un ano cun entroido virtual, 
o Concello anunciou xa que esta 
ano recuperarase a tradicional ca-
balgata e o concurso de disfraces, 
que terá lugar o 1 de marzo con 
máis de 7.000 euros e premios.
A cabalgata de Entroido partirá ás 
17:00 horas da rúa Monte Caxado 
para realizar, a continuación, un 
percorrido que discorrerá polas 
avenidas máis céntricas, previsi-
blemente polas de Ortigueira, Vi-
lalba e Celso Emilio Ferreiro para 
finalizar no pavillón polideportivo 
municipal, lugar onde se efectua-
rá a entrega de premios.
Todas as persoas interesadas en 
participar no desfile de disfraces 
deberán inscribirse previamente 
como todos os anos cando o Con-
cello así o dispoña e se publiquen 

as bases. O concuso establecerá 
dúas modalidades para os gru-
pos, en función do número de 
integrantes, ademais da posibili-
dade de concursar de forma indi-
vidual ou en parellas. Haberá tres 
categorías en función da idade, 
adultos, infantil e meniños para 
os máis pequerechos da casa.

Volve o Entroido
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O Concello adxudicou os traballos 
dunha nova fase de reposición de 
servizos e pavimentos na Avenida da 
Habana, nun tramo de 100 metros, 
á empresa local TYC Canosa S.L. O 
proxecto, cun orzamento de 92.880 
euros e financiado pola Deputación, 
permitirá mellorar os actuais servi-
zos de iluminación e saneamento e 
por outro lado a reposición dos pavi-
mentos da beirarrúas.
Así, executarase unha nova rede de 
recollida de aguas pluviais separati-
va, nas dúas marxes do viario, que 
irá dotada dos correspondentes su-
midoiros e arquetas. As dúas liñas 
de augas pluviais conectaranse ás 
redes existentes, executadas na fase 
anterior, á altura da rúa Monfero. 
Por outra banda, sobre a rede de 
saneamento existente colocaranse 
arquetas de rexistro nas acometidas 
dos edificios nas dúas marxes da rúa.
Proxéctase igualmente o cambio do 
alumeado público, coa instalación 
de novos puntos de iluminación con 
tecnoloxía LED, sobre novos báculos 
dobres de 7 metros de altura.
As obras completaranse coa execu-
ción de novas beirarrúas, con bordo 
prefabricado de formigón e pavi-
mento con baldosas de formigón 
granallado e os pasos de peóns con 
baldosa regulamentaria de botóns e 
direccional, e a pendente axeitada. 
Os traballos rematarán coa dotación 
de mobiliario urbano e a reposición 
da sinalización.

COUCE E CASTRO. A Xunta de Go-
berno Local adxudicou á empresa 
Canarga S.L as obras de mellora dos 
viarios do Couce e do Castro.
O proxecto, cun orzamento de 
30.000 euros, permitirá mellorar a 
actual capa de rodadura de ambos 
camiños coa extensión dunha capa 
de aglomerado bituminoso en quen-

te en toda a plataforma.
Entre os traballos tamén se contem-
pla a reparación das fochancas e o 
perfilado dos mordentes con grava 
e tratamento asfáltico así como a 
execución de sobreanchos nas zonas 
dos viarios que sexan precisas para 
garantir a seguridade e a mobilidade 
do tráfico rodado e peonil.

CEMITERIO.  As obras de mellora 
da accesiblidade e humanización da 
contorna do cemiterio dos Alimpa-
doiros, financiadas pola Deputación 

cun orzamento de 122.465 euros, 
destinadas a facilitar a mobilidade na 
zona e a mellorar o acceso principal 
á instalación de titularidade munici-
pal, avanzan a bo ritmo.
Entre os traballos, iniciados no mes 
de outubro ocupa un lugar priorita-
rio a mellora da accesibilidade coa 
eliminación dos desniveis existen-
tes na fachada principal mediante a 
construción dun conxunto de ram-
plas. Entre os traballos postos xa en 
marcha está a reparación do firme 
da calzada.

As Pontes adxudica as obras de 
mellora da avenida da Habana

O Goberno local traballa na posta en 
marcha dunha ordenanza regulado-
ra das construcións, edificacións e 
instalacións existentes que se atopan 
fora do ordenamento urbanístico 
municipal en vigor.
A ordenanza, en palabras do conce-
lleiro Antonio Alonso, “permitiranos 
contar cunha normativa, que atende 
ao interese xeral dos veciños e ve-
ciñas, e que aporta unha solución a 
problemas urbanísticos con trinta ou 
corenta anos de antigüidade”.
A nova ordenanza Municipal, que 
se incorporará ao plan municipal e 
suporá unha modificación puntual 
das vixentes Normas Subsidiarias 
das Pontes, establece as distintas si-
tuacións que se dan no chan urbano 
así como os trámites administrativos 

necesarios para a súa adaptación co 
obxectivo de situalas dentro da orde-
nación urbanística.
A ordenanza será de aplicación aos 
edificios que proveñen de plans an-
teriores, e que por diferentes moti-
vos quedaron inacabados, ou non 
se axustaban ás determinacións das 
normas publicadas con posteriorida-
de ao comezo das obras.
Tamén será de aplicación a edifica-
cións que carecen de licenza, ou fo-
ron executadas sen respectala e, por 
tanto, atópanse en situación irregu-
lar. Así mesmo regulará as edifica-
cións que obtiveron licenza, e cuxas 
obras foron iniciadas, pero que por 
diferentes motivos paralizáronse, 
caducando as licenzas e facendo in-
viable a súa adaptación á normativa.

Ultiman a ordenanza de 
construción e edificacións

Arrancou na localidade o concurso O 
meu recuncho favorito das Pontes, 
un certame na rede social Instagram 
que convida á cidadanía a subir foto-
grafías do municipio para mostrar e 
descubrir os elementos máis desta-
cados da vila.
Elena López, concelleira de Turismo, 
apunta que “o obxecto desta con-
vocatoria é aproveitar a capacidade 
creativa da cidadanía no terreo da 
fotografía dixital, á vez que se bus-
ca xerar contido enriquecedor nas 
redes sociais, facendo que sexa a 
veciñanza a que promocione e dea a 
coñecer os recursos turísticos da vila, 
amosando os aspectos que conside-
ran máis relevantes da localidade e 
aproveitando a viralidade de Insta-
gram”.
As persoas interesadas en participar 

neste concurso deberán facer unha 
fotografía, con teléfono móbil ou 
outro dispositivo fotográfico, e pu-
blicala en Instagram cos cancelos do 
certame (#mirinconfavorito e #mi-
rinconfavoritodeaspontes) e cubrir 
un formulario de inscrición.
Cada unha das persoas que partici-
pen neste concurso poderán pre-
sentar tantas fotografías como o 
desexen, sendo obrigatorio encher 
o formulario de inscrición para cada 
unha das imaxes presentadas.
Neste concurso poderán participar 
todas as persoas que o desexen 
sen importar idade ou lugar de na-
cemento. O único requisito é que a 
obra presentada estea realizada no 
municipio das Pontes. O prazo para 
inscribirse e presentar as fotografías 
remata o 11 de marzo de 2022. 

Un concurso busca na 
vila o recuncho favorito

INVENTARIO AMBIENTAL. Comezaron os traballos de elaboración 
do inventario ambiental do lago co obxectivo de coñecer, conservar e pro-
texer a biodiversidade existente na zona e a súa contorna. O fin último deste 
traballo é concienciar á cidadanía e á poboación local sobre a riqueza natu-
ral do Lago das Pontes, amosándoo como unha paraxe natural e de lecer, 
onde é compatible o uso público coa conservación dunha biodiversidade.
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O termo municipal conta xa cun sis-
tema de xeolocalización de vivendas 
e outros puntos de interese do muni-
cipio, dispoñible para os servizos de 
emerxencias, que permitirá axilizar 
os tempos de resposta ante calquera 
incidencia e contribuír a facer máis 
eficientes destes servizos, melloran-
do a seguridade e a calidade de vida 
da veciñanza.
“Cando falamos de emerxencias, 
unha das principais problemáticas é 
a localización de casas e lugares, as 
novas tecnoloxías ofrécennos a posi-
bilidade de solucionar esta situación. 
Este sistema que hoxe entra en fun-
cionamento permitirá xeolocalizar 
calquera casa do rural nun poucos 
segundos ademais indicará a ruta 
máis curta e axeitada para chegar ata 
ela tendo en conta o tipo de emer-
xencia” indica Tania Pardo, responsa-
ble de Benestar Social.
O sistema, que foi presentado onte 
á Garda Civil, á Policía Local, á Agru-
pación de Protección Civil das Pon-

tes, aos Bombeiros do Eume e aos 
técnicos de emerxencias sanitarias 
da localidade, conta cunha base de 
datos, conformada por 1.500 rexis-
tros, na que se indican as coordena-
das de todas as casas das parroquias 
pontesas, tanto nas que residen veci-
ños e veciñas como nas baleiras que 
reúnen condicións de habitabilida-
de, o nome polo que son coñecidas 
e o código postal. Ademais inclúe as 
edificacións singulares, outros luga-
res de interese e os puntos de carga 

de auga.
As Pontes é o primeiro Concello das 
provincia da Coruña en contar con 
este sistema que responde á singu-
laridade da zona rural do municipio 
onde existe unha maior dispersión 
de vivendas, ausencia de rúas con 
nome e vivendas sen numeración 
ademais da particularidade do cos-
tume da veciñanza de referirse ás vi-
vendas por un alcume, circunstancia 
que dificulta a localización das viven-
das cando se produce a emerxencia.

Activado un sistema de xeolocalización 
para os servizos de emerxencia

Reunión dos servizos de emerxencia

O programa de atención tempe-
rá, posto en marcha no ano 2019 
polo Concello das Pontes, duplica, 
no ano 2022, o número de fami-
lias atendidas. Un total de corenta 
crianzas reciben atención logopé-
dica, terapéutica e psicolóxica co 
obxectivo de facilitar o desenvol-
vemento da súa autonomía per-
soal e promover a súa inclusión 
social.
O servizo ofrece un total de 75 
horas semanais de atención indivi-
dualizada e está dirixido a familias 
das Pontes, con nenos e nenas de 
0 a 6 anos que, durante período 
pre, peri ou postnatal, estiveran 
sometidos a situacións que pui-
desen alterar o seu proceso ma-
durativo, como pode ser a prema-
turidade, baixo peso, a anoxia ao 
nacer, ou calquera outro factor ou 
signo biolóxico de risco, así como 
a menores que presentan retar-
do ou calquera factor ou signo 
biolóxico de risco ou discapacida-
de física, psíquica ou sensorial e 
menores en situación de risco ou 
desamparo, sempre que alteren o 
proceso madurativo.

Tania Pardo, concelleira de Benes-
tar Social, incide na importancia 
dun “servizo esencial para todas 
aquelas familias que se enfrontan 
a unha situación non esperada no 
desenvolvemento do bebé. A tra-
vés do programa de atención tem-
perá, desde o Concello das Pontes 
tratamos de ofrecerlles ás familias 
un recurso co fin de mellorar a cali-
dade de vida dos seus fillos e fillas, 
contribuír a que as crianzas teñan 
maiores oportunidades de futuro, 
buscando que cada neno e nena 
teña o mellor comezo da súa histo-
ria persoal”.
A través deste programa, que inclúe 
os servizos de logopedia, terapia 
ocupacional e psicoloxía, os nenos 
e nenas que presentan trastornos 
no desenvolvemento ou teñen ris-
cos de padecelos, reciben, segundo 
un modelo que considera aspectos 
biopiscosociais, unha atención que, 
desde a vertente preventiva e asis-
tencial, potencia a súa capacidade 
de desenvolvemento e benestar, 
posibilitando a súa integración no 
medio familiar, escolar, social así 
como a súa autonomía.

Duplícase o número 
de familias no servizo 
de Atención Temperá

Persoal do servizo de Atención Temperá

O programa de educación familiar 
do Concello das Pontes atende, por 
segundo ano consecutivo, a máis 
dunha vintena de familias da locali-
dade co obxectivo de mellorar a súa 
situación sociofamiliar.
Trátase de familias que se atopan en 
situación de vulnerabilidade ou uni-
dades familiares que precisan dun 
apoio para mellorar as súas capaci-
dades parentais, reducir ou eliminar 
carencias e conflitos familiares.
“A través deste programa tratamos 
de facilitarlles os medios precisos 
para lograr o desenvolvemento in-

tegral das súas funcións e das súas 
habilidades, fortalecendo os víncu-
los do sistema familiar, prestándo-
lles axuda persoal, emocional e de 
acompañamento na toma de deci-
sións, na resolución de conflitos e 
na mobilización de recursos propios 
e da contorna” apunta Tania Pardo, 
concelleira responsable da área de 
Benestar Social.
O programa, que forma parte da es-
tratexia de inclusión social de Galicia, 
cofinanciada pola Unión Europea a 
través do programa FSE Galicia 2014-
2020 para promover a igualdade, 

a saúde e a inclusión social, atende 
na actualidade a medio centenar 
de persoas e presta asesoramento, 
información e orientación sobre re-
cursos, formación ou emprego aos 
rapaces e rapazas da vila.
Entre as diferentes actividades que 
se levan a cabo no programa de edu-
cación familiar destacan a atención 
individualizada para a detección de 
necesidades e un plan de visitas do-
miciliarias orientadas a mellorar as 
capacidades e habilidades parentais, 
acompañado do seguimento perió-
dico e personalizado das familias.

Unhas 20 familias pontesas participan 
no programa de Educación Familiar
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Eugenia Requeijo Chao, portavoz 
popular no Concello, foi elixida pre-
sidenta do PP de Muras, cun apoio 
do 100%. Con ela, están na directiva 
do partido Julio Díaz Díaz, como se-
cretario xeral, e Fernando Carballido 
Amor, como vocal. O congreso cele-
brouse no Bar Santi, con participa-
ción da presidenta provincial do PP, 
Elena Candia; o coordinador xeral e 
portavoz, José Manuel Balseiro, e o 
secretario xeral, Javier Nodal.
A nova presidenta do PP local, Eu-
genia Requeijo, sinalou os seus 
obxectivos e os principais retos que 
se fixa. 

Eugenia Requeijo 
seguirá á fronte do PP

muras

O alcalde de Muras, Manuel Requei-
jo, fíxose eco das protestas veciñais 
polo estado no que se atopa o cen-
tro de saúde da localidade. Segundo 
explicou, fíxose na década nos 90 
baixo un compromiso escrito de que 
o Concello encargaríase do mante-
mento en asuntos menores pero 
que a Xunta sería a responsable das 
obras maiores.
O Concello presentou ao Sergas un 
proxecto para rehabilitar o centro de 
saúde con traballos entre os que fi-
guran o cambio do tellado, do peche, 
portas, ventás e pintado do edificio, 
por un importe de 250.000 euros. 
“A resposta do Goberno do PP é que 
non hai cartos. Nós ofrecímonos a 
asumir a metade do proxecto pero 
aínda así  din que non hai”, explica.
As queixas veciñais fundaméntanse 
principalmente no continuo filtrado 
de aire porque as ventás pechan mal 
e as goteiras que se palian con cubos 
para recoller a auga cando chove.
“En Muras recádase moito dos eóli-
cos pero a Xunta non está polo labor 
de dotar aos concellos do rural dos 
servizos básicos. Nós non temos 
competencias pero non queremos 
perder os sevizos”, di Requeijo.

O Concello solicita o investimento 
necesario para o centro de saúde

O Bloque Nacionalista Galego vén 
de rexistrar no Parlamento Galego 
unha proposición non lei para o 
seu debate en Pleno sobre a nece-
sidade de desenvolver e acelerar os 
procesos da creación do polígono 
industrial do Concello de Muras.
No ano 2016 o Concello de Muras 
iniciou os procesos para poder con-
tar cun polígono industrial debido 
ao interese de diversas empresas 
para afincar as súas naves e centros 
laborais nesta localidade. “Despois 
de dar todos os pasos necesarios 
e presentando todos os informes 
positivos é incomprensible que seis 
anos máis tarde a Xunta de Galiza 

siga solicitando máis informes, en-
torpecendo a súa posta en mar-
cha”, din.
Desde o BNG consideran crucial o 
desenvolvemento dun polígono in-
dustrial en Muras, “máxime tratán-
dose dun Concello do rural, coas 
dificultades que xa padecen de por 
si para poder asentar poboación” e 
tachan o comportamento da Xunta 
“de pouco comprensible, tendo en 
conta que estaríamos diante dunha 
ocasión para poder dotar Muras de 
oportunidades laborais e ofrecer 
os mesmos servizos ás empresas 
que calquera outra vila ou cidade 
galega”. 

Piden o desbloquedo do 
proxecto do polígono

O pasado 3 de decembro Afalu puxo 
en marcha a Unidade Preventiva no 
Concello de Muras seguindo así co 
seu compromiso “de achegar os re-
cursos dos que dispón ás áreas máis 
rurais e, deste xeito, traballar na 
prevención das demencias neuro-
dexenerativas, evitar a soidade non 
desexada e, en definitiva, mellorar a 
calidade de vida das persoas maio-
res”.

O equipo técnico da asociación des-
prázase a este Concello todos os 
venres en horario de 17.00 a 18.30 
horas para levar a cabo estas sesión 
que teñen lugar na Casa do Médico.
Este servizo, que se desenvolverá 
durante todo o ano 2022, é posible 
grazas á colaboración do Concello 
de Muras. Desde Afalu agradecen a 
confianza depositada na entidade 
para levar a cabo esta actividade.

Afalu estrea Unidade

O día 1 de febreiro abriu o prazo 
para solicitar, un ano máis, as axu-
das ao pago da factura da luz, que 
foron aprobadas no mes de xullo 
polo Pleno. O Concello destina a 
este capítulo 90.000 euros.
Nesta ocasión, ofrecen unha liña 
continuísta coas axudas outorga-
das o ano anterior. Así haberá de 
novo dúas liñas de axudas, unha 
destinada aos autónomos, pe-
quenas empresas ou explotacións 
agropecuarias radicadas no munici-

pio, para subvencionarlles tamén o 
pago da factura da luz, cunha con-
tía fixa de ata 1.500 euros.
Ademais, manterase a liña de 
sempre dirixida a subvencionar 
os gastos domésticos con unha 
subvención de ata 600 euros para 
cada familia. Para chegar á máxima 
cuantía o tope en fogares será con 
rentas inferiores a 15.000 euros.
Estas novas axudas, que se convo-
can todos os anos en febreiro, cu-
bren os gastos do ano 2021.

Xa está aberto o prazo para 
solicitar as axudas da luz

Dende o pasado 21 de xaneiro do 
2022 está no Servizo de Enerxía 
e Minas da Xefatura Territorial 
da Consellería de Economía, Em-
presa e Innovación de Lugo, e no 
portal web da dita Consellería, a 
disposición pública o proxecto de 
Explotación Mineira e Plan de Res-
tauración da mina denominada 
Ampliación a San Acisclo, núme-
ro 4076 que se pretende abrir na 
parroquia de Silán, no Concello de 

Muras.
Existe o prazo dun mes para a súa 
revisión e posibles alegacións ao 
mesmo, prazo que remata o 4 de 
marzo.
O presente proxecto trata de definir 
as condicións técnicas necesarias 
para a explotación da concesión ci-
tada, mediante a actualización das 
actividades extractivas xa comeza-
das no seu día, e a súa adaptación 
ao momento actual.

Está en exposición pública o 
proxecto mineiro Ampliación 
San Acisclo de Muras
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Dende os Servizos Sociais do Con-
cello de Friol foron atendidas algo 
máis de mil persoas, realizando 
unhas 250 solicitudes para acceder 
a distintos recursos e prestacións. 
Cabe destacar unhas 60 solicitu-
des de valoración de dependencia 
e 18 solicitudes de valoración de 
discapacidade realizadas por este 
servizo.
Durante o 2021 foron atendidas un 
total de 150 familias a través do Ser-
vizo de Axuda no Fogar, con 33.898 
horas recibidas nos domicilios das 
persoas usuarias. Estes datos re-
flexan que foron prestadas 3.000 
horas máis que no ano 2020 e case 
4.000 horas máis que no 2019.
Foron 110 as persoas usuarias 
recoñecidas con distinto grao de 
dependencia. Destacar que máis 
dunha terceira parte das persoas 
beneficiarias superaban os 90 anos 
de idade e 24 das atendidas eran 
persoas que vivían soas.
Este servizo é prestado polo Conce-

llo de Friol a través de unha empre-
sa externa, con case 40 auxiliares 
de axuda no fogar, todas elas mulle-
res, sendo este equipo o encargado 
de executar este programa, tanto 
na modalidade de Dependencia 
como de Libre Concorrencia.
O alcalde, José Á. Santos quere ter 
unhas palabras de agradecemento 
a esas 40 profesionais, “sendo cons-
ciente de que ser auxiliar na aten-
ción ás persoas maiores vai máis 
aló da formación e da experiencia, 
o factor clave destas grandes pro-
fesionais é a súa vocación de axuda 
aos demais e a súa capacidade de 
adaptación para darlle a cada pa-
ciente no seu fogar o que precisa en 
cada momento, polo tanto, dende 
O Concello de Friol queremos agra-
decer a todas as auxiliares e coida-
doras, que durante estes dous anos 
especialmente puxeron todo o seu 
esforzo para afrontar esta grave cri-
se sanitaria. Isto non sería posible 
sen todas elas”.

O Concello atendeu 
a 250 maiores con 
recursos e prestaciónsO próximo día 20 de marzo cele-

brarase a XXVIII Edición da Feira do 
Queixo e Pan de Ousá no Concello 
de Friol, onde as queixeira de todo 
o municipio e as panaderías de Ousá 
poderán expoñer e vender os seus 
exquisitos produtos.
O Concello leva xa dous anos sen po-
der celebrar esta sonada feira, que 
cumpre xa 28 anos de vida. O motivo 
de non levala a cabo nin no 2020 nin 
no 2021 foron as restricións motiva-
das pola covid.
En este ano por fin poden retoma-
la, pero por suposto, extremando 
as precaucións, polo que será nun 
formato totalmente distinto aos 
das edicións anteriores, para poder 
garantir a seguridade sanitaria de 
todas as persoas que queiran asistir, 
tanto as que participarán vendendo 
os seus produtos como todas aque-
les visitantes que queiran achegarse 
a Friol en ese día. Estas precaucións a 
tomar non deslucirán unha festa tan 
importante, así que se espera unha 
gran afluencia de vendedoras e ven-
dedores e de público en xeral, que se 
acerquen a Friol a pasar un día alegre 

e de festa.
Aínda que está previsto que o for-
mato de como se coñece a Feira do 
Queixo e Pan de Ousá mude para 
garantir en todo momento a segu-
ridade sanitaria e o protocolo, para 
nada vai deslucir un dos eventos 
mais importantes que ten a provin-
cia de Lugo, nesta edición por parte 
do Equipo de Goberno, están ulti-
mando todo tipo de detalles na orga-
nización do evento que case seguro 
manterá en liñas xerais o programa 
de anos anteriores aínda que con pe-
quenas puntualizacións que se darán 

a coñecer na súa presentación e que 
para nada repercutirán nun dos dias 
mais importantes de Friol.
A feira  foi a plataforma perfecta a 
través da súa difusión chegando a 
toda Galicia e nos últimos anos in-
cluso a parte do noroeste de Espa-
ña, a feira foi o escaparte perfecto 
para difundir e impulsar estes dous 
produtos no exterior, renovando ins-
talacións tanto de panaderías como 
queixerías, adaptándoas aos novos 
tempos, modernizando toda a ma-
quinaria necesaria para produción e 
incluso aumentándoa.

Friol recuperará en marzo a 
Feira do Queixo e Pan de Ousá
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Pode facernos un balance do ano 
que terminou para o Concello? Ca-
les serían as principais actuacións 
que se levaron a cabo?
O 2021 foi un ano marcado nova-
mente pola pandemia, no relativo 
a non poder celebrar un ano máis a 
Feira do Queixo e do Pan de Ousá, o 
Friulio, a Festa da Xuventude,etc.
Pero con respecto a conseguir inves-
timentos, tanto públicos como priva-
dos que axuden a que o noso pobo 
siga mellorando, foi algo no que 
tanto eu como o Equipo de Goberno 
estivemos traballando durante todo 
o ano. Houbo proxectos que saíron 
adiante e outros que aínda están por 
confirmar, pero todos son importan-
tes para conseguir o que buscamos, 
que é que Friol sexa un concello con 
servizos, un municipio con oportu-
nidades de traballo e unhas boas 
comunicacións, que fagan del un 
municipio atractivo para investir e 
para vivir.
Un dos proxectos mais importantes 
que se levaron a cabo durante o ano 
que rematou foi o proxecto piloto 
en Galicia para a reorganización da 
propiedade a través de permutas 
agrícolas voluntarias entre particu-
lares. Comezou como algo pequeno 
entre catro ou cinco propietarios, 
pero durante o ano fóronse suman-
do máis, ata acadar uns 24 propieta-
rios, cunha superficie de mais de 250 
hectáreas.
Conseguimos que Friol sexa a sede 
do Grupo de Emerxencia Supramu-
nicipal (GES), que dará cobertura 
a este municipio e aos de Begonte, 
Guitiriz, Palas de Rei e Outeiro de 
Rei. O emprazamento de esta base 
será no polígono industrial, en unha 
das naves do edificio multiusos de 
propiedade municipal.
Durante o pasado ano aprobáronse 
axudas directas para os establece-
mentos hostaleiros, e tamén para 
subvencionar as taxas municipais, 
como tamén se bonifican as tasas a 
todas aquelas empresas que deci-
dan implantarse no noso municipio.
Iniciouse un novo servizo, o de ma-
drugadores, que axuda na concilia-
ción familiar e laboral das familias 
que o precisen. Abriuse un centro de 
día con prazas concertadas coa Xun-
ta, que xestiona AFALU, un servizo 
básico para os nosos maiores.
O Concello de Friol adheriuse ás Es-
colas Mancomunadas de Música de 
Rábade, Begonte e Outeiro de Rei. 
Tamén se adheriu á plataforma de 
venta online de Ruralsell, o denomi-
nado “Amazon Rural”.
Realizáronse tamén obras de mante-
mento de camiños e vías municipais. 
Ademais de outras obras que se fo-
ron realizando durante todo o ano. 
Sendo unha realidade a execución 

por parte da Xunta de Galicia a me-
llora da estrada Friol – Palas de Rei.
Que quedaría por facer de cara a 
este ano?
Queda moito por facer, seguir traba-
llando para atraer investimentos tan-
to públicos como privados, e unha 
das nosas prioridades, sobre todo 
estes últimos, posto que o tecido in-
dustrial é o que xera novos recursos, 
emprego e asenta poboación.
O ano 2022 será un exercicio moi 
interesante, no que se pode concre-
tar a instalación de empresas que 
contribuirán a que Friol dea un salto 
importante nese sentido, e posible 
que sexa un dos mellores anos que 
marcará un antes e un despois para 
Friol e incluso para a comarca.
No ámbito público tamén teremos 
importantes investimentos por parte 
da Xunta de Galicia que asentaremos 
un proxecto de carácter social, será 
un proxecto asistencial e innovador.
E de cara xa a o futuro?
Pois un pouco do mesmo, seguir 
traballando para conseguir atraer 
tecido empresarial e tamén inves-
timento público, para que os nosos 
veciños e veciñas teñan mais e me-
llores oportunidades e servizos, e 
tamén para intentar conseguir que 
xente que non é de aquí vexan a Friol 
como un concello no que poder vivir 
e investir, con unha boa calidade de 
vida, e decidan asentarse aquí.
Que necesidades ten o Concello a 
día de hoxe?
Friol precisa que o Goberno da De-
putación Provincial tome en serio o 
seu cometido e fagan o seu traballo, 
nestes últimos tres anos non se lles 
viu, os concellos necesitamos de ma-
neira urxente que a administración 
provincial arranxe as estradas da súa 
titularidade, dado que unha gran 
maioría da rede viaria provincial es-
tán nun estado deplorable, xerando 
perigo para os que a miúdo circula-
mos por elas, e sobre todo a que une 
o noso concello co veciño municipio 
de Begonte, pola que circulan un 
gran número de vehículos todos os 
días, sendo unha estrada vital para 
varios concellos da comarca de Lugo.
Estase a dar un importante impulso 
ao polígono industrial. Nos últimos 
meses Friol acolleu implantacións 
importantes. Que aporta esto ao 
Concello?
Que en Friol se asenten novas em-
presas é bo para o municpio e para 
toda a comarca. Este feito fai que os 
nosos veciños e veciñas teñan máis 
oportunidades de poder traballar 
no pobo, sen ter que desprazarse a 
outros lugares, co que se reduce o 
tempo e o gasto en desprazamen-
tos. Ademais pode atraer a familias, 
interesadas en traballar aquí, co que 
a poboación increméntase e o pobo 

medra. Se o pobo medra, todos saí-
mos ganando.
Como presidente do GDR, que apor-
ta este organismo aos concellos e a 
súa xestión?
O GDR axuda aos emprendedores 
que queren sacar adiante un nego-
cio, en calquera dos concellos que 
forman parte do GDR-4, tanto se 
son beneficiarios de unha das súas 
axudas como se non. Posto que é un 
organismo que asesora ás persoas 
que queren montar un negocio, in-
formándoas de todas as axudas ás 
que poden optar, e tamén dos pasos 
que teñen que seguir para poder 
sacar adiante o seu proxecto. E se 
ademais resultan ser adxudicatarias 
de algunha das subvencións de AGA-
DER, pois irían da man da xerente e 
das técnicas do GDR, que os guiarían 
en cada paso e proceso que teñen 
que dar ata poñer a andar o seu ne-
gocio. É unha ferramenta fundamen-
tal para que esas persoas que que-
ren emprender en un concello rural, 

poidan facelo coñecendo todas as 
posibilidades que teñen ao seu al-
cance, e tamén coa tranquilidade e a 
seguridade que lles proporcionan os 
consellos e indicacións das profesio-
nais que xestionan o noso GDR. Se 
hai mais inversións e mais negocios 
abertos nos concellos rurais que for-
man este GDR, todos nos beneficia-
mos, Administracións e veciños.
Que outras medidas se poden to-
mar para impulsar o rural?
Para impulsar o rural e imprescindi-
ble que existan unhas boas comuni-
cacións, en todos os sentidos. Que 
se poida dispoñer de unha serie de 
servizos que faciliten a conciliación 
familiar e laboral. Que se instalen 
empresas privadas que xeren postos 
de traballo, riqueza e movemento 
económico no municipio. En todo 
isto é no que traballamos cada día 
dende o Equipo de Goberno.
O sector agrogandeiro segue a ter 
moitas necesidades. Cales serían as 
máis urxentes?
Pois que o Goberno central busque 
a fórmula legal para frear a suba da 
materia prima, que vai en beneficio 
de grandes fondos de investimento, 

e utilizar a Lei da Cadea Alimentaria 
para fixar un prezo digno para o lei-
te e a carne. Con estas medidas as 
explotacións existentes terían unha 
maior marxe de beneficio, polo que 
se evitaría a desaparición de un gran 
número delas, e tamén serviría de 
incentivo para novas incorporacións. 
Regular os prezos da enerxía tamén 
sería outra medida aplaudida por 
este sector, algo que me temo que 
por desgraza con este goberno en 
Madrid non vai ocorrer.
Tamén vén de ser reelexido presi-
dente do PP de Friol por abrumado-
ra maioría. Síntese respaldado polo 
partido?
Por suposto, síntome protexido tan-
to pola dirección provincial coa nosa 
Presidenta Elena Candia o frente 
como polo Presidente Feijóo, ambos 
sempre están preto das demandas 
ou necesidades que ten Friol.
Vostede soou moi forte para ter un 
cargo importante dentro do comité 
executivo provincial, de feito, si for-
ma parte do autonómico co presi-
dente Alberto Núñez, moita xente e 
compañeiros do seu partido vótano 
en falta, que pasou para que non 
dera ese paso?
Non pasou nada, desde o meu pun-
to de vista non era o momento de 
entrar no organigrama por falta de 
dispoñibilidade, actualmente, entre 
o Concello, o GDR e a explotación 
xa non me quedan horas do día para 
mais, debido a miña forma de ser, 
si estou ocupando un cargo debo 
de traballar e defendelo da mellor 
maneira posible, para iso necesíta-
se tempo, algo que neste momento 
non teño.
Hai un comité executivo formado 
por compañeiros que estou de segu-
ro que traballarán da mellor maneira 
para lograr as metas marcadas para 
o vindeiro ano, non me cabe ningun-
ha dúbida de que teñen a capacida-
de e a experiencia para conseguilo, 
e desde Friol aportaremos o mellor 
de nos mesmos, cos mellores resul-

tados posibles.
Que proxectos de futuro ten dentro 
do partido, cando dispoñerá dese 
tempo para formar parte da direc-
ción? E que previsións ten para os 
próximos comicios?
O meu desexo dentro do partido 
pasa por conseguir o goberno da 
Deputación de Lugo, e para iso é fun-
damental ter unha estratexia a nivel 
provincial, formar equipos potentes 
que xeren ilusión entre a poboación, 
sobre todo nos municipios onde o 
PP non goberna, marcar unha liña de 
traballo xa e seguila ata o final.
De momento ese tempo do que vos-
tede me pregunta non o teño, por 
tanto, imos ir avanzando e vendo 
como vai trasncorrendo a vida, neste 
momento non toca falar de postos, 
toca traballar, para dar resposta aos 
veciños e veciñas da provincia e non 
defraudalos, eses veciños que nos 
demandan constantemente que de-
bemos de contribuír a un cambio de 
goberno tanto na cidade como na 
Deputación de Lugo, aí e onde de-
ben ir dirixidas as forzas do partido 
popular de Lugo.
Un bo resultado no partido xudicial 
de Lugo sería vital para conseguir ese 
obxectivo, así como obter os mello-
res resultados posibles na cidade de 
Lugo. Temos que conseguir que os 
lucenses vexan todo o que poden 
conseguir e mellorar con un cambio 
no goberno local, que ata o de agora 
foi nefasto para Lugo. Con equipos, 
con estratexia e con unha liña de 
traballo e posible conseguir uns bos 
resultados a nivel provincial.
Un desexo para este ano?
Que en este 2022 poidamos confir-
mar e sexan unha realidade a im-
plantación deses proxectos que te-
mos entre mans, e coas xestións ben 
encamiñadas, agardemos que neste 
ano se vexan  realizados, sempre 
redundando no beneficio dos no-
sos veciños e veciños e en definitiva 
sirvan para ese gran impulso que lle 
agarda a Friol.

“Traballar para atraer investimentos 
é unha das nosas prioridades”
José Ángel Santos, alcalde de Friol e presidente do GDR Comarca de Lugo

José Ángel Santos é o alcalde de Friol

“O meu desexo dentro 
do partido pasa por 

conseguir o goberno da 
Deputación de Lugo, e 
para iso é fundamental 

ter unha estratexia a 
nivel provincial”
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O Concello acordou a adxudicación 
dun novo módulo do seu viveiro de 
empresas. Esta adxudicación foi para 
a empresa Talleres Agruñá – Chapa 
e Pintura, a cargo de Eduardo Agru-
ñá López. Dará servizo de taller, es-
pecializado en chapa e pintura de 
todo tipo de vehículos. Este veciño 
emprendedor de Friol, ten unha am-
pla experiencia como empregado en 
outros talleres nos que traballou ata 
o de agora do mesmo sector.
Agora decidiu dar o paso de montar 
o seu propio negocio escollendo Friol 
como localización. Para iso conta con 
gran apoio do Concello e do seu al-
calde, Jose Á. Santos, o que sinala 
que “sempre estaremos ao carón 
das persoas que queiran emprender 
e traballar no pobo, e intentaremos 
axudalas en todo o que estea nas 
nosas mans” e tamén resalta que “é 
moi importante que novas empresas 
opten por Friol para emprender a 
súa andadura, e se podemos facili-
tarlles unha nave do noso viveiro de 
empresas, pois mellor”.
O novo empresario Eduardo Agru-
ñá móstrase ilusionado nesta nova 
etapa da súa vida laboral, “e un paso 
que sempre quixen dar, montar a 
miña propia empresa era algo que 

non me deixaba durmir, unha vez 
que nos últimos anos vía que aquí 
no polígono se estaban montando 
empresas novas, informeime no 
Concello a través do alcalde de que 
posibilidades dispoñía para instalar-
me en Friol, cando saín da primeira 
reunión xa estaba convencido e tiña 
moi claro que asentaría a empresa 
no polígono”.
A nave do viveiro adxudicada en este 
caso é a número dous, que estaba 
baleira en estes momentos, dado 
que a empresa que dispoñía das 
mesmas instalacións rematou o con-
trato de aluguer,  os outros dous mó-
dulos dos que dispón este Concello 
están sendo empregadas por outras 
empresas, e a cuarta que está balei-

ra, será a que albergue a sede do GES 
(Grupo de Emerxencias Supra-muni-
cipal) que ten nova sede en Friol.
O equipo de Goberno capitaneado 
por Jose Á. Santos insiste en seguir 
potenciando o Polígono Industrial e 
en particular o seu Viveiro de Em-
presas xa que “o impulso de captar 
tecido empresarial mediante o noso 
viveiro está rompendo as previsións 
iniciais, dado que se converteu na 
plataforma idónea para o nacemen-
to de novas empresas,  isto supón 
que empresas de nova creación se 
decanten por asentarse no noso 
Concello, con todos os beneficios 
que isto supón, pola riqueza e pos-
tos de traballo que pode xerar para 
a nosa veciñanza” engade o alcalde.

Adxudicado un módulo do 
viveiro de empresas municipal

Integrantes do Colectivo Patrimonio 
dos Ancares fixeron pública a do-
cumentación de dous novos xace-
mentos arqueolóxicos que estaban 
sen catalogar no concello de Friol, 
ambos situados preto da aldea do 
Carballal, na parroquia de Vilalvite.
Un deses achado é unha mámoa si-
tuada a 480 metros de altitude, con 
medidas de 18 metros de diámetro 
e 1,2 de altura. No centro do túmulo 
vese un cráter de violación aberto 
para buscar inexistentes tesouros. A 
súa antigüidade foi datada en 6.000 
anos, pertencente ao período Neolí-
tico.
A 200 metros da anterior atoparon 
un castro da Idade do Ferro que aín-

da conserva o topónimo de A Castro-
nela. Erixido a 476 metros de altitu-
de, presenta forma ovalada, cunhas 
medidas de 90 por 75 metros. Con-
serva parte do sistema defensivo en 
todo o seu perímetro.
Este colectivo púxose en contacto 
tanto co Concello de Friol como coa 
Área de Medio Rural da Deputación 
Provincial de Lugo para facerlles co-
ñecedores destes restos arqueoló-
xicos debido ao anuncio conxunto 
de que se ía acondicionar unha área 
recreativa situada entre a mámoa e 
o castro. Considera o colectivo, que 
estes achados “serían un valor enga-
dido para a zona” e solicitan que os 
sinalicen.

Patrimonio dos Ancares 
atopa dous xacementos

Unha das pezas atopada por Patrimonio dos Ancares
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Xa é posible matricularse ou exa-
minarse nalgún dos máis de 200 
cursos formativos homologados e 
a distancia que se ofertan a través 
da nova Aula Mentor do Concello 
de Guitiriz, con sede no edificio do 
Telecentro. Este proxecto está pen-
sado  para impulsar a formación, 
en diferentes ámbitos, entre per-
soas maiores de 18 anos, a través 
de iniciativas e sesións que se reali-
zan de forma telemática con apoio 
da persoa administradora da aula 
de maneira presencial.
Os usuarios e usuarias poderán 
optar a diferentes cursos que vi-
ran ao redor de temáticas como: 

iniciación á informática, Internet, 
ofimática, programación, redes e 
equipos informáticos, deseño e 
autoedición, deseño web, medios 
audiovisuais, enerxía, instalacións 
e control, saúde, educación, cul-
tura e formación xeral, idiomas, 
ecoloxía, iniciativas empresariais, 
creación e administración de pe-
mes, xestión de recursos huma-
nos, tributos, hostalería e turismo, 
administración e xestión, servizos 
socioculturais á comunidade, ma-
deira e márketing. Para máis infor-
mación e inscricións no teléfono 
982 370 062 ou no correo guitiriz@
aulamentor.es.

Abre a matrícula para exames 
dos cursos da Aula Mentor

O goberno local de Guitiriz levou a 
Pleno unha proposta para solicitar 
desde o Concello ao Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana a transferencia da travesía 
urbana da N-VI ao seu paso por 
Guitiriz para mellorar e axilizar as 
diferentes xestións aos veciños.
A alcaldesa de Guitiriz, Marisol 
Morandeira, leva esta proposta a 
pleno tras constatar previamen-
te, nunha reunión co xefe da De-
marcación de Carreteras, Ángel 
González del Río, a receptividade 
da administración estatal, que se 
comprometería a entregar a vía en 
perfectas condicións, realizando os 
arranxos oportunos previamente.
O obxectivo da transferencia é 
concentrar todos os trámites no 
Concello xa que na actualidade 
calquera obra, grande ou peque-
na, a facer nos edificios require da 
autorización municipal e estatal, 

co conseguinte retraso que isto 
significa. Así, todos os particulares 
terán o mesmo tratamento inde-
pendentemente de en que rúa se 
atopen.
Por outra banda, tamén beneficia-
rá aos negocios de hostalería xa 
que poderán enmarcarse dentro 
da ordenanza de terrazas que ten 
previsto aprobar o goberno local e 
non terían que adaptarse á estrita 

normativa estatal.
Marisol Morandeira explica que 
“queremos darlle un mellor e máis 
eficiente servizo á veciñanza e este 
cambio de titularidade permitirá 
reducir prazos e axilizar a conce-
sión de permisos” e lembra que 
“cando teñamos a titularidade te-
remos que asumir o mantemento 
da vía pero é un custo asumible 
polos beneficios que traerá”.

O Concello pide a transferencia 
da travesía urbana da N-VI

A ORGACCMM celebrará o sába-
do 19 de febreiro, no concello de 
Guitiriz, a súa asemblea xeral. Na 
reunión presentarase a campaña 
para recabar as 10.000 sinaturas 
necesarias para avalar a Inciativa 
Lexislativa Popular rexistrada re-
centemente pola organización no 
O texto da proposta de lei de mon-
tes veciñais foi elaborado en asem-
bleas de comunidades de montes 
celebradas en todas as zonas de 
Galicia. “Os principios fundamen-

tais que motivan a presentación 
desta ILP son o reforzamento do 
carácter xermánico dos montes ve-
ciñais, a mellora do funcionamen-
to asembleario e democráticos das 
comunidades, o recoñecemento 
da titularidade veciñal como unha 
mais e distinta das titularidades 
públicas e privadas, acadar un 
monte veciñal multifuncional e 
sustentabel, e unha fiscalidade 
axeitada a figura e as funcións dos 
montes veciñais”, explican.

As comunidades de montes 
presentan a súa iniciativa

Continúa o domingo 20 a programa-
ción da cuarta edición do programa 
Guitiriz en Ruta. Comezará ás 10.00 
horas saíndo da ponte medieval en 
San Alberte para percorrer a Ruta do 
río Requeixo. A andaina, de dificulta-
de baixa, está aberta ao público en 
xeral. Para poder acudir é necesario 
anotarse antes do 18 de fe no Con-
cello chamando ao 982 370 109.
Haberá unha andaina cada mes. As 
datas seguintes serán o 27 de marzo 
polas Fragas do Eume, o 24 de abril 
a Cova da Serpe e o  29 de maio ao 
Miradoiro da Terra Chá.

Continúa Guitiriz en 
ruta o domingo 20

A Uned Sénior da Universidade da 
Coruña abriu o prazo de inscrición 
para as aulas que ten en Guitiriz para 
o segundo cuatrimestre do ano, pro-
ceso que se manterá activo ata o 14 
de febreiro.
Ofreceranse en Guitiriz tres mate-
rias. Por unha banda, Cultura Mu-
sical, que se impartirá os martes de 
17.30 a 19.30 hora na Casa Habane-

ra; inglés os venres de 18.30 a 20.30 
horas na Aula Cemit, e Prevención 
do deterioro cognitivo os mércores 
de 17.30 a 19.30. horas no Taller Pila-
ria. A Uned Sénior vai dirixida a per-
soas que teñan polo menos 55 anos. 
Os que desexen máis información 
poden escribir a info@concellode-
guitiriz.com ou telefonar ao Concello 
(982 370 109).

A UNED Sénior abre a inscrición 
para o segundo trimestre
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EÓLICOS. Preto de 30 persoas acudiron á charla organizada polo Con-
cello de Guitiriz no restaurante La Casilla para informar aos veciños sobre 
a instalación de novos parques eólicos no termo municipal. Os encarga-
dos de dar a charla foron José Antonio Diéguez e Jacobo Feijoo Lamas, da 
Asociación Ventonoso, unha entidade para a promoción e fomento das 
enerxías renovables e a conservación, promoción e defensa dos recursos 
naturais e do medio ambiente. O obxectivo deste encontro era explicar a 
situación na que se atopa cada un dos parques eólicos que afectan a Guiti-
riz e asesorar á veciñanza sobre as posibilidades que teñen.

O Concello de Guitiriz ven de adxu-
dicar os traballos de dixitalización do 
Arquivo Municipal, un proceso que 
se leva a cabo co fin principal de ga-
rantir a preservación dos documen-
tos que se conservan.
O obxectivo é: evitar o deterioro 
físico ocasionado polo manexo ma-
nual, conservar os contidos a longo 
prazo, identificar e describir os docu-
mentos dixitalizados cos seus corres-
pondentes esquemas de metadatos, 
procurar o acceso a estes e poder 
difundilos a través da páxina web e, 
ademais, integralos no sistema de 

arquivo electrónico do Patrimonio 
de Galicia.
O proxecto, valorado en 42.046,95 
euros, permitirá dixitalizar un total 
de 59.913 páxinas e 416 expedien-
tes. O material tratado é dun alto 
valor patrimonial e histórico xa que 
data desde o ano 1836 ao 1959. En-
tre os documentos poden atoparse 
algúns como: Construción dun cemi-
terio musulman en Guitiriz (1937), 
Epidemia de gripe (1957), Desobe-
diencia do alcalde de barrio (1926), 
Alteración da orde por cantar (1947), 
ou Consumos de cereais no 1919.

O Concello dixitalizará o arquivo 
desde o ano 1836 ao 1959

A directiva da Feira de Parga comu-
nicou aos seus visitantes e usuarios 
que recibiron un aviso dos servizos 
veterinarios da Xunta no que se in-
dica que queda prohibida polo mo-
mento a concentración de aves debi-
do ao brote de gripe aviar, polo que 
a feira do día 30 xa non contou con  
mercado de galiñas e demais aves.
Advirten tamén que “o estricto 
cumprimento desta normativa 
ademais de estar vixiado por per-
soal dos servizos veterinarios ta-
men está vixiado e será sancionado 
polas respectivas forzas de seguri-
dade competentes: Seprona, Poli-
cía Autonómica, Garda Civil, Policía 
Local, etc”.

A feira de Parga 
prohibe o comercio de 
aves pola gripe aviar

O delegado do Goberno en Galicia, 
José Miñones, repasou os inves-
timentos realizados en Guitiriz. O 
delegado desprazouse ata as insta-
lacións da Estación de Tratamento 
de Auga Potable, onde supervisou 
as melloras de eficiencia enerxéti-
ca que impulsa do Goberno Local 
coa financiación do Ministerio para 
a Transición Ecolóxica. A achega as-
cendeu a 261.920 euros para unha 
obra que permitirá que a ETAP sexa 
máis eficiente e sostible diminuíndo 
a factura de electricidade que paga a 
administración local.
Estas mesmas axudas do Ministerio 
para a Transición Ecolóxica para me-
llorar a eficiencia enerxética tamén 
permitiron ao Concello acometer 
a renovación de parte do alumea-
do público municipal. Neste caso, o 
Goberno concedeu a Guitiriz preto 
de 270.000 euros para desenvolver 
dous proxectos de instalación de lu-
ces tipo LED e renovación de insta-

lacións e cadros eléctricos. José Mi-
ñones destacou que “grazas a estas 
actuacións, xa finalizadas, o Concello 
de Guitiriz aforrará 45.000 euros 
anuais de factura da luz e rebaixa-
rá en 130 toneladas as emisións de 
CO2 á atmósfera”.
Xunto á mellora ambiental, o Gober-
no tamén incluíu a Guitiriz como be-
neficiado das axudas para rehabilita-
ción de vivendas nas ARI ou Áreas de 

Rehabilitación Integral. O delegado 
felicitou á alcaldesa pola inclusión de 
Guitiriz, por primeira vez, nos conce-
llos beneficiarios desta última con-
vocatoria do Plan Estatal de Vivenda 
2018-2021.
José Miñones tamén anunciou que 
Guitiriz se beneficia da primeira con-
vocatoria do Programa ÚNICO-Ban-
da Ancha do Ministerio de Asuntos 
Económicos e Avance Dixital.

Miñones destaca o investimento 
na ETAP, a vivenda e o alumeado

A unidade móbil de inspección 
técnica de turismos estará entre 
o 4 e o 8 de marzo no Concello 
de Guitiriz, para atender a todos 
os veciños do termo municipal. A 
atención ao público será entre as 
9.00 e as 13.30 horas e de 15.15 
a 18.00, agás o día 8, que será só 
de mañá. A unidade estará situa-
da no polígono industrial. Para 
solicitar cita previa hai que cha-
mar ao teléfono 902 309 000 ou 
a través da web www.sycitv.com.

A ITV móbil de 
Turismos visita 
Guitiriz en marzo
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A conselleira de Medio Ambiente, 
Territorio e Vivenda, Ángeles Váz-
quez, subliñou hoxe a aposta do con-
cello de Outeiro de Rei pola reciclaxe 
e a economía circular a través da 
posta en marcha dun novo espazo 
municipal para a autorreparación e 
o intercambio de obxectos e utensi-
lios, un proxecto financiado en case 
un 80% pola Xunta a través dunha 
achega de 30.000 euros.
Durante o acto de inauguración da 
nave —localizada no polígono indus-
trial, cunha superficie útil de 60,26 
m2 distribuídos nunha soa planta e 
altura suficiente para facilitar o ac-
ceso de vehículos— a conselleira, 
acompañada polo delegado territo-
rial da Xunta en Lugo, Javier Arias, e 
o alcalde, José Pardo, recibiu unha 
explicación técnica sobre o funciona-
mento da instalación e os obxectivos 
que se perseguen coa súa posta en 
servizo.
Así, trátase dun espazo que permitirá 
recuperar utensilios depositados no 
punto limpo municipal, localizado ao 
carón da nave e con acceso directo 
á mesma, ou aqueles obxectos que 

outras persoas acheguen á instala-
ción de reciclaxe para intercambialos 
por outros do seu interese, xa sexan 
mobles, roupa, pequenos electro-
domésticos ou xoguetes. A tal fin, o 
novo espazo tamén está dotado de 
ferramentas básicas para poder rea-
lizar pequenos arranxos e tarefas de 
autorreparación no propio lugar.
Tras lembrar que o obxectivo do 
seu departamento ao apoiar aos 
concellos en proxectos deste tipo é 
contribuír a unha mellor e máis am-
pla xestión dos residuos de carácter 
especial, Ángeles Vázquez explicou 

que, no caso concreto de Outeiro de 
Rei, o Goberno local beneficiouse da 
orde de axudas convocada en maio 
de 2020 para o financiamento de ac-
tuacións en materia de residuos de 
competencia municipal.
Así mesmo, lembrou que desde o 
ano 2015 Outeiro dispón dun punto 
limpo fixo para depositar obxectos, 
electrodomésticos e outro tipo de 
materiais que polas súas caracterís-
ticas particulares, deben ser deposi-
tados en instalacións como esta, en 
cuxa construción, segundo indicou, 
a Xunta investiu uns 275.000 euros.

Inaugurada a Nave de Reciclaxe

O alcalde de Outeiro de Rei, José 
Pardo Lombao, e a concelleira de 
servizos sociais, María José Martí-
nez Vigo realizaron a presentación 
das Actividades de Promoción da 
Muller 2022. Finalizada a mesma 
abriuse xa o prazo de inscrición 
ata o día 25 de febreiro para as se-
guintes actividades programadas 
para o primeiro semestre do ano.
Entre as actividades que dan co-
mezo figuran varios obradoiros, 
como o de elaboración de xabóns 
e cosmética natural, xardinería e 
coidado da contorna, arte floral e 
un taller de reparación básicas do 
fogar. Todo isto completarase coa 
actividade De feira á feira de Meli-
de e á Festa do Melindre.
Por outro lado, con motivo da ce-
lebración do Día Internacional da 
Muller, o Concello coa fin de reco-
ñecer e visibilizar o esforzo e tra-
ballo das mulleres do municipio 
realiza por primeira vez un vídeo 

que baixo o título 8 M- 8 mulleres. 
Concello de Outeiro de Rei dará a 
coñecer a 8 mulleres do munici-
pio, “mulleres que dalgunha ma-
neira seguramente representan 
a outras moitas, e mulleres que 
nos permitirán ver a diversidade 
na que vivimos tanto no que se 
refire ao mundo laboral como aos 
distintos puntos de vista e percep-
cións que as mulleres teñen sobre 
a igualdade”, explicou o alcalde.
A programación prevista para 
2022 completarase, xa no segun-
do semestre do ano, con outras 
actividades como taekwondo, 
formación en novas tecnoloxías, 
obradoiro de muller e saúde e 
para conmemorar o 25N, a andai-
na popular contra a violencia de 
xénero.
Pódese acadar máis información 
ou realizar as inscricións na Casa 
da Cultura de Outeiro de Rei ou 
no teléfono 982 393 408.

Convocan as actividades 
vinculadas á muller

VIOLENCIA DE XÉNERO. O Concello acolleu a mesa local de coordi-
nación interinstitucional contra a violencia de xénero, coordinada por Rosa 
Muñiz, responsable técnica do programa de dinamización e apoio ás mesas 
locais posto en marcha pola Secretaría Xeral de Igualdade.

O zoolóxico de Marcelle abriu o día 5 
as súas portas trala pausa invernal. O 
centro manterá un horario só de fins 
de semana, entre as 11.00 e as 18.00 
horas, horario condicionado pola luz 
solar. Durante o resto da semana o 
centro permanecerá pechado ata a 
tempada alta, a primavera, cando 
abrirá de forma continuada. 

Lembran a necesidade de uso de 
máscaras en zonas de interior e en 
visitas guiadas xa que estas se reali-
zan en grupo. Tamén será obrigado 
no exterior sempre que non se res-
pecten as distancias mínimas de se-
guridade.
Así mesmo, explican que no haberá 
que facer reserva previa da entrada.

O zoo de Marcelle abre dende 
este mes só as fins de semana

Coesco selecciona un logopeda para 
o servizo de atención temperá de 
Outeiro, que atende a nenos e nenas 
de entre 0 e 6 anos con transtornos 
no desenvolvemento. As responsa-
bilidades consisten en dar resposta 
ás necesidades transitorias ou per-
manentes que presenten nenos e 
nenas con transtornos no desenvol-
vemento, facilitando a súa autono-
mía persoal e a inclusión social. Os 
interesados poden enviar curriculum 
a empresas@coescoformacion.com.

Buscan un logopeda 
de atención temperá

O comité de empresa de Tesgestacín 
fixo público un novo comunicado no 
que indica que finalizou sen acordo o 
período de consultas do ERE propos-
to pola empresa láctea.
“Malia isto a empresa pretende for-
zar, con coaccións e sen garantías 
para o persoal, un acordo que lle 
lexitime o despedimento colectivo 
diante da Autoridade laboral”, indi-
can dende o sindicato CIG.
Como sindicato maioritario “e ó 
obxecto de non perxudicar á maioría 
do persoal afectado”, trasladoulle á 
empresa nesta reunión a non dispo-
sición a facilitar un acordo que non 
supera as condicións mínimas legais 
e que carece de garantías. Ademais, 
indicou a súa determinación de ter 
por finalizado o período de consultas 

ó superar os prazos mínimos legais. 
“Tendo dende este intre a empresa 
toda a responsabilidade para exercer 
os despedimentos e garantir os pa-
gamentos correspondentes de sala-
rios, liquidacións e indemnizacións”, 
din. A empresa con esta actuación 
aproxímase a garantir o impago de 
dúas mensualidades, como subliñan 
os membros do comité.
Fracasou tamén a reunión prevista 
entre comité de empresa e Xunta 
coa empresa debido a que a direc-
ción da planta de Outeiro de Rei pola 
incomparecencia da empresa.
O comité de empresa iniciou varias 
accións de protesta e de reunións 
unha vez coñecida a convocatoria do 
ERE tralo anuncio de peche, feito ofi-
cial antes de Nadal.

Remata o período de consultas 
do ERE da láctea Tegestacín
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xermade

Un ano máis vén de convocarse o 
Premio de Investigación Xermade 
na Historia, a VIII edición, que or-
ganizan conxuntamente o Conce-
llo, a asociación de veciños de Ca-
breiros e a Facultade de Ciencias 
da Educación da Universidade de 
Santiago de Compostela, co pa-
trocinio da Deputación de Lugo.
Xa está aberto o prazo para pre-
sentar os traballos e este man-
terase ata o 29 de abril de 2022. 
Así mesmo, mantense un premio 
de 2.000 euros para o primeiro e 
un segundo galardón dotado con 
1.000 euros. Os interesados en 
participar poderán facelo tanto 
de xeito individual como colecti-
vo e con cantos traballos queiran 

presentar, sempre que estes ver-
sen sobre temas relacionados co 
patrimonio etnográfico e cultural 
de Xermade: tradicións, ritos, fes-
tas, arte popular, memoria histó-

rica, costumes, arquitectura, etc.
A organización establece tamén 
unha extensión mínima de 50 fo-
lios e un máximo de 400 e debe-
rán estar escritos en galego.
As investigacións deben remitirse 
por correo ao rexistro municipal e 
presentarse en impresos tamaño 
folio e cunha copia dixitalizada en 
CD. Irán acompañadas dun sobre 
pechado cos datos persoais do 
autor ou autores, así coma o seu 
currículum vitae, e do modelo de 
presentación que pode atoparse 
na web municipal, www.xerma-
de.org, debidamente cuberto.
A organización resérvase o derei-
to de editar as obras gañadoras.

Convocada unha nova edición 
do premio Xermade na Historia

O Concello de Xermade rematou os 
traballos de monitorización dos de-
pósitos de abastecemento de auga 
potable nas parroquias de Momán, 
Xermade, Roupar e Cabreiros.
Estes traballos contaron cunha das 
axudas, en réxime de concorrencia 
competitiva, do programa operati-
vo Feder Galicia 2014-2020.
As obras consistiron en dispoñer 
de dispositivos autómatas nos de-
pósitos existentes para a monitori-
zación telemática do nivel de auga 
nos depósitos, a concentración de 
cloro, a lectura do parámetro do PH 
e do nivel de cloro no depósito.
O sistema está composto por un 
autómata ó que se conectarán os 

distintos sensores.
Colocouse un sensor de presión si-
tuado no fondo do depósito o cal se 
conectou ó autómata para rexistrar 
os datos de nivel do depósito. Ade-
mais, debido a que o sistema de 
dosificación presente nos depósito 
atópase cun mal funcionamento e 
mal estado en xeral na actualidade, 
substituíronse os actuais, por equi-
pos novos de regulación de cloro, 
instalando unhas bombas recircu-
ladoras da auga para o tratamento 
de dosificación e control do nivel 
cloro e pH da auga en tempo real.
Instaláronse tamén bombas dosifi-
cadoras de cloro entre outras me-
didas.

Monitorizados catro 
depósitos de auga

Organizan este mes un  
obradoiro de manexo de 
móbiles e outro de cerámica
O municipio xermadés contará este 
mes de febreiro con dous cursos que 
se repartirán polas parroquias.
Así, o primeiro que está organizada 
será un obradoiro de manexo de 
móbiles smartphone, que se impar-
tirá os sábados 12 e 19 de febreiro. 
Terá lugar polas mañás en Cazás, 
entre as 12.00 e as 14.00 horas na 
Escola do Calvario; e polas tardes en 
Roupar de Abaixo, na Escola da Cri-
ba, entre as 16.00 e as 18.00 horas.
Neste curso os asistentes aprenderá 
a traballar cada un co seu propio dis-
positivo, empezando polas funcións 
mási básicas ata as máis avanzadas.
Por outra banda, os do,ingos 13 e 20 

será a vez dun obradoiro de inicia-
ción á cerámica, no se que se elabo-
rarán pezas de barro que se poderán 
levar para a casa. Na primeira xorna-
da faranse as pezas e na segunda a 
decoración das mesmas.
Polas mañás o curso terá lugar na 
Casa Escola de Cabreiros, entre as 
12.00 e as 14.00 horas, e, pola tarde, 
en Xermade, na Nave municipal, de 
16.00 a 18.00 horas.
As inscricións poden facerse por 
whatsapp ao 678 744 178 indicando 
o nome, lugar de empadroamento e 
curso ao que se quere asistir ou no 
propio Concello. Teñen un importe 
de 15 euros.

O Concello e a Deputación asinaron 
un convenio de colaboración para a 
adquisición dun camión contraincen-
dios o 30/12/2020. O prazo de xus-
tificación remataba o 30/09/2021, 
pero foi solicitada e concedida unha 
prórroga ata o 30/11/2021, dadas as 
dificultades para adquirir un vehícu-
lo usado que cumprira os requisitos 
necesarios para satisfacer as necesi-
dades municipais.
Como informou o alcalde, en data 
16/11/2021 solicitouse a modifica-
ción do obxecto do convenio, dado 
que o vehículo atopado tiña un pre-
zo de 11.000,00 euros, e pretendíase 
destinar o importe restante a outro 
investimento, neste caso a adquisi-
ción da Casa Reitoral de Santa María.

Remata o proceso de 
compra dun camión 
contraincendios

O Entroido chegará de novo a 
Xermade o luns 28 de febreiro 
coa celebración dunha festa na 
tarde-noite, despois dun ano sen 
esta actividade pola incidencia 
da covid. Os actos darán comezo 
ás 20.00 horas no pavillón poli-
deportivo.
Coa festa convócase de novo 
concurso de disfraces con pre-
mios para grupos, parellas e 
individuais, que oscilarán en-
tre os 200 e os 50 euros para 
os adultos e de 50 a 20 para os 

pequenos. Serán tres gañadores 
en cada unha das tres catego-
rías para os veciños do Concello. 
Ademais, haberá unha categoría 
para a participación de persoas 
non empadroadas en Xermade 
con dous premios.
O xurado estará formado por 
tres persoas voluntarias do pú-
blico e un secretario vinculado 
ó Concello, con voz e sen voto, 
que certificará o cumprimento 
das condicións establecidas nas 
bases.

O Concello celebrará 
de novo o tradicional 
concurso de disfraces
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Comezaron na pastoriza as obras de 
remodelación integral do parque in-
fantil de Bretoña, que se realizan en 
función a un convenio entre o Con-
cello e a Deputación de Lugo.
A Deputación de Lugo achega ao 
Concello 34.989,57 euros para a 
construción dun parque infantil na 
praza da Bretoña. A entidade local 
encargarase os proxectos técnicos, 
os terreos precisos e os permisos e 
autorizacións para levar a cabo as 
obras e actuacións necesarias.
O presidente subliñou que para a 
Deputación de Lugo “é unha satis-
facción colaborar co Concello para 
a posta en marcha destas iniciativas 
que beneficiarán ás familias, dando 
alternativas lúdicas e de ocio para os 
máis pequenos, e darán a coñecer as 
características e a riqueza histórica 
e patrimonial do municipio, co que 
contribúen á promoción do territo-
rio”.
Esta nova colaboración económica 
súmase ao investimento de preto de 
330.000€ que a institución provin-
cial inxecta no Concello a través do 
Plan Único. A Deputación ten como 
prioridade cooperar cos concellos da 

provincia para que poidan ofrecer 
máis e mellores servizos aos veciños 
e veciñas.

RÚA JOSÉ YÁÑEZ GARCÍA. O Conce-
llo da Pastoriza deu comezo ás obras 
na rúa José Yáñez García e que con-
sistirán na renovación dos servizos e 
a construción de beirarrúas.
Os traballos levaranse a cabo en 70 
metros de rúa e consistirán no cam-
bio da rede de servizos de abaste-
mento de auga, telefonía, alumeado 
público e rede separativa de augas 
pluviais e fecais.

Estas obras teñen un orzamento de 
60.000 euros e están con cargo ao 
Plan Único do ano pasado.
Ademais, no Concello continúase 
traballando nos labores de roza e 
limpeza, nestes últimos días en Fon-
miñá, Loboso e Baltar.

CRISTO DO FIOUCO. Finalizaron as 
obras de restauración do Cristo do 
Fiouco, situado no alto da parroquia 
de San Bartolomeu de Cadavedo. A 
Xunta de Goberno do Concello da 
Pastoriza foron os encargados de le-
var adiante esta intervención.

Comezan as obras do parque de 
Bretoña e da rúa José Yáñez

a pastoriza

Obras no parque de BretoñaO salón de actos da casa da cultura 
da Pastoriza acolleu a presentación 
da implantación da rede fibra ópti-
ca no termo municipal a cargo da 
empresa Adamo. O representante 
da empresa, dentro das axudas do 
Goberno central para a instalación 
de banda ancha no rural, asegurou 
que chegará a todas as zonas da 
Pastoriza onde se teña demanda.
De feito, dentro do programa de 
desenvolvemento de internet no 

ámbito rural do Ministerio de Asun-
tos Económicos e Transformación 
Dixital a empresa Adamo segue co 
despregue de fibra nas parroquias 
de Gueimonde, Crecente e A Pas-
toriza, pero a empresa segue traba-
llando para ofertar os seus servizos 
en máis parroquias.
Actualmente estase traballando na 
Pastoriza e dende alí desenvolvera-
se ao resto das parroquias nun pra-
zo máximo dun ano.

Adamo presentou o seu plan 
de implantación nas parroquias

A Asociación de Empresarios da 
Pastoriza (Asapa) vén de iniciar as 
melloras no local social da veciñan-
za da Pastoriza, lugar que xestiona 
dende o día 1 de xaneiro.
O obxectivo do colectivo empresa-
rial é ir equipando o local acollén-
dose a distintas axudas das admi-
nistracións ou doazóns dalgunha 
empresa.
A primeira destas actuacións é a 
colocación dunha caldeira de pe-
lets no local, grazas a un acordo 
que chegaron con BigMat Huertas 
de Pousada, unha parroquia deste 
Concello.
O local social carecía de calefac-
ción, “e dadas as condicions clima-
tolóxicas desta zona, creíamos que 
era o primeiro paso a dar para un 
mellor confort para as xuntanzas”, 
explica o presidente do colectivo, 
Marcos García Lombardero.
“Queremos dar as gracias a direc-
tiva do monte vecinal e os veciños 
pola confianza depositada en nós 
para levar a xestion do local, e dar 
as grazas tamen a BigMat Huertas, 

que counha simple chamada fixo 
esto posible, tamen, por último, 
dar gracias ao albanel Paco, pola 
colocación de dita caldeira, que 
prestou voluntariamente. Somos 
unha asociación pequena, certo, 
pero con grandes retos para inten-
tar que os nosos veciños e amigos 
disfruten do rural e disfruten da 
Pastoriza”, conclúe o presidente de 
Asapa.

Asapa equipa o local social da 
Pastoriza con calefacción

A nova caldeira

O CEIP recibe unha distinción 
por un proxecto conxunto cun 
centro rural de Zaragoza
O Ministerio de Educación e For-
mación Profesional recoñeceu o 
valor de 30 proxectos educativos na 
promoción da inclusión e a innova-
ción educativa aos que concedeu 
axudas por valor dun millón de eu-
ros. A particularidade é que estes 
proxectos están desenvoltos por 
agrupacións de centros públicos de 
distintas comunidades autónomas.
Na provincia de Lugo o CEIP O Sal-
vador da Pastoriza, en convenio co 
CRP Bajo Gállega, de Leciñena, Za-
ragoza, recibiron unha destas dis-
tincións polo seu traballo Sostenibi-
lidad, salud y deporte en el medio 
rural.
Do centro lugués participaron 92 
alumnos que manterán un programa 
de actividades vinculadas ao proxec-
to xunto ao centro rural aragonés.

En total, foron recoñecidos 105 
centros de 15 comunidades autó-
nomas, Ceuta e Melilla recibiron 
axudas de ata 10.800 euros para 
financiar estes proxectos colabo-
rativos cuxo principal obxectivo é 
potenciar a equidade e a inclusión 
educativa, pero que tamén contri-
búen a fomentar iniciativas de inno-
vación e investigación, contribuír ao 
desenvolvemento das competen-
cias clave para a aprendizaxe per-
manente, desenvolver a capacidade 
de traballar en equipo, formar aos 
estudantes en contornas dixitais e 
virtuais de aprendizaxe, así como 
abrir os centros educativos ao ex-
terior.
As agrupacións están formadas por 
dúas ou máis centros de diferentes 
comunidades ou cidades autóno-
mas. Un equipo de docentes ou 
outros profesionais de cada centro 
participante elabora e desenvolve 
un proxecto de maneira conxunta 
cos centros que forman a súa agru-
pación. Á vez, cada centro realiza un 
proxecto específico que contextua-
liza o proxecto común á realidade 
dese centro.

CONCERTO. O Hábitat Cultural Fogar 
de Maeloc acollerá o 19 de febreiro 
un obradoiro de percusión africana 
xunto a un concerto. Será de 5 a 7 e 
está dirixido a todas as idades, non 
é necesaria experiencia previa nin 
levar instrumentos. A aportación é 
de 10 euros e as prazas son limitadas 
por orde de inscrición. Unha vez fi-
nalizado o obradoiro, haberá un con-
certo no que se admiten doazóns. 
Os interesados en participar poden 
facelo no teléfono 622 913 968.

CLUB DE LECTURA. O club de lectu-
ra Entre Liñas organiza unha nova 
actividade aberta ao público e vin-
culada cos libros do seu programa. 
Así, o día 19 está prevista unha 
xuntanza co escrito Manuel Núñez 
Singala, autor de Camiño na Auga, 
co que se manterá un faladoiro a 
partir das 18.00 horas no Hábitat 
Cultural Fogar de Maeloc.

MEDICAMENTOS. O Concello en co-
laboración coa Escola Galega de Saú-
de organiza un obradoiro sobre o uso 
correcto dos medicamentos. Este 
taller será o 16 de febreiro en hora-
rio de 16.30 a 20.30 hoas na casa da 
cultura da Pastoriza e estará impar-
tido por Enrique del Arco Herrero, 
licenciado en Farmacia e técnico en 
prevención de risco.

EN BREVE

Presentación do proxecto de implantación na Pastoriza
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castro de rei

O CD Castro fixo a estrea oficial 
das instalacións do anexo ao Mu-
nicipal Arturo Pereiro, tras varias 
anos de obras.
Os partidos do equipo sénior e 
dos distintos conxuntos de base 
serviu para presentar estas novas 
instalacións, que tamén serían 
visitadas polas autoridades auto-
nómicas.
O novo campo de fútbol de herba 
artificial de Castro executouse en 
dúas fases, que se prolongaron 
durnate os últimos dez anos e 
recibiron o finnaciamente de di-
ferentes institucións. A última ac-
tuacion foi precisamente a cober-
tura das instalacións coa manta 

de céspede artificial, adxudicadas 
no mes de outubro do ano pasado 
por un valor de 131.164,00.
As obras empezaron no ano 2012 
a través dun taller de emprego 
no que os alumnos executaron o 
valado. 
Uns anos despois, en 2016, os 
veciños de Duarría cederon o ma-
terial de recheo para a primeira 
fase das obras —movéronse 400 
camións de jabre— e a Xunta des-
tinou 50.000 euros para o enchido 
e a drenaxe do terreo.
No ano 2019 fíxose tamén a insta-
lación das torretas de iluminación, 
antes de dar comezo á terceira e 
última fase.

Abre ao uso o campo de 
fútbol de herba artificial

Rapaces do CD Castro, adestrando no novo campo

O delegado do Goberno en Galicia, 
José Miñones, destacou o apoio do 
Goberno para “situar a Lugo na van-
garda do sector aeronáutico de Eu-
ropa”. O delegado avanzou a aposta 
que realiza o Goberno para que Lugo 
ocupe un lugar destacado no sector 
aeroespacial durante unha visita que 
realizou esta mañá ao Centro de In-
vestigación Aeroportada de Rozas, 
na que estivo acompañado pola sub-
delegada do Goberno na provincia 
de Lugo, Isabel Rodríguez; polo pre-
sidente da Comisión de Defensa do 
Senado, o senador César Mogo, e a 
directora do CIAR, Neves Seoane.
José Miñones anunciou que o Go-
berno prepara un investimento pú-
blico de 400 millóns de euros para o 
sector aeronáutico, ao que se dedi-
cará en exclusiva un programa estra-
téxico dentro do Plan de Recupera-
ción, Transformación e Resiliencia. E 
adiantou que “queremos que o CIAR 
de Rozas e Lugo tamén sexan prota-
gonistas deste Perte Aeroespacial”.
O delegado anunciou que haberá 
moitas novas liñas do Plan de Recu-
peración enfocadas á innovación, 
ademais do Perte Aeroespacial, polo 
que “estamos ante unha oportuni-
dade histórica para que Rozas e Lugo 
despeguen e consolídense como re-

ferencia europea á vangarda do sec-
tor aeronáutico”.
Pola súa banda, o presidente da Co-
misión de Defensa do Senado desta-
cou que o CIAR “é unha aposta moi 
interesante polas posibilidades que 
presenta para Lugo, pero o mellor 
está por vir”, asegurou.

INVESTIMENTO. Miñones cualificou 
ao CIAR como “centro tecnolóxico 
pioneiro símbolo da nova Galicia, da 
trasformación do modelo industrial 
e económico que impulsamos des-
de o Goberno”. Con este obxectivo, 
informou o delegado, o Goberno 
achegou 16,6 millóns de euros ao 
sector aeroespacial de Galicia só nos 

últimos meses
O delegado asegurou que o CIAR de 
Rozas é un exemplo de “dous tipos 
de colaboración imprescindibles 
para avanzar, esenciais para que o 
Plan de Recuperación do Goberno 
teña éxito: a colaboración leal entre 
administracións e a colaboración 
público-privada con empresas inno-
vadoras que sexan tractoras do novo 
modelo económico”.
A implicación do Goberno co sector 
aeronáutico tradúcese en importan-
tes investimentos, destacou o dele-
gado, que lembrou a participación 
en en o CIAR do Ministerio de Defen-
sa, a través do INTA, e do Ministerio 
de Ciencia e Innovación.

Miñones destaca en Rozas o apoio 
do Goberno ao sector aeronáutico

CAMIÑADA. O BNG celebrou 
unha camiñada e unha concentra-
ción diante do centro médico en 
Castro de Rei pola recuperación dos 
servizos sanitarios deste concello. 
Neste sentido, a concelleira naciona-
lista destacou que a situación segue 
sendo a mesma dende hai máis dun 
ano “os anuncios de mellora da Con-
sellería de Sanidade tras as mobiliza-
cións do BNG, non se están vendo. 
Continuamos co centro médico de 
Castro de Rei pechado e o centro de 
saúde de Castro Ribeiras de Lea sen 
suficiente persoal sanitario para po-
der atender á veciñanza”.

Co seu humor característico, presen-
touse unha nova edición do Entroido 
de Val de Francos, que volve tralo pa-
rón da covid o día 1 de  marzo, mar-
tes, para as parroquias de Ansemar, 
Balmonte e Goberno.
A festa dará comezo ás 16.00 horas 
coa actuación dos Valuros de Castro 
de Rei. Seguidamente realizarase a 
inauguración da exposición fotográ-
ficca dos 30 anos de entroido a cargo 
de Francisco Balado, alcalde do Con-

cello, e Xosé Manuel Blanco, escritor.
Non faltará a chegada do Antroido 
ao Campo do Carril, a lectura do ser-
món e a queima do Antroido.
Ás 17.45 horas será tempo de músi-
ca a cargo do dúo Estrellas e o sorteo 
de produtos típicos destas datas.
Ás 19.00 horas continuará a música 
coa actuación da recanteira Marta 
Pacín e o baile a cargo da orquestra 
Finisterre e o dúo Estrellas novamen-
te, ata a madrugada.

O Entroido volve a Val de 
Francos o día 1 de marzo 
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begonte

O último artigo que Pablo Veiga, 
colaborador deste xornal, publicou 
este mes en www.galiciaxa.com co 
título Medio século de ilusión fíxose 
co primeiro premio do concurso de 
xornalismo que convoca todos os 
anos o Belén de Begonte.
O premio está dotado con 600 eu-
ros e estatuíña de Sargadelos.
O segundo foi para Santiago Rodrí-
guez López e o seu traballo O neno 
Deus naceu na cima da Guiza, do-
tado con 300 euros e estatuíña.
Ademais, o xuado decidiu conce-
der dúas mencións de honra ta-
mén pola calidade dos traballos a 

Begonte, Unha estrela dourada, 
publicado por Xoán Neira; e Detrás 
de cada ollada, de Ruth Fernández.

Premio para Pablo Veiga

Vén de darse por rematada a edición 
número 50 do Nadal de Begonte, 
iniciada o pasado 4 de decembro co 
pregón pronunciado polo bispo de 
Mondoñedo-Ferrol, Fernando Gar-
cía Cadiñanos.
En contraste coa anterior, esta sim-
bólica tempada caracterizouse pola 
volta á presencialidade nas instala-
cións do belén, en grupos reducidos, 
rexistrados previamente a través de 
internet ou telefónicamente, aten-
dendo tamén a quen acudía sen re-
serva na medida en que as disponibi-
lidades de espazo o ían permitindo.
Estímase en algo máis de 14.000 visi-
tas as recibidas nos case dous meses 
de funcionamento do belén, ás que 
hai que sumar as 12.500 (algo máis 
de 200 diarias) visitas á páxina web 
desde diversos puntos do mundo, 
sendo maioría os españois e, dentro 
deles, os galegos.

PREMIOS. Tamén foron entregados 
de forma vitural os premios dos 
distintos certames. O xurado da 
XLVI edición do Certame de debu-
xo infantil e o de Poesía de Nadal, 

convocados polo centro cultural 
José Domínguez Guizán de Begonte,  
presentaron aos gañadores dos con-
cursos. O de debuxo infantil estivo 
dividido en dúas categorías, estable-
céronse varios primeiros e segundos 
premios. No grupo dos máis peque-
nos, ata dez anos, os primeiros pre-
mios foron para Lía Longarela Arias, 
de 9 anos e do CEIP O Cantel de Foz; 
Gael Santos Currás, de 6 anos e do 
CEIP n.º 1 Foz, e Isabela Rouco Otero 
(6 anos e do CEIP n.º 1 Foz).
Os segundos premios foron para 
Amine El Akraoui, de 9 anos e do 
CEIP O Cantel (Foz); Kenia Lousas 
da Costa, de 6 anos e do CEIP n.º 1 
Foz; Marco Doce Moirón, con 7 anos 
(CEIP n.º 1 Foz); Lucía Río Diaz, de 9 
anos (CEIP O Cantel), e Manuel Mar-
qués Fernández, con 7 anos. (CEIP 
n.º 1 Foz). Na categoría de rapaces 
entre 11 e 15 anos, os primeiros pre-
mios recaeron en Miguel Fra Baltar 
(14 anos. IES Illa de Sarón, Xove); 
Daniel Ramos González (15 anos. 
IES Vilar Ponte, Viveiro) e Alba To-
rres López (13 anos. IES Vilar Ponte, 
Viveiro).

Nesta categorías os segundos pre-
mios foron para Jimena Fernández-
Reinante Pérez (13 anos. IES Dionisio 
Gamallo Fierros de Ribadeo); Emily 
Sofía Arenas Castañeda (13 anos. IES 
Vilar Ponte de Viveiro); Eva Deán Du-
rán (12 anos. IES Illa de Sarón, Xove); 
David Salgueiro Varela (13 anos. IES 
Vilar Ponte) e Alba Rodríguez  Ber-
mejo (13 anos. IES Illa de Sarón, 
Xove).

POESÍA. No tocante ao de Poesía de 
Nadal, acordouse conceder o primei-
ro premio ao poema Eran tempos de 
Nadal, era e foi hai moito tempo! do 
que resultou ser autor Baldomero 
Iglesias Dobarrio, Mero, residente en 
Xanceda-Mesia, A Coruña.
O segundo premio foi para o poema 
O neno valuro, presentado por Xosé 
Otero Canto, de Lugo.
Acordouse conceder cadansúa men-
ción de honra aos poemas Un río e 
unha pregaria, presentado por Car-
los López Fernández, residente en Vi-
lalba e O Belén de Begonte, de Xoán 
Xosé Fernández Abella, residente en  
Teo (A Coruña).

Finaliza unha nova edición do 
Belén con 14.000 visitantes

Mero volveu gañar o certame de Poesía

O CEIP Virxe do Corpiño de Begonte 
vén de rematar as obras de remo-
delación da súa biblioteca, na que 
investiu un total de 22.000 euros, 
17.000 en mobiliario e outros 5.000 
en libros. Trátase como explica o 
seu director, Eliseo Real Franco, “do 
maior investimento realizado na his-
toria do centro con fondos propios”.
Esta remodelación vén marcada 
pola inclusión deste centro no Plan 
de Mellora de Bibliotecas da Xunta e 
para continuar co seu programa de 
impulso deste servizo, “que xa era 
un polo fundamental do cole”, di o 
director.
As reformas, “unha aposta clara para 
darlle o espazo que merece á biblio-
teca”, consistiron nunha reforma 

integral “para crear a biblioteca que 
nós cremos que é o modelo a seguir” 
e tamén é o modelo que propón a 
asesoría de bibliotecas escolares.
Trátase por tando dunha serie de 
mobles móbiles, poden transformar-
se os espazos rapidamente xa que a 
súa función é multidisciplinar, para 
ler, investigar en todos os soportes, 
traballar impresión nen 3D, robótica, 
e outras moitas tecnoloxías.
A biblioteca está aberta ás familias, 
coa súa propia sección con libros de 
consulta. De feito, o obxectivo é abrir 
a biblioteca fóra do horario lectivo 
para que as familias podan coller 
libros, participar en contacontos ou 
distintos proxectos transversais que 
se están levando a cabo.

Na inauguración deste novo centro 
estivo o alcalde e representantes da 
Xunta, así como asesores de bibliote-
cas escolares. Pola mañá fíxose unha 
inauguración para os nenos cunha 
actuación de Uxía Lambona e pola 
tarde foi a celebración das familias.
“Levábamos moitos anos soñando 
con esa biblioteca e facela realidade 
é un gusto”, engade o director. Este 
avanzou tamén que o centro vai re-
tomar as actividades das familias, a 
Escola de Familias, que se levarán a 
cabo na biblioteca, e poñerase en 

marcha o Consello Eescolar do co-
lexio para que os pequenos podan 
transladar as súas inquedanzas.

PORTAS ABERTAS. O colexio celebra-
rá a semana do 21 ao 25 de febreiro 
unha xornada de portas abertas an-
tes de que se inicie o ciclo de matri-
culación para o novo curso escolar 
que comezará en setembro. O hora-
rio de visita será entre as 16.00 e as 
17.00 horas. Os interesados en par-
ticipar deberán pedir cita previa no 
982 870 089.

O CEIP Virxe do Corpiño 
fai na biblioteca a maior 
inversión ata a dataO Concello procederá durante este 

mes, á recollida de enseres domés-
ticos voluminosos porta por porta. 
Os interesados no servizo deberán 
chamar previamente ó teléfono 982 
396 143 para informar dos enseres a 
recoller indicando nome, dirección e 
teléfono de contacto.
A recollida realizarase a partir das 
8.00 horas de forma domiciliaria, 
debendo estar depositados os en-
seres en lugares accesibles para a 
súa carga co camión pluma. Entre os 
residuos que se recollen admítense 
electrodomésticos, mobles, sofás, 
protas, cadeiras, caixas e listóns de 
madeira, persinas, xoguetes rotos, 
etc.
Non se recollerán escombros, sani-
tarios ou obxectos xerados por refor-
mas de vivendas.

O Concello fai este 
mes a recollida 
de residuos 
voluminosos
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Tras dous anos, o Recinto Feiral Ma-
nuel Vila volverá acoller no 2022 
presencialmente a Festa da Filloa de 
Muimenta–Festa de Interese Turís-
tico de Galicia. Así o anunciaron os 
membros do comité organizador, os 
mesmos da Moexmu, aproveitando 
a celebración do Día da Crepe.
A festa volverá a Muimenta nova-
mente o 1 de maio sempre e cando 
a situación sanitaria o permite nesta 
data en cuestión. 

Por outra banda, xa se presentaron 
os carteis da Moexmu, que terá lugar 
os días 1, 2 e 3 de abril, acadando a 
XXXVIII edición da Mostra Exposición 
de Muimenta, o XXXVI Concurso de 
Gando Frisón, a XXXVI Exposición de 
Gando de Raza Rubia Galega e a XXVI 
Poxa de Gando Selecto.
Unha edición máis, Paula Francos 
Anllo, volve a ser a autora dos car-
teis da Moexmu e do Concurso de 
Gando.

A Festa da Filloa volve este 1 de 
maio e a Moexmu xa ten cartel

rábade

Xa está aberto o prazo para a inscrip-
ción no novo curso de monitor de 
ocio e tempo libre, que contará coa 
titulación oficial da Xunta de Galicia, 
que organiza Galwy xunto coa Aso-
ciación Galega de Custodia do Terri-
torio e a Casa das Insuas, lugar no 
que se impartirá.
Esta iniciativa conta coa colabora-
ción do Concello de Rábade e será 
impartido dende a Escola de Tempo 
Libre Bugallo.
Será un curso especial no que ade-
mais se incluirá unha titulación a 

maiores: Especialista en educación 
medioambiental. Faranse prácticas e 
entrarase nunha bolsa de emprego.
O curso desenvolverase entre o 12 
de febreiro e o 3 de abril en intensivo 
de fin de semana: sábados e domin-
gos en horario de 9.00 a 14.00 e de 
16.00 a 20.00 e 4 venres pola tarde.
Cumpriranse todos os protocolos 
pola covid-19. A reserva de prazas 
ten que facerse en info@galwy.com 
ou no teléfono 982 804 773.
O curso ten un prezo de 300 euros e 
permite o pago fraccionado.

Imparten un novo curso oficial 
de monitor de tempo libre

A subdelegada do Goberno, Isabel 
Rodríguez,  informou de que a Garda 
Civil disporá de novos medios que lle 
permitirán prestar un mellor servizo 
aos veciños e veciñas da provincia. A 
subdelegada anunciou, en Rábade, 
que o Ministerio do Interior vén de 
dotar con 110 tabletas á Comandan-
cia da Garda Civil de Lugo para que 
os axentes que prestan servizo na 
provincia poidan realizar o seu traba-
llo de xeito máis áxil e eficaz.
Isabel Rodríguez, que visitou o posto 

da Garda Civil acompañada polo co-
ronel xefe da Comandancia, Miguel 
Ángel González Arias, e polo alcalde, 
Francisco Xosé Fernández Montes, 
onde xa están en funcionamento 
as primeiras tabletas, agradeceu os 
pasos que está a dar o Ministerio 
do Interior para mellorar os medios 
humanos e materiais das forzas de 
seguridade da provincia de Lugo, co 
obxectivo de que os axentes poidan 
cumprir nas mellores condicións a 
súa misión de protexer aos cidadáns.

A Subdelegación dota de novos 
medios o posto da Garda Civil

O Concello de Rábade puxo en fun-
cionamento os investimentos rea-
lizados na estación de tratamento 
de auga potable e na depuradora de 
augas residuais, segundo comunicou 
o equipo de Goberno.
As obras consistiron na execución 
do proxecto de renovación da tuba-
xe xeral de distribución e conexión 
das augas de lavado de filtros á rede 
de saneamento da ETAP de rábade, 
cun investimento total de 45.865,30 
euros; así como na ampliación e me-
llora da instrumentación e control da 
EDAR de Rábade cun investimento 
de 45.311,20 euros. “Coa execución 
destas obras pretendeuse mellorar e 

modernizar o sistema de captación 
de augas e depuración e control dos 
vertidos na EDAR, acadándose unha 
mellora substancial no funciona-
mento de ditos servizos grazas á re-
novación do equipamento existente 
e a instalación de novos sistemas de 
control”, detalla o Concello.
Esta actuación foi financiada por Au-
gas de Galicia con cargo á Resolución 
de 12 de marzo de 2021 pola que se 
aproban as bases reguladoras para a 
concesión de subvencións a conce-
llos destinadas a obras de abastece-
mento, saneamento e depuración, 
no marco do eixe REACT-UE do pro-
grama operativo Feder.

Rematan as melloras no 
tratamento da auga

As preguntas e rogos do partido so-
cialista e do BNG volveron centrar 
a celebración do Pleno no que o 
concelleiro Daniel Paz leu un comu-
nicado para explicar a súa baixa do 
equipo de Goberno. Ambos partidos 
da oposición volveron insistir ante o 
equipo de Goberno en varios dos te-
mas tratados nas sesións anteriores. 
Así, o PSOE insistiu na necesidade de 
facer unha intervención de urxencia 
na consulta do centro de saúde Feira 
do Monte mentres esperan a inter-
vención do Sergas, ao que se com-
prometeu o alcalde.
Así mesmo, a voceira Rosa Morán 
insistiu na necesidade de actuar nas 
vías do Concello. “Entendemos que 
non se pode facer todo ao mesmo 
tempo pero hai anos que non se ba-
chea en condicións e a xente quéixa-
se, e con razón, continuamente”, 
explicou para engadir que “non son 
cousas tan difíciles e as vías son un 

desastre”. Castosa comprometeuse 
a actuar o máis pronto posible nas 
máis transitadas.
Os socialistas e nacionalistas pre-
guntaron tamén polas alegacións 
ao parque eólico Ruliña e o alcalde, 
Armando Castosa, explicoulles que 
non se presentaron pero que contan 
cun informe negativo da Xunta sobre 
estes proxectos.
Respecto ás axudas a empresarios 
pola covid, os dous partidos na opo-
sición constataron que un negocio 
quedou fóra malia cumprir cos re-
quisitos porque non foi suficiente o 
orzamento destinado a esta acción. 
Yolanda García, a voceira naciona-
lista, insistiu en “abrir outra liña ou 
destinar fondos doutro xeito para 
que poda recibir o apoio económico 
o mesmo que o resto tal e como se 
falara no pleno no que se aproba-
ron”.
O PXOM tamén volveu se tema das 

queixas, alegando que seguen sen 
información sobre como está a si-
tuación co cambio da empresa “nin 
se nos convocou aínda á comisión”
Dende o BNG preguntaron sobre 
as bonificacións do ICIO ás constru-
cións que instalen paneis solares, 
unha das propostas este partido en 
anteriores plenos e que segue en 
estudo sobre a súa vialiblidade sobre 
como dirixir a subvención

DANIEL PAZ. O Pleno finalizou coa 
comunicación oficial da renuncia do 
concelleiro de deportes, feiras, mer-
cados, festas e participación cidadá, 
Daniel Paz, quen fixo un comunicado 
para explicar a súa saída do Goberno 
local. Afirmou que se trata “dunha 
interrupción temporal por razóns 
persoais” e asegurou que non hou-
bo incompatibilidades co equipo de 
Goberno. Así mesmo non descartou 
seguir traballando na política.

Os rogos da oposición e a renuncia 
de Daniel Paz, focos do pleno
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A Xunta de Goberno autorizou solici-
tudes de dous concellos da provincia, 
Sarria e Abadín, para poder realizar 
novos investimentos con remanen-
tes do Plan Único de Cooperación 
cos Concellos 2021 da Deputación.  
Con respecto a Abadín, o Concello 
investirá preto de 30.000 euros en 
acondicionar camiños nas parro-
quias de Abeledo, Corvite, Monce-
los, Romariz e Seivane de Vilarente 
con fondos achegados pola Deputa-
ción do Plan Único 2021.

PSOE. Os socialistas presentaron 
unha proposta para o investimento 
dos cartos do Plan Único. Dende este 
grupo, presentaron unha moción 
para que esta asignación económica 
por parte da Deputación teña por 
obxecto desenvolver programas de 
fomento do emprego; servizos so-
ciais dirixidos á xente maior, á infan-
cia e as persoas dependentes; pro-
mocionar e fomentar os productos 
agrícolas e gandeiros para incentivar 
o seu consumo e xerar riqueza, así 
como a celebración de feiras e mer-
cados.

O Concello investirá 
os remanentes do 
Plan Único do 2021 
noutros camiños

Os grelos de Abadín non están listos 
para a súa colleita e comercializa-
ción polo que a tradicional feira de 
Expogrelo retrásase en principio ata 
o 5 de marzo para poder realizar a 
feira de xeito presencial agora que 
a normativa covid volve permitilo.
Segundo avanzou o alcalde, José 
María López Rancaño, a intención 
é recuperar a feira na súa esencia 
tradicional con postos de grelos 
acompñados de artesanía, polbo 
e música. “Agora mesmo estamos 
pendentes do grelo, que non está 
listo para a súa comercialización 
polo que nun principio retrasamos  

a feira e tamén a posta en marcha 
da web de venda on line, que xa 
funcionou o ano pasado”, explicou 
Rancaño.

ENTROIDO.  O alcalde tamén avan-
zou que este ano no haberá tam-
pouco Entroido por temor á covid. 
“Sempre celebramos o desfile e a 
festa no interior do pavillón e non 
queremos que a aglomeración pro-
voque un novo aumento dos casos 
polo que este ano suspendemos de 
novo e si faremos Expogrelo que é 
ao aire libre e moito máis seguro a 
nivel sanitario”, dixo.

Expogrelo retrásase ao 5 
de marzo polas xeadas

abadín

riotorto

O voceiro Socialista, José García 
avanzou o voto en contra do Partido 
Socialista para a compra da parcela 
por parte do Concello de Riotorto 
co fin de cedela gratuitamente a So-
gama, co para ubicar en Vilaseca a 
nova planta de residuos. “O PP que-
re instalar unha planta en Riotorto 
sen diálogo, nin consenso e contan-
do só co criterio político do alcalde”.
“Vamos a celebrar un pleno no que 
o alcalde quere aprobar a compra 
desta parcela ubicada preto da Cruz 
da Cancela, no lugar de Vilaseca, e 
propón gastar fondos municipais 
destinados a obras para esta tran-
sacción por un importe de 36.000 
euros, iso si, con fondos de tódalas 
veciñas e veciños. Xa que da partida 
que existía no Concello para obras 
e que estaba dotada con 80.000 
euros, agora con esta compra vese 
reducida aos 44.000 euros”, insistiu.
“Os viais municipais das parroquias 
de Riotorto precisan de arranxos e 
melloras como vimos denuncian-

do sistematicamente nos últimos 
anos, e tamén hai que realizar obras 
de saneamento no rural. Polo tanto 
non podemos permitir malgastar os 
recursos económicos do concello 
en obras alleas á vila”, espetou.
Ademais hai que lembrar que o PP 
sigue sen dar explicacións sobre 
cales son os motivos da súa insis-
tencia en instalar unha planta de 
tratamento de residuos en Riotorto 
“a pesar da oposición veciñal e ins-
titucional a esta iniciativa”. Por iso 
criticou “a falla de diálogo e de con-
senso da Conselleria con concellos 
afectados, e o máis importante, sen 
escoitar ao conxunto da veciñanza e 
dos alcaldes, para que entre todos 
falen para buscar o mellor empraza-
mento”.
José García tamén explicou que se 
dirixiu o día 13 de xaneiro, ás oficinas 
municipais do Concello de Riotorto 
para seguir realizando o seu traballo 
de concelleiro. “Estaba falando cun 
funcionario nunha oficina municipal 

interesándome pola tramitación de 
expedientes que tiña solicitados por 
rexistro, como fago habitualmente. 
Nese intre o alcalde entrou nesa 
estancia e díxolle ao funcionario, 
sempre segundo a miña versión: que 
aquí non realizaban escritos para o 
oposición. Esta é a faciana do alcal-
de do PP de Riotorto, caciquismo, 
prepotencia e chularía, cando foi o 
propio secretario do Concello quen 
lle ordenou ao funcionario realizar 
ese escrito. Así trata o alcalde aos 
empregados públicos municipais. Eu 
ordeno, eu mando”, criticou.

EXPEDIENTES. O voceiro Socialista 
acudiu ás dependencias munici-

pais para interesarse pola trami-
tación de expedientes solicitados 
no rexistro. “Concretamente unha 
solicitude con data de rexistro do 
21 de setembro sobre o expediente 
de Sogama, outros dous escritos do 
19 de agosto, relacionados coa ad-
quisición de terreos para a residen-
cia da 3ª idade e o saneamento de 
Mundin e Horto Vello, e por último 
un escrito do mes de maio sobre 
facturas relacionadas con bombas 
de abastecemento na Muxueira e 
Aldurfe”. “Esta é a democracia do 
PP de Riotorto, ocultar información 
aos concelleiros da oposición dende 
fai meses, e utilizar o concello con 
tintes caciquís”, espetou.

O PSOE, en contra da 
compra dunha parcela 
para a planta de residuos

Presentouse a primeira baixa-
da de carrilanas de Riotorto un 
evento que consiste na proba e 
baixada polas estradas riotorten-
sas de vehículos de inercia e que 
terá lugar o domingo 30 de xullo 
de 2022.
A actividade está organizada 
pola Asociación de Carrilanas os 
Meiregos, un club formado por 
veciños e amigos de Meira e esta 
celebración ten o dobre obxecti-
vo de reivindicar esta práctica e 
ao mesmo tempo traer turismo á 
zona e axudas aos negocios.

Esta proba convértese na primei-
ra confirmada para este ano 2022 
á espera de que Abadín e Meira 
tamén confirmen as datas de ce-
lebración das súas, e que previ-
siblemente sexan arredor desas 
datas para favorecer o turismo.
A provincia de Lugo xa conta con 
varias probas en diferentes con-
cellos, como no de Meira, que 
chega a terceira proba, Abadín, 
que acollerá a XIX edición do seu 
famoso descenso, e A Pontenova, 
Alfoz e Ribeira de Piquín que se-
rían as segundas edicións.

Riotorto celebrará 
este ano a I Baixada 
de Carrilanas en xullo

MAZO DE FERREIRAVELLA. O 
Concello mantén aberta a ofer-
ta de explotación do Mazo de 
Ferreiravella, un complexo rural 
que conta con edificio para res-
taurante, con explanada de 800 
metros de aparcadoiro e conxun-
to etnográfico adxunto. Ademais 
é un dos puntos do roteiro dos 
ferreiros. As persoas interesa-
das na súa explotación poden 
poñerse en contacto co Concello 
que estudiará o seu proxecto de 
viabilidade e de futuro. Depen-
dendo das ofertas presentadas 
farase unha licitación pública do 
mesmo pero en principio estu-
diaranse as ofertas de forma in-
dividualizada.

INSPECCIÓN DE SULFATADORAS. 
A unidade móbil da inspección 
técnica de equipos de aplica-
ción de produtos fitosanitarios 
(ITEAF) estará o día 4 de marzo 
no Concello de Riotorto, para 
atender a todos os veciños do 
termo municipal. A unidade, a 
cargo da empresa Nagar, estará 
situada na explanada do lugar da 
Groba. Para solicitar cita previa 
hai que chamar ao teléfono 647 
688 261 .

EN BREVE

Protesta dos veciños contra a primeira ubicación da planta de residuos
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meira

O centro de saúde de Meira, que 
ten función de Punto de Atención 
Continuada (PAC) será reformado e 
ampliado polo Sergas en función a 
un orzamento de 300.000 euros.
Esta obra ten como obxectivo resol-
ver as necesidades de espazo exis-
tentes nas instalacións, tanto para a 
atención aos pacientes como para o 
propio persoal, tal e como teñen de-
mandado en varias ocasións usua-
rios do centro.
Así, a intención é habilitar máis con-
sultas e melloras as existentes, ade-
mais de crear un novo espazo de 
enfermería para pediatría e tamén 
unha sala de toma de mostras, outra 
para a realización de probas comple-
mentarias, e unha  sala polivalente.
O proxecto inclúe tamén o acondi-
cionamento da área de admisión 
coa creación dun espazo para o uso 
do persoal, con sala de estar, biblio-
teca e vestiarios. Ademais, incluirase 
un novo almacén e un novo arquivo, 
así como dunha zona de oficio limpo 
e sucio, e a adaptación dos aseos.

No PAC tamén se realizarán mello-
ras como a creación dun box para a 
atención a pacientes críticos.
Así mesmo, realizarase unha refor-
ma das salas ampliando a zona de 
recepción e admisión de pacientes, a 
sala de espera dos usuarios ou a área 
de persoal, con melloras nos vestia-
rios ou o almacén.

POLÍGONO. O delegado territorial 
da Xunta en Lugo, Javier Arias, man-
tivo unha reunión co alcalde de Mei-
ra, Antonio de Dios, para informalo 

dos avances nesta infraestruturas e 
tamén no relativo á ampliación do 
polígono industria.
Para ámbolos dous proxectos, o Go-
berno Galego xa consignou sendas 
partidas nos orzamentos de 2022, 
que destinarán 515.000 euros á 
nova fase para ampliar en máis de 
23.000 metros cadrados o parque 
empresarial de Meira, e 300.000 
máis ao proxecto que mellorará ás 
instalacións do PAC e do centro de 
saúde, que presta servizo a residen-
tes doutros concellos veciños.

O Sergas proxecta a ampliación 
do centro de saúde e do PAC

A Xunta de Goberno Local aprobou 
o reparto dos fondos do Plan Úni-
co da Deputación do ano en curso, 
que ascenden a 225.000 euros. 
Aos que se suman 9.456,30 euros 
de achega municipal.
Así, decidiron dirixir 191.329,26 
euros a obras para mellorar o sa-
neamento, as pistas e a accesibili-
dade no municipio e outras obras 
como o saneamento da Praza do 
Concello, para dar saída aos des-
augadoiros da igrexa, o consistorio, 
a casa reitoral, incendios, os caba-
nóns ou o convento. A obra previs-
ta consiste no cambio das tubaxes 
no tramo que vai dende a igrexa de 
Santa María de Meira ata o cruce 
co comenzo da LU-751 e conta cun 
orzamento de 14.569,21 euros.
Así mesmo, o Concello destinará 
39.928,22 euros á adaptación de 

beirarrúas no núcleo urbano. En-
gádese taména mellora da pavi-
mentación nos accesos ao centro 
médico, á pista de pádel e ao nú-
cleo de Val da Cal, por importe de 
27.485,88 euros.
Outro dos destinos é o acondicio-
namento de accesos nos núcleos 
de Irimia Alta, A Cova e Seixosmil, 
cunha partida de 40.052,78 euros.
Tamén se fará a canalización de 
augas en Riocabo e Muíño de 
San Xulián (28.279,01 euros) e co 
reemprazo de árbores no Paseo 
Central e o acondicionamento de 
aparcadoiros na avenida de Lugo e 
na rúa San Roque cun orzamento 
de 28.433,74.
Finalmente, investirán na compra 
dunha trituradora e desbrozadora 
para tractor, con 12.580 euros para 
o desbroce de camiños.

Aprobado o reparto dos 
fondos do Plan Único

O Concello de Meira volverá celebrar 
este ano o Entroido de forma virtual, 
tal e como explicou o concelleiro de 
Cultura, “xa que hai permiso das ad-
ministracións para facelo” e despois 
do parón do ano pasado.
Así, a vila volverá contar co seu po-
pular concurso de disfraces na tarde 
do luns, 28 de febreiro. A celebración 
terá lugar no pavillón municipal e fal-
ta aínda confirmar hora de inicio.

O concurso de disfraces contará un 
ano máis con 1.000 euros en pre-
mios. Así, as tres primeiras compar-
sas recibirán 300, 150, 100, 60 e 40 
euros respecticamente. Por parellas 
haberá 120, 90, 70, 50 e 30 euros en 
premios. En individual os premios 
serán de 110, 70, 50, 40 e 30 euros.
A entrega de premios terá lugar o día 
da Festa do Entroido amenizada por 
unha actuación musical.

Volve o Entroido presencial o día 
28 cun concurso de disfraces

O Concello deu por finalizadas as 
obras de impermeabilización do de-
pósito de auga potable de Grañano-
va, unha actuación subvencionada 
por Augas de Galicia e financiadas 
no marco do Eixe React-Ue do pro-
grama operativo Feder Galicia 2014-
2020 para o ano 2021.
O que se pretendeu coa realización 
deste proxecto foi a impermeabiliza-
ción do interior do depósito de auga 
de Grañanova, co que se conseguiu 

un maior volume de auga ao non ha-
ber filtracións, e a substitución das 
reixas de ventilación para dar unha 
maior seguridade o depósito.
A obra contou cun orzamento de 
13.800,68 euros e completan ás ac-
tuacións e desenvolveuse a partir 
do mes de outubro, aproveitando o 
tempo de chuvias. Esta obra com-
pletou á realizada o pasado ano de 
dotar dunha estación de tratamento 
de auga potable (ETAP) no depósito.

Remata a impermeabilización 
do depósito de Grañanova

pol

Os club Trotamontes de Pol re-
cupera a súa cita anual coa cele-
bración da XIII ruta o 16 de abril 
arrancando desde Mosteiro, unha 
cita que anteriormente reunía 
arredor de 150 participantes.
A chegada de participantes está 
prevista ás 8.00 e as 9.00 horas 
dará saída diante do Concello de 
Pol, en Mosteiro. A partir de ahí, 
realizarase a ruta que discorrerá 
por camiños e pistas forestais des-
te Concello de outros dos arredo-
res, utilizando vías asfaltadas tan 
so para facer cruces ou como en-
lace entre tramos.
Para máis información pódese 
chamar ao teléfono 636 728 460 
e 676 227 587. As inscricións pode 
facerse a través de facebook ou no 
email trotamontespol1@gmail.
com

Convocada para o 16 
de abril de novo a 
Ruta Trotamontes

O Pleno de Pol aprobou na úl-
tima sesión o seu orzamento 
para o ano 2022, que ascende 
a 2,789.736 euros.
No desglose de capítulos, o 
Concello destinará do total 
1.668.976 a gastos correntes 
mentres que 1.066.331 irán 
para investimentos reais, é de-
cir, obras que se financiarán di-
rectamente dende o Concello. 
No capítulo de gastos desta-
can os 1.080.595 euros que se 
destinan a gastos correntes en 
bens e servizos e os 121.900 
a transferenzas correntes. Por 
outra banda tamén contan con 
458.000 euros para o pago de 
gastos de persoal.
No capítulo de ingresos, a con-
tía principal vén dos correntes, 
con 1.955.339, dos que 887.939 
son de tansferenzas correntes, 
560.400 euros de taxas e prezos 
públicos e 439.000 de impostos 
directos. Ademais, desglosa un 
apartado de 834.441 euros de 

transferenzas de capital.
Trala súa aprobación, o Conce-
llo de Pol mantén en exposición 
pública o documento durante 
quince días antes da súa apro-
bación final. As contas poden 
consultarse nas oficinas munici-
pais durante quince días.

ESTRADA EN SUEGOS. O Con-
cello someteu a información 
pública o expediente de ex-
propiación forzosa do proxecto 
de mellora da estrada local de 
Cima de Vila á Capela das Ne-
ves, en Suegos.
Mediante acordo plenario de 
data 12 de novembro de 2021, 
a Corporación de Pol aprobou 
este proxecto que foi recollido 
no BOP do 5 de febreiro.
Polo tanto, queda sometido a 
información pública a efectos 
de que, polos posibles intere-
sados, poidan presentar alega-
cións ao devandito expediente 
polo prazo de vinte días hábiles.

O Pleno municipal 
aproba un orzamento 
de 2,7 millóns de euros
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Adamo instalou a súa rede de fibra 
óptica en 65.000 domicilios da pro-
vincia de Lugo ao longo do últimos 
catro anos, entre 2018 e 2021. En 
concreto, por citar algúns exemplos, 
o operador de telecomunicacións 
ten a súa infraestrutura desprega-
da na Fonsagrada, Alfoz, Begonte, 
Cervo, Xove, Barreiros, Lourenzá, 
O Valadouro ou Foz, entre outros 
concellos.
En total, a compañía levou Internet 
de alta velocidade a 856 localidades 
de 24 concellos lucenses no citado 
período. Para sufragar tan enormes 
traballos, Adamo investiu 20 millóns 
de euros na provincia de Lugo, así 
como fixo posible a contratación de 
300 traballadores locais nos seguin-
tes ámbitos: enxeñería, desprega-
mento, mantemento e comerciali-
zación.

Nese sentido, cabe destacar que, 
aínda que a empresa recibiu sub-
vencións para a expansión da fibra 
óptica, os investimentos propios 
de Adamo na rexión superan os 
importes desas axudas públicas. 
“Cableamos concellos enteiros para 
instalar fibra óptica en toda a zona, 
non considerando unicamente en-
tidades singulares subvencionadas. 
Como é lóxico, seguimos as direc-
trices marcadas nas resolucións ad-
ministrativas, pero non quedamos 
neses límites: despregamos alí onde 
haxa demanda e sexa tecnicamente 
viable facelo. Lugo figura como unha 
prioridade no noso plan de expan-
sión, seguiremos apostando forte 
pola provincia”, resume Martin Czer-
min, CEO de Adamo.
A finais deste ano, 80.000 vivendas 
conectadas

Aínda que o desenvolvemento logra-
do ata o momento é dunha magni-
tude considerable, aínda hai máis, xa 
que Adamo proporcionará Internet 
de alta velocidade a outros 14.000 
fogares da provincia ao longo deste 
ano para sumar un total próximo aos 
80.000 domicilios conectados antes 
de que conclúa 2022.
“É preciso subliñar que non se trata 
de calquera conexión, senón que 
Adamo fornece a fibra óptica máis 
rápida que se atopa hoxe dispoñible. 
Estamos particularmente orgullo-
sos dos nosos 1.000 Mb, fomos os 
primeiros en poñer esta velocidade 
no mercado. Na actualidade, permi-
te satisfacer a brutal demanda que 
existe de contar cunha conexión a 
Internet de calidade nuns tempos 
marcados polo coronavirus”, conclúe 
Martin Czermin.

Adamo levou a fibra óptica a 
65.000 vivendas da provincia

O delegado do Goberno, José Mi-
ñones, presentou as novas balizas 
intelixentes que instalou a Dirección 
Xeral de Tráfico no tramo Mondoñe-
do-Abadín da Autovía do Cantábrico. 
O novo sistema, no que a DXT-Minis-
terio do Interior investiu 873.127,15 
euros, executouse nestes últimos 
meses e permite reducir nun 78% 
o peche ao tráfico de O Fiouco por 
impacto da néboa. “Con estas novas 
balizas de cada catro veces que a au-
tovía estivo pechada nestes anos por 
néboa pasaremos a só unha”, expli-
cou, ao que engadiu que se trata dun 
sistema pioneiro nas vías de toda Eu-
ropa e que poderá ser extrapolable a 
outras situacións análogas.
O delegado lembrou que, agora, 
cando se alcanzan os 40 metros 
de limiar mínimo de visibilidade, o 
Centro de Xestión de Tráfico desvía 
automaticamente a circulación cara 
á N-634 desde a saída da Xesta ata 
Mondoñedo. “Coas balizas novas 
operativas, este limiar mínimo de 
visibilidade pasa a 30 metros, o que 
incrementa significativamente o 
tempo operativo da vía”.
Segundo os datos da Dirección Xeral 
de Tráfico, desde setembro de 2014, 
a novembro de 2021, a autovía per-
maneceu pechada neste tramo du-
rante 3.281 horas. Coas novas bali-
zas operativas, a afección reduciríase 
a 722 horas.

O sistema consta de 372 balizas nas 
marxes externas en sentido ascen-
dente e descendente e separadas 50 
metros entre si. As balizas detectoras 
consisten nun corpo físico con dúas 
xanelas, a da parte inferior con leds 
ámbar e a superior con leds verme-
llo, sobre un poste de 1,50 metros 
sobre a calzada.
Os bloques de luces leds ámbar e 
vermello que se van acendendo con-
forme pasan os coches, para advertir 
aos que veñen detrás á vez que sina-
lizan as marxes da vía. Así se sinaliza 
non só a vía senón tamén a presenza 
doutros vehículos na mesma.
SEGURIDADE. O delegado do Gober-
no insistiu na aposta do Goberno de 
España por facer da autovía do Can-

tábrico unha vía segura e aberta to-
talmente ao tráfico combinando as 
innovacións en seguridade viaria coa 
implementación das solucións expe-
rimentais de apoio á condución e de 
miniminación das néboas: “unhas 
solucións marcadas por un denomi-
nador común: a innovación”, insistiu.
Así, lembrou que desde o ano 2015 
o Goberno investiu 10 millóns de 
euros en diferentes melloras da 
seguridade viaria neste tramo. O 
Ministerio do Interior, a través da 
DXT, investiu 4,4 millóns de euros en 
diferentes sistemas de axuda á con-
dución e seguridade viaria, como o 
sistema automático de desvío, sen-
sores meteorolóxicos, balizas led, 
pantallas de visualización, etc.

Presentado o novo sistema de 
balizas antinéboa no Fiouco

O delegado supervisa o novo sistema de balizas
A axente que coordinará dende Gali-
cia os procesos de transición xusta co 
obxectivo de que se materialicen no 
territorio os fondos comprometidos 
xa se incorporou. 
José Miñones, delegado do Gober-
no, mantivo unha reunión coa téc-
nica Nuria Llamas, que xa se atopa 
dende xaneiro en Galicia contrata-
da polo Instituto para a Transicion 
Xusta, organismo dependente do 
Ministerio para a Transición Eco-
lóxica e o Reto Demográfico. Esta 
profesional xa comezou a contactar 
cos 19 concellos (16 da provincia 
da Coruña e 3 de Lugo) que forman 
parte destes procesos en Galicia: o 
relacionado co peche da central de 
Meirama, en Cerceda, o  vencella-
do ao peche da central térmica das 

Pontes.
José Miñones lembrou que Gali-
cia conta cunha asignación de 111 
millóns de euros do Goberno para 
afrontar os retos socioeconómicos 
vinculados á transición cara á neu-
tralidade climática. O obxectivo dos 
convenios de transición xusta é crear 
emprego, garantir a actividade nas 
áreas afectadas e fixar poboación. 
Para iso buscan identificar posibles 
proxectos, investimentos e oportu-
nidades de emprego que garantan 
a reactivación da zona, baseada nun 
modelo produtivo diversificado e 
sostible, xerando novas oportunida-
des.
Os afectados pola central de Endesa, 
ademais das Pontes son os lugueses 
de , Xermade, Vilalba e Muras.

A nova coordinadora do 
proceso de transición 
xusta xa está incorporada

Nuria Llamas, xunto ao delegado do Goberno

Os plenos dos concellos de Mei-
ra e de Pol aprobaron a incor-
poración ao xeodestino turístico 
Ancares Terras de Burón, xunto a 
Ribeira de Piquín e outros 9 mu-
nicipios da montaña luguesa. 
Tanto Pol como Meira formaban 
parte inicialmente do xeodesti-
noa Lugo-Terra Chá pero ao es-
tar integrados no GDR3 Montes 
e Vales Orientais supoñía un pro-
blema á hora de implementar 
estratexias de promoción. Esta 
mesma entidade é tamén a xes-
tora do xeodestino dende agosto 
de 2018  polo que pertencer a un 
GDR e a un xeodestino diferente 
estaba causando moitos proble-
mas na xestión turística a ambos 

os dous concellos.
Separar o desenvolvemento tu-
rístico do Concello doutras diná-
micas de desenvolvemento local 
da Montaña oriental, nas que 
participan, consideran que “non 
sería axeitado para acadar os 
obxectivos de desenvolvemento 
integral do territorio”.
Engaden tamén que os recur-
sos turísticos a promocionar e 
as características físicas e so-
cioeconómicas destes concellos 
“concordan co resto de concellos 
que forman parte do xeodestino 
Ancares Terras de Burón.
As peticións serán formuladas á 
autoridade competente en ma-
teria de Turismo.

Pol e Meira piden entrar 
no xeodestino dos 
Ancares Terras de Burón 
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Kenia tamén ten un pedazo de Gali-
cia. O CEI Pole Pole Olabide vén de 
abrir as súas portas neste país afri-
cano froito da colaboración da ONG 
Amor sin Barreras, da que forman 
parte dous chairegos, e o colexio 
vasco Olabide Ikastola, ademais de 
Aztivate Foundation. O pasado 17 
de xaneiro deron comezo as clases 
neste centro escolar situado nunha 
das zonas máis castigadas do mundo 
polo cambio climático. O inicio coin-
cide co comezo do ano lectivo, que 
en Kenia é en xaneiro.
Alberto Ferreiro, de Outeiro de Rei, 
e Lara Lozano, de Cospeito, como 
membros deste colectivo, forma-
ron parte dun proxecto pioneiro no 
mundo da cooperación e que está a 
ser estudado como modelo a repli-
car na zona de Turkana Norte polo 
Ministerio de Educación de Kenia.
O que ten de especial este centro é 
que combina educación, intelixen-
cia emocional, asistencia médica e 
un programa nutricional. Ademais, 
como un valor engadido, a cons-
trución deste centro serviu tamén 
como un revulsivo económico.
Sumerxidos completamente neste 
proxecto están Alberto Ferreiro, veci-
ño da parroquia de Aspai, en Outeiro 
de Rei, vinculado á consultoría estra-
téxica, e Lara Lozano Aguiar, natural 
da parrroquia cospeitesa de Goá e 
profesional da comunicación.
Eles vinculáronse ao proxecto a finais 
do 2019 e principios do 2020. Ambos 
eran amigos e tras coñecer a Ana 
Baz Moreno, presidenta da ONG e 
impulsora do proxecto, sumaron for-
zas a través da súa formación, Alber-
to como mentor estratéxico e Lara 
como comunicadora desta acción.

O PROXECTO. O proxecto xurde des-
pois dunha viaxe de voluntariado 
a Nairobi por parte da fundadora 

da ONG, que decidiu iniciar unha 
campaña para captar fondos desti-
nados a darlles unha alimentación 
equilibrada aos nenos dun orfanato 
en Nairobi. Pouco a pouco foi cola-
borando con outras organizacións 
dedicadas a axudar a nenos (tamén 
en Kenia) para facilitarlles recursos 
económicos principalmente para a 
súa alimentación.
A ONG busca os recursos e coordina 
este centro educativo en Lokitaung 
(Norte de Kenia) con servizo de gar-
dería e comedor para un grupo de 
35 nenos de entre 2 e 4 anos. Cola-
bora coa Ikastola Olabide para im-
plementar un programa educativo, 
Fundación Aztívate para cubrir as 
necesidades sanitarias, a Universida-
de de Valencia que aporta o progra-
ma nutricional e o psicólogo Víctor 
Victoris que estará próximamente 
en terreo para aportar o seu progra-
ma de intelixencia emocional creado 
para o proxecto a tal efecto.
As tribus Turkana, que se adican 
principalmente ao pastoreo, afron-
tan situacións estremas nas graves 
sequías onde quedan a miúdo en 
risco de morte os máis pequenos ao 
non ter acceso a auga nin alimento. 
“Alí a principal pandemia e non ter 
que comer”, explica Lara Lozano, que 
xunto a Alberto estiveron en agosto 
en Kenia aproveitando as vacacións.
De arriba a abaixo, as familias o día 
que se lles comunicou o seu ingreso, 
o equipo do CEI Pole Olabide e os pe-
quenos no colexio

OS INICIOS. O proxecto xorde a raíz 
de poñerse en contacto Javier Corbo 
da Fundación Aztivate, que ten na 
zona unha clínica pediátrica, con Ana 
Baz de Amor Sin Barreras. A funda-
ción Aztivate conseguiu os terreos 
para construír un centro educativo 
onde coidar os nenos máis vulne-

rables e estaba así buscando outra 
organización que se fixera cargo de 
construción e mantemento do cen-
tro. Posteriormente Amor Sin Barre-
ras formulou un proxecto máis com-
pleto ao conseguir a colaboración 
da Ikastola Olabide, Universidade de 
Valencia e o psicólogo Victor Victoris.
Amor Sin Barreras lanzou a campaña 
Los 100 de Turkana dirixida a empre-
sas para o mantemento do proxecto 
e antes fíxose a campaña Construc-
tores de sueños para a construción 
do complexo.
A día de hoxe, a construción está 
rematada pero continúan buscando 
recursos a través de empresas. “Fal-
tan 40 para chegar ás 100, e particu-
lares, que poden colaborar de varias 
formas como facerse socios ou doa-
zóns puntuais, para conseguir dar 
continuidade ao proxecto no tem-
po”, engade. “Temos un grandísimo 
reto por diante e o seguinte paso (na 
miña labor como mentor) é formular 
unha extratexia que axude a crear 
unha sinxela e respetuosa economía 
no lugar para que o proxecto e toda 
esa zona chegue a sosterse económi-
camente no tempo”, explica Alberto.

ALBERTO E LARA. Para Alberto e 
Lara este proxecto aportou un cam-
bio significativo ás súas vidas. Han 
conseguido compaxinar as súas 
profesións e tempo libre con esta 
acción solidaria que necesita dun im-
pulso onde a súa formación aportou 
moito. “Houbo que crear plan estra-
téxico a corto, medio e longo prazo, 
crear equipos de traballo en España 
e en Kenia, deseñar campañas para 
captar recursos, toma de decisións… 
etc, é moi parecido ao mundo das 
empresas e dos negocios”, explica el.
Tras visitar o inicio das obras no ve-
rán, a intención é voltar de novo coa 
súa filla Carla, que viviu unha expe-

riencia moi especial.
“Se algo te ilusiona, fas por com-
paxinar todo! Levo catro anos no 
Land Rober e recentemente acabo 
de poñer en marcha a miña propia 
empresa Redeslla Comunicación. Na 
colaboración con Amor Sin Barreras 
adicámoslle horas e horas, pero con 
moito cariño porque somos un bo 
equipo que traballamos man a man”, 
engade Lara.
Apoiados pola súa familia e amigos 
neste proxecto, queren transmitir a 
todos que “é posible que con peque-
nos cambios… cheguen os grandes”, 
subliña Alberto.
“E unha vez pisas o lugar, botas 36 
horas de viaxe, para chegar a unha 
realidade ben distinta da nosa, e 
descubres a esencia das súas xentes 
e o moito que nos poden aportar… é 
imposible non deitarte cada día sen 
pensar un pouquiño en Turkana”, 
lembra Lara.

UHA PROXECCIÓN DE FUTURO. Al-
berto: “Unha proxección… e tamén 
un soño. Unha das cousas máis im-
pactantes que vas descubrindo a raíz 
de coñecer as tribus Turkana é que 
eles poden ter a clave de moitos dos 
problemas que temos os do primei-
ro mundo, unha vez estás alí chegas 
a sentirte moi estúpido e ignorante 
respecto das cousas máis importan-
tes da vida; e sen lugar a dúbida os 
grandes mestres para explicarche 
isto son os nenos, e fano sen ter que 
decirche unha soa palabra”.
Lara: “O noso soño e que algún 
día algún dese nenos (ademais de 
axudar a darlle unha volta a súa 
realidade) veñan a visitarnos para 
contarnos algunhas das cousas que 
os occidentais fai moito tempo que 
esquecemos ao estar atrapados nun 
mundo de tolos. É posible que eles 
teñan a auténtica e única vacina que 
precisamos”.

Arriba, os nenos no centro e, abaixo, Alberto e Lara na súa visita a Kenia

De Terra Chá ata Kenia
Dous chairegos impulsan a través da ONG Amor sin Barreras un proxecto 
para a construción e mantemento dun centro educativo en Lokitaung
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A Deputación de Lugo urxe á Xun-
ta de Galicia a resolver o déficit de 
14.331 prazas en residencias públi-
cas da terceira idade que existe na 
comunidade galega. Unha decisión 
que foi acordada no Pleno ordinario 
de xaneiro ao aprobarse unha mo-
ción defendida polo PSdeG, que con-
tou cos votos a favor de socialistas e 
nacionalistas, e en contra do PP.
A administración provincial insta 
a que se creen todas estas prazas 
baseándose no último estudo da 
asociación estatal de Directoras e 
Xerentes de Servizos Sociais, que 
constata esta realidade, tomando 
como referencia a media de 5 prazas 
de residencia por cada 100 persoas 
maiores de 65 anos que recomenda 
a Organización Mundial da Saúde 
(OMS).

COMPROMISO ÉTICO. O Pleno da 
Deputación de Lugo aprobou na 
sesión ordinaria do mes de xaneiro 
unha declaración institucional de 
integridade e compromiso ético, 
dando así cumprimento a un requi-
sito imprescindible para concorrer e 
executar fondos europeos de Recu-
peración, Transformación e Resilien-
cia. Os grupos políticos con repre-
sentación no organismo provincial 

-PSdeG, BNG e PPdeG- votaron a 
favor, quedando aprobada por una-
nimidade.
Na declaración, a Deputación ex-
presa o compromiso co cumpri-
mento das normas xurídicas, éticas 
e morais e adhesión da institución 
provincial aos máis estritos princi-
pios de integridade, obxectividade 
e honestidade, cunha oposición á 
fraude e á corrupción en calquera 
das súas formas. Así mesmo, recal-
ca que o obxectivo é impulsar e fa-
vorecer unha cultura que desalente 
toda actividade fraudulenta e que 
facilite a súa prevención e detec-
ción, promovendo o desenvolve-
mento de procedementos efectivos 
para a xestión dos supostos que poi-
dan darse.
O deputado de Promoción Económi-
ca e Social, Pablo Rivera Capón, ex-
plicou que a pandemia da covid-19 
deixou de manifesto que o modelo 
de atención das persoas maiores 
que ten en marcha a Xunta “é un 
fracaso”. “Son grandes residencias 
masificadas, pensadas na procura 
do beneficio económico das empre-
sas privadas e que non garante nin a 
digna atención dos maiores, nin as 
adecuadas condicións laborais dos 
traballadores”.

Na súa intervención, Rivera Capón 
explicou que a iniciativa presen-
tada ten como xermolo a defensa 
dos servizos públicos. Manifestou 
que é necesario “desenvolver unha 
rede de residencias públicas na co-
munidade”. Así mesmo dixo que “a 
Xunta ten que asumir as súas obri-
gas e competencias en materia so-
cial financiando a Rede Pública de 
Centros de Atención a Maiores da 
Deputación de Lugo”, e en terceiro 
termo matizou que é preciso que o 
Goberno galego “mellore o desen-
volvemento do sistema de servizos 
sociais para garantir que os dereitos 
dos cidadáns se convertan nunha co-
bertura real das necesidades”. 
Rivera Capón expuxo con datos do 
Consello Consultivo de Contas que 
en Galicia o tempo medio para ob-
ter unha praza nunha residencia 
pública galega é de 453 días. O de-
putado de Promoción Económica e 
Social subliñou que, mentres que 
a Xunta, con máis de 11.000M€, 
non creou nin unha soa residencia 
pública nos 12 anos de Goberno de 
Feijóo, a Deputación de Lugo, con 
100M€ de presuposto, ten en mar-
cha 7 centros públicos de maiores, 
máis que a propia Administración 
autonómica.

O Pleno urxe á Xunta a resolver 
o déficit de prazas de residencia

Os candidatos ó proceso de prima-
rias do PSdeG na provincia de Lugo, 
José Tomé Roca e Xosé María Arias 
Fernández, pecharon un acordo de 
candidatura única ó congreso pre-
visto para o vindeiro 20 de febreiro.
Tomé e Arias selaron o acordo este 
luns na sede socialista de Lugo ante 
a presenza do Secretario Xeral do 
PSdeG, Valentín González Formoso, 
que avala un consenso que garan-
te a unidade e fortalece o partido, 
e que responde á sensibilidade 
maioritaria dentro da militancia da 
provincia de que non houbera pro-
ceso de votación e se lograse a inte-
gración como a mellor fórmula para 
darlle un novo impulso ó socialismo 
lucense.
José Tomé Roca liderará o Partido 
Socialista na provincia asumindo 
a Secretaría Xeral. Pola súa banda, 
Xosé María Arias terá un posto de 
máxima relevancia orgánica como é 

a Vicesecretaría Xeral.
O presidente da Deputación de 
Lugo e alcalde de Monforte e o 
rexedor de Castroverde, que con-
tan cunha ampla traxectoria e expe-
riencia tanto no plano institucional 
como orgánico, e que demostraron 
sempre un compromiso firme co 
partido, confluíron na importancia 
fundamental de contar cun parti-
do unido e forte, tanto para ter un 
mellor posicionamento á hora de 
defender os intereses da provincia, 
como para poder consolidar e se-
guir mellorando os resultados nas 
eleccións municipais do ano 2023, 
mantendo as actuais alcaldías e 
acadando outras novas, e renovan-
do o Goberno da Deputación. Así 
mesmo, coinciden en que un parti-
do unido e forte na provincia axu-
dará a conseguir un cambio de Go-
berno na Xunta de Galicia e tamén 
a manter o Goberno de España.

Os dous candidatos 
do PSOE nas Primarias 
chegan a un acordo

A Deputación aprobou na Xunta de 
Goberno a adxudicación do contra-
to para o subministro de 1.600 to-
neladas de sal para a rede provincial 
de estradas por un importe próximo 
aos 160.000€ á empresa Ibérica de 
Sales S.A. O material fundente é 
para os 12 silos que a institución ten 
por toda a provincia co fin de afron-
tar as inclemencias meteorolóxicas 
propias do inverno, garantindo a 
circulación e a seguridade nas vías 
durante as tempadas deste 2022 ao 
2024.
Así o anunciou a voceira socialista 
do Goberno, Pilar García Porto, quen 
lembrou que, ademais de atender as 
estradas provinciais, a Deputación 
tamén facilita sal no inverno aos con-
cellos que así o solicitan cando lles 
resulta necesario.
Tamén sacou adiante a licitación dos 
dous últimos lotes do contrato de 
subministro de equipamento para o 
Centro de Atención a Maiores de Na-
via de Suarna, correspondentes aos 
artigos médicos e cortinaxe.

Adxudicado o 
subministro  de sal 
para as estradas

CONCURSO RESERVAS DA BIOSFERA. As instantáneas admitidas 
no VII Concurso de Fotografía das Reservas da Biosferas Terras do Miño e Os 
Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá organizado pola 
Deputación poden verse nunha exposición virtual na páxina web da institución 
provincial. Esta edición do certame tivo como fío condutor as redes de rutas 
de sendeirismo e itinerarios e o conxunto de vías e camiños tradicionais, co 
obxectivo dar a coñecer e poñer en valor a riqueza natural, cultural e paisaxísti-
ca destas dúas Reservas da Biosfera, xestionadas pola Deputación.

A Xunta de Goberno da Deputa-
ción aprobou a actualización do 
Plan Estratéxico de Subvencións 
(PES) da Deputación de Lugo para 
este ano 2022, que conta cunha 
dotación económica de 7,2M€, e 
que tal e como informou a voceira 
socialista do Goberno, Pilar García 
Porto, poderá incrementarse en 
función do crédito dispoñible.
García Porto explicou que o Plan 
Estratéxico de Subvencións, que é 
o instrumento que regula a con-
cesión de axudas económicas da 
institución provincial ao conxunto 
do tecido asociativo da provin-
cia, tanto de carácter nominativo 
como de concorrencia competiti-
va, “serve para manter o amplo e 
dinámico tecido asociativo co que 
contamos na provincia de Lugo e 
que dinamiza o territorio a nivel 
social e económico, e, ao mesmo 

tempo, serve para contribuír ó 
desenvolvemento de proxectos 
que impulsen o emprego e os 
sectores produtivos, o benestar 
social ou a promoción do terri-
torio e do turismo, entre outros 
ámbitos”.
Neste sentido, a voceira socialista 
do Goberno indicou que liñas de 
actuación como o Emprego con-
tan cunha dotación de preto de 
900.000€; promoción do Territo-
rio e Turismo, de case 500.000€; 
Benestar, de 577.000€; ou Me-
dio Ambiente, de 356.100€. Pilar 
García Porto sinalou que terán 
prioridade aquelas iniciativas que 
promovan a participación cidadá, 
potencien o patrimonio da pro-
vincia, aposten pola innovación, 
estimulen a formación e, entre 
outras condicións, axuden a fixar 
poboación no rural.

Destinan 7,2 millóns 
de euros ao Plan de 
Subvencións do 2022
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O secretario xeral do PSdeG, Valen-
tín González Formoso, destacou “a 
calidade da carne galega, recoñeci-
da a nivel nacional e internacional” 
e considerou “desafortunadas” as 
declaracións efectuadas ao respec-
to nos últimos días polo ministro de 
Consumo, Alberto Garzón.
“Estamos falando dun sector estra-
téxico para Galicia, que aposta polas 
explotacións familiares e que a súa 
sostenibilidade depende de moitos 
factores, polo que debemos evitar 
plantexar calquera tipo de dúbidas 
aos consumidores”, afirmou Gonzá-
lez Formoso, que hoxe visitou unha 
explotación gandeira de produción 
de carne en Guitiriz acompañado 
polo secretario xeral de Unións Agra-
rias, Roberto García; a alcaldesa da 

localidade, Marisol Morandeira, a 
secretaria de Desenvolvemento ru-
ral, Rosa Arcos; a secretaria provin-
cial dos socialistas lucenses, Patricia 
Otero e o deputado autonómico 
Martín Seco.
“No PSdeG estamos por defender 

o sector primario galego, o sector 
gandeiro que emprega a tantos mi-
les de familias no entorno rural e se 
non queremos que se baleire defi-
nitivamente temos que ser moi coi-
dadosos con preservar a actividade 
económica que lle dá vida”, afirmou.

González Formoso destaca a 
calidade da carne galega

ELISARDO BARCALA

Son varias as axudas que a primei-
ros de ano abren prazo de solicitu-
de. Moitas delas están dirixidas aos 
concellos pero outras están directa-
mente vinculadas ao particular.

PAC. O Diario Oficial de Galicia 
(DOG) publicou a orde da Conse-
llería do Medio Rural que regula 
a aplicación dos pagamentos di-
rectos á agricultura e á gandaría e 
das axudas ao desenvolvemento 
rural suxeitas ao Sistema Integrado 
de Xestión e Control, as coñecidas 
como axudas da PAC. Os gandeiros 
e agricultores galegos poderán pre-
sentar a solicitude única ata o 30 de 
abril, accedendo directamente cun 
certificado dixital á aplicación infor-
mática SGA ou acudindo ás distintas 
entidades colaboradoras.

AXUDAS PARA CAMIÑOS. Tamén 
foi publicada a resolución da Axen-
cia Galega de Desenvolvemento Ru-
ral, dependente da Consellería do 
Medio Rural, pola que se convoca 
o Plan Marco 2022-2023, que con-
templa preto de 18 millóns de euros 
en axudas para que os concellos ga-
legos poidan mellorar os seus cami-
ños municipais de acceso a parcelas 
agrícolas. En concreto, a finalidade 
destas axudas é facilitar a amplia-
ción, mellora ou mantemento dos 
camiños municipais de acceso a 
parcelas agrícolas, incluíndo actua-
cións que supoñan un incremento 
da largura da vía, o  reforzo do firme 
e terrapléns ou a limpeza das mar-
xes. Porén, quedan excluídas as ac-
tuacións en rúas interiores, dentro 

dos núcleos de poboación. O prazo 
de solicitude é dun mes.

ALDEAS MODELO. Saíu tamén a 
resolución da Axencia Galega de 
Desenvolvemento Rural, que con-
voca unha nova liña de subvencións 
dirixida aos concellos galegos para 
que poidan levar a cabo proxectos 
de creación, mellora e ampliación 
de servizos básicos en aldeas mode-
lo e ámbitos territoriais vinculados 
aos instrumentos de recuperación 
da terra agraria. 
Entre as actuacións que serán 
obxecto de apoio figuran a insta-
lación, ampliación ou mellora das 
redes de alumeado público; a cons-
trución, mellora, ampliación ou 
rehabilitación de espazos públicos 
como prazas, paseos, rúas ou par-
ques infantís e a pavimentación de 
vías públicas municipais. Tamén se 
contempla a rehabilitación de ele-
mentos patrimoniais tales como 
fontes, lavadoiros, muíños ou hó-
rreos; a implantación e mellora de 
servizos asistenciais para a infancia 
ou os maiores; a dotación ou me-
llora de servizos culturais ou a dixi-
talización de núcleos rurais, entre 
outras accións.
Os consistorios galegos terán un 
prazo de presentación de solicitu-
des dun mes.

ACTIVIDADES NON AGRÍCOLAS. 
A resolución da Axencia Galega de 
Desenvolvemento Rural recolle a 
convocatoria de 3 millóns de euros 
en axudas para proxectos de investi-
mento en actividades non agrícolas. 

Así, poderán beneficiarse destas axu-
das as microempresas e as pequenas 
empresas situadas en zonas rurais e 
persoas físicas que residan nunha 
zona rural e que estean suxeitas ao 
réxime especial de traballadores por 
conta propia ou autónomos. Tamén 
ten un mez de prazo.

PROXECTOS PILOTO. O DOG publi-
cou a resolución, a través da Axen-
cia Galega da Calidade Alimentaria, 
pola que se convocan as axudas 
para o apoio de proxectos piloto, 
desenvolvemento de novos pro-
dutos, prácticas, procesos e tecno-
loxías, no ámbito agroforestal. 
Así, os beneficiarios desta liña de 
subvencións poderán ser organiza-
cións ou entidades relacionadas coa 
produción primaria en agricultura, 
gandería ou silvicultura e empresas 
ou industrias transformadoras des-
tes sectores, así como da área de 
enerxías renovables de orixe agríco-

la e forestal. Os interesados teñen 
de prazo un mes -contado a partir 
de mañá- para presentar de forma 
telemática as solicitudes.

GRUPOS OPERATIVOS. Xa está en 
marcha a convocatoria de axudas da 
Axencia Galega da Calidade Alimen-
taria para a execución de proxectos 
dos grupos operativos da Asociación 
Europea da Innovación (AEI).
Os beneficiarios destes fondos po-
derán ser agricultores, gandeiros, 
silvicultores e organizacións repre-
sentativas destes, investigadores ou 
persoas que desenvolvan por conta 
propia a súa actividade no eido do 
medio rural. Tamén, empresas do 
sector agrícola, gandeiro ou forestal 
e as súas organizacións representa-
tivas, cooperativas agrarias e as súas 
asociacións e outras entidades que 
demostren intereses no fomento da 
competitividade da agricultura, na 
sustentabilidade dos recursos natu-

rais e do clima ou desenvolvemento 
das economías e comunidades ru-
rais. Os interesados teñen de prazo 
un mes para presentar de forma 
telemática a correspondente solici-
tude.

FRONDOSAS. Foron convocadas 
tamén as axudas para a creación 
de superficies forestais con frondo-
sas e coníferas en arredor de 4.000 
hectáreas de monte galego. O or-
zamento para esta liña de subven-
cións achégase aos oito millóns de 
euros, concretamente dous millóns 
para o ano 2022 e 5,75 millóns para 
o ano 2023. A finalidade é fomentar 
a primeira forestación de terras non 
agrícolas unicamente con conífe-
ras e frondosas, favorecendo o au-
mento tanto da diversidade como 
da superficie forestal arborada, ao 
tempo que se reduce o risco de in-
cendios mediante a valorización dos 
terreos forestais. 

Aberto o prazo para diferentes axudas vinculadas ao agro
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O Club de Rugby Fendetestas é unha 
institución nas Pontes. Ten a súa ori-
xe no ano 1989 pero a súa historia 
tivo moitos altibaixos. Falamos con 
Carla Da Silva, directora técnica do 
club.
Cando naceu o club e que percorri-
do tivo nestes anos? Breve historia.
O CR Fendetestas naceu no ano 
1989, despois de que se impartise 
nas Pontes un curso de formación 
de monitores de rugby. Ao mesmo 
tempo, un grupiño de nenos e ne-
nas interesáronse por este deporte 
e demandaron adestramentos na 
vila dirixidos polo grupo de novos 
técnicos. Esta foi a xente que fun-
dou o club, que lle puxo nome e que 
elixiu as nosas cores: verde e ver-
mello, como a bandeira das Pontes. 
Os comezos foron moi exitosos: en 
poucos anos xa había equipo sénior 
masculino, infantil, alevín e benxa-
mín participando nas actividades da 
Federación Galega de Rugby (FGR). 
Pouco despois formouse o equipo 
feminino, cun plantel moi novo, pero 
que competiu en categoría absolu-
ta e chegou a participar nun cam-
pionato de España. Seguidamente 
creáronse os equipos xuvenil e jú-
nior, mentres que as categorías que 
se presentaban á Liga ían variando 
de ano en ano. Durante estes anos, 
foron moitos os xogadores e xoga-
doras de toda a comarca de Ferrol-
terra que vestiron a camisola do CR 
Fendetestas. Tamén houbo presenza 
nas seleccións galegas e mesmo nal-
gún caso na española. Sen embargo, 
o despegue do rugby galego colleu-
nos cunhas carencias estruturais e 
de medios que fixeron que resultase 
moi difícil manterse cada ano, mes-
mo tendo que trasladarnos a xogar 
fóra da vila. Pero sempre houbo 
rugby nas Pontes nas tres últimas 
décadas. Ben fosen o equipo sénior 
feminino ou o masculino, sempre un 
seguiu saíndo cada nova tempada.
Despois duns anos complicados, nos 
que só se mantivo o equipo sénior 
masculino, en 2017 escribiuse un 
novo capítulo no libro deste histórico 
clube: a recuperación da Escola de 
rugby e a organización do primeiro 
campus de rugby. Desde entón, o 
CR Fendetestas vai medrando en 
cada tempada, resistindo e mesmo 
saíndo reforzado do confinamento 
provocado pola covid-19, no que nos 
mantivemos en activo organizando 
eventos e adestramentos virtuais.
A día de hoxe, contamos cunha Esco-
la de rugby dirixida a nenos e nenas 
de 4 a 11 anos, cunha Academia de 

rugby para rapazada de entre 12 e 18 
anos, e cun equipo sénior masculino. 
Ademais, despois de 25 anos, o CR 
Fendetestas conta de novo cun equi-
po M14 competindo na Liga Galega, 
e estamos en plena campaña de cap-
tación para sacar equipo feminino na 
próxima tempada.
De que logros se senten máis orgu-
llosos?
A nivel deportivo hai varios fitos 
no clube, como unha Copa Galicia 
(cadete – 1993) e unha Copa Xunta 
gañadas (xuvenil – 1996), a partici-
pación do equipo feminino no Cam-
pionato de España (1994), o debut 
do equipo sénior masculino en Liga 
estatal (2009), a creación da Escola 
de rugby e a organización do primei-
ro campus (2017), o campionato da 
Liga Segunda territorial galega do 
equipo sénior masculino e o seu as-
censo á Liga Autonómica (2018), a 
participación de 5 xogadoras no pri-
meiro partido da Selección Galega 
feminina sub18 (2020), a organiza-
ción do I Beach Rugby Vila das Pon-
tes (2021) ou a volta do equipo M14 
á Liga galega (2021).
Sen embargo, os logros que máis nos 
enchen o peito son aqueles que te-
ñen que ver coa nosa familia verde: 
pasar de ter só un equipo masculi-
no a un club formado por case 100 
persoas en pouco tempo non é algo 
sinxelo, e que as persoas que fun-
daron o clube fai máis de 30 anos 
estean agora a carón dos máis pe-
quenos e pequenas. A organización 
do torneo de rugby praia o verán pa-
sado foi unha evidencia de todo isto: 
conseguimos sacar adiante un even-
to coa colaboración de xogadores do 
equipo sénior, monitorado, familias 
e xogadores e xogadoras das catego-
rías inferiores.
Cantos equipos e de que categorías 
tedes actualmente?
A día de hoxe, chegamos case ás 90 li-
cenzas (a principio de tempada mar-
cáramos un obxectivo de 70): o equi-
po sénior masculino que compite na 

Liga Galega masculina (máis de 30 
licenzas), 2 M18 e 4 M16 compiten 
con cesión no Muralla RC de Lugo, 13 
xogadores e xogadoras M14 forman 
o equipo Alvac CR Fendetestas (xun-
to cos compañeiros e compañeiras 
da Escola de Rugby Astérix de Vivei-
ro) e compiten na Liga Galega M14, e 
temos 30 xogadores e xogadoras nas 
categorías M6, M8, M10 e M12 que 
participan nas Concentracións de 
Escolas de Rugby da FGR. Ademais, 
todos os martes organizamos unha 
tocata (partido de rugby sen con-
tacto) entre os xogadores do equipo 
sénior, a Academia (M14-M16-M18) 
e algunhas mamás e papás que se 
suman para aprender este deporte, 
chegando nalgunha ocasións ás 40 
persoas participantes. E por último, 
temos un grupo dunhas 6 mulleres 
que están adestrando de xeito habi-
tual co equipo sénior masculino.
Como se presentaba esta tempada? 
Que obxectivos había?
Esta tempada colleuse con moita for-
za xa que o ano pasado, por mor da 
covid, non puidemos sacar ningún 
equipo en Liga (malia que houbo 
varios xogadores e xogadoras cedi-
dos noutros clubs galegos). Pero a 
volta dun equipo sénior reforzado 
con novas caras e mantendo as que 
sempre están, máis a participación 
en Liga do equipo M14, auguraban 
unha tempada chea de éxitos para 
o club. Sen embargo, sabíamos que 
estes éxitos non ían a ser a nivel 
deportivo, posto que a Liga Galega 
masculina ten un nivel altísimo e o 
equipo M14 era completamente no-
vato. Así que encaramos a nova tem-
pada cuns obxectivos claros como 
clube: continuar medrando en masa 
social e promocionar o noso depor-
te co obxectivo de incorporar novos 
xogadores e xogadoras en todas as 
categorías. E sen dúbida, estamos 
conseguíndoo: cada vez se fala máis 
de rugby nas Pontes e cada vez hai 
máis xente que se achega ao rugby a 
través do noso club.

Seica están promocionando agora 
o rugby feminino. Que iniciativas 
teñen en marcha?
O proxecto da Escola de rugby naceu 
xa da man da perspectiva de xénero, 
e desde entón levamos a cabo varias 
accións para promocionar o rugby 
tanto en nenas como en rapazas e 
mulleres: charlas e sesións de inicia-
ción con xogadoras sénior cedidas 
noutros clubes, visitas de xogadoras 
profesionais, difusión en redes so-
ciais con perspectiva de xénero, pro-
moción da formación para adestra-
doras e monitoras, conferencias en 
congresos sobre deporte feminino 
e incorporación de mulleres á xunta 
directiva, entre outras. Ademais, un 
grupo estable de mulleres está acu-
dindo aos adestramentos do sénior 
masculino e este Nadal tomaron a 
decisión de tentar crear un equipo 
feminino de cara a próxima tempa-
da. De momento estase a contactar 
con xogadoras que estiveron previa-
mente no clube (tanto en categoría 
sénior como en inferiores) e se está 
facendo unha campaña a través das 
redes sociais. Pero xa hai máis ideas 
rondando as cabezas destas mulle-
res, desde vídeos promocionais ata 
campañas en clave de humor. O im-
portante é que a mensaxe chegue a 
todas as mulleres: non importa a ida-
de nin a condición física, o único que 
buscamos son persoas con gañas de 
desfrutar dun deporte de equipo 
nun ambiente agradable e acolledor.
O CR Fendetestas é un club cun gran 
calado social nas Pontes. Como se 
consegue iso?
Pois estando presentes na socieda-
de. Por desgraza, o rugby é un de-
porte moi pouco coñecido, así que 
a única solución que nos queda é 
achegalo á comunidade. Para iso fa-
cemos xornadas de promoción nos 
centros educativos, tanto nas Pontes 
como nos arredores, organizamos 
xornadas de portas abertas, partici-
pamos en eventos organizados polo 
Concello (como o Día do deporte na 
rúa), facemos xornadas de conviven-
cia, celebramos o Día da Familia…
Cales son os proxectos máis inme-
diatos de futuro?
De cara a vindeiras tempadas, gusta-
ríanos ter un equipo feminino com-
petindo na Liga Galega e tamén un 
equipo M16 da man da Escola de 
Rugby Astérix de Viveiro. Ademais, 

queremos seguir a colaborar con 
outros clubes, como o Muralla RC, 
a través das cesións de xogadores e 
xogadoras para que todo o mundo 
teña a posibilidade de competir (se é 
o que quere). Por outra parte, quere-
mos crear un equipo de Mixed Abili-
ty rugby, que é unha modalidade de 
rugby na que o equipo está compos-
to por persoas con e sen discapaci-
dade. A inclusión é un dos nosos 
valores principais, e queremos que o 
CR Fendetestas sexa un clube no que 
todo o mundo atope o seu sitio.
Do mesmo xeito, na actualidade 
somos parte da rede galega Rugby 
no rural, que busca promocionar 
o noso deporte nas aldeas e vilas 
máis pequenas. A nosa idea é seguir 
apostando polo traballo coa base, 
tanto nas Pontes coma nos arre-
dores, para que o día de mañá poi-
damos nutrir así os nosos equipos 
sénior. Outro punto clave é a orga-
nización de eventos: somos un club 
moi activo neste sentido, e mostra 
delo son os 8 campus que levamos 
organizados, e o primeiro torneo de 
rugby praia. De cara ao futuro, que-
remos darlle continuidade tanto 
aos campus coma ao rugby praia, e 
tamén nos gustaría organizar unha 
Concentración de Escolas de rugby 
na nosa vila. Por último, xa máis a 
nivel técnico, queremos continuar 
profesionalizando o club. 
E necesidades?
A nosa necesidade máis prioritaria 
é a de ter persoal con experiencia e 
formación en rugby, que poida dirixir 
grupos de adestramento tendo por 
obxectivo a promoción dos nosos 
valores (por riba do plano competi-
tivo). É certo que temos un grupo de 
monitorado amplo e estable, pero 
de cara a medrar e aumentar as cate-
gorías, é necesario que o número de 
persoas adestradoras se incremente. 
Tamén precisamos de instalacións 
para levar a cabo todas as activida-
des que plantexamos. É certo que 
desde a creación do campo de herba 
artificial Evaristo Puentes Durán me-
llorou moitísimo a calidade dos no-
sos adestramentos, pero este campo 
non conta con servizos (vestiarios, 
baños, almacén, gradas…), o que sen 
dúbida afecta directamente á nosa 
organización.

A entrevista completa en 
www.terrachaxa.com

“Pasamos dun equipo masculino 
a un club de 100 persoas”
Carla Da Silva é a directora técnica do Fendetestas das Pontes

DEPORTES

Equipo sénior masculino do Fendestestas
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TELÉFONOS DE INTERESE

A PASTORIZA
Concello:       982 33 21 97 / 982 33 21 60
Garda Civil:             982 34 90 20
Centro de Saúde:  982 33 21 41

COSPEITO
Concello:        982 52 00 01 / 982 50 40 57
Garda Civil:  982 52 00 17
Centro de Saúde (cita previa):   982  52   01  20
Feira do Monte:  982 50 34 69
Consultorio de Muimenta: 982 50 40 57

CASTRO DE REI
Concello:       982 31 40 34 / 982 31 41 32
Garda Civil:  982 31 40 02
Centros de Saúde (cita previa) 982 21 10 18
Castro de Rei:   982 31 42 11
Ribeiras de Lea:  982 31 11 14

BEGONTE
Concello:   982 39 61 43
Garda Civil:  982 39 80 08
Centro de Saúde:         982 39 69 02

XERMADE
Concello:        982 50 10 01 / 982 50 20 03 

 / 982 50 10 27
Garda Civil:  982 50 10 08
Centro de Saúde: 982 50 11 34 / 982 50 10 55

RÁBADE
Concello:       982 39 00 62 / 982 39 00 52
Garda Civil:  982 39 00 05
Centro de Saúde:  982 39 01 01

MURAS
Concello:    982 50 00 01
Garda Civil:          982 50 00 20
Centro de Saúde:                 982 50 01 23

GUITIRIZ
Concello:       982 37 01 09 / 982 37 58 00
Garda Civil:  982 37 00 01
Centro de Saúde:   982  37   21  10
Parga P.A.C:  982 37 05 00

VILALBA
Concello:        982 51 03 05 / 982 51 07 16
Policía Local: 982 51 07 67 / 608 08 00 50
Garda Civil:  982 51 03 07
Centro de Saúde (cita previa): 982 51 03 11

FRIOL
Concello:   982 37 50 01
Garda Civil :  982 37 50 02
Centro de Saúde:  982 37 10 98
Cita Previa  982 37 10 05 

OUTEIRO DE REI
Concello:       982 39 32 81 / 982 39 30 55
Garda Civil:   982 39 00 05
Ambulancia:   982 23 16 13
Centro de Saúde:   982 39 25 98
Cita previa:  982 39 32 67
P.A.C.:    982 39 34 00 

MEIRA
Concello:    982 33 01 02
Garda Civil:   982 33 00 04
Centro de Saúde:   982  35   69  27 
Cita previa:  982 33 02 40 

POL
Concello:    982 34 50 29
Garda Civil:   982 33 00 04
Centro de Saúde: 982 34 59 20  / 982 34 53 76

ABADÍN
Concello:   982 50 80 21
Garda Civil:  982 50 80 11
Centro de Saúde:  982 50 81 22

Emerxencias:               112
Urxencias Sanitarias: 061

Incendios Forestais: 085
Garda Civil:                062

TELÉFONOS DE INTERESE

Teléfonos: www.terrachaxa.com+

AS PONTES
Concello:                  981 45 31 16
Policía Local:              981 45 31 91
Garda Civil:  981 45 00 05
Centro de Saúde (cita previa): 981 45 12 51 

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

TRAIL DAS BESTAS. O Concello de 
Muras, organizdor do Trail das Bes-
tas, vén de convocar unha nova edi-
ción do mesmo para o 17 de xullo, 
domingo, mantendo a idea do cam-
bio de adiantar a súa celebración ao 
verán e non en novembro como era 
costume. As inscricións abriranse en 
marzo e, como no podía ser doutro 
xeito, a proba contará cun protocolo 
especial para a proba que garantice a 
seguridade de todos.
A que será a quinta edición soe ter 
un percorrido circular con saída e 
meta na Área Recreativa da Veiga 
despois de percorrer un circuíto 
marcado na Serra do Xistral no seu 
punto máis lonxano. A organización 
establece catro distancias diferentes 
para percorrer.
Tamén se establecen diferentes ca-
tegorías, sénior masculino ou femi-
nino -dende os 18 ata os 45 anos- e 
veterano ou veterana -a partir dos 
46 anos-. Haberá trofeos para os tres 
primeiros de ambas categorías.

SAMURAI XTREME. A Samurai Xtre-
me Race Lago das Pontes xa ten data 
de celebración para este ano 2022 e 
será o 10 de xullo. Esta proba desafía 
aos participantes a conquistar obsta-
culos extremos nun terreo compli-
cado. Será unha carreira duns 7 a 9 
quilómetros de distancia coa saída e 

a meta na praia do Lago das Pontes.
Os obstaculos repartiranse por todo 
o percorrido cunha separación máxi-
ma entre eles de 500 metros, e a ca-
rreira partirá da zona sur da praia do 
Lago pasando pola zona cedida por 
Endesa ao Concello para penetrar na 
zona propiedade de Endesa.
As inscricións, que xa están abertas, 
realizaranse a través da páxina web 
de Champion Chip Norte
Cada participante recibirá unha ca-
miseta, medalla, avitalluamentos 
e agasallos ofrecidos polos patro-
cinadores. Haberá trofeo especial 
para os tres primeiros clasificadas, 
así como aos tres primeiros equipos 
que consigan co menor tempo.
Na Samurai Xtreme Race tamén hai 

sitio para a diversión dos nenos e 
por iso os pequenos de 4 a 13 anos 
poderán desfrutar da Samurai Junior 
Race, que se realizará nas zonas ver-
des á beira da praia do lago.

GUITIRIZ TERMAL. O Concello gui-
tiricense anunciou a celebración o 
próximo 2 de abril dunha nova edi-
ción da Carreira Popular Guitiriz Ter-
mal, que volverá ser presencial tralo 
paso da covid. Esta carreira ten fins 
solidarios polo que a recadación dos 
dorsais será para asociación Somos 
Unidos polo Cáncer establecéndose 
tamén unha fila 0 para donativos.
A carreira terá lugar no Campo da 
Feira de Guitiriz a partir das 17.00 
horas en diferentes categorías se-
gundo a idade. A última será a abso-
luta, que comezará ás 17.30 horas. 
A andaina, tamén repartida en dúas 
categorías, comezará ás 16.30 horas.

CAMPO A TRAVÉS. Area Recreativa 
da Madalena en Vilalba acollerá o 
sábado 12 de febreiro o Campio-
nato Provincial Xogade de Campo 
a Través 2021-22. Haberá medallas 
para os tres primeiros clasificados 
individuais de cada categoría e sexo 
en cada unha das fases. No apartado 
de equipos haberá medallas para os 
tres mellores equipos clasificados de 
cada categoría e sexo.

Volven as carreiras
Xa hai data para moitas das citas de relevancia da programación anual

Gran actuación do representante 
do Atletismo Friol no Campeonato 
de España Máster de pista cuberta 
disputado este fin de semana en 
Valencia e onde Nemesio Gutié-
rrez lograba un total de tres me-
dallas.
O exitoso camiño de Nemesio co-
menzaba na proba dos 3000 me-
tros lisos, onde conquistaba a me-
dalla de prata na categoría M-65, 
mentras que nos días seguintes 
facíase coa medalla de bronce 
tanto nos 800 metros lisos como 
nos 1500 metros lisos. Esta triple 
condición de medallista aupou a 
Gutiérrez como un dos máis desta-
cados atletas da delegación galega 
no campionato.

OURENSE E LUGO. Por outra parte, 
outros atletas do equipo friolense 
estiveron tomando parte neste 
fin de semana en probas de pista 
cuberta nesta fase da tempada 
invernal. Así, o sábado varios de-
portistas estiveron presentes na 
III Xornada da Copa Diputación de 
Atletismo que se disputaba no mó-
dulo cuberto do Estadio Gregorio 
Pérez Rivera, onde o máis desta-
cado foi o triunfo de Noa Mouriz 

na disciplina dos 60 metros valos 
dentro das categorías sub 16 e sub 
18, mentras que a súa compañeira 
de equipo Mara Montes ocupaba 
a cuarta posición. Pola súa parte, 
Mencía Casanova gañaba o lanza-
mento de peso da categoría sub 18 
e Leyre Santos ocupaba a segunda 
posición.
No día seguinte, na xornada de 
control de Ourense, Cristian Mon-
tecelo resultaba gañador absoluto 
dos 800 metros lisos cun tempo de 
1.56 minutos, mentras que María 
Carballido era segunda na mesma 
proba cun tempo de 2.14, quedán-
dose a escasas 80 centésimas para 
poder disputar o nacional abso-
luto. Nerea Lage gañaba a serie B 
dos 800 metros lisos cun tempo de 
2.26 minutos.

O friolense Nemesio Gutiérrez 
faise con tres medallas no 
Campionato de España Máster
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Lembro que foi nunha 
calorosa tarde, a me-
diados de agosto de 
1998. Mentres descan-
saba no salón da miña 

casa en Compostela, de súpeto 
escoitei o teléfono. “Ola Mon-
chiño, son Chao. Acabo de che-
gar de París con Manu, tras un 
longo periplo en motocicleta. 
Estamos gozando duns días en 
Bastavales e mañá achegareime 
ata aí para visitar ao meu irmán 
Pepe e recoller no Hostal a un 
vello amigo, a ver se podemos 
vernos sobre ás cinco”. E colgou.
Ao día seguinte, puntual coma 
un reloxo, presenteime na porta 
do antigo hospital de peregri-
nos e inmediatamente divisei a 
Ramón, en compañía dun home 
alto e ben plantado; ao detectar 
a miña presenza, xesticulou co 
brazo para que me aproximase. 
A miña sorpresa foi ao recoñe-
cer ao seu acompañante, pois 
non era outro ca Eduardo Haro 
Tecglen, o afamado xornalista 
madrileño. Os seus artigos no 
diario El País eran para min de 
obrigada lectura dende os meus 
anos de estudante na Univer-
sidade Complutense. Tras as 
presentacións oportunas, Ra-
món -exercendo de mestre de 

cerimonias- afirmou con rotun-
didade: “Chameite para que me 
acompañes a dar unha volta con 
Eduardo polos xardíns do Audi-
torio de Galicia, onde esta tarde 
presenta o seu novo libro, Hijo 
del siglo. Despois iremos cear 
algo pola zona vella, a ver se 
podes reservar mesa para tres 
no restaurante Camilo”.
Durante a presentación do libro, 
Eduardo quixo mais ben man-
ter un debate co público ca dar 
unha conferencia. Unha fórmula 
que, sen sabelo daquela, adop-
tariamos tempo despois Ramón 
e mais eu. Tras sufrir a súa pri-
meira hemorraxia cerebral, 
como perdía o fío do discurso, 
pediume que o acompañase 
por toda a xeografía peninsular 
cada vez que tiña un acto pro-
gramado. E así o fixemos duran-
te nove anos consecutivos; pero 
esta é outra historia.
Aquela tarde de charla foi un 
verdadeiro agasallo para min. 
Ramón evocou o comezo da 
súa amizade con Haro: “Coñe-
cémonos en 1967, cando eu 
aínda tiña un estatuto especial 
de colaborador exterior na re-
vista Triunfo. A miña primeira 
conversa con el foi ao volver 
de Estocolmo, logo de asistir 
á entrega do Premio Nobel de 
Literatura a Miguel Ángel Astu-
rias, a quen acompañara den-
de París. De regreso na capital 
francesa, non lembro agora se 

quedaramos na terraza do Flo-
re, ou na do Deux Magots, en 
Saint-Germain-des-Prés, pero o 
certo é que sintonizamos á pri-
meira. Por alí andaban sempre 
Cortázar, García Márquez, Oc-
tavio Paz, Vargas Llosa, Cabrera 
Infante, Sarduy e outros, cando 
aínda non eran o boom”.
Eduardo escoitaba a Ramón 
cun sorriso afable, reflexo da 
súa mutua simpatía e compli-
cidade. Como novo xornalis-
ta, recoñezo que Haro Tecglen 
impresionoume moito dende 
o primeiro momento: pola súa 
exquisita educación, o seu pen-
samento escéptico e a súa fina 
ironía. Para romper o xeo, con-
feseille a miña admiración pola 
obra do seu fillo Eduardo Haro 
Ibars, finado prematuramente 

en Madrid dez anos antes e que 
me sorprendera co seu libro El 
polvo azul (Cuentos del Nuevo 
Mundo Eléctrico), inspirado no 
estilo de William S. Burroughs. 
Ao percibir emoción na súa olla-
da, decidín cambiar de tema, 
pasar a segundo plano e ser tes-
temuña de excepción naquela 
tertulia de dous xigantes do xor-
nalismo, a quen admiraba por 
riba de todo.
Ramón contaba que naque-
la época ía de París a Madrid 
dúas ou tres veces ao ano para 
asistir a reunións de redacción 
cruciais, “especialmente cando 
nos aplicaban a lei Fraga, sus-
pendían a revista e había que 
elaborar estratexias xornalís-
ticas e financeiras para seguir 
nos quioscos”. Pola súa banda, 
Eduardo mencionou a súa etapa 
como correspondente en Fran-
cia do diario El Correo Español-
El Pueblo Vasco. “Nunha oca-
sión recibín un aviso do director 
xeral de prensa, Juan Aparicio, 
e viaxei a Madrid de inmedia-
to, como era obrigado. Na sala 
de espera atopeime con Pedro 
Gómez, que era todo un perso-
naxe naqueles tempos. Chamá-
banlle Pedrogó porque a xente 
apagaba a radio cortando o seu 
apelido cando se anunciaba a 
transmisión da súa crónica de 
política internacional. Aglutina-
ba na súa persoa unha morea 
de cargos, pois era director da 

Axencia Efe, conselleiro do mi-
nistro de Asuntos Exteriores, 
profesor da Escola Oficial de 
Xornalismo, presidente da Aso-
ciación da Prensa e director de 
Hoja del Lunes”.
Haro Tecglen e Chao, homes 
dunha cultura inmensa, com-
partían unha mesma visión do 
mundo, da política e da música. 
Nunha das entrevistas que me 
concedería Ramón anos despois 
en París, aínda tiña referen-
cias para o seu amigo, falecido 
en 2005: “A Eduardo débolle a 
práctica da escritura oblicua, 
técnica indispensable para bur-
lar á censura e que trato de 
seguir aplicando, porque me 
parece moito máis eficaz que 
a directa”. Segundo Chao, Haro 
nunca se metía con ninguén nos 
seus artigos, senón que comen-
taba temas internacionais e, de 
esguello, enfocaba a actualida-
de española. Por exemplo, can-
do falaba dun xeneral que orga-
nizaba eleccións democráticas 
(De Gaulle), os intelixentes lec-
tores das súas crónicas sabían 
que se refería a outro xeneral 
(Franco).
Chao Rego e Haro Tecglen foron 
dous xenios, dous grandes mes-
tres do xornalismo cultural que 
nunca esquecerei. E aos que es-
tarei eternamente agradecido, 
pola súa actitude de compromi-
so, a súa bondade e a súa xene-
rosidade.

Moncho Paz

Fillos do século XX
DE FOLIADA EN REIGADA

COLABORACIÓNS

B rais chegara á casa 
dos seus avós sendo 
un meniño que aínda 
non andaba, metidi-
ño nun caixón feble 

e escanastrado, envolto nunha 
manta de liño. Así comeza a his-
toria narrada por Xosé Manuel 
Felpeto Carballeira, este home 
nado en Cabreiros, concello de 
Xermade, inquieto, emprende-
dor e comprometido co seu ber-
ce o as súas xentes.
Xa hai varios meses que asistín 
á presentación desta novela, ti-
tulada O pau de ferro, pero non 

foi ata agora cando me decidín 
a escribir sobre a mesma. En pri-
meiro lugar, cómpre recoñecer 
o mérito do seu autor, de quen 
souben hai anos como un dos 
promotores das hoxe consolida-
das Xornadas Interxeracionais 
Rurais que se desenvolven no 
propio lugar do seu nacemento. 
O mérito que ten a organización 
dunha actividade coma esa non 
se pode pasar por alto. As po-
nencias e demáis actos que se 
realizan, os conferenciantes e o 
grao de participación e implica-
ción dos veciños e forzas vivas 
da zona son a proba delo, de aí 
o seu éxito edición tras edición. 
Tamén constatei que no seu cu-
rrículum acreditaba experien-
cia no mundo audiovisual e na 

producción teatral, ademáis das 
súas colaboracións como arti-
culista na sección A Chaira, do 
xornal El Progreso. Pero faltaba 
dar un paso máis adiante e ese 
chegou coa publicación do seu 
primeiro libro.
Desde a primeira liña ata a últi-
ma, a novela está chea de emo-
ción e non deixa de impactar a 
quen a le. Unha Galicia Rural 
de hai varias décadas é a que 
se describe, sendo nela na que 
se desenvolven os seus perso-
naxes. Unha época des escaseza 
e tamén dalgunhas inxustizas, 
pero esa dura realidade non 
impedía que aqueles que vivían 
nela se revelasen contra as pe-
nurias sufridas, procurando 
unha vida futura mellor. A cul-

tura do esforzo pódese deducir 
ó longo de toda a narración, su-
perando o que sería unha nega-
tiva resignación. 
O neno Brais vai medrando, coi-
dado pola súa avoa, quen tivo 
que exercer de nai, xunto ós 
seus veciños e amigos, nun en-
torno reducido, pero ó mesmo 
tempo cheo de vida. Xosé Ma-
nuel sabe contar coma ninguén 
como era aquela época, sen 
luxos e sen  máis redes sociais 
que a axuda mútua entre a ve-
ciñanza para os traballos duros 
do campo, ou cando aparecía 
algún imprevisto en calquera 
familia.  Transmite con coñe-
cemento de causa a infancia 
daqueles nenos e nenas, quen 
pasaban o tempo xogando a 

carón do cemiterio, temerosos 
e ilusionados ó mesmo tempo 
polo seu propio porvir. Non po-
dían faltar personaxes claves 
naquela Galicia profunda, pero 
ó mesmo tempo digna e orgu-
llosa dos seus logros, como son 
o crego e a mestra. Os dous, 
aparte de cadansúa función, 
non dubidaban en  convencer 
a uns recelosos proxenitores 
para que deixasen a eses mozos 
e mozas ir fóra para preparar-
se e poder ter unha vida máis 
próspera.
Resulta un motivo de orgullo e 
satisfacción que chairegos amo-
sen o seu talento literario e se-
xan quen de contarnos vivencias 
de aquí, da nosa Terra, de onte, 
de sempre.

Pablo Veiga

Talento literario desde A Chaira (I)
COA NOSA VOZ



febreiro 2022 31

a elección de...

Marcos García Lombardero 
Presidente de Asapa, Asociación de 

Empresarios e Comerciantes da Pastoriza

un libro un disco

El Quijote En tus planes
de David Bisbal

unha película un personaxe histórico

La Vida es Bella Manuel Fraga

un lugar para visitar unha afección

A Pastoriza Deporte e
escoitar aos maiores

unha comida unha bebida

Tortilla de pataca Un viño Rioja ou
unha Estrella Galicia

Consulta os eventos en:
www.terrachaxa.com

Masustegi, o barrio galego de Bilbao

O barrio de Masuste-
gi, lugar de moras 
(“masusta” en éusca-
ro), está colgado  do 
monte Cobetas, ao 

lado do monte Caramelo.
Este barrio bilbaíno foi levantado 
entre os anos 50 e 60 do século 
pasado, de noite e casa a casa po-
los emigrantes galegos, que nun 
impresionante acto de solidarie-
dade e irmandade axudábanse a 
subir primeiro os ladrillos, a area, 
o cemento e os outros materiais 
de construción, e cando xa tiñan 
todo o necesario para levantar 
unha casa, reuníanse todos e nun-
ha noite eran capaces de erguer 
unha casiña para os novos veci-
ños. Cando amencía, xa a nova 
vivenda tiña catro paredes e un 
teito, un can e unha simple cama, 
aínda que fora sen xergón e sen 
roupa, porque eran os requisitos 
necesarios para que a policía non 
a puidese tirar nin botalos fora 
dela. Despois estas casas íanse 
reformando e ampliando pouco 
a pouco segundo as posibilidades 
económicas dos donos, ata que 
tiveran todas as comodidades po-
sibles.
Era moi duro subir os materiais 
da construción por aquelas inter-
minables costas e empinadas es-
caleiras, contando nada mais que 
coa axuda dos burros que lles alu-
gaba un veciño coma se de coches 
se tratara. Pero non so fixeron as 
casas, senón que tamén foron eles 
os que tiveron que construír e pro-
curar as infraestruturas de esca-
leiras e accesos; alumado, traídas 
de auga e outros elementos que 
non proporcionaba o concello, 
aínda que agora regularizouse a 
situación, sendo esa institución a 
que se fai cargo deles.
Sempre me sentín orgulloso dese 
traballo comunal que desenrola-
ron os nosos paisanos e paisanas; 
desa solidariedade, dese amor e 

dese cariño que florecía e florece 
entre aqueles veciños e veciñas, 
polo que tamén me sinto moi 
identificado coa xente deste barrio 
que se estende por toda a ladeira 
deses dous  montes. Desde o pri-
meiro momento sentín un cariño 
especial por esas xentes que vivían 
como en calquera aldea de Galicia 
ao lado de Bilbao e chamábame 
moito a atención a utilización dos 
animais para salvar os accidentes 
xeográficos que supoñían aquelas 
costas. Lémbrome do burro que 
gravei en Súper 8 no ano 1981, 
cando subía o pan e demais mer-
cancías polas escaleiras para a 
tenda de ultramarinos que había 
na metade da costa, gravación 
que logo utilizou Davide Cabaleiro 
na película “Sitio Distinto”, sobre 
a emigración galega en Euskadi. 
A este precioso lugar é onde lles 
aconsello que vaian os rapaces 
que queren facer algún traballo 
ou estudio sobre a nosa diáspora 
en Euskadi.
Chama tamén a atención que, 
estando as casas unhas tan próxi-
mas ás outras, e  incluso con es-
treitos pasos comúns, existe unha 
gran amizade e camaradería en-
tre os veciños e unha ausencia to-
tal de conflitos veciñais. Son todos 
unha gran familia. 
Alí, os da Asociación Cultural Ro-
salía Castro de Barakaldo temos 
organizado diversos actos cultu-
rais con motivo do Día das Letras, 
exposicións do libro galego e con-
ferencias de todo tipo. O profesor 
Xosé Estévez en varias ocasións, 
Uxío Novoneyra, Marcial Gondar 
Portasany, Alfonso Blanco Torra-
do, Bruno Pena, André da Ponte 
(quen recuperou o Apalpador) e 
outros que pasaron por alí deixa-
ron a súa pegada. Incluso eu tiven 
o gusto de disertar sobre a vida 
e a obra do meu amigo e veciño, 
Xosé María Díaz Castro.
Foi o 19 de maio de 1991 cando 
levamos a Uxío Novoneyra a dar 
un recital de poesía no local da 
Asociación de Veciños. Eu tiña 
certo medo de que houbera moito 
ruído, pois no local había bar e a 

xente asistía ao recital e tomaba 
algo na barra ao mesmo tempo, 
pero tras da presentación do poe-
ta polo profesor  Xosé Estévez, to-
coulle a quenda a Uxío Novoneyra 
e o silencio que había no ambien-
te era total, polo que Uxío puido 
deleitarnos coa súa voz, recitando 
poemas seus e unha escolma da 
poesía galega contemporánea. 
O mesmo pasou na interesante 
conferencia de Marcial Gondar 
Portasany o 25 de maio de 1993, 
sobre un tema tan pouco apetitoso 
a primeira vista como “A Cultura 
da morte en Galicia”, pero cando 
empezou a disertar o antropólogo 
a xente escoitou atentamente as 
sabias verbas do conferenciante.
Sinto non haber levado por alí a 
Manuel María, quen houbera des-
frutado moito vendo ese barrio e 
que houbera comparado cos curu-
tos de Piapaxaro onde aniñan as 
aguias.
Como en calquera aldea galega 
que se prece non podía faltar un 
grupo de gaitas e un grupo de bai-
le galego, así que Masustegi conta 
desde fai moitos años co grupo 
“Agarimos”, un grupo de gaitas 
e danzas, creado e dirixido polo 
veciño e mestre de gaiteiros, Xosé 
Losada Mella, mais coñecido por 
Pepiño, de quen falaremos tamén 
algún día nestas mesmas páxinas.
Teño alí vellos amigos e coñeci-
dos cos que gusto conversar, así 
que de vez en cando vou por este 
barrio no que o idioma que mais 
se fala probablemente sexa o de 
Rosalía. Podo asegurar que to-
das e cada unha das persoas que 
subiron as longas escaleiras que 
rematan no miradoiro, que está 
ao carón da Igrexa e do local da 
Asociación de Veciños, séntense 
como en calquera aldea de Galiza, 
porque Masustegi é un cacho da 
nosa terra desde o que se pode 
ollar Bilbao desde arriba, a vista 
de paxaro.
Quezas o gran poeta vasco Gabriel 
Aresti ao coñecer este barrio che-
gou a propoñer, que nalgunhas 
zonas de Euskadi tamén o galego 
debía ser oficial.

Raul Río

FAÍSCAS QUE ESPALLA O VENTO
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DE RUTA EN RUTA

Entre as abundantes acti-
vidades de lecer pódese 
facer sendeirismo polos 
múltiples carreiros e ca-
miños do municipio no 

que tamén pasa a ruta da costa do 
Camiño de Santiago. Nesta oca-
sión falaremos da ruta dos Muíños 
que é a ruta máis curta da rede de 
sendeiros da Terra Chá con só 5,7 
km que transcorren polo interior 
dunha fraga, unindo no seu perco-
rrido cinco muíños de auga cons-
truídos ao longo do río da Fraga.
Ten un trazado lineal que comeza 
no Lugar da Laxe, xunto ao muíño 
fabril e restaurado de Corvite que 
data de inicios do século XX. A ca-
rón do muíño atópase o inicio do 
sendeiro.
O roteiro comeza nas antigas es-
colas de Corvite onde se poden 
contemplar as fermosas edifica-
cións destas escolas e a Casa do 
Mestre, hoxe en relativo aban-
dono. O camiño segue paralelo á 
canle do río Anllo cuberto por un 
bosque de ribeira. Logo cruza a es-
trada e discorre por un antigo ca-
miño de carros que daba servizo 
á intensa actividade que se desen-
volveu neste pequeno río.

O primeiro que se atopa é o muí-
ño chamado do Mazo na Vesada, 
a medida que un se adentra no 
espléndido souto poderanse ver 
outro muíños como o de Trasón, 
da Fraga e Pequeno Escaravello 
en Foxacos, todos eles empraza-
dos en lugares estratéxicos para o 
aproveitamento da forza da auga.
Na última parte debe abandonar-
se a conca do río para chegar ata o 
final do sendeiro.
Dende aquí parte unha derivación 
que achegará aos sendeiristas ao 
muíño de Cabo da Vila que aínda 
conserva no seu interior todos os 
mecanismos de funcionamento.
Ollo, porque ás veces os corzos 
cruzarán as fragas e acompañarán 
aos sendeiristas neste breve ca-
miño que está incluído na intere-
sante Rede de Sendeiros da Terra 
Chá, tamén hai que ter ollo coa 
climatoloxía pois durante a época 
de chuvia o terreo estará anegado 
e pódese esvarar con bastante fa-
cilidade.

Abadín: Ruta dos Muíños
Este roteiro, que transcorre por unha fraga, percorre as vellas edificacións do rego de Rodeiro e pasa xunto ao río Anllo

PR-G 152

1 h 40 min.

5,7 km.

Dificultade
baixa




