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Volve o Gran 
Máster de Futbolín

Será os días 14, 15 e 16 de 
abril. Pax. 11

Volven as feiras de primavera
A Feira do Queixo de Friol e Pan de Ousá terá lugar o día 20. A continuación, 
será a de Vilalba e a Moexmu de Muimenta, que comparten fin de semana

José Tomé Roca foi proclama-
do Secretario Xeral do PSdeG 
na provincia de Lugo no IV 
Congreso Provincial socialis-
ta. Como obxectivos marcou-
se os de “consolidar as alcal-
días, conseguir outras novas, 

manter a Deputación e, con 
toda esa forza municipalista, 
axudar a renovar o Goberno 
central e a recuperar o Go-
berno da Xunta de Galicia, 
que tanta falta lle fai a este 
país”. Pax. 26

Tomé toma posesión como 
presidente lucense do PSOE

a pastoriza. Comezan 
as obras da balsa da pa-
rroquia de Vián. Pax. 21

castro de rei. O Conce-
llo rehabilitará a muralla 
exterior. Pax. 19

as pontes. Endesa reci-
be dous novos cargamen-
tos de carbón. Pax. 6

begonte. Piden a ce-
sión do parque do colexio 
de Baamonde. Pax. 15

muras. Investirán no 
centro de saúde o Fondo 
de Compensación. Pax. 23

vilalba. Licitan a cons-
trución do parque acuáti-
co na Madalena. Pax. 3

outeiro de rei. Entre-
vista ao alcalde, José Par-
do Lombao. Pax. 16

V Certame de 
debuxo e poesía

Comeza a tempada das feiras 
do queixo, na que a de Friol 
será a que abra as celebracións 
o vindeiro domingo 20 de mar-
zo, que chega á XXVIII edición. 
O Concello xa ten lista toda a 
infraestrutura para esta cele-
bración, que conta con moitas 
medidas sanitarias, para poñer 
en valor estes dous produtos 
símbolo de identidade dun 
pobo. Como en anos anterio-
res, a venda de queixo e pan 
concentrarán a atención pero 
haberá tamén outros moitos 
produtos así como activida-
des paralelas. Dúas semanas 
despois terán lugar en Vilalba 
a Feira do Queixo San Simón 
da Costa e a Moexmu de Mui-
menta. Pax. 2, 8 e 13

Nova edición da 
ruta BTT San Simón

O Concello de Friol albergará 
unha planta de produción de 
biocombustible de segunda 
xeración (bio- GNL biohidró-
geno), biofertilizantes e BIO-
CO2, a partir de subproduc-
tos da actividade agrícola e 
gandeira da zona. Ademais, 
creará 92 postos de traba-
llo directos e 65 indirectos 
e situarase nunha superficie 
de 120.000 m2, dos cales se 
construirá nuns 60.000 m2, 
e a superficie restante serán 
zonas verdes. En todas as 
plantas espérase unha pro-
dución anual de polo menos 
3000 m³ de gas biometano, 
con entrada dun millón de 
toneladas de subproductos 
ao ano. Pax. 10

Friol acollerá 
unha planta de 
biocombustible de 
Greenway

Convocado polos concellos 
de Meira e Riotorto. Pax. 24

Aberto o prazo de inscrición 
para a ruta vilalbesa. Pax. 29
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NOVAS vilalba

O vindeiro mes de abril regresa o FIV 
de Vilalba. Celebrará a súa décimo 
quinta edición do 22 ao 24 de abril, 
contando unha vez máis co centro 
de Vilalba como epicentro do festival 
e punto de encontro dos asistentes 
que esperaban a volta do festival a 
súa orixe, a ser o evento que daba 
inicio á tempada de festivais.
Vilalba gozará durante tres días de 
diversas actuacións e actividades 
repartidas entre os escenarios situa-
dos na Praza da Constitución, o Es-
cenario Emerxente, e no Campo da 
Feira, o Escenario FIV, cunha capaci-
dade este ano para 5.000 persoas, e 
seguindo os protocolos vixentes no 
momento da celebración do festival, 
garantindo ante todo a seguridade 
de público e artistas.
Bandas e artistas de primeira liña do 
panorama indie nacional e galegos 
conformarán unha programación 

completa de concertos que se ce-
lebrarán ao longo de toda a fin de 
semana, xunto con actividades pa-
ralelas, o FIV Kids, un espazo para as 
pequenas e os pequenos da casa, e 

zona de acampada.
O cartel reúne un nutrido grupo 
de artistas entre os que son todos 
pratos fortes e nos que figuran Sen 
Senra, Viva Suecia, Natalia Lacunza, 
La La Love You, Rufus  T.  Firefly, Cupi-
do, Carlos Sadness, Baiuca, Forget la 
france, Idoipe e Delafé.
O FIV, xunto ao Concello de Vilalba, 
volve conxugar a esencia do propio 
festival marcada polos mellores ar-
tistas do panorama indie nacional 
dando continuidade á programación 
paralela do festival, aproveitando 
distintos espazos da localidade dina-
mizando e ampliando a actividade 
na vila. Actividades alternativas, ade-
rezadas coa mellor música en direc-
to, e coa posibilidade de combinalo 
todo coa oferta gastronómica local. 
Unha nova edición do FIV que volve 
destacar nesta 15ª edición a impor-
tancia e o protagonismo de Vilalba.

O FIV presentou o cartel para 
a edición do 22 ao 24 de abril

O parque situado entre as rúas 
Calvario e Rouco Varela xa leva o 
nome de Rosalía de Castro, unha 
iniciativa aprobada polo pleno do 
Concello a proposta do Instituto de 
Estudos Chairegos.
Procedeuse ao descubrimento dun 
monólito cedido para este espazo 
polo Iescha, cuxa pedra provén da 
casa da escritora en Padrón, feito 

polo canteiro José Gómez de Ber-
nardo, cuns versos de “Lieders”, 
publicación considerada como o 
primeiro manifesto feminista.
O parque conta cunha filla da Fi-
gueira de Rosalía, exemplar doado 
pola Fundación Rosalía de Castro. 
Ademais, o Concello colocou unha 
placa distintiva e tamén se proce-
deu ao seu descubrimento.

Inaugurado o novo 
Parque Rosalía de Castro 

Vilalba acollerá durante a primeira 
fin de semana de abril unha nova 
edición da Feira do Queixo da San Si-
món da Costa, unha feira que chega 
a súa vixesimo sexta edición.
Contarán con dous días de feira, o 2 
e o 3 de abril, e desenvolverase na 
praza da Constitución, onde se colo-
carán os stands.
O programa dará comezo o sábado 
ás 12.30 horas cun showcooking 
a cargo de Xoanqui Ameixeiras na 
praza da Constitución e que terá un 
aforo limitado a 50 persoas. Ás 16.30 

horas será o taller infantil de elabo-
ración de queixos. Máis tarde, ás 
18.00, haberá pasarrúas a cargo da 
Banda de Gaitas Mato Vizoso.
Xa ás 19.00 horas será a quenda 

do pregón no templete da praza 
que nesta ocasión corre a cargo de 
Francisco Sineiro, profesor de Eco-
nomía Agraria na Escola Superior de 
Enxeñería de Lugo e investigador do 
Centro de Investigacións Agrarias de 
Mabegondo.
O domingo ás 11.00 horas os Buxos 
VErdes animarán á veciñanza coa 
súa música e ás 13.00 horas será a 
ocasión de bailar cos Festicultores. 
Ademais, durante toda a xornada 
poderá desfrutar dunha degustación 
gratuita nunha fooftruck.

Xa hai programa para a Feira do Queixo
Vilalba estrea un novo mural na Tra-
vesía dos Castros pola prestixiosa 
artista Lula Goce, unha das mellores 
do mundo na especialidade de arte 
urbano. Ofrece unha representación 
cunha muller observando tras unha 
cortina e unha pelexa de galos, que 
segundo a creadora, á que o conce-
llo lle deu liberdade absoluta, repre-
senta o que ocorre no mundo actual 
e tamén é un guiño á Feira do Capón.
A comunidade artística Street Art Ci-
ties vén de incluilo entre os dez máis 
destacados do mundo.

Vilalba xa loce novo mural 
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José Antonio Quiroga, presidente 
da Confederación Hidrográfica do 
Miño-Sil (CHMS), e Elba Veleiro, 
alcaldesa de Vilalba, rubricaron o 
convenio de colaboración que po-
sibilita realizar as obras de mellora 
do abastecemento e do sanea-
mento do municipio.
O presente convenio ten por 
obxecto determinar as condicións 
que rexerán a execución das obras 
e instalacións necesarias, a pos-
ta ao dispor dos terreos e o réxi-
me da posterior entrega para o 

mantemento e conservación das 
actuacións que se recollerán nos 
seguintes proxectos: mellora do 
saneamento e EDAR do municipio, 
a conexión do polígono industrial á 
EDAR, melloras técnicas nas ETAP 
de San Simón e Cañotas, así como, 
a renovación do sistema de sanea-
mento e depuración en O Campo 
de Cristo. O investimento estima-
do supera os 3.250.000 euros, su-
fragados polo Estado, a través da 
CHMS, nun 80% e o 20% restante 
polo Concello.

Convenio para as obras 
do saneamento e a EDAR

O Concello de Vilalba sacou a licita-
ción as obras de construción do novo 
parque acuático da Madalena.
O proxecto contempla 3 piscinas, un 
edificio de servizos semisoterrado 
na ladeira, e varias zonas para des-
cansar e tomar o sol, así como unha 
rampla que servirá para conectar en-
tre si a zona fluvial coa das piscinas.
O orzamento dos traballos superará 
os 850.000 euros.
Contará con tres piscinas: unha in-
fantil de 0,45 metros de profundi-
dade, unha de natación para uso 
deportivo de 1,55 metros e outra 
recreativa cunha profundidade de 
1,20 metros. No caso do vaso infan-
til, complementarase con surtidores 
de auga que potencien e estimulen 
os xogos nesa área.
Tamén contará cun edificio de servi-
zos que estará semisoterrado nunha 
ladeira de tal xeito que a súa presen-
za non obstaculice as vistas ao río nin 
sexa obxecto disonante no enclave 
natural. Nesta infraestrutura inte-
graranse os cambiadores, os aseos, 
a sala de socorrismo, un almacén e 
unha zona para recepción. Haberá 
tres zonas para tomar o sol, situadas 
a carón das piscinas.
A intención é que a transición dende 
a contorna da praia fluvial ao espazo 
propio das instalacións recreativas 
se conciba como un lugar único, in-
tegradas ambas zonas nunha soa. O 
proxecto tamén inclúe a construción 
dunha rampla que comunique a cota 
superior da plataforma coa da praza 
onde se dispoñen os servizos pro-
pios da praia.
Na zona sur, a parte arborada servirá 
como límite natural e como espazo 
de descanso de pavimento vexetal 
con zonas de sol e sombra, comple-
mentando os espazos de solarium 
que se prevén xunto ás piscinas.

Licitan a construción do novo 
parque acuático na Madalena

LANZÓS. A parroquia de Lanzós vol-
verá celebrar as súas festas patronais 
este ano, que están convocadas para 
os  días 12 e 13 de marzo na honra 
a San Xosé. As actividades darán co-
mezo o sábado coa celebración da 
misa solemne seguida da sesión ver-
mú, que estará a cargo da orquestra 
Principal. Pola noite haberá verbena 
a cargo da mesma orquestra e de 
París de Noia. O domingo haberá 
tamén misa pola mañá e sesión ver-
mú. O apartado musical estará a car-
go da orquestra Principal de novo.

CORBELLE. A parroquia de Corbe-
lle celebrará o día 19 de marzo as 
súas festas patronais na honra a San 
Xosé. As celebracións darán comezo 
ás 13.00 horas coa celebración da 
misa maior. Seguirá a sesión vermú 
a cargo do dúo Los Adrianos para re-
matar a xornada coa verbena na que 
estarán de novo Los Adrianos coa 
orquestra Los  Satélites. Contarán 
co campo da festa cuberto para pro-
texerse das inclemencias do tempo.

VALENTINA. A película Valentina, 
que vén de recibir o premio Goya oa 
mellor filme de animación proxec-
tarase en Vilalba. O Concello é un 
dos patrocinadores deste proxecto 
cinematográfico dirixido por Chelo 
Loureiro, a quen recibirá nas próxi-
mas semanas no consistorio. O Con-
cello de Vilalba ten previsto progra-
mar no futuro unha proxección no 
municipio, enfocada sobre todo ao 
público infantil.

INVENTARIO DE CAMIÑOS. Trala 
sáu aprobación en Pleno do novo 
inventario de camiños municipais do 
Concello ábrese un período de dous 
meses de exposición pública. Neste 
tempo, o documento poderá ser 
examinado por calquera persoa nas 
dependencias municipais para que 
formule alegacións ou reclamacións 
no caso de consideralas pertinentes 
ou a través da web municipal.

EN BREVE

O Goberno local acometerá a reno-
vación e humanización da travesía 
da Ferrería, que comunica e fai de 
eixe entre a rúa das Pedreiras e a rúa 
da Ferrería. A actuación consistirá en 
transformar a actual calzada nun es-
pazo de plataforma única cun ancho 
medio de paso de vehículos de 3,30 
metros, continuando cunha direc-
ción única na rúa.
Para mellorar a imaxe da rúa, pro-
ponse o uso de adoquín de xunta 
verde no chan apto para o tráfico 
lixeiro, e adoquín convencional nas 
zonas máis próximas ás vivendas, 
creando unhas plataformas de zona 
limpa para o acceso ás mesmas.
Ademais, aproveitando os quiebros 
da rúa proxectaranse nas zonas máis 
abertas espazos de descanso coa 
incorporación de zonas verdes, ár-
bores e asentos. Á marxe das obras, 
executaranse na travesía da Ferrería 
novas instalacións de saneamento, 
alumeado, abastecemento, gas na-
tural e telecomunicacións.

Proxectan a 
humanización da 
travesía Ferreiría 

O CEIP Terra Chá é un dos 223 co-
lexios que participan este curso no 
programa que busca incentivar en-
tre os máis pequenos o consumo de 
leite e froita. No centro, o orzamen-
to dirixido a esta función roldou os 
1.800 euros, para que un total de 68 
estudantes consuman froita en dous 
períodos de 10 días hábiles, e leite 
noutros dous períodos de 20 días 
hábiles neste caso no período de 
novembro a xuño durante o recreo. 
Os obxectivos xerais da iniciativa son 
potenciar o consumo e demanda 
dos produtos lácteos e das froitas. 

O CEIP Terra Chá 
inviste no consumo 
de leite e froita
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Os populares consideran “priorita-
rio” avanzar no proceso de amplia-
ción do polígono industrial de cara 
á implantación de empresas ou á 
ampliación das xa existentes de 
forma que xeren postos de traballo 
e, polo tanto, contribúan ao asenta-
mento das familias eá dinamización 
da actividade comercial.
A voceira, Sandra Vázquez, incide 
en que “a creación de emprego é 
fundamental para o asentamento 
de poboación no noso municipio. 
O PP aposta por seguir atraendo 
empresas como as que se asenta-
ron no momento da creación do 
polígono”. Tamén considera que “é 
necesario manter limpo o polígono; 
conservar as súas instalacións; e ta-
mén políticas que favorezan a acti-
vidade empresarial no municipio”.

Vázquez lembra, neste sentido, que 
“dende o Grupo Municipal Popular 
levamos en numerosas ocasións ao 
pleno distintas iniciativas para que 
o Concello se adhira á iniciativa da 
Xunta e da Fegamp de Concellos 
Emprendedores Doing Business”. 
Así, “o Concello debería compro-
meterse a aplicar incentivos fiscais, 
simplificar os trámites e facilitar ac-
ceso a solo industrial”.
Por outra banda, esíxelle ao gober-
no “explicacións sobre a súa xestión 
nas obras de acondicionamento da 
praciña situada na esquena entre a 
rúa da Emigración e a rúa de Luis 
González Valdesuso” que se están 
a levar a cabo na actualidade. A 
popular cre que o Concello pode 
perder unha subvención da Depu-
tación de máis de 43.800 euros.

O PP considera prioritaria 
a ampliación do polígono

Vilalba Aberta presentou durante o 
último mes unha serie de iniciativas 
para tratar no Pleno de marzo que 
culminaron coa proposta de que o 
Concello de Vilalba “contribúa den-
de o limitado das súas capacidades” 
na acollida e protección das persoas 
refuxiadas que foxen da guerra. Para 
isto porpoñen que se ofreza para 
acollemento o edificio orixinaria-
mente construído para albergar vi-
vendas de profesores na rúa Cuart 
de Poblet xa que o inmoble conta 
con varias vivendas baleiras.
Logo dunha visita a San Xoán de 
Alba, a formación Vilalba Aberta 
quere dar resposta ás demandas dos 
veciños para o arranxo e limpeza de 
noiros no vial municipal coñecido 

como Pista da Louseira. “O tramo, 
que conecta as parroquias de Alba, 
Torre e Insua, atópase nun estado 
evidente de degradación, polo que 
a solicitude de actuación exposta na 
proposición de Vilalba Aberta, re-
dundaría nunha importante mellora 
da rede de comunicacións do rural 
vilalbés”, explican.
Tamén extraíron dunha visita a Bele-
sar unha demanda veciñal  para a a 
apertura da pista que une os barrios 
de Aldea e Penarredonda.
“O tramo a habilitar (arredor de 900 
metros) está actualmente inservi-
ble para o tráfico rodado, polo que 
a solicitude de actuación exposta 
na proposición de Vilalba Aberta, 
redundaría nunha notable mellora 

das comunicacións nunha das parro-
quias máis grandes do Concello en 
termos de extensión”, indican.
Dende a formación municipalista, 
denuncian que teñen coñecemen-
to de ata 27 peticións paralizadas, 
é dicir, que non obtiveron resposta 
aínda superando o prazo máximo 
que ten cada concelleiro ou depar-
tamento para emitir unha resolu-
ción desde que recibira a solicitude. 
Así, outras 9 reclamacións asigna-
das e repartidas entre as diferentes 
áreas do goberno están pendentes 
de resolución dentro do prazo, mais 
a escasos días de caducar. Así, todas 
elas serán levadas ao Pleno para a 
súa ressposta por parte de Goberno 
local.

Vilalba Aberta prepara unha batería 
de iniciativas para o pleno de marzo

O Bloque Nacionalista Galego en 
Vilalba elixiu a través dun proceso 
democrático, participativo e asem-
bleario a nova responsabilidade local 
da organización frontista, que ocupa 
Mónica García Souto, de 24 anos e  
graduada en Dereito. Actualmente 
traballa e oposita.
Mónica García destacou os obxecti-
vos que se marca nesta nova andaina 
“os obxectivos en Vilalba son claros, 
Vilalba ten moito por gañar e todo 
por conseguir, polo que o BNG quere 
aumentar a capacidade organizativa 
e volver a contar con representación 
no Concello”.

Mónica García, nova 
responsable do BNG

A voceira do Grupo Municipal Po-
pular de Vilalba, Sandra Vázquez, 
destaca “o apoio da Xunta para facer 
posible o arranxo do tramo entre o 
colexio de Román e a LU-P-6504, en-
tre as parroquias de Román e Árbol”. 
A Xunta achegou 88.500 euros a tra-
vés do Plan Marco 2021-2022 dirixi-
do á mellora de pistas municipais de 
acceso a parcelas agrícolas.
“As pistas municipais atópanse en 
mal estado, pero o goberno local 
non ten interese en poñer solución 
a un atranco que viven a diario os ve-
ciños das parroquias ao ter que cir-
cular por pistas cheas de baches”. Así 
o manifesta Vázquez lembrando que 
“o goberno local do PSOE rexeitou 
no último pleno a proposta do Gru-
po Municipal Popular para reparar e 
manter as deterioradas pistas”.
A popular sinala que “tamén as es-
tradas que dependen da Deputación 
presentan un importante deterioro, 
o que supón riscos para os usuarios”. 
Recentemente, os populares  com-
probaron o seu estado ao seu paso 
polo termo municipal vilalbés nun-
ha visita na que o Grupo Provincial 
avanzou que reclamarán ao Gober-
no que preside Tomé o arranxo da 
LU-P 6504, que pasa pola parroquia 
de Carballido.
Vázquez incide en que “mentres a 
Xunta inviste no noso concello, a De-

putación non atende ás vías da súa 
titularidade en Vilalba coa compli-
cidade do goberno local do mesmo 
partido que o que aspira a liderar 
Tomé, o presidente da Deputación 
e máximo responsable das estradas 
provinciais”.
Explican que unha vía en “pésimo 
estado” é a LU-P 6504 ao seu paso 
polo municipio de Vilalba, cuxa re-
paración demandarán os populares 
mediante un rogo, co fin de mello-
rar a seguridade vial. Os populares 
anuncian a presentación dunha mo-
ción para que a Deputación acometa 
a dixitalización da rede provincial de 
estradas utilizando tecnoloxía Buil-
ding Information Modeling (BIM).

BELESAR. O PP de Vilalba sumouse 
á demanda dos veciños de Belesar 
para a construción dun pozo para dar 
subministro de auga á casa escola. 
“A casa escola de Belesar carece de 
subministro de auga, un servizo moi 
básico na actualidade, que resulta 
necesario para favorecer o uso desta 
infraestrutura de carácter social”, ex-
plica a voceira, Sandra Vázquez.
“Os veciños de Belesar tamén recla-
man a apertura dunha vía municipal 
que une Aldea e Penarredonda. O 
anterior goberno do PP xa iniciara 
estes traballos polo que só sería con-
tinualos”, indica Vázquez.

Rematan as obras na vía de 
acceso ao colexio de Román
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as pontes

O Concello das Pontes aprobou os 
proxectos financiados pola Deputa-
ción da Coruña a través do Plan de 
Obras e Servizos (POS 2022) que su-
porán un investimento de 2.003.168 
euros.
A achega da Deputación da Coru-
ña inclúe tres partidas, unha de 
416.456,44 euros correspondente á 
achega provincial do ano 2022, outra 
correspondente á achega do 2021 
cunha contía de 470.313,69 euros 
e unha última partida de 1.116.389 
euros correspondente ao POS Com-
plementario 2022, que permitirán 
executar 15 proxectos que seguen a 
folla de ruta marcada polo goberno 
municipal para mellorar a calidade de 
vida da veciñanza e renovar e ampliar 
os servizos públicos do municipio.
A través da achega provincial 2022 
para o financiamento e subminis-
tracións vanse levar a cabo tres ac-
tuacións entre as que se atopan a 
reposición de servizos e pavimentos 
na Avenida da Habana (do número 
76 ao número 99) cun orzamento de 
147.774,48 euros, tamén se executa-
rá a reposición de servizos e pavimen-

tos na rúa Cabanas, proxecto valo-
rado en 195.452,11 euros e levarase a 
cabo a pavimentación de viais na pa-
rroquia de San Xoán do Freixo (pista 
do Bidueiro e Camiño de Vilarmaior), 
un orzamento de 73.229.85 euros.
Por outra banda, da asignación da 
achega do ano 2021 destinaranse 
191.270 euros á mellora da pavimen-
tacion e servizos na rúa Anduriñas e 
traslado da marquesina existente á 
rúa Camelias, adicaranse 214.886,57 
euros á mellora de pavimentos e ser-
vizos na Avenida de Ortigueira (Fase 
II). Así mesmo investiranse 38.028 
euros namellora do pavimento nos 
camiños de Alvarón, Marraxón e Ca-
sas Hermas.

POS COMPLEMENTARIO. O pleno 
municipal tamén aprobou o POS 
Complementario, que suporá un in-
vestimento de 1.116.389 euros euros 
que se destinarán a nove actuacións 
entre as que se atopan a mellora de 
servizos e seguridade viaria na marxe 
dereita da AC 564, ao seu paso por 
Goente, cun orzamento de 150.658 
euros así como a creación dunha 

pista multideporte no Poboado da 
Magdalena e a mellora da contorna, 
proxecto valorado en 181.427 euros. 
Destinarase así mesmo unha partida 
de 116.330 euros á renovación da pa-
vimentación e mobiliario urbano na 
Avenida das Campeiras (Fase I)
Unha partida de 116.145 euros des-
tinarase ao proxecto básico e de exe-
cución de renovación de pavimento 
e melloras de utilización na Rúa Real 
(1ª fase) e outra de 155.670 euros irá 
encamiñada á mellora da beirarrúa e 
dos servizos na marxe dereita da rúa 
Rego do Muíño mentres que 103.134 
euros irán destinados ao proxecto 
básico e de execución de mellora de 
servizos e pavimentos na Rúa A Balsa 
(fase 1º).
Investiranse 34.389 euros na repara-
ción e mellora do firme en Gondré e 
o Castro e procederase á reparación 
e mellora de firme nas Gañidoiras, O 
Vilar e Os Cadavás-Paipaz, traballos 
orzamentados en 134.944 euros. 
Ademais adicaranse 123.689 euros 
ao asfaltado dos viarios en Cancelas, 
Poupariña, Esvedral, Penapurreira e 
Ramallal-A Louseira.

Aprobados os proxectos do POS 
por valor de dous millóns de euros

O alcalde das Pontes, Valentín 
González Formoso acompañado 
do concelleiro de Obras, Pancho 
Franco, visitaron os traballos, ini-
ciados esta semana, de reposición 
e servizos e pavimentos dunha 
nova fase na Avenida da Habana
O proxecto, cun orzamento de 
92.880 euros e financiado pola 
Deputación da Coruña, permiti-
rá mellorar os actuais servizos 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 sepa-

rativa, nas dúas marxes do viario, 
que irá dotada dos corresponden-
tes sumidoiros e arquetas. As dúas 
liñas de augas pluviais conectaran-
se ás redes existentes, executadas 
na fase anterior, á altura da rúa 
Monfero. Por outra banda, sobre a 
rede de saneamento existente co-
locaranse arquetas de rexistro nas 
acometidas dos edificios nas dúas 
marxes da rúa.
Proxéctase igualmente o cambio 
do alumeado público, a execución 
de novas beirarrúas, a dotación de 
mobiliario urbano e a reposición 
da sinalización.

Inician as melloras nun novo 
tramo da avenida da Habana
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Voluntarios das Pontes están a levar 
a cabo unha recollida de produtos 
para a poboación civil de Ucraína en 
colaboración coa Asociación Gale-
ga de Axuda a Ucrania. O punto de 
recollida é o taller ComeLuz Artista, 
situado na avenida da Habana.
Solicítase roupa e calzado, material 
de atención sanitaria, comida non 
perecedeira, produtos de hixiene, 
así como produtos necesarios para 
a supervivencia (sacos de durmir, 
mantas, chisqueiros e mistos, cordas, 
coitelos, mochilas, etc.

Recollida solidaria 
para Ucraína

O alcalde, Valentín González Formo-
so, acompañado polo concelleiro 
de Deportes, Chicho Tembrás, e o 
concelleiro de Obras, Pancho Fran-
co, visitaron o pavillón polideportivo 
Monte Caxado ao remate dos traba-
llos de renovación integral do pavi-
llón polideportivo Monte Caxado.
O proxecto valorado en 228.796,59 
euros financiado, conxuntamen-
te pola Deputación da Coruña e o 
Concello permitiu arehabilitación 
do tellado para mellorar a saúde e 
as condicións de illamento térmico 
de toda a edificación. Con tal fin, eli-
minouse o material de revestimento 
de fibra de cemento e o falso teito 
para substituílo por un panel sánd-
wich, incorporando dous aireadores 
na dorsal da cuberta para mellorar a 
renovación do aire interior.
Ademais rehabilitouse gran parte 
da fachada para mellorar tamén as 
condicións de illamento térmico e 
sanitario do pavillón polideportivo 
así como a súa iluminación natural 
para o que se instalou un illamento 
interior coas mesmas características 
do tellado e, así mesmo, as follas de 
poliéster da fachada tamén se subs-
tituiron por outras de policarbonato 
compacto con tratamento de pro-
tección contra os raios UVA.

O proxecto incluíu a renovación do 
pavimento na pista, adaptado ás 
demandas das diferentes disciplinas 
deportivas que se practican nesta 
instalación. Deste xeito, dispúxose 
un pavimento deportivo de zona 
elástica para uso multiusos de inte-
riores e de alta competición, axei-
tado para a práctica de fútbol sala, 
baloncesto e deportes sobre rodas 
como o patinaxe e o hockei sobre 
patíns.
Substituíuse así mesmo, a ilumina-
ción da zona deportiva, trocando as 
lámpadas existentes por tecnoloxía 
LED para reducir o consumo de 
electricidade e mellorar a eficiencia 
enerxética e luz deste edificio.
O rexedor local lembrou que “está é 
unha obra moi necesaria, o pavillón 
foi construído a finais dos anos 80 
e só sufriu rehabilitacións parciais, 
e necesitaba dunha actuación en 
profundidade para responder á de-
manda existente no Concello xa que 
nestas instalacións, ademais do uso 
do propio centro educativo, tamén 
se practican baloncesto, fútbol sala, 
patinaxe e outras actividades de-
portivas. Á espera de executar uns 
retoques finais, porase á disposición 
da veciñanza, na maior brevidade 
posible”.

As Pontes remata a 
renovación integral do 
pavillón Monte Caxado

Visita do alcalde ao pavillón tralas obras

A empresa eléctrica Endesa recibi-
rá durante a segunda quincena do 
mes de marzo dous buques car-
boeiros na súa terminal do porto 
exterior de Caneliñas, en Ferrol, 
que tras desestibar a mercadoría 
será levada por estrada ata As Pon-
tes, para a súa central térmica.
O complexo industrial está actual-
mente en reparación e o persoal 
propio e as compañías auxiliares 
teñen prorrogado o seu contrato 
ata o próximo 31 de maio.
Os buques transportarán nas 
súas adegas un total de 235.000 
toneladas de carbón, repartidas 
en 70.000 nun dos barcos e os 
165.000 restantes noutro.
A finais do pasado ano Endesa xa 
recibiu varios cargamentos de car-
bón para reactivar a central, que 
aínda así mantén o proxecto de pe-
che. En outubro chegou o primeiro 
buque, con 80.000 toneladas, a 
mediados de novembro outro con 
20.000 e xa en decembro arribaron 

outras 77.000 toneladas. A térmi-
ca das Pontes reactivouse parcial-
mente o 22 de novembro de 2021 
nun dos catro grupos.

ALCOA. Endesa e Alcoa asinaron 
un preacordo de subministración 
de enerxía 100% renovable por 
10 anos para a planta de aluminio 
primario que a multinacional esta-
dounidense ten en San Cibrao. A 
subministración empezará en 2024, 
data na que Alcoa prevé reiniciar a 
súa produción e arrincar as cubas 
de electrolisis despois de dous anos.
O preacordo ofrece unha tarifa es-

table e competitiva e prevé a sub-
ministración de ata 1.349 GWh por 
cada un dos 10 anos, equivalentes 
a unha potencia en carga basee de 
154 MW. Para asumir este com-
promiso, Endesa farao da forma 
máis sostible posible a través dos 
proxectos de enerxía eólica que a 
filial renovable da compañía, Enel 
Green, está a tramitar en Galicia e 
que xerarán máis de 900 MW de 
nova capacidade renovable, crean-
do postos de traballo durante a súa 
construción e a empregabilidade 
dunhas 60 persoas para a súa ope-
ración e mantemento.

Endesa recibe dous cargamentos 
de carbón e funcionará ata maio

UNIVERSIDADE SÉNIOR.  O Concello das Pontes inaugurou a cuar-
ta edición do programa de Democratización do Coñecemento, promovido 
polo Concello das Pontes, a Universidade Sénior e o Vicerreitorado de Oferta 
Académica e Innovación Docente da Universidade da Coruña, no que parti-
cipan medio centenar de ponteses e pontesas maiores de 50 anos. 
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O Concello das Pontes, co obxectivo 
de continuar fomentando a lectura 
entre a veciñanza, vén de instalar 16 
novas casiñas de libros no municipio.
Un proxecto a través do que o go-
berno local quere promover o inter-
cambio de libros mediante o siste-
ma coñecido como “bookcrossing”, 
unha práctica que consiste en liberar 
libros para que poidan ser atopados 
e leídos pola veciñanza.
Lorena Tenreiro, responsable de Me-
dios Locais do Concello das Pontes, 
indica que “a través desta iniciativa 
tratamos de extender os servizos da 
Biblioteca Municipal Rivera Rouco á 
cidadanía, garantindo un acceso li-
bre e de balde á cultura, fomentando 
a lectura en espazos comunitarios, 
nos que conflúen persoas de todas 
as idades, consolidando un proxecto 
que se puxo en marcha no ano 2018 
e que permitiu incentivar a partici-
pación cidadá na cultura”
As casiñas, instaladas nas proximida-

des dos locais sociais das Asociacións 
Veciñais das parroquias pontesas e 
no Lago das Pontes, recibirán, nos 
próximos días, libros pertencentes 
ao fondo da Biblioteca Municipal Ri-
vera Rouco.
Obras de literatura infantil, xuvenil, 

novelas, libros de poesía, arte, en-
saios ou clásicos que serán liberados 
para que calquera veciño ou veciña 
poida botar man deles, leelos, que-
dar con eles ou a liberalos, deixán-
doos nas casiñas de libros para que 
poidan ser lidos por outras persoas.

Instalan 16 casiñas de libros

O Auditorio Municipal Cine Alovi 
das Pontes acollerá unha nova ini-
ciativa cultural municipal, a primei-
ra Mostra de Teatro Amador, que se 
desenvolve durante os sábados dos 
meses de marzo e abril, ás 20:00 
horas.
Esta continuará o sábado, 12 de 
marzo será a quenda para o Gru-
po de Teatro Mariñán de Betanzos 
coa obra O crime desorganizado, 
unha comedia policíaca en dous 
actos; cun so decorado e cinco per-
sonaxes; un asasinato no primeiro 
acto e puro terror no segundo cun 
desenlace irónico e inesperado.
A asociación cultural Remocicarte 
de Puerto de Vega (Asturias) chega-
rá o día 19 de marzo ás Pontes coa 
obra 100 m2, el inconveniente, na 

que, a partir dunha curiosa oferta 
de alugueiro, se desenvolve unha 
reflexión sobre a condición humana 
repleta de humor e dor.
O sábado 26 de marzo será a quen-
da para a obra As troyanas da 
compañía de teatro Noite Bohe-
mia da Coruña, baseada na obra 
homónima de Eurípides e coa a 
que a compañía obtivo o segundo 

Premio Amateur Diputación da Co-
ruña 2018 e o Primer Premio do 
Concurso Nacional de Teatro Clásico 
Grecolatino (2018) promovido polo 
Ministerio de Educación e Cultura.
O primeiro sábado do mes de abril, 
o público pontés poderá gozar coa 
obra Olimpo´s de FarandOleiras Ca-
baret na que se misturan pequenas 
escenas de teatro con números mu-
sicais, desde una perspectiva crítica 
e actual, para amosar como viven e 
pensan as deusas e deuses dun hipo-
tético e galego Olimpo e como inflúe 
a súa presenza nas persoas mortais.
A mostra de teatro amador do Con-
cello das Pontes rematará o sábado, 
9 de abril co espectáculo Animais de 
compañía do grupo Farándula Velu-
tina (Corcubión).

Organizan a I Mostra de Teatro Amador

As Pontes acollerá un novo semina-
rio de defensa feminina o sábado 26 
de marzo no pavillón polideportivo 
do IES Plurilingüe Castro da Uz.
O seminario, de balde e que se des-
envolverá en horario de mañá, per-
mitirá ás mulleres aprender técnicas 
de autodefensa e protocolos de ac-
tuación no ámbito da defensa per-
soal, ensaiando estratexias e técnicas 
para defenderse ante unha posible 
situación de perigo, rompendo cos 
mecanismo que bloquean a imposi-
bilitan a reacción así como nocións 
básicas sobre primeiros auxilios.
As participantes, da man de exper-
tos aprenderán a defenderse dunha 
agresión a nivel físico e psíquico. Ta-
mén achegarán ás participantes aos 
primeiros auxilios, ofrecéndolles os 
coñecementos máis básicos para po-
der proporcionar unha asistencia efi-
caz ás persoas que se atopen nunha 
situación de emerxencia.

Organizan un curso 
de defensa persoal e 
primeiros auxilios

A cantante, compositora e músico 
malagueña Anni B Sweet ofrecerá un 
concerto no Auditorio Cinema Alo-
vi das Pontes o 30 de abril ás 20:00 
horas.
Anni B Sweet debutou no 2009 con 
apenas 18 anos. O seu folk melancó-
lico e delicado colocouna na primeira 
liña nacional e dió o salto internacio-
nal. Tras anos de intensas xiras e 3 
discos, a cantante foi evolucionan-
do ata chegar a este cuarto álbum, 
que rompe de novo co que nos tiña 
afeitos. Con Universo por estrenar 
comeza unha nova etapa na carreira 
de Anni B Sweet na que alcanza un 
cume particularmente estimulante.
Un gran cambio – ou un paso de xi-
gante – respecto dos seus 3 álbums 
anteriores, pois está composto in-
tegramente en castelán e lánzase 
ao pop perfecto de retrousos infec-
ciosos con toques de neopsicodelia. 
Unha marabilla dunha nosas artistas 
máis internacionais.

Anni B Sweet estará 
en abril nas Pontes

O Museo Etnográfico Monte Caxa-
do das Pontes abriu de novo as súas 
portas ao público tras máis dun mes 
pechado ás visitas pola alta inciden-
cia da covid no termo municipal.
Os responsables decidiron pechar 
este museo para evitar a expansión 
do virus e cando este estaba en apo-
xeo, a finais de decembro.
O museo recupera o seu horario ha-
bitual de martes a venres, de 18.00 
a 19.30 horas e os sábados e os do-
mingos de 11.30 a 13.00 horas.
Esta apertura faise cun novos enga-
didos, como na súa sección da Vella 
Escola, donde foi incluída unha mesa 
de mestre que foi cedida polo CEIP 

San Francisco Javier da Coruña xunto 
con outras 50 pezas que completan 
un pouco máis o contido.

CRONOVISIÓN. A Fundación Museo 
Etnográfico Monte Caxado, con mo-
tivo do 3º aniversario da apertura 
das súas novas instalacións, orga-
nizou a exposición Cronovisión nas 
instalacións do museo.
Trátase dunha exposición de fotogra-
fías antigas da vila das Pontes que 
pode visitarse de martes a venres de 
18:00 a 19:30 horas. Os sábados, do-
mingos e festivos o horario será de 
de 11:30 a 13:00 horas e a entrada 
para todos é de balde.

Reabre o museo Monte 
Caxado con novas pezas
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friol

O Concello de Friol ten prepa-
rado un ambicioso programa de 
actividades para celebrar a 28ª 
edición da Feira do  Queixo e 
Pan de Ousá de Friol, e que nes-
ta ocasión adiantarase ás 9.30 
horas a apertura da Feira, así 
podendo dispoñer de máis tem-
po para organizar e velar polo 
cumprimento dos protocolos.
Así, o vindeiro 20 de marzo 
Friol convertirase un ano máis 
na capital galega do Queixo e 
do Pan. “Confío que entre to-
dos conseguiremos que a nosa 
Feira rexurda de novo para que 
continúe  sendo o maior esca-
parate turístico e gastronómico 
de Friol; que axuda a dinamizar 
de  maneira vital a actividade 
económica local do Concello, 
especialmente o sector prima-
rio; e  que se mantén como un 
dos nosos principais sinais de 
identidade como friolenses”, 
dixo o rexedor friolense José A. 
Santos. 
Este ano reordenan a ubicación 
dos espacios interiores para 
cumprir coas distancias de se-
guridade e as normas estable-
cidas polas autoridades sanita-
rias e reforzan os protocolos de 
sanidade, seguridade, limpeza 
e desinfección, sempre velando 

pola seguridade dos nosos ex-
positores e visitantes. 
O Queixo de Friol e o Pan de 
Ousá son dous produtos total-
mente artesáns. Ambos están  
elaborados coas mellores mate-
rias primas do Municipio, e con-
tan cun elemento  fundamental 
para conseguir a calidade pola 
que se caracterizan, que é “o 
cariño que as nosas  queixeiras 
e os nosos panadeiros e pana-
deiras amosan no momento da 
súa elaboración”, dixo Santos. 

Este ano contarán con preto de 
90 queixeiras que expoñerán 
unhas 14.000 pezas de queixos 
e tamén haberá 5 panaderías de 
Ousá presentando os seus  pro-
dutos e cunha previsión de máis 
de 4.000 pezas de pan expostas.
O eixo principal da Feira volve-
rá situarse nunha grande carpa 
ubicada na praza Andón Cebrei-
ro para a exposición dos pro-
dutos xunto a ela se situará o 
stand municipal onde a  partires 
dás 13.00 horas ofrecerase un 

viño e unha degustación gratuí-
ta de queixo de Friol e pan de 
Ousá. 
Arredor da carpa instalaran-
se outros postos de venda dos 
diferentes produtos agroali-
mentarios do Municipio, nes-
ta edición ubicados en stands 
independientes e sen contacto 
entre expositores. E na praza 
Rosalía de Castro estarán ex-
postos produtos de diferentes 
sectores, como por exemplo ar-
tesanía, textil, distintos tipos de 

viños, sidras ou  licores. 
As rúas Deputación e Santa Isa-
bel permanecerán pechadas ao 
tráfico, dado que estarán desti-
nadas á montaxe de polberías e 
de tendas ambulantes e Como 
en anos anteriores, todos estes 
stands non terán que pagar nin-
gún tipo de taxa Municipal. 
Hai dous anos a Feira do Queixo 
foi suspendida no último mo-
mento xa que estaba programa-
da para unha semana despois 
do confinanmento.

Capital galega do queixo e do pan
Friol lidera o 20 de marzo o retorno das grandes feiras gastronómicas de primavera no interior da provincia de Lugo 

Acto de presentación da Feira con José A. Santos, alcalde; Ángeles Buján, concelleira de Cultura, e Julio Cortiña, concelleiro de Obras; e o cartel anunciador
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UBICACIÓN. O eixo principal 
volverá situarse nunha grande 
carpa ubicada na praza Andón 
Cebreiro para a exposición dos 
produtos e xunto a ela se situará 
o stand municipal onde a  parti-
res dás 13.00 horas ofrecerase  
unha degustación gratuíta de 
queixo de Friol e pan de Ousá. 
Arredor da carpa instalaran-
se outros postos de venda dos 
diferentes produtos agroali-
mentarios do Municipio, nes-
ta edición ubicados en stands 
independientes e sen contacto 
entre expositores. E na praza 
Rosalía de Castro estarán ex-
postos produtos de diferentes 
sectores, como por exemplo ar-
tesanía, textil, distintos tipos de 
viños, sidras ou  licores. 

PREVISIÓN. Teñen unha previsión 
de participación similar á das últi-
mas edicións, é dicir, arredor a 90 
queixeiras e as 5 panaderías de 
Ousá estarán presentes na feira 
expoñendo os seus produtos. A 
parte haberá expositores fora da 
carpa con ‘jaimas’ individualizadas 
expoñendo os diferentes produtos 
agroalimentarios do municipio.
En canto á previsión de afluencia 
de público estiman que pode ser 
un ano récord nese sentido, dado 
que a xente está desexando volver 
a celebrar esta festa, que é o even-
to máis importante de Friol.
Se as condicións climatolóxicas 
acompañan, estímase que pode 
ser un dos anos con maior afluen-
cia de público, en torno a vinte ou 

vintecinco mil persoas. 

MERCADO ACTUAL. A día de hoxe 
o queixo de Friol e o pan de Ousá 
son produtos xa consolidados no 
mercado, que camiñan sós, pero 
evidentemente a Feira é unha 
grande potenciadora que reper-
cute na súa difusión, co cal tamén 

axuda a promocionar o sector pri-
mario, que é moi importante para 
este municipio. 

COVID. Este ano adáptase a feira 
aos novos tempos por iso o in-
terior da carpa cambia por com-
pleto o formato dos stands, pois 
serán postos independentes e se-

parados para cada expositor. Así 
mesmo cámbiase o formato no 
exterior da carpa cunha serie de 
stands independentes en diferen-
tes zonas da praza. “Perdemos a 
interacción e cercanía que sempre 
tivo a feira, pero gañamos distan-
cia de seguridade entre os partici-
pantes”, di o rexedor friolense. 

PREZOS. Os prezos máis ou menos 
continuarán nas cifras de edicións 
anteriores, aínda que é certo que  
pode haber unha pequena alza 
posto que o custe da materia pri-
ma para a alimentación do gando 
subeu moito e ten que repercutir 
inevitablemente no produto final 
no caso do queixo. O mesmo oco-
rre no caso da elaboración do pan, 
xa que os custes de produción ta-
mén se  dispararon neste último 
ano. Estímase que un queixo fres-
co de un quilo pode andar polos 
6 euros, 8 euros o semicurado e 
un queixo curado en torno a 10 
euros. O prezo do quilo de pan es-
tará entre 2,40  e 2,50 euros. 

FESTA DE INTERESE TURÍSTICO 
GALEGO. Segundo comenta o al-
calde José A. Santos “cónstame 
que está a punto de ser declarada 
Festa de Interese Turístico Galego. 
Os informes son todos favorables 
e só estamos á espera de que a 
Xunta de Galicia convoque a Co-
misión de Turismo para incorpo-
rala na orde do día e que se pro-
ceda á súa votación, un feito que 
esperamos que se poida dar nas 
vindeiras semanas”.

Un programa a medida pola situación sanitaria

• Ás 9.30 comezará a Feira co tra-
dicional lanzamento de foguetes. 

 
• Ás 10.00 horas asignaranse os 

stands ás queixeiras e panaderías 
que participen.

• Ás 11.00 horas será a apertura da 
Feira co simbólico corte de cinta, 
que nesta  ano correrá a cargo 
dun panadeiro. 

• Durante a mañá haberá actua-
cións de pasarrúas, charangas e 
cantos de taberna polas rúas do  
Concello. Este ano participarán a 
Xesta Verde de Friol e Cantos de 
Taberna Son Outeiro. 

• Ás 19.00 horas celebrarase un 
concerto folk no salón de actos 
do centro sociocultural de Friol, e 
que este ano corre a cargo de Ai-
riños da Freba e previsiblemente 
prolónguese ata as 20.30 horas.

• Ás 22.30 horas comezará a roma-
ría amenizada pola a orquestra 
Los Satélites e que rematará so-
bre as 2.00 da madrugada.

• O recinto feiral contará coa tra-
dicional carpa na que se reorde-
narán os postos interiores e se 
cumprirán as distancias de segu-
ridade e normas establecidas po-
las autoridades sanitarias.

PROGRAMA
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O Grupo industrial Greenway inves-
tirá 62 millóns de euros na constru-
cións dunha planta de biocombusti-
bles no municipio de Friol. A planta 
de produción de biocombustibles de 
segunda xeración (bio- GNL biohi-
drógeno), biofertilizantes e BIO-CO2, 
a partir de subproductos da activida-
de agrícola e gandeira da zona, crea-
rá 92 postos de traballo directos e 65 
indirectos.
O municipio de Friol será o que al-
bergue unha das tres plantas que xa 
teñen iniciados os trámites, dentro 
de Galicia. As outras dúas situaranse 
nos municipios de Xinzo de Limia e 
Agolada. Greenway ten prevista a 
construción de polo menos 10 nos 
próximos 10 anos.
Esta planta situarase nunha superfi-
cie de 120.000 m2, dos cales se cons-
truirán uns 60.000 m2, e a restante 
serán zonas verdes. Estas parcelas 
están situadas aproximadamente á 
altura do punto quilométrico 51,200 
da estrada CP 16-11, que une Friol 
con Begonte.
En todas as plantas espérase unha 
produción anual de polo menos 
3000 m³ de gas biometano, con en-
trada dun millón de toneladas de 
subproductos ao ano. Nese sentido, 
tense en conta que as plantas, dado 
o potencial de subministración de 
materia prima da zona, atópanse en-
tre as máis grandes de Europa, o que 
permitirá ás zonas de implantación 
posicionarse como importantes pro-

dutores de enerxía verde e minorar a 
dependencia enerxética.
Grupo Greenway Bioprocesos im-
pulsa actualmente en varias zonas 
da xeografía nacional unha iniciati-
va para a construción de plantas de 
produción de gas biometano e ou-
tros derivados (bio- GNL; hidróxeno 
verde; biofertilizantes…), a partir do 
procesado de subproductos das in-
dustrias gandeira e agroalimentaria, 
e de determinados biocultivos a pro-
ducir nas zonas de implantación.
Cada localización está selecciona-
da pola especial concentración de 
industrias gandeiras e agroalimen-
tarias considerando varios factores 
como a cobertura ás industrias gan-
deira e agroalimentaria para a adap-
tación ás novas normativas regula-
doras do adecuado tratamento dos 
seus subproductos, e incremento da 
súa competitividade; a produción de 
biocombustibles, que contribuirán a 

substituír aos combustibles de ori-
xe fósil, e a diminuír a dependencia 
enerxética do exterior; a produción 
de biofertilizantes (presente e futu-
ro da agricultura), que melloran aos 
fertilizantes químicos e os proble-
mas que derivan da súa aplicación 
(saturación de nitratos nas terras, 
contaminación de acuíferos…); a 
creación nas zonas de implantación, 
dun determinado volume de agricul-
tura para a produción de biocultivos, 
cuxas características serán a susten-
tabilidade, estabilidade e equidade; 
e a creación de emprego directo e 
indirecto de calidade, incluíndo iso a 
fixación de habitantes en contornas 
rurais con especial risco de despo-
boamento.
Espérase que en abril poidan presen-
tar o proxecto na Xunta de Galicia 
para que se emitan os correspon-
dentes informes e poder así comezar 
as obras canto antes.

Friol acollerá unha planta de 
biocombustible de GreenwayO Servizo de prevención e defensa 

contra os incendios de Galicia vén 
de realizar obras preventivas en 
montes de xestión pública de Friol, 
cun orzamento de 75.296 euros. As 
actuacións centráronse na creación 
e mellora de cortalumes e faixas au-
xiliares, así como na construción e 
arranxo de pistas forestais e pasos de 
auga -moitas delas en zonas de alto 
risco de lume (ZAR)- co obxecto de 
reforzar a anticipación aos incendios.
En concreto, os traballadores roza-
ron faixas auxiliares e pistas para reti-
rar matogueira de diversas alturas e 
densidades, nalgúns casos, permitin-
do de novo a circulación. Esta acción 
posibilitou xerar descontinuidades 
que faciliten atallar eventuais lumes 
forestais, así como garantir o tránsito 
polo monte dos medios de preven-
ción e extinción. Estes labores execu-
táronse nas parroquias de Guimarei, 
Lamas, Silvela, Os Condes, Ramelle, 
Vilafiz, Prado, Xía, Nodar e Anafreita, 
acadando as 124 hectáreas de su-
perficie rozada.
Nas parroquias de Anafreita e Nodar 
actuouse en máis de 9 quilómetros 
de pistas, aumentando o seu grosor, 
compactándoas e traballando con 
motoniveladora coa finalidade de fa-
cilitar o acceso, así como colocando 
pasos de auga onde foi necesario.
Todas estas obras enmárcanse no 
Plan de prevención de incendios fo-
restais da Consellería do Medio Rural
que actuou o ano pasado en máis 
de 58.000 hectáreas de territorio e 
nuns 5.000 quilómetros de pistas.

Melloran as pistas 
forestais e os 
cortalumes

A Consellería do Medio Rural inicia-
rá os traballos na nova parcelaria de 
San Xoán de Seoane de Pregación, 
situada no concello de Friol, ao lon-
go do primeiro semestre deste ano 
2022. 
Esta parcelaria, decretada o pasado 
ano mediante a Lei de mellora da es-
trutura territorial agraria de Galicia 
(Metaga), busca aumentar a base 
territorial das explotacións e redu-
cir considerablemente os seus cus-
tos de produción. Así, actuarase na 
reestruturación de 402 hectáreas de 
superficie propiedade de 93 veciños. 
Neste senso, cabe sinalar que este 
proceso foi solicitado polo Goberno 
local, apoiado polos titulares das 12 
explotacións da zona.   

Comeza a nova 
parcelación de San 
Xoán de Seoane de 
Pregación

As obras da primeira fase de mello-
ra da estrada autonómica LU-231 
entre Friol e Palas de Rei fixeron 
necesario un corte de tráfico den-
dedo martes, día 8. Este peche, que 
se prolongará ata o 23 de maio, ten 
como obxectivo avanzar nos traba-
llos de acondicionamento dos pri-
meiros 9,4 km da estrada LU-231: 
8,9 situados no concello de Friol e 
os últimos 500 metros no de Palas 
de Rei, é dicir, o treito entre a tra-
vesía de Friol e o acceso a Castrelo.
Máis en concreto, o corte do tráfico 
realizarase no tramo da estrada LU-
231 comprendido entre os puntos 
quilométricos 2+100 e 7+400. Para 
facilitar a circulación dos vehículos 
habilitaranse os correspondentes 
desvíos a Palas de Rei e Friol pola 
estrada provincial DP-1611.
O tránsito estará permitido aos re-
sidentes e propietarios de negocios 
ou leiras, salvo entre os  puntos qui-
lométricos 5+250 e 5+600, onde a 
actuación a calzada completa sobre 
unha estrutura, que se debe de-
moler e ampliar, obriga a impedir o 
paso.

As obras obrigan a 
cortar o tráfico na 
estrada a Palas
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rábade

O pleno do Concello de Rábade acor-
dou a modificación das taxas pola 
ocupación de terreos de uso público 
para os hostaleiros co obxectivo de 
favorecer ao sector, que estarán exen-
tos de abonar este canon durante o 
ano en curso.
A medida aplicarase ata o remate 
do ano de forma inicial e ten efectos 
dende o día 1 de xaneiro. 

CONTRATO DE LIMPEZA. O Concello 
procedeu tamén á adxudicación do 

servizo de conserxería, coordinación 
de actividades deportivas e limpeza 
do pavillón polideportivo municipal 
á empresa Sonaga Management por 
33.590 euros.
O contrato ten unha duración de dous 
anos e é prorrogable por outros dous.
As instalacións do pavillón estarán 
abertas ao público durante os doce 
meses do ano con hoario de 17.00 a 
23.00 horas de luns a venres e os sá-
bados de 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 
20.00 horas.

Rábade elimina as taxas das 
terrazas durante este ano

Confirmada unha nova edición do 
Máster Nacional de Futbolín de Rá-
bade, que neste ano chega a viséxi-
mo terceira edición e celebrarase 
nas datas previstas para o mes de 
abril, concretamente o 14, 15 e 16, 
coincidindo, como é tradición, coa 
festividade da Semana Santa.
No torneo, que reparte uns 10.000 
euros en premios, e participarán 
previsiblemente máis de 300 pa-
rellas e as incripcións custarán 25 
euros por persoa, e pecharán o día 
13 ás 14.00 horas.
Como en anteriores edicións, ha-
berá cinco modalidades de xogo e 
tres niveis e xogarase no pavillón 
do colexio, e nas cafeterías Papyrus 
e Os Castro.
O Gran Máster Nacional de Futbo-
lín repartirá un total de 10.000 eu-
ros en premios. Os de movemento 
e en parado estarán dotados cun 
premio de 1.200 euros e trofeo. O 
resto de premios, ata un total de 
228, oscilarán entre os 700 e os 25 
euros.
Ademais os trofeos serán diferen-
tes xa que se elaboran para cada 
torneo e terán un deseño exclusivo 
e orixinal.
Tamén contarán co trofeo Alejan-

dro Finisterre, para o xogador máis 
regular, o trofeo Concellería de 
Deportes para o mellor xogador, o 
trofeo Concello de Rábade para á 
mellor xogadora e o trofeo David 
García, para o mellor porteiro.
O mércores 13 de abril darase o 
pistoletazo de saída coa presenta-
ción do evento ás 12.00 horas e o 
sorteo de equipos ás 15.00 horas. 
E as competicións iniciaranse o xo-
ves 14 a partir das 17.30 horas coa 
modalidade parellas cegas.
O venres 15 será o día adicado ás 
modalidades en parado e feminina 
e darán comezo ás 11.00 horas e ás 
16.00 respectivamente.

O sábado 16 ás 10.00 horas será 
a quenda da de movemento e as 
finais xogaranse a partir das 21.00 
horas para poder entregar os tro-
feos ás 23.00 horas.

TURISMO. Este evento é para Rá-
bade un impulsor da economía da 
zona durante a Semana Santa xa 
que trae para o concello un gran 
número de turistas, que aprovei-
tan os días festivos para pasar as 
vacacións coa familia na zona. De 
feito, veñen parellas de afecciona-
dos de todas as partes do territorio 
español. Para todos o prezo de ins-
crición é de 25 euros por persoa.

Volve o Máster de Futbolín

Rábade en Igualdade continúa coa 
súa programación na promoción da 
igualdade dentro da comunidade. 
Este ano 2022, e dentro das activida-
des enmarcada no 8 de marzo, Día In-
ternacional da Muller lévanse a cabo 
unha serie de actividades que teñen 
como finalidade promover a igualda-
de de oportunidades entre mulleres e 
homes, nenas e nenos.

A última cita do programa serán o 
obradoiros de promoción da igualda-
de e aportación de libros coeducati-
vos, na semana do 30 de marzo que 
se realizará no CEIP Otero Pedrayo, 
obradoiros dirixidos ao alumnado de 
infantil e primaria onde se abordarán 
a través dos contos e os xogos os este-
reotipos e roles de xénero existentes 
ainda na sociedade.

Continúa a programación 
vinculada ao Día da Muller
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cospeito

A primeira fin de semana de abril o 
recinto feiral de Muimenta recupera 
a celebración do seu buque insignia, 
a Moexmu, a feira exposición agrí-
cola e gandeira por excelencia, que 
ten cita tras dous anos sen celebrar-
se pola covid. Dende a organización 
traballan arreo para que esta edición 
sexa aínda mellor que as anteriores. 
José Manuel Rus, coordinador da 
Moexmu, avanza algunhas das no-
vas que os esperan.
Con que perspectivas se reanuda a 
Moexmu tras dous anos de parón?
Volvemos coas ilusións intactas e 
con moito traballo. A verdade é que 
dous anos de parón nótanse (anque 
no ano 2020 se suspendeu a pouco 
máis de 15 días da súa inaugura-
ción), pero a nivel mantenemento 
do recinto feiral, nótase moito este 
parón; estamos a traballar para ter 
todo preparado para o vindeiro pri-
meiro de abril.
Que novidades terá esta edición? 
Que nos pode avanzar do que nos 
espera?
Poder sacar adiante o Concurso 
Autonómico de Gando Frisón Fe-
friga-2022, que alcanza a súa XXX 
edición, e que se ía a celebrar no 
ano 2.020, é a gran novidade do pro-
grama desta edición. Mantemos ac-
tividades de éxito doutras edicións, 
como o Can de Palleiro. Estamos a 
pechar o programa de actividades 
e algunha se podrá ver modificada 
para adaptarse ás condicións sani-
tarias.

Engaden este novo concurso, Fefri-
ga-2022, como xurde a idea desta 
incoporación?
Pois foi en conversas con Fefriga e 
Africor Lugo. Sen lugar a dúbidas é 
un gran respaldo ao traballo que os 
empresarios de Muimenta en parti-
cular e a veciñanza de Muimenta en 
xeral levan a cabo dende mediados 
dos anos oitenta para sacar adiante 
tanto a Moexmu e as actividades 
que levan unidas.
Que consecuencias tivo a covid?
Dous anos de parón tanto na 
Moexmu como na Filloa nótanse, 
aínda que a última levouse a cabo 
nas redes, nótase no pobo a súa 
cancelación. O traballo nesta edición 
está a ser máis intenso.
Que obxectivos de participación te-
ñen para este ano?
Ata a data a resposta da xente está 
a ser positiva, preguntar para voltar 

a participar, tanto gandeirías, como 
expositores en xeral…
Que implica organizar un evento 
destas características?
Moito traballo e moitas horas da 
vida persoal de cada un dos mem-
bros da comisión organizadora. Adi-
camos sempre parte do tempo do 
noso lecer, ou que lle adicamos tan-
to as nosas familias como aos nosas 
amizades.
Trabállase todo o ano para a súa or-
ganización. Que pasos hai que dar?
Moitos, dende todo o papeleo ante 
Medio Rural para os permisos do 
concurso, idem coa Consellería de 
Medio Ambiente para o tema do Can 
de Palleiro, así como outras xestións 

ante o Concello de Cospeito, Depu-
tación de Lugo, patrocinadores, etc.

Cal é o rasgo que define á Moexmu?
O concurso de gando é a súa peza 
fundamental, anque non é a única.
Que lle aporta a Muimenta e Mui-
menta á Moexmu?
Ambas van unidas dende fai moito 
anos, están tan relacionadas que 
non se poden separar.
De cara ao futuro, cales son os 
proxectos que se teñen?
A curto prazo, a reestruturación das 
comisións organizadoras para darlle 
cabida aos novos empresarios de 
Muimenta. Aínda que tamén, noutra 
faceta, gustaríanos retomar poxas 
de carácter independente ás datas 
da Moexmu.
Que necesidades ou carencias ten 
agora mesmo a Moexmu?
O máis urxente a nivel carencias se-
ría aplicar melloras no recinto feiral 
Manuel Vila que é outras das nece-
sidades urxentes que se teñen que 
levar a cabo, máis cedo que tarde.
Con que apoios contan?
Contamos son apoios continous do 
Concello de Cospeito, Deputación 
de Lugo, Xunta de Galicia, Progando, 
De Heus, Abanca e Empresarios de 
Muimenta.

“Gustaríanos retomar 
poxas independentes 
ás datas da Moexmu”
José Manuel Rus, coordinador da feira de 
Muimenta, avanza algunhas das novas da edición

A asociación San Martiño de Pino 
deu comezo a un taller de costura 
que se desenvolverá todos os sába-
dos cumprindo coas medidas hixié-
nico-sanitarias vixentes.
As sesións terán lugar entre as 17.00 
e as 19.00 horas e nelas aprenderase 
a realizar arranxos na roupa e tamén 
a elaborar modelos a medida e com-
plementos, así como traxes medie-
vais. Os interesados en anotarse, que 
teñen xa o prazo aberto, terán que 
abonar 10 euros ao mes se son so-
cios e 20 se non o son. Tamén impar-
tirase clases de iniciación á música, 
canto e baile tradicional, que terán 
lugar os mércores de 17.30 a 18.30 
horas con data de inicio o 6 de outu-
bro. O prezo desta actividade será de 
15 euros para socios do colectivo e 
17 para os que non o son.

San Martiño de Pino 
inicia un taller de 
costura os sábados

José Manuel Rus, coordinador da Moexmu

Muimenta acolle un obradoiro de 
primeiros auxilios dirixido á po-
boación en xeral que terá lugar lugar 
na casa da cultura desta localidade o 
26 de marzo de 10.00 a 14.00 horas.
Os obxectivos do curso céntranse 
en adquirir coñecementos básicos 
sobre o manexo de situacións que 
requiran actuación de primeiros au-
xílios básicos e en aclarar dúbidas 
referentes os primeiros auxilios. A 
docencia estará ao cargo de Marta 
Fernández López, enfermeira asis-
tencial da Base de Lugo do 061 Ga-
licia.
As incricións poden realizarse no es-
tablecemento Desexos de Muimen-
ta ou coa Asociación de Empresarios, 
organziadora do curso.

Obradoiro de 
primeiros auxilios
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208 cabezas de gando estarán en 
Muimenta no concurso Fefriga

Un total de 208 cabezas de gando 
están xa inscritas para a celebra-
ción do XXX Concurso Autonómico 
de Raza Frisona Fefriga 2022, que 
se celebrará este ano dentro da 
XXXVIII edición da Mostra Exposi-
ción de Muimenta, Moexmu, tal e 
como subliñaron dende a comisión 
organizadora. 
Para a organización, o XXX Con-
curso Autonómico de Raza Frisona 
Fefriga 2022 “constitúe un verda-
deiro respaldo ás actividades que 
dende o 1987, ano da celebración 
do primeiro Concurso de Gando 
na Mostra Exposición Muimenta, 
levan a cabo os empresarios de 
Muimenta, a través das comisión 

da Moexmu”, explican dende a or-
ganización.
A efectos do concurso autonómico 
sólo poden participar animais na-
cidos en Galicia e propiedade de 
ganderías galegas. A maioría delas 
son de Lugo, A Coruña e Ponteve-
dra.
A data para a seguinte edición de 
Moexmu será os días 1, 2 e 3 de 
abril de 2022, 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.
Igualmente, a comisión organiza-
dora da Moexmu consolida o seu 

programa de actividades para o 
domingo 3 de abril, a partires das 
16:30 horas co IV Campionato de 
raza Can de Palleiro, no propio Re-
cinto Feiral Manuel Vila López de 
Muimenta.
Dito concurso está reservado para 
os cans da mencionada raza, inscri-
tos no Libro de Oríxenes da Xunta 
de Galicia e maiores de tres meses. 
O mesmo é puntuable para o XVI 
Monográfico de raza Can de Pallei-
ro 2022.
Para apuntarse, debe dirixirse ao 
enderezo electrónico: candepallei-
ro@clubcandepalleiro.com e obter 
información na súa páxina web 
(www.clubcandepalleiro.com).

A Comisión organizadora da XXXVIII 
edición da Mostra Exposición de 
Muimenta, presentou xa os carteis 
da edición deste ano, que se recu-
pera despois do parón provocado 
pola pandemia da covid que obri-
gou a suspender dúas edicións.
A data prevista para a seguin-
te edición será os días 1, 2 e 3 de 
abril de 2022, 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 carteis da 
Moexmu e do Concurso de Gando.
A autora quere darlle vital impor-
tancia á unión, á colaboración, aos 

esforzos de voltar a xuntarse, sendo 
representada a través da letra “M”, 
tanto de Muimenta (con persoas) 
como de Moexmu (con gando).
O cartel da Moexmu, a “M” fórma-
se coa unión de diferentes persoas 
que traballan e desfrutan xuntas 
para que a Mostra Exposición de 
Muimenta sexa posible: artesáns, 
gandeiros, expositores, grandes e 
pequenos, veciños e veciñas…
Mentras que o cartel do Gando, a 
“M” fórmase pola unión de todas 
as cabezas de gando participantes 
no concurso, exposición e poxa; 
destacando así a importancia da 
participación máis aló de quen 
sexa a gañadora, xa que sen os par-
ticipantes, os concursos non serían 
posibles nin terían sentido.

Os carteis volven ser 
obra de Paula Francos
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guitiriz

A Aula Mentor, situada no Te-
lecentro, convoca os cursos de 
formación en liña dirixidos ao 
profesorado, que permiten inscri-
bir os certificados no Rexistro de 
Formación do Profesorado do Mi-
nisterio de Educación e Formación 
Profesional.
O prazo para anotarse a calquera 
das opcións está aberto, a ensi-
nanza será levarase a cabo de xei-
to telemático e os exames serán 
presenciais nos meses de abril, 
xuño e outubro deste ano 2022. 
O funcionamento, as condicións, 
os prezos e as normas dos cursos 
desta convocatoria seguen o mes-
mo procedemento que o resto da 
Aula Mentor.
Os docentes terán as seguintes 
opcións: GIMP; Photoshop Básico; 
Deseño en 3D con Sketchup inicial; 
Crea á túa web con WordPress; 
Modulación da voz; Linguaxe de 
signos A1; Educación infantil; Téc-
nicas de estudo; Familia, Escola e 

Convivencia; Ferramentas para o 
aprendizaxe en Educación Formal 
e Non Formal; Coaching e lide-
rado persoal; Redes sociais para 
PEMES; Orientación profesional 
e busca de emprego; Comunica-
ción efectiva e traballo en equipo; 
Promoción e comercialización de 
produtos e servizos turísticos lo-
cais; Iniciación á musicoterapia; 
Fotografía dixital, Adobe Ilustrator 
e Adobe Indesign.
Ofrecen máis información na Aula 
Mentor do Telecentro, no teléfono 
982 370 062 ou no correo electró-
nico guitiriz@aulamentor.es.

A Aula Mentor organiza 
cursos para o profesorado

Veciños de Guitiriz están a recibir 
unha notificación para xestionar a 
biomasa vexetal e retirar as especies 
arbóreas que se atopen na franxa 
de protección de incendios forestais 
dos núcleos de poboación. En total, 
detectáronse mais de 2000 parcelas 
que incumpren a lexislación vixente, 
e a Xunta de Galicia emitiu as corres-
pondentes notificacións que está a 
enviar estes dias.
Esta notificación vén motivada para 
dar cumprimento a lexislación en 
materia de montes e incendios fo-
restais e o Plan Municipal de Preven-
ción de Incendios Forestais, no que 
os concellos son os responsables 
do cumprimento da lei, mediante a 
comunicación aos propietarios que 

non cumpran o establecido.
A Xunta de Galicia levou a cabo a 
inspección das parcelas e predios 
que rodean os núcleos do concello 
de Guitiriz, nos meses de setembro 
e outubro de 2021 e estanse a efec-
tuar as notificacións ós titulares das 
mesmas segundo consta en catastro.
Se a hora de recibir a notificación, 
a parcela/as están xestionadas co-
rrectamente, os propietarios non 
teñen que facer nada o respecto, 
xa que nunha segunda inspección 
comprobarase dita situación. Se al-
guén recibe unha notificación e non 
é responsable, deberá comunicalo 
por escrito ó concello, xustificando o 
motivo polo cal non é o responsable 
ou propietario da finca.

A Xunta require a 2.000 
parcelas a adecuación á 
lexislación antiincendios

O Concello de Guitiriz lanza outra 
edición máis do premio Xosé María 
Díaz Castro de poesía, que xa vai 
pola sexta convocatoria. O prazo 
para presentar os orixinais, que xa 
está aberto, rematará o 31 de mar-
zo.
Os poemas que se envíen deberán 
estar escritos en lingua galega e po-
derán ser de tema e forma libres, 
cunha extensión mínima de 500 
versos. Non poderán concorrer ao 
certame os gañadores e gañadoras 
de anteriores edicións.
A obra gañadora terá un premio en 
metálico de 2.000 euros e ademais 

será publicada por Edicións Espiral 
Maior. O veredicto do xurado, que 
estará formado por tres persoas 
vinculadas á poesía e/ou á crítica 
literaria galegas, terá lugar nun acto 
público despois do 15 de abril.
A alcaldesa, Marisol Morandeira, 
destaca que “é moi importante para 
unha vila como Guitiriz honrar o seu 
patrimonio e Díaz Castro e o seu le-
gado forman parte deste” e explica 
que “ademais, este certame, que se 
está a converter nunha referencia 
para os autores e autoras, permíte-
nos contribuír á promoción e difu-
sión da cultura galega”.

Convocado o premio de 
poesía Díaz Castro

MURAL.  O CEIP Lagostelle de Guitiriz festexou o día dedicado a Rosalía de 
Castro coa inauguración dun mural dedicado á autora galega no centro esco-
lar. A obra foi elaborada por Concepto Circo en colaboración co alumnado. 
Ademais, realizaron un vídeo sobre os traballos de pintado que pode verse 
nas redes sociais e na web oficial do centro. 

Alumnos de Guitiriz fixéronse cun 
dos primeiros premios do concurso 
de deseño do cartel do día 8 de mar-
zo organizado pola Xunta co gallo da 
celebración do Día Internacional da 
Muller e no que participou alumna-
do de Educación Infantil, Primaria, 
Educación Secundaria Obrigatoria 
(ESO) e de Bacharelato e Formación 
Profesional cun total de 57 propostas 
de centros educativos de Galicia.
O xurado -integrado por represen-
tantes da Xunta, da CRTVG, do Co-
lexio Profesional de Xornalistas e das 
axencias de publicidade; e presidido 
pola secretaria xeral da Igualdade, 
Susana López Abella- trasladou unha 
valoración positiva da participación, 
a pesares das circunstancias deriva-
das da pandemia.
Na primeira categoría -dirixida ao 
alumnado de Infantil e de 1º a 4º de 
Primaria-, o xurado premiou a pro-
posta dos alumnos de 1º de Primaria 
do CEIP plurilingüe Lagostelle de Gui-
tiriz, que incluiu o lema A igualdade 
está na túa man. 

Alumnos do Lagostelle 
gañan un dos premios 
do concurso do 8M

A unidade móbil da ITV está entre 
os días 7 e 8 de abril en Guitiriz para 
facer as inspeccións técnicas a vehí-
culos agrícolas. Estará instalada no 
polígono industrial de Guitiriz.
As revisións faranse de 9.00 a 13.30 
horas e de 15.15 a 18.00 horas o pri-
meiro día e o segundo só en horario 
de mañá.
Para participar é necesario pedir cita 
previa, chamando ao teléfono 902 
30 90 00 ou a través da páxina web 
www.sycitv.com.

A ITV móbil agrícola 
estará na vila en abril
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begonte

O Goberno local de Begonte anun-
ciou a próxima construción dun 
ximnasio municipal, de 180 metros 
cadrados,  nas instalacións que ten 
no centro sociocultural, concreta-
mente fronte ao centro de saúde.
Con este nova infraestrutura, creá-
se así un entorno deportivo na 
zona, xa que esta conta con pista 
de pádel e outras instalacións que 
teñen en previsión situar na zona.
A obra do ximnasio levarase a cabo 
cunha subvención da Xunta e fon-

dos propios do Concello investindo 
un total de 100.000 euros.
Ademais, responsables municipais 
avanzaron que o ximnasio podería 
estar listo antes de final de ano.
O baixo do centro sociocultural 
está ocupado actualmente pola es-
cola de música, que se trasladaría, 
ao antigo colexio de Baamonde, 
polo que o ximnasio ocuparía esta 
zona. Tamén se trasladarían as au-
las de pintura a unha das antigas vi-
vendas de profesores que se están 
acondionando na zona.

Programan un ximnasio 
no centro sociocultural

A directiva do Centro Recreativo 
Cultural e Deportivo de Baamonde 
(Cercud) enviou unha solicitude ao 
Concello de Begonte na que pide a 
cesión do parque infantil do antigo 
colexio de Baamonde para a praia 
fluvial así como tamén a construción 
de beirarrúas ao longo da praia.
“Fai catro anos rogamos a creación 
dunha senda peonil entre o casco ur-
bán e a praia fluvial, e pese o silencio 
administrativo, logrouse a consecu-
ción das beirarrúas entre a N-VI e o 
muíño. Despois de solicitar fai dous 
anos a súa continuación, cun novo 
silencio administrativo, volvemos re-
petir dita petición”, explican.
Nesta solicitude vai a continuación 
das beirarrúas ao longo do períme-
tro da área recreativa para conectar 
coas rutas de sendeirismo existen-
tes, e a mellora da pista paralela á 
zona de baño do río Parga “que pro-
porcionaría maior seguridade aos 

viandantes (veciños/as, visitantes, 
scouts, peregrinos/as), aos bañistas 
da praia fluvial (na gran maioría ne-
nas/os)”, explican.
Tamén engaden unha vella deman-
da, o desenterramento da cara norte 
do muíño; un símbolo etnográfico 
histórico, cultural e patrimonial.
Indican que o Concello de Begonte 

pode acollerse ás distintas axudas e 
subvencións en concorrencia com-
petitiva, de Turismo, Medio Am-
biente da Xunta (esta anualidade 
potenciadas polos fondos NextGe-
neration da Unión Europea) e para 
conseguilas “contarían cunha eleva-
da puntuación dada a súa situación 
en pleno Camiño Norte de Santiago, 
ademais de estar situado en Rede 
Natura 2000, ZEC Parga-Ladra-Támo-
ga e Reserva da Biosfera Terras do 
Miño”, indican.
Por outra banda, “ante o desman-
telamento do CEIP de Baamonde”, 
solicitan a cesión do parque infantil 
para o seu traslado á praia fluvial de 
Baamonde.
O parque, financiando integramente 
pola Deputación de Lugo só puido 
ser desfrutado polos pícaros dous 
cursos escolares. Este curso non 
pode ser utilizado ao estar as insta-
lacións pechadas.

O Cercud pide a cesión do parque 
infantil do colexio de Baamonde

O Concello de Begonte sacou a li-
citación o proxecto de Reforma e 
Acondicionamento de Instalacións 
para Escola de Música, Baamonde-
Begonte, cun orzamento total de 
execución de 399.602,21 euros, 
desglosados en 330.249,76 euros de 
principal e 69.352,45 de IVE.
As obras, conforme ao proxecto re-
dactado, están destinadas á reforma 
das instalacións do antigo colexio de 
Baamonde, concretamente dos Blo-
ques 2 e 3, para destinalos a Escola 
de Música, co fin de dispoñer no mu-
nicipio “dunhas instalacións acordes 
e axeitadas cos tempos actuais e co 
servizo a prestar, e que veñen a dar 
resposta a unha crecente demanda 
na comarca neste eido educativo, 

cultural e de ocio”, explica a me-
moria do proxecto. A licitación do 
proxecto faise por concurso público 
e nas bases establécese un total de 
6 meses de prazo de execución. As 
empresas teñen 26 días para presen-

tar as súas propostas.
Trátase da primeira fase deste 
proxecto que está dividido en lotes 
diversos nun proxecto amparado 
pola Xunta de Galicia a través dun 
convenio de colaboración.

Licitadas as obras da escola de 
música e futuro conservatorio 

A Federación de Asociacións Veciñais 
Lucus Augusti anunciou a celebra-
ción, o próximo día 26 de marzo, do 
Día da Árbore. Dita conmemoración, 
organizada desde a Consellería de 
Medio Rural, terá como anfitrión a 
localidade de Santalla de Bóveda.
O pasado ano, 2021, con motivo da 
pandemia por covid-19, esta cele-
bración viviu unha versión máis re-
ducida, contando unicamente cunha 
repartición de árbores entre as dife-
rentes asociacións veciñais.
Neste ano, 2022, e superando xa as 
20 edicións desta celebración, pro-
cederase a levar a cabo tanto o acto 
central conmemorativo desta data, 
como á entrega de diversos exem-
plares de especies autóctonas ás 
asociacións veciñais.

Begonte acollerá a 
celebración do Día da 
Árbore da federación 
de veciños provincial

Dende o servizo de prevención de 
condutas adictivas da agrupación 
de concellos de Begonte, Castro de 
Rei, Friol, Outeiro de Rei e Rábade 
organízase un obradoiro en Begonte 
dirixido a nais e pais para abordar a 
temática da educación emocional e 
sexual.
O obradoiro será impartido por per-
soal do Centro Quérote+ de Lugo. A 
actividade terá lugar o 14 de marzo, 
luns, de 16.45 a 18.15 na casa da dul-
tura de Begonte. É preciso inscribirse 
enviando os datos ao mail: preven-
ciondrogas@rabade.org.
Este obradoiro ten como obxectivo 
crear un espazo seguro para poder 
falar das dúbidas, preocupacións e 
dificultades da crianza sen sentimen-
tos de culpa ou xuízos de valor.

Realizan un obradoiro 
de educación 
emocional e sexual
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outeiro de rei

José Pardo Lombao leva á fronte do 
Concello de Outeiro de Rei 26 anos 
aos que suma tamén outros 14 como 
tenente de alcalde, toda unha vida 
dedicado á política defendendo a liña 
do Partido Popular. 
Pode facernos un balance do ano 
que terminou para o Concello? 
Realmente sempre se fan moitas cou-
sas, pero creo que o máis destacado 
foi o centro de día, a primeira fase xa 
está acabada e que se fai en tres fases, 
porque a primeira foi a compra do 
edificio, a antiga casa do cura. Agora 
vimos de rematar coa rehabilitación 
tras unha inversión bastante grande. 
Trátase dun novo servizo para a veci-
ñanza, que realmente o necesitan. Ta-
mén acometemos todo tipo de obras 
en redes viarias, en abastecemento 
de auga, en saneamentos, en mellora 
de infraestruturas deportivas, etc.
Que quedaría por facer de cara a 
este ano? 
Temos outras dúas cousas que están 
en marcha, que é a construción dun-
ha piscina ou centro de ocio, que leva 
tamén un centro btt na contorna da 
área recreativa de Santa Isabel. Esta-
mos a punto de firmar un convenio 
coa Consellería de Medio Ambiente, 
polo que é bastante inminente. Te-
mos tamén en marcha melloras no 
abastecemento de auga e estamos a 
estudar a posibilidade de facer unha 
nova depuradora de augas residuais 
porque o crecemento da poboación 
creou esta necesidade, unha depura-
dora máis potente para evitar proble-
mas no saneamento, porque exten-
demos a rede pero a Confederación 
esixe esa depuradora. Temos xa un 
certo compromiso por parte da Con-
sellería de Infraestruturas para firmar 
un convenio de colaboración.
Este crecemento da poboación está 
vinculado a ser un concello tan próxi-
mo á capital da provincia?
Eu non estou tan de acordo con iso. 
Ata fai 20 anos baixaba a poboación 
de Outeiro igual que no resto da con-
torna de Lugo. Está claro que non 
temos un microclima, non temos 
unha gran empresa ou un gran par-
que eólico que nos dé uns ingresos 
e a poboación baixa nos concellos de 
arredor. O que si é certo é que Outei-
ro de Rei doutouse duns servizos que 
non todos os concellos teñen e fu-
mos acertando na estratexia de cara 
ao futuro. Nós temos un lema de hai 
20 anos, Outeiro de Rei, concello de 
futuro, e vaise demostrando que é 
certo cun incremento do 20% da po-
boación nos últimos 15-18 anos. De 
feito, houbo que multiplicar por dous 
as aulas do colexio e facer dúas liñas, 
con todas as clases cheas de nenas e 

nenos. Algo que creo que non pasou 
en ningún lugar de Galicia de caracte-
rísticas rurais como o noso. Ademais, 
a situación xeográfica non é mala, 
estamos na A-6, ao lado de Lugo, 
medioambientalmente é un Conce-
llo bonitao, dende o punto de vista 
turístico ten unha contorna natural, 
a ribeira dos ríos, áreas recreativas, 
varias rutas de senderismo, rutas btt, 
etc. Acabamos de poñer en marcha e 
de sinalizar unha ruta arqueolóxica, 
temos medorras, algún BIC... inten-
tamos traballar en varias direccións, 
infraestruturas deportivas variadas, 
campos de fútbol, pavillóns, circuíto 
de velocidade e de trial, pistas de at-
letismo, etc... intentamos potenciar o 
deporte, non queremos ser un conce-
llo dormitorio, queremos que  a xente 
viva e traballe e que esté agusto coa 
súa vida.  Tamén temos un parque 
empesarial potente que desenvolvi-
mos nós mesmos, a Deputación non 
investiu nada nin Xestur tampouco e 
eso que viñamos de ser un concello 
eminentemente agrícola e hoxe te-
mos 200.000 ou 300.000 metros cua-
drados ocupados e cerca dun millón 
urbanizados ademais de estar moi 
bien situado. Sen dúbida é un parque 
empesarial con moito futuro e unha 
gran potencialidade. E tampouco hai 
que esquecer os programas de conci-
liación familiar que son importantes, 
estamos traballando no despregue 
da fibra óptica, pretendemos chegar 
a todo o Concello.
Que necesidades ten o Concello a día 
de hoxe?
Temos moitas cousas boas pero ta-
mén malas e son esas as que estamos 
mellorando. Por exemplo, as carre-
teras da Deputación están cheas de 
fochancas, temos tamén algunhas 
pontes en mal estado polas que non 
poden pasar os tráilers cargados de 
madeira, como Francos, Gaioso, etc. 
A única saída que hai é Martul, pero 
é comprometida. As nosas vías de 
comunicacion están aceptables pero 
son mellorables, o abastecemento 
é mellorable, polo que estamos in-
tentado amplialo. O crecemento ten 
cousas boas pero tamén provoca difi-
cultades, temos que ampliar servizos 
constantemente. Nos tempos que 
corren non son moi bos e parece que 
nos esperan tempos peores. Os veci-
ños seguro que atoparán máis caren-
cias, eu mesmo non estou satisfeito 
con todo o feito pero isto é un traba-
llo constante e unha loita permanen-
te, polo que sempre estamos traba-
llando en melloras. Unha das cousas 
que nos preocupan moito son esas 
infraestruturas que necesitan os sec-
tores produtivos como o da madeira 

e o gandeiro, agora moi comprometi-
dos cos prezos do combustible e dos 
piensos. Tamén tería que desenvol-
verse máis o sector do turismo, o sec-
tor privado do turismo en Outeiro ten 
moito que crecer e pode facelo bas-
tante porque hai infraestruturas turís-
ticas atractivas pero hai que sacarlle 
rentabilidade privada a través de es-
tablecementos de hostalaría ou outro 
tipo como guías para ir polas rutas, 
empresas de cio activo, cousas que se 
poden seguir facendo.  Hai que man-
ter esa perspectiva de futuro e axudar 
no que nos toca como Adminsitración 
e contando co que aportan outras. 
Temos a vantaxe de ter unha estabili-
dade no goberno, o que nos permitiu 
desenvolver proxectos a longo plazo e 
iso é imporante. Por exemplo, a rede 
de auga, neste concello, que ten 180 
núcleos, chega a todos os veciños, 
temos facilidade para construír o que 
nos permite que a xente que quere 
vir teña onde escoller. Tamén me 

gustaría que o núcleo urbano estive-
ra máis desenvolvido, malia que este 
ano abrimos dúas rúas, unha de nova 
creación e outra que ampliamos. 
Outra demanda é unha rotonda na 
nacional VI, un proxecto xa de vello 
pero que non arranca. Aínda non está 
contratada e iso que a expropiación 
está feita. Trátase dun punto polo que 
pasan unha media de 8.000 coches 
todos os días e supón un paso perigo-
so para os peóns polo que queremos 
xa unha rotonda cos seus correspon-
dentes pasos de cebra.
Estrea atención pediátrica. Que 
aporta este servizo?
Temos pouco tempo de pedriatra 
porque os pediatras son moi esca-
sos e como somos un concello con 
moitos nenos decidiron poñernos 
unha enfermeira especializada que 
non substitúe ao pediatra, pero suple 
parte do traballo e vai permitir unha 
atención importante. 
Tamén lideron varios proxectos de 
reciclaxe e medio ambiente. 
Somos pioneiros nese campo. Fumos 
o primeiro concello de Galicia que ins-
talou o contedor marrón e fixemos un 
plan piloto na urbanización de Santa 

Isabel en nos grandes produtores 
de residuos, en edificios con moita 
xente, como o xeriátrico ou a prisión 
bonxe. Agora imos poñer en marcha 
a ampliación do contedor marrón ás 
urbanizacións que nos quedan con 
densidade de poboación alta e para a 
zona máis rural pedimos axuda para 
poñer composteiros. Pero para nós 
un dos puntos principais foi a nave 
de reciclaxe ao lado do punto limpo. 
Trátase dun espazo de reciclaxe e o 
que fixemos foi dotala dunhas ferra-
mentas para que as cousas que van 
ao punto limpo que poden reciclarse 
podan ser ser amañadas. Buscamos 
dous obxectivos, o medioambiental, 
reciclar o máximo, e dende o econó-
mico, que aquelas persoas con poder 
adquisitivo baixo podan reutilizalos 
se así o precisan, e poden utilizar 
esta nave para reparar eses enseres. 
Ademais, imos facer algún curso de 
reciclaxe, de restauración básico para 
animar a que se recicle máis e se tire 
menos. Por outra banda, imos au-
mentar en 100 contedores amarelos 
máis, dada a dispersión necesítanse 
moitos contedores e non temos sufi-
cientes polo que se van instalar estes 
meses. Todo isto permítenos ser un 
concello de futuro dende o punto de 
vista ambiental, eso nos pode atraer 
xente ao municipio e aproveito a oca-
sión para pedirlle aos veciños que se 
conciencien o máis posible. 
Supoño que a recompensa dese tra-
ballo foi a bandeira verde.
A bandeira verde recibímola polo que 
imos facendo, pero agora hai que 
mantela. Nós o que intentamos é tela 
ao longo do tempo pero necesitamos 
a colaboración dos cidadáns, porque 
sin eles non conseguiríamos ter Ou-
teiro limpo como está. O medio am-
biente é cousa de todos. 
E no sector da cultura?
Facemos cousas, temos unha anima-
dora sociocultural, programación na 
casa da cultura, e como infraestrutu-
ra temos un auditorio pequeno con 
só 120 prazas, está ben dotado pero 
é pequeno. Ben é certo que necesi-
tamos un miniauditorio, que non o 

teríamos pechado como outros que 
están preto, pero as limitacións eco-
nómicas son as que son. Temos pro-
gramas  actividades ao longo de todo 
o ano, e contamos con recuperarlas 
agora. Temos a feira de artesanía, a 
festa dos xubilados, festas en todas as 
parroquias, que ponenciamos econo-
micamente e unha escola de música 
común cos concellos da contorna que 
tamén impulsamos cunha importan-
te aportación. Tamén temos iniciati-
vas privadas como a casa de Manuel 
María que é un atractivo importante.
E sobre o sector agrogandeiro, que 
planes hai?
Acaban de aprobarnos a concentra-
ción en catro parroquias. Témola pe-
dida en oito, pero xa está aprobada 
en catro e esperamos que agora nos 
meses de verán se empece a traballar 
sobre o terreo e que sería nos lugares 
de Arcos, Sobrado, San Lorenzo e San 
Félix de Paz. É unha zona onde a gan-
dería pode ter moitas posibilidades 
de desenvolvemento.
Como se artella o futuro de Outeiro?
Nunha adminsitración temos dúas 
obligacións, unha é ter as ideas claras 
para saber hacia onde se vai e outra 
traballar constantemente. Nunca hai 
recursos e medios suficientes pero si 
un insiste e ten proxectos pode face-
lo casi todo ao longo prazo. Se cando 
empecei alguén me dixera que íamos 
transformar o concello na medida 
que o fixemos diría que era imposi-
ble, pero iso non quere dicir que estea 
acabado nada, temos gañas de seguir 
traballando e así o faremos mentres o 
permitan os cidadáns.
De que logro se sinte máis orgulloso?
Do que me sinto máis orgulloso é de 
que o concello crecera o que fixera 
nunha situación tan difícil. Emociona 
que pasemos de ser un concello ru-
ral e gandeiro, sen unha capitalidade 
importante, sen industrias e sen polí-
gono industrial, e hoxe estemos a ni-
vel de concellos moito máis grandes. 
Pero iso non é un mérito do alcalde, 
é un mérito dun equipo de goberno e 
sobre todo dos cidadáns que aposta-
ron por Outeiro de Rei.

“Do que me sinto 
máis orgulloso é 

de que o Concello 
crecera e de que o 

fixera nunha situación 
tan difícil”

“Temos as obrigas de ter as ideas 
claras e traballar constantemente”
José Pardo Lombao é o alcalde de Outeiro de Rei dende hai 26 anos
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O conselleiro de Sanidade, Julio 
García Comesaña, reuniuse co 
alcalde de Outeiro de Rei, José 
Pardo Lomboa, na súa reciente 
visita ao municipio pola posta en 
marcha dun servizo de enfermaría 
pediátrica diaria.
Esta reunión ambas as dúas enti-
dades comprometéronse a estu-
dar a posibilidade de trasladar o 
PAC ao centro médico o que impli-
caría unha ampliación do edificio.
Para levar a cabo esta iniciativa o 
Concello encargaríase da compra 
dos terrenos axesos ao centro de 
saúde e o compromiso da Xunta 
sería facer un edificio máis gran-

de “acorde ás dimensións actuais 
da poboación de Outeiro de Rei”, 
explica o alcalde.
Engade o rexedor que o Concello 
de Outeiro de Rei aumentou a 
súa poboación os útlimos anos en 
1.200 persoas polo que necesitan 
aumentar as súas dotacións sani-
tarias.
Durante esa xoranda, ambos os 
dous supervisaron o inicio da 
prestación de atención pediátrica 
de xeito diario.
O Sergas iniciará en Outeiro de Rei 
un proxecto pioneiro que se con-
creta na dotación dunha enfer-
meira especialista en enfermaría 

pediátrica que estará dispoñible 
para as familias todos os días no 
seu centro de saúde realizando 
atención pediátrica como a su-
pervisión periódica do neno san e 
complementando a atención pres-
tada pola pediatra que se despra-
za a este centro un día á semana.
Na visita, conselleiro e alcalde 
avanzaron tamén no proceso de 
desenvolvemento da reforma do 
actual centro de saúde de Outeiro 
de Rei para ampliar a súa superfi-
cie en máis de 300 metros cadra-
dos e acoller o Punto de Atención 
Continuada actualmente situado 
nunhas instalacións separadas e 

con problemas estruturais e asis-
tenciais. 
Nese sentido, o Servizo Galego 
de Saúde enviou xa a técnicos de 
obras a supervisar o centro e as 
parcelas adxacentes acompaña-
dos de persoal do concello para 
avaliar as posibilidades de amplia-
ción e a dispoñibilidade de parce-
las para efectuala.
Mediante un protocolo de cola-

boración, o Concello cederá ao 
Sergas unha parcela adxacente e 
autorizará á administración auto-
nómica a acometer as obras no 
inmoble, que é de titularidade 
municipal. 
Pola súa banda, a Xunta de Gali-
cia asumirá os trámites de elabo-
ración do proxecto e licitación e 
execución da obra e os custos de-
rivados deste proceso.

O BNG fixo unha nova análise da si-
tuación económica do concello que 
afirma que “está a facerse dramá-
tica”. Explican que boa proba diso 
foi o crédito que se viu obrigado a 
pedir o pasado mes de decembro, 
“pois as débedas aos provedores 
xa eran insostibles e había servizos 
municipais básicos que perigaban, 
pois algúns xa se negaban a seguir 
subministrando produtos ou servi-
zos ao concello de Outeiro mentres 
non saldase estas débedas”.
Engade o BNG que este crédito 
veu a sumarse aos outros dous, un 
como adianto de tesourería para 
adiantar os cortos que logo se ían 
cobrar polo impostos e outro para 
poder facer algún tipo de investi-

mento neste ano 2022.
“Unha vez recibidos eses cartos, o 
concello procedeu a pagar todas 
esas facturas pendentes, ou cando 
menos unha boa parte delas. Así, o 
pasado 27 de xaneiro, aprobouse 
o pago de 1.091.728 de euros co-
rrespondentes a 2.520 facturas que 
estaban en lista de espera dende 
había meses”, din.
“Dende o BNG preguntámonos 
que vai pasar a partires de agora, 
pois se se gastou todo ese crédito 
en pagar as facturas antigas, con 
que cartos se van pagar as deste 
anos?”, continuou o concelleiro.
Dende o BNG “nunha xestión pru-
dente dos cartos da veciñanza e 
nesa liña” propoñen que non se 

repartan cartos en dietas, en grati-
ficacións ou mesmamente na asig-
nacións a grupos “mentres temos 
xente que necesita os cartos que se 
lles adebedan”.
Dese xeito, propóñense conxelar 
varios pagos mentres se deban fac-
turas ,”por culpa do concello”, con 
máis de tres meses de antigüidade. 
Entre as que piden conxelar están 
as dietas por asistencia a organis-
mos ou quilometraxe dos concellei-
ros ou concelleiras; as asignacións 
que lles corresponden aos grupos 
políticos, e as gratificacións excep-
cionais, que non correspondan a 
un gasto directo, dos traballadores 
ou traballadoras do Concello que 
cobren máis do salario medio.

O BNG pide a conxelación das dietas 
mentres haxa facturas pendentes

Centro de saúde de Outeiro de Rei

Este sábado, día 12 de marzo, ás 
20 horas, a formación orixinaria 
de Antas de Ulla, Zoelas, subirá ao 
escenario do auditorio da Casa-
Museo Manuel María para inter-
pretar ao público asistente pezas 
do seu traballo Evelaités, así como 
das súas últimas e recentes com-
posicións.
Zoelas é un proxecto musical en 
que se mestura as raíces do can-
to tradicional con melodías de 
variados estilos musicais e letras 
propias que conviven con coplas 
recollidas. Canto coral feminino 
con Bea García, Érica García, Ma-
ría Bouzas, Pilar Naveira e Patricia 
Coucheiro acompañadas de Michel 
Rivadulla (guitarra), Miguel Varela 

(percusión) e Bruno Villamor (re-
quinta, zanfona e gaita).
Para asistir ao concerto é necesa-
rio reservar previamente o billete 
(5 euros) en contacto@casamu-
seomanuelmaria.gal ou a través do 
whatsapp 698 177 621.

Zoelas ofrecerá o sábado 12 
pola tarde un concerto na 
casa museo de Manuel María

O Concello estuda a ampliación do 
centro médico para levar o PAC  
Implantou un servizo de enfermería pediátrica diaria pioneiro en Galicia
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castro de rei

A Xunta adxudicou por preto de 
375.000 euros as obras de reno-
vación integral de beirarrúas en 
Castro Ribeiras de Lea.
Esta actuación permitirá actuar 
na travesía da estrada autonómi-
ca LU-113, en preto dun quilóme-
tro de lonxitude: desde o centro, 
á altura da praza de Galicia, ata a 
saída do núcleo urbano en senti-
do Abadín.
Os traballos contan cun prazo de 
execución de oito meses e teñen 
por obxectivo mellorar a segu-
ridade para os peóns, especial-
mente nos puntos que presen-
ten dificultade de paso para as 
persoas con mobilidade reducida 
ou carros de bebé, entre outros 
supostos.
Máis en detalle, as obras reali-
zaranse na travesía da LU-113, 
entre os puntos quilométricos 
5+070 e 6, onde o tránsito peonil 
en ambas as marxes da travesía 
é moi intenso porque acolle nu-

merosos servizos, comercios e 
dotacións.
Tamén se adxudicaron as adxudi-
cou as obras da segunda fase da 
mellora da rede de abastecemen-
to de auga a Castro de Rei, que 
contan cun prazo de execución 
de 6 meses.
Esta nova actuación dará conti-
nuidade á primeira fase que se 
centrou na construción de dous 
tramos de tubaxe de abastece-

mento de fundición no núcleo de 
Castro de Ribeiras de Lea e nas 
inmediacións do termo munici-
pal.
A 2ª fase das obras, que veñen 
de adxudicarse, complementarán 
esta primeira intervención e cen-
traranse na execución dun ramal 
que, partindo dun tramo de con-
dución que se vai desenvolver na 
primeira fase, mellora a conexión 
co polígono industrial.

Adxudicadas en Castro Ribeiras de 
Lea obras da traída e as beirarrúas

Obras das beirarrúas en Castro de Rei

A fibra óptica de Adamo conectará 
ao mundo 1.116 domicilios de Cas-
tro de Rei desde abril a finais de ano. 
A instalación da infraestrutura nesa 
considerable cantidade de fogares 
supoñerá un fito nas comunicacións 
do Concello, xa que a súa poboación 
-non o seu número de vivendas, que, 
obviamente, é menor- rolda os 5.000 
habitantes. Así o explicou David Lla-
no, responsable do operador en Ga-
licia, nunha sesión informativa cele-
brada na praza Maior da localidade.
Como explican dende a empresa, 
trátase do sinal da internet máis rá-
pida dispoñible hoxe no mercado 
(1.000 Mb), “que Adamo propor-
ciona e ningunha outra compañía 
mellora. Esa potencia permite estar 
máis preto dos seres queridos que 
se atopan lonxe, teletraballar con 
garantías, pasar citas médicas en re-
moto, acceder a educación en liña, 

comprar por Internet ou gozar de vi-
deoxogos, películas e series a través 
da Rede”.

OS PRIMEIROS INMOBLES, EN 
ABRIL. Nun proceso con varias fases, 
o operador pulsará o botón de aceso 
nas primeiras vivendas de Castro de 
Rei nos próximos días, ao longo do 
mes de abril, empezando pola pa-
rroquia de Ribeiras de Lea. Unha vez 
chegase aos 1.116 fogares citados ao 
concluír 2022, Adamo cumpriría co 

compromiso adquirido co Ministerio 
de Asuntos Económicos e Transfor-
mación Dixital.
Partindo dese mínimo, é intención 
dos responsables da empresa ins-
talar fibra de 1.000 Mb no resto de 
parroquias a través de investimentos 
propios. Sempre, iso si, que se dea 
unha demanda en tal sentido entre 
os veciños. Aqueles interesados en 
ter Internet ultrarrápido no conce-
llo poden apuntarse neste grupo 
da web de Adamo: https://adamo.
es/é/ fiberhood/fibra-castro-de- rei.
O despregamento en Castro de Rei, 
que conta co respaldo e o seguimen-
to do seu alcalde, Francisco Javier 
Balado, enmárcase no exhaustivo 
plan de expansión que a compañía 
está a desenvolver na provincia de 
Lugo, que incluíu a instalación de 
fibra en máis de 65.000 domicilios 
entre 2018 e 2021. 

Adamo conectará con fibra 
óptica máis de mil fogares
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A Xunta de Galicia vén de declarar 
como iniciativa empresarial priori-
taria o proxecto para impulsar unha 
nova planta de biogás para a obten-
ción de biometano líquido. Trátase 
dunha actuación na que a compañía 
prevé investir 22,5 millóns de euros, 
contribuíndo deste xeito á creación 
de riqueza e á consolidación de em-
prego de calidade no rural.
Neste sentido, a iniciativa pretende 
utilizar os residuos orgánicos pro-
ducidos no sector agrogandeiro e 
agroalimentario galego como ma-
terias primas para obter biometano 
líquido a través dun proceso de se-

paración crioxénica do biogás produ-
cido. Unha parte do biogás xerado 
empregaríase para cubrir o autocon-
sumo da planta e parte do biometa-
no líquido para abastecer a frota de 
transporte.
O proxecto inclúe a posibilidade de 
crear de ao redor de 75 postos de 
traballo entre directos e indirectos 
na comarca por parte deste grupo 
empresarial que conta co selo de 
Peme innovadora outorgado pola 
Administración central e que pres-
ta servizo a máis de 200 empresas, 
concellos e institucións, así como a 
agricultores e gandeiros.

O voceiro socialista de Castro de 
Rei, José Luis Castro Tellado, avan-
zou que a Deputación de Lugo, que 
preside José Tomé Roca, aprobou na 
pasada Xunta de Goberno aplicar re-
manentes do Plan Único 2021 para 
novas actuacións no Concello. “Con-
cretamente investiranse 43.287,81 
euros para á pavimentación e rexe-
neración de accesos en Triabá e Lu-
drio”, sinala.
O voceiro explicou que nas pasadas 
anualidades, a través do Plan Úni-
co da Deputación, “percibimos nos 

últimos 3 anos un investimento de 
1.113.369 euros, aos que sumar os 
395.470 euros deste ano 2022, e 
que deben adicarse a obras e servi-
zos de competencia municipal. Polo 
tanto estamos diante dun investi-
mento económico para a veciñanza 
de Castro de Rei da Deputación de 
Lugo dun total de 1.508.839 euros, 
estas son as contas reais”, afirma 
Castro.
“A veciñanza de Triabá e Ludrio ago-
ra poderá ver mellorado os accesos 
aos seus núcleos”, explica.

O PSOE avanza investimentos da 
Deputación en Triabá e LudrioA xornalista, directora, poeta e cate-

drática Margarita Ledo, natural de 
Castro de Rei, recibirá o premio de 
honra Fernando Rey na XX edición 
dos Mestre Mateo, que se celebra-
rán o 19 de marzo no Teatro Colón 
da Coruña.
O presidente da Academia Galega de 
Audiovisual, Álvaro Pérez, explicou 
que Ledo recibirá o premio de hon-
ra por ser unha “figura de referencia 
no eixo da cultura” polo seu traballo 
como xornalista, directora, poeta e 
escritora.
Ademais, atópase tamén o seu la-
bor en impulsar a creación da sala 
de cinema independente Numax en 

Santiago, do grupo de estudos au-
diovisuais e a facultade de Ciencias 
da Comunicación da USC.
Por último, Pérez resaltou o seu tra-
ballo en “recuperar voces e histo-
rias” da historia recente de Galicia 
desde “unha posición independen-
te e reivindicativa”, así como o seu 
compromiso co feminismo e o gale-
go. O conselleiro de Cultura, Román 
Rodríguez, foi o encargado de dar a 
coñecer o nome da honoraria, cua-
lificándoa como “tremendamente 
mereciente” do premio.
Ademais, expresou que a Academia 
acertou ” co nome” e que o anuncio 
será “ben recibido” polo sector.

Margarita Ledo, premio de 
Honra nos Mestre Mateo

O Goberno local de Castro de Rei, 
levará a cabo o acondicionamento 
e rehabilitación da muralla exterior 
da localidade dentro do proxecto de 
actuación que se enmarca nas axu-
das que o IGVS concede aos con-
cellos que recibiron o título de ARI 
(Área de Rehabilitación Integral).
Estas axudas complementan ás que 
concede a Xunta tamén para os par-
ticulares para o proceso de rehabili-
tación destes centros históricos.
O investimento neste proxecto é 
de 61.000 euros, ive incluído. E o 
obxectivo da actuación é a limpeza 
da muralla, a reposición nalgunhas 
zonas onde faltan as pedras ou es-
tas están castigadas pola erosión, 
así como enfincar o interior da mu-
ralla se Patromonio o autoriza.
A actuación comprende un total 
de 450 metros lineais que com-

prenderían a parte exterior máis a 
concurrencia coa rúa Aquilino Igle-
sias Alvariño, así como accesos, es-
caleiras, entradas e saídas dende a 
circunvalación de Castro ata a praza 
da igrexa.
“Tomamos a decisión de comezar 
por esta actuación xa que, despois 
do escudo do castelo, é o máis des-
tacado. O escudo xa o recuperamos 

hai tempo e lle fixemos un monolito 
na praza da Igrexa e a seguinte ac-
tuación lóxica pola nosa parte era a 
muralla”, explica o alcalde.
Con esta axuda, a intención é co-
mezar o antes posible para que se 
finalice neste ano ou no que vén. 
“Temos a obriga de consolidar este 
vestixio histórico artístico e asegu-
rar a súa conservación”, di Balado.

O Concello rehabilitará cunha 
subvención a muralla exterior

Iniciativa prioritaria para 
a planta de biogás 

O Concello acollerá este mes dous 
obradoiros dirixidos principalmen-
te ás persoas coidadoras. O obxec-
tivo do mesmo é formar os coida-
dores e familiares en habilidades 
que lles axuden a mellorar a calida-
de dos coidados que proporcionan 
así como o uso de técnicas que lles 
faciliten o labor.
As sesións terán lugar o día 23 de 
marzo, mércores, en Castro de Rei, 
no local encima de Correos, na pra-
za Maior, entre as 16.30 e as 20.30 
horas. Ademais, o 28 seguinte, luns 
terá lugar a mesma sesión e á mes-
ma hora pero en Castro Ribeiras de 
Lea, na casa da cultura.

Organizan dous 
obradoiros para 
persoas coidadoras
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O grupo municipal do PSOE pre-
sentará unha moción no seguinte 
pleno na que solicita que se inicien 
os procedementos para a concesión 
de axudas ao pago da factura da luz 
para os veciños durante o ano que 
comeza.
Esta medida ten o obxectivo, como 
subliñan, de “garantir o nivel de cali-
dade de vida e de benestar de todos 
os veciños do concello, especialmen-
te a suficiencia económica da tercei-
ra idade, xa que constitúe o sector 
maioritario da nosa poboación”.
Tamén queren deste xeito compen-
sar “a xeración de riqueza dos nosos 
recursos naturais explotados por 
empresas con sedes fiscais fóra do 
noso territorio e tamén compen-
sar o impacto ambiental de forma 
directa nos veciños e veciñas”, así 
como fomentar o asentamento de 
poboación.
Abadín conta con varios parques eó-
licos polo que o PSOE considera que 
“a riqueza que xera o noso concello 
co vento, debe repercutir de ma-
neira directa nas persoas que levan 
viviendo dende hai séculos neste 
territorio”.

O PSOE pide para os 
veciños axudas ao 
pago da luz

O Consello da Xunta autorizou o de-
creto polo que se aproba o cambio 
de titularidade a prol do Concello 
de Abadín de dous treitos antigos 
da estrada LU-113, ao seu paso po-
las parroquias de Corvite e de Abe-
ledo. A entidade local solicitou ao 
departamento de Infraestruturas da 
Xunta a cesión destes restos antigos 
da vía autonómica que conta cun 
tráfico totalmente local, tras terse 
acometido a obra de acondiciona-
mento da LU-113 no treito entre 
Moncelos e Abadín.
O primeiro destes treitos atópa-

se no lugar da Laxe, na parroquia 
de Corvite, e ten unha lonxitude 
aproximada de 697 metros, pola 
marxe esquerda da actual vía au-
tonómica. O outro treito antigo, 
tamén na marxe esquerda da estra-
da, atópase no lugar de Sabugos, na 
parroquia de Abeledo, e ten unha 
lonxitude aproximada de 415 me-
tros.
A Consellería de Infraestruturas e 
Mobilidade, de acordo cos informes 
emitidos polos servizos da Axencia 
Galega de Infraestruturas, formula a 
proposta favorable de transferencia 

destes restos situados nas marxes 
da actual estrada LU-113.
A transferencia a prol do Concello 
de Abadín tramítase de acordo co 
previsto na Lei 8/2013, do 28 de 
xuño, de estradas de Galicia, que 
establece a súa aprobación por 
decreto da Xunta, por proposta da 
consellería competente en materia 
de estradas, e logo do acordo entre 
as administracións implicadas.
Co cambio de titularidade, o Conce-
llo terá a competencia para actuar 
nese treito e asume a responsabili-
dade da súa conservación.

O Concello recibe a titularidade de 
dous treitos da estrada LU-113

abadín

A escola de San Cosme de Piñei-
ro loce renovada tralas melloras 
realizadas polo Concello co finan-
ciamento das áreas de Cultura e 
Medio Rural da Vicepresidencia da 
Deputación.
As intervencións realizadas nos úl-
timos meses teñen o obxectivo de 
mellorar a confortabilidade dun 
espazo empregado para reunións e 
para obradoiros e actividades pro-
movidas polo Concello.
A reforma incluíu a renovación dos 
ventanais e a instalacións dun falso 
teito para mellorar o illamento tér-
mico do edificio e o acondiciona-

mento do interior, co pintado das 
paredes a dotación de mobiliario 
novo. Ademais, mellorouse a en-
trada.
Maite Ferreiro sinalou a “importan-
cia de manter nas mellores condi-
cións estes espazos que teñen un 
grande valor simbólico para a ve-
ciñanza porque acolleron escolas 
unitarias e que cumpren un papel 
fundamental ao acolleren as activi-
dades e programas que se organi-
zan desde os concellos cheguen a 
todas as parroquias”. O acondicio-
namento supuxo un investimento 
de máis de 21.000 euros.

Rematan as obras da escola 
de San Cosme de Piñeiro

O Grupo Municipal do Popular da 
Pastoriza amosa a súa preocupa-
ción pola sentenza que condena 
ao Concello a pagar 21.000 euros 
á empresa do Servizo de Axuda no 
Fogar. Deste xeito, os populares con-
sideran que “estamos diante dunha 
irresponsabilidade do goberno local 
sen precedentes, xa que os grandes 
prexudicados foron e son os benefi-
ciarios deste servizo que, ademais de 
non telo, agora ven como a entidade 
local actuou de xeito improcedente”.
É por este motivo, polo que dende o 
PP destacan que os responsables da 
xestión do SAF, e en consecuencia o 

alcalde, “deben dar explicacións, e 
deben facelo, engaden, por respecto 
aos veciños e ás familias dos usua-
rios que precisan desta prestación”.
“Estamos a falar dun servizo que non 
é coma outros, debido ao trato di-
recto que conleva cos dependentes. 
Non velar porque a súa xestión sexa 
correcta é unha falta de competen-
cia total e absoluta por parte do Con-
cello”. A este respecto, o Grupo Mu-
nicipal do PP afea ao goberno local 
que “cargue tintas contra a Xunta de 
Galicia”, xa que o desenvolvemento 
do SAF depende única e exclusiva-
mente das entidades locais.

Os populares afean ao Goberno 
local a “irresponsabilidade” coa 
que actuou co SAF

Os 12 produtores presentes na 
décimo sexta edición de Expogre-
lo, celebrada non recinto feiral de 
Gontán, volveron verse as caras 
tras un ano sen feira e recupera-
ron antigas sensacións ofrecendo 
un produto de calidade total a un 
prezo fixado de 1,5 euros a mada.
Sen dúbida axudou na xornada o 
bo día que saiu e que animou aos 
veciños dos arredores e visitantes 
asiduos a achegarse ata Abadín.
Como en anos anteriores tamén 
houbo premios outorgados polo 

Concello. Marisol Grandío, de Ro-
mariz e Esther Cruña, de Monce-
los repetiron e volveron facerse 
cos premios á mellor decoración, 
tal e como fixeron na última edi-
ción. Ademais, todos os produto-
res recibiron unha gratificación de 
mans das autoridades presentes 
pola súa participación na feira.
Acompañaron na ocasión os pos-
tos de artesanía e gastronomía, 
diversos feirantes e a animación 
musical que fixeron de Expogrelo 
unha xornada do máis completa.

Éxito de visitantes nunha 
nova edición de Expogrelo

Un momento da feira celebrada en Abadín o 5 de marzo

Inauguración da escola de San Cosme
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O Concello da Pastoriza iniciou as 
obras de construción dunha balsa 
contraincendios e servizos gandei-
ros na parroquia de Vián.
Trátase dunha obra moi esperada 
e demandada pola veciñanza que 
conta con 23.400 euros de orza-
mento a cargo do Plan Único da 
Deputación provincial.
Esta infraestrutura súmase ás de 
Miñotelo (Aguarda) e Bretoña, que 
foron construídas o ano pasado.
Trátase dunha balsa de grandes 
proporcións que ten a dobre fina-
lidade de utilizarse como depósito 
de auga para o servizo de protec-
ción contra incendios e tamén para 
usos gandeiros, xa que se pode uti-
lizar para alimentar ao gando nos 
tempos de seca.

OUTRAS OBRAS. Por otra ban-
da, tamén se realizaron traballos 
nas últimas semanas no servizo 
de traída de auga a diversas ca-
sas de Miñotelo, limpeza e roza 

da balsa antiincendios e de uso 
gandeiro de Lagoa, e das fontes 
de San Cosme de Piñeiro, así 
como a roza dos xardíns do Con-
cello.

Comezan as obras da balsa de 
uso agrícola da parroquia de Vián

a pastoriza

O 85% das familias do CEIP O Salva-
dor da Pastoriza votou s a favor do 
cambio á xornada única lectiva. Dos 
69 electores posibles do centro, vo-
taron 60, o 87% e deles 51 escolle-
ron o cambio de xornada. Ademais, 
8 votaron en contra e 1 fíxoo en 
branco. Para que a xornada única 
fora aprobada era necesario o acor-
do o 58% do censo.
O cambio de xornada non implica 
cambios no horario de centro nin 
tampouco nos servizos de trans-
porte e comedor. O horario de en-
trada seguirá a ser ás 9.30 horas e 
rematarán ás 15.40 trala comida. 
Os venres a saída será ás 14.00 ho-
ras e manterán o horario actual.

O centro asegura que o cambio de 
xornada está fundamentado nunha 
distribución máis funcional, na me-
llora da atención e no rendemento 
intelectual do alumnado, na adqui-
sición de hábitos horarios seme-
llantes á seguinte etapa educativa 
e á mellora da conciliación familiar.
Neste último suposto é para o caso 
dos nenos e nenas que non fan 
uso do servizo complementario de 
comedor, xa que as súas familias 
terán maior facilidade posto que 
recollerán ao alumnado despois da 
última sesión, non tendo que traer 
de volta ao centro educativo ao 
alumnado despois de comer para a 
última sesión.

As familias do CEIP O Salvador 
avalan maioritariamente o 
cambio á xornada única

Obras de construción da balsa

O alcalde, Primitivo Iglesias, man-
tivo unha reunión en Santiago co 
director Xeral de Maiores, Fernan-
do González Abeijón, para ver a 
posibilidade de construír un centro 
de día. O Concello xa solicitara en 
varias ocasións a construción deste 
centro de atención aos maiores e, 
de feito, tamén foi solicitado a tra-
vés dun escrito por parte da Aso-
ciación de Empresarios local.
“Esperamos que este sexa un paso 
decisivo, para que grazas a colabo-
ración entre as dúas administra-
cións, por fin logremos ter o tan 
esperado centro de día”, avanzou o 
alcalde pastoricense.

O Concello estuda coa 
Xunta a construción 
dun centro de día

A fibra óptica de Adamo xa funciona 
a beiras do río Miño. En concreto, 
son máis de 300 vivendas da Pasto-
riza as que contan, desde o pasado 
mes de xaneiro, con esta infraestru-
tura de alta velocidade.
Desta maneira, o operador ten ins-
talada a súa conexión da internet ul-
trarrápido en 3 das parroquias que 
conforman A Pastoriza: Pousada, Pi-
ñeiro e Fonmiñá. Pero haberá máis 
despregamento, xa que Adamo pre-
vé chegar ás outras 16 poboacións 
se existe demanda para iso por 
parte dos veciños do Concello. Ese 
elevado número de 19 núcleos -que 
á súa vez se subdividen en máis 

entidades- ofrece unha idea das 
trabas ás que ten que facer fronte 
a compañía no seu crecemento, así 
como da tremenda dispersión que 
as vivendas presentan entre si.
O despregamento na Pastoriza, 
que conta co respaldo do seu alcal-
de, Primitivo Iglesias, enmárcase 
no exhaustivo plan de expansión 
que Adamo está a desenvolver na 
provincia de Lugo, que incluíu a 
instalación de fibra óptica en máis 
de 65.000 domicilios nos últimos 
catro anos. A eles sumaranse ou-
tros 14.000 ao longo de 2021 para 
redondear un total próximo aos 
80.000 fogares na rede de Adamo.

Máis de 300 vivendas xa 
teñen a fibra de Adamo

A Vicepresidencia da Depu-
tación mantén un ano máis o 
compromiso co funcionamento 
da piscina climatizada de Pasto-
riza, cunha achega de 180.000 
euros para colaborar nos gastos 
de mantemento das instalacións 
que dan servizo a usuarios e 
usuarias de todos os concellos 
da contorna.
O recinto ofrece ás persoas 
usuarias un amplo abano de 
propostas en distintos espazos, 
desde as actividades acuáticas e 
os cursos de natación para todas 
as idades na piscina ata sesións 

de cardiobox, powerpump, 
zumba -para persoas adultas e 
nenxs- ou pilates na sala de fit-
ness e no ximnasio, dirixidas por 
persoal formado e adaptadas a 
distintas condicións físicas.
Ademais do uso individual das 
instalacións, o centro recibe 
grupos de alumnos e alumnas 
de colexios de Abadín, Baleira, 
Castro de Rei, Cospeito, Meira, 
Pol ou Vilalba, ademais da Pas-
toriza, no marco de actividades 
organizadas por escolas deporti-
vas, clubs e anpas.

A Deputación financiará 
un ano máis a piscina
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O Grupo Municipal Popular urxe 
ao goberno local a acondicionar 
a finca dos Patelos que, “ademais 
de proxectar mala imaxe nun lugar 
tan visible preto dunha estrada de 
acceso á capitalidade municipal, a 
que une Candamil e Xermade, non 
cumpre coa normativa sobre a co-
rrecta xestión de residuos”.

Os populares levaron unha iniciati-
va ao último pleno municipal para 
que o Concello limpe e retire o lixo 
acumulado nesta finca municipal 
habilitada como punto de recolli-
da de plásticos agrícolas, pero que 
“nos últimos tempos se usa como 
depósito de todo tipo de mate-
riais, de obra e de escombro”.

xermade

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, destinadas á execución 
de obras de abastecemento, sanea-
mento e depuración, financiadas no 
marco do Feder Galicia.
As obras consistiron en dispoñer de 
dispositivos autómatas nos depósi-
tos existentes para a monitorización 
telemática do nivel de auga nos de-
pósitos, a concentración de cloro, 
a lectura do parámetro do PH e do 
nivel de cloro no depósito.
O sistema está composto por un au-
tómata ó que se conectarán os dis-
tintos sensores.
Colocouse un sensor de presión si-
tuado no fondo do depósito o cal 

se conectou ó autómata para rexis-
trar os datos de nivel do depósito. 
Ademais, 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 recircula-
doras da auga para o tratamento de 
dosificación e control do nivel cloro e 
pH da auga en tempo real.
Instaláronse bombas dosificadoras 
de cloro para regular a concentra-
ción de cloro presente nos depósi-
tos. Os sensores de cloro e pH van 
conectados ó autómata para enviar 
os datos para a súa monitorización. 
Incluíuse unha sonda para ter cons-
tancia do nivel mínimo de cloro no 
depósito. Para a instalación da dosi-
ficación de cloro empregouse parte 
da instalación existente de fontane-
ría, non tendo que facer obras na pa-
rede do depósito para acceder coas 
tubaxes ó interior do depósito.
Xunto con todo o sistema instalouse 
un sistema de alimentación ininte-
rrumpida para que o sistema siga en 
funcionamento en caso de fallo eléc-
trico durante 6-8 horas. 

Rematan a monitorización de 
catro depósitos de auga

A Xunta de Goberno Local aprobou, 
entre outos asuntos, a participa-
ción do Plan Único da Deputación, 
que asigna ao municipio un total 
de 308.297,41 euros, dos cales se 
adica a investimentos o 66,89% 
(206.215,69 euros).
Así, serán catro lotes de obra os 
que se leven estes investimentos. 
64.464 euros irán para a reparación 
de estradas en Xemaré, Protovelo, 
Cerracín-Pingaroa, Pingaroa, O Ba-

rreiro, Golpilleira, etc. Outra partida 
de 58.731 euros irán para a repara-
ción de estradas en A Pena, Roupar, 
Azoreira, O Empalme, Casanova, 
Leboré, Reguengo, Castiñeiras e A 
Touza. Esta obra será completada 
con 15.325 euros de aprotación mu-
nicipal.
Para a área de xogos infantís de Rou-
par irán 58.671 euros e para a cons-
trución do depósito de reserva anti-
incendios en Xermade 21.348 euros.

Ademais, das obras, está previsto o 
pagamento do SAF, por un montante 
total de 23.403 euros e outra partida 
para o programa de fomento do em-
prego a través de Depuemprego, un 
total de 59.578 euros.
Tamén haberá achegas para activi-
dades culturais e deportivas, como 
os 6.000 euros que se destinan á 
organización do premio Xermade na 
Historia e as Xornadas Interxenera-
cionais de Cabreiros; a mesma canti-
dade que recibirá o XXII Encontro de 
torneiro de madeira.
 4.000 euros irán para o equipamen-
to do persoal de Protección Civil; así 
como outros 3.100 para dúas convo-
catorias deportivas, a Copa Concello 
de Xermade e a Carreira Popular, 
que recibirán 3.100 euros en total.

Invistirán os cartos do Plan 
Único en catro lotes de obras

Na última sesión plenaria de ca-
rácter ordinario celebrada en 
Xermade acordouse solicitar a 
distinción de festa de interese tu-
rístico de Galicia para o Encontro 
Internacional de Torneiros, que 
este ano 2022 celebra a súa XXII 
edición.
“Ao tratarse dun evento único en 
Galicia, no que se xuntan tornei-
ros de relevancia internacional, 
dende o concello agardan que se 
acade este distintivo”, explican 
dende o Concello.
Tamén se aprobou o cambio de 
uso dunha parte da parcela na 
que se ubica a reitoral de San Pe-
dro Fiz de Roupar, para executar 
un parque infantil. Esta parcela 
vai ser adquirida polo concello, 

froito dun acordo co Bispado de 
Mondoñedo-Ferrol no que se in-
clúe a Reitoral de Xermade, pero 
con carácter previo debe segre-
garse a porción na que se ubica 
a reitoral. O parque infantil será 
executado con fondos do Plan 
Único 2022 da Deputación de 
Lugo.
Na parte de fiscalización e con-
trol, douse conta das subven-
cións solicitadas neste 2022 
(entre elas o Plan Único 2022 da 
Deputación), así como dos en-
víos realizados á Oficina Virtual 
de Coordinación Financeira coas 
Entidades Locais do Ministerio 
de Facenda, entre eles o Período 
Medio de Pago do 4º trimestre 
de 2021, que é de 16,93 días.

Piden para o Encontro de 
Torneiros o título de Festa 
de Interese Turístico

O PP urxe a limpeza da 
finca dos Patelos
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O Concello de Muras relanzou a 
súa biblioteca municipal ao finalizar 
o proceso de contratación dunha 
nova responsable desta infraes-
trutura, situada nas instalacións 
da casa consistorial. Lidia é a nova 
responsable do servizo, que estrea 
tamén horario actualizado, de luns a 
venres de 16.00 a 20.00 horas
Este novo servizo abriuse co finan-
ciamento do Plan Único e permite 
ofrecer un servizo completo de in-
formación bibliográfica, lectura de 
sala, zona de estudo, préstamo a 
domicilio, uso de ordenadores e uso 
público e gratuíto da wifi.

Muras volve contar 
co servizo completo 
na biblioteca

muras

O Pleno de Muras aprobou o repar-
to de cartos do Fondo de Compen-
sación Medio Ambiental e do Plan 
Único da Deputación, que irán para 
distintos proxectos.
Así, con cartos do Fondo realiza-
rá este ano a traída de augas aos 
Campos e A Susana, no Viveiró, e 
tamén ao lugar do Mouriscón, na 
parroquia de Ambosores, unha das 
poucas nas que aínda non levaron 
este servizo. Na primeira destas ac-
cións investiranse 55.620 euros e na 
segunda 69.518.
Tamén se realizarán varias accións 
vinculadas á eficiencia enerxética 
como levar o alumeado público a 
aquelas zonas onde aumentou o 
padrón, que ten un orzamento de 
9.874 euros.
Finalmente o Concello destinará 
283.741 deste fondo a realizar as 
obras de urxencia que se deman-

dan para o centro de saúde, “debi-
do a falta de compromiso da Xunta”, 
segundo explicaron dende o Conce-
llo. Así realizaranse reparacións da 
cuberta, a fachada e aqueles puntos 
que provocan goteiras e filtrado de 
aire no interior do edificio.
Tamén acometerán obras no centro 
de interpretación medioambiental 
de Muras por valor de 58.670 euros 
entre as que figuran a renovación 
da lousa da cuberta e das fiestras.
O orzamento do Fondo de Compen-
sación a investir en Muras ascende 
a 507.335 euros no que tamén ha-
berá unha partida para a contrata-
ción de catro peóns forestais e un 
técnico medioambiental.

PLAN ÚNICO. Con respecto ao Plan 
Único, o Concello de Muras destina-
rá 29.500 euros ao Servizo de Axu-
da no Fogar, 39.162 para emprego, 

6.000 para o Trail das Bestas e ou-
tros tantos para a Feira do Mel de 
Montaña.
Así mesmo, teñen previstos tres 
proxectos como o arranxo vías mu-
nicipais, que teñen un orzamento 
de 159.170 euros para o asfaltado 
e limpeza.
Por outra banda, realizarán o sub-
ministro e instalación de sinaliza-
ción turística do starlight e a reha-
bilitación de barandas por 35.285 
euros así como a colocación de 
suxeitacontedores, que contarán 
con soleiras de formigón e soporte 
para os cubos, todo por 82.209 eu-
ros, unha medida que se ampliará a 
todas as parroquias.
Estas obras que se financiarán co 
Plan Único teñen un orzamento 
total de 357.327, dos que a Depu-
tación pon 280.064 e o Concello 
73.263.

Investirán no centro de saúde 
o Fondo de Compensación

Está en exposición pública o Inven-
tario de Camiños Municipais, que 
se extenderá durante un mes con 
data límite o 25 de marzo. 
Durante este prazo, o documento 
pode ser examinado por calquera 
persoa interesada nas dependen-
cias municipais para que formule 
alegacións ou reclamacións no 
caso de consideralas pertinentes. 
Así mesmo, a través da ligazón 
https://muras.sedelectronica.gal/

info.1 o contido será accesible me-
diante un Visor Web.
O Inventario de Camiños Munici-
pais será o instrumento que resol-
va as carencias ata agora existentes 
e aclarará de forma definitiva os 
criterios de posesión e titularidade.
Unha vez sexan resoltas todas as 
alegacións e consultas presentadas 
a este período de consultas, o ex-
pediente será elevado ao Pleno da 
Corporación para a súa aprobación.

En exposición pública, o 
inventario de camiños 

O alcalde de Muras, Manuel Requei-
jo, anunciou mediante un bando que 
se ampliou o prazo para solicitar, un 
ano máis, as axudas ao pago da fac-
tura da luz, que foron aprobadas no 
mes de xullo polo Pleno. O Concello 
destinará a este capítulo un total de 
90.000 euros. Así, poderán solicitar-
se ata o día 15 de marzo.
Nesta ocasión, ofrecen unha liña 
continuísta coas axudas outorgadas 
o ano anterior. Así haberá de novo 
dúas liñas de axudas, unha desti-

nada aos autónomos, pequenas 
empresas ou explotacións agrope-
cuarias radicadas no municipio, para 
subvencionarlles tamén o pago da 
factura da luz, cunha contía fixa de 
ata 1.500 euros.
Ademais, manterase a liña de sem-
pre 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.

Ampliado o prazo para 
solicitar as axudas da luz

Na mañá do sábado 12 de marzo 
Muras acollerá un curso co título 
Horta na casa, que terá lugar na 
Casa do Médico a partir das 10.00 
horas e ata as 14.00.
Serán 4 horas moi ben aproveita-
das con nocións básicas para tirar 
o máximo proveito das hortas, un 
luxo con apuntamentos sobre téc-
nicas de aplicación práctica e so-
bre implantación de cultivos hortí-
colas e o seu coidado.
As prazas están limitadas polo que 
é preciso anotarse con anteriori-
dade no 982 500 001.

Organizan o día 12 
un obradoiro de 
horticultura

O Sindicato Labrego Galego Galego, 
a asociación Petón do Lobo, Funda-
ción Montescola, e Ecoloxistas en 
Acción Lugo, canda outros colectivos 
da Rede Galega Contra a Minería 
destructiva da Galiza, Contrami-
nacción e entidades e asociacións 
ambientalistas da Terra Chá, como 
Espazo Agroecolóxico, A Estruga e 
Terra Chá Sostible, veñen de presen-
tar alegacións contra a aprobación 
do proxecto de explotación e o plan 
de restauración da explotación de 

San Acisclo.
Indican que este proxecto presenta-
do para a extracción de feldespato é 
idéntico ao denegado pola Xefatura 
Territorial o 31/10/2019, pero visado 
en distinta data, explican o SLG.
Afirman que está “plagado de irregu-
laridades”, e non conta tan sequera 
con avaliación ambiental. Engaden 
que a ampliación mineira presenta-
da proxéctase plenamente na zona 
de ampliación de Rede Natura, coas 
múltiples afeccións que isto suporía.

Contra a mina de San Acisclo
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meira

O CEIP Poeta Avelino Díaz de 
Meira aprobou o cambio á xor-
nada única que entrará en vigor 
o próximo curso. O 71,6% das 
familias do colexio respaldaron 
o cambio. Dos 127 electores po-
sibles do centro, votaron 114, o 
89,7% e deles 91 escolleron o 
cambio de xornada. Ademais, 
votaron en contra 23. Para que 
a xornada única fora aprobada 
era necesario o acordo o 58% do 
censo dos pais, nais e titores le-
gais dos alumnos.
O cambio de xornada proposto 
polo centro practicamente non 
implica cambios no horario de 

entrada e saída do centro nin tam-
pouco nos servizos de transporte 
e comedor. O horario de entrada 
do centro adiántase 5 minutos, ás 
9.10 horas, e rematarán ás 14.10 
antes do xantar. Os que queden 
a xantar terán este servizo ata as 
14.45, cando darán comezo dife-
rentes actividades para os que o 
desexen, os que no e teñan que 
esperar ao transporte, terán o seu 
propio lugar. O bus volverá ás casas 
ás 15.45 como agora.
O cambio implicou un reaxuste 
dun descanso que había no me-
dio das horas lectivas que pasa a 
situarse despois de xantar.

O Ceip Avelino Díaz 
aproba a xornada única

A Vicepresidencia da Deputación 
levará a obra teatral Libre coma os 
paxaros de Teatro do Atlántico a 
Meira e outros concellos durante os 
meses de marzo e abril. A xira po-
las comarcas desta obra, artellada 
en base a textos da propia Rosalía 
de Castro, forma parte do progra-
ma posto en marcha pola área de 
Cultura o pasado 23 de febreiro, co 
que puxo a disposición de concellos 
e asociacións diversas propostas cul-
turais sobre a figura e obra da poeta. 
En Meira terá lugar o 14 de abril ás 
19.00 horas Casa da Cultura.
A vicepresidenta Maite Ferreiro sina-
lou “o gran interese que concellos e 
asociacións amosaron por acoller as 
propostas formuladas desde a área 
de Cultura arredor de Rosalía e espe-
cialmente por esta obra teatral que 
nos guía pola súa literatura e pensa-
mento, constatando a súa vixencia ” 
e explicou que “configuramos o ca-
lendario procurando que a obra se 
represente nas distintas comarcas 
e apoiando a consolidación dunha 
oferta cultural en galego, baseada 
en referentes culturais propios, que 
chegue a todo o público”.

A obra ‘Libre como os 
paxaros’ represéntase 
na casa da cultura

Están xa en información pública os 
procedementos de inscrición no 
Rexistro de Masas Consolidadas de 
Frondosas Autóctonas de dous mon-
tes da provincia de Lugo, o Candedo, 
en Meira, e o monte veciñal de Mu-
rias, en Navia de Suarna.
No caso do monte de Candedo, pro-
piedade da sociedade de fomento 
forestal que leva o mesmo nome, 
inscribiranse 17,6 hectáreas compos-
tas por unha mouteira de bidueiros. 
Calquera persoa física ou xurídica 
poderá examinar no Servizo de Mon-
tes da Xefatura Territorial de Medio 
Rural de Lugo os documentos co-
rrespondentes a estes expedientes 
de inscrición, podendo presentar as 
alegacións que estimen oportunas 
nun prazo de dous meses,.
Cabe sinalar que, na actualidade, xa 
existen 34 masas inscritas no Rexis-
tro de Masas Consolidadas de Fron-
dosas Autóctonas: 13 en Lugo.

En trámite, o rexistro 
do monte Candedo 
como autóctono

O IES Pedregal de Irimia de Meira vén 
de convocar  o II Certame Fotográfi-
co que terá como temática central os 
lugares que inspiraron a obra poética 
de Avelino Díaz ou relacionados coa 
súa biografía.
O concurso divídese en catro catego-
rías dende 5º de Educación Primaria 
do Ceip Avelino Díaz de Meira ata 
adultos (ex-alumn@s, ex-traballado-
res do centro e familiares, veciños e 
amigos do actual alumnado).
Cada participante poderá presentar 
un máximo de tres obras, sendo es-

tas orixinais e inéditas e non presen-
tándose con anterioridade noutros 
concursos, webs ou calquera outro 
medio dixital ou impreso.
As fotografías non poderán ser al-
teradas electronicamente nin por 
calquera outro medio. Tampouco se 
aceptarán fotomontaxes. Permiti-
ranse mínimas correccións de cor e 
luminosidade.
Entregaranse ao correo electrónico 
bibliotecapedregaldeirimia@gmail.
com. O prazo de entrega rematará o 
día 29 de marzo de 2022.

O IES Pedregal de Irimia organiza 
o II concurso de fotografía

Os concellos de Meira e Riotorto ve-
ñen de convocar a quinta edición do 
Certame de Debuxo e Poesía Avelino 
Díaz, aberta a toda a poboación e co 
obxectivo de loubar a figura deste 
representante da cultura na zona.
O concurso dividirase en catro cate-
gorías de idade, de 3 a 8 anos, de 9 a 
12, de 13 a 17 e de 18 en adiante. Os 
máis pequenos só terán categoría de 
debuxo e os demais só na de poesía.
No apartado de debuxo, poderán 
presentarse obras en formato e te-
mática libre, mais os poemas debe-
rán estar escritos en galego, cunha 
extensión mínima de oito versos e 
unha máxima de 80, con Arial 12pt.
O prazo de presentación é ata o 17 
de maio e o lugar de recollida de 
traballos é a Asociación Avelino Díaz 
de Meira. Establécense tres gañado-
res en cada categoríal. Para os máis 
pequenos os agasallos serán de di-
plomas, lotes de material escolar ou 

libros. O gañador na categoría de 9 a 
12 anos recibirá un libro electrónico, 
o seguinte unha tablet e os adultos 
terán un premio económico. 300 
para o gañador, 200 para o segundo 
e 100 para o terceiro.
O fallo do xurado darase a coñecer o 
30 de maio e a entrega de premios 
será o 11 de xuño, no salón de ple-
nos do Concello, ás 19.00 horas.

Convocado o V concurso de 
debuxo e poesía Avelino Díaz

riotorto

A Agrupación Socialista de Riotorto 
denuncia que o Concello non está 
prestando ningunha axuda social á 
familia a que se lle quemou a viven-
da  no lugar de Cachán, o pasado sá-
bado día 12 de febreiro, e onde vive 
unha muller encamada de avanza-
da idade xunto co seu fillo.
“Dende a Agrupación Socialista 
de Riotorto puidemos comprobar 
que esta familia non está recibindo 
ningún tipo de asistencia por parte 
dos servicios sociais do Concello, 
tal e como anunciou o propio Alcal-
de, ao que lle gusta moito saír nos 
medios, pero despois rascamos e 
resulta que non hai absolutamente 
nada de nada sobre o que afirma. 
Ademais hai que puntualizar que a 

única asistencia coa que conta esta 
veciña, esta pagada do seu propio 
peto”, din.
Por iso emprazan ao Concello, da 
man dos servicios socias do Conce-
llo de Riotorto, para que priorice as 
demandas das persoas maiores da 
vila, “especialmente das persoas 
que teñen mobilidade reducida e 
non poden valerse por si mesmas, 
xa que precisan moita axuda e aten-
ción”.
“Dende o PSOE de Riotorto cree-
mos que o coidado aos nosos maio-
res debe ser unha prioridade nas 
políticas do noso Concello, por iso 
vamos a seguir reclamando e insis-
tindo para que se mellore a calida-
de de vida da nosa veciñanza”, din.

O PSOE pide que se priorice a 
atención ás persoas maiores e 
con mobilidade reducida
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A Xunta de Goberno da Deputa-
ción de Lugo aprobou a licitación 
do contrato para a prestación dos 
servizos básicos nos centros de 
atención a maiores de Pol e da Fon-
sagrada por un importe conxunto 
que supera os 1,4M€. Así o expli-
cou a voceira socialista do Gober-
no, Pilar García Porto, que detallou 
que no caso de Pol o importe as-
cende a 750.780 euros, e para A 
Fonsagrada é de 653.820 euros. 
García Porto explicou que cada un 
deste contrato, que inclúa os servi-

zos de cociña, limpeza e asistencia, 
terá unha duración dun ano, dende 
xuño deste 2022 a xuño de 2023, 
coa opción de tres prórrogas anuais.
A Deputación aproba esta nova lici-
tación para a prestación de servizos 
básicos nos centros de maiores de 
Pol e da Fonsagrada porque neste 
2022 conclúe a vixencia do contrato 
que está en vigor.
O Centro de Atención a Maiores de 
Pol leva funcionando dende o ano 
2019, e o da Fonsagrada, dende 
principios do ano 2020.

A Deputación licita a 
prestación dos servizos 
da residencia de maiores

pol

A Caseta da Carballeira de Pol 
acolleu durante unha fin de se-
mana unha exposición de mobles 
restaurados durante os cursos 
organizados pola Asociación de 
Mulleres Rurais Olvido de Pol. 
Unha mostra na que tamén se 
degustaron os produtos típicos 
de Entroido.
Tres días de exposición para 
mostrar o traballo realizado en 
madeira e ferro durante os catro 

meses nos que se desenvolveu o 
curso de restauración no Conce-
llo.
Esta exposición realizouse co do-
bre obxectivo de mostrar a calida-
de dos traballos feitos así como 
animar ao resto de veciños a par-
ticipar nestes cursos formativos.
A mostra serviu de clausura do 
curso deste ano, pero xa están 
preparando. unha nova edición 
para cando sexa posible.

Gran éxito da exposición 
de mobles restaurados 
nun obradoiro Tralo tempo en exposición pú-

blica sen alegacións, quedaron 
aprobados os orzamentos en Pol 
para o ano 2022, que ascenden 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 decir, 
obras que se financiarán directa-
mente dende o Concello.
No capítulo de gastos destacan 
os 1.080.595 euros que se desti-
nan a gastos correntes en bens e 
servizos e os 121.900 a transfe-
renzas correntes. Por outra ban-
da 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.

Os orzamentos 
municipais superan 
a exposición pública 
sen alegacións

CURSO DE FOTOGRAFÍA. A Casa Chaín de 
Cirio, acolle o sábado 12 de marzo un cur-
so de fotografía dirixido a aprender técnicas 
de toma de imaxes na natureza para saber 
captar a paisaxe, utilizando a composición, a 
luz, o enfoque e os filtros. A sesión terá lugar 
de 10.00 a 14.00 horas e a formación estará 
ao cargo da fotógrafa Bego Pérez. As prazas 
para esta sesión son limitadas e necesitan 
inscrición previa no teléfono 655 359 305 e 
no correo info@casachain.es.
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A Deputación reclamará á Xunta de 
Galicia que se implique na defensa 
dunha mellor atención bancaria para 
as persoas maiores. Así o acordou o 
Pleno da Corporación provincial coa 
aprobación dunha moción do grupo 
do PSdeG, que contou co apoio do 
BNG, mentres que o PP se abstivo.
A proposta socialista parte das recla-
macións da Asociación de Xubilados 
e Pensionistas de Lugo sobre cues-
tións transversais como a necesidade 
de ampliar horarios de atención ao 
público das oficinas, garantir a aten-
ción presencial a maiores que non 
contan con competencia en medios 
dixitais, ou medidas de seguridade 
nos caixeiros; pero fai corresponsa-
ble á Xunta pola súa inacción. Con-
cretamente, a institución provincial 
instará ao Goberno galego a mostrar 
o seu respaldo ás reclamacións de 
mellora na atención bancaria formu-
ladas polas plataformas da terceira 

idade e do rural; a tomar medidas 
para garantir a presenza de sucur-
sais bancarias en tódolos concellos 
da provincia; a primar as operacións 
con aquelas entidades que garantan 
a prestación de servizos bancarios 
dun xeito adecuado; a excluír da par-
ticipación na xestión dos fondos de 
reconstrución a aquelas entidades 
que non cumpran estas condición; 
e a elaborar unha Carta de Servizos 
Básicos que garanta o dereito de to-
dos os galegos e galegas a non que-
dar excluídos da prestación dos ser-
vizos básicos de carácter financeiro.
O Deputado de Promoción Econó-
mica e Social, Pablo Rivera Capón, 
argumentou que “subvencionar a 
instalación de caixeiros nos conce-
llos onde non hai oficinas bancarias 
non é a solución”, que son moitos 
os maiores que non son quen de 
desenvolverse coa banca dixital e 
que a perda dos postos de traballo 

no sector supón xa o 27,5% desde o 
2008, con máis de 5.000 empregos 
destruídos.
Concellos como Negueira de Muñiz, 
O Páramo, Ribeira de Piquín e Samos 
carecen xa de oficina bancaria no 
seu municipio e no caso de Samos, 
isto supón un prexuízo para os veci-
ños, pero tamén para os moitos pe-
regrinos que pasan pola vila.

FONDOS COVID. A institución pro-
vincial tamén pedirá explicacións ao 
Goberno galego por deixar sen exe-
cutar o 30% -220M€- dos fondos Co-
vid, duplicando a porcentaxe media 
doutras comunidades autónomas. 
“Feijoo non foi quen de achegar ás 
pemes, ós autónomos, ao comercio 
ou á hostalaría todos os recursos 
que o Estado lle transferiu para frear 
o impacto da covid neses sectores”, 
denunciou a voceira socialista do 
Goberno provincial, Pilar García Por-

to, que reprochou tamén que o Pre-
sidente da Xunta cargase con gastos 
extraordinarios ás facendas locais ou 
que non contratase máis persoal sa-
nitario cando colapsaron a Atención 
Primaria e as Urxencias.
De acordo á proposta socialista, a De-
putación reclamará que o presiden-
te da Xunta compareza nun pleno 
extraordinario do Parlamento para 
dar explicacións sobre esta cuestión; 
que o goberno galego reactive o Pac-
to Local firmado cos concellos, avalíe 
ca Fegamp a pegada extra da covid 
nas facendas locais e determine as 
fórmulas para compensar ás admi-

nistracións locais polo gasto extra 
asumido durante a pandemia; e a 
creación dunha Mesa de Seguimen-
to da xestión dos Fondos de Recupe-
ración, que conte ca representación 
de todas as forzas parlamentarias e 
na que estea representada tamén a 
administración local, para evitar que 
se manteña o baixo grao de execu-
ción actual.
O Pleno aprobou tamén unha mo-
ción do BNG para demandar á Xun-
ta a normalización da asistencia en 
atención primaria, recuperando a 
atención presencial para todas as 
persoas que o soliciten e limitando 
as consultas teléfonicas.

O Pleno reclama á Xunta unha 
atención bancaria para os maiores

José Tomé Roca foi proclamado Se-
cretario Xeral do PSdeG na provincia 
de Lugo no IV Congreso Provincial 
socialista que se celebrou no hotel 
Torre de Núñez baixo o lema Lugo 
Avanza. Tomé Roca asegurou que 
deste congreso “os socialistas saí-
mos unidos e máis fortes para darlle 
un novo impulso ó Partido Socialista 
na provincia, para seguir medrando, 
para seguir ampliando a representa-
ción institucional e para seguir me-
llorando a nosa provincia e a vida dos 
nosos veciños e veciñas. A provincia 
necesita máis Partido Socialista”.
Dende un “bo punto de partida”, 
pois o PSdeG goberna a día de hoxe 
para o 65% da poboación lucense, 
con 27 gobernos, catro cogobernos, 
e a Deputación de Lugo, o Secretario 
Provincial situou como obxectivos 
“consolidar as alcaldías que temos, 
conseguir outras novas nas que te-
mos clarísimas opcións, manter a 
Deputación e, con toda esa forza 
municipalista, axudar a renovar o 

Goberno de España e a recuperar 
o Goberno da Xunta de Galicia, que 
tanta falta lle fai a este país”.
Para continuar avanzando e lograr 
estes obxectivos, Tomé Roca esta-
blece no plano orgánico unha serie 
de medidas, que coinciden ademais 
co que lle foi trasladando a militancia 
nos encontros Camiñamos Xuntos 
que mantivo nas últimas semanas 
por toda a provincia para preparar 
o Congreso. “Iso é moi bo, porque 

así é máis fácil remar todos e todas 
na mesma dirección”, afirmou o Se-
cretario Xeral, explicando que, “para 
empezar, concordamos na unidade, 
en que queremos un partido unido 
porque iso é forza. E, neste sentido, 
creo que empezamos ben porque, 
gracias ao diálogo e ao acordo, 
houbo unha única candidatura á di-
rección do partido na provincia, e o 
compañeiro Xosé María Arias inte-
grouse nesta candidatura”.

Tomé toma posesión como 
presidente lucense do PSOE

O presidente da Deputación de Lugo 
participou no pleno da Comisión de 
Deputacións Provinciais, Cabildos e 
Consellos Insulares da Federación 
Española de Municipios e Provin-
cias (FEMP) celebrado na cidade de 
León, un encontro no que houbo 
consenso en torno á reivindicación 
de Tomé Roca de habilitar fondos 
europeos para mellorar a rede de 
infraestruturas provinciais, así como 
da capacidade das deputacións para 
xestionar estes recursos económicos 
conseguidos polo Goberno de Espa-
ña para recuperación da pandemia 
da covid-19 e que, deste xeito, sexan 
realmente útiles para a cidadanía, 
sobre todo no mundo rural.
Neste sentido, a Comisión de Depu-
tacións acordou enviar unha carta ás 
Comunidades Autónomas e ao Mi-
nisterio de Transportes solicitando 
que as deputacións reciban un 15% 
dos recursos da UE que xestiona o 
Estado e outro tanto dos transferi-
dos ás autonomías para destinalos 
ás redes viarias provinciais.

Consenso das 
deputacións para 
destinar os fondos 
europeos ás estradas

A Xunta de Goberno da Deputación 
de Lugo aprobou a segunda edición 
do programa Saborea a túa provin-
cia, unhas xornadas gastronómicas e 
lúdicas coas que busca promocionar 
e incentivar o consumo dos produ-
tos de proximidade, como fórmula 
para dinamizar a economía dos con-
cellos e para axudar na recuperación 
da hostalería, do turismo, do comer-
cio e dos pequenos produtores, que 
viron moi mermada a súa actividade 
pola pandemia.
Igual que o ano pasado, no que o 
programa tivo moi boa acollida con 
200 visitantes, o Saborea a túa Pro-
vincia celebrase ao longo do mes de 
agosto de xeito itinerante en 9 con-
cellos da provincia e contará cun or-
zamento de 100.000€. A diferencia 
da edición do 2021 terá un formato 
máis dinámico, con programacións 
de media xornada, pero mantendo 
os principais atractivos do Saborea: 
a música, as demostracións culina-
rias, as degustacións e as actividades 
para os máis pequenos.

Preparada a segunda 
tempada do 
programa Saborea a 
túa provincia
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TERRA CHÁ

O Goberno concederá unha axuda 
de ata 10.800 euros para aqueles 
mozos e mozas que decidan adqui-
rir unha vivenda para uso habitual 
en municipios de menos de 10.000 
habitantes. Esta subvención tamén 
se estende á mocidade que opte 
polo alugueiro no lugar de comprar 
vivenda. Os beneficiarios e benefi-
ciarias serán aquelas persoas que no 
momento de solicitar a axuda teñan 
35 anos ou menos.
Isabel Rodríguez informou desta 
medida na Pastoriza, onde mantivo 
unha xuntanza, na Casa da Cultura, 
con alcaldes e representantes muni-
cipais da comarca da Terra Chá que 
entran dentro desta categoría de po-

boación. Na xuntanza tomaron par-
te os alcaldes de Abadín, Castro de 
Rei, A Pastoriza e Xermade, así como 
a primeira tenente de alcaldesa de 
Guitiriz e o axente de desenvolve-
mento local do Concello de Muras.
A subdelegada puxo en valor un 
programa que “facilitará que a mo-
cidade opte polas vilas e os peque-
nos municipios á hora de iniciar o 
seu proxecto de vida” e destacou o 
impacto que pode ter esta medida 
na nosa provincia na que “61 dos 67 
concellos entran dentro desta cate-
goría de poboación”.
Isabel Rodríguez explicou que o 
obxectivo que se fixa o Goberno con 
estas novas axudas é axudar a asen-

tar poboación nova nos pequenos 
concellos para frear o seu declive. 
Lembrou que o reto demográfico é 
una política transversal do Goberno 
de España, que se reflicte naqueles 
programas e medidas que teñen 
impacto sobre a poboación e o terri-
torio como poden ser a vivenda, os 
servizos públicos e o impulso a acti-
vidade empresarial.
O programa de axuda ás persoas 
mozas para contribuir ao reto de-
mográfico é un dos trece programas 
que forman parte do novo Plan es-
tatal de Acceso á Vivenda. O seu 
obxectivo é atraer xente moza aos 
concellos máis pequenos, facilitando 
o asentamento de poboación.

Presentan o programa dirixido a 
garantir o dereito á vivenda 

O Campus Terra da USC impulsa 
unha nova alianza a prol do des-
envolvemento do medio rural e da 
mellora da calidade de vida das súas 
xentes ao abeiro do proxecto Nó ru-
ral, unha iniciativa na que a institu-
ción académica traballará con máis 
de 200 entidades e 95 concellos para 
a promoción nos seus respectivos te-
rritorios de actividades socioeconó-
micas, científicas e culturais, segun-
do se recolle no convenio asinado 
polo reitor Antonio López, así como 
por representantes de seis asocia-
cións de desenvolvemento rural.
Participan nesta iniciativa as asocia-
cións de desenvolvemento rural Sei-
tura 22, que abrangue as comarcas 
de Ferrolterra, Eume, Ortegal, Miño 
e Vilarmaior; a Comarca de Lugo, os 
GDRs da comarca da Terra Chá e A 

Limia-Arnoia e Eurural de Tomiño, 
que abrangue 15 concellos da rexión 
do Baixo Miño e da mancomunidade 
de Vigo.
O establecemento dun marco de 
actuación axeitado para favorecer a 
colaboración entre a USC e as seis 
asociacións de desenvolvemento 
rural adheridas ao proxecto Nó rural 
constitúe o primeiro dos cometidos 
dun ambicioso programa que con-
templa a promoción de diferentes 
actuacións que resulten de interese 
para as partes. De feito, pretende 
alimentar o asesoramento mutuo 
en cuestións relacionadas co labor 
das entidades, ademais de impulsar 
a organización e execución de acti-
vidades comúns relacionadas coa 
investigación, a docencia e o desen-
volvemento tecnolóxico.

Alianza de impulso ao rural 
entre a USC e os GDR

Firma do convenio no vicerreitorado de Lugo

O CIM de Mondoñedo recupera este 
ano o seu tradicional concurso De-
buxando en Igualdade, dirixido ao 
alumnado de Primaria, Secundaria e 
Bacharelato dos centros educativos 
dos concellos de Mondoñedo, Aba-
dín, Lourenzá, A Pastoriza e Riotorto.
O traballo consistirá nun debuxo en 
soporte cartolina de tamaño mínimo 
DIN-A4 e máximo DIN-A3, podendo 
utilizarse todo tipo de técnica e sen 
limitación de número de cores.
No caso de que a obra leve incluído 
un slogan ou lema, este deberá ir re-
dactada en idioma galego.
Os traballos serán entregados á per-
soa que o centro escolar designe e 
a data máxima para presentalos é o 
venres 25 de marzo de 2022, incluí-
do, data a partir da cal serán recolli-
dos por persoal do CIM. O fallo do 
concurso farase público o día 31 de 
marzo de 2022 a través dos medios 
habituais.
Haberá dous premios por cada cate-
goría.

Aberto o prazo do 
concurso de Igualdade 
de Mondoñedo

Os centros de saúde de Vilalba e As 
Pontes foron os primeiros de Gali-
cia en firmar os seus Plans Locais 
de Saúde 2022-2025, que “identi-
fican as necesidades específicas de 
cada centro sanitario e definen as 
solucións para mellorar a saúde da 
poboación e tamén a experiencia 
do paciente” en cada servizo de 
Atención Primaria.
Ademais de Vilalba e As Pontes, 
rubricaron o seu plan os de Elviña, 
Os Mallos, Santa Comba, Teo, A Es-
trada, Caranza, Xinzo de Limia, Cas-
tro Caldelas, Cambados, Virxe da 
Peregrina, Sárdoma e Lavadores. 
O conselleiro, Julio García Come-
saña, puxo en valor o compromiso 
dos grupos de traballo que sacaron 
adiante estes primeiros plans lo-
cais, que “sitúan a Galicia no cami-

ño para marcar o cambio de mode-
lo en atención primaria”.
Comesaña explicou que un plan de 
saúde local é un documento estra-
téxico “vivo, aberto e participativo”, 
que se presenta como a mellor ra-
diografía da saúde da poboación” e 
que servirá como guía para planifi-
car todo aquilo que poida mellorar 
a calidade de vida do paciente. Así 
mesmo, o conselleiro valorou que 
“son 14 plans para 14 realidades 
diferentes” e que foron elaborados 
polos profesionais de cada centro, 
“os que máis e mellor coñecen as 
demandas do seu servizo”.
Asemade, neles recóllese un com-
pendio de accións e medidas con-
cretas co fin de acadar uns obxecti-
vos adaptados á realidade de cada 
servizo de atención primaria. 

Vilalba e As Pontes son 
centros pioneiros en 
ter Plan Local de Saúde

A tempada de pesca deste ano en 
Galicia comezará o vindeiro 20 de 
marzo e rematará o 31 de xullo. Así, 
no caso concreto do salmón, o pe-
ríodo hábil abranguerá desde o 1 de 
maio ata o 31 de xullo, pero poderá 
adiantarse o remate da tempada en 
función das capturas. Nos tramos 
compartidos do río Eo e nos coutos 
do Ulla, o fin será o 30 de xuño.
A cota de captura establécese nun 

exemplar por persoa e xornada, cun-
ha dimensión mínima de 40 centí-
metros (45 cm nos coutos comparti-
dos con Asturias). A ratio anual no río 
Ulla queda fixada en 30 exemplares; 
no Mandeo os exemplares serán 5; 
no caso do río Masma a cota é de 15 
salmóns; no Miño fíxase en 8; e no 
couto de Salmeán, en 10. No resto 
dos coutos autorizados no río Eo non 
se establece cota anual de captura.

A nova tempada de pesca fluvial 
comezará o 20 de marzo
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Cando naceu o club e que percorri-
do tivo nestes anos? 
O Concello de Begonte FS nace no 
ano 2012 competindo naquel en-
tonces cun equipo na chamada Liga 
Provincial (agora 1ª Autonómica). 
Era un grupo de amigos no que se 
buscaba simplemente facer algo de 
deporte, xuntarse e desfrutar. Pero 
pouco a pouco os resultados foron 
acompañando e o equipo ascendeu 
á categoría galega, a Preferente Ga-
licia onde botou varios anos acadan-
do a permanencia.
Na tempada 2015/2016 levouse a 
cabo un cambio a nivel de corpo 
técnico, xogadores e directiva e o 
equipo acadou o segundo posto en 
liga que non lle foi suficiente para 
obter o ascenso á categoría nacional 
(por aquel entonces ninguén o tiña 
en mente) pero si logrou a clasifica-
ción por primeira vez na historia do 
club para disputar a Copa Xunta de 
Galicia.
O salto definitivo produciuse na tem-
pada 2016/2017 na que se incorpo-
ran á estructura do club a sección de 
fútbol sala das Escolas Deportivas 
Municipais do Concello de Begonte. 
Isto permitiu incorporar varios equi-
pos seguindo unha mesma metodo-
loxía de adestramentos co obxectivo 
de nutrir no futuro ó equipo sénior 
de xogadores da base, e funcionou, 
xa que na tempada seguinte, na 
2017/2018 conseguiuse o ascenso á 
Terceira División Nacional cun papel 
importante destes rapaces que su-
bían das categorías inferiores.
Na tempada 2016/2017 incorporou-
se ó club a sección feminina, com-
petindo por aquel entonces na Liga 
Provincial. A tempada 2017/2018, 
ademais do ascenso de categoría 

do equipo sénior masculino, trouxo 
tamén a participación en Liga Galega 
por primeira vez do equipo xuvenil 
acadando a permanencia.
Despois de varias tempadas nas que 
se seguiu traballando para medrar, a 
tempada 2020/2021 foi a de maior 
importancia a nivel competitivo do 
club. O sénior masculino acadou o 
segundo posto en liga e disputou o 
Play Off de ascenso á 2ª División B 
por primeira vez na súa curta histo-
ria, o equipo senior feminino com-
petiu tamén por primeira vez na 
Liga Preferente Feminina e o equipo 
xuvenil disputou a Liga Nacional Xu-
venil. Este ano o sénior masculino se-
gue a competir en Terceira División 
Nacional, o senior feminino en Liga 
Preferente e o xuvenil en Liga Galega 
xuvenil.
De que logros se sinten máis orgu-
llosos?
Se respondo a nivel persoal diría-
che que me sinto orgulloso de todo 
o que, co traballo de moita xente 
e co traballo dos adestradores e 
adestradoras da base, se construíu 
ó redor do Concello de Begonte 
Fútbol Sala. Conseguimos poñer 
o nome de Begonte no mapa a 
nivel deportivo e somos un club 
que está en crecemento. Somos un 
concello pequeno no que o trato é 
moi cercano, o día a día e a relación 
persoal cos pais, nais e familiares 
dos nenos e nenas é continua e iso 
fainos ser diferentes. Somos unha 
pequena familia.
Cantos equipos e cantos xogadores 
e  tedes actualmente?
Na actualidade contamos con 13 
equipos. Un equipo biberón, un 
prebenxamín, un benxamín, dous 
alevíns, dous infantís, un cadete, 

un xuvenil, dous sénior femininos e 
dous sénior masculinos. Movemos ó 
redor de 120 persoas.
Temos varios equipos competindo 
a nivel galego, outros a nivel local e 
outros a nivel escolar ademais do sé-
nior masculino que compite a nivel 
nacional.
Que valoración fai da tempada? 
Que obxectivos hai?
Despois de todo o que pasamos coa 
covid-19 a valoración ten que ser po-
sitiva. Tivemos varios gromos e por 
sorte ningún deles foi grave nin para 
xogadores/as nin para as súas fami-
lias. Isto é o que temos que valorar 
como positivo xa que é o realmente 
importante.
Se falamos a nivel deportivo temos 
que diferenciar os equipos de base 
dos equipos sénior. A valoración dos 
equipos de base é moi positiva xa 
que os nenos e nenas conseguiron 
entender que por encima dos resul-
tados está a formación, é o que nós 
queremos primar e non nos impor-
ta perder xa que á larga, gañamos. 
Conseguir que se entenda isto é moi 
complicado, a veces tamén para os 
propios pais e nais, a todos gústanos 
gañar. Se falamos dos equipos sénior 
a valoración tamén é positiva, o fe-
minino ten o obxectivo da perma-
nencia e están en boa situación para 
conseguilo e o masculino, co mesmo 
obxectivo atópase na parte media-
alta da clasificación co cal non po-
demos estar máis contentos. Temos 
que seguir traballando.
É este un club cun gran calado so-
cial. Como se consegue iso?
Sempre conto a mesma anécdota. 
Alá polo 2015 cando dirixín o pri-
meiro partido do sénior masculino 
contaba 10 persoas na grada, todas 
elas familiares. Hoxe en día en cada 
partido do sénior masculino ou 
do feminino enchemos o pavillón. 
Como che dicía antes somos un club 
pequeniño e familiar, todos somos 
coñecidos e todos temos ese senti-
mento de pertenza. Da gusto ver os 
nenos e nenas das nosas categorías 
inferiores desfrutando dos parti-
dos ou cando lles preguntas de que 
equipo son e che din: do Begonte!! 
A xente enganchouse ó club porque 

o club traballa moito e ben para que 
todo saia o mellor posible e aínda 
que sempre se poden mellorar cou-
sas, hai que felicitar a moita xente 
que está en segundo plano adicando 
horas da súa vida sen obter ningún 
beneficio económico.
Cales son os proxectos máis inme-
diatos de futuro?
O primeiro proxecto ten que ser se-
guir mantendo o que hai na actuali-
dade porque chegar ata aquí costou 
moitas horas, moito esforzo e moito 
traballo. Antes de seguir medrando, 
que tamén é importante, temos que 
garantizar ese traballo de base que é 
o que nos dará o futuro.
Outros proxectos que tiñamos na 
recámara e que por mor da pande-
mia tivemos que paralizar é levar 
a cabo unhas xornadas formativas 
para adestradores e adestradoras en 
formato clinic ou similar ademais de 
un evento para porteiros e porteiras 
e algunha que outra novidade que 
queremos implementar na escola.
E necesidades?
A reforma do Pavillón Municipal de 
Baamonde é unha necesidade na 
que o Concello de Begonte xa está 
a traballar para poder resolver os 
problemas que temos de goteiras, 
condensación na pista, ampliación 
da zona de grada e construcción de 
dous novos vestiarios entre outras 
cousas, pero arranxar todo isto é 
unha operación cun custe moi ele-
vado. Necesitamos que se impliquen 
outras institucións para poder levar a 
cabo esta reforma.
Contan con axuda para manter o 
club activo?
Do contrario sería imposible. Temos 
que agradecer a todos os patrocina-
dores que temos o esforzo que para 
eles supón axudarnos coa súa apor-
tación económica nesta época tan 
complicada, ó Concello de Begonte 
polo seu apoio incondicional en todo 
o que facemos e ofrecemos e como 
non, a toda a xente que como dicía 
antes, traballa dende a sombra para 
que todo saia ben.
Que nos pode dicir da afección?
Pódoche dicir moitas cousas e todas 
elas boas. Persoalmente sempre 
me trataron con moito cariño, pero 

tamén ós xogadores e xogadoras 
do club. Viaxar por Galicia e sentir-
te como na casa é incrible, tiran do 
equipo en momentos complicados 
dos partidos, colaboran co club pa-
gando o seu carné de socio/a, nunca 
nos reprocharon nada e sempre nos 
apoiaron, son a parte fundamental 
da familia do Concello de Begonte.
Notaron un crecemento na afilia-
ción nas bases?
No último ano coa pandemia estan-
cámonos un pouco pero creo que é 
común en todos os sitios. Nos vin-
deiros anos seguramente volvamos 
á normalidade e pouco a pouco se-
guiremos medrando, seguro.
Ademais da competición progra-
man outra serie de actividades. De 
cales se trata?
Si, ata o de agora levamos a cabo 
varios torneos en épocas como o 
nadal, entroido, semana santa, etc. 
que tivemos paralizados nos últi-
mos tempos polo tema da pande-
mia, pero que retomaremos seguro 
en canto se poida pero a actividade 
estrela é o Campus Mixto de Fútbol 
Sala e Campamento de Verán que 
organizamos tódolos anos.
Este ano alcanzaremos a quinta edi-
ción e cada ano contamos con máis 
demanda de prazas. É unha activida-
de que se realiza a primeira quincena 
de xullo e facemos moitas activida-
des de ocio e tempo libre, facemos 
excursións, imos á praia, facemos 
surf, talleres, xogos… e contamos 
coa visita de moitos xogadores, xo-
gadoras e adestradores profesionais 
de fútbol sala.
Que destacaría de positivo e negati-
vo deste deporte?
Deste ou de calquera deporte soa-
mente podería dicir cousas positi-
vas. Ademais dos beneficios físicos 
que nos aporta, os valores que se 
inculcan, os hábitos de hixiene, as 
relacións sociais, etc. consolidan 
un papel moi importante. Por di-
cir algo negativo, e algo común a 
todos os deportes, sería o exceso 
de fanatismo que a veces aconte-
ce nas gradas dos pavillóns. É algo 
que debemos eliminar e entender 
que todos formamos parte da mes-
ma festa.

David Pena e un dos equipos da base do Concello de Begonte FS

“Somos un club pequeno 
e familiar e todos temos 
sentimento de pertenza”
David Pena é adestrador do primeiro equipo do 
Concello de Begonte e tamén coodinador da base
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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 

Punto final para María Carballido na 
tempada de pista cuberta, coa súa 
presenza no Campionato de España 
Absoluto disputado en Ourense, e 
onde a representante friolesa lo-
graba o seu mellor rexistro perso-
nal cun crono de 2.13.22 minutos, 
que lle outorgaron a sexta posición 
na súa serie semifinal e o posto 23 
do global da máxima competición 
nacional na proba dos 800 metros 
lisos. Esta é a segunda vez na súa 
carreira deportiva que Carballido 
toma parte nun nacional absoluto, 
o que demostra o bo facer da me-
diofondista friolense.

Con anterioridade, na semana ante-
rior, María acadara a oitava posición 
no Campeonato de España sub 23 
celebrado en Salamanca e onde ta-
mén facía un rexistro de 2.13 minu-
tos, marca que lle daba a posibilida-
de de acudir á cita de Ourense. No 
Campeonato Galego absoluto, cele-
brado tamén en Ourense fai unhas 
datas, María Carballido tamén logra-
ba a medalla de bronce na mesma 
proba dos 800 metros lisos, mentras 
que o seu compañeiro de equipo 
Cristian Montecelo acadaba a quinta 
posición na mesma proba cun tem-
po de 1.56 minutos.

María Carballido mellora 
o rexistro nos 800 metros

O pontés Miguel Alvariño logrou 
bater o récord de España ao aca-
dar os 692 puntos nunha das se-
rie de 2×70 metros en Madrid, 
no primeiro clasificatorio para o 
equipo nacional deste ano.
O pontés superou en tres puntos 
a anterior plusmarca nacional de 
arco recurvo masculino, que tiña 
Pablo Acha, compañeiro de se-
leccions nas últimas tempadas, e 
que firmara 689 puntos.
Alvariño amosa así un bo estado 
de forma para continuar coas 
competicións tras unha tempa-
da, a dos xogos olímpicos de To-
kio, na que os resultados foron 
máis discretos do esperado.
“Cando tes paixón polo que fei-
xes, rodéasche de xente que che 
quere e achega ao teu crece-
mento deportivo, todas as pezas 
do quebracabezas encaixan á 
perfección. Sei que isto non será 
o único nin o último que logra-
remos xuntos, aínda nos queda 
moito que gozar!”, dixo Alvariño.
Afirmou sentirse “moi afortuna-
do do equipo/familia que teño 
día a día ao meu lado, buscando 
a mellora constante, aprenden-

do cada día para que eu poida 
render ao máximo. Isto non sería 
posible sen o voso apoio incon-
dicional. Eternamente agradeci-
do”.
O deportista potén agradeceu o 
apoio dos seus seguidores e pa-
trocinadores, “sen vós non tería 
a oportunidade de seguir ren-
dendo ao máximo nivel”.
Miguel Alvariño seguiu com-
petiendo nas seguintes citas 
deportivas, como Marina d´Or, 
Oropesa do Mar, no Campionato 
de Epsaña Absoluto de Arco Re-
curvo en Sala.

Miguel Alvariño logra 
o récord de España en 
puntos nun clasificatorio O Club Ciclista tera Chá celebrará un 

ano máis a Ruta BTT Terra Chá do 
Queixo San Simón da Costa, que terá 
lugar o 2 de abril, coincidindo coa ce-
lebración en Vilalba da popular feira. 
Nesta ocasión, a ruta desenvolverase 
entre os concellos de Vilalba e Muras 
e terá tres percorridos diferentes, de 
35, 54 e 61 quilómetros. As tres pro-
bas contan con diferentes niveis de 
dificultade, así como características 
técnicas e físicas.
A saída e a chegada terá lugar na pra-
za da Constitución de Vilalba onde se 
estará a celebrar tamén a feira con-
vocados para comezar ás 9.00 horas 
e está previsto o seu final sobre as 
14.00 horas.
A participación está aberta a todo 
ciclista maior de 15 anos, pero os 
menores deberán contar coa auto-
rización paterna. Admitiranse un to-
tal de 300 participantes. Esta pode 
realizarse a través da web www.
ccnorte.com, e finalizará o día 25 de 
marzo. O importe da inscrición é de 
25 euros.
A organización facilitará avitualla-
mentos sólidos e líquidos en distin-
tos puntos do percorrido, reserván-
dose o dereito a modificar o mesmo 
si por causas de forza maior, ou o bo 
desenrolo da proba así o aconsellan.

Aberto o prazo de 
inscrición para a VI 
Ruta BTT do queixo 
San Simón

Abriu o prazo de solicitude das axu-
das da Vicepresidencia da Deputa-
ción de Lugo a clubs e entidades de-
portivas, que conta cun orzamento 
total de 500.000 euros. 
Establécense dúas liñas de axuda: 
unha destinada a sufragar gastos 
derivados da actividade competiti-
va (material deportivo, vestimenta, 
transporte, gastos federativos ou de 
persoal, entre outros ), con achegas 

de ata 5.000 euros, e outra destina-
da á organización de eventos, con 
achegas de ata 2.000 euros.
As entidades deportivas dispoñen 
de 10 días hábiles para tramitar a so-
licitude. Os formularios e as indica-
cións sobre a documentación que se 
require en cada caso están dispoñi-
bles na web deputacionlugo.gal, no 
apartado Subvencións e programas 
de axudas.

Abre o prazo para as axudas 
para entidades deportivas
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O trece de maio do 
pasado ano presen-
tárase no salón de 
actos da Deputa-
ción de Lugo a obra 

Lareira de Soños, un magnífico 
traballo realizado por Pastora 
Veres, veciña da emblemática 
parroquia dos Vilares, en Guiti-
riz. A autora, coa que compar-
timos profesión, valeuse dun 
cento de persoas para debullar 
a historia dos últimos cen anos 
do lugar, que ven sendo a histo-
ria da bisbarra e ata a da Galicia 
Interior. A lectura deste libro é 

unha viaxe apaixoante ao longo 
do tempo, na que as historias 
e aventuras dos múltiples per-
sonaxes que nel saen, son toda 
unha lección do que era a vida 
desde principios do século XX ata 
a actualidade.
Unha ollada no índice é sufi-
ciente para ver as intencións do 
que pretende Pastora con esta 
publicación. Os dous primeiros 
apartados, De quen vimos sendo 
e Os alentos que me quentaron 
contextualizan por unha parte 
os escenario principal, é dicir, a 
localización, Os Vilares, e pola 
outra a presenza da propia Pas-
tora nese entorno e a evolución 
no mesmo, desde que nace ata 
a súa entrada na universidade, 
describindo á perfección como 

era esa contorna familiar e ve-
ciñal. A continuación, o corpo 
lo libro, As vidas silenciosas, no 
cal saen á luz as vivencias desas 
ducias de mulleres e homes, au-
ténticos exemplos da cultura do 
esforzo, xa que desde puntos de 
partida con moitísimas caren-
cias foron quen de saír adiante, 
superando atrancos, traballando 
arreo para un mellor porvir das 
súas familias. Calquera que lea 
Lareira de Soños, poderá iden-
tificar a moitas desas persoas, 
así como as súas circunstancias. 
A dureza da vida no campo, as 
lamentables mortes de nais du-
rante os partos, a desgalegui-
zación da escola e sobre todo, 
a emigración, son contadas por 
Pastora Veres con tal veracidade 

que semella unha auténtica acta 
notarial. Así mesmo, explícanos 
o espírito innovador e empren-
dedor daquela xente que non se 
resignaba a vivir en malas con-
dicións de maneira perpétua. 
Os Vilares, terra de trapeiros, e 
lugares próximos, teñen entre os 
seus fillos a auténticos profesio-
nais e artistas que triunfaron en 
distintos campos, deixando pe-
gada alá por onde pasaron. E iso 
non foi por casualidade. Existía 
unha motivación, onde renderse 
non estaba contemplado. 
Finalmente, tamén é significati-
vo a alusión, necesaria, mereci-
da e imprescindible que fai a es-
critora a Xermolos e á súa alma 
máter, o crego Alfonso Blanco. 
As últimas décadas de Guitiriz e 

da Terra Chá non se entenderían 
sen a súa labor. E por suposto, o 
presente máis actual, onde san-
gue novo vilarego segue facendo 
parroquia e facendo País.
Cómpre ler este libro, de princi-
pio a fin. No entando, permítome 
recomendar as últimas páxinas, 
coa carta de Xosé de Xacinto, 
nado a principios dos sesenta 
e residente en Barcelona. Non 
pode ser máis clarividente a ex-
posición que fai da súa propia 
traxectoria, que é a de centos, 
a de miles de galegos, que mar-
charon, aínda que non de todo.
Graciñas Pastora pola túa La-
reira de Soños, escrita con ese 
talento literario chairego que 
estaba aí agachado sen darnos 
conta delo.

Pablo Veiga

Talento literario desde A Chaira (II)

Mércores 27 de 
febreiro de 
1991. Un Opel 
Corsa GT bran-
co avanzaba a 

toda velocidade dende o centro 
de Madrid ate Leganés. Desti-
no: Sala Universal Sur, concer-
to de Mano Negra. Xulio Puen-
tes guiaba o coche con pericia, 
acompañado de tres amigos: o 
seu homónimo Villarino, Luismi 
Vázquez e quen escribe estas li-
ñas. Foi unha “noite de acción”, 
das que non se esquecen nunca. 
Ao ritmo da patchanka (con k de 
kilovatios) conseguimos ache-
garnos ao escenario e lanzar a 
nosa consigna ao unísono: Vilal-
ba!!! O cantante, Manu Chao, 
atendeu o noso berro e respon-
deu co micro do mesmo xeito, 
mentres o seu irmán Antoine 
fixo o propio cun toque de trom-
peta. Apoteose total!!! Eramos 
grandes admiradores de Hot 
Pants e Los Carayos, as anterio-
res formacións dos Chao, cuxos 
vinilos formaban parte do am-
plo repertorio discográfico que 
tiñamos nos pisos de estudantes 
que compartiamos en Madrid a 
finais dos oitenta.
Sete anos despois, celebra-
mos en Compostela o triunfo 

de Francia no seu Mundial de 
1998, aínda que o noso corazón 
estaba dividido pola querenza 
brasileira, pois a súa selección 
chegara á final. Foi en A Feira 
das Mentiras, un espectáculo 
de cinco días no que cabía de 
todo: dende o circo da Caravan-
ne des Quartiers ao primeiro 
campionato do mundo de futbo-
lín, que contou coa presenza do 
seu inventor -Alexandre de Fis-
terra- na entrega dos premios. 
Aquela iniciativa multicultural 
e alternativa tiña tres espazos 
ben diferenciados: Pulpo Fic-
tion, para seguer os partidos do 
Mundial de fútbol; Aldea Terre-
mota, para recrear o ambiente 
das romerías populares gale-
gas; e A Feira Feira, dedidado 
á artesanía e ás tatuaxes. Fa-
cendo uso da miña capacidade 
de inmersión, aproveitei aquel 
evento para que me tatuaran 
no lombo un paxaro azteca, que 
me estampou un venezolano 
chamado Andrés, e que co tem-
po e cos retoques necesarios 
convertiuse na estrela de Ca-
lifornia dos Red Hot Chilli Pep-
pers. Esa decisión espontánea 
espertou unha especial compli-
cidade co noso prezado Ramón 
Chao, alí presente, que aquela 
noite ensinoume a Mano Negra 
que tiña tatuada no brazo des-
pois dunha viaxe por Colombia 
cos seus fillos e o resto da ban-
da, o que lle valeu a reprimenda 

de Manu en Aracataca: “Pá, no 
se te puede dejar sólo”. E levaba 
razón. Aquela noite con Ramón 
e a súa familia foi a consolida-
ción dunha amizade que rubri-
camos anos despois en París, na 
presentación da edición fran-
cesa de Prisciliano de Compos-
tela e na posterior fundación 
de Amigos de Prisciliano, unha 
rede cultural de pensamento al-
termundista que aglutina todas 
as características do universo 
Chao: un realismo máxico que 
non ten nada que envexar ao de 
García Márquez, co permiso do 
mestre Cunqueiro.
Nunca esquecerei a final do 
Mundial 98, na que ao ritmo 
da música e da patchanka (“No 
llores mi vida no llores / Más lá-
grimas de colores / Llegó el Tra-
mor con su tumbao…”) fixemos 
un tren encabezado por Manu, 
Pepe e Ramón Chao Rego, Sari, 
outros familiares e amigos como 
Xurxo Souto, Pinto d´Herbón 
e Marta Pérez, a Berta do Ca-
miño de Prisciliano. Ironías da 

vida, anos despois seguiría os 
partidos do Mundial 2018 -que 
tamén gañou Francia- na com-
paña dos meus fillos e varios co-
legas de profesión, sen esquecer 
aquel “tren de xeo e lume” que 
percorría hai vinte anos a noite 
meiga de Compostela ao son 
dos tambores da rebelión. Mais 
xa non estaba Ramón…  Foise, 
pero segue connosco; vaia pa-
radoxo.
Manu Chao regresa agora baixo 
o sobrenome de ‘O Chapulín 
solo’, un proxecto acústico co 
que ofrecerá temas novos e de 
sempre sen perder de vista a 
ledicia, a loita e o compromiso 
que caracteriza a súa música. 
Deste xeito, recalará na com-
postelá Sala Capitol e na lugue-
sa Sala Tebras cun total de catro 
actuacións, nun formato máis 
íntimo e persoal. As citas na ca-
pital galega serán os días 9 e 18 
de marzo. E o domingo 13 e o 
martes 15 desprazarase a Lugo 
para subir de novo ao escenario 

xunto a Lucky Luciano e Miguel 
Rumbao, que o acompañarán á 
guitarra e á percusión, respecti-
vamente. Son os primeiros con-
certos de Manu en terra galega 
dende 2014, cando actuou por 
última vez en Reperkusión, o 
festival ourensán de Bemposta 
no que o músico se involucrou 
con actuacións durante tres 
anos consecutivos. “Cancións de 
rompe e rasca, rolas musicarias, 
mundos ao revés, ekivokadas 
vidas, veciñas do patio e male-
grías, despedidas clandestinas, 
rúas e máis rúas, vodas e ban-
quetes, enterros e malas vidas”. 
Así define o Chapulín Chao esta 
proposta, que supón o seu re-
greso a Galicia nestes concer-
tos.
Nunha longa conversa que man-
tivemos hai dez anos en Bar-
celona, pregunteille a Manu: 
“Cando teremos unha Feira das 
Mentiras en Vilalba?” Ao que 
me respondeu: “Encantado, 
que non sexa por ganas. Unha 
Feira das Mentiras con Corte 
Miragreira. Ou grandilocuen-
te, con carpas para dez mil, ou 
ben unha romaría preto do río. 
Non ten por que ser masificada. 
Trátase de implicar a xente de 
boa vontade e con liberdade de 
pensamento”. Aquí o deixo, co 
desexo de que volva máis cedo 
ca tarde por Reigada -a terra do 
seu pai- para organizar unha fo-
liada á beira do Madalena.

Moncho Paz

O regreso do Chapulín
DE FOLIADA EN REIGADA

COA NOSA VOZ
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As Tanxugueiras e as fronteiras españolas 

T raídas pola Casa de 
Galicia de Santurtzi, as 
Tanxugueiras estiveron 
en Euskadi en xuño do 
2019 e tamén recorre-

ron outros pobos do Estado, sendo 
ben recibidas en todos eles. Quezas 
por iso din na canción “Terra”, que 
non hai fronteiras, pero en Benidor 
topáronse coa realidade de que iso 
non é posible neste reino borbónico, 
no que a corrupción campa as súas 
anchas en todas as institucións pú-
blicas, e na RTVE non ía ser menos.
Sen entrar en quen debera gañar 
ou perder, quedou claro que influí-
ron as fronteiras lingüísticas, ideo-
lóxicas e económicas do Estado 
supremacista polo complexo que 
sente ante as nacións periféricas, ás 
que lles privan de que chegue unha 
canción no seu idioma ao Festival 
de Eurovisión. Prefiren perder a 
permitir que vaian alí cantando en 
galego, éuscaro ou catalá, como xa 
fixo Franco cando censurou a Serrat 
(que o ía facer en catalá) e puxo a 
Massiel para que o fixera no idioma 
do imperio.
Mentres nós entendemos, falamos 
e respectamos a súa lingua, os su-
premacistas pensan que si o saber 
non ocupa lugar, o non saber aínda 
debe ocupar menos, así que para 
non encher o seu pequeno disco 
duro presumen de non saber mais 
que un idioma e aínda nos chaman 
atrasados ós que tamén sabemos 
outro que non é o deles, como fixo 
unha señora a María da Fonte e a 
miña veciña contestoulle; “Ai seño-
ra, a atrasada será vostede, porque 
eu enténdolle todo”.
Esta vez TVE, elixiu un xurado que 
tamén era parte, pois miraba mais 
polos negocios que tiña no tema 
que na calidade musical e por iso 
saíu gañadora a canción “SloMo”, 
quizás a peor e sen dúbida a mais 
machista de todas elas, pero que 
contaba coa axuda do compositor 
Tony Sánchez-Ohlsson, un dos en-
cargados do Festival e un clásico dos 
certames ligados a Eurovisión, que 
cobrará tamén os dereitos de au-
tor por esa canción que lle pasou a 
Chanel. Deulle 51 votos o xurado no 
que estaba Miriam Bendited, ami-
ga da cantante, que so foi apoiada 
por un 3,97% do voto do público e 
un 13,88% polo voto demoscópico. 
Sen embargo a das Tanxugueiras, 
recibiu 30 votos dese cuestionado 
xurado (os mesmos que lle deron 
o último clasificado, que nin seque-
ra actuou), mentres que foi a mais 
votada polo público con un 70,75% 
e con un 14,59% do voto demos-
cópico, pero agora di o “Diario de 

Sevilla” que o desvirtuado non é o 
xurado que fixo o chanchullo pola 
súa amizade coa cantante gañado-
ra, senón o voto do publico, porque 
seica votaron a favor das galegas 
todas e todos os independentistas 
do Estado, do que se deduce que 
debe haber moitos mais arredistas 
que unionistas nesta pel de touro, 
así que ese diario dinos que foi cen-
surada ideoloxicamente, porque “... 
tras Terra latían as intencións de 
propaganda dos distintos separatis-
mos en España, non so do galego”.
O problema está nas  fronteiras 
que pon este Estado centralista 
ás nacións que non o temos, pois, 
aínda que partían como favoritas, 
sabíamos que non ía ser posible, 
por moito que pensaran as nosas 
cantareiras que España estaba 
preparada para ser representada 
con unha canción en galego. Esas 
infranqueables fronteiras tamén 
se notaron durante o desenrolo do 
festival polo comportamento dos 
presentadores. Xa facía desconfiar 
ver a actitude do defraudador de 
facenda e ex-ministro de Cultura de 
Pedro Sánchez, Màxim Huerta, can-
do non puido tolerar que o público 
coreara o nome de Tanxugueiras e 
quixo acalalo dicindo que iso sobra, 
o que teñen que facer os seguidores 
dos artistas é mercar os seus discos 
e acudir aos seus concertos.
Tampouco foi menos o da súa 
compañeira Alaska, que chegou a 
insinuar que o galego é un idioma 
inventado, polo que alguén debía 
sacar da ignorancia a esa señora e 
informala de que o noso idioma foi 
inventado polos nosos antepasados 
moito antes de que eles inventaran 
o español; que estivo na corte de 
Castela antes que o castelán fora 
lingua literaria. Dicía Uxío Novo-
neyra que mentres o castelán solo 
servía para escribir temas épicos, 
o amor e as cousas bonitas había 
que escribilas en galego porque era 
o idioma culto; habería que dicirlle 
que o único Rei Sabio que tiveron os 
españois escribía en galego. Pero 
eles son prepotentes cos débiles e 
submisos ante os poderosos e, vio-
lando as propias bases do concurso, 
preferiron unha canción en spanin-

glis e non en galego.
Elas perderon, pero obtiveron o  re-
coñecemento  moral  de  ser as ga-
ñadoras e as favoritas do público en 
todo o Estado e están orgullosas de 
habelo feito ben, non así ese xura-
do que representaba ó Estado e tan 
afastado do pobo como TVE, insti-
tución pública que puxo os medios 
para que se lucren empresas priva-
das. Souberon perder a pesar das 
escuras circunstancias que se deron 
e a súa dignidade e calidade huma-
na quedan mais que demostradas 
ao pedir en Antena 3 que non se lle 
boicotee nas redes a Chanel.
Sabíamos que todo estaba ama-
ñado e incluso María Eizaguirre, 
Directora de comunicación de 
TVE, tivo que recoñecer “deficien-
cias” no desenrolo do festival. Por 
iso estamos orgullosos e orgullo-
sas delas, sabemos que foron as 
mellores e seguimos pensando 
que xa estaban derrotadas antes 
de empezar, polas artimañas urdi-
das por amizades e por intereses 
políticos que nada teñen que ver 
coa calidade musical, que era do 
que se trataba de valorar.

Raul Río

FAÍSCAS QUE ESPALLA O VENTO

ELISARDO BARCALA

Desde hai tempo veño 
dicindo que hai un 
antes e un despois da 
creación dos grupos 
de Whatsapp de pais 

e nais nos nosos centros educati-
vos. Estes grupos son xa parte da 
nosa vida cotiá como poden ser 
as actividades extraescolares, ou 
as mesmas avaliacións.
A fenda que existe entre familia e  
escola non se soluciona cun par-
che dixital, é preciso que os pro-
blemas se solventen nos espazos 
e tempo que se correspondan e 
non deixar ao azar das redes esta 
necesidade imperiosa de comuni-
cación.
Pasamos do círculo á porta do 
colexio ou da cafetería da esqui-
na aos grupiños de pais/nais en 
Whatsapp con todo o que supón 
un mal uso dos mesmos.
Whatsapp é unha boa ferramenta 
para que as familias do alumna-
do se comuniquen se se dá bo uso 
dela, é unha vantaxe e de moita 
utilidade para intercambiar in-
formación, impresións, novas do 
centro… pero dese uso pasamos 
a outros que xeran multitude de 
problemas: intentar ser a axenda 
diaria dos nosos fillos/as, críticas, 
insultos, difamacións ou calum-
nias aos docentes, a outros pais e 
nais ou aos propios alumnos/as, 
difusión de rumores…
Teño visto conversacións de 
Whatsapp que ninguén crería. 

Rifas, murmuracións, recrimina-
cións e ata ameazas con ir aos 
xulgados. Ben é certo que se na 
comunicación cara a cara poden 
xurdir malos entendidos, cando 
no grupo non se coñece verda-
deiramente a moitos dos parti-
cipantes é normal que se xeren 
conflitos, presuposicións e sobre 
todo mensaxes inoportunas ou 
incoherentes e mesmo nalgunha 
ocasión algún membro do grupo 
saca “o pé do testo” de mala ma-
neira.
Desde que existen os “guasapea-
dores” hai un novo mundo da 
comunicación extraescolar onde 
o alumnado  precisamente non 
participa e son os seus pais/nais 
os “artistas principais”. E “pobre” 
daquel alumno/a cuxos proxeni-
tores non pertenzan a un grupo, 
estarán desinformados e serán 
obxecto de crítica do resto de in-
tegrantes do mesmo. Por iso, “es-
tar hai que estar”, pensan todos/
as os pais/nais.
Ata hai uns anos a través do em-
prego do teléfono, de notas es-
critas, a hora de adestramento… 
eran a base de información entre 
os pais/nais. Logo instaurouse 
o correo electrónico e agora o 
Whatsapp, que ao instante fai 
chegar a moitas persoas a infor-
mación: aniversario de Sara, co-
lecta para o agasallo de Antón, 
Manu perdeu o libro, disfraces, 
lea no comedor, excursión do 
luns, o profe hoxe xa ves… estase 
pasando…, un chiste, unha acusa-
ción, un insulto…
As miñas recomendacións finais 
son as seguintes: nunca agre-
gues a ninguén sen consultarlle 
antes, non todos/as os/as pais/
nais queren estar no grupo. Se o 
grupo comeza a utilizarse de xeito 
inadecuado non sexas cómplice, 
intenta cortar esa actitude. Diri-
xe calquera queixa ou suxestión 
directamente ao profesorado, 
non trates de solventalo no gru-
po. Utiliza as canles oficiais para 
comunicarte co centro. Escribe 
soamente información relevante 
e evita a difusión de vídeos, fotos 
ou imaxes de docentes, pais/nais 
ou alumnos/as. Non compares as 
tarefas que levan os teus fillos/as 
coas dos seus compañeiros. Cada 
neno/a ten un ritmo diferente de 
aprendizaxe.

Julio Díaz

Aos grupos de Whatsapp 
de pais cárgaos o demo
O PUPITRE
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Na localidade das Pon-
tes atópase o roteiro 
de sendeirismo PR-G 
147  As  Fragas da 
Ribeira e  Lostegal 

que é un roteiro circular de 19 
quilómetros e de dificultade me-
dia debido a que ten continuas, 
aínda que pequenas, ramplas de 
subida e baixada, pero que se 
superan sen problemas. 
O carreiro está ben sinalizado e 
non ten dificultades para seguir-
se xa que gran parte do perco-
rrido ademais transcorre pegado 
ao encoro da Ribeira. O tempo 
no que se pode facer o roteiro é 
aproximadamente de seis horas 
e media.
Pode percorrerse en calquera 
sentido, e o inicio está no par-
que  do Eume situado á beira do 
Poboado do Barreiro, pero si se 
comeza en sentido contrario ás 
agullas do reloxo afrontarase a 
máxima pendente ao inicio e con 
plenitude de forzas.
Comezando no Parque da Fra-
ga subirase ata o monte Alto da 
Carballeira a 667 metros dende 
onde pódese divisar unha mag-
nífica paisaxe da vila e do re-

centemente formado lago das 
Pontes.
No descenso a senda penetra na 
Fraga do Lostegal e unha den-
sa mata de carballos, acivros e 
loureiros acompañará ata o en-
coro.
Dende aquí, a paisaxe alcanza o 
seu apoxeo xunto ás ruínas inun-
dadas do lugar de Chao do Ha-
banero, para atravesar despois a 
exuberante natureza da Fraga da 
Ribeira, con húmidos recunchos 
plenos de verdor todo o ano, 
fermosas fervenzas, regatos, e 
unha ampla variedade de flora 
e fauna.
O sendeiro rematará de novo na 
ponte de madeira do parque do 
Eume.
Resaltar que a seguridade do 
sendeiro varía segundo a épo-
ca do ano e das condicións me-
teorolóxicas. Co chan mollado 
as superficies de roca son moi 
escorregadizas sendo necesario 
extremar as precaucións.

As Pontes: As fragas da Ribeira e do Lostegal
Un roteiro circular de 19 quilómetros que percorre un dos espazos naturais máis relevantes da provincia da Coruña

DATOS

6,5 horas

19 km.

Dificultade
moderada

DE RUTA EN RUTA




